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Poděkování 

Za připomínky, rady a trpělivou pomoc při psaní této bakalářské práce děkuji 

vedoucímu katedry výchovné dramatiky DAMU doc. Jaroslavu Provazníkovi. 

Za osobní setkání a cenné vzpomínky na dobu, o které tato práce pojednává, děkuji 

hudební teoretiěce paní Evě Herrmannové a divadelnímu režisérovi panu Janu Fischerovi, 

kteří mě v obdivu a úctě k obětem holocaustu posunuli o kousek dál. 
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Anotace 

Pevnostní městečko Terezín se vletech 1941 - 1945 proměnilo v jedním slovem 

těžko definovatelný celek. Na příkaz samotného Adolfa Hitlera se ve druhé polovině roku 

1941 rozjely přípravy vzniku ghetta, jak byl koncentrační tábor pro Židy v Terezíně 

špičkami SS nazýván. Poklidné posádkové místo, kde do té doby žilo 3 500 civilních 

obyvatel a přibližně stejný počet vojáků, se během jednoho roku stalo zoufalým a smrtícím 

přechodným domovem pro šedesát tisíc především českých Židů. 

Přesto se ale v životě plném hladu, v otřesných hygienických podmínkách 

a dennodenního kontaktu se smrtí svých bližních, našlo místo pro kulturní setkávání. 

Ve své práci se zaměřuji na sféru terezínského divadla. Na jeho skromné spontánní 

začátky a později organizovaná divadelní představení, probíhající za souhlasu 

komandatury SS. 

Cílem mé bakalářské práce je podat základní přehled o divadelním životě za zdmi 

pevnosti ve čtyřech zdánlivě beznadějných válečných letech, kdy se v jednom místě 

a ve stejnou dobu sešly v Terezíně tisíce lidí z různých společenských vrstev, s různým 

náboženským vyznáním, různých národností a napříč věkovým spektrem. Prostřednictvím 

rozhovorů s tehdejšími herci se chci dozvědět zážitky z průběhu zkoušek, motivaci dětí, 

jejich pocity z představení a vše o atmosféře, která obklopovala tento fenomén českého 

koncentračního tábora. 

Hlavním zdrojem informací je kniha Evy Šormové Divadlo v Terezíně 1941/1945, 

ročenky Nadace Terezínské iniciativy, internetové stránky www.holocaust.cz, články 

z tisku, proslovy a přednášky z konferencí na téma holocaustu a především osobní 

výpovědi dosud žijících pamětníků tohoto historického období. 
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1. Úvod 

Ty nejasné postavy, které na nás hledí ze zašlého zrcadla 

historie, jsme -po konečné analýze - my sami. 

Detlev J. K. Peukert 

V roce 2004 mě v nabídce sdružení AISIS zaujala nabídka semináře Tváří v tvář 

historii, který se zabývá psychologickými aspekty holocaustu prostřednictvím literárních 

textů a filmových ukázek. Tento seminář jsem absolvovala a těmi třemi dny jsem byla 

zcela vtažena do problematiky lidí a rodin, kterých se tato naprosto nepochopitelná 

dějinná událost dotkla. 

Za několik měsíců jsem odjela na seminář znovu - odehrál se za přítomnosti 

Američana Beva Meyera Zema a jeho ženy z mateřské organizace Facing History and 

Ourselves ( FHAO), kteří žijí ve Švýcarsku a jsou garanty tohoto vzdělávacího programu 

pro učitele v Evropě. 

Celodenní diskuse, sociální a osobnostní hry, analýza textů a dokumentů 

s tématikou útlaku, šikany, lidské nevšímavosti a mlčící většiny způsobila po skončení 

semináře můj trvalý zájem o fenomén zvaný holocaust. 

V roce 2005 jsem na dalším semináři, který organizuje vzdělávací oddělení 

Památníku Terezín, objevila fascinující průvodní jev života v koncentračním táboře: 

aktivní uměleckou tvorbu lidí, čekajících na transport do neznáma. 

Při volbě téma pro bakalářskou práci z oblasti dramatické výchovy jsem tedy měla 

velmi rychle jasno: chci podat základní přehled o začátcích a průběhu dramatické tvorby 

v ghettu Terezín v letech 1941 - 1945, tedy v době existence koncentračního tábora pro 

Židy. Mým cílem je na základě osobních setkání s přeživšími pamětníky, tehdy ovšem 
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dětskými herci slavných představení, získat informace, dojmy a vzpomínky na to, 

jak herectví začalo a jak se dále vyvíjelo. Jak v podmínkách nesvobody probíhaly 

zkoušky, kde herci získávali kostýmy a kulisy pro představení, jaké metody používali 

vedoucí souborů při zkouškách a pro motivaci malých i velkých herců a jak se soubory 

vypořádaly se stále se měnícím a nejistým obsazením her v důsledku nepřetržitě 

probíhajících transportů na Východ. 

Zvláštní kapitolu věnuji dětské opeře Brundibár. Zde se pokusím nastínit metodiku 

práce s dětmi a zejména pocitovou stránku účasti na tomto představení. 

Při práci jsem volila tradiční postupy a metody: studium odborné literatury, články 

z tisku, rozhovory s odbornými pracovníky Terezínského institutu a nezapomenutelná 

osobní setkání s pamětníky doby, o které tato bakalářská práce pojednává. 
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2. Historie Terezína - od pevnosti přes koncentrační 

tábor к dnešku 

Aby chránila Rakousko-Uhersko před vpády pruských vojsk, rozhodla Marie 

Terezie a její syn Josef, který byl jejím nejvyšším poradcem ve věcech vojenských, 

v roce 1780 zbudovat dvě pevnosti, které by chránily severní hranice její říše - jednu na 

soutoku Labe a Metuje nedaleko Náchodské branky, pojmenovanou podle syna Marie 

Terezie Josefov, druhou na soutoku Labe s Ohří, poblíž města Litoměřic. 

V úterý 10. října 1780 přijel do pevnosti nyní již císař Josef II. к položení 

základního kamene. Jméno městu udělil na počest své matky Marie Terezie -

Theresienstadt.1 

Roku 1782 byla pevnost prohlášena svobodným královským městem. V roce 1790 

byla schopna obrany. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými během 

prusko-rakouských válek v 18. století postupovala napřátelská vojska. Pevnost byla 

vystavěna na samém konci éry bastionových opevnění, a proto představuje ve světovém 

měřítku špičkový pevnostní systém. 

Hlavní pevnost má tvar osmiúhelníku, protáhlého ve směrech od severu к jihu, 

ze všech nádvoří vybíhají pětiboké bastiony. Celková délka pevnostního valu, silného 

přibližně 30 m, činí 3770 metrů. Další prvky opevnění byly umístěny v příkopech před 

hlavní obrannou linií. Malá pevnost měla tvar mírně se rozbíhajícího obdélníku, 
. 2 doplněného o dva polobastiony a dva pětiboké bastiony. 

1. Uvedeno na www.montanya.org/terezin/ 

2. Uvedeno na www.es.wikipedia.org/wiki/terezín 
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Do pevnosti vedly čtyři brány posazené vždy mezi dvěma baštami: Litoměřická, 

Pražská, Horní a Dolní. Uvnitř hlavní pevnosti se nachází pevnostní město 

s pravidelným půdorysem s ulicemi do pravého úhlu, zdi jednotlivých budov jsou velmi 

silné a mohutné. 

Své obranné vojenské poslání však pevnost nikdy nesplnila, Prusové ji totiž 

jednoduše obcházeli. V r. 1888 po uzavření příměří mezi Rakouskem-Uherskem 

a Německem byl proto pevnostní statut Terezína zrušen, zůstal mu však statut města 

posádkového. 

Dokončila se výstavba města, postavila se škola, spořitelna a pošta. Převládající 

způsob obživy civilního obyvatelstva představovalo řemeslo a obchod. O bohatém 

společenském ruchu svědčí to, že v Terezíně bylo zaznamenáno 39 hospod, 19 kořalen, 

5 vináren a obchody všeho druhu. Vojenské úřady využívaly Malé pevnosti jako 

vojenské věznice a trestnice. Byli zde vězněni účastníci sarajevského atentátu s Gavrilem 

Principem, účastníci rumburské vzpoury. Od počátku 1. světové války byl v Terezíně 

zřízen největší zajatecký tábor v Čechách, většinu vězňů tvořili Rusové. 

Po vyhlášení samostatnosti v roce 1918 řídila město místní správní komise až do 

prvních voleb 1919. V 30. letech se dotkla Terezína hospodářská krize. V té době jíž v 

pohraničních okresech narůstalo nacistické hnutí. Část litoměřického okresu se stala 

součástí Sudet a Terezín poskytl azyl mnohým uprchlíkům z pohraničí. 15. března 1939 
/ V 3 byl zabrán zbytek okresu a říšskoněmecké vojsko převzalo vojenské objekty v Terezíně. 

V tento den se také rozšířila platnost norimberských antisemitských zákonů na 

oblast Protektorátu Čechy a Morava. Konečné řešení židovské otázky mohlo začít 

v plném rozsahu. 

Již v červnu 1939 byly tyto zákony oficiálně uplatněny, Židé začali být vylučováni 

ze společenství běžného obyvatelstva a omezováni v zásobování základními životními 

potřebami. V období od března 1939 do léta roku 1941 bylo vydáno 157 

protižidovských 

3. Uvedeno na http://terezinintoeurope.sweb.cz/tie_cz_history.htm 
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opatření, omezovala se osobní a majetková práva židovského obyvatelstva, 

vyvlastňoval se jejich majetek a byly arizovány obchody a podniky. Do řešení židovské 

otázky byly nacisty zaangažovány Židovské náboženské obce, které se tak staly 

výkonnými články nacistické administrativy. Prováděly veškeré registrace a později 

transporty do Terezína. 

Ve druhé polovině roku 1940 se začaly objevovat první veřejné úvahy o zřízení 

centrálního židovského sídliště, které pak byly v průběhu roku 1941 velmi rychle 

proměněny na realitu. Za nejvhodnější místo pro zřízení ghetta byl vybrán Terezín. Plány 

počítaly s využitím jeho Hlavní pevnosti, protože na rozkaz velitele pražského gestapa 

byla již 10. června 1940 v Malé pevnosti zřízena nacistická věznice. Zřízení ghetta 

věnoval jednu ze svých prvních porad po příchodu do funkce zastupujícího říšského 

protektora Reinhard Heydrich. Bylo to 10.10.1941. Do příprav se musela zapojit 

i Židovská náboženská obec v Praze, která zastupovala dalších 14 obcí v protektorátu. 

Dne 24.11.1941 dorazila do Sudetských kasáren v Terezíně první skupina 342 

mladých židovských mužů, nazývaná Komandem výstavby. Toto datum je také datem 

začátku existence koncentračního tábora pro Židy. První transport dorazil do ghetta jen 

o několik dnů později - 30.11.1941. 

Lidé před nástupem do transportu museli odevzdat všechen svůj majetek, 

na shromaždištích vyřídit administrativní záležitosti a poté s 50 kg zavazadlem svého 

osobního majetku nastoupit do vlaku směr Terezín. Zpočátku zůstávaly rodiny 

pohromadě, brzy ale došlo na jejich rozdělení a oddělené bydlení. Pánem všeho dění byla 

komandatura SS včele s táborovým velitelem. Podobně jako v jiných koncentračních 

táborech byla i zde vytvořena tzv. židovská samospráva. Ta se starala o vnitřní chod 

tábora. Přímý dohled nad vězni vykonávali protektorátní četníci, kteří z velké většiny 

sympatizovali s uvězněnými, snažili se jim pomoci a udržovat kontakty s vnějším světem. 

Židovským vězňům sloužila k ubytování nejprve kasárna a po vystěhování 

terezínských obyvatel k 3. červenci 1942 i všechny civilní domy. Při obrovském 

přeplnění tábora však obývali i půdy, sklepy a kasematy ve valech. Terezín se stal 

největším koncentračním táborem na území českých zemí. Proudily sem tisícové 
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transporty Židů nejen z protektorátu, ale od 2. června 1942 i z Německa, Rakouska, 

Holandska, Dánska a koncem války v dubnu roku 1945 i ze Slovenska a Maďarska. 

Židé byli nacistickou propagandou lákáni do Terezína jako do lázeňského města, 

útulku pro přestárlé nebo výletního letoviska, kde jim bude poskytnuta veškerá péče 

a pohodlí. Realita je zbavila iluzí: pro tisíce nových přistěhovalců nebylo jídlo, léky, 

ubytování. Lidé umírali po desítkách denně. 

V táboře platily všemožné zákazy a nařízení, pouze kulturní život byl po určité 

době povolen, neboť měl posloužit jako kulisa k zastření pravdy o osudu, který byl 

Židům předurčen. Vězni se k umění upnuli, neboť jim pomáhalo překonávat deprese 

a strach z neznámé budoucnosti. 

Kulturní a spokojený život obyvatel byl předveden i zahraniční delegaci 

Mezinárodního výboru Červeného kříže, která ghetto navštívila opakovaně 23.6.1944 

a 6.4.1945. Obě zprávy pak uváděly optimistické zprávy z židovského sídliště, kde je 

o Židy dobře postaráno. První zpráva dokonce mluvila o konečném táboře obyvatel, 

přestože v tuto chvíli byly již desetitisíce terezínských vězňů zplynovány na Východě 

a na další desetitisíce tento osud teprve čekal. 

V dětských a mládežnických domovech se vychovatelé snažili, aby ani vězněné 

děti nezaostávaly v učení a neztrácely rozhled. Přes zákaz nacistů se proto provádělo 

tajné vyučování a přidělení učitelé a vychovatelé se dětem věnovali s nesmírnou 

obětavostí. I za hradbami ghetta je připravovali na svobodnou budoucnost. 

Celkově prošlo táborem za jeho existenci 155 000 lidí. Bohužel, jak transporty do 

ghetta přicházely, tak také postupně odcházely - do neznáma. Od října 1942 směřovaly 

téměř všechny do Osvětimi - Birkenau, nejstrašnějšího z vyhlazovacích táborů. 

Z Terezína na Východ bylo vypraveno celkem 63 transportů, jimiž odešlo více než 

87 000 osob. Z nich se dočkalo osvobození 3 800. V důsledku decimační funkce tábora 

zemřelo přímo v Terezíně 35 000 vězněných lidí. 

Tragický byl osud terezínských dětí, kterých zde prošlo na 15 000. Ze 7 590 

nejmenších vězňů deportovaných na Východ se osvobození dožilo jen 142. Jen ty děti, 

které zůstaly po celou dobu v Terezíně, měly šanci se zachránit. Ke dni osvobození se 
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v Terezíně nacházelo kolem 1 600 dětí ve věku do 15 let. O jejich životě vypovídají 

verše, deníky, ilegálně vydávané časopisy a tisíce kreseb - často to jediné, co po nich 

zůstalo.4 

Koncentrační tábor v Terezíně byl osvobozen sovětskou armádou 8. května 1945. 

Utrpení tím ale neskončilo. Těsně před skončením války na konci dubna 1945 přijelo do 

ghetta 15 000 vězňů z táborů, které byly likvidovány před postupující frontou. Tito lidé 

přivlekli do Terezína skvrnitý tyfus, který si tak ještě v prvních týdnech svobody vybíral 

svou daň na lidských životech. Terezín byl hermeticky uzavřen a vyhlášena čtrnáctidenní 

karanténa. Díky tomu bylo na konci května 1945 možno vydat souhlas se zahájením 

repatriace. 

Po odchodu posledních vězňů a zdolání tyfové infekce zůstalo město prázdné. 

Civilní obyvatelstvo se mohlo vrátit až na jaře roku 1946. Začátky obnovy byly svízelné. 

Snaha vrátit městu předválečnou podobu brzdil stálý nedostatek finančních prostředků. 

Do města se vrátila vojenská posádka, otevřela se škola. V roce 1947 vznikl Památník 

Terezín, instituce, která dbá na uchování památky obětí nacistické zlovůle. 

Byla obnovena činnost spolků a zájmových sdružení, znovu spatřil světlo světa 

pomník Mistra Jana Husa, který byl po dobu války ukrytý v hradbách. 

Od roku 1992 je Terezín městskou památkovou rezervací. 

Rok 1996 přinesl Terezínu obrovskou změnu: Ministerstvo obrany vydalo 

rozhodnutí o zrušení posádky. Město, od svého zrodu provázené armádou, se do roka 

téměř vylidnilo. Odešlo odsud 3000 vojáků i civilních zaměstnanců, ulice města se již 

poněkolikáté v historii vyprázdnily. Nové možnosti a cesty vývoje města naznačila 

mezinárodní konference "Terezín po roce 2000", která se konala v listopadu 1997. 

Struktura města by se měla přeorientovat na turistický ruch, kulturní a setkávací centrum, 

univerzitní město. K záchraně a obnově architektonického dědictví vznikla Nadace 

Terezín, jejímž cílem je do opuštěných prostor po armádě vnést život, a to v souladu 

s architekturou, historií, ale i s potřebami současného života ve městě.4 

4. Uvedeno na http//:terezinintoeurope.sweb.cz/tie_cz_history.htm 

14 



3. Divadelní začátky v Terezině v letech 1941 - léto 

1942 

Vznik terezínské kultury je datován velmi krátce po příjezdu prvních transportů 

na konci listopadu a v prosinci 1941. Do ghetta přijížděli z počátku především muži, kteří 

měli připravit ubytování a město pro plánované desetitisíce Židů v podstatě z celé 

Evropy. V pracovních i běžných transportech přijížděli občané země, kterým již v roce 

1939 byla sebrána téměř všechna občanská práva. Norimberské antisemitské zákony byly 

v Protektorátu Čechy a Morava uplatněny poprvé v Nařízení říšského protektora 

o židovském majetku z 21. června 1939. Židé měli postupně zakázáno chodit do škol, být 

zaměstnáni ve firmách, navštěvovat kulturu, angažovat se jako tvůrci v občanském 

a kulturním životě, procházet se volně po ulicích - a když, tak s našitou žlutou hvězdou 

na kabátě, postupně přibývaly stále další a další zákazy, které šly až do podstaty lidského 

žití. Za této ponižující a zoufalé situace lidé přijeli do Terezína, který byl prezentován 

jako město, kde budou Židé svobodně žít. Žlutou hvězdu sice nosili dál, ale pobyt 

v Terezíně jim nabídl kromě těžké práce a nesvobody i nové možnosti. 

Do ghetta se sjela naprosto různorodá společnost - a to jak sociálně, nábožensky, 

věkově, tak i intelektuálně. Ocitli se zde jak profesionální, tak amatérští umělci, kteří 

téměř dva roky byli nuceni mlčet. O to větší touha po zážitku a pocitu spojenectví se 

mezi lidmi projevovala. V začátcích ghetta bydleli v Terezíně ještě původní civilní 

obyvatelé, vězni byli ubytováváni v kasárnách. Pro muže byla určena Sudetská kasárna 

a ta jsou také prvním místem kulturních setkání. První koncert v Terezíně se zde konal 

už 6. prosince 1941 na večerním „přátelském setkání". Na programu byli houslisté Karel 

Frólich a Heinrich Taussig, flétnista Viktor Kohn, na akordeon hráli Wolfi Lederer 

a Kurt Meyer. 

Máme-li pojmenovat příčiny počátku kulturního života v Terezíně, pak to jsou 

tyto kořeny: 
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• Lidé přijeli do Terezína po dlouhém kulturním půstu, což ale znamenalo 

o to větší potřebu se kulturně angažovat. 

• Za 1. Republiky ve 20. a 30. letech existoval mohutný rozmach divadla, 

byla to léta experimentů a avantgardy, kdy začali tvořit např. bratři 

Čapkové, Nezval, Vančura, vzniklo divadlo E. F. Buriana a slavné 

Osvobozené divadlo. Od roku 1939 bylo vše levicové a židovské 

označováno jako škodlivá a nikterak užitečná kultura - tvůrci byli 

umlčeni. Amatéři i profesionálové ale měli umělecké vzory a měli z čeho 

čerpat. 

• Spisovatelé, malíři, sochaři a hudebníci mohli tvořit tajně a do šuplíku. To 

v případě divadelníků nebylo možné - divadlo potřebuje diváka, a ten 

nebyl. V Terezíně ovšem diváků byla najednou spousta - příchozí bydleli 

na ubikacích o třiceti i čtyřiceti kavalcích a v celých blocích jich velmi 

brzy byli tisíce. 

V této atmosféře tedy vznikala první často spontánní a nepřipravovaná setkání, 

improvizovaná vystoupení, která se hrála pro potěšení jednotlivců. Jeden z prvních 

večerů, o kterém jsou známé podrobnosti, se odehrál opět v Sudetských kasárnách na 

Vánoce 1941. Zpívaly se písničky Osvobozeného divadla a národní písně. Večer ale byl 

prozrazen a táborové velitelství vydalo překvapivý rozkaz: od 28. prosince 1941 byly 

povoleny kamarádské večírky, ale program musel být předkládám ke kontrole a ke 

schválení. 

Informace o aktivitách z mužských kasáren brzy dolehla i k ženám 

do Hamburských kasáren a ani ony nezůstaly pozadu. V únoru 1942 zahájil činnost 

ženský půdní kabaret Jany Šedové s aktuálními současnými texty. 

Interpretace byla z počátku velmi slabá, ale o to v těchto představeních vůbec 

nešlo. Účastníci akcí hlavně potřebovali být spolu, ulevit si a zasmát se a vzdálit se 

na několik večerních hodin otřesné realitě. Tak byly postupně organizovány přednášky, 

poetické večery, hudební setkání a populární kabarety. Protože herecké představení bylo 
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poměrně obtížné zrealizovat, dávali umělci v prvních měsících přednost loutkovému 

divadlu. 

Až do vystěhování civilního obyvatelstva začátkem července 1942 je terezínská 

realita označována jako první období koncentračního tábora. Muži a ženy bydleli 

odděleně, informace se šířily tajně a tak je v podstatě nemožné přesně zmapovat 

kompletní kulturní dění. Vzpomínky pamětníků se liší a každý podává informace spíše 

kusé, časově odpovídající, ale místně ne úplně přesné. 

Během prvních sedmi měsíců terezínského ghetta je možno kulturu shrnout takto: 

• Večery s poezií a zpěvem probíhaly neorganizovaně a spontánně 

v ložnicích vězňů. 

• V opuštěných domech začala tajně vznikat půdní divadla, informace 

o večerních představeních se předávala ústně a vždy některý dobrovolník hlídal dům před 

nečekanou návštěvou nebo kontrolou táborové hlídky tak, aby mohl účastníky akce 

urychleně varovat. Zásah četníků nebo komandatury byl ale velmi výjimečný. 

• V této době se začínaly formovat první tvůrčí skupiny, které pak 

v mnohem dokonalejších dramaturgiích rozvíjely svou činnost v příštím 

období - např. recitační večery Heinricha Heina, kabarety Jany Šedové 

a Karla Švenka, loutková představení pro děti a také pestré večery 

s různými uměleckými žánry po vzoru úplně prvního, který se uskutečnil 

s velkým úspěchem 21. března 1942 ve tři odpoledne a na programu byl 

tanec, hudba, zpěv a recitace. O tomto večeru podala zprávu jeho 

organizátorka Jana Šedová, která byla pověřená Freizaitgestaltungem 

uspořádat zábavné a poučné programy pro obyvatele Terezína. 

Další období je pak charakterizováno vznikem oficiální divadelní scény 

v Magdeburských kasárnách a aktivní činností oddělení pro volný čas 

Freizeitgestaltungem. 
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3.1 Vzpomínky Jana Fischera na počátky divadla v Terezíně 

3.1.1 Curiculum Vitae Jana Fischera 

Divadelní režisér Jan Fischer je rodák Starého Města pražského. Do rodiny 

obchodníka s německou optikou se narodil v roce 1921. Židovsko-německá 

středněstavovská rodina ctila nové demokratické Československo a T.G. Masaryka. Jan 

Fischer vystudoval Německé gymnázium ve Štěpánské ulici a záhy po maturitě -

v prosinci 1941 - byl povolán do druhého pracovního transportu AK 2 do Terezína. 

V ghettu pracoval spolu se svým bratrancem jako instalatér, po onemocnění ruky 

flegmónou získal místo vedoucího dětské knihovny. 

Dne 28. září 1944 odjel transportem do Osvětimi - Birkenau, kde sváděl 

dennodenní boj o holý život. Po prvních ústupech německé armády na východní frontě 

se i on vydal na pochod smrti. V březnu 1945 přišel Jan Fischer do Košic, kde se přidal 

k armádě Ludvíka Svobody, v dubnu nastoupil vPopradu do důstojnické školy. 

Po Osvobození 8. května 1945 vyvinul úsilí k opuštění armády a 11. června se konečně 

natrvalo vrátil do Prahy. Otec spáchal sebevraždu v důsledku špatných obchodů 

a zhoršující se finanční situace ještě před válkou, matka a bratr se již nevrátili 

z koncentračního tábora. Jan Fischer začínal v necelých čtyřiadvaceti letech svobodný 

život sám, bez nikoho a bez prostředků. 

Po válce byl několik měsíců hercem Městského divadla na Kladně, kde se v té 

době sešla elita českých herců - Brousek, Kemr, Hlinomaz, Lír, Pech a další. Už na 

konci roku se mu ale splnil sen - získal místo asistenta režiséra Frejky ve Vinohradském 

divadle. A ještě něco: v divadle se setkal s tanečnicí, kterou znal z Terezína. Slečna 

Hanka se stala jeho ženou a celoživotní partnerkou. 

Divadlo se Janu Fischerovi stalo nejen povoláním, ale i druhým domovem. To až 

do příjezdu tanků spřátelených armád v roce 1968. Pak práce ubývala a k padesátým 
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narozeninám dostal z divadla výpověď. Pohostinsky mohl v divadle začít pracovat 

až mnohem později a to jen sporadicky. 

Dnes je Jan Fischer aktivní penzista: ve svém pražském bytě píše vzpomínky, 

poskytuje rozhovory, předává cenné zážitky zájemcům o decimační době holocaustu 

a připravuje k vydání svou druhou knihu pamětí. A působí nádherným mladistvým 

dojmem člověka, se kterým je radostné a vzácné se setkat. 

3.1.2 Divadelní začátky ve vzpomínkách Jana Fischera 

S divadelním režisérem Janem Fischerem jsem se sešla poprvé 17. března 2008. 

Tématem setkání bylo pochopitelně jeho vzpomínání na Terezín a na divadelní začátky 

a rozvoj divadla ghettu. Pan Fischer byl aktivním divadelníkem - amatérem a jak je 

zřejmé z jeho poválečného profesního života, pobyt v Terezíně a podle jeho slov hlavně 

setkání s Gustavem Schorschem bylo příčinou budoucí životní profese divadelního 

režiséra. 

Na divadelní začátky vzpomíná Jan Fischer velmi intenzívně, pokusím se tedy 

jeho zážitky převyprávět do této kapitoly. 

Prvním místem kulturního vyžití byly mnohalůžkové pokoje uvnitř kasáren. 

Večer, když se obyvatelé těchto ubikací sešli na pokojích, projevila se jejich přirozená 

a hlavně životu potřebná touha po kultuře, po sounáležitosti a po spoluúčasti v nenadálé 

životní bídě. Bylo naprosto přirozené, že někdo začal bez příprav zpívat, další recitovat 

a další kolem sebe příště shromáždil spolubydlící k diskusi nebo přednášce. Všechna 

tato zábava byla spontánní a přinášela úlevu a radost. Je potřeba mít na zřeteli, že Židé 

se po letech občanského útlaku v důsledku Norimberských zákonů ocitli v uzavřeném 

městě bez informací z venku, v celkovém chaosu, nuzotě, v ghettu, kde byl nedostatek 

jídla, hygieny, pohodlí a kde byli rodiny od sebe odtrženy. To všechno byla naprosto 

podivná, nenormální situace, specifická na území Čech výhradně pro Terezín. Navíc se 

na malém prostoru sešlo desetitisíce lidí, kteří měli společný svět bez budoucnosti 
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a díky probíhajícím transportům do neznáma, byl zítřek vždy nejistý. Postupně se lidé 

přesouvali z ložnic do sklepů, kde se po práci scházeli už za plánovanou kulturní akcí 

nebo na přednášku. Přednášky byly velmi silným fenoménem Terezína. 

Někdy na podzim 1942 se Janu Fischerovi dostal do ruky text nádherné 

veršované aktovky bratří Čapků z počátků jejich tvorby Lásky hra osudná. Měl ji 

s sebou v ghettu básník a spisovatel Zdeněk Jelínek, který bydlel na kavalci naproti. Jan 

Fischer se rozhodl, že hru chce realizovat na půdě starého domu po civilistech. Půdy 

měly v ghettu svůj velký půvab. 

Půdu se podařilo najít celkem bez problémů - Jan Fischer pracoval jako instalatér 

a domy měl tedy dobře zmapované. Oslovením dalších přátel a kamarádů se podařilo 

sehnat partu osmi lidí, kteří se zapálením šli do nové věci. Byl mezi nimi i Jiří Strass, 

režisér malého venkovského divadla, který měl jako jediný zkušenosti s divadlem 

a proto i tady byl pověřen pozicí režiséra. Každý herec skupiny si pak do dramaturgie 

něco svého přidal, takže vznikl tým Strass a kolektiv. Skupinka pak po večerech 

secvičovala hru, situovanou do commedie dellarte. 

Půda byla bez vybavení, s hliněnou podlahou. Osvětlení vyrobil někdo ze skupiny 

ze žárovky a kovové plechovky nebo plechového kornoutu, jeviště nebylo žádné, diváci 

seděli na zemi nebo na dřevěných bednách, které se podařilo ukrást ve městě. Termíny 

představení se šířily z bezpečnostních důvodů pouze ústně. Nebyla žádná reklama, 

žádné plakátky. Všechny technické záležitosti kolem představení i zařízení divadla 

si obstarávali členové herecké skupiny sami. Kostýmy se sháněly po domech 

v Terezíně, o šatstvo nebyl nikdy problém. Tak se například pro postavu Skaramouche, 

kterého pan Fischer hrál, na jágrovo spodní prádlo ručně namalovaly barevné 

kosočtverce, zašil se poklopec a kostým byl hotov. Malířem kostýmu přímo na těle 

herce byl tehdy architekt František Zelenka, který naštěstí měl barev dostatek. Líčení 

a profesionální rady obstarala kolegyně z ženských kasáren Hana Munková. Při 

vlastním představení byl vždy někdo pověřen hlídáním v přízemí domu, aby mohl 

ostatní při nenadálé situaci varovat. Na půdu přicházelo odhadem asi padesát až šedesát 

diváků, kteří se stále obměňovali. 
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Divadlo jako takové hodnotí Jan Fischer jako absolutně svobodné, které Němce 

nezajímalo a kontroly byly i v pozdější době výjimečné. V tom se shoduje s paní 

Herrmannovou, která divadelní dění hodnotí totožně. V době počátků divadla se hrálo 

v syrových, jednoduchých prostorách s velmi provizorním vybavením, ale 

profesionalita nebyla v Terezíně prvotní. Lidé toužili po duchovní kvalitě a spříznění 

a tu jim divadlo dávalo od samých počátků. 

Zkvalitnění technického zázemí a profesionalizace herců začala až s aktivitou 

Freizeitgestaltungu, který pro kulturní dění vytvářel v rámci terezínských možností 

přijatelné a slušné podmínky. V dalším období účinkoval Jan Fischer v Gogolově 
v 

Ženitbě a ve hře Norberta Frýda Ester. Obě hry se staly významným divadelním 

počinem terezínské kultury. 
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4. Divadelní tvorba a její tvůrci v letech 

1942 -1945 

4.1 Freizeitgestaltung - oddělení pro kulturu a volny čas 

Terezínská kultura se dá podle jednotlivých charakteristik své existence rozdělit 

na tři na sebe navazující období. 

První období započalo ihned po příjezdu prvních transportů do Terezína a dá se 

nazvat jako období utajované kultury. Jednalo se o první neplánovaná setkám při 

recitaci a zpěvech na ubikacích a následně o první plánovaná setkání na přednáškách, 

poetické večery a hudební večírky konané na půdách a ve sklepích prázdných domů. 

V důsledku prozrazení vánočního setkání vězňů byl 28. prosince 1941 vydán rozkaz 

0 povinném hlášení programů těchto setkání předem. 

Dohled nad kompletním děním v ghettu byl dán židovské samosprávě. Její 
v # 

činnost byla formována již před prvním transportem do Terezína v Židovské 

náboženské obci v Praze. Jako nadstavbové oddělení samosprávy vzniknul 

1 Freizeitgestaltung - oddělení pro kulturu, osvětu a volný čas deportovaných Židů. 

Činnost oddělení nebyla z počátku ani později jednoduchá. Zástupci Freizeitgestaltungu 

byli mezi dvěma mlýnskými kameny: na jedné straně byli zodpovědní radě starších 

židovské samosprávy, na druhé straně nesměli dráždit německé velitelství ghetta. Navíc 

hlavně v prvním období měli někteří starší výhrady k organizačním aktivitám 

Freizeitgestaltungu. 
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Byla to tedy pouze židovská samospráva, která registrovala nahlášené programy 

a na ní záleželo, zda program povolí. Komandatura zůstala mimo, do procesu 

schvalování nezasahovala - tím ale měla možnost kdykoliv cokoliv zakázat jako 

nežádoucí. Německé velení bylo ale stejně jako představitelé samosprávy tolerantní. 

Důvod jejich postoje byl po válce jasný: kulturní činnost byla pro ně směšná 

a neškodná, vždyť ji provozovali lidé, kteří měli v příštích měsících projít konečným 

řešením židovské otázky. Tak nechť si ještě chvíli užijí a zahrají si to své divadélko! 

Od počátku roku 1942 začalo období tolerované kultury. Pochopitelně ale 

během celé existence koncentračního tábora probíhala stále představení a setkání tajná, 

která nebyla oficiálně hlášena a povolena. 

Někdy počátkem března požádal první vedoucí Freizeitgestaltungu rabín Weiner 

herečku Janu Šedovou o sestavení zábavných a přednáškových večerů. Zapotřebí bylo 

sehnat sál, lavice, osvětlení a tehdy se podařilo tajně sehnat i harmoniku. První zábavný 

večer se konal na první jarní den - 21. března 1942, ovšem odpoledne. 

Freizeitgestaltung se v průběhu roku 1942 vnitřně profiloval a formoval svá další 

odborná oddělení. Výsledkem jeho činnosti bylo na podzim tohoto roku otevření 

oficiální divadelní scény v Magdeburských kasárnách. Divadlo bylo na rozlehlé půdě, 

na podlaze byly trámy, přes ně prkna, oponu tvořila sešitá prostěradla a v hledišti byly 

jednoduché lavice. 

Pro hudební představení byl zvolen akusticky vyhovující sál staré školy a později 

bývalá budova radnice. Rok 1942 byl ve znamení tolerance kultury ze strany Němců 

i představitelů samosprávy. 

Třetím stádiem kultury v Terezíně bylo období podporované komandaturou. 

Němci v této fázi pochopili užitečnost kulturního života. Mohli Terezín více prezentovat 

jako svobodné město, kde jsou dodržována občanská práva, lidé zde žijí v pohodlí, 

radují se, smějí se a o všechny - hlavně o staré a nemocné obyvatele - je dobře 

postaráno. Nejaktivnější období a největší důležitost své existence byly pro 

Freizeitgestaltung roky 1943 a 1944. Především proto, že se v Terezíně očekával příjezd 

delegace výboru Mezinárodního červeného kříže. Freizeitgestaltung se rozrostl 
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na čtyřicet oddělení! Vedoucí jednotlivých sekcí byli známí umělci jak českého, tak 

německého původu. Tak například divadelní návrhy a dekorace řídil vynikající arch. 

František Zelenka, české divadlo měl na starosti nezapomenutelný Gustav Schorsch, 

v Terezíně populární kabarety spoluvytvářel Kurt Gerron, jedno ze tří hudebních 

oddělení řídil autor Brundibára Hans Krása, operní a vokální hudbu organizoval 

zanícený Rafael Schächter a knihovnu o několika tisících svazcích spravoval profesor 

Karlovy Univerzity Němec Emil Utitz, Vedoucí představitelé Freizeitgestaltungu měli 

díky své práci zajištěnou ochranu před těžkou prací a až do podzimu roku 1944 také 

před obávanými transporty do neznáma. 

Funkce Freizeitgestaltungu byla především organizační a koordinační. Bylo 

zapotřebí zajišťovat sály. Ty se zřizovaly v neobydlených domech po civilistech, 

na půdách, ve sklepích, v kasárnách, využita byla bývalá škola a radnice, u příležitosti 

příjezdu delegace MČK byl zařízen sál v sokolovně, která pak sloužila ke kulturním 

účelům i později.V Terezíně žilo kolem padesáti tisíc obyvatel a zájem o představení 

byl obrovský. Šálky byly přeplněné k prasknutí, lidé seděli všude, kde se dalo - na 

trámech, na zemi, namačkáni v lavicích. V souvislosti se zavedením terezínské měny 

od 1. ledna 1943 Freizeitgestaltung rozhodl, že od 1. března téhož roku zaplatí každý 

obyvatel ghetta 50,- korun na podporu kultury. Kromě toho se začaly na představení 

vydávat i vstupenky v hodnotě 5,- korun. Způsob distribuce vstupenek není jasný ani 

pamětníkům této doby. 

Herci vystupovali po své celodenní práci zdarma. Snad pouze při premiéře a při 

dvacáté páté a padesáté repríze dostali minimální naturální odměnu. 

Zdání normálního běžného života připomínalo kromě vstupenek i objednání 

odborných kritik na uváděná představení Freizeitgestaltungem. Dochovaly se kritiky 

Otty Broda na Gogolovu Ženitbu a Straussova Netopýra, Eugen Müller byl požádán 

o zhodnocení Lustigovy hry Ben Akiba lhal, hudební recenze psal např. Viktor 

Ullmann. 
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Prospěšnou a organizačně výbornou činnost Freizeitgestaltungu otupil až výnos 

ministra Josefa Goebbelse, kterým k 1. září 1944 zakázal činnost všech českých divadel 

v Protektorátu Čechy a Morava. Do Terezína se zákaz dostal o dva dny později. 

Koncem září pak nastalo snad nejtragičtější období ghetta. Po delší odmlce začaly 

z Terezína odjíždět dobytčáky napěchované tisícovkami lidí do Osvětimi. Prakticky 

všichni umělci a vůdčí představitelé terezínské kultury byli deportování do plynových 

komor. Kdo měl to štěstí a přežil setkání s pověstným doktorem Mengelem u příjezdové 

rampy v Osvětimi, absolvoval pak na jaře nepředstavitelný pochod smrti. Na jednom 

z těchto pochodů z Osvětimi zůstal na cestě ve stodole se slámou ležet umírající 

a vysílený geniální kabaretník, básník a herec Karel Švenk. 

Vzpomínky lidí na kulturní aktivity na konci roku 1944 a 1945 chybí. Jisté je, 

že kulturní aktivita po odjezdu vůdčích osobností téměř ustala a na velmi krátký čas se 

ještě vzchopila na jaře 1945. Důvod byl opět jasný: v březnu měla tábor znovu navštívit 

delegace Mezinárodního červeného kříže. Komandatura naléhala na přípravu dalších 

představení. Tak ještě krátce před Osvobozením vznikla dramatizace Karafiátových 

Broučků a inscenace Offenbachových Hoffmannových povídek. Kromě těchto aktivit je 

známo, že v ghettu pokračovala tradice kabaretů, nikoliv nátlakem velitelství, 

ale zvláštní vůle účinkujících. Nejednalo se ale o originální kabarety, spíše to byly 

volné variace dřívějších kabaretů v jiném obsazení a sloužící výhradně pro pobavení 

diváků. 

Definitivní konec kultury v ghettu Terezín je datován příjezdy zdecimovaných 

vězňů z koncentračních táborů z osvobozených území na Východě koncem dubna 1945. 

Lidem v Terezíně se otevřely oči, když uslyšely pravdu o cílech odjíždějících transportů 

a osudu svých příbuzných a přátel. Už nikomu nebylo do zpěvu, městu vládl ještě větší 

smutek a beznaděj. Navíc se do ghetta s přijíždějícími vězni zavlekl skvrnitý tyfus, 

ghettu byla nařízena karanténa a přísná omezení v pohybu. 

Osvobozením Terezína 8. května 1945 končí nejen existence koncentračního 

tábora a kulturního oddělení Freizeitgestaltungu, ale je to i den konce jeho ojedinělého 

fenoménu - terezínské kultury. 

25 



4.2 Oficiální divadelní scéna a kultura v Terezíně podzim 

1942 - podzim 1944 

4.2.1 České divadlo 

Kulturní život v Terezíně byl více než kdekoliv jinde významně determinován 

nesvobodným a naprosto ojedinělým prostředím ghetta. Za pozornost jistě stojí 

skutečnost, že divadlo a jiné formy kultury se neodehrávaly jenom nahodile v omezeném 

počtu účinkujících, ale režim města dovoloval umělecké pořady pro celý ansámbl. 

To vyžadovalo vcelku složitou dramaturgickou a personální přípravu, volbu a sehnání 

vhodného prostoru, musely probíhat zkoušky herců - povětšinou nadšenců a amatérů, 

zabezpečit bylo nutno techniku, což bylo povětšinou jednoduché osvětlení scény a také 

výtvarné zpracování scény a kostýmů. 

Divadlo si zachovalo kontinuitu s předválečným vývojem, s experimentálními 

scénami, které zejména v Praze slavily u diváků velký úspěch a zažívaly svou velkou 

konjunkturu. Na scéně českého divadla byl pozorován důležitý aspekt: divadlo jako celek 

vůbec nebylo izolováno zdmi ghetta a nedostatkem informací, ale bylo pevně spojeno 

s minulostí, bylo aktuální v čase a místě a dívalo se do budoucnosti. Terezínská realita 

působila na vytváření stále nových témat a vyvolávala stále nové otázky. 

Nebyla to kvalita a profesionalita hereckých výkonů, ale pouhá přítomnost lidí 

v divadle vyváděla diváky alespoň na chvíli z otřesné reality ponížení do chvilkového 

zapomnění na starosti a problémy. Lidé byli za každou možnost účasti na společném 

večeru iniciátorům divadla vděčni. Jak vzpomíná Jan Fischer, nebylo rozdílu mezi 

jevištěm a hledištěm, všichni byli jeden celek se společným osudem. Divadelní aktivity 

nazývá tancem nad hrobem, kdy nikdo nevěděl, co bude zítra. Teď bylo teď, a zítra 

nemuselo být vůbec nic. Už zítra mohl kdokoliv z účastníků večera dostat rozkaz 
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k nástupu do transportu a odjet na velmi nejistou a neznámou cestu, odkud nepřicházely 

žádné zprávy. 

Divadlo ve svém začátku trpělo nedostatkem textů a literárních předloh. Proto 

z počátku byly realizovány revue, kabarety, loutkové hry a hudební večery s lidovými 

a národními písněmi. Teprve později byly do Terezína zasílány balíčky s knihami 

a divadelními texty. Dramaturgie a volba textu byla sice navenek svobodná, ve 

skutečnosti ji ale oklešťovaly různé zákazy a pozornost komandatury prostřednictvím 

židovské samosprávy. Kromě textů známých autorů vznikaly v Terezíně původní 

dramatické texty. Vznikaly ale velmi spontánně, z vnitřní potřeby vězňů, z jejich potřeby 

seberealizace a dlouhodobé frustrace. Ve výběru textů bylo tubu hrát autory pronacistické 

a ideologicky spojené s hitlerovským Německem. 

České divadelní skupiny měly ve svém repertoáru naprosto běžnou dramaturgii, 

která se hrála v ještě svobodné zemi. Byla zde česká a světová klasika, v zastoupení např. 

Gogola, Moliera, Čechova, hrál se Cocteau, Shakespeare, Čapek a Tyl. Hry byly 

vybírány velmi pečlivě a s rozmyslem - tvůrci chtěli, aby představení byla v souladu 

s pocity diváků, aby vyzněla aktuálně i v terezínských nezvyklých podmínkách. 

Paradoxní je skutečnost, že v Terezíně se hrála představení autorů, kteří jinde 

na území protektorátu byla přísně zakázána a cenzurována. Z tohoto pohledu pak Terezín 

vyznívá jako svobodné tvůrčí město, kde se mohlo daleko více, než za branami ghetta. 

Stejně jako v divadle předválečným se i v tomto divadle zdůrazňoval zřetel humanismu, 

českého uvědomění a národní hrdosti. 

Guru českého divadla byl zcela jistě mladý všestranný umělec, režisér a herec 

Gustav Schorsch. Bohužel svoje nadání mohl naplno uplatnit jen v prostředí 

koncentračního tábora. Schorsch byl silně filozoficky orientován a jeho vztah ke světu 

se projevoval v jeho práci. Toužil spasit lidský život a zachránit ho svou tvorbou. Chtěl 

diváka zasáhnout v celém rozsahu jeho osobnosti, chtěl diváka kultivovat a povznášet 

a proto volil myšlenkově náročné texty. 

První hra, kterou nastudoval, byl komorní psychologický příběh Petra Kiena 

Loutky. Podstatou hry je zjištění, že lidé jsou loutky, které jsou ovládány neznámými 
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skrytými mechanismy a jejich život je přísně determinován okolním totalitním světem. 

Schorsch si byl vědom, že pracuje s amatéry, proto nespoléhal a nedovolil žádné 

improvizace. Sám hercům předehrával, vysvětloval, trval na předepsaném aranžmá, 

na gestech a mimice herců. Na jeho zkouškách panovala podle vzpomínek Jana Fischera 

tvrdá kázeň, jejímž výsledkem byly vynikající výkony mladých divadelních nadšenců. 

Všechny metody jeho práce se ještě více rozvinuly v následující slavné hře -

Gogolovy Ženitby z listopadu 1943. Zkoušky trvaly několik měsíců a amatérismus herců 

si podle Schorscha vyžádal specifické pojetí postav. 

„ Gogolovu Ženitbu zvolil Schorsch proto, aby mohl klasickým ruským dílem 

změřit skutečnost, postavit na pranýř všechny nabubřelé, sobecké postavy plné krutosti, 

zloby a blbosti, a konfrontovat jejich životní obsah s hodnotou současného člověka. 

Gogolovy postavy se znovu zrodily v koncentračním táboře, v jeho atmosféře, kterou 

dýchaly a z níž žily. „5 

Pro Ženitbu navrhl scénu další z řady vynikajících umělců architekt František 

Zelenka.Vytvořil dusný, nezdravý a špinavý prostor, který vyjádřil záměr režiséra 

zdůraznit atmosféru hry v alegorii na terezínské poměry. 

Schorsch svým uměním a profesionalitou výrazně vyčníval nad standardní 

terezínskou úrovní v divadelním žánru. 

Další velmi významnou hrou byla Ester Norberta Frýda a výtvarníka arch. 

Zelenky. Scénickou hudbu napsal Karel Reiner. 

Frýd i Reiner přijeli do Terezína až v roce 1943 a věděli o divadelních akcích, 

které se zde odehrávají. Ester proto byly do ghetta přivezena s plánem na její realizaci. 

Hra zpracovává starý biblický příběh o židovské královně, která zachrání svůj národ. 

Po vzoru E.F. Buriana navázali autoři na postupy při uvádění českých lidových 

barokních her. Použita byla praxe dobových lidových divadel a postavy byly v rovině 

nerealistických postav. František Zelenka vymyslel originální kostýmy a rekvizity. Např. 

královský řetěz byl vyroben z plechovek od konzerv, ženy měly kostýmy z papíru 

5. Šormová, E.: Divadlo v Terezini 1941/1945. Severočeské nakladatelství, 1973, strana 55. 
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a pomalovaných prostěradel. Samotné kostýmy byly hodnoceny jako umělecké dílo -

jejich návrhy jsou uschovány v Národním muzeu v Praze. 

Pozoruhodné byly i ideologické problémy s uvedením hry. Bouřily se sionistické 

skupiny, které nesouhlasily s pozitivní ukázkou solidarity Čechů s židovskými 

spoluobčany. Autoři byli dokonce osočováni, že hra je komunistické dílo, které má 

podvodem zastřít pravdu a nalákat Židy k budování budoucího komunistického státu. 

Diváci ale žádný takový kontext hry nenašly a Ester patří k čelným představením 

terezínského divadla. 

Dalšími vynikajícími divadelníky byli Jiří Strass, Vlasta Schónová a Irena 

Dodalová, které se v Terezíně zasloužily o kulturní aktivity ještě před koncem války, dále 

pak Ota Růžička, Zdeněk Jelínek a Bedřich Stein. 

Všichni jmenovaní se svými tvůrčími skupinami přispěli k obohacení divadelní 

scény a rozšíření nabídky, po které byl mezi vězni veliký hlad. Stálý nedostatek lístků na 

představení a naplněná hlediště sálů a půdních prostorů dodávaly tvůrcům energii pro 

další práci a motivovali je nemyslet na nejistý zítřek. 

Provést výčet a charakteristiku většiny realizovaných her a představení je nad 

časové možnosti a rozsah této práce. Spousta her byla realizováno před diváky, další 

skončily v fázi zkoušek a příprav, další hry byly zakázány a některé hry se pro masové 

transporty nepodařilo dokončit. V této kapitole proto podávám alespoň základní 

informace o českém divadle a jeho fungování v ghettu. 

4.2.2 Kabaret 

Stejně důležitý žánr jako divadlo byl v Terezíně kabaret. Kabarety proslavily dvě 

skupiny, které v ghettu kabarety autorsky a režijně připravovaly. První a dnes více 
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populární a vzpomínaný byl Karel Švenk se svými spolupracovníky, druhou dvojici 

tvořili Josef Lustig a Jiří Spitz. 

Představitelem revuálního autorského divadla byl Švenk. Do Terezína přijel 

s prvními transporty v roce 1941 a již na přelomu let 1941/1942 jsou údaje o prvním 

kabaretním večeru. Není přesně známo, v jakém složení se hrálo, a zda toto zmapované 

vystoupení patřilo přímo Švenkovi. Jisté ale je, že ihned po příjezdu do ghetta se začal 

své tvořivé práci věnovat. Nebyl totiž amatér a začátečník. Karel Švenk měl za sebou 

členství v Klubu zapadlých vlastenců, jezdil po českém venkově s revue a s vystoupením, 

které se odehrávalo v rámci schůzí politických stran. Švenk byl režisér, herec, textař 

a hudebník v jedné osobě. Byl to všestranný umělec, který se soustředil na angažované 

texty a vždy reagoval na aktuální politickou situaci. Není proto divu, že ve své práci 

pokračoval i v Terezíně, který mu nabízel naprosto jedinečnou a nevídanou společenskou 

realitu. 

Jako autor byl realista a optimista zároveň. Jeho cílem bylo posluchače a diváky 

nejen pobavit, ale poukázat na vzniklou situaci, pomoci ji pochopit a zaujmout k ní 

stanovisko. 

Švenkovo dílo v období ghetta nebylo velké co do množství - byl autorem 

pouhých tří představení, ale bylo nezapomenutelné svojí kvalitou. 

První kabaretní večer se odehrál na jaře 1942. Scénka s názvem Ztratila se 

menážkarta plně korespondovala s problémy a realitou všedních dnů obyvatel Terezína. 

Menážkarta byl lístek, po jehož obvodu byly odtrhávací kupónky pro příděl stravy. Tedy 

životně důležitá stravenka. Obsahem scénky bylo neustálé ztrácení a hledání karty vězni, 

hrdinou v představení byl stále upachtěný směšný hrdina, který byl divákům blízký. 

V tomto kabaretu také zazněl Terezínský marš, což je snad nejslavnější píseň Karla 

Švenka, která se s refrénem „všechno jde, když se chce", stala hymnou vězňů. Kabaret 

byl jasně inspirován Osvobozeným divadlem, jehož byl autor velkým obdivovatelem. 

Druhé představení byla revue Ať žije život. Zde se Švenk projevil nejen režijně, 

ale také jako herec. Měl vynikající pohybové schopnosti a gesta, vynikající smysl pro 
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zkratku a obdivovaný skrytý optimismus ve věčně vážné tváři. Po této revue se ještě n< 

pětadvacetiletý Karel Švenk stal typickým terezínským hrdinou a miláčkem publika. 

Revue měla jasně sociální obsah - řešila třídní rozdělení společnosti na prolétaná 

a kapitalisty, nastínila nutný střet těchto dvou táborů. Nutno podotknout, že Švenk byl 

podobně jako v této době mnoho mladých lidí, nadšený komunista. Celospolečenský sta\ 

posunul Švenk do terezínské roviny, která byla všem dobře známá, byl to střel 

obyčejných lidí proti nacistické diktatuře. Ve hře se prolínají prvky komedie, mimické 

gagy, baletní variace, hudba, improvizace a v neposlední řadě politická agitace. Revue 

měla jednoznačný úspěch! 

Poslední hrou byl Poslední cyklista. Německý rasismus a nacionalismus je 

demonstrován na příběhu pronásledovaných cyklistů blázny. Alegorie byla jasná: Židé 

jsou cyklisté, jejich blázniví pronásledovatelé nacisté. Ve hře jsou cyklisté viníci všeho. 

Vzhledem k povinnosti hlásit všechny připravované kulturní aktivitě samosprávě, přišli 

zástupci shlédnout generální zkoušku. Hra byla zakázána - židovští starší se zalekli 

odvážnosti a příliš jednoznačné alegorie. Přesto hru během zkoušek a patrně i během 

tajných představení vidělo dost obyvatel ghetta. Byli hrou nadšeni - dokonalá byla podle 

pamětníků režie, obsah dialogů a také Zelenkova scéna. 

Po tomto zákazu pak tvořil Švenk jen díla kabaretní, která sestavoval ze starších 

čísel. Opakovaně se ale vyskytovali na scéně smolaři a bezbranní lidé, kteří stáli proti 

decimující mašinérii a toužili po lepším životě. 

Druhá kabaretní skupina byla tvořena základní dvojicí herců a režisérů Lustiga 

a Spitze. Nejbližšími spolupracovníky jim byli textař Kowanitz a výtvarník Neumann. 

Vznik jejich tvůrčí skupiny měl dva důvody: měli velký vzor v díle Švenkově a chtěli 

pracovat podobně jako on a druhým důvodem byla pak velká poptávka po kultuře 

v Terezíně. Tato skupina byla jednoznačně pokračovatelem Osvobozeného divadla s jeho 

formami a také s hudbou Jaroslava Ježka. Vzniklo tak jakési místní Osvobozené divadlo, 

které glosovala aktuální poměry prostřednictvím dvojice klaunů na jevišti. Texty 

k písničkám byly upraveny do místních poměrů. Obsah byl kritický a ostrý a u diváků 

se setkal s velmi příznivým ohlasem. 
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Skupina jako první připravila kabaret Sejdeme se u Filipa, s tématem setkán 

terezínských vězňů po letech. Většího významu měla pohádková hra Princ Bettliegend 

kde se autoři dotkli i židovské samosprávy. Představili ji jako loutkovou vládu krále 

a princezny, jinými slovy jako loutky v rukou komandatury a říše. V této i následující 

Lustigově hře Ben Akiba lhal využívají asociací a alegorií, které divákům připomenou 

terezínskou současnost. 

Terezínské Osvobozené divadlo bylo velmi úzce spjato s lokalitou a časem, 

ve které se odehrávalo. Bylo aktuální a lidé mu rozuměli. 

Švenkova skupina měla Terezín ve svých hrách jen jako odraziště pro obecné 

a celospolečenské konstatování nešvarů a slabostí společnosti, neupínala se jen na místo 

v konkrétním čase. V tom byl rozdíl mezi tvorbou těchto dvou skupin. Obě se ale dočkaly 

výrazného úspěchu a nepostradatelnosti v oblasti terezínské kultury. 

4.2.3 Recitační večery 

Recitační pásma se uváděla v Terezíně od samého počátku ghetta. Byla 

nenáročná na provedení - nepotřebovala speciální prostor, scénu ani kostýmy, První 

recitační večery začaly probíhat naprosto spontánně na ubikacích a ložnicích kasáren. 

Lidé si do svého zavazadla přibalovali i knihy, takže nouze o literaturu nikdy v Terezíně 

nebyla akutní. Navíc z důvodu zákazu večerního vycházení byly večery dlouhé. A tak 

nebylo daleko k zábavě typu recitačních pásem. 

Pamětníci vzpomínají na okamžiky, kdy někdo prostě jen vytáhl svou sbírku 

básní z kufru, shlukli se kolem něho spolubydlící a tak začal večer s poezií. 

Z ubikací se realizace těchto setkání přestěhovala na volné půdy a po vzniku 

oficiální divadelní scény také na jeviště divadla v Magdeburských kasárnách. 

Aktéři recitačních pásem ale účinkovali i v prostorách nejvýše potřebných: na 

dětských marodkách a v ubikacích starých nemocných lidí. Tímto se tento druh kultury 
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posunul z roviny společenské do roviny humanitární. V situaci nemoci, odloučení od 

rodiny, hladu a výhledu na příští život ve velmi nejisté budoucnosti, se příchozí umělci 

stávali léčiteli duší a navázání pocitu sounáležitosti a potřebnosti s nemocnými obyvateli 

marodek bylo víc, než jen kulturním zážitkem. 

Významným okamžikem nejen pro recitační večery, ale i pro divadlo, byla 

možnost zbourání vnitroblokových zdí a rozšíření dvorů. K dnešku je zdokumentováno 

dvacet jedna recitačních představení, která se konala venku pro daleko větší počet 

diváků, než kolik pojal divadelní sál. 

Nejvýraznějšími osobnostmi recitačních večerů byli Mirko Tůma, Gustav 

Schorsch, Vlasta Schónová, Norbert Frýd, Zdeněk Jelínek, Ota Růžička a František 

Zelenka. Všichni jmenovaní měli společný znak obsahu svých večerů. Byl jím přísný 

výběr autorů a vysoké nároky na recitovaný obsah poezie. Tak posluchači mohli slyšet 

básně K.H. Máchy, Jana Nerudy, Viktora Dýka, Františka Halase, Vítězslava Nezvala, 

N.V. Gogola, ale i tvorbu současných umělců jako byl Josef Hora, Jaroslav Seifert nebo 

Karel Čapek. 

Podstatu recitačních večerů shrnula Eva Šormová takto : „ Mezi běžnou divadelní 

produkcí a recitačními a literárními večery tvořila spojovací můstek dramatická díla 

uváděná formou mluvené hry, akcentující slovo před divadelní akcí a hereckým 

jednáním. Mezičlánek byl ve středu obou krajností, s každou z nich měl společný 

podstatný znak. Ke světu divadla tíhl dramatickým tvarem, k literatuře se blížil 

nadřazením slovního vyjádření nad jakýmkoliv jiným druhem výrazu. V absolutní 

výjimečnosti terezínských podmínek byl právě tento mezičlánek častou reakcí na 

skutečnost, v níž nebylo možné dosáhnout víc, a to bez rozdílu jak v české, tak 

v německé skupině."6 

6. Šormová, E.: Divadlo v Tcrczínč 1941/1945. Severočeské nakladatelství, 1973, strana 41. 
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4.2.4 Přednášky 

S ohledem na skutečnost, že se v Terezíně sešla v době války intelektuální špička 

nejen českých zemí, ale i Evropy, bylo pochopitelné, že již přítomnost velkých osobností 

vědy a kultury dává příležitost k setkáním a diskusím z opravdu širokého spektra 

společenských a vědních oblastí. 

První přednášky vznikaly podobně jako recitační večery nebo dramatická pásma 

záhy po příchodu prvních deportovaných do ghetta. Nejdříve to byly spontánní diskuse 

a přednášky na ubikacích, později jako v případě ostatních kulturních terezínských forem 

na půdách a ve fázi podporovaného kulturního dění komandaturou přímo v divadelním 

sále a zejména v obou knihovnách - jak v té pro dospělé, tak v později zřízené 

knihovněpro děti a mládež. 

Od roku 1939 nesměli Židé navštěvovat žádné veřejné akce, proto v Terezíně 

byla tato možnost využívána naplno. Přednášky se konaly na snad všechna dostupná 

témata - v ghettu byli soustředěni opravdu skvělí zástupci z oblasti hudby, divadla, 

literatury, vědci, učitelé a profesoři, filosofové, historici a lingvisté. Všichni zdraví 

a schopní lidé se rádi a velmi aktivně podíleli na přednáškové činnosti. Návštěvnost byla 

pochopitelně vysoká. 

Zvláštní zřetel se kladl na vzdělávání dětí a mládeže. V dětských domovech měly 

děti své vychovatelky a přestože bylo vzdělávání oficiálně zakázáno, přesto zde 

intenzívně v mnoha formách probíhalo. Jednou z možností byly přednášky a osvětová 

činnost přímo v těchto Kinderheimech. Přednáškami se alespoň částečně nahrazovala 

dětem školní výuka. 

Podle pamětníků doby Terezína byla vysoká vzdělanost obyvatel ghetta 

ojedinělým úkazem. Nikdo nebyl nucen do osvěty, přesto po ní všichni toužili 

a vyhledávali ji jako nutnost svého života bez vyhlídky na příznivou budoucnost. 

Je vysoce pravděpodobné, že získání nových znalostí a poznatků ze společenského života 

dodávalo vězňům sílu a pozitivnější výhled do nejisté budoucnosti. 
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Jan Fischer ještě dnes konstatuje, že se nedomnívá, že by vysoká koncentrace 

přednáškové a vzdělávací činnosti byla někde ve světě svou intenzitou do dnešních dnů 

překonána. Bohužel - jen málo z obyvatel ghetta mohlo své znalosti využít ve svém 

dalším životě. Genocida Židů si vyžádala přes sto deset tisíc mrtvých vězňů terezínského 

ghetta. Třicet pět tisíc obyvatel zemřelo přímo v Terezíně, ostatní byli deportování 

do Osvětimi, případně do dalších koncentračních táborů na Východě, kde zemřeli buď 

vysílením a v důsledku otřesných životních podmínek, nebo byli ihned po příjezdu 

zplynováni. 

Domnívám se, že absence těchto lidí v poválečné Československé republice byla 

nenahraditelná v letech obnovy a rozvoje země. Dalším nepříznivým, ale pochopitelným 

faktorem byla skutečnost, že se mnoho vynikajících přeživších židovských občanů 

rozhodlo vystěhovat ze země a žít v pocitu bezpečí jinde ve světě, především 

ve Spojených státech amerických a tehdejší Palestině. 

4.2.5 Hudba 

O důležitosti hudební produkce a přítomnosti hudby jako takové svědčí 

ta skutečnost, že Freizeitgestaltung měl ve své struktuře hned tři oddělení tohoto oboru. 

Bylo to oddělení operní a vokální hudby, hudební oddělení a oddělení instrumentální 

hudby. O tom, že se hudba stane nepostradatelnou součástí ubohého života terezínských 

vězňů, rozhodlo fakticky už nevídané množství hudebních umělců z celé Evropy, kteří se 

zde na malém prostoru za hradbami ghetta sešli. Všechna oddělení Freizeitgestaltungu 

spolu výborně a nekonfliktně spolupracovala, což mělo za následek opravdu nevídané 

množství hudebních produkcí a neformálních setkání po sklepích a půdách města. 

Prvním velkým hudebním svátkem bylo terezínské nastudování Smetanovy 

Prodané nevěsty Rafaelem Scháchterem. Zkoušky začaly velmi skromně. Nejdříve se 

ke zpěvu ve sboru odhodlali muži, po nich založily svůj pěvecký sbor ženy. Prvními 

skladbami byly staré židovské písně. Poté se sboristé pod vedením Scháchtera pustili 
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do odvážnějších věcí - nazkoušeli sbory z Prodané nevěsty. V létě roku 1942 pak už byl 

jen krůček k naplnění velkého snu dirigenta - nazkoušet k veřejné produkci celou operu. 

Tónina se udávala ladičkou, v orchestru bylo jen velmi málo nástrojů, kostýmy 

a dekorace nebyly v té době ještě žádné. Přesto se ale opera podařila a stala 

se nezapomenutelným hudebním svátkem nejen pro účinkující, ale hlavně pro 

posluchače. Premiéra byla v listopadu 1942 v šálku terezínské školy. Dosud je známo 

přibližně třicet repríz opery! 

Po úspěchu Prodané nevěsty následovala Hubička, která se dočkala premiéry 

v červenci 1943. 

V hudební sféře se nejvíce prosadili Rafael Scháchter a Franz Eugen Klein. 

Zpočátku vládla mezi nimi tvořivá spolupráce, později ale velká rivalita. Soutěžili 

v počtu repríz svých nastudování a hlavně v kvalitě a profesionální dokonalosti 

představení. 

Podstatné pro kvalitu provedení byl fakt, že podstatnou část sboru tvořili 

profesionálové, kteří měli se zpěvem a veřejnou produkcí zkušenosti z předchozího 

života před válkou. Hudebníci měli také v porovnání s činohrou jednu dost zásadní 

a nespornou výhodu: zatímco činoherce v Terezíně rozdělovalo slovo, jazyk, kultura 

a tradice, hudba existovala bez jakýchkoliv bariér. 

Informace jsou dnes podané o jedenácti produkovaných operách. Na scéně 

se objevila kromě již zmíněných Smetanových oper také Bizetova Carmen, Blodkova 

opera V studni, Krásův dětský Brundibár, Mozartova Kouzelná flétna a Fišarova svatba, 

Verdiho Rigoletto, Puciniho Tosca a Bohéma a dětské operní studio nazpívalo 

Mozartovu pastorálu Bastien a Bastienka. Kromě nich se odehrávalo nespočet koncertů 

se známými áriemi - např. z Dvořákovy Rusalky a také hudebních večerů nejen 

na oficiálních scénách, ale po půdách a sklepích terezínských domů a kasáren. 

Na všechna díla psal na vyžádání Freizeitgestaltungu hudebník Viktor Ullmann 

oficiální kritiku, čímž samospráva města dávalo najevo své úsilí tvářit se, jako kdyby 

poměry byly naprosto normální. 
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Ani jeden z umělců jmenovaných v této kapitole nepřežil nacistický 

koncentrační tábor v Osvětimi. 

4.2.6 Židovské divadlo 

Mezi česky a německy mluvícími asimilovanými Židy byla v Terezíně skupina 

Židů - sionistů, kteří měli velmi hluboký a většinou citový vztah ke své původní kultuře, 

starým zvykům a tradicím. Vzhledem k tomu, že jim na konci třicátých let byla postupně 

odňata svoboda a lidská práva, obraceli se k tisícileté pestré a bohaté minulosti, která ale 

zároveň byla plna pogromů, lokálních genocid a pronásledování. Ve své tvorbě 

se věnovali problematice asimilace svého národa a další aktuální problematice, navíc 

pevně věřili ve vznik nového státu na historickém území Palestiny. Jejich touha byla 

promítnuta nejen do umění a kultury, ale jak to vždycky u židovské menšiny bývalo - své 

vize přenášeli i do výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. 

Představitelem této skupiny byl Egon Redlich, v jehož deníku jsou zápisy 

o vlastních úvahách, náměty pro tvorbu a pocity, ze kterých vyplývá, že teprve Terezín 

z něho učinil Žida v pravém slova smyslu. 

V ghettu napsal pouze jednu hru s názvem Velký stín, o které podala po válce 

svědectví Vlasta Schónová, která hru režírovala a sama v ní hrála. Byl to monolog staré 

pokřtěné ženy a tato hra nebyla u diváků vůbec příznivě přijata. S největší 

pravděpodobností se hrála pouze dvakrát. 

Dne 10. října 1943 měl v Magdeburských kasárnách premiéru druhý pořad 

sionistické skupiny v režii Ireny Dodalové a hudební spolupráce Eugena Kleina pod 

názvem Židovské motivy v písních a tancích. Obsahem představení byla hudební, 

recitační a dramatická čísla, která měla za cíl vyjádřit přesvědčení o velmi významném 

vlivu židovské kultury v rámci celé Evropy. 

Z dalších programů jsou informace o dramatizacích psaných v hebrejštině - Zlatý 

řetěz J.L. Perece a hra Šoloma - Alejchema Mlékař Tovje. Hudebně se na hrách podílel 
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Viktor Ullmann, který zkomponoval ve volné úpravě tradiční židovské melodie. Scénu 

vytvořil malíř Bedřich Fritta. 

Významným činem židovské sionistické tvůrčí skupiny byla tvorba pro děti 

a mládež. Tyto aktivity připravoval Walter Freud. Velmi zdařilá byla Královna Ester 

z roku 1942, vánoční chanuková hra Menorah z téhož roku a pak z roku 1943 hra 

na svátek Purim Simchath tóra a opět chanuková vánoční hra. Všechna tato představení 

měla děti nejen vzdělávat, ale posilovat v nich hrdost na svůj původ, dramatickou 

výchovou v nich posilovat znalosti a úctu k historii a tradicím a vychovávat z nich „pravé 

Židy". 

4.2.7 Německé divadlo 

V Terezíně byli kromě českých a moravských Židů soustředěni také lidé 

židovského původu z ostatních zemí Evropy. Mezi nejvíce početnou zahraniční skupinu 

patřili Němci a Rakušané. Tato německy mluvící skupina pracovala ve sféře kultury 

zcela odlišně než skupina česká. Prvním charakteristickým rysem německého divadlo 

byla práce s literaturou klasiků, ponejvíce Goetha a Lessinga. 

Zatímco čeká skupina divadelníků navazovala na tradice moderního 

a experimentálního divadla 1. Republiky v podání především Osvobozeného divadla 

a Burianovy scény D34 - D41, německé divadlo bylo až monarchisticky konzervativní 

a uzavřené. V českých souborech působilo mnoho amatérů a nadšenců, naproti tomu 

v německy mluvící skupině byla velmi významná skupina profesionálů, kteří se nebyli 

schopni přizpůsobit novým poměrům terezínského ghetta. Rozdíly byly i věkové -

v německé kultuře byl věkový průměr podstatně vyšší než u Čechů, kde se angažovali 

mladí lidé bez zkušeností. 

Specifikem Rakušanů byla opereta. Ve Vídni to byl velmi populární žánr již 

od konce 19. století a faktem zůstává, že opereta ovlivnila kulturní vývoj hlavního města 
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monarchie. Protože se mnoho aktivních umělců právě zoperetní scény objevilo 

v Terezíně, je jasné, že opereta nemohla zůstat stranou. 

V souvislosti s operetou je zaznamenána pozoruhodná a ve své podstatě ojedinělá 

záležitost: tou byly kolaborace prostřednictvím umění. Opereta Das Ghettomádel měla 

za svého patrona velitele stráže ghetta. 

Podle Evy Šormové „ zaujali autoři operety, hlavně libretista, apologetické 

stanovisko k situaci v táboře i k jeho samotné existenci. Tento přístup autorů díla i jeho 

interpretů byl dějinách terezínského divadla ojedinělý a pro převážnou většinu ostatních 

nepřijatelný. Vězňové mohli proti nové realitě svého života duchovně protestovat, mohli 

se na ni pro chvíli snažit zapomenout, uniknout, ale nikdy ji nemohli s pochopením 

omlouvat nebo akceptovat tak, jak ji prezentovala opereta Děvče z ghetta. Byla vědomím 

činem kolaborace."7 

Podobná situace přizpůsobení se situaci v ghettu byla též dobře viditelná 

i v německém kabaretu. Zatímco český kabaret byl útočný a hlavně aktuální co do 

obsahové stránky, německy mluvící vězni se v kabaretu spíše smířili se situací a přestože 

vysoce profesionálně odvedli hereckou práci, kabaret zůstal jen na úrovni oddechové 

zábavy a legrace. 

Zástupci ostatních evropských národů se díky jazykové bariéře vůči Čechům 

a menším skupinám přidávali spíše k německy hranému divadlu, protože sami nebyli 

schopni samostatné programy zrealizovat. 

7. Šonnová, E.: Divadlo v Terezini 1941/1945. Severočeské nakladatelství, 1973, strana 41. 
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4.3 Divadelní tvorba na konci války 

Vrchol terezínské kultury byl násilně ukončen masovými transporty do Osvětimi 

a dalších koncentračních táborů na Východě v září a říjnu 1944. Během dvou měsíců bylo 

deportováno na dvacet tisíc lidí - odjeli špičky kulturního života, umělci, vědci, 

představitelé Freizeitgestaltungu, kteří až dosud byli před transporty chráněni. 

Život v Terezíně byl ochromen. Obyvatelé - vězni propadli zoufalství, beznaději 

a hladu. Práceschopní lidé byli odvlečeni pryč, ve městě zůstali staří a nemocní lidé 

a děti. Zásadním problémem bylo zaopatřit pro tábor alespoň jídlo a potraviny. V této 

situaci se i divadelní soubory ocitly v troskách. 

V září 1944 vyšel v platnost Goebbelsův zákaz provozování všech divadel na 

území Protektorátu Čechy a Morava. Podle dochovaných dokumentů neměl patrně tento 

zákaz v podmínkách Terezína absolutní účinnost. Důkazem je týdenní program vydávaný 

Freizeitgestaltungem z období 25. září až 1. října 1944, na kterém je nabídka repríz 

některých představení. Na kritický podzim 1944 navíc chybí vzpomínky přeživších 

pamětníků - staří lidé již zemřeli a děti si na tyto souvislosti nepamatují. Je třeba brát 

v úvahu, že dlouhá desetiletí po válce se o holocaustu a židovské otázce nemluvilo. I to je 

důvod, proč chybí svědectví. 

Začátek roku 1945 byl ve znamení příjezdu židovských míšenců do Terezína. Až 

dosud byli deportováni v Praze, po vylidnění Terezína byli přepraveni sem. Němci začali 

výrazněji prohrávat válku. Mezinárodní červený kříž opět oznámil svou návštěvu 

zdejšího ghetta. V této situaci komandatura nařídila vytvořit pro delegaci MČK 

představení. Pověřen úkolem byl Hanuš Thein, který si vyžádal rady u hudebníka Roberta 

Brocka a divadelní profesionálky Vlasty Schónové. Na její popud byly obnoveni 

Karafiátovy Broučci z roku 1943, které s dětmi nacvičila pod svým režijním vedením. 

Brock připravil hudební pásmo českých lidových písniček a až na Vlastu Schónovou, 

která jednotlivé obrazy spojila svým hlasem, hrály celé představení pouze děti samy. 

Broučci se reprízovaly v sokolovně a diváci byli dětskými herci nadšeni a dojati zároveň. 
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Kromě Broučků se na příkaz komandatury nastudovaly ještě Offenbachovy 

Hoffmannovy povídky. Pravděpodobně byl tento skladatel zvolen záměrně - byl to Žid, 

který konvertoval ke katolicismu. O tom, jak nacistům záleželo na provedení opery 

svědčí historka, ve které se vypráví, jak jelo speciální auto z Terezína do Národního 

divadla pro partituru opery. Na příkaz komandatury byla limitována devadesáti minutami 

a předvedena byla v sokolovně, kde bylo velmi dobré technické zázemí pro scénu. 

V závěru války se ještě hrál Wedekindův Komorní pěvec, Cocteauův Lidský hlas 

a Milneovo Dobrodružství medvídka Pu, které uvedla německá tvůrčí skupina. 

V Terezíně se tehdy hrál i kabaret - ale bez angažovaného obsahu, pouze jako zábava. 

Na rozdíl od výše zmíněných představení byl ale kabaret spontánní akce, bez nátlaku 

velení ghetta. 

V archivech je doložena existence kulturních aktivit roku 1945 od 14. února 

do 20. dubna. Nastudováno bylo šest titulů a sehráno čtyřicet jedna představení. 

Koncem dubna začaly do Terezína přijíždět zdecimované transporty 

osvobozených vězňů z východních koncentračních táborů. Vyšla najevo pravda o cílech 

vlaků a dobytčáků vypravovaných z terezínského ghetta. Terezín se zahalil do bolesti, 

zoufalství a smutku. A do všeho se ještě přidala smrtící epidemie skvrnitého tyfu. 

8. května 1945 v osm hodin večer byl Terezín osvobozen sovětskou armádou. 

Skončila hrůzná epocha pevnosti a skončil fenomén zvaný terezínská kultura. 

4.4 Výrazné tvůrčí osobnosti terezínského divadla 

4.4.1 Gustav Schorsch 

Divadelní režisér a herec Gustav Schorsch se narodil 29.1.1918 v Praze. Studoval 

na pražské konzervatoři divadelní obor a zároveň na Filozofické fakultě estetiku 

a filozofii a poté pracoval až do okupace Německem jako asistent režie v Národním 

41 



divadle v Praze. Poté se stal spoluzakladatelem poetické scény Divadélko 99, které 

fungovalo ve výstavní síni Topičova salónu. Deportován do Terezína byl těsně před 

Vánocemi 22.12.1942. Byl to geniální divadelník, univerzální vzdělanec, introvertní 

humanista a hybná páka terezínského divadla, pro nějž znamenal příjezd tohoto 

nadějného režiséra umělecký příslib. V čase, který mu byl vymezen, nastudoval Schorsch 

nedochovanou hru Petera Kiena Loutky a ve spolupráci s jevištním výtvarníkem 

Františkem Zelenkou Gogolovu Ženitbu. V ghettu organizoval také přednášky a večery 

s poezií, jeho oblíbenými autory byli Dyk, Čapek, Kafka, Halas nebo Neruda. Gustav 

Schorsch opustil Terezín s transportem dne 16.10.1944 a byl zastřelen vleže na marodce 

při likvidaci polského koncentračního tábora Fürstengrube v lednu 1945. 

4.4.2 Vlasta Schonová - Nava Shan 

Vlasta Schonová se narodila jako třetí ze čtyř dcer v rodině Solomona Schöna dne 

1. září 1919. Její první kontakt s divadlem byl již v dětském věku, kdy hrála dětské role 

v Divadle Na Vinohradech. V hereckých ambicích ji podporovala její matka, která před 
v , 

válkou byla aktivní herečkou. Než Židy zasáhly norimberské zákony a zákaz umělecké 

činnosti, založila spolu s Pavlem Tigridem (tehdy ještě Pavlem Schönfeldem) 

a Gustavem Schorschem divadélko poezie D 99 u Topičů. V důsledku politické situace 

se Vlasta začala intenzívně zajímat o židovské otázky a hebrejštinu. 

V červenci 1942 odjela s rodinou do Terezína, rodiče a mladší sestra byli 

deportováni do Osvětimi, kde skončili v plynových komorách, Vlasta prožila zbytek 

války v ghettu. Tady se velmi bohatě podílela na kulturním životě, organizovala recitační 

večery a věnovala se práci s dětmi. V ghettu hrála Lidský hlas, recitovala francouzskou 

poezii v překladu Karla Čapka a Máchův Máj, režírovala Wolkerovu hru Hrob a pro děti 

loutkové představení a Karafiátovy Broučky. Vystupovala i v Gogolově Ženitbě, 

režírované Gustavem Schorschem. 

Vlasta Schonová zemřela v Izraeli 3. srpna 2001 
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4.4.3 arch. František Zelenka 

Uznávaný a vážený architekt, designer, kostýmní a bytový návrhář, scénograf 

a grafik František Zelenka se narodil v Kutné Hoře 8.června 1904. Vystudoval Vysokou 

školu architektury a pozemního stavitelství v Praze, ale jeho hlavním životním 

působištěm bylo avantgardní divadlo.V oblasti architektury vytvořil na sto padesát 

návrhů interiérů divadel, obchodů, výstavních pavilonů, obytných vil a divadelních 

plakátů. Postupně byl šéfem výpravy Osvobozeného divadla, Slovenského národního 

divadla, spolupracoval s Národním divadlem a Vinohradským divadlem v Praze. Jeho 

rané práce ovlivnil poetismus a konstruktivismus, později se snažil o metamorfózu 

jevištního prostoru v dramatický prostor. Vrchol jeho tvorby představují jednoduchá 

řešení jeviště s několika stupni centrálního hracího prostoru. 

Do Terezína byl deportován 13. července 1943 a okamžitě se stal jedním 

z nejvytíženějších umělců v ghettu. Ihned po příjezdu začal s přítelem Rudolfem 

F r e u d e n f e l d e m p r a c o v a t n a e c é n S p r o d ě t s k o u o p e r u B r u n d i b á r , s c é n o y r a f l c k y s e p o d í l e l 

např. na Gogolově hře Ženitba, kostýmní návrhy vymyslel pro Švenkova Posledního 

cyklistu, hru Ester a operu Carmen, byl autorem plakátů na početná terezínská 
představení. 

19. října 1944 byl zařazen do transportu do Osvětimi, kde také v plynové komoře 

zahynul. 

4.4.4 Karel Švenk ( Schwenk) 

Člen pražské divadelní avantgardy, herec, režisér, spisovatel a skladatel Karel 

Švenk se narodil 17. března 1917 a v Terezíně byl mezi prvními deportovanými již 

24. listopadu 1941. Divadelní zkušenosti z předválečné doby mu umožnily stát se velmi 
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rychle vůdčí osobností terezínské kultury - první jeho aktivity jsou datované již 

vánočním obdobím 1941. Jeho umělecká skupina patřila mezi představitele autorského 

divadla a v kultuře ghetta představovala především kabaretní vystoupení. Jejich 

průvodním rysem byla improvizace plná komických zápletek. Ne kabaretních číslech 

byla zřejmá silná inspirace Osvobozeným divadlem. 

Závěrečná píseň Všechno jde! z kabaretu Terezínský marš se rychle stala lágrovou 

hymnou, kterou zpíval vždy celý sál: 

" . . . všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme, na vzdor kruté době humor 

v srdci máme a na troskách ghetta budeme se smát". 

Kerel Švenk odjel transportem dne 1. října 1944 do Osvětimi, kde při pochodu 

smrti na jaře 1945 zahynul. 

4.4.5 Ota Růžička 

Otokar Růžička se narodil 17. ledna 1911 v Praze. Do Terezína byl deportován 

z pozice divadelního ředitele na Štědrý den 1941. Velmi aktivně spoluvytvářel divadelní 

představení a literární večery především svých oblíbených autorů Erbena a Čechova. 

Umělecky patřil do skupiny ing. Miloše Saluse, která byla výrazně orientována na českou 

kulturu a uspořádala v Terezíně 169 doložených přednášek z oblasti např. divadla, 

malířství, poezie a historie pro více než deset tisíc dvě stě posluchačů. Ota Růžička patřil 

k těm několika málo umělcům, kteří nebyli deportování z Terezína na Východ. 

Po osvobození se vrátil do Prahy, kde pokračoval ve své divadelní práci. V roce 1972 

napsal knihu Kultura v Terezíně. 

44 



4.4.6 Zdeněk Jelínek 

Autor jedinečných představení a poeta Zdeněk jelínek se narodil 18. prosince 1919 

v Praze. Do Terezína byl deportován 23. července 1942 a od svého příjezdu byl velmi 

nadšeným a aktivním organizátorem kulturního života v ghettu. Udělal velký kus 

divadelní práce pro mladé Čechy, čekající na nejistou budoucnost v Terezíně. I on byl ale 

v období kritického podzimu 1944 naložen do dobytčího vagonu a odvezen do Osvětimi. 

Bylo to 16. října a za několik dnů poté byl zplynován. 

4.4.6 Ostatní vynikající terezínští umělci 

Mezi další osobnosti tehdejšího kulturního života v ghettu patřili: 

Spisovatelé Karel Poláček, Norbert Frýd, v oblasti hudby to byli Karel Berman, 

David Grůnfeld, Ada Hechtová, Karel Ančerl, Rudolf Franěk, Karel Reiner, Viktor 

Ullmann, Gideon Klein, Pavel Haas, Hans Krása, F.E. Klein, divadelní a kabaretní umění 

reprezentovali Irena Dodalová, Mirko Tůma, Kurt Gerron, Hanuš Hofer, Leo Strauss 

a výtvarnému umění se i v otřesných podmínkách ghetta věnovali výtvarníci Bedřich 

Fritta, Otto Ungar, Leo Haas, Ferdinand Bloch, Karel Fleischmann, Petr Kien, Adolf 

Aussenberg, Charlota Burešová a Rudolf Saudek. 
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5. Dětské a mládežnické divadlo 

Dětské divadlo v Terezíně nevzniklo náhodou. Vzdělávání a výchova dětí je 

tradičním jevem, který neodmyslitelně patří do židovské kultury a židovských priorit. 

V dětských domovech v ghettu se shromažďovaly děti ve věku do patnácti let, 

které byly odloučené od svých rodičů. K pochopení počátků divadelních a jiných 

kulturních začátků je potřeba vzít v úvahu situaci v protektorátu a důsledek 

Norimberských zákonů na české Židy a jejich rodiny. Před vznikem ghetta dolehla 

na Židy v běžném občanském životě totální nesvoboda a ponížení. Děti nesměly chodit 

do škol, nesměly si hrát na veřejných hřištích, byly vyloučeny ze všech zájmových 

aktivit. Po příjezdu do Terezína se pro ně situace změnila. Byly sice odloučeny od 

rodičů, ale žily v dětských domovech se svými vychovatelkami, které se maximálně 

snažily nahradit dětem rodinu a zapomenout předešlé újmy. 

Zároveň bylo nutno děti zabavit a celý den se o ně postarat. S menšími dětmi do 

šesti let vychovatelka na jejich pokojích i bydlela, starší děti měly ložnice bez její 

přítomnosti. Všechny přítomné spojoval stejný osud, a ten je přimknul dohromady. 

Přestože i v Terezíně bylo vyučování zakázáno, hledali dospělí cesty, jak tento 

zákaz obejít. Jednou z možných forem trávení volného času byly tedy přednášky, čtení 

knih, sborová recitace a zpěv, hraní maňáskového a později i loutkového divadla 

a nacvičování živých představení. 

Máme-li najít společného jmenovatele všech těchto aktivit, pak je to pokus o 

návrat dětí do jejich dětského citlivého světa, který jim byl násilím odňat. V dětech se 

pěstovala morálka, upevňoval se jejich charakter, byly jim dávány příklady a vzory 

z historie, v dětech se pěstovalo estetické cítění a byly jim předávány zkušenosti, které si 

děti mohly v ghettu ověřit jen stěží. 

Příklad vzdělávání za pomocí technik dramatické výchovy lze najít u hry 

Norberta Frýda Radiovlnka. Dnes bychom tento postup nazvali projektovým 

vyučováním. Režisérka Grossová s dětmi pracovala na této původní terezínské hře 
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několik týdnů o prázdninách 1943. Její podstatou bylo putování vlnky po zeměkouli, 

navštěvovala různé kraje a děti se s těmito zeměmi seznamovaly. Zpívaly písničky se 

zeměpisným textem a pamětníci vzpomínají, jak se všechna děvčata mohla práce 

zúčastňovat bez ohledu na své nadání a schopnosti. Hra střídala obrazy a putování bylo 

zpestřeno tancem a cizími jazyky. 

Norbert Frýd se dětem věnoval poměrně intenzívně. Kromě Radiovlnky napsal 

pro dětský domov ještě hru O míči, kteiý šel jen do nepřátelské branky a Květovaného 

koně. 

U židovských dětí mělo svůj význam a tradici loutkové a maňáskové divadlo. 

V důsledku již zmíněných opatření vůči židovskému obyvatelstvu začaly loutková 

divadla vznikat již před Terezínem. Někteří umělci objížděli přeplněné byty, kde 

organizovali tajná představení pro nejmenší. 

Jedním z těchto průkopníků byl Zdeněk Jelínek. Ten si pořídil kufřík s s divadlem 

a malý paravánek, se kterým rozdával radost dětem již od roku 1940. Bylo tedy 

pochopitelné, že mezi jeho hlavní aktivity v Terezíně patřilo právě hraní loutkového 

divadla. Kromě toho se ale podílel na mnoha dramatizacích pro dospělé diváky. 

Další majitel dětského divadélka byl Fredy Hirsch. Už před válkou věnoval svůj 

život dětem - působil v židovské tělovýchovné jednotě Makkabi a své výtvarné sklony 

uplatnil při realizaci stínového divadla. Jeho největším počinem bylo ale nastudování 

inscenace Ester s dětmi z dětských domovů. Později byla hra realizována i dospělými 

herci. 

Loutkovým divadlem pro děti se zabýval i známý Mirko Tůma. V únoru 1942 po 

několika zdařilých recitačních večerech zinscenoval Pohádku o Honzovi. Hrálo dvanáct 

loutek v nových kostýmech a hra se představila v Magdeburských kasárnách. 

V Terezíně tedy již od počátku fungovalo jak loutkové, tak tradiční maňáskové 

divadlo. 

Herečka a velká organizátorka nejen českého, ale i židovského sionistického 

divadla Vlasta Schónová byla další výraznou a velmi prospěšnou osobností v dětském 
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divadle. Ve svých vzpomínkách zmínila i nález ve staré sokolovně, kde byly v roce 1942 

nalezeny texty loutkových her z roku 1900. Vychovatelky tak měly výborný materiál pro 

práci s dětmi a ihned začaly s recitacemi a secvičováním maňáskových her, které byly 

údajně ve dvou dětských domovech. 

Vlasta Schónová se ale zasloužila o jinou nádhernou hru: s dětmi nacvičila slavné 

Karafiátovy Broučky. Písničky do představení složil Karel Švenk. Příběh se neuváděl 

celý, byl zkrácen o smutný závěr knížky. Děti hrály pouze úvodní část, kde Brouček 

dospívá a prožívá přirozené dětské příhody. Otázku smrti a umírání Broučka a jeho 

Berušky Schónová vypustila. Broučci se hrály přinejmenším třicetkrát v Magdeburských 

kasárnách. Své obnovené premiéry se dočkaly ještě na konci války na jaře 1945 -

tentokrát na příkaz komandatury, která před druhou blížící se návštěvou delegace 

Mezinárodního červeného kříže rozhodla o předvedení této hry jako důkazu dobrého a 

vlídného zacházení s nejmenšími obyvateli ghetta. Režírovala ji opět Vlasta Schónová, 

kterou nepostihl transport na Východ a zůstala v Terezíně do konce války. 

V době, kdy pracoval Gustav Schorsch jako vychovatel v chlapeckém 

Jugendheimu, připravil se třinácti až patnáctiletými chlapci recitační pásmo Balada o 26 

od Jesenia. Pásmo se předvádělo pouze v domově, ale byla zde registrována opět 

profesionální a přísná práce režiséra, který se snažil s chlapci dosáhnout vynikající 

úrovně představení. 

Kromě těchto uvedených her secvičil s dětmi z pražského sirotčince 

Shakespearovu hru Sen noci svatojánské odborník na tohoto dramatika E.A. Saudek, 

vychovatelky s dětmi recitovaly tradiční české pohádky Erbenovy a výsledkem 

pěveckého dětského sboru je slavná opera Brundibár. 

Pro vychovatele bylo divadlo přitažlivou formou náplně dne. Bylo všestranné 

všem dětem umožnilo zúčastnit se dění a navíc rozvíjelo jejich osobnost nenásilně a 

zábavně. Bohužel naprostá většina těchto vzdělávaných dětí řádění nacistů nepřežila a po 

válce po nich zůstala dlouho nezacelená díra ve vzdělané části české společnosti. 
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6. Brundibár - z settha na světové scény 

6.1 Co je Brundibár 

Dětskou operu o dvou dějstvích s názvem Brundibár zkomponoval hudební 

skladatel Hans Krása (1899 - 1944) na libreto spisovatele Adolfa Hoffmeistera (1902 -• 

1973) v roce 1938 pro soutěž, kterou vypsalo tehdejší československé ministerstvo 

školství a národní osvěty a Společnost pro hudební výchovu s odměnou 5 000 Kč. Opera 

měla trvat do 60 minut a měla být napsána tak, aby mohla být celá provedena mládeží. 

Údajným iniciátorem k napsání opeiy byl germanista, pražský bohém a vynikající 

hudebník Hans Krása, který - ke spolupráci vyzval Adolfa Hoffmeistera, ale bližší 

informace o jejich spolupráci ani další vzájemné tvorbě nejsou známy. 

V červenci roku 1941 se hudebník Rafael Schachter zúčastnil oslav padesátin 

ředitele sirotčince v Belgické ulici na pražských Vinohradech Oty Freudenfelda, jinak 

nadšeného pedagoga a muzikanta. Zde se mu poprvé zmínil o dětské opeře Brundibár 

a o úmyslu operu s dětmi ze židovského sirotčince nacvičit. K návrhu se nadšeně připojil 

syn ředitele Rudolf Freudenfeld, který s dětmi začal zkoušet. Jednou týdně chodil na 

zkoušky i Schachter, který dával pokyny jak dramaturgicky a režijni postupovat dále. 

Scénu pro představení připravil architekt František Zelenka. Zelenka vytvořil na jevišti 

ohradu z prken, na které umístil kulisy postav zvířátek s otvory pro obličeje dětí. 

Zkoušky probíhaly v Praze na Hagiboru, neboť to bylo jediné místo, kde se mohly 

židovské děti začátkem války ještě scházet. Školy, divadla a kina jim v té době již byla 

zakázána. Do práce neustále zasahovaly probíhající transporty celých rodin včetně dětí 

do Terezína. V Praze se podle válku přeživších svědků představení hrálo pouze dvakrát 

v prosinci 1942 a navíc tajně, protože kulturní činnost byla už v té době Židům zakázána. 

Do sálu mohlo přijít nejvýše sto padesát diváků, kteří při cestě na představení museli být 

maximálně obezřetní, aby nevzbudili jakékoliv podezření okupantů. Dodnes ovšem 

nebyly vyřešena otázka, kde se vlastně opera zpívala: někteří pamětníci tvrdí, že to bylo 
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na Hagiboru, další diváci si pamatují na představení v jídelně sirotčince v Belgické ulici. 

Autor opery Hans Krása již představení nestihl shlédnout, v srpnu 1942 odjel 

s transportem do Terezína, kam ho pak další spolupracovníci a mnohé děti postupně 

následovali. 

V červenci 1943 přivezl Rudolf Freudenfeld, syn ředitele pražského dětského 

útulku, při deportaci do terezínského ghetta ve svém padesátikilovém zavazadle 

i klavírní výtah Brundibára a ujal se spolu s Rafaelem Scháchterem vedení zkoušek na 

půdě staré školy poblíž terezínského náměstí. Na základě tohoto výtahu napsal Hans 

Krása v ghettu úplně novou partituru na tělo jednotlivým hudebníkům. 

Po více než dvou měsících zkoušení se 23. září 1943 v Magdeburských kasárnách 

konala premiéra. 

Opera Brundibár měla velký úspěch a celkem se do října 1944, kdy z Terezína 

odjížděly početné transporty, odehrálo asi 55 repríz, tzn. že se hrálo v průměru jedno 

představení týdně. Ač šlo o dílo židovských tvůrců, dokázala si opera získat posluchače 

i mezi nacisty. Vybrali ji jako důkaz "krásného života" v "lázeňském městě Terezíně" pro 

inspekční návštěvu Mezinárodního červeného kříže, konané dne 23. června 1944, která 

měla zhodnotit jeho funkci "vzorového" ghetta, které "vůdce daroval Židům". 

Závěrečný sborový zpěv Brundibára byl vybrán jako ukázkové představení, které 

se komisi předvede. Představení se přestěhovalo z magdeburské půdy do velké 

sokolovny mimo ghetto, architekt Zelenka, který vytvořil podobnou scénu jako v Praze, 

dostal materiál na vylepšení kulis a kostýmů - zkrášlení Brundibára se muselo stihnout 

přes noc. Závěrečné scény dětské opery nařídil nacistický pohlavár Goebbels ještě v létě 

1944 natočit pro propagandistický film Theresienstadt, známějším pod názvem Vůdce 

daroval Židům město. 
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6.2 Obsah opery 

Sourozenci Pepíček a Aninka se na radu lékaře vydají do ulic sehnat nemocné 

mamince mléko. Setkávají se se zmrzlinářem, pekařem i mlékařem. Obchodníci vychvalují 

své zboží, lidé nakupují. Pepíček s Aninkou však nemají peníze, a když si všimnou 

flašinetáře Brundibára, napadne je, že by si mohli vydělat jako on hudbou. Jejich hlásky 

jsou však slabé a lidé si jich ani nevšimnou. Obchodníci se spolčí s Brundibárem proti 

dětem a zle je odhánějí. Děti zůstávají samy, zoufalé a bezradné usínají na lavičce 

s myšlenkou, že by jich mělo být víc, aby Brundibára přezpívaly. 

V noci se u nich setkávají vrabec, kočka a pes a radí se, jak dětem pomoci. 

Dostanou skvělý nápad: jestliže Anince a Pepíčkovi neporozuměli dospělí, jistě jim 

pomohou děti. A těch je ve městě dost. 

Ráno vrabec probouzí Pepíčka a Aninku, kočka a pes přivádějí školáky. Zvířátka 

rychle vysvětlují svůj nápad. Secvičit společně pěknou písničku není těžké a hlas tolika 

dětí je slyšet. Chodci se zastavují, poslouchají a jsou dojatí. Za takový krásný zpěv rádi 

zaplatí. Jen Brundibár se nesmíří s porážkou a dětem výdělek ukradne. Při honičce však 

opět pomohou zvířátka a školáci. Flašinetář je dostižen a peníze vráceny. Pepíček a Aninka 

tak mohou pomoct mamince. Závěrečná píseň oslavuje vítězství dětí nad bezcitným světem 

dospělých, ovšem v Terezíně znamenal závěrečný text mnohem, mnohem více: bylo 

to vítězství nad Německem, vítězství nad německými okupanty v rozpoutaném válečném 

konfliktu: 

Brundibár poražen, 

už jsme ho dostali. 

Zaviřte na buben 

válku jsme vyhráli. 
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Vyhráli proto jen, 

že jsme se nedali 

že jsme se nebáli 

že jsme si všichni svou 

písničku veselou 

do kroku zpívali. 

Kdo má tolik rád 

maminku s tatínkem 

a naši rodnou zem 

je náš kamarád 

a smí si s námi hrát. 

6.3 Eva Herrmannová o tehdejší práci na opeře 

6.3.1 Curiculum Vitae Evy Herrmannové 

Eva Herrmannová se narodila 22. července 1929 ve Vídni. Vyrostla v Opavě 

v rodině židovského obchodníka a rakouské operní zpěvačky. Ačkoliv se doma mluvilo 

převážně německy, patřila rodina k československých patriotům. Po záboru Sudet odjeli 

do Prostějova. Když začaly deportace, otce chránilo smíšené manželství, ale jeho ani ne 

čtrnáctiletá dcera Eva odjela do Terezína, kam už byli předtím deportováni všichni 

příbuzní. Terezínská zkušenost ji poznamenala na celý život: v Terezíně přišla do styku se 

špičkami evropské vědy a kultury. Zpívala v Krásově opeře Brundibár, poté byla 

sboristkou ve sboru Karla Bermana, který realizoval v Terezíně slavné Verdiho Requiem 

a podílela se na mnoha kulturních aktivitách. 

52 



Po osvobození Terezína odešla hned následující den, 9. května, sama pěšky 

za rodiči do Prostějova. Setkala se s nimi za tři dny, 11. května 1945. Po maturitě 

absolvovala v roce 1957 hudební vědu na Karlově Universitě v Praze a rok poté i operní 

režii na hudební fakultě pražské AMU. Od roku 1957 až do penze pracovala v 

Divadelním ústavu. Je autorkou řady odborných publikací o opeře. V roce 1990 přijala 

nabídku stát se šéfkou opery Národního divadla v Praze, ve funkci operní manažerky 

pracovala až do roku 1995. Hlavním zaměřením její muzikologické práce je oblast opery, 

zejména dramaturgie, hudební a pěvecká interpretace, režie a scénická realizace. 

Dnes Eva Herrmannová jezdí po světě, přednáší, pracuje pro Klub přátel opery 

při Národním divadle v Praze a působí velmi mile a mladě. Její diář je stále ještě nadlouho 

plný různých setkání a plánů. 

První vzácné setkání s paní Evou Herrmannovou proběhlo 20. března 2008. 

6.3.2 Zkoušky a představení Brundibára v letech 1943 - 1944 

Počátky Brundibára v Terezíně se datují příjezdem Rudolfa Freudenfelda 

do ghetta v červenci roku 1943. Když zvažoval obsah svého padesáti kilogramového 

zavazadla, přibalil také partituru Brundibára. Při příjezdu do ghetta měl štěstí: večer 

probíhalo představení na počest nových příchozích Prodaná nevěsta pod vedením přítele 

Rafaela Scháchtera, se kterým se tak okamžitě shledal. K rozhodnutí pokračovat 

v rozdělané práci byl jen krůček. Ke dvojici se připojil i Hans Krása, který partituru upravil 

a mohlo se začít zkoušet. 

Po dětských domovech se zpráva o náboru dětských zpěváků rozletěla rychle. 

Eva Herrmannová se ji dozvěděla také a po návratu z polních prací, které trvaly deset 

hodin denně a vykonávaly se mimo ghetto, šla vyhledat půdu ve staré škole, kde zkoušky 

měly probíhat. Byla to stará prostorná půda bez omítky, pouze se starými trámy v krovu 

a na podlaze. Přes trámy byla položena prkna, po kterých se chodilo. Bylo léto, na půdě 

bylo vedro, prach a osvětlení bylo sporé. Jedinou vzácností tam bylo staré harmonium. 
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Sbor čtyřiceti dětí byl týmem Krása - Scháchter - Freudenfeld složen rychle. 

Po diskriminačním období, kdy židovské děti nesměly chodit do škol, do spolků a nesměly 

si hrát na veřejných hřištích, nastala opět normální situace. O děti někdo stál, projevil o ně 

zájem, mohly někam patřit. Zájem o aktivity byl proto ze strany dětí veliký. Každý 

si podle slov E. Herrmannové považoval své účasti, cítily, že jde o jejich věc a setkání 

při zkouškách byly jediné krásné chvíle během pracovního dne. Na zkouškách panovala 

kázeň a disciplina, ale zároveň bylo zřejmé obrovské nadšení z práce na Brundibárovi. 

Zpěvákům bylo od deseti let výše, hodně dětí překročilo hranici čtrnácti let, proto 

na zkoušky mohly chodit po celodenní práci. Z důvodu zákazu vycházení v letním čase 

po 21. hodině byly zkoušky ukončovány před touto hodinou, aby děti mohly včas dojít 

do svých pokojů. 

Zkoušení probíhalo každý den dva měsíce. O hlavní roli Brundibára si tehdy 

přímo řekl Jan Treichlinger, čtrnáctiletý nadaný chlapec, který se i přes negativní charakter 

hlavního hrdiny stal okamžitě miláčkem terezínského publika a odehrál všech padesát pět 

představení. 

Premiéra nejslavnější dětské opery světa se odehrála 23. září 1943 na divadelní 

půdě v Magdeburských kasárnách. Kvůli probíhajícím transportům bylo na hlavní role 

připraveno dvojí obsazení. 

Architekt František Zelenka nechal v truhlářských dílnách vyrobit stejnou 

rekvizitu, jaká byla použita při představení v Praze. Byl to skládací laťkový plot, postavený 

na jevišti do hranatého písmene U. V něm byly tři otvory pro hlavy třech zvířátek -

pomocníků Pepíčka a Aninky. Eva Herrmannová vzpomíná na vtip při označení děr pro 

kočičku a pejska. Pod otvorem pro hlavu psa byl nalepen reklamní plakátek na žiletky 

Safety Razor. Po škrtnutí písmene R zbylo tradiční jméno pro psy Azor. Podobně byl 

plakátek vylepen pod otvorem kočičky. Tam byl plakát na mýdlo, což mělo vyjadřovat 

čistotu patřící právě kočkám. 

O všechna představení byl obrovský zájem. Diváci seděli na zemi, na trámech, 

nosili si vlastní stoličky a deky na sezení. Zážitek z opery byl zcela jistě především citově 
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umocněn přítomností dětských aktérů. Brundibár byl vedle Prodané nevěsty a Gogolovy 

Ženitby hodnocen jako nejúspěšnější divadelní produkce v tehdejším Terezíně. 

Mimořádná situace v představení Brundibára nastala v červnu 1944, kdy 

komandatura očekávala příjezd delegace Mezinárodního červeného kříže. Závěrečná scéna 

opery byla vybrána pro předvedení hostům, kteří měli z ghetta odjet nadšeni tím, jak 

se Hitler dobře postaral o Židy a v jak dobré náladě a v pohodlí žijí ve městě, které jim 

velkoryse daroval. Celý den a noc se Zelenka staral o zkrášlení sálu a jeviště v terezínské 

Sokolovně. To byla budova mimo ghetto, ale pro účel návštěvy byly vybrána jako vhodný 

objekt. Byla to pěkná a dobře vybavená budova z období 1. Republiky s divadelně 

vybaveným sálem, jevištěm, orchestřištěm a šatnami. Prospekt byl druhý den - 23. června 

- zdárně připraven a do sálu s lavičkami byly přiváděni malí diváci. Holčičky v bílých 

blůzkách a sukýnkách, chlapci v košilkách a v tom nejlepším oblečení, které se ve skladech 

šatstva našlo. Sbor byl přichystaný a čekal na příchod hostů. První signál znamenal, že 

se delegace objevila v ulici, na druhý signál se přistavily schody do budovy a na třetí signál 

spustil sbor svůj hromový zpěv o vítězství Brundibára nad zlem a přivítal tak členy komise 

na představení. 

Kromě této akce se podobná situace opakovala při natáčení propagandistického 

filmu Theresienstadt z léta 1944. 

Poslední představení Brundibára proběhlo někdy začátkem října 1944. 16. října 

byl deportován do Osvětimi slavný hrdina opery Jan Treichlinger. Po jeho odjezdu 

se Brundibár v Terezíně již nikdy nehrál. 
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6.4 Další aktéři terezínského Brundibára 

6.4.1 Tommy Karas 

Tommy Karas se narodil v roce 1932 v Praze. Roku 1942 byl s rodiči a bratrem 

deportován do Terezína, vrátil se jen s matkou. Vystudoval vyšší průmyslovou školu 

strojní a celý život pracoval ve stavebnictví. Roku 1995 nastoupil jako vedoucí Správy 

budov a hřbitova Židovské obce v Praze, roku 1998 se stal tajemníkem obce, v současnosti 

je zvoleným členem Reprezentace Židovské obce Praha. 

Tommy Karas poskytl v červenci roku 2001 časopisu Roš chodeš rozhovor, kde 

se mimo jiné věnuje i otázce divadla v Terezíně. T. Karas ve své odpovědi ohledně své 

účasti v Brundibárovi datuje nacvičování na březen 1943. Zjevně se ale nejedná ještě 

o nácvik opery Brundibár - podle dostupných zdrojů začala práce na opeře až v červenci 

1943. Pravděpodobně On sám byl jedním ze sboristů v Brundibárovi a na svoje působení 

vzpomíná takto : 

Jak se přihodilo, že jste v Terezíně dostal roli ve slavné dětské opeře Brundibár? 

Náhodou. Kluci z Hamburských kasáren hráli fotbal s klukama z kinderheimu, z L 417. 

Jednou za čtrnáct dní jsme hráli zápas a při tom mě pozvali, abych s nimi v heimu zpíval u Rudly 

Freudenfelda. To byl učitel, syn ředitele předválečného židovského zařízení v pražské Belgické 

ulici. Bylo to něco mezi školou a dětským domovem pro chlapce, sirotky a polosirotky. Rudolf 

Freudenfeld se dětem úžasně věnoval. Mě k němu přivedl strýc Oskar Baron, který na škole také 

učil. Pan Freudenfeld mě vyzkoušel a přijal. V Terezíně jsem začal v březnu 1943 nacvičovat 

ve sklepě L 417. Mimochodem základ toho domova tvořili právě kluci z Belgické, kteří sem přišli 

s Freudenfeldovými. Starý pan Freudenfeld dirigoval, Rudla hrál na harmoniku a na klavír. 

My kluci jsme hráli i v Cannen. 
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Jaká byla atmosféra při zkouškách? 

Pěkná. Starý pan Freudenfeld - to byla persona. Měl hřívu jako lev, byl obrovský, 

důstojný, toho si děti ani netroufly zlobit. Byl to statečný člověk: často chodil do Pečkárny a tam 

žádal, aby mu gestapáci vydali děti lidí, které nacisté chytili pro přechodu hranic, zavřeli 

a vyslýchali. Aby alespoň děti nemusely být ve vězení. 

Několikrát přišel na zkoušky i Hans Krása, ale největší zásluhu na tom, že jsme 

Brundibára nacvičili, měl Rudolf. Když zemřel, napsal jsem o něm v listopadu 1983 článek pro 

Věstník, můj první a poslední: vzpomínám tam, jak se k dětem pěkně choval, jak nás podržel třeba 

té hrozné noci v listopadu 1943 při sčítání terezínských vězňů v bohušovické kotlině. 

Jak často jste Brundibára hráli? 

Jednou dvakrát do měsíce. Ale byla také spousta zvláštních představení. Když se 

v Terezíně natáčel propagandistický film Hitler daroval Židům město, natáčel se i Brundibár: měli 

jsme už kostýmy a kulisy, nalíčili nás, hrála kapela a já si nejvíc pamatuji na to, že ty dva tři dny, 

co jsme natáčeli, nám dávali dobré jídlo. 

Poznat jste se pak ve filmu? 

Poznal. Zpíval jsem ve sboru, který je pořád na scéně. Pro mě byl Brundibár důležitý 

také jako vyjádření protestu proti Němcům. Vždyť já si v Terezíně myslel, že finální píseň 

Brundibára je českou hymnou! 

6.4.2 Hanuš Josef Treichlinger 

Hanuš, přezdívaný Honza, pocházel z Plzně, kde se narodil v roce 1929. V šesti 

letech tragicky osiřel. Vzali si ho k sobě jeho teta a strýc Blochovi, kteří měli dva syny, 

Jiřího a Rudolfa; sirotek Jan s nimi vyrůstal takřka jako s bratry až do roku 1942, kdy 

do jejich životů osudově zasáhl transport do Terezína. 
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V letech 1943-44 se Treichlinger proslavil titulní rolí Brundibára 

ve stejnojmenné dětské opeře. Všemi v ghettu byl milován a stal se skutečnou divadelní 

hvězdou. 

„Honza byl osobnost, o roli Brundibára si jednoduše řekl. Chtěl být hercem, 

v tom měl naprosto jasno. Rudi Freundfeld, který s námi Brundibára nastudoval, Honzovi 

tu roli dal, ihned poznal, jaký má talent, dokonce ho chtěl po válce adoptovat," vzpomíná 

paní Stein-Weissbergerová, představitelka kočky, když v říjnu roku 2007 navštívila Prahu. 

Podle pamětníků údajně nikdy za celou dobu nebyl alternován a odehrál všechna 

představení. Dne 16. října 1944 ho deportovali do Osvětimi a hned po příjezdu šel 

do plynové komory na smrt. Bylo mu 15 

6.4.3 Ela Stein - Weisbergerqvá 

Ela Stein se narodila v Praze a do Terezína přišla jako jedenáctiletá dívenka 

v únoru 1942. Krátce po válce odešla Ela do Izraele, kde žila deset let, nyní už řadu let 

bydlí v New Yorku. Od poloviny osmdesátých let cestuje po světě a doprovází dětské 

sbory, které zpívají Brundibára. Mluví perfektní češtinou a Českou republiku stále 

považuje za svůj domov. 

Proslavila se rolí kočky v opeře Brundibár. V Terezíně ji sehrála podobně jako 

Treichlinger flašinetáře pětapadesátkrát. 

„Společně jsme s Honzou hráli Brundibára pětapadesátkrát, někdy dokonce 

dvakrát denně. Lístky často nebyly k dostání, každý chtěl Brundibára vidět. Lidi ani 

nechtěli opustit místnost, všichni tleskali, podupávali nohama a zpívali s námi „Brundibár 

poražen...", líčí paní Ela při pražské návštěvě v říjnu 2007. 
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6.5 Brundibár na světových scénách 

Brundibár Hanse Krásy se v zahraničí nehraje pouze ve školách a nejrůznějších 

malých sálech, ale i na velkých světových jevištích např. v Londýně, Bruselu, Ženevě, 

Stockholmu, Antverpách, Utrechtu, Vídni, Washingtonu, New Yorku či Montrealu. 

Roku 1997 se o něm hodně mluvilo v Paříži, kde ho nastudovala skupina 

bezprizorných dětí v Opera National de Paris, a to dokonce v českém jazyce. Úspěch byl 

tak velký, že se musel znovu hrát - v sále pro více než 2000 lidí - i v následujícím roce. 

Z celé akce byl také natočen dokumentární film. 

Ve velkých divadelních prostorách zazněl Brundibár přeložený do katalánštiny 

také v barcelonské opeře v roce 1998. I zde byl tak úspěšný, že se představení opakovala 

i v následujícím roce. 

Pozadu nezůstává ani Vídeň: po koncertním provedení slavným sborem Wiener 

Sángerknaben se Brundibár od ledna 1999 hrál ve zdejší Komorní opeře. Z Prahy byli 

pozváni režisér Michael Sturm a výtvarník ak. arch. Daniel Dvořák. Režisér zasadil 

Krásovu operu do zřetelné souvislosti s nacistickým terorem, jeho širokou lidovou 

podporou a holocaustem. 

Během předehry promítá mj. filmové ukázky z vítání Hitlera na přeplněném 

vídeňském náměstí Heldenplatz, samotnou operu nechá zaznít ve vzpomínce přeživší 

matky, která na naléhání malé dcerky vypráví, jak jako dítě zpívala v Terezíně 

v Brundibárovi a jak potom většina dětí byla deportována do vyhlazovacích táborů. V její 

představě si také děti Brundibára naposledy zazpívají na této osudné cestě, ve vagonu 

do Osvětimi. Děti nelehkou inscenaci hrály s obdivuhodnou přesvědčivostí a obecenstvo 

ji přijalo s hlubokým dojetím. Představení bylo věnováno terezínským dětem, které pobyt 

v ghettu nepřežily.8 

8.Nalezeno na www.holocaust.cz. Eva Herrmannová : Brundibár dobývá svět , 1999 
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Velmi zdařilé a po dramaturgické stránce citlivě a dokonale zpracované představení 

předvedl také sbor v německém Lipsku. 

V České republice má operu na svém repertoáru Dismanův rozhlasový dětský soubor, 

Dětská opera Praha a chlapecký sbor Boni puery. Prostřednictvím těchto hudebních těles 

je Brundibár předváděn po celém světě. 

Bez nadsázky lze říci, že Brundibár je nejhranější dětskou operou na světě, 

ve které si zahrálo již tisíce dětí mluvících desítkami jazyků světa. 
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8. Význam terezínského kulturního života 

Terezínské divadlo je specifický fenomén, které ač fungovalo v uzavřené 

společnosti vězňů ghetta, přesto se stalo důležitou součásti kultury Československa 

v období 2. světové války. Spolu s divadlem existujícím v protektorátním období 

v Čechách a na Moravě a s divadlem v emigraci tvoří divadlo koncentračních táborů celek 

československé válečné kultury. 

Svůj prokazatelný význam mělo pro poválečný vývoj v oblasti kultury. Odkaz 

geniálních tvůrců Gustava Schorsche, Františka Zelenky a Karla Švenka se stal 

inspirativním pro řadu umělců nové generace. Až doba budování komunismu vnáší 

republice nechala tato jména a jejich tvorbu vymazat z historie. 

Terezínský kulturní život měl význam přímo v době a čase, kdy se divadlo 

a další umělecké aktivity v Terezíně realizovaly, pro desetitisíce zdejších obyvatel. 

Jaké oblasti osobního a společenského života kultura zasáhla, lze vymezit 

do několika sfér: 

• Funkce zábavně - oddychová 

Lidé se chtěli bavit, zapomenout na své problémy a společně se zasmát. Vězni 

v produktivním věku celý den pracovali v mnohdy nebezpečných a zdraví škodlivých 

odvětví zbrojního průmyslu. Večer po práci se spolu s ostatními lidmi sešli z počátku 

v provizorních prostorách, kde další jednotlivci pro ně organizovali vytouženou zábavu. 

Nezáleželo na umělecké kvalitě, ale na pocitu sounáležitosti a vědomí, že v životní mizérii 

nejsou opuštěni. 

• Funkce psychoterapeutická 

Divadlo a další formy zábavy byly vjinak decimačním prostředí prostředkem 

k duševní hygieně, člověk dostal balzám na svůj smutek a trápení, a i když únik z reality 
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trval jen několik okamžiků, bylo to nesmírným přínosem pro celkově pozitivní dopad na 

psychiku člověka. Podstatným okamžikem byl boj proti rezignaci, lidé byli nabádáni k boji 

za svou osobní svobodu. 

• Funkce osvětově - vzdělávací 

Tuto funkci splňovaly hlavně přednášky a semináře, kterých se v Terezíně 

pořádaly stovky. Probíhaly všude - nejen na oficiální scéně, ale lidé se scházeli 

po večerech ve sklepích a půdách, kde se diskutovalo o aktuálních tématech a odborných 

věcech. V Terezíně nebyl problém tuto činnost provozovat. Sešlo se zde stovky vzdělaných 

a uznávaných kapacit evropského formátu, které své vědomosti a zkušenosti předávali dál. 

Začínalo se již u menších dětí v dětských domovech, ale setkání se zúčastňoval každý, 

komu to zdravotní stav dovolil. 

• Funkce výchovná 

Představení, kde se formoval názor posluchačů a kde se autoři pokusily sdělit své 

názory a svůj životní postoj ostatním, bylo mnoho. Byly to autorské kabarety, scénky a hry 

na aktuální problémy. Zvláštní kapitolou byly pořady pro děti. Vzhledem k zákazu 

vzdělávání museli autoři volit jinou formu výchovy a vzdělávání - například formu 

dramatickou, prostřednictvím hry, jako tomu bylo např. v Radiovlnce. 

• Funkce motivační 

Divadlo motivovalo další spoluvězně k aktivitě, do tvorby a aktivního života 

v kulturní sféře se mohl zapojit každý. Každý mohl psát, organizovat kulturní večer, 

zapojit se do zkoušek na připravované představení. Bylo to příjemné a smysluplné vytržení 

z každodenně se opakujícího stereotypu, kdy hlavním denním programem byla práce 

a fronty na jídlo. 

Divadlo a kultura v Terezíně pomáhala lidem žít a také přežít. Vězni museli 

přehodnotit v nové situaci mnoho svých životních postojů, museli měnit hodnotové 

žebříčky a mnohdy chtěli zapomenout na každodenní realitu. K tomu všemu jim pomáhalo 

setkání se spoluvězni na večerním představení, kde si vzájemně rozdávali krásu a umění. 
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9. Resumé 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit základní přehled o kulturních 

aktivitách, které se odehrávaly za zdmi terezínského ghetta v letech 1941 - 1945. Pro práci 

jsem využívala dostupnou literaturu, písemné vzpomínky a osobní setkání s pamětníky této 

doby. 

Kultura v padesáti tisícovém Terezíně bylo značně různorodá a přestože byla 

od roku 1942 organizovaná, probíhalo mimo oficiální scénu mnoho aktivit, které nejsou 

v žádném archivu zachycené a nejsou o nich žádné zmínky. Bohužel, v současné době je 

již velmi poskrovnu těch, kteří mohou o divadelním životě v Terezíně podat autentické 

svědectví. 

Práce obsahuje základní informace o formování divadla a jeho obsahové složky 

se zřetelem na oblast mluveného slova, další nesmírně bohatou a zajímavou byla oblast 

hudební. Odborných publikací o kultuře v Terezíně není ani dnes mnoho. Kromě historicky 

Evy Šormové v České republice pracují v současnosti na problematice divadla 

Američanka Lisa Peschelová v rámci svého universitního studia v USA a Elena Makarova 

z Izraele, která studuje terezínskou kulturu jako celek. 

Svou práci považuji jako začátek písemného zpracovávání tématu, který mě před 

několika lety uchvátil a o němž chci v budoucnu vědět co nejvíce informací a zajímavostí. 

Mým profesním cílem je formou přednášek předávat tyto poznatky žákům a studentům 

všech stupňů škol a v rámci semináře nabídnout tuto upravenou práci jako doprovodný 

materiál pro potřeby multikulturní a protirasistické výchovy ve školách. 
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11. Přílohy 

Příloha číslo 1: Děti z opery Brundibár v kostýmech a před kulisn...1Qi4 
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Příloh;) č. 2: Varieté na dvoře Magdeburských kasáren 



Příloha č. 3: F. Zelenka, skica divadelní nůdv s klavírem, 1943 

£ s 

Příloha č. 4: Postavy z Gogolovy hry Ženitba G. Schorsch. 1943 

0. flonnep UaŘnawc T. fkmnepoM 
TycTM Uiopm 
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Příloha č. 5: Plakát na Gogolovu Ženi tbu , 1943 

NQTHA 
( § @ f ® S 

Mu^ĚkmáL 
l/rui.' 
PotliirlcAL«.. XtýtaiA 

Haékcurwt f. VU&ka. ÁíwUtin. fOohh 
M n , tf.fMcJur-

Aijajfca. Tukemavna.. m.&hěnovú. 
jtmia íWťtyiwwrna-. KtcHnoyi. 

fltyfurová. 
Sduštáijuít M.flUmovú. 
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Příloha č. 6: F. Zelenka, návrhy kostýmů k Poslednímu cyklistovi. 1943 

v̂ w 

Příloha č. 7: Plakát ke hře Lásky hra osudná, re/. Jiří Strass. 1943 
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Příloha č. 8: Varieté na terezínském dvoře. 1944 
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Příloha č. 9: Plakát ke hře Loutky, G. Schorsch, 1942 
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Příloha č. 10 : Plakáty dětských představení 

^ c ^ s ř f f r , . . 

TŘETÍ ZVONĚNÍ 
VESELOHRA 03 JEDNÁNÍCH 

REŽIE1 BEDŘICH STEIN 

VÝPRAVA FR.ZELENKA 

fudtltk,purkmistr • fl.ytu/ttann # Em/nor,Jcňtr /na/iia'fuLiH.Om/teiitiiá fiúžiJiAa.je.jÍ£fz dceru •• t ,/brÁ£kouá, tfttsíč/uwá • Pascrtofá* 
jUŮt'.dhdes-. Xfayatx. •ftj/tzd/fLs/zý-. J.yrrajj XaJfyl 38. tfuazď : f X JpS/sL. f tejfa, calic^/iirc&jar: ̂ T f&wt t tf^juttr/tarfea. /á>áč,km w*'- V.LujftýiM. fyt/íulkAM/MůpkMsfrú •/?. tf/třlavá fae/M&^n/to úřadu j ti-ýfel/i. £rúličJiy i t.lkrtrvwí, V. 'faroková 
/TZijfv a- cíiye. /rffLrSstcÁo ffaktistf ad fissrre do dvastáctá /teatiay. 
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Смейтесь с нами. 
1944 

1щш1- ВгШк^щк 

Лиде/тё гшШжЛ а дтчтЫ-
я ш ш МР^Шуёг д д щ д 

У. Я&п&а Хедогвтнпъ, 
Ррг^М, Яеган ^ 
'РПсь^&г; Я&я&а. Хгим/го/фпт. 

Кукольный театр детского дона 0-609. 1943 
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