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Přípravy na Toronto

V pohledu na dirigenta Karla Ančerla (1908-1973) 
existuje jistá stereotypnost. To podstatné, co je 
spojeno s jeho životem a dílem, bývá dominant-

ně vykládáno přes jeho úspěšné šéfdirigentské působe-
ní v České filharmonii (ČF) v letech 1950-1968. Zatímco 
poznání posledních několika let, kdy žil v kanadském 
Torontu, dlouho setrvávalo ve stavu, který v Ančerlově 
nekrologu v roce 1973 vyjádřil v Hudebních rozhledech 
Vilém Pospíšil. 

»Bylo by možná víc na místě a v tomto okamžiku 
třebas i zajímavější, kdyby bylo možné zachytit 
v této vzpomínce těch pět let, které formovaly 
profil dirigenta a umělce Ančerla v době, kdy pů-
sobil mimo svou vlast, s hlavním stanem v Toron-
tu. To však není možné pro naprostý nedostatek 
konkrétnějších údajů, o jejichž správnosti a ne-
tendenčnosti by nebylo pochyb. Nezbývá proto, 
než se spokojit s konstatováním, že, s výjimkou 
jediného návratu do Prahy v mezidobí, jakýkoli 
kontakt Ančerlův s Českou filharmonií a naším 
hudebním životem ustal. Je rovněž těžké rozhod-
nutí, komu to víc ublížilo. Už před těmi pěti léty 
se mně zdálo, že Toronto a Česká filharmonie jsou 
umělecky dvě zcela nesouměřitelné hodnoty. Toho-
to dojmu se nemohu zbavit ani dnes. Nevím, zda 
Ančerl dosáhl v daleké cizině těch úspěchů a met, 
které si vytkl a o nichž snil. Pět let, které mu 
byly přány, byla také příliš krátká doba. Je proto 
možný jen jediný závěr: pro nás je rozhodující to 
období, které Ančerl věnoval práci ve vlasti, po 
příkladu těch, kteří si uvědomovali, jak je důle-
žité být na jednom místě a věnovat všechny síly 
službě jednomu tělesu a jednomu ideálu. Osmatři-
ceti léty umělecké činnosti doma, z nichž plných 
osmnáct bylo věnováno České filharmonii, a to 
výlučně, bez rozptylujícího dělení zájmu o jiná, 
vedlejší pracoviště, se Karel Ančerl nesmazatelně 
zapsal do dějin našeho prvního orchestru i české-
ho reprodukčního umění.«1

Otázka tohoto příspěvku zní v  tomto kontextu zcela 
mimo běžně: Co Ančerlovi dala Kanada, a nikoliv Česko-
slo vensko? A přesto věřím, že v závěru se ukáže, že je 
na místě.

Nejdříve ale,  jak a proč se Karel Ančerl do Toronta 
dostal. Ančerl  je  jmenován šéfem Toronto Symphony 
Orchestra (TSO) v březnu 1968 jako nástupce dvaatři-
cetiletého Seijiho Ozawy. Zprávu převzala četná tištěná 
média nejen v Kanadě, ale i v USA.2 Toronto Daily Star 
informuje, že Ančerl bude do Toronta dojíždět z Prahy, 
kde nadále setrvá v čele ČF. Deník cituje prezidenta or-
chestru Roberta F. Chisholma, že poté, co Ozawa oznámil 
svůj odchod, stal se Karel Ančerl – z několika možností 
nových šéfů orchestru – první volbou. Ta navíc proběhla 

1 PosPíšil, Vilém: Za Karlem Ančerlem, in: Hudební rozhledy 
26 (1973), č. 8, s. 355.

2 Srov. např. The Ottawa Journal (11. 3. 1968), pennsylván-
ský Standard-Speaker (12. 3. 1968) ad.

The new life of Karel Ančerl in exile: What did 
Canada gave him that Czechoslovakia did not?
In 1968, Karel Ančerl was firmly entrenched in the 
Czecho slovak milieu as the chief conductor of the Czech 
Philharmonic, but by the time he died in 1973, he was 
established in Canada as the music director of the To-
ronto Symphony Orchestra. Two topics therefore appear 
in the study: firstly the qualitative transformation of 
the Toronto Symphony Orchestra under Ančerl’s leader-
ship, and secondly the conductor’s relationship with the 
Czech milieu including through the musical traditions.
In comparison with Ančerl’s many years of activity 

with the Czech Philharmonic, which brought outstand-
ing artistic results on the international music scene, his 
engagement in Toronto has been viewed a priori as a 
minor topic of lesser importance, moreover having been 
brought to a halt by Ančerl’s death. In other words, 
it did not bring tangible results on an international 
scale. This study shows the connections between Ančerl’s 
working methods with the Czech Philharmonic and with 
the Toronto Symphony Orchestra and the continuity of 
his personal and artistic ideals; at the same time, it al-
lows one to recognise certain stereotypes that exist in 
the interpretation of Ančerl’s artistic activity because 
they are derived solely from his activity with the Czech 
Philharmonic. At the same time, of course, the period 
after 1968 was in many ways a natural continuation of 
Ančerl’s life up until that time, but with one substantial 
change: he is now living in an environment of freedom 
where personal integrity is connected with concrete 
responsibility. Although he suffered somewhat from 
homesickness, Karel Ančerl’s existence in this environ-
ment was filled with great joy and a sense of purpose.
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v souladu s názory torontských hudebních kritiků, kteří ve věci Ozawova nástupce naléhali, 
aby se jednalo o umělecky zralejší osobnost.3 

A československý úhel pohledu? Ančerl tehdy stojí osmnáctým rokem v čele ČF, je tedy na 
jednom z nejdůležitějších míst československého hudebního života. Zároveň je výraznou sou-
částí mezinárodní hudební scény: díky zájezdům a mezinárodně oceňovaným nahrávkám s ČF, 
ale také jako host vynikajících orchestrů včetně Berlínských filharmoniků.

Ančerlova pozice byla ovšem složitější, stejně jako jeho vztah s ČF. Svobodná umělecká práce 
měla četná omezení, která Ančerla dlouhodobě provázela a která musel do značné míry akcep-
tovat. Mohl tak například do velké míry rozhodovat o dramaturgii ČF, jenže jeho návrhy mohla 
korigovat nejen Umělecká rada ČF, ale i ministerstvo školství, které filharmonickou dramaturgii 
dokonce schvalovalo. Ministerstvo také každoročně posílalo směrnice, kterými se má dramatur-
gie orchestru řídit. Michaela Iblová ve své práci Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní 
politiky v padesátých letech popisuje organizační strukturu orchestru i mechanismy politické 
a státně bezpečnostní kontroly a řízení ČF. Je třeba si uvědomit, že do umělecké i organizační4 
práce prakticky neustále vstupovaly aspekty politické a ideologické; v rámci ČF samozřejmě 
fungovala Závodní organizace KSČ i Závodní rada ROH. Politicky, státně bezpečnostně, ale i eko-
nomicky byly sledovány veškeré zájezdy, především mimo socialistický tábor.5 Své sítě vytvářela 
v orchestru Státní bezpečnost, která udržovala kontakt s téměř dvěma desítkami osob. V lednu 
1958 zavedla StB na Ančerla pozorovací svazek. Podezírala ho, že některou ze zahraničních 
koncertních cest využije k emigraci a také že je v kontaktu se zahraničními rozvědkami. V roce 
1961 byl pozorovací svazek odložen do archivu ministerstva vnitra.6

Nejen ze zpráv konfidentů StB víme, že hráči ČF měli k Ančerlovi velmi nejednoznačný 
vztah, především v prvních letech jeho spolupráce s orchestrem. Když po komunistickém puči 
v roce 1948 emigroval dosavadní šéf orchestru Rafael Kubelík, pracovali s ČF Karel Šejna a Vác-
lav Neumann. Členové orchestru dostali možnost budoucího šéfa si zvolit; s 80 % hlasů vyhrál 
Karel Šejna.7 V říjnu 1950 ale ministr Zdeněk Nejedlý jmenoval Ančerla a v orchestru zavládl 
spontánní odpor. Většina hráčů se na nového šéfa dívala jako na politicky dosazeného vetřelce. 
Jak vzpomíná violista Jaroslav Motlík:

»Byli jsme ›namíchnutí‹ a první roky nás většina byla proti němu, mnohým se Ančerl 
jevil – po Talichovi a Kubelíkovi – jako pád do studené vody. Vůbec jsem mu tu situaci 
nezáviděl.«8

Ančerl tehdy nebyl milovaný dirigent a doba, kdy na něj jeho bývalí hráči začali vzpomínat 
jako na legendu, byla velmi daleko; nastala až mnoho let po Ančerlově smrti.

V době po Ančerlově jmenování do čela České filharmonie se tradují situace, kdy se mu 
nadávalo pro jeho židovský původ.9 Pro některé agenty v řadách orchestru byl odpor k Ančer-

3 Srov. littler, William, in: Toronto Daily Star, 11. 3. 1968, s. 1.
4 Například administrativní správce ČF, zodpovědný za komunikaci se státními úřady, byl sice navr-

hován ředitelem orchestru ČF, ale jmenoval ho – stejně jako hlavní účetní ČF – ministr školství! Srov. 
iblová, Michaela: Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech, Praha: 
Karolinum, 2014, s. 141.

5 Do jaké míry byli umělci při výjezdech v zahraničí svázáni, ilustruje dopis, který Ančerlovi napsal 
12. 5. 1961 F. Vaníček, vedoucí odboru na ministerstvu financí (Praha: Archiv ČF, Pozůstalost Karla An-
čerla): »2/ Dále jsi uváděl, že umělci nemají možnost si v zahraničí zakoupit věci, které potřebují pro 
výkon svého povolání (gramodesky, partitury apod.). Ministerstvo financí, aby umožnilo podobné náku-
py, zapracovalo do příslušných směrnic možnost zvýšit významným umělcům jejich dietu až o 25 % při 
zájezdech do kapitalistických států a až o 30 % při cestách do zemí socialistického tábora. Toto opatření 
bylo dohodnuto s ministerstvem školství a kultury. 3/ Upozorňoval jsi také na to, že České filharmonii 
není umožněno nahrávat v cizině gramofonové desky, ačkoliv by to přineslo devisový prospěch. Výhrad-
ní právo Artie na nahrávky našeho nejlepšího hudebního tělesa vyplývá nejen z kulturně politického 
požadavku, aby československé umělecké těleso bylo v cizině presentováno na československých deskách, 
ale i z požadavku, opírajícího se o ekonomický rozbor ministerstva zahraničního obchodu, že prodejem 
československých desek do ciziny vyvážíme nejen naše umění, ale i práci našich lidí a materiál, což jest 
pro naše devisové hospodářství výhodné.«

6 Srov. iblová, Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky ( pozn. 4), s. 68.
7 Srov. Kadlec, Petr – PetáKová, lenka: Pražské vzpomínání 2, in: Rudolfinum Revue 8 (2008/09), 

č. 2, s. 42.
8 Tamtéž.
9 Jde o vzpomínku violoncellisty Miloše Sádla, který vzpomínal, že během zkoušky na Beethovenův 

Trojkoncert kdosi z orchestru na Ančerla křikl: »Ty Žide!« Houslista Alexandr Plocek prý zastavil zkoušku 
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lovi patrně silnou motivací, aby o něm podávali drtivě negativní zprávy, které by mu mohly 
uškodit:

»Ančerl není typ ani formát pro českou klasickou hudbu. Jeho […] dirigování je v podstatě 
improvisace a odkoukání od jiných dirigentů. Dříve dirigoval modernu, kde nelze posu-
zovat tak dobře chyby dirigenta a jeho správné řízení. Až teprve po příchodu do České 
filharmonie začal dělat klasiku. – V podstatě jde o typ anarchisty – osobní zájmy a pro-
spěch. – V orchestru ČF byla všeobecná nespokojenost. […] Skoro všichni členové orchestru 
jsou proti Ančerlovi, kterému nahlas nadávají, dělají na něho posměšky a vyjadřují se 
o něm co nejhůře. Pramení to z toho, že úroveň orchestru ČF je vysoká a Ančerl na toto 
zásadně nestačí, t. zn. brzdí Českou filharmonii.«10

Pokud jde o Ančerlovo členství v KSČ11 a jeho vlivnost, máme zachováno svědectví hudebního 
publicisty a v šedesátých letech Ančerlova spolupracovníka Ivana Medka.

»Na Ančerla se jednou na jakési hodnotící poradě obořili členové orchestru: ›Vám se to 
dělá, když jste člen strany, vy si můžete všechno dovolit!‹ Ančerl si mě pak vzal stranou 
a říkal: ›To je úplný nesmysl, protože lidi se v partaji dělí úplně jinak. Partaj potřebuje 
lidi, kteří jsou na ní závislí, kteří by nemohli pracovat nikde jinde než tady a nemohli by 
udělat kariéru jinak než prostřednictvím strany. Ve chvíli, kdy partaj vidí, že je o vás zájem 
někde jinde, tak jste pro ni v podstatě nepřítel bez ohledu na to, jestli v ní jste, nebo ne, 
bez ohledu na to, co říkáte nebo dokonce vykřikujete.‹ To je důležitá věc, potvrzující, že 
Ančerl si svoji pozici ve Filharmonii vydobyl skutečně bez ohledu na stranickou knížku. To 
členství vlastně vůbec nehrálo žádnou roli. Nikdy.«12

Ančerl nebyl podle Ivana Medka pragmatik v tom smyslu, že by mu politické dění bylo jedno.
»On velmi těžce nesl některé zásahy, které dělala strana v oblasti kultury, protože se to 
dotýkalo také jeho kamarádů a známých, například Kabeláče nebo Slavického. Jako typický 
příklad toho, kde chtěl režim zasahovat do jejich práce, do jejich děl. Takže Ančerl dobře 
věděl, že to na tom ÚV jsou pitomci, nevzdělaní lidé, že je to všechno záležitost kamarádů, 
a v tom se vyznal dobře. Nepletl se do toho, ale nesouhlasil s tím – v tomto směru se 
dá říct, že to byl člověk, který stál ne snad mimo ten režim, ale svým způsobem nad tím 
režimem.«13

Ančerl si byl jistě velmi dobře vědom toho, co mu otevírá post šéfdirigenta ČF, a úřady si 
zase uvědomovaly, jak je důležité mít v čele orchestru, který je jednou z »výkladních skříní« 
Československa ve světě, uznávaného umělce. Režim Ančerlovi udělil tři významná ocenění. 
V roce 1958 Státní cenu Klementa Gottwalda, v roce 1965 titul zasloužilého a o rok později – 
29. 9. 1966 – národního umělce.

»Ze zahraničí dostával Ančerl řadu nabídek od různých orchestrů, ale nikdy žádnou ne-
využil. Lze se tedy domnívat, že v rozhodování, zda žít v totalitním státě a řídit špičkové 
těleso, nebo emigrovat a spolehnout se na uplatnění v jiném orchestru, možná méně kva-
litním, u něj zvítězila první možnost. Vnitřní nesouhlas s komunistickým režimem patrně 
ustoupil jeho uměleckému přesvědčení.«14

Tuto hypotézu Michaely Iblové je dobré mít na paměti v souvislosti s Ančerlovým rozhodová-
ním v roce 1968, kdy jej ovlivňovaly ještě další faktory.

Ančerl přesto mohl mít – navzdory všem zahraničním úspěchům – pocit jisté nedoceně-
nosti. O mnoha úspěších se totiž v ČSSR skoro nevědělo. Když třeba v roce 1961 absolvoval 
velké turné, na němž dirigoval 34 koncertů se sedmi orchestry v Austrálii, na Novém Zélandu 
a v Tasmánii, přičemž dirigoval 132 skladeb15 a dostal dvě nabídky na post šéfdirigenta, píše 
v závěru svojí cestovní zprávy:

s otázkou, kdo to řekl. – Srov. iblová, Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky ( pozn. 4), 
s. 212.

10 Viz Archiv bezpečnostních složek, fond Svazky kontrarozvědného rozpracování, a. č. 54835 MV, 
s. 21-22.

11 Ančerl byl členem Komunistické strany Československa od 1. 11. 1945.
12 Kadlec, Petr: Vždy dokonale připravený. Rozhovor s Ivanem Medkem o Karlu Ančerlovi, in: Rudolfinum 

Revue 7 (2007/2008), č. 3, s. 34.
13 Tamtéž.
14 iblová, Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky ( pozn. 4), s. 87-88.
15 63 českých, 6 sovětských a 32 ostatních.
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»Po mém příjezdu domů mne značně překvapilo, že v našem denním tisku nebyla ani 
zmínka o tomto velkém tournée [!], na němž znělo tolik české hudby, když často i jednot-
livé koncerty i bezvýznamné jiných českých umělců v zahraničí jsou běžně komentovány.«16

Z jiné strany Ančerlovu situaci dokresluje klavírista Ivan Moravec, který s Ančerlem spolu-
pracoval jako s šéfem ČF i TSO. Ančerlovy výkony i výkony orchestru charakterizovala absolutní 
připravenost, jakékoliv projevy diletantismu neexistovaly.

»Vzpomínám na provedení Svěcení jara, po kterém jsme mu šli do dirigentské místnosti 
pogratulovat. Karel byl v dirigentské místnosti sám, jen se svým přítelem Karlem Šromem. 
A jinak ticho. Připadalo mi, že to je vlastně velmi nezasloužené, že po takové práci, kterou 
s orchestrem odvedl, se u něj netísní gratulanti. Myslím, že prožil určité období, kdy byl 
vlastně dost opuštěn.«17

Jednou z nepříjemných věcí bylo pro Ančerla také vědomí, že se – v době, kdy vede ČF on – 
čas od času vydávají různí lidé z českého hudebního života za Rafaelem Kubelíkem a snaží se 
ho přesvědčit, aby se k ČF vrátil. Situace bezpochyby lidsky nepříjemná, vyvolávající nejistotu 
a pocit, že se jakýmisi zákulisními jednáními dává jemu najevo, že se mu nedůvěřuje. 14. dubna 
1968 formuluje svoje podráždění v dopise řediteli ČF Jiřímu Pauerovi; jde přitom o odpověď na 
Pauerovu gratulaci k Ančerlovým šedesátinám.

»Jedinou záležitost, kterou bych chtěl mít objasněnu, je ta skutečnost, že během mé působ-
nosti v ČF, tedy téměř za 18 let, byla vysílána řada lidí za Rafaelem Kubelíkem. Nenarážím 
tím na Tvoji poslední návštěvu u něho. O tom jsme už spolu mluvili, ale zajímalo by mne, 
kdo vždy za těmi akcemi stál. Když jsem poprvé po odchodu Kubelíkově se s ním sešel 
v Londýně v roce 1956, řekl jsem mu jasně a přímo, že kdykoliv se bude chtít vrátit do 
ČF, že bez jakýchkoliv výhrad ustoupím, toto jsem mu opakoval o čtyři léta později, kdy 
jsem se s ním náhodou sešel v Kolíně n/R. Doufám, že chápeš, že mne velmi zajímá, kdo 
v zákulisí v tomto směru hýbal figurkami.«18

Možná i to mohl být jeden z důvodů, který Ančerla naklonil k úvahám, které do té doby od-
mítal: zajímat se o šéfdirigentský post u některého zahraničního orchestru. Jako by chtěl vnést 
nesamozřejmost do samozřejmosti, s jakou byl v tuzemských sférách přijímán. Možná chtěl 
dát najevo pocit nedoceněnosti tím, že by si dovedl představit plnohodnotnou práci i jinde než 
v ČF. Možná chtěl dát vědět, že není závislý na dlouholetém uměleckém vztahu.

Ivan Medek vzpomíná na dobu okolo Ančerlových šedesátin:
»Ančerl měl tehdy penzijní léta. Teoreticky mohl odejít do důchodu a s nikým o tom 
nemluvit. Ale on řekl Jiřímu Pauerovi, že uvažuje o odchodu do penze. A tam myslím Jiří 
Pauer udělal fatální chybu, když řekl: ›Tak dobře.‹ Nepokusil se Ančerla přemluvit, aby do 
té penze nechodil. Měl jsem pocit, že se to Ančerla hluboce dotklo, že se vlastně hluboce 
urazil. Měl nabídku z Toronto Symphony Orchestra, kterou okamžitě přijal.«19

Jiří Pauer s Ančerlovým odchodem – dříve či později – počítal jako s hotovou věcí. Ani v této, 
ani v pozdější době není doložena snaha přesvědčit Ančerla, aby v čele ČF zůstal. Naopak na 
konci června 1968 píše Pauer tehdejšímu tajemníkovi ÚV KSČ (a od července předsedovi České 
národní rady) Čestmíru Císařovi o tom, že Ančerl několikrát veřejně prohlásil, že po šedesátce 
odejde do penze

»a také skutečnost, že podepsal smlouvu s orchestrem v Torontu, svědčí o jeho opravdovém 
úmyslu, i když jeho vážná choroba (cukrovka a cirhosa jater) mu již v posledních letech 
a měsících zabraňovala v celé úplnosti vykonávat funkci hlavního dirigenta ČF, hlavně po 
stránce organizační a kádrové. Ke konci května t. r. mi dirigent Ančerl sdělil, že mu lékaři 
na půl roku zakázali jakoukoli dirigentskou činnost, tudíž odřekl všechny své zájezdy, 
a bude se moci věnovat více řešení určitých problémů v orchestru, které se za poslední 
dobu nahromadily.«20

Podle Pauera je tedy aktuální otázka budoucnosti České filharmonie s ohledem na osobu 
hlavního dirigenta:

16 Zpráva o koncertním tournee Karla Ančerla do Australie a na Nový Zealand, b. d. (patrně léto/podzim 
1961), Praha: Archiv ČF, Pozůstalost Karla Ančerla, kart. 4.

17 Kadlec, Petr: Pražské vzpomínání 1, in: Rudolfinum Revue 7 (2007/08), č. 3, s. 16.
18 Cit. podle Pauer, Jiří: Kontrapunkty života, Praha: M-Art, 1995, s. 210-211.
19 Kadlec, Vždy dokonale připravený ( pozn. 12), s. 34.
20 Cit. podle Pauer, Kontrapunkty života ( pozn. 18), s. 90.
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»V posledních měsících se diskuse točila kolem jména Václava Neumanna. V posledních 
týdnech se stále častěji vynořuje jméno Rafaela Kubelíka, se kterým jsem jednal o po-
hostinském vystoupení v ČF, aby dnešní ČF mohla poznat jeho jako dirigenta, nejen jako 
pojem, a on zase Českou filharmonii. Jednání nebyla uzavřena a jsou stále otevřena. Moje 
jednání začínalo tehdy, kdy mi byl znám úmysl hlavního dirigenta Karla Ančerla odejít po 
šedesátce do penze.«21

To, že Ančerl v takové situaci přijímá jiný šéfdirigentský post, je vcelku srozumitelné gesto, 
které má také leccos ukázat československému prostředí. Nelze ale přehlédnout další, Ančerlem 
formulovanou motivaci, proč jít do Toronta: bral to jako možnost vybudovat z průměrného 
tělesa těleso špičkové a předat tak zkušenosti, které jako dirigent dlouholetou prací nabyl, 
v novém prostředí, které zároveň umožňuje rozšířit dirigentské působení více a častěji směrem 
k vynikajícím americkým orchestrům.22 (To v dalších letech potvrdila hostování u Newyorské 
filharmonie, v Clevelandu, Philadelphii, Pittsburghu.)

Nečekaně v Torontu
Polovina času pro Českou filharmonii, polovina pro Toronto Symphony Orchestra. Tak vypadaly 
plány Karla Ančerla ještě v březnu 1968. Srpnová okupace samozřejmě s tím vším zamíchala.

lze předpokládat – i když přímé důkazy nemáme –, že léto 1968 trávil Ančerl z velké části 
na svojí chalupě v jihočeských Klenovicích, nedaleko Tučap, kde se narodil. Odtamtud vyrazil 
ve druhé polovině srpna 1968 do USA; zpět do Prahy měl odlétat 25. 8.23 Na festivalu v Tangle-
woodu nejprve dirigoval Boston Symphony Orchestra,24 šlo o záskok za nemocného Charlese 
Muncha.25 Paradoxem je, že kdyby Munchovy koncerty nepřevzal a odlétal do USA podle pů-
vodního plánu, odletovým dnem by byl právě 21. srpen 1968.

»›I haven’t slept since,‹ he told Beverly Barksdale, general manager of the Cleveland Or
chestra. ›Try not to worry,‹ Barksdale replied. ›Remember, you’re with friends.‹ Ancerl 
managed a weak smile. Every one of his 60 years showed as a frail man walked through 
the terminal building to pick up a single piece of luggage. During the drive to his hotel, 
he said little. Every now and then, he would shake his head slowly or fold and unfold 
his hands.«26

Nejistota panuje především kolem Ančerlova dalšího angažmá v ČF. Dirigent nechce pronést 
nic, co by mohlo potenciálně ohrožovat jeho, jeho rodinu i jeho práci. »I have nothing to say 
about politics […].«27 Hlavní je teď bezpečí jeho rodiny, která se stále nachází v Českosloven-
sku – in medias res. Ančerl je přitom v úzkém kontaktu s manažerem TSO Walterem Hom-
burgerem. O den později média informují, že Karlu Ančerlovi spadl možná největší kámen ze 
srdce. Z Curychu dostal telegram se zprávou od manželky Hany, že ona i syn Jiří jsou v pořádku 
a v bezpečí.

»I don’t know how she managed to get the message out to me […]. I haven’t been able 
to get through to her at all. There has been a complete breakdown in communications.«28

Ančerl nicméně ruší návrat do Prahy, přesouvá se do Toronta a váhá, co dělat dál: zda zůstat 
v Kanadě, nebo se vrátit do Československa. 

Do jeho úvah vstupují motivy a vzpomínky z doby před necelými třiceti lety – okupace 1968 
oživila trauma z let 1939-1945, kdy Ančerl prožil Terezín, Osvětim a kdy přišel o celou nejbližší 
rodinu. Pražskému spolupracovníkovi a příteli Ivanu Medkovi píše:

»Nemohu udělat tentokráte takovou zásadní chybu, jakou jsem udělal v r. 1939, tím, 
že jsem pevně věřil, že se vše obrátí a že musím zůstat, abych mohl pomáhat, kde jsem 
předpokládal, že pomoci mohu.«29

21 Cit. podle Pauer, Kontrapunkty života ( pozn. 18), s. 90.
22 Srov. littler, William, in: Toronto Daily Star, 11. 5. 1968, s. 3.
23 Srov. Kraglund, John, in: The Globe and Mail, 24. 8. 1968, s. 24.
24 Na programu koncertu 17. 8. 1968 byla Gluckova předehra Ifigenie v Aulidě, Šostakovičova První 

a Dvořákova Osmá symfonie.
25 Munch zemřel o tři měsíce později 6. 11. 1968.
26 littler, William, in: Toronto Daily Star, 22. 8. 1968, s. 8.
27 Tamtéž.
28 Cit. podle littler, William, in: Toronto Daily Star, 23. 8. 1968, s. 4.
29 Karel Ančerl Ivanu Medkovi, 7. 10. 1968.
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Svoji roli také sehrálo, »že jsem se dověděl, jakým způsobem byli naši vedoucí politici ›přeprave-
ni‹ do Moskvy, jak s nimi bylo nakládáno, a i výroky o Krieglovi30 ze strany Brežněva mi jsou známé. 
Jsouli toto metody ›normalizace‹ života u nás, dovedu si živě představit, co by mne postupně čeka-
lo.«31 Brežněvovy výroky o Krieglovi se týkaly i politikova židovského původu.

30 František Kriegel (1908-1979) byl jako předseda Ústředního výboru Národní fronty převezen bez-
prostředně po srpnové okupaci s ostatními vysokými politickými představiteli do Moskvy, kde jako jediný 
odmítl podepsat závěrečné nadiktované komuniké. V říjnu 1968 hlasoval jako jeden z mála poslanců 
Národního shromáždění proti přijetí smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR.

31 Karel Ančerl Ivanu Medkovi, 7. 10. 1968.

Obr. 1:
Karel Ančerl na obálce 
Toronto Symphony 
News, vol. 8, říjen 1969
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Ančerlův postoj je v dopise vyjádřen velmi důrazně. Nepovažuje se za emigranta, nikde ne-
požádal o azyl a výjezdní doložku32 má platnou do poloviny roku 1969. Znovu také zdůrazňuje, 
že mnohé z toho, co vyšlo psáno v novinách v Kanadě, USA i v evropě, vyšlo bez jeho podílu 
a »ani spousta fotografií, které zde byly uveřejněny, nebyly vzaty za mé spolupráce a byly 

32 Zvláštní povolení, bez kterého nebylo možné překročit československé státní hranice, určovalo, jaké 
státy, za jakým účelem, na kolik cest a na jakou dobu je možno navštívit. Získávalo se složitým byro-
kratickým postupem a bylo ideálním nástrojem pro diskriminaci nepohodlných osob, kterým se doložka 
k jejich pasu jednoduše nevydala, a tak zůstali »uvězněni« v Československu.

Obr. 2:
Hana Ančerlová 

na obálce Toronto 
Symphony News, 
vol. 8, říjen 1969
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zveřejněny přes to, že jsem žádal, aby tak nebylo učiněno«.33 Zároveň Medkovi oznamuje, že 
píše dopis orchestru i Jiřímu Pauerovi.

»Nechtěl bych odejít, jako Kubelík,34 bez jakéhokoliv vysvětlení, ani bych nechtěl hrát roli 
zatrpklého a uraženého jako Jirák.35 Považuji svůj osud za bytostně spjatý s celým náro-
dem a s Filharmonií zvlášť, a nebudeli mi už nikdy dopřáno stát před ČF, bude to stejně 
a stále nejkrásnější vzpomínka na šťastný úsek mého života.«36

Zároveň Ančerl formuluje svůj pocit z prostředí, ve kterém už přes měsíc pobývá a které je 
v něčem tak odlišné od dosavadních poměrů:

»To zde působí tak blahodárně, že si skutečně můžete myslet, co chcete, a můžete dle toho 
jednat a nikoho ani nenapadne Vám cokoliv zazlívat nebo vykládat věci jinak, než jaké ve 
skutečnosti jsou.«37

Ančerl nakonec žádá v ČF o přeřazení do důchodu (s argumentem zdravotním) a opakovaně 
zdůrazňuje legalitu svého pobytu v Kanadě; právě s ohledem na předem domluvený post 
v Torontu.

Co je pozoruhodné: neexistuje sebemenší doklad o tom, že by tehdejší vedení České filhar-
monie stálo o pokračování Ančerlova působení v čele orchestru a že by ho jakkoliv přesvědčova-
lo, aby své rozhodnutí přehodnotil; Ančerlův návrat podporuje ze všech sil pouze filharmonický 
dramaturg Ivan Medek, a to pouze na bázi soukromých dopisů. Domnívá se, že ztráta Ančerla 
by mohla ČF dlouhodobě poškodit. Tehdejší vedení muselo celou situaci a Ančerlovo rozhodnutí 
přijmout se značnou úlevou, protože se tak nemusela řešit konfliktní situace kolem Ančerlova 
odchodu do důchodu v šedesáti letech. Od 1. 11. 1968 byl novým šéfdirigentem jmenován 
Václav Neumann.

Ančerl se do Prahy vrátil ještě v lednu a květnu 1969. Byl připraven při zachování stávající 
situace navázat na dosavadní spolupráci s ČF a vždy několikrát v roce hostovat. Všechny na-
smlouvané závazky týkající se ČF, Supraphonu i Pražského jara zrušil Karel Ančerl na podzim 
1969. Reagoval tak na vládní nařízení z října, 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 a nemilost československým úřadům, případně tajné 
policii. Ta by se patrně snažila využít jeho pozice v Torontu podobně, jako se o to snažila začát-
kem šedesátých let v souvislosti s Ančerlovými zahraničními cestami s ČF. Ančerlovo propojení 
s Československem bylo dále pouze korespondenční. 

Kanadské roky
V prvé řadě je třeba říct, že Ančerlova práce s Toronto Symphony Orchestra je nedokončená, 
což činí její interpretaci obtížnou. Ve chvíli, kdy je těleso konsolidováno, připraveno na další 
etapu rozvoje a kdy je na obzoru velké evropské turné pod Ančerlovým vedením (jaro 1974), 
Karel Ančerl umírá.

Není zde prostor se podrobněji věnovat všem Ančerlovým sezónám, ale shrňme závěry 
z jeho první šéfovské sezóny, které pak můžeme dále zobecnit. 

Od poloviny října 1969 do poloviny prosince dirigoval Karel Ančerl všech osm plánovaných 
programů v rámci abonentních koncertů. Celkem to bylo 16 večerů s TSO v domovské koncertní 
síni Massey Hall. K tomu připočtěme 7 dalších koncertů v Torontu (mimo hlavní koncertní 
řady), ale také na univerzitě v ontarijském Waterloo a v Ottawě, kam TSO pravidelně jezdil. 
Ve druhé části sezóny – od začátku března do konce června 1970 – Ančerl nastudoval sedm 
programů. Jednu dvojici koncertů ovšem prostonal, tedy celkem řídil 12 abonentních večerů, 
k čemuž připočtěme čtyři mimořádné koncerty v Torontu, Hamiltonu a Ottawě, televizní na-
táčení Beethovenova Pátého klavírního koncertu s Glennem Gouldem a šest programů (12 kon-
certů) Beethovenova festivalu v červnu 1970. Celkem ve své první sezóně řídil Ančerl TSO při 
52 příležitostech.

33 Karel Ančerl Ivanu Medkovi, 7. 10. 1968.
34 Rafael Kubelík (1914-1996) emigroval z Československa v létě 1948 v reakci na komunistický puč 

z února 1948; šéfdirigentem ČF byl od roku 1942.
35 Karel Boleslav Jirák (1891-1972) byl v roce 1945 obviněn z kolaborace s nacisty, očištěn byl až v roce 

1947. Tehdy přijal pozvání do Chicaga, kde po únoru 1948 zůstal: v Československu byla zakázána jeho 
hudba, zabaven jeho majetek a jeho jméno se ocitlo na černé listině emigrantů.

36 Karel Ančerl Ivanu Medkovi, 7. 10. 1968.
37 Tamtéž.
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Obr. 3a-c:
Karel Ančerl při práci s Toronto Symphony Orchestra
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Víme, že Ančerl nepřišel do Toronta, aby orchestr udržoval ve statu quo. Byl si vědom re-

zerv, které těleso má, což vyjadřoval už předem.38 Naléhavost proměny TSO se pravděpodobně 
ještě zvyšovala tím, jak se uzavíral dirigentův vztah s Českou filharmonií. Pro Ančerla tak úkol 
přivést TSO na výrazně vyšší úroveň, jednou třeba i srovnatelnou s ČF, potažmo s nejlepšími 
světovými orchestry, mohl být tím významnější. 

Ančerl věděl, že s některými stávajícími hudebníky TSO proměna orchestru nebude možná. 
V průběhu první sezóny o tom psal Ivanu Medkovi:

»Udělal jsem několik změn v orchestru, získal několik nových výborných hráčů, mezi jiný-
mi bývalého konc. mistra z Toscaniniho orch. NBC,39 kterému je sice již něco přes padesát, 
ale hraje jako lev a pomáhá mi vychovávat smyčce.«40

Pozornost věnoval také dechovým nástrojům a počítal rovněž s variantou výměny někte-
rých hráčů.

»Teď ›rajtuju‹ hlavně po intonaci, ta zde byla velmi zanedbaná, ale pomalu se to tříbí.«41

S neskrývaným potěšením psal – po prvních dvou šéfovských měsících – o věci, bez které by 
veškeré jeho snahy přišly vniveč:

»Hlavně mne těší, že mají zájem, a to je základní předpoklad pro růst.«42

Očekávání byla značná, především ze strany kritiky. Ne všichni hudebníci orchestru byli 
z Ančerlova jmenování nadšeni, ale po prvních několika týdnech si – spolu s vedením TSO – 
uvědomili, že s angažováním Ančerla měli velké štěstí.43

Prvních osm Ančerlových týdnů v Torontu přineslo značnou dramaturgickou rozmanitost. 
Jako by chtěl nový šéfdirigent ukázat škálu repertoáru, v němž může svůj nový orchestr vést. 
Zněla soudobá kanadská hudba, česká hudba, málo slýchaný Debussy, v Torontu málo – anebo 
ne tak dobře – hraný Mahler a Richard Strauss, Brittenovo Válečné requiem jako dílo soudobé 
a vrcholné – a Mozart. 

Kritikové sice mnohé interpretace posuzovali rozdílně, především pokud jde o výkony sólis-
tů a doprovodnou roli orchestru, ale závěry po skončení první sezóny jsou jednoznačné: Karel 
Ančerl je dirigent, který má tu vzácnou schopnost, že pod jeho rukama znějí hudební díla 
očištěně, bez nánosů nebo interpretační rutiny. Čajkovskij není sentimentální, a přitom není 
studený, Brahms zní bez těžkopádnosti a s přirozenou plynulostí. V Ančerlových interpreta-
cích se věnuje pozornost detailům, které piluje během zkoušek, ale při provedeních nechává 
vyznít celek (Britten, Dvořák, Beethoven). Jeho hudební pojetí charakterizují zřetelné kontury, 
zdůrazňování kontrastů, náležité střídání napětí a uvolnění.

Velmi často kritika akcentuje Ančerlovu schopnost podávat hudbu způsobem, že má vždy 
silný vnitřní puls, často spojovaný s »rhythmic drive«; tak, že nepůsobí mechanicky ani uspě-
chaně, naopak »dýchá«. Ančerlovo porozumění české hudbě se připisuje jeho bohatým zkuše-
nostem a specifickému porozumění české idiomatičnosti, ale po první sezóně je Ančerl chápán 
jako mimořádný dirigent hudby ludwiga van Beethovena. Také jako dirigent schopný rozumět 
spirituální rovině děl, ať už jde o Beethovenovu Devátou, nebo Dvořákovo Requiem. Několikrát 
se jako argument kvality objevuje tvrzení, že TSO pod Ančerlovou taktovkou dosáhl téměř 
evropského zvuku.

Kritika oceňuje, že pod Ančerlem zní TSO jako skutečný nástroj s netušenými možnostmi – 
hudebníci hrají s mnohem větší precizností a smyslem pro ensemble. Kritika reflektuje také 
proměnu publika, které jako by začalo kvality orchestru objevovat a oceňovat; přibývá situací, 
kdy největší potlesk nepatří sólistům, ale orchestru. To je ovšem hodně vázáno na Ančerla, 
takže když se vrací po dvouměsíční přestávce v evropě, kritika s jistou úlevou konstatuje, že 
orchestr zní opět jako nástroj a Ančerl může pokračovat v započaté práci.

Ančerlova pedagogičnost se projevuje v tom, že se s orchestrem často vrací už k jed-
nou nastudovanému repertoáru. Například to, co bylo nazkoušeno pro hlavní koncertní řady 

38 Srov. littler, W., in: Toronto Daily Star, 11. 5. 1968, s. 3.
39 Albert Pratz (1914-1995) byl houslistou NBC Orchestra v letech 1946-1953; od poloviny druhé 

Ančerlovy sezóny – od ledna 1970 – byl oficiálně koncertním mistrem TSO.
40 Karel Ančerl Ivanu Medkovi, 2. 4. 1970.
41 Tamtéž.
42 Tamtéž.
43 Warren, Richard S.: Begins with the oboe. A history of the Toronto Symphony Orchestra, Toronto: 

University of Toronto Press, 2002, s. 97.
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Obr. 4a-c:
Karel Ančerl s Glennem Gouldem při televizním natáčení Beethovenova Pátého klavírního koncertu, 1970
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v Torontu, se po čase objeví při výjezdu mimo Toronto atd. Stejně tak je kvitována Ančerlova 
snaha hrát především hudbu klasicismu v menším obsazení orchestru a dávat tak příležitost 
a zodpovědnost mladším a méně zkušeným hráčům. 

Ke slabým stránkám Ančerlovy první sezóny s TSO patří podle kritiky někteří hráči, je-
jichž schopnosti jsou pod celkovým standardem. Objevují se výhrady k nevyhovující akustice 
koncertní síně Massey Hall. Ve hře orchestru je oceňována vybroušenost, hladkost, komorní 
momenty, které se ovšem těleso zatím učí; že se takové hraní ne vždy daří, může být násled-
kem předchozích let se Seijim Ozawou, dynamičnost jehož interpretací často souvisela s jejich 
hlasitostí. V souvislosti s dramaturgií kritika příležitostně upozorňuje třeba na to, že kromě 
hudby Bohuslava Martinů by měl Ančerl pamatovat i na velká díla hudby 20. století vzniknuvší 
mimo hranice Československa. Je vůbec patrná jistá rezervovanost a opatrnost vůči českému 
repertoáru, ale po Ančerlových kreacích dvořákovských je naopak voláno po větším množství 
Dvořákovy hudby.

Tolik Ančerlova první torontská sezóna z hlediska statistiky a hodnocení jeho dirigentské 
práce.44 Ančerl se za svou první sezónou ohlíží v dopise generálnímu manažerovi TSO Walteru 
Homburgerovi z Amsterdamu.

»As I look back over the past nine months, I realize what an exciting year it has been for 
Hanna and myself. Our first year with the Toronto Symphony has meant a great deal to 
us. However the one regret I do have is that I am unable to personally thank all the lovely 
people of Toronto who have helped make my first year so enjoyable.«45

44 Doplňme ještě rovinu další – finanční. Ančerlova pozoruhodná umělecká práce se odehrávala na 
pozadí velkých finančních problémů. V březnu 1970 vykazoval rozpočet orchestru schodek 185 000 do-
larů a ke konci roku se očekával dokonce deficit 320 000 dolarů. Krizový štáb TSO se sešel s ontarijským 
premiérem, který rozhodl o navýšení příspěvku orchestru ze strany místní vlády. Svůj příspěvek navýšil 
také Canada Council. Finanční potíže toho roku se tak vyřešily. – srov. Warren, Begins with the oboe 
( pozn. 43), s. 99.

45 Cit. podle Ančerlova dopisu přetištěného v Toronto Daily Star 2. 7. 1970, s. 11.

Obr. 5:
Dvoustrana v Toronto 
Symphony News 
(květen 1971) 
věnovaná Ančerlovu 
domácímu zázemí
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Obr. 6a-b:
Karel Ančerl diriguje Toronto Symphony Orchestra



214 P e t r  K a d l e c

clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 201-218 © association for central european cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

/14



Nový ž i vo t  Kar l a  Anče r l a  v  emigrac i .  Co mu da la  Kanada ,  a  ne Českos lovensko? 215

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 201-218

C
on tem

po diverso / V
zdálená blízkost společného (P

raha, 30.-31. 5. 2018)

/15
Dále se Ančerl vrací k Beethovenovu festivalu a věří, že koncerty v zimní části nadcházející se-
zóny navštíví víc posluchačů než v roce předchozím. A že mezi nimi budou i lidé, kteří orchestr 
poprvé slyšeli právě během Beethovenova festivalu.

»We will be staying here for a few days and then move on to Switzerland. We do hope you 
and your family will have a nice summer and we look forward to seeing you soon again.«46

Ančerlova práce kvalitativně proměňovala Toronto Symphony Orchestra a měla dlouhodobě 
potenciál vést orchestr k výkonům srovnatelným s nejlepšími severoamerickými i evropskými 
tělesy včetně ČF. Pro Ančerla je činnost dirigenta především možností, jak předávat hudební 
zkušenosti. Tedy umělecká práce povýtce spojená s pedagogickou. I jeho záměrem je zdokonalit 
TSO: po stránce technické, ale i umělecké. Ančerl pracuje na základní gramatice hraní v or-
chestru (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. Další podstatnou složkou je přirozeně dramaturgie: pro Ančerla jeden ze 
základních prostředků růstu orchestru – v otázce techniky hraní i stylovosti. Cesta ke zlepšo-
vání tělesa jako celku se podle něj má dít zdokonalováním repertoáru, který je orchestru dobře 
známý. A studováním repertoáru nového, uvážlivě vybíraného. 

Náročnost (a mnohostrannost) práce, do které se Ančerl pustil, má jeden významný před-
poklad. 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.

Po třech sezónách, které s orchestrem strávil a v nichž se ve výkonech tělesa objevují 
výkyvy, se orchestr pod Ančerlovým vedením konsoliduje. Zatímco na začátku Ančerlova to-
rontského působení se objevovala hudebně výtečná místa, nyní je výtečný celý koncert – aniž 
zakolísá úroveň. A přesně v tomto vrcholném momentu, kdy je sdílena 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 zdravot-
ních důvodů nebude moci s TSO pokračovat jako šéf po skončení sezóny 1974/75. A začátkem 
července 1973 umírá.

Závěr
I přes přerušení přímých vztahů s československým prostředím a ČF je jedním ze základních 
charakteristik Ančerlova kanadského období kontinuita. V Torontu v letech 1968-1973 pracuje 
týž umělec Karel Ančerl. Jeho působení v Torontu ukazuje souvislosti mezi Ančerlovým způso-
bem práce v ČF a v TSO, kontinuitu v jeho osobních a uměleckých ideálech.

Ančerl je vnímán jako dirigent, který má schopnost přirozeně vést orchestr, bez tlaku a ná-
silí, s velkým prostorem pro hráčskou svobodu a cosi, co můžeme nevědecky popsat jako schop-
nost nechat hudebníky i samotnou hudbu »dýchat«. Jeho dirigentské gesto je volně plynoucí 
a vizuálně dává smysl, jednotlivé plochy mají svou šíři a vždy směřují k pointě. Hudba pod 
Ančerlovou taktovkou má silný vnitřní puls, často spojovaný s rytmickým průběhem – ovšem 
ne tak, že by působila mechanicky nebo uspěchaně. Při tom všem Ančerlovo dirigování působí 
střízlivě, bez excentričnosti, jakéhokoliv náznaku předvádění či dirigování na efekt. Smyslem 
jeho koncertů není ukázat publiku, že je velkým Maestrem, ale sloužit hudbě, aby k poslucha-
čům (i k orchestru) co nejlépe promluvila. To je také důvod, proč kritika tak často reflektuje, 
že hudba pod Ančerlovou taktovkou – byť třeba ne vždy v dokonalém, technicky zcela čistém 
podání TSO – zní očištěně, bez nánosů, jaksi náležitě. Tak jak má. Zvláště překvapivé je to 
u některých děl romantického repertoáru, typicky u Čajkovského, kde Ančerlovo soustředění na 
strukturu víc než na emoci přináší zajímavé a rozhodně ne nepromlouvající výsledky. Ančerl má 
rovněž u vrcholných děl schopnost zprostředkovat jejich spirituální rovinu. 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 tématem, 
o němž se píše přímo, ale při bližším pohledu je s celým obdobím bytostně spojené. Ve svém 
kondolenčním dopise Haně Ančerlové ho výstižně formuluje Ivan Medek. 

46 Cit. podle Ančerlova dopisu přetištěného v Toronto Daily Star 2. 7. 1970, s. 11.

◀
Obr. 7:
Karel Ančerl
na obálce Toronto  
Symphony News,
vol. 10, prosinec 1969 – 
leden 1970
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Obr. 8a:
Fotografický nekrolog Karla Ančerla v Toronto Symphony News, říjen – listopad 1973, s. 4
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Obr. 8b:
Vzpomínka Jana Matějčka na Karla Ančerla v Toronto Symphony News, říjen – listopad 1973, s. 5
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»Drahá paní Ančerlová, je mi smutno a vzpírám se uvěřit, že už nikdy neuvidím člověka, 
kterého jsem měl rád. Prohlížím tu malou hromádku dopisů a lístků z posledních let 
a mám pocit, že jsem mu rozuměl stále lépe. Jako by mne vzdálenost přibližovala k umě-
leckému i lidskému porozumění a pochopení toho, co Karel Ančerl pro českou hudbu 
znamená. Jeho vůle a chuť k práci, schopnost překonávat obtíže, slabosti a nemoce, to 
bylo obdivuhodné vypětí sil, velkolepý finiš nebo koda, jako v krásném a velkém díle. 
Odešel uprostřed práce a velkých plánů a přesto myslím, že nezůstal nikomu nic dlužen. 
Jen málokterý člověk se může vykázat tak velkou a poctivou bilancí.
 Nepřestal jsem nikdy věřit, že se znovu setkáme, že se vrátí k České filharmonii, do 
Prahy, do Klenovic. A přesto vidím, že léta v Torontu byla dobrá a nutná. Právě pro svůj 
životní i umělecký finiš potřeboval být tam, kde mohl pracovat bez všech těch zatěžujících 
zbytečností, se kterými se tady nabojoval dost a dost. Nevím, zda to mohu dost dobře říct, 
ale myslím, že si s sebou vezl do světa kus takového toho krásného, tvrdohlavého a ne-
smlouvavého jihočešství, pro které hudba a umění není jen hrou, ale životem, se všemi jeho 
radostmi, dramatismem, smutkem a vůlí ke stálé cestě výš. Měl jsem vždycky nesmírnou 
radost z každé zprávy o něm a o vás všech a stále znovu jsem se přesvědčoval, jak je dobře, 
že jste tam s ním, a jak mu pomáháte.
 Vím, že je Vám smutno a tyto dny jsou snad nejtěžšími ve Vašem životě. Byl bych moc 
rád, kdybyste věřila, že jsme v duchu s Vámi a že Vám chceme a budeme pomáhat, jak 
nám budou síly stačit.
 Z celého srdce na Vás myslím a tisknu Vám ruce

Ivan Medek«47

Finále Ančerlova života se odehrávalo ve svobodném prostředí, v prostředí, kde je osobní 
integrita spojena s konkrétní odpovědností. To samozřejmě neznamená, že se život odehrává 
snadněji a bez překážek. Ale nemá onu rovinu, kterou Ančerl zažíval před rokem 1968 v Česko-
slovensku: neustále přítomný – ve větší či menší míře – politický a ideologický tlak či kontrolu, 
neustále přítomný strach, jestli se někdo nedívá anebo neposlouchá, pocit, že se o určitých 
věcech rozhoduje podle zcela jiných pravidel a zákonitostí, než které jsou ty pravé.

V tomto ohledu tedy Ančerlova kanadská etapa obsahuje jednu zásadní »diskontinuitu«: 
svobodu. Karel Ančerl se v ní – i přes jistý stesk po domově – pohyboval s velkou radostí a po-
citem 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 tehdy 
bylo to možná nejpodstatnější?

»…začnu znovu, jako člověk svobodný a odpovědný za své činy jen sobě.«48

Doplňkový audiovizuální materiál:
Ančerlovo nastudování Smetanovy Vltavy s Toronto Symphony Orchestra, prosinec 1968, Toron-
to, CBS Studio, Telecast 5. 2. 1969, https://www.youtube.com/watch?v=FvhQ2JwsnWA.

47 Ivan Medek Haně Ančerlové, 7. 7. 1973.
48 Karel Ančerl Josefu Sukovi, 25. 9. 1968.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvhQ2JwsnWA

