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PŘEDMLUVA 

V dnešní době, která se postupně bohužel opět stává odrazem 

sílícího extremismu, slýcháváme na koncertních pódiích či operních 

scénách poskrovnu z děl židovských autoru, kteří trpěli 

v koncentračních táborech a tvořili pod všudypřítomnou hrozbou utrpení 

a smrti. Na strastiplnou cestu systematického znovuobjevování této 

hudby, která upadla kvuli totalitárním režimum v zapomnění, se vydalo 

jen několik hudebních festivalu, institucí, muzikologu a dirigentských 

osobností. Hudba autoru, kterým se věnuje má práce, také ještě 

nepronikla do osnov hudební výchovy a celá řada kantoru, stejně jako 

široké veřejnosti, o jejich existenci vubec neví. Zaslouží si tito 

skladatelé, aby na ně bylo pomýšleno jako na pouhou kuriozitu? Hudba, 

která vznikala v tak specifických podmínkách, jako je ghetto, 

koncentrační či vyhlazovací tábor, má jistě svuj osobitý ráz, který ji 

bude odlišovat od hudby vzniklé za hranicemi ostnatého drátu. Má tato 

hudba co říct se všemi svými specifiky i dnes? Tvorba v koncentračním 

táboře totiž nabývá dalších významu. Ať je jimi touha svobodně vyjádřit 

abstraktním uměním odpor vuči nacistum, únik před realitou, ponoření 

se do činnosti, která vzdáleně připomíná uplynulý svobodný život, 

prostředek semknutí vězňu nebo snaha vyhovět interpretum, kteří se 

nechtěli smířit s nedostatkem notového materiálu. I přes tyto aspekty, 

nebo právě kvuli nim je tato hudba cenná? 

V lavicích tříd všech věkových skupin vídáme početné zastoupení 

ruzných národnostních menšin. Tento stav se stále stupňuje a 

koresponduje tak s evropskou či, chceme-Ii, celosvětovou postmoderní 

společností. Zařazení tragických událostí 20. století do interaktivní 

výuky nejen v hodinách dějepisu muže na školách a následně ve 

společnosti přispět ke zlepšení mezilidských vztahu a uvědomění si 

cennosti a jedinečnosti života. 
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ÚVOD 

Vymezení tématu 

Tématika terezínské hudby v sobě jistě skrývá ještě mnoho 

nepoznaného a cosi tajemného, zároveň však i zrudného. Umění, hudbu 

nevyjímaje, zde nabývalo nových rozměru, které se po skončení 

2. světové války postupně odkrývaly. Tvorba terezínských skladatelu 

vzešla z velmi specifického prostředí, a to jak z historického, tak 

ze sociokulturního hlediska. Většina děl byla komponována pro hudební 

tělesa i jednotlivce, kterým byl při příjezdu notový materiál zabaven. 

Proto se v tvorbě terezínských autoru setkáváme především s díly pro 

komorní či sborové obsazení. Skladby spojuje snaha předat 

posluchačum - spoluvězňum - poselství naděje. Právě umění, které si 

vězni uchovali v každodenním životě, jim napomáhalo zustat lidmi. Mezi 

hudebníky zavlečenými do Terezína byli např. Karel Ančerl, Karel 

Berman, Pavel Haas, Hans Krása, Gideon Klein, Karel Reiner, Rafael 

Schachter, Carlo Taube a Viktor Ullmann, z nichž většina umřela po 

deportaci do Osvětimi v plynových komorách. 

I v těchto nelidských podmínkách však ve vězněných zustávala 

touha po umělecké úrovni. Jak popisuje Gideon Klein tuto problematiku 

v článku "Několik poznámek k hudební kultuře v Terezíně." Po výčtu 

týdenního hudebního programu tábora 1 poukazuje na fakt, že není 

možné provést takto pestré programy za stávajících podmínek ve 

vysoké kvalitě. "Tak například smyčcový orchestr řízený K. Ančerlem, 

dirigentem hrajícím v českém hudebním životě úlohu daleko ne 

podřadnou, má ze třiceti šesti členu přes 75% amatéru, lepších i 

horších. Nejvíce ovšem prostupuje rys amatérismu hudební produkci 

vokální. .... Zde (hudební pojetí díla - pozn. M.B.) se ukazuje nedostatek 

kontaktu s vnějším světem a isolace od hudební produkce a reprodukce 

1 7 sólových, instrumentálních, nebo komorních koncertu, koncerty staré či soudobé 
hudby, 3 opery v koncertním provedení, náročná vokální díla, 
např. F. M. Bartholdy: Eliáš, G. Verdi: Requiem. 
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ostatního světa .... Je tudíž jasné, že nedostatky kvalitativní je nutno 

zmáhat a přemáhat nadšením a smyslem pro poctivou řemeslnou práci, 

která zde často nahrazuje skutečně osobitý intensivní umělecký 

projev.,,2 Pro běžného obyvatele ghetta však měla i takto provozovaná 

hudba neskonale pozitivní dopad, který deportovaným pomáhal 

v překonání každodenních útrap. 

Vybrala jsem si hudbu pro komorní obsazení, jelikož muže 

využívat výrazové prostředky hudby do jejích nejjemnějších detailu. 

Tím v sobě skrývá tajemnou intimitu, kterou přenáší na posluchače a 

VYVOlává v něm nejruznější emoce. Tato hudba mě svou intenzitou 

sdělení uchvátila hned při prvním poslechu. O to víc mě při pedagogické 

praxi zaskočil fakt, že v době, kdy se tendence moderního školství 

ubírají integračním směrem a odklání se od lpění na faktech k durazu na 

schopnost studenta uvědomit si skutečnosti v širším mezipředmětovém 

kontextu, tuto tematiku pedagogové hudební výchovy nezahrnují do 

školního vzdělávacího programu. 

Cíl práce 

Cílem této práce je přiblížit tvorbu terezínských autoru a pokUSit 

se zjistit, zda specifické prostředí, ve kterém skladby vznikaly a ve 

kterém byli nuceni jejich autoři žít, vtisklo skladbám natolik osobitý ráz, 

že se staly pravdivou výpovědí své doby. Má tato hudba co říct i 

dnešnímu posluchači či studentovi? To je otázka, na kterou se budu 

snažit skrze hudební analýzu hledat odpověď. Na vybraných 

analyzovaných skladbách se pokusím ukázat, že tato hudba nese 

sdělení, které je aktuální i dnes, a předjímá mnoho momentu pro 

pedagogickou interpretaci. 

V diplomové práci neuvádím didaktické vyústění analyzovaných skladeb. 

Jsem si vědoma toho, jak jsou tato díla posluchačsky i interpretačně 

2 SLAVICKÝ M. Gideon Klein Torzo života a díla. Praha: Helvetica-Tempora, 1996, 
123 s. ISBN 80-902124-0-9. S. 80. 
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náročná a vyžadují dlouhodobější percepční přípravu. Navíc se nejedná 

o hudbu, se kterou by se veřejnost běžně setkávala na koncertních 

pódiích. Motivací k poslechu proto mohou být hudební činnosti 

vycházející z jednodušších děl. Dosud jsem neměla možnost se touto 

problematikou v úloze pedagoga soustavněji zabývat. Vycházím však z 

vlastní zkušenosti, jak tuto hudbu přiblížit prostřednictvím jednodušších, 

přístupnějších skladeb. Proto v příloze uvádím příklad takové motivace,3 

která muže být inspirací pro pedagogickou praxi a tím přispět k tomu, 

aby se hudba i osudy terezínských autoru postupně staly součástí 

všeobecného přehledu široké veřejnosti. 

Přehled a charakteristika literatury a pramenu 

Obecná historická literatura k období 2. světové války, zvláště pak 

k holocaustu, neboli "konečnému řešení", existuje v mnoha 

zpracováních popisujících obecná fakta i osudy a výpovědi jednotlivcu. 

Pro účely této práce jsem využila především publikaci 

M. Kárného: "Konečné řešení"4 a Dějiny české hudební kultury, II. díls 

Pro podkapitolu hudební dění v Protektorátu Čechy a Morava mi byla 

oporou kniha od L. Doležala Česká kultura za protektorátu6 a Music in 

zwei Diktaturen od F. Geigera. 7 

Při zpracování kapitoly týkající se přímo ghetta Terezín jsem čerpala 

z prvního dílu publikace Terezín 1941-1945, Tvář nuceného 

společenství H. G. Adlera, 8 dále z knihy Terezínské rekviem 9 od J. Bora 

3 Konkrétně se jedná o Tříhlasý chlapecký sbor od Viktora Ulmanna, který je zde 
upraven do jednodušší kánonické podoby, pro děti více srozumitelné. 

4 KÁRNÝ M. "Konečné řešení" genocida českých židfl v německé protektorátní politice. 
Praha: Academia, 1991. 182 s. ISBN 80-200-0389-4. 

5 KOLEKTIV AUTORLJ Dějiny české hudební kultury II, 1918-1945. I. vyd. 
Praha: Academia, 1981. 538 s. 

6 DOLEŽAL, J. Česká kultura za protektorátu. I. vyd. Praha: Národní filmový archív, 
1996. 284 s. ISBN 80-7004-085-8. 

7 GEIGER F. Music in zwei Diktataturen. Kastel: Barenreiter - Verlag Kari 
Votterle GmbH & Co. KG, 2004, 273 s. ISBN 3-7618-1717-7. 

8 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl 1. - Dějiny. 
1. vyd. souboru, Brno: Barrister & Principal, 
2006. 291 s. ISBN 80-7364-024-4. 
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a Terezínské ghetto10 od L. Chládkové. Velmi mi pomohly též publikace 

L. Vrkočové Hudba Terezínského ghetta ll a Rekviem sami sobě. 12 

Dalším zdrojem byly články odborného sborníku Terezínské listy, který 

vydává Památník Terezín. 

Dlouhodobě se problematice dějin hudby v období protektorátu věnuje 

hudební vědec Milan Kuna (*1932). Čerpala jsem z těchto titulů: Hudba 

v koncentračních táborech, 13 Hudba na hranici života,14 Hudba vzdoru a 

naděje. 15 Pro biografická data Pavla Haase jsem použila knihu L. 

Peduzziho16 a pro Gideona Kleina. 17 Při tvorbě hudebních analýz jsem 

vycházela z publikace Hudební kompozice od C. Kohoutka,18 přičemž 

nejdůležitějším zdrojem pro mě přirozeně byly primární prameny

partitury.19 

Metodologie práce 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. 20 Snažím se v nich 

postihnout problematiku terezínských skladatelů od charakteristiky 

kulturněhistorických kontextů až k biografii a dílu jednotlivých autorů. 

Postupuji od obecných údajů ke konkrétním, které se týkají dvou 

9 BOR J. Terezínské rekviem. 3. vyd. Praha: Academia, 1995. 121 s. 
ISBN 80-200-0541-2. 

10 CHLÁDKOVÁ L. Terezínské ghetto. I. vyd. Praha: V RÁJI, 2005, 46 s. 
ISBN 80-86758-18-4. 

11 VRKOČOVÁ L. Hudba Terezínského ghetta. Jazzová sekce, člen Mezinárodní jazzové 
federace při Hudební radě UNESCO, pro interní potřebu, 1981. 

12 VRKOČOVÁ L. Rekviem sami sobě. Praha: Arkýř, 1993. 189 s. ISBN 80-85271-08-7. 
13 KUNA M. Hudba v koncentračních táborech. Památník Terezín - Malá pevnost, 

1982,48 S. 

14 KUNA M. Hudba na hranici života. I. vyd. Praha: 1990, Naše vojsko, 428 s. 
ISBN 25-047-90. 02/63. 

15 KUNA M. Hudba vzdoru a naděje. 1. vyd. Praha: Editio Barenreiter 
Praha spol. s. r. o., 2000. 207 s. ISBN 80-86385-02-7. 

16 Peduzzi L. Pavel Haas život a dílo skladatele. Brno: Muzejní a vlastivědná 
společnost, 1993, 175 s. ISBN 80-85-048-41-8. 

17 SLAVICKÝ M. Gideon Klein Torzo života a díla. Praha: Helvetica-Tempora, 1996. 
123 s. ISBN 80-902124-0-9. 

18 KOHOUTEK C. Hudební kompozice Stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. 
Praha: Supraphon, 1989, 519 s. ISBN 02-200-89. 

19 Pavel Haas: Studie pro smyčcový orchestr, Gideon Klein: Fantazie a fuga pro 
smyčcový kvartet. 

20 V textu rozlišuji dvě podoby slova Žid - národ, žid - náboženství. 
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vybraných skladatelu, Pavla Haase a Gideona Kleina. 21 Tito autoři, byli 

do Terezína deportováni v mladém věku na počátku zralého uměleckého 

vývoje. 

Čtvrtá kapitola zahrnuje vlastní analýzu vybraných skladeb. Jedná 

se o díla: Studie pro smyčcový orchestr od Pavla Haase, Fantazie a fuga 

pro smyčcový kvartet a Ukolébavka od Gideona Kleina. V této kapitole 

se snažím poukázat na hudební formu, výrazové prostředky a 

harmonickou stránku díla s přihlédnutím na prostředí, ve kterém 

skladby vznikaly. Hudební analýza a následná interpretace skladby však 

v sobě vždy nese prvek subjektivní perspektivy, a proto se muj náhled 

nemusí nutně shodovat s názorem jiného. 

21 v této kapitole se věnuji také životu a dílu těchto autoru z doby před deportací do 
ghetta. Celková charakteristika tvorby však není pro nedostatek notového materiálu 
možná. 
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I. 
HUDBA V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH A 

V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA 

Nacistické Německo persekvovalo obyvatele okupovaných 

území při zjištění sebemenšího prohřešku proti Říši. Kromě přímého 

politického odporu proti nacismu tím mohl být prostý fakt, že dotyčný 

pocházel ze židovské rodiny nebo že například interpretoval nebo 

poslouchal píseň či skladbu zahrnutou do tzv. Entartete Kunst. 22 Tato 

nacisty vybraná kategorie kultury obsahovala jak tvorbu autoru 

židovského puvodu,23 tak písně či jiné hudební formy, které se mohly 

stát díky své ideji jednotícím prvkem odporu. Do druhé skupiny patřily 

například opery B. Smetany: Libuše, Braniboři v Čechách, Dvořákuv 

Dimitrij, z Janáčkových sboru například 70 000, Česká legie, ze 

Smetanových Odrodilec a Tři jezdci. (Pravděpodobně není třeba 

dodávat, že příslušníci SS a gestapa nesnesli ze strany svých vězňu či 

kohokoli z okupovaných oblastí jakoukoli formu satiry.) Český písničkář 

Karel Hašler byl za interpretaci svých vlasteneckých písní, zvláště za "Ta 

naše písnička česká,,24 týrán a následně odvlečen do Mauthausenu. 

Koncentrační tábory byly začátkem války "pouze" sběrnými místy 

rasově méněcenných. Postupem času bylo rozhodnuto, jakou úlohu 

budou mít v konečném řešení židovské (a jiné) otázky. V srpnu 1942 

vydalo hlavní berlínské gestapo nařízení určené vedení koncentračních 

táboru, podle kterého měla být v každém takovémto táboře zřízena 

kapela ze samotných vězňu25 . V koncentračních táborech se potom proti 

puvodnímu plánu26 stala hudba kulisou pro bestiální činy nacistu, které 

neznaly mezí. Nacisté dospěli k řadě možností, jak využít hudbu pro své 

22 Zvrhlé umění. 
23 Felix Mendelssohn-Bartholdy, Gustav Mahler. 
24 Nejzpívavější píseň v Protektorátu a mezi českými vězni v koncentračních táborech, 

stala se symbolem odporu. Druhá nejoblíbenější byla Čechy krásné, Čechy mé. 
25 V koncentračním táboře Dachau a Buchenwald již takovéto kapely existovaly. 
26 Kapely měly "zpříjemnit" vězň~m pobyt v táborech, aby byli před svou smrtí ještě 

co nejvíc výkonní na nucených pracích. 
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zrudné činy. Například vězni, kterým se podařilo z tábora uniknout a 

kteří byli posléze znova chyceni, pochodovali jako živé oběti za 

táborovou kapelou, která dostala příkazem hrát píseň "Všichni ptáčci 

jsou opět zpátky." Podobně vypovídá vzpomínka vězně z Mauthausenu. 

"Pneumatickými vrtačkami navrtali vězňové díry do kamene a vložili do 

nich nálože. Esesmani poručili, aby se na něj posadilo několik Židu -

mezi nimi i jeden operní zpěvák z Čech. Ten dostal příkaz, aby zpíval 

árie ... jen eses s rozkoší pozorovali skupinu vězňu na velikém balvanu, 

jak mezi nimi stojí zpěvák a zpívá ... Náhle došlo k explozi. V mracích 

prachu a dešti kamenu lítaly i kusy roztrhaných těl.,,27 Hudba se stala 

v koncentračních táborech také motivem pro trest či nástrojem trestu 

samotného. Kněží v Dachau například museli v rámci Todkomanda 

zpívat při nošení mrtvých těl spoluvězňu Rekviem. Hudba také byla pro 

nacistické komando SS nepostradatelnou součástí "slavnostních" poprav 

týraných vězňu. Hudba a zvláště pak zpěv se staly kulisou poprava 

zastávaly tak stejnou funkci jako při středověkých popravách. 

Nacistickým likvidacím vždy přihlížel pro výstrahu celý tábor, který 

často po vykonání aktu ještě musel dlouho do noci či až do rána zpívat 

za pochodu kolem šibenice. Dalším zneužitím hudby v koncentračních 

táborech byla snaha zahalit utrpení vězňu před ostatním světem. Vězeň 

z tábora Sachsenhausen vzpomíná: "... pak se velitelé tábora 

vynasnažili, aby němečtí občané slyšeli, hlavně v neděli odpoledne, jak 

vězňové zpívají jednu píseň za druhou ... Vězňové zpívali, dozorci chodili 

s klacky kolem a trestali ty, o nichž se domnívali, že zpívají málo či zpěv 

předstírají."28 Toto propagační úsilí bylo nacisty dohnáno k dokonalosti 

právě v Terezíně. " ... já jsem v Terezíně nebyla dlouho, jen rok a něco. 

To, co následovalo dál, Osvětim, Hamburg, Bergen-Belsen, tam už 

nebyla jen hudba, tam bylo umění v jakékoliv formě. Ať to bylo pár 

27 KUNA M. Hudba na hranici života. I. vyd. Praha: Naše vojsko, 1990.428 s. 
ISBN 25-047-90. 02/63. s. 30-32. 

28 KUNA M. Hudba na hranici života. I. vyd. Praha: Naše vojsko, 1990.428 s. 
ISBN 25-047-90. 02/63. s. 19. 
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veršů, které si někdo pamatoval, ať to byla třeba Manon Lescaut 

Nezvalova, kterou jsme dali dohromady v Osvětimi, co si kdo 

pamatoval, ať to byly písničky Voskovce a Wericha, za které jsem 

dostávala trošku polévky nebo chleba od těch šťastnějších, kteří měli 

balíčky. To umění nám tam všude strašně pomáhalo, dokonce bych 

řekla, že bez něj bych nebyla přežila. A že bylo někdy i důležitější než to 

jídlo."29 

Prostřednictvím hudby nacisté zvyšovali utrpení vězňů, které 

už samo o sobě bylo nesnesitelné. Avšak hudba se také stala poselstvím 

odvahy a naděje mezi samotnými vězni a díky ní byl vězeň v táboře 

láskyplně svázán se svou vlastí. Hudba byla přítomná ve všech fázích 

konečného řešení "méněcenného" obyvatelstva. V jaké intenzitě a 

podobě se vyskytovala, záleželo na druhu tábora 30 a v jakém stádiu se 

právě nacházela válka. V táborech docházelo k přehodnocování žebříčku 

priorit v hudbě. Už nebyla důležitá interpretační dokonalost, avšak 

podstatné začalo být právě poselství, které hudba přináší vězňům. 

Hudební dění v Protektorátu Čechy a Morava 

Náhled do persekvování neárijských hudebníku v Německu 

Systematické pronásledování židovských a antinacistických 

skladatelů můžeme zaznamenat také ve Výmarské republice od roku 

1933, čili od převzetí moci národními socialisty. V prvním roce vládnutí 

byla založena Říšská kulturní komora (Reichskulturkammer - RKK) a tím 

si vládnoucí strana zajistila kontrolu nad kulturním děním. Hitler přidělil 

správu kulturní oblasti pod ministerstvo propagandy, které spravoval 

Goebbles. Prvním prezidentem ŘíšSké hudební komory se stal Richard 

Strauss, kterého v roce 1935 nahradil Peter Raabe. V tomto roce byl 

29 Zuzana Růžičková v rozhlasovém pořadu A léta běží, 1986. In VRKOČOVÁ L. 
Rekviem sami sobě. Praha: Arkýř, 1993. 189 s. ISBN 80-85271-08-7, s. 50-51. 

30 Vyhlazovací - kde vězni čekajÍ na smrt a většinou si toho také jsou vědomi, 
pracovní - zde měla hudba širší využití především v kvantitě provedení a významně 
přispěla ke stmelování vězňů. 
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vydán seznam se jmény 108 skladatelu, jejichž díla se nesměla 

provádět. Příčiny k výběru těchto "v žádném případě nepovolených 

děl,,3! byly ruzné. Jednalo se například o autory, kteří do svých skladeb 

zakomponovali prvky jazzu, citace synagogálních a folklorních nápěvu, 

vyjadřování sexuality a samozřejmě jiný než árijský puvod. Ke konci 

30. let se podařilo propagandě vytlačit židovské autory z německé 

kulturní scény. Od roku 1938 pokračovala Říšská kulturní komora dle 

zkušeností, které získala ve své zemi, ve zbavování se neárijských 

skladatel u a interpretu v připojených, resp. obsazených územích. 

Tato očista byla postupná a po nastolení protektorátu se začala 

občanu žijících na tomto území týkat řada opatření. Z pohledu 

nacistického Německa byl protektorát díky jeho patronaci vyčleněn 

z každodenních válečných útrap. "V době, kdy děla pějí svou ocelovou 

píseň, v Praze a v celém protektorátu žije umění, procházejí se tam 

veselí a šťastní lidé, jakoby se ve světě vubec nic nedělo.,,32 

Hudba, nejabstraktnější ze všech umění, začala postupně 

fungovat jako odraz národní tradice a byla také spojujícím článkem 

všech proti německých aktivistu. Čeští umělci všech oboru považovali za 

nezbytné potvrzovat svou činností národní identitu a historickou 

kontinuitu. Proto také mužeme v nových dílech pozorovat mohutný 

příklon k historickým námětum či tradičním kompozičním metodám, jak 

mužeme nalézat ve skladbách terezínských autoru. 

Za doby protektorátu se mužeme setkat s výraznou činností 

interpretu. Díla skladatelu však často musela na své uveřejnění vyčkat 

až do doby ukončení okupace. Skladatelé se uchylovali ve svých 

skladbách k symbolum národního boje a odporu, kterým se stalo téma 

husitské písně "Kdož jsú boží bojovníci". Tato melodie se objevila 

například u Otakara Jeremiáše v Chorální fantazii, dále v kantátě Píseň 

o rodné zemi na text Josefa Hory, u Miloslava Kabeláče v kantátě na 

31 GEIGER F. Music in zwei diktaturen. Barenreiter 2004, ISBN 3-7618-1717-7, s. 100. 
32 KOLEKTIV AUTORlJ Dějiny české hudební kultury II, 1918-1945. 1. vyd. 

Praha: Academia, 1981. 538 s. s. 188. 
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lidové texty a husitskou píseň "Neustupujte!", u Jaroslava Doubravy 

v jeho první, tzv. Chorální symfonii, u Karla Reinera ve II. klavírní 

sonátě "Vítězství", ve sboru Františka Suchého "Praha", v kantátě 

Josefa Plavce "My národ československý", v "Písni české" Boleslava 

Vomáčky a mnoha jiných. Dalším patrným symbolem národního odboje 

byla lidová píseň. Ta nepodléhala cenzuře tak snadno, jelikož je 

osobitějším vlastnictvím českého lidu než například svatováclavský kult, 

který byl ve formě svatováclavské orlice často zneužíván. 

Dne 27. srpna 1944 vyhlašuje protektorátní vláda na příkaz 

K. H. Franka a podle směrnic říšského zmocněnce tzv. totální válečné 

nasazení. Válečná omezení postihla veškerý kulturní život. Výjimkou 

vedle Pražského německého filharmonického orchestru byla jen Česká 

filharmonie a orchestry, které byly potřebné pro rozhlas a film. 

Skladatelé, kteří mohli a chtěli veřejně tisknout svá díla, museli od roku 

1940 odevzdávat33 povinné výtisky knihovně Deutsche BUcherei 

v Lipsku a ÚŘp34 v Praze. 

Nacisté nemohli českou hudbu zcela zakázat, jelikož bylo nutné 

alespoň zdánlivě dodržovat českou autonomii kvuli případnému dopadu 

na mezinárodní scéně. V cenzurovaném tisku bylo hudební dění let 

1939-1944 interpretováno v čistě germánském duchu. Objevovaly se 

titulky jako např. "německý romantismus nám dal Smetanu" či "bez 

Richarda Wagnera by nebylo Bedřicha Smetany"35 apod. Často bylo 

Smetanovo dílo (hlavně Prodaná nevěsta a Má vlast) spojováno 

s reprezentativními akcemi nacistických činitelu. Již 2. dubna 1939 se 

hrála Prodaná nevěsta v Národním divadle v Praze pro rozptýlení 

příslušníku říšské branné moci. 36 

33 Týká se hudebnin s textem. 
34 Úřad říšského protektora. 
3S KOLEKTIV AUTORt} Dějiny české hudební kultury II, 1918-1945. I. vyd. Praha: 

Academia, 1981. s. 188. 
36 Stejné představení se hrálo tamtéž 6. listopadu 1940 na počest Josepha Goebbelse. 
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Emanuel Moravec,37 který přehodnocoval české umělce, uvedl ve 

své řeči "k českým divadelním umělcům" z 24. června 1942 v Národním 

divadle v Praze: "Opakuji, jsem voják. Je-Ii česká práce mou armádou, 

pak české umění představuje moje těžké zbraně, které práci klestí 

cestu. Budu se snažit, aby tyto mé těžké zbraně byly co nejmocnější a 

jejich obsluha nejdokonalejší. Dobudeme si Říše, Evropy i světa českým 

uměním, v němž podstatnou částí je naše hudba, jejíž vítězné tóny 

k nám už denně doléhají ze všech končin Říše, kde zdomácněla jako 

ještě nikdy. Jako v českou hudbu věřím také v dramatickou tvorbu 

českého umění a jsem si jist, že ve vás naleznu ty pravé, poctivé 

pracovníky na poli české kultury, v ušlechtilém boji za slávu českého 

národa. Jsem-Ii tázán, kdo zastupuje zájmy v Říši, odpovídám, že tam 

není vyslanec sám. Má tam vedle něho ještě dva velvyslance a těmi 

jsou Smetana a Dvořák.,,38 

K nejvýraznějším zásahům do hudební scény patřila cenzurní opatření, 

která závisela na německé expanzi (z hudby se vytratil Felix 

Mendelssohn-Bartholdy, Gustav Mahler, Jacques Offenbach, Petr Iljič 

Čajkovskij, Michail Ivanovič Glinka, Claude Achille Debussy, Maurice 

Ravel a Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov). Vzhledem k bouřlivým 

pozitivním reakcím českých posluchačů na Mou vlast Bedřicha Smetany, 

obzvláště u částí Blaník a Tábor, zakázala cenzura hrát tento Smetanův 

cyklus v celku. Jednotlivé části se tak stávaly součástí promyšlené 

dramaturgie koncertních programů. Smetanova Libuše, která byla 

cenzurována vzápětí, koncem roku 1939, se nesměla hrát jako celistvé 

dílo. Již od počátku protektorátu bylo samozřejmé, že vymizí z 

programů Smetanovi Braniboři v Čechách. Tematická náplň této opery 

totiž příliš připomínala současnou okupaci a bylo jasné, že ohlášení 

opery by bylo chápá~o jako záměrná provokace vůči nacistickému 

režimu. 

37 Jmenován zastupujícím říšským protektorem R. Heydrichem na post ministra 
školství a národní osvěty na přelomu let 1941-1942. 

38 MORAVEC E. O český zítřek. Orbis, Praha 1943, s. 176-177. 
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První soubor prohibit vyšel k 30. dubnu 1941. Obsahoval 7 zcela a 

66 částečně zakázaných autoru s 59 tituly hudebnin a 35 

gramofonovými deskami. Z hudebního života byli vyřazeni Židé, a to jak 

skladatelé, tak i výkonní umělci. Zákaz se týkal také árijcu, jestliže 

použili textu židovských autoru. Výjimky byly povoleny u libret 

některých oper a operet Richarda Strausse, Oskara Nedbala a Franze 

Lehára, o kterém dokonce rozhodoval osobně Hitler. Z českých 

skladatel u byli zcela zakázáni např. Bohuslav Martinu, Rudolf Friml a 

Jaroslav Ježek. 

Atentát na Reinharda Heydricha zastavil uměleckou činnost úplně. 

Divadla byla zavřena až do poloviny října roku 1942. Posledním 

představením opery Národního divadla byla opera Tajemství, konaná 

31. srpna 1944. Vybraným pěvcum dovolili okupanti vystupovat 

v malých sálech alespoň koncertně. 

Ředitelem České filharmonie byl Jaromír Žid. Nacisté se ho pokusili 

zbavit, ale ČF si jej uhájila a v letech okupace nepřipustila, aby se do 

jejího čela postavil německý dirigent, stejně tak odmítala i německé 

sólisty a sólisty českého puvodu bez zábran spolupracující s hudebními 

agenturami v říši. Když se musel Talich s Českou filharmonií v únoru 

1941 zúčastnit zájezdu do Říše (Berlín, Drážďany), prosadil alespoň, 

aby mohli hrát Mou vlast v celku. Němci jim to nezakázali, a proto také 

následně neomezovali její cyklické provádění ani doma. Od roku 1942 

převzal Rafael Kubelík funkci dirigenta od Václava Talicha, který 

přestoupil do Národního divadla. Po vyhlášení totálního válečného 

nasazení měla Česká filharmonie stejně jako Německý filharmonický 

orchestr i nadále plnit úkoly prvního kulturního orchestru, byly jim však 

zakázány všechny cyklické podniky (např. hudební dny nebo hudební 
, 

týdny) a všechny abonentní koncerty. 
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II. 
TEREZÍN JAKO SPECIFICKÉ PROSTŘEDÍ 

PRO HUDEBNÍ TVORBU 

II. 1. Historie města Terezín 

Terezínská pevnost vznikla ve 2. polovině 18. století z potřeb 

rakouské monarchie. Již v průběhu sedmileté války a války o dědictví 

bavorské bylo Habsburkům jasné, že dosavadní obranný systém, 

vybudovaný ve 2. polovině 17. století, již nevyhovuje metodám války 

vedené v 18. století. K bezpečnosti Vídně bylo zapotřebí posílit obranu 

v Čechách a na Moravě. Císař Josef II. se tedy rozhodl vybudovat 

pevnost, kterou pojmenoval na počest své matky, Marie Terezie,39 

Terezín. Výhodná poloha pevnosti umožňovala využívat obranné funkce 

řeky Ohře a Labe, vzdáleného na dostřel. Před zahájením stavby musely 

být zbourány dvě vesnice, ležící přímo v prostoru zřizované pevnosti -

Německé Kopisty a Trávčice. Stavba trvala deset let. Pevnost byla 

rozčleněna na tři pásma. Kromě hlavní "velké" pevnosti, jejíž součástí 

bylo i město, k ní patřila "malá" pevnost a dvě další menší pevnosti. 

Obranná funkce pevnosti však nikdy nebyla naplněna, jelikož 

nepřátelská vojska se jí vyhýbala. Od roku 1882 byl proto Terezín pouze 

vojenským městečkem, tento stav trval až do roku 1941. 

Malá pevnost měla represivní úlohu již v době Rakouska-Uherska. 

Zvláště v době absolutistické vlády knížete Metternicha začíná věznice 

na Malé pevnosti fungovat jako vězení nejen vojenské, ale i politické. 

Tento její charakter se utvrzuje po porážce revoluce z let 1848/49 a 

vrcholí v době I. světové války. Do roku 1928 byla v Malé pevnosti 

jediná vojenská trestnice v tehdejším státě. Nacházeli se zde odsouzení 

s vyšším trestem a doživotím. Celkový počet vězňů se pohyboval kolem 

pěti set. Ve třicátých letech zde byli vězněni kolaboranti, spolupracující 

zejména s maďarskou a německou rozvědkou. 

39 Marie Terezie dala v roce 1744 příkaz k vypovězení židů z Čech. 
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Poprvé bylo Malé pevnosti použito jako protifašistického 

vězení po tzv. Akci mříže, kdy bylo zatčeno asi 6000 lidí. Dále 

následovaly akce Albert 1. v září 1939 a zatčení studentu českých 

vysokých škol 17. 11. 1939. Malá pevnost Terezín, vzdálená 60 km od 

Prahy, byla ideálním místem pro nacistickou represivní politiku. První 

političtí vězni gestapa přišli do Malé pevnosti Terezín 14. 6. 1940. Již 

10. října Heydrich určuje samotné město Terezín jako "ghetto" pro židy 

deportované z okupovaných zemí. První transporty, 

tzv. Aufbaukommando 1. a II.,40 měly za úkol připravit město právě pro 

možnosti ghetta. Lidé z těchto transportu měli slíbeno, že oni a jejich 

nejbližší příbuzní mohou zustat v Terezíně a nebudou posíláni transporty 

na východ, což nebylo dodrženo. V létě roku 1943, kdy počet lidí v 

ghettu kulminoval, bylo v Terezíně až 45 635 rasově méněcenných 

vězňu, z nichž cca 30% nebylo židovského vyznání. Kromě jedné 

výjimky byly veškeré budovy kasáren puvodní, tedy z 18. století, a tak 

životu ve 20. století nevyhovující. V době kasáren žilo v Terezíně 7 000 

mužu. V době ghetta se počet vězňu přibližoval 70 000. Stavební 

úpravy pro tento počet vězňu však nacisté nepovažovali za nutné. 

Terezín ležel v bezprostřední blízkosti protektorátní hranice, 

za níž měla sídlo služebna gestapa v Litoměřicích. Tam vznikla na jaře 

1944 pobočka koncentračního tábora FlossenbOrg. Vězni, přesunuti sem 

z ruzných koncentračních táboru, byli určeni pro budování pOdzemní 

továrny "Richard", v prostorách bývalého vápencového dolu. 

Ze všech vězňu dopravených do Terezína každý pátý zemřel 

následkem vyčerpání a nemocí na místě, tedy cca 41 33 521, a 100 000 

jich zahynulo po deportaci do koncentračních a vyhlazovacích táboru. 

Po vyhlášení Norimberských zákonu42 se život židu "na 

svobodě" začal v oblastech Okupovaných nacisty nuceně řídit řadou 

40 24. listopadu a 4. prosince 1941. 
41 Přesný počet nelze určit, jelikož se nezachovaly žádné písemnosti z vedení 

SS a materiály židovské samosprávy byly na rozkaz zničeny. 
42 Zákony nacistického Německa o "ochraně německé cti a krve" byly vyhlášeny 1935 

v Norimberku. 
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postupně sílících omezení a nařízení. Po vyhlášení Norimberských 

zákonu43 se život židu "na svobodě" začal v oblastech okupovaných 

nacisty nuceně řídit řadou postupně sílících omezení a nařízení. Ještě 

před zřízením Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 se stalo 

Československo azylem pro židy z okupovaných zemí. Byli to zvláště 

uprchlíci z Německa, Rakouska a Sudet, kteří spolu s českými židy dále 

emigrovali nejvíce do Palestiny, Severní a Jižní Ameriky. Do konce roku 

1939 se podařilo uniknout z protektorátu celkem 19 016 lidem, do 

července 1943 potom 26 100. V červenci 1939 zřídil po vzoru 

Heydrichova44 Říšského úředního úřadu pro židovské vystěhovalectví 

Adolf Eichmann Ústřednu pro židovské vystěhovalectví v Čechách a na 

Moravě. Tento úřad se postupem času sloučil s "úřadem IV.", zjišťování 

protivníka a boj proti němu, kterému náleželo: židovské záležitosti, 

vysídlovací záležitosti, zábor majetku nepřátel lidu a státu, odebírání 

říšskoněmecké státní příslušnosti. Ústředně pro židovské 

vystěhovalectví byly tedy podřízeny všechny záležitosti židu 

v protektorátu a později i terezínské ghetto. Po vyhlášení protektorátu 

se opatření proti židum začala hromadit. Hned 16. března 1939 byli 

židovští advokáti a úředníci ve státní správě zbaveni funkce. Od června 

1939 byl židum zabavován majetek, židovské podniky zavřeny či 

vyvlastněny, židé museli přijmout jakoukoli práci, která byla nařízena. 

Výčet veškerých omezení a nařízení je opravdu široký: zákaz vycházení 

po 20. hodině, používání jídelních a spacích vozu, nájemních aut, 

návštěvy divadel a kin, parníku, sportovních akcí, změny trvalého 

bydliště a opuštění města, vstupu do určitých částí města, používání 

koupališť, parku, vstupu do lesu, na vltavská nábřeží, omezení 

používání tramvaje, zákaz používání autobusu a trolejbusu, od 19. září 

1941 povinnost označení žlutou hvězdou, zákaz opustit bydliště, při 

výjimečných případech možnosti cestování používání pouze posledního 

43 Zákony nacistického Německa o "ochraně německé cti a krve" byly přijaté 15. Září 
1935 v Norimberku. 

44 Němec s židovskými předky. 
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kupé posledního vagónu ve vlaku, v případě přeplněnosti dopravních 

prostředku vyloučení z dopravy, zrušení telefonních linek, odevzdání 

rozhlasových přijímaču, omezení počtu židovských lékařu, zákaz 

telefonování, navštěvování restaurací nebo pouze vyznačených stolu, 

vymezení úředních hodin na většině úřadu, v povolených obchodech 

zavedena nákupní doba, omezení vstupu do veřejných knihoven, příjmu 

do nemocnic, zákaz kupování tiskovin, tabáku, lihovin, zeleniny, droždí, 

v Říši povinné pojmenování nově narozených dětí Israel a Sára, zákaz 

veřejného výkonu bohoslužeb, od konce roku 1941 odevzdání brýlí, 

fotoaparátu, kamer, hudebních nástroju, domácích zvířat. Od září 1942 

zákaz provozování hudby. V dusledku vyjímání židu z veřejného 

kulturního života se začaly organizovat tzv. domácí koncerty. 

"Na pořadech koncertu, které se opakovaly pruměrně čtyřikrát pro 60 -

80 návštěvníku, bývalo po jedné skladbě autora tohoto kolektivu 

(Schulhoff, Schul, Russ, Klein, Ullmann aj.), po jedné skladbě žijícího 

českého autora (především Nováka, Suka, Janáčka, Foerstra). Byla 

zřízena dvě smyčcová kvarteta (pod vedením E. Ledeče, V. Kohna a 

G. Kleina).,,45 Jelikož výkonným orgánem Ústředny pro židovské 

vystěhovalectví v Čechách a na Moravě byla Židovská náboženská obec, 

paradoxně ji, hlavně obci podřízený bytový a pracovní úřad, začali židé 

vnímat jako orgán německé policie. Oddělení G Židovské náboženské 

obce mělo na starosti zřízení ghetta Terezín. 46 

Terezín měl zásadní místo v řetězci "konečného řešení 

židovské otázky". Nacisté cítili hrozbu mezinárodního odsouzení ohledně 

genocidy. V rámci likvidace židu bylo tedy potřeba vybudovat ghetto, 

kam byli umístěni známí židé s rozsáhlými, mnohdy mezinárodními 

styky. Pro tyto potřeby shledal Eichmann při navštívení ghetta 19. ledna 

45 VRKOČOVÁ L. Rekviem sami sobě. Praha: Arkýř, 1993. ISBN 80-85271-08-7. s. 18. 
46 Tento fakt dokazuje zr~dnost nacist~. Židé se sami nuceně vyčleňují ze společnosti 

a organizují si své ghetto. 
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1942 vhodným právě Terezín. Heydrich prohlásil o den později na 

poradě o "konečném řešení židovské otázky" 20. ledna 1942: "Na místo 

vystěhování nyní přichází v úvahu jako další možnost řešení, po 

příslušném předchozím svolení Vudce, evakuace Židu na východ. Na 

tyto akce je třeba pohlížet pouze jako na náhradní možnosti, které však 

umožní získávat ony praktické zkušenosti, které s ohledem na 

nadcházející konečné řešení židovské otázky budou mít velký význam. 

Pro konečné řešení židovské otázky v Evropě přichází v úvahu zhruba 

11 milionu Židu .... Pod náležitým vedením budou Židé v pruběhu 

konečného řešení na východě nasazeni vhodným zpusobem na práci. Ve 

velkých pracovních kolonách, odděleni podle pohlaví, budou 

práceschopní Židé přivedení do těchto oblastí na stavbu silnic, přičemž 

velká část z nich nepochybně odpadne přirozeným úbytkem. 

S případným konečným zbytkem bude třeba naložit odpovídajícím 

zpusobem, vzhledem k tomu, že bezpochyby půjde o nejodolnější 

zbytek, ... který by se mohl při propuštění na svobodu stát zárodkem 

nového židovského rozmachu (viz poučení z dějin)."47 Dále Heydrich 

referuje, že pro koncentraci židu převážně z protektorátu je vybrán 

Terezín, kde již obě Aufbaukommanda započala přípravné práce. 

Nacisté si byli vědomi tlaku, který vyvíjely centrální mocnosti 

ohledně transportu na východ. Snažili se použít všechny možné lsti 

k utajení skutečného holocaustu. Například v září 1943 přijel do 

Osvětimi rodinný transport, a než byl nacisty zlikvidován, měl příkaz 

psát dopisy známým v Terezíně a v dalších městech protektorátu o 

ucházejících životních podmínkách. Po opakovaném mezinárodním 

zájmu o východní transporty, ze kterých se nikdo nevrací, se zrodila 

idea pozvat (před náležitou přípravou) zahraniční diplomaty a komisi 

z Mezinárodního červeného kříže do "lázeňského města pro Židy", do 

47 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl J. - Dějiny. 
1. vyd. souboru, Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-024-4. s 48. 
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Terezína. Nikdo z vězňu netušil, že se stali nástrojem k propagaci 

holoca ustu. 

Mohli bychom konstatovat, že Terezín byl paradoxně jediným 

městem Velkoněmecké říše, ve kterém se mohly provádět koncerty, 

hry, divadelní představení židovskými umělci. 

Nacističtí vudci Německa by s největší pravděpodobností sami 

nepřišli na to zneužít uměleckých schopností Židu k propagandě 

holocaustu, kdyby je o těchto kvalitách nepřesvědčili sami vězni. Toto 

tvrzení je opodstatněno faktem, že zájem nacistu šel vždy až za vlastní 

iniciativou vězňu. Rozvoj hudby48 a kultury vubec v tomto 

koncentračním táboře lze rozdělit do několika etap, které nejsou přesně 

ohraničeny, avšak navzájem se prolínají. Kvalita hudební činnosti těchto 

fází je spíše než samotným vývojem ovlivněna ruznými přístupy 

nacistu, tzn. podmínkami, ve kterých se mohla vyskytovat. 

II. 2. Hudební tvorba v ghettu Terezín 

II. 2. 1. První etapa 

Začíná prvními příjezdy Židu z Protektorátu Čechy a Morava 

do Terezína (24. listopadu a 4. prosince 1941, celkem 1342 mužu) a 

končí 15. července 1942 převzetím tábora do židovské samosprávy. 

V tomto období se teprve rozhoduje o povaze Terezína a jeho vztahu 

k ostatním koncentračním táborum, a tak je značně nesourodé. První 

terezínští vězni měli za úkol vybudovat ghetto pro potřeby dalších 

transportu. Žili ve vyklizených kasárnách a nesměli se pohybovat po 

městě. Ačkoli ghetto nebylo ještě připraveno, začaly přijíždět pravidelné 

rodinné transporty (první přijel již 30. listopadu z Brna). Teprve 

16. února 1942 bylo nařízením zastupujícího říšského protektora pro 

48 Patrně šlo o potřebu pokračovat v tradici tzv. domácích koncertu v protektorátu. 
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Čechy a Moravu zrušeno město Terezín a jeho původní obyvatelstvo 

bylo evakuováno do 1. července 1942. Nejvíce však zamezily 

konsolidaci transporty na východ, které započaly 9. ledna 1942. 

Kultura, která začala vznikat hned po prvních transportech, se rozvíjela 

ilegálně. Těmto produkcím s improvizovanými programy se říkalo 

"Kameradschaftsbende". Aktéři se museli uplatnit i za nejskromnějších 

podmínek. Nebyly ještě k dispozici knihy, dramatické texty, noty ani 

hudební nástroje. Časem se terezínským vězňům pOdařilo získat 

souhlas k vlastnictví hudebních nástrojů, protože v důsledku nové 

strategie přestali mít nacisté zájem o to, co židé dělají po práci. Kulturní 

činnost postupně vycházela z ilegality a stávala se organizovanější. 

Ústupky, které podniklo nacistické vedení ve prospěch vězňů, souvisely 

se zásadními změnami v konečném řešení židovské otázky, která se 

projednávala na již zmíněné nacistické konferenci 20. ledna 1942. Na ní 

se teprve definitivně rozhodlo o aplikaci holocaustu na židy. Výsledek 

této konference ovlivnil postavení Terezína. Nyní už nebyl jen sběrným 

táborem, ve kterém měli židé přečkat válku v izolaci od ostatního 

obyvatelstva, ale stal se koncentračním táborem, ve kterém čekali jeho 

obyvatelé na vyhlazení v plynových komorách. Z tohoto důvodu vedení 

tábora zlhostejnělo ke kulturní činnosti vězňů, protože po již zmíněné 

konferenci neměli šanci na přežití. Proto také nacisté předali v poloVině 

července organizaci vnitřního života židovské samosprávě, tzv. Radě 

starších. 

II. 2. 2. Druhá etapa 

V průběhu druhé etapy byl dán příkaz civilnímu obyvatelstvu 

Terezína k vystěhování s konečnou platností k 27. červnu 1942 a začal 

také proces zkrášlování ghetta. Byly vydávány propustky mezi 

kasárnami, a tak se mohly v neděli vždy na 2 hodiny stýkat děti se 

svými rodiči, byl zaveden poštovní styk, 8. prosince 1942 se otevřely 
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kavárny na náměstí, na jejichž návštěvu byly vydávány poukazy. Dále 

pokračovala ještě stále ilegální hudební činnost. Židovská samospráva si 

byla vědoma pozitivního působení kultury na psychiku vězňů, a proto ji 

začala podporovat. V průběhu druhé etapy vývoje hudební činnosti 

v Terezíně tedy kultura výrazně získala na intenzitě. Nově zřízený 

orchestr pravidelně hrál v kavárně od 14 hodin. Brzy se hudba stala 

jedinou jistotou v životě vězňů. Člen samosprávy rabín Erich Weiner 

přišel na myšlenku vytvořit organizaci, která by v době volna prováděla 

kulturní akce pro potřeby všech vězňů a využívala tak dovedností 

umělců. Tak vznikla, samozřejmě se souhlasem nacistického vedení, 

Freizeitgestaltung. 49 Zanedlouho vybudovala tato organizace rozsáhlou 

knihovnu, obstarávala hudebníkům nástroje ze zabaveného židovského 

majetku v Praze, zařizovala místnosti pro různé akce atd. První akce, 

které tato instituce organizovala, se uskutečnily v září 1942. Hlavní 

znak druhé etapy je tedy konsolidace poměrů v ghettu, ke kterým 

přispělo značné omezení transportů, a tolerování kulturní činnosti vězňů 

nacisty. Mnoho vězňů přijalo iluzi lázeňského města pro židy za svou. 

V této etapě se však kvůli přelidnění ghetta a nedostačujícím 

hygienickým podmínkám přemnožily blechy a štěnice a rozšířila se 

epidemie tyfu, která si vyžádala mnoho obětí. Tato situace nezapadala 

SS velitelům tábora do koncepce vytvoření výstavního města, a tak byly 

vybaveny dva velké transporty do Osvětimi, kterým se tam dočasně 

dostalo zvláštních pOdmínek (viz výše). Jak řekl velitel tábora Seidl 

prvnímu židovskému staršímu Jacobu Edelsteinovi: "Ani nevíte, jak 

dobře se vám bude dařit. Z Terezína uděláme rajské ghetto". 50 Však již 

12. prosince 1942 dochází k natáčení propagandistického filmu. Film byl 

objednán pro Himmlerovy osobní účely. Autorem scénáře byl Peter 

Kien, malíř, díky kterému máme k dispozici řadu kreseb terezínských 

skladatelů. Kien chtěl snímek natočit realisticky. Film začíná v Praze a 

49 Organizace volného času židovské samosprávy v Terezíně. 
50 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl J. - Dějiny. 

1. vyd. souboru, Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-024-4. s. 198. 
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mapuje životní události jedné židovské rodiny, která je povolána do 

transportu směřujícího do Terezína. "... Poté různé záběry z ghetta, 

představující jakýsi průřez táborovým životem; přeplněné sály vEl 

s tříposchoďovými kavalci ověšenými hadry a onucemi a obestavěné 

změti ranců a nejrůznějších věcí, k tomu hloučky lidí prodírajících si 

cestu chodbami; pouliční život charakterizovaný beznadějným 

pobíháním a nesmyslným zmatkem; skupiny tlačících se lidí, nemocní, 

staří lidé, pracující osoby, děti; pak různé provozy; dění v nemocnici a 

laboratořích. To vše bylo v Kienově návrhu zachyceno a také 

nafilmováno. Co se s filmem stalo, mi není známo."sl Druhá etapa končí 

v únoru 1943. 

II. 2. 3. Třetí etapa 

v této etapě se nacisté snažili transportovat do Terezína co 

nejvíce umělců, což vrcholí v roce 1943. Vězni, aniž by to tušili, 

pomáhali vytvořit pro pohled zvenčí iluzi idylického židovského 

městečka - tzv. koncepci "Mustersiedlung". Aby se mohl kulturní život 

vězňů konsolidovat, ustaly v únoru 1943 na 7 měsíců transporty na 

východ. V tomto období se zvyšovala frekvence kulturních akcí a mnoho 

lidí podléhalo iluzi o budoucnosti. V říjnu 1943 přijel do Terezína 

transport s dánskými židy a nedlouho po něm vznesly příslušné dánské 

úřady a dánský král požadavek o návštěvu Terezína. V této situaci však 

ghetto ještě nebylo reprezentativně připraveno, a proto Eichmann, 

velitel pro "konečné řešení židovské otázky", povolil dánskou komisi 

pustit do Terezína až v červnu dalšího roku. 

II. 2. 4. Čtvrtá etapa 

51 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl J. - Dějiny. 
1. vyd. souboru, Brno: Barrister & Principal, 2006. 291 s. ISBN 80-7364-024-4. 
str. 231. 
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V této etapě nacisté používají všechny prostředky k propagaci 

své ideje. V březnu 1944 se provádějí parkové úpravy, staví se hudební 

pavilon, vodní fontány a hřiště pro děti. Zřizují se školky pro děti, 

obřadní síně s hebrejskými nápisy, natírají se fasády domu, název 

ghetto je odstraněn a nahrazen výrazem "židovské sídelní území". 

Umělci dostávají příkazy, aby svá představení realizovali v kostýmech a 

používali světelné prostředky. Denně se organizovala řada akcí: 

přednášky, koncerty, divadlo, kabaret, byly povoleny vycházky 

v objektu ghetta bez omezení až do 22 hodin. I když se zprávy 

o Osvětimi a jiných vyhlazovacích táborech do Terezína přes všechny 

snahy SS přece jen dostaly, jen málo vězňu prohlédlo nacistický záměr. 

Mezi takovými byl například Peter Kien, který nakreslil plakáty, kde 

stařec jménem Pan Cvok nabádá: "Na co zkrášlování města? Stejně 

pujdu brzo s transportem"52 Židovští vězni však již začínají tušit kruté 

divadlo bezprostředně před příjezdem inspekce z Červeného kříže, 

komise z Dánska a nejvyššího nacistického vedení v červnu 1944. 

V této chvíli jsou totiž nuceni například drhnout chodníky mýdlem, 

dětem je rozdávána čokoláda a výdejci chleba dostávají bílé rukavice, 

nacvičují se koncerty, připravují přednášky, příděl jídla je zvýšen na 

dvojnásobek. Nyní si vězni uvědomují, že se stali jen figurkami 

v nacistické hře. "Všude nastrkaná pozlátka pro oko, zatímco uvnitř 

hlodá špína, nepořádek, nezájem, hmyz. Ale svět chce být klamán a 

Němci to dovedou.,,53 Pruvodcem komisí po Terezíně byl židovský starší 

Eppstein, který byl donucen přeříkávat naučené fráze. Po Terezíně byla 

pečlivě naplánovaná trasa, po které se komise ubíraly, a také 

předveden program. Například soud z duvodu krádeže, v jídelním 

pavilonu oběd, zotavovna pro děti, na hřišti se zrovna hrál fotbal. Vězni 

měli s komisemi zakázáno hovořit a starší a nemocní nemohli vycházet. 

52 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl 1. - Dějiny. 
1. vyd. souboru, Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-024-4. s. 213. 

53 KUNA M. Hudba vzdoru a naděje. 1. vyd. Praha: Editio Barenreiter 
Praha spol. s. r. o., 2000. ISBN 80-86385-02-7. s. 18. 
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Všechny komise podlehly dojmu, že ghetto opravdu spravuje židovská 

samospráva a příslušníci SS zde jsou pouze jako kontrolní orgán. 

Dánská komise směla promluvit s vězni pocházejícími z jejich země. Byli 

dotázáni, jak se jim daří. Předem však byli důrazně upozorněni, jak mají 

znít jejich odpovědi. A tak, obávajíce se represí, odpovídali, že poměry 

v ghettu se za poslední půl rok výrazně zlepšily. Komise měly informace 

o podmínkách, které panují v koncentračních táborech na východě, a 

věděly, že řada opatření pro "blahobyt" židů, která spatřily v Terezíně, 

byla zavedena jen kvůli jejich návštěvě. Doufali však, že nově zavedená 

ustanovení budou pokračovat i po jejich odjezdu. SS byli velice 

spokojeni s průběhem návštěvy a zdařilou komedií, a proto byla Rada 

starších nucena vydat toto prohlášení: "Rada starších děkuje všem 

obyvatelům za jejich práci, vykonanou zejména v posledních týdnech ve 

prospěch zkrášlení města. Jako odměna za tuto vykonanou práci se 

24.6. 1944 od 13 hod. nebude pracovat a den 25. 6. je dnem 

všeobecného pracovního klidu ... "s4 Byla také vydávána lepší strava, 

konány sportovní utkání, nejrůznější kulturní akce a mnoho vězňů 

opravdu začalo věřit, že podmínky v ghettu se zlepšují. Všeobecně 

rozšířenou euforii umocňoval fakt, že válka se pro nacisty začala 

nepříznivě vyvíjet a ti nyní jako prioritu použití židů spatřovali v jejich 

nasazení na práci. Z Terezína odjížděly pracovní transporty do Říše a 

zprávy, které z ní přicházely od vězňů do Terezína, byly ucházející. 

Transporty do Polska se zdály být minulostí, jelikož tato země již byla 

skoro celá obsazena ruskými vojsky. Po odjezdu mezinárodních komisí 

tedy stále pokračovala iluze vysněného města pro židy a proces 

"zkrášlování" pokračoval. V této době se začal natáčet druhý film 

o Terezíně. Vězni, kteří byli vybráni, Kurt Gerron, filmový režisér, Joe 

Spier, holandský malíř, a František Zelenka, pražský scénograf, museli 

natočit propagandistický film "Město darované". Připravovali také další 

54 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl J. - Dějiny. 
1. vyd. souboru, Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-024-4. s. 227. 
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film "Rajský Terezín", který však zustal nedokončen. "Město darované" 

se ovšem mělo od Kienova filmu výrazně odlišovat. Nemělo již být 

realistickým obrazem života v ghettu, nýbrž holým vykonstruovaným 

přeludem vyobrazujícím židy jako kavárenské povaleče, kteří holdují 

radovánkám, zatímco Němci bojují na frontách. Na začátku snímku je 

zachycen příjezd holandského transportu do Terezína, kdy SS pomáhají 

ženám vystupovat z vlaku. Dále Eppstein pronese uvítací řeč a následně 

je nově příchozím podáváno pohoštění. Na filmu spolupracovala jako 

"herci" celá řada vězňu, kteří dostávali od Freizeitgestaltung předvolání 

na zkoušky a natáčení, před kterým byli řádně nalíčeni a oblečeni do 

kostýmu. Byli vybráni zdraví jedinci se značně viditelnými židovskými 

rysy. Proti natáčení se zdvihla vlna odporu, která však byla záhy 

potlačena. Snímek dále ukazoval dětské pavilony a vzornou péČi o děti a 

mládež, procházky židu po parku, koncerty v hudebním pavilonu, 

luxusně vybavené byty, kde byl ukázán všední rodinný život, kavárna 

s hudbou a tancem, ukázky z představení HOffmannových povídek, 

dětské opery Brundibár, a hry v jidiš ln mitt' n Weg a také z koncertu 

orchestru i sólistu, přednášky, nesměly chybět všeobecně známé 

osobnosti, které byly např. přes svou nemoc dopraveny na lužkách, 

sportovní utkání a pohled na plovárnu u řeky, kabaretní představení pod 

širým nebem, ze kterého se dochoval rozkaz k odchodu na natáčení: 

"Věc: FILMOVÁNÍ 

Zítra, 19. t.m., bude v travčité kotlině nafilmováno 1 800 

osob jako diváci kabaretního představení. 

Pro tyto účely nastoupí ve 12 hod. v kasárnách H V 600 osob 

- Na pochod se vydají ve 12.45 hod. 

Žádáme vás, abyste z duvodu usnadnění odbavení dal 

staršímu budovy H V k dispozici čtyři vedoucí setnin (pracovní 

skupina o 100 lidech - poznámka M. B.) nebo čet. Ti se u 

staršího budovy budou hlásit zítra, 19. t.m., ve 12 hod."sS 

55 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl J. - Dějiny. 
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Film končil scénou idylické třígenerační rodinné večeře. Po dokončení 

snímku v polovině září 1944 začaly odjíždět transporty do Osvětimi a od 

28. září do 17. října opustili Terezín všichni umělci. Nacistická 

propaganda snímek promítala na podzim 1944 v německém filmovém 

týdeníku. Film byl ještě v ghettu v březnu 1945 doplněn o několik 

záběru, podkreslen židovskou hudbou a takto promítán na jaře roku 

1945. "Diváci mohli spatřit scénku z kavárny a slyšeli tlumenou hudbu, 

poté následoval střih: střílení, útok, špinaví vojáci, výbuchy granátu ... 

Tomu, co říkal komentář, bylo možno rozumět asi takto: Zatímco v 

Terezíně Židé posedávají u kávy a zákusku a tančí, spočívá na bedrech 

našich vojáku veškerá tíha strašlivé války, nouze a odpírání, jen aby 

ubránili vlast."s6 V Praze jsou zachovány fragmenty tohoto filmu a větší 

části jsou uchovány v Izraeli. 

II. 2. 5. Pátá etapa 

V této etapě již umění v Terezíně jen doznívalo. Od začátku 

existence ghetta se zde vytvořily spletité vztahy mezi obyvateli a 

utvořilo se, kromě Rady starších, přirozené vedení tábora. Této 

struktury si byli SS vědomi, a tak, aby předešli vzpouře, zařazovali 

vedoucí osobnosti do transportu jako první. Do výše zmíněných 

transportu byly tedy zařazeny všechny přirozené autority ghetta, stejně 

jako umělci. Terezínští vězni byli po splnění svého úkolu postupně 

likvidováni. 28. září 1944 žilo v Terezíně 29 481 vězňu, 31. října téhož 

roku pouze 11 068, mezi nimiž byly hlavně děti a osoby starší 65 let. 

Zároveň SS pracovalo na zničení všech dokumentu odrážejících pravou 

tvář Terezína. Archivy byly spáleny, byly kontrolovány obrazy a 

nejruznější kresby, popel mrtvých rozprášen do Ohře. Na příkaz 

1. vyd. souboru, Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-024-4. s. 232. 
56 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl!. - Dějiny. 
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Eichmanna byly vypracovány plány na stavbu plynových komor pro 

případ, že by nacisté museli po příchodu ruských vojsk zahladit stopy 

jako v jiných táborech. Eichmann však od tohoto úmyslu později 

ustoupil, jelikož sílu Terezína spatřoval stále v reprezentaci. Spojenecká 

vojska však již touto dobou osvobodila koncentrační tábory, jakými byla 

Osvětim, Lodž či Majdanek, a o holocaustu již tedy měla nezvratné 

dukazy. Zástupci Mezinárodního Červeného kříže projevili na jaře roku 

1945 zájem o návštěvu a kontrolu nad opatřeními v koncentračních 

táborech. "Dne 23. března šéf gestapa MUller delegátovi MČK sdělil, že 

návštěva táboru vzhledem k nedostatku vhodných cenzoru nebude 

možná, že lze pouze v příštích dnech ukázat Terezín, aby se konečně 

skoncovalo se lživou propagandou nepřítele."s7 Eichmann tedy nařídil 

druhé zkrášlování Terezína, které však nebylo tak masivní jako to první. 

Dle příkazu již nesměla být těla mrtvých spalována, nýbrž dle 

židovského náboženství pohřbívána, na povrchu masových hrobu byla 

vytvořena iluze jednotlivých hrobu, stavby byly očištěny a opět byly pro 

komisi připraveny nejruznější akce. Zpráva jednoho z delegátu 

Mezinárodního červeného kříže zněla takto: 

"Dne 6. dubna jsme navštívili terezínské ghetto, kde nás 

čekaly duležité rozhovory s doktorem Weinmannem ... a OberfUhrerem 

Eichmannem, odborníkem na veškeré židovské otázky .... Oznámil mi, 

že je přímým zmocněncem říšského vudce SS pro židovské otázky .... k 

pOSledním transportum do Osvětimi došlo přibližně před šesti měsíci. 

Šlo o 10 000 Židu, kteří byli využíváni při rozšiřování osvětimského 

tábora a kteří nebudou většinou pracovat ve správě .... Během večera 

rozvinul Eichmann své teorie týkající se židovské problematiky. Podle 

jeho názoru na tom byli Židé z Terezína mnohem lépe, co se týče stravy 

a lékařské péče, než mnozí Němci. Říká, že Terezín byl dílem říšského 

vudce SS Himmlera, který chtěl dát Židum možnost organizovat 

57 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl 1. - Dějiny. 
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společný život v ghettu tohoto tábora pod vlastním vedením a těšit se z 

téměř úplné autonomie ... 58 Jak vyplývá z citace, i pOdruhé se SS 

podařilo utajit před mezinárodní komisí skutečnosti o Terezíně. Tato 

druhá komise se však zajímala o Terezín hlouběji a garantovala 

vězňům, že toto ghetto nebude likvidováno. Od 20. dubna 1945 byli 

dováženi do Terezína Židé z osvobozených koncentračních táborů, na 

kterých vězni z ghetta poprvé spatřili, jaké utrpení byli nuceni snášet. 

6. května 1945 přebírá ochranu nad Terezínem Mezinárodní červený 

kříž a 9. května 1945 osvobozují tábor Rusové. Malá Pevnost Terezín 

dále sloužila jako sběrné místo pro Němce z protektorátu. Koncem roku 

1946 byl tábor Terezín zrušen a začalo se sem vracet původní 

obyvatelstvo. 

58 ADLER H. G. Terezín 1941-1945 Tvář nuceného společenství, Díl J. - Dějiny. 
1. vyd. souboru, Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-024-4. s. 254. 
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III. 
, o v, 

BIOGRAFICKA A TVORCI DATA PAVLA HAASE A 

GIDEONA KLEINA 

III. 1. PAVEL HAAS 

III. 1. 1. Biografie 

Rodina Haasových měla kořeny ve východních Čechách, v ryze 

českém prostředí. Otec Pavla a herce Huga přesídlil do Brna, kde se oba 

chlapci narodili. 59 Toto národnostně rozmanité město procházelo na 

přelomu století prudkým prumyslovým i kulturním rozvojem. Německá i 

česká komunita zde žila odděleně, čeští obyvatelé Brna se však byli 

schopni dorozumívat v německém jazyce, což bylo nutností zvláště při 

komunikaci s úřady. Pro osvojení hlavního zemského jazyka 

navštěvovali oba chlapCi německou obecnou školu. V roce 1910 začal 

Pavel navštěvovat I. českou státní reálku, avšak kvuli svému 

předchozímu studiu v němčině mu byl pro doplnění znalostí českého 

jazyka opatřen domácí učitel. V této době začal také docházet na hodiny 

hry na klavír, na kterých se projevilo jeho hudební nadání. Díky své 

učitelce klavíru, Anně Holubové, se Haas nechal zapsat na hodiny 

harmonie v hudební škole Besedy brněnské. Od školního roku 

1912/1913 přerUŠUje Pavel studium na reálce a věnuje se pouze 

hodinám harmonie, později studuje reálku i teorii hudby zároveň a 

v roce 1915, ve svých 16 letech, opouští od všeobecného studia zcela a 

věnuje se výhradně hudební škole, která zahrnovala hodiny klavíru, 

kontrapunktu, estetiky a dějiny hudby. 60 Následuje kompozičně velmi 

plodné období, ve kterém vytvořil Haas celou řadu skladeb od drobných 

klavírních až po symfonii či operu. Tyto větší kompozice však většinou 

zustaly pouze v podobě náčrtku. Tato Haasova tvořivá etapa je 

přerušena rokem 1917, kdy nastupuje v Brně vojenskou službu. 

59 Pavel - 21. 6. 1899. 
60 Teoretické předměty Haase vyučoval Janáčkuv žák Jan Kunc. 
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Po skončení I. světové války se Haas navrací ke kompozici 

v písňové formě a uchyluje se v ní k textům ze slovenské lidové poezie. 

Podnětem pro výběr právě těchto textů, které autor na mnoha místech 

upravil do podoby slováckého nářečí, je pravděpodobně vytoužený vznik 

samostatného Československa, které Brnu přineslo pro českou kulturu 

řadu přínosných změn,61 a tím byl brněnský hudební život intenzivnější. 

Konkrétně to jsou skladby: Charpa v zimě nemodrá se (anonym), 

balada Zakleté Sestry (Kollár - Národnie zpěvanky) a Šest písní 

v lidovém tónu op. 1 (I. díl Slovenských spevů vydaných v Turčanském 

sv. Martině). Klavírní doprovod tohoto cyklu obkresluje charakter 

lidových nápěvů, je však harmonicky značně rozmanitý a má také 

instrumentální podobu, kterou Haas znovu přepracoval v roce 1938. 

Kromě těchto písní Haas zkomponoval Tři skladby pro klavír (Touha 

v dál, Tak divně do skoku, Píseň jarního večera), které spolu s cyklem 

Šest písní v lidovém tónu ukazují autorův vyzrálý skladatelský sloh a na 

základě kterých byl na podzim roku 1919 přijat do 3. ročníku čtyřletého 

studia právě otevřené konzervatoře v Brně. 62 V tomto ročníku vznikají 

dvě ze Tří písní63 na slova J. S. Machara op. 2, kterými se mladý autor 

představil (spolu s V. Kaprálem, J. Kvapilem aj.) na koncertě Klubu 

mladých skladatelů moravských veřejnosti. V tomto cyklu se již objevují 

modální tóniny jako autorův silný inspirační zdroj. 

Po absolvování tohoto ročníku konzervatoře byl však 

neprodleně přijat do kompoziční třídy Leoše Janáčka na mistrovské 

škole konzervatoře. 64 Na charismatického skladatele, který byl svým 

studentům nedozírným vzorem, Haas vzpomínal: "Dnes zničil hustými 

čarami svízelnou práci mladého postrašeného mozku a příště rozzuřil se 

61 Zřízení konzervatoře, Masarykovy univerzity - p6sobení českých hudebních vědc6 
V. Helferta a G. Černušáka, povolení činnosti českého Národního divadla v divadle 
Na hradbách. 

62 Jednalo se o vzácný případ, kdy byl ke studiu kompozice přijat nikoli absolvent 
Janáčkovy varhanické školy, ale žák hudební školy Besedy brněnské. 

63 Poslední, Zimní kosmická píseň, je připsaná na podzim roku 1920, již pod 
Janáčkovým vedením. 

64 Zde navázal dlouholeté přátelství s Břetislavem Bakalou. 
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vášnivě nad vlastními hieroglyfy, aby vrátil opět život notám, které tu 

puvodně očekávaly ortel smrti. Mistr nepochválil téměř nikdy. Buď 

odsoudil, nebo mlčel". 65 

28. června 1922 se stal Pavel Haas svým smyčcovým 

kvartetem cis moll op. 366 prvním absolventem mistrovské školy 

konzervatoře v Brně. Mladý skladatel hledal možnosti uplatnění ve svém 

oboru, kterým byla vlastně pouze kompozice.67 Komponuje scénické 

hudby ke dvěma hrám: Konec Petrovských od Q. M. Vyskočila a 

BOchneruv Vojcek. Skladatelských zakázek však nebylo mnoho, a proto 

se Haas stal obchodním společníkem v obuvnickém závodu svého otce. 

V tomto období Haas komponoval pouze ve volném čase, byl však přímo 

účasten brněnského kulturního dění. V roce 1932 se Haas oženil 

s MUDr. Soňou Jakobsonovou, která ošetřovala jeho matku. Manželum 

se roku 1937 narodila dcera Olga. 

V roce 1938 se Haas, vědom si nepříznivě se vyvíjejících 

událostí a hrozby Norimberských zákonu, pokoušel získat místo 

profesora skladby na konzervatoři v Teheránu, avšak marně. Mezitím se 

podařilo Hugovi a jeho manželce emigrovat do Francie, avšak nevzali 

s sebou svého syna, kterého dali do opatrovnictví Pavlu Haasovi. Po 

napadení Polska a rozpoutání 2. světové války padla na Haasovy řada 

příkazu a zákazu. MUDr. Haasové byla odepřena lékařská činnost, 

rodina se tak dostala do existenčních problému. Pavel Haas proto začal 

kromě pOSkytování soukromých lekcí vyučovat na židovském gymnáziu 

zpěv. Soňa Haasová sice nebyla árijka, avšak protože byla ruského 

puvodu, nemohla doložit doklady o svých předcích, a tak za ni byla 

považována. Manželství Haasových tedy bylo pokládáno za smíšené. Ve 

snaze zabezpečit rodinu se Haas s manželkou formálně rozvedli, aby tak 

mohla znova provozovat lékařskou praxi. Následovaly sílící persekuce 

65 Peduzzi L. Pavel Haas život a dílo skladatele, Brno: Muzejní a vlastivědná 
společnost, 1993, 175 s. ISBN 80-85-048-41-8. s. 28. 

66 spolu s Gustavem Homolou. 
67 Jako instrumentalista nebyl ve světle konkurence příliš znamenitý. 
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židovského obyvatelstva. Haas se například musel se svým otcem 

sestěhovat spolu s dalšími židovskými rodinami do jednoho bytu a u 

známých si pronajímal pokoj s klavírem, kde soukromě vyučoval a tajně 

se stýkal se svou rodinou. 

2. prosince byl Pavel Haas transportován do Terezína, kde 

nejdříve propadl úzkosti a avitaminóze. Tyto duševní stavy však díky 

Gideonu Kleinovi68 záhy překonal a zapojil se do terezínského kulturního 

života. Vyučoval zde také kompozici např. Karla Bermana, Františka 

Taussiga (Domažlického). 

III. 1. 2. Přehled tvorby 

V Haasově rodině bylo několik hudebně orientovaných 

příbuzných, nejvíce ho však patrně ovlivnil otec nevlastní sestřenice 

z matčiny strany, Richard Reichner, kantor židovské obce v Kolíně nad 

Labem, který sice na Pavlově hudebním nadání nemá dědičné zásluhy, 

Haasovi však k němu jezdili na prázdniny a právě Pavel byl silně 

ovlivněn jeho synagogálními zpěvy. Tento zdroj inspirace hebrejskou 

melodikou zahrnul Haas do své hudební řeči a je patrný v celém jeho 

hudebním díle. 

Po kompozici cyklu Šest písní v lidovém tónu a Tři skladby pro 

klavír nacházíme v Haasově odkazu skladby zadané Janáčkem na 

kolektivních hodinách teorie i na individuálních lekcích kompozice. Mezi 

tyto kusy patří výše zmíněné přepracované a o poslední píseň doplněné 

Tři písně na slova J. S. Machara op. 2, dále píseň Černý les, která se 

stala předlohou ke scénické hudbě dramatu Karla Čapka R.U.R., 

premiérovaná na jaře 1921,69 Čínské písně op. 4 pro alt a klavír na 

slova starých čínských básníku (Smutek, Na řece Yo-Yeh, Jarní déšť), 

symfonická báseň Majáles, které postupem času pod tlakem nepříznivě 

68 Gideon Klein, vědom si Haasových kompozičních kvalit, položil před skladatele 
notový papír a vyzval ho, aby začal komponovat. 

69 Pavel Haas v této době používal pseudonym H. Pavlas. 
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se vyvíjecího Haasova milostného vztahu nahradil název za Zesmutnělé 

scherzo, také z roku 1921. Hlavní téma této melancholické orchestrální 

partitury je sestupná velká sekunda. Objevuje se zde příkladná 

motivická a témbrová práce vycházející z této prosté myšlenky. Autor, 

který stále vzpomíná na svou nenaplněnou lásku, skládá pod tímto 

dojmem klavírní kvintet s tenorovým sólem, Fata morgana (1923). 

Inspirací mu byla básnická sbírka Zahradník indického básníka 

Rabindranatha Thákura. V této dvoudílné skladbě se objevuje opět 

mnohokrát variované hlavní téma, které se stává díky obměně 

doprovodnou figurou. Autor používá v motivické práci inverzi a račí 

postup. Po harmonické stránce nacházíme v této skladbě použití 

durového i mollového tónorodu týž akordů, opět skladatelovu oblíbenou 

Iydickou kvartu, častou chromatiku a polyrytmie. Fata morgana byla 

provedena na podzim roku 1924 a kritiku i veřejnost překvapila 

autorovou kompoziční vyspělostí a byla jimi kladně přijata. 

To ovšem neplatí o další Haasově skladbě, která vyvolala řadu 

rozporuplných reakcí. II. smyčcový kvartet "Z opičích hor" sestávající 

z částí I. Krajina, II. Kočár, kočí a kůň, III. Měsíc a já, IV. Divá noc 

komponoval Haas v roce 1925. V této programní skladbě byly autorovi 

vyčítány onomatopoické hříčky zvláště v použití hojně zastoupených 

bicích nástrojů v podobě jazzbandu, nevkusný název skladby i jejích 

částí. Někteří však vyzdvihli skladatelovu muzikálnost a vtip, 

instrumentální působivost a vkus. Ve skladbě nacházíme melodicko -

rytmickou vynalézavost. Skladba si neklade vysoké obsahové cíle a na 

posluchače působí spíše groteskně. Pavel Haas napsal o tomto svém 

kvartetu: "Pohyb vládne celou touto bezstarostnou skladbou. Ať je tu již 

rytmus širé krajiny a ptačího zpěvu, nebo nepravidelný pohyb 

venkovského vozidla, ať je to teplý zpěv lidského srdce a tichý chladný 

tok měsíčních paprsků, neb rozpustilost probdělé a prohýřené noci nebo 

čistý, nevinný úsměv ranního slunce 000 vždy je to pohyb, který vším 

vládne. A proto musím zvláště zdůrazniti, že právě v této skladbě není 
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to žádnou schválností a zvláštností, používám-Ii v poslední větě bicích 

nástrojů, jazzu, neboť tato myšlenka jest pevně spiata s původním 

plánem díla, které rytmicky i dynamicky vrcholí v poslední větě.,,70 

Z tohoto kvartetu je patrná autorova inspirace pařížskou šestkou a 

Igorem Stravinským zvláště v polyrytmii a smyslu pro grotesku. 

Nacházíme zde vlivy moravské lidové písně stejně jako hebrejskou 

melodiku. 

Dále zaznamenáváme v Haasově díle scénické hudby ke třem činohrám. 

Jsou to: Veselá smrt od M. Jevrejnova, Primus Tropicus od Z. Němečka 

a Pullcinellovo vítězství od B. Zavadila. 

V roce 1927 komponuje Haas cyklus písní Vyvolená pro tenor, 

flétnu, housle, lesní roh a klavír na slova J. Wolkra. Instrumentální 

složka zde není pouhým doprovodem zpěvního hlasu, avšak je mu 

rovnocenným partnerem. Nacházíme zde značně zastoupenou dvou až 

tří pásmovou polymetrii, která vnáší do skladby napětí a vzruch. V kodě 

autor cituje melodii svatováclavského chorálu, což je příznačné zvláště 

pro jeho pozdější tvorbu. 

O rok později vzniká v Brně Moravské dechové kvinteto a Haas při 

této příležitosti komponuje čtyřvětou cyklickou skladbu suitového 

charakteru, Dechový kvintet. První věta vychází z Janáčkova odkazu 

(skladatel tento rok zemřel), druhá je naopak charakteristická svými 

synagogálními zpěvy. 

Technický pokrok poskytuje stále více možností pro hudebníky, a 

tak Haas v roce 1931 skládá Předehru pro rozhlas. Skladba je určena 

pro orchestr a mužský pěvecký kvartet, který ve svém prvním vstupu 

recituje oslavnou báseň napsanou Pavlovým bratrem, Hugem. V závěru 

skladby se objevuje reminiscence na svatováclavský chorál a také 

melodie později použitá v opeře Šarlatán a ve Studii pro smyčcový 

orchestr. 

70 Peduzzi L. Pavel Haas život a dílo skladatele. Brno: Muzejní a vlastivědná 
společnost, 1993. 175 s. ISBN 80-85-048-41-8. s. 43. 
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Jako další z Haasových děl následuje Žalm 29 pro varhany, zpěv a 

malý orchestr a ve spolupráci s Hugem hudba pro film Život je pes. 

Roku 1934 komponuje Haas své nejrozsáhlejší dílo. Tím je 

tříaktová opera Šarlatán. Předlohou pro libreto byl autorovi německý 

román o životě kočovného lékaře od J. Wincklera. Haas se o námětu 

opery zmiňuje: "líčí vzestup, slávu a pád lékaře - mastičkáře .... , který 

jako příznačná figura své doby cestoval se svojí družinou od města 

k městu, konaje své okázalé "zázraky" na jarmarcích."7! Opera je psána 

pro 30 sólistů, dva sbory (operní a operetní), rozšířený orchestr 

komparz a tanečníky. Autor zamýšlel vytvořit operu, která by byla 

přístupná nejen opernímu obecenstvu. Šarlatán je proto velice výpravný 

a působivý. Hlavní složkou je zde orchestr a jeho rytmická složka, která 

udržuje diváka v napětí. Znásobením dechové složky orchestru autor 

docílil pestrého pojetí nástrojových barev. Vokální složka koresponduje 

s orchestrální linkou, která je vedoucí. V opeře se objevuje téma, které 

autor již použil v Předehře pro rozhlas a které bude také jedním 

z hlavních témat Studie pro smyčcový orchestr. Z hudby prvních dvou 

jednání vytvořil Haas šestivětou orchestrální Suitu. Jednotlivé věty jsou 

označeny pouze udáním tempa, autor se tak chtěl vyvarovat 

programnímu rázu Suity, kterému se však nevyhnu!. Opera byla 

dokončena 24. 6. 1937 a již v dubnu následujícího roku byla provedena 

Zemským divadlem v Brně. Opera zaznamenala úspěch u kritiky i široké 

veřejnosti. 

Po provedení Šarlatána se Haas věnuje kompozici III. smyčcového 

kvartetu, jehož části jsou: 1. věta Allegro moderato 

II. věta Lento, ma non troppo e po co rubato 

III. věta Tema com variazioni e fuga 

Skladba je komponována v pohnutých dobách roku 1938 a autor tyto 

okolnosti vtiskl do díla, které je jedním z nejlepších v Haasově odkazu. 

71 Peduzzi L. Pavel Haas život a dílo skladatele, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 
1993, 175 s. ISBN 80-85-048-41-8. s. 78. 
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I. věta je odvozena od melodického materiálu Šarlatána, II. věta potom 

obsahuje četné citace svatováclavského chorálu. Ve III. větě nacházíme 

zřetelný rytmus a polyfonii. Téma fugy je odvozeno od tématu variací. 

Premiéra kvartetu byla až po 2. světové válce. 

Pod dojmem stále sílících represí a nevydařených pokusu o emigraci 

komponuje Haas Suitu pro klavír a hoboj (1939). Tato vlastenecká 

třívětá skladba čiší nenávistí k nacistum a vyjadřuje obavy o další 

existenci. Hudebně pocity autor vyjádřil opět citací nejstarší podoby 

svatováclavského a husitského chorálu (Ktož jsú boží bojovníci). 

Objevuje se zde také hebrejská melodika, kterou autor motivicky 

propojil s melodiemi chorálu a tak podtrhnu I své židovství v rámci 

československého státu. Hoboj zde zastupuje vokální linku, klavír je 

naopak instrumentálním nositelem motivické práce. 

V pohnutých dobách roku 1940 začíná Haas komponovat 

Symfonii, která však zustává pouze náčrtkem, jelikož si skicu autor 

nevzal do transportu do Terezína. Tím ji vlastně zachránil. 

Po počáteční depresi Haas, jako další skladatelé, komponoval pro 

potřeby vzniklých souboru. Vznikl mužský sbor AI s 'fod (Nenaříkej), 

Studie pro smyčcový kvartet, Čtyři písně na slova čínské poezie, dále 

nezachovaná Fantazie na židovskou lidovou píseň, Partita ve starém 

slohu, Rekviem, IV. smyčcový kvartet. 

Mužský sbor AI s 'fod72 (Nenaříkej) zhudebňuje text Davida 

Shimoniho. Tato hebrejsky psaná báseň inspirovala Haase ke kompozici 

mužského sboru, ač hebrejsky sám neuměl. Na titulní list sboru autor 

napsal kryptogram - zašifrovaný optimistický hebrejský text v notové 

osnově, který zní: "Vzpomínka na první a zároveň poslední výročí 

terezínského vyhnanství."73 Sbor je věnován ing. Otto Zuckerovi a text 

symbolizuje Haasovo překonání depresí a odhodlání ke tvurčí 

kompozici: 

72 Fotokopii z části rukopisného originálu přikládám přílohou. 
73 KUNA M. Hudba vzdoru a naděje. 1. vyd. Praha: Editio Barenreiter 

Praha spol. s. r. o., 2000. 207 s. ISBN 80-86385-02-7. s. 160. 
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Nenaříkej! 

Nenaříkej, neplač, když je zle. 

Nevěs hlavu, pracuj, pracuj! 

Orej, oráči, rozsévači sej, 

zdvojnásob úsilí, dvojnásobně tvoř! 

Sázej, okopávej, odstraň kameny a postav plot! 

Stezku volnosti proraž a vydláždi pro jasný 

den! 

Svoboda se blíží cestou svízelnou, 

krev volá duši národa: 

vzmuž se a jednej! 

Osvoboď se a spas! 

Celá skladba pusobí včetně textu velice optimisticky, z úvodního e moll 

ústí do E dur. V tomto sboru nacházíme typické znaky Haasovy tvorby, 

jako je například polymetrika, melodické linie vycházející ze 

svatováclavského chorálu. Právě proto skladbu mužeme zařadit do 

souvislosti se Suitou a pozdějšími Čtyřmi písněmi na slova čínské 

poezie. 

Další skladby komponované v Terezíně se zachovaly díky Karlu 

Ančerlovi a Karlu Bermanovi. Jde o Studii pro smyčcový orchestr a Čtyři 

písně na slova čínské poezie, které Berman schoval u své terezínské 

známé. Tento cyklus písní si Karel Berman objednal u Pavla Haase 

v době, kdy připravoval svuj recitál v Terezíně. V cyklu nacházíme 

touhu po domově. Skladatel se zde opět navrací k variaci melodie 

svatováclavského chorálu. Cyklus čtyř písní má tyto části: 

Zaslechl jsem divoké husy 

V bambusovém háji 

Daleko měsíc je domova 

Pro bdělá noc 

Haas patřil nepochybně k nejvyzrálejším skladatel um terezínského 

ghetta. Spolu s V. Ullmannem byli také nejplodnějšími autory Terezína. 
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Haasuv kompoziční styl nese rysy janáčkovské melodiky a Stravinského 

smysl pro instrumentaci a grotesku. V Haasově tvorbě objevujeme 

nejruznější kompoziční tendence západoevropské hudby první poloviny 

dvacátého století (jazz). Autorova melodika vychází z moravských a 

hebrejských lidových písní a chorálních nápěvu, které integruje do jedné 

melodické linky, a tím nachází jejich společné prvky. Toto spojení dvou 

melodik má také symbolický charakter. Haas se snažil poukázat na 

existenci židu v rámci československého státu. 

III. 2. GIDEON KLEIN 

III. 2. 1. Biografie 

Gideon Klein pocházel z Přerova. Jeho široce rozvětvená rodina 

měla kořeny na Hané a Valašsku. Kleinova rodina se obracela 

k duchovním hodnotám, a proto se Gideon mohl všestranně, a to nejen 

hudebně, rozvíjet. Od šesti let se učil hře na klavír a díky velkým 

pokrokum, které jeho studium zaznamenalo, ho jeho rodina přihlásila 

v Praze na hodiny hry na klavír k prof. Ruženě Kurzové. Do hlavního 

města se Gideon od školního roku 1931/1932 přistěhoval se svou 

sestrou natrvalo a začal zde studovat na Jiráskově gymnáziu. V období, 

kdy se lidská osobnost nejvíce formuje, byl Gideon v centru dění 

moderního velkoměsta, kde ho ovlivňovaly zvláště kulturní podněty. 

V patnácti letech začíná skládat první, především autodidaktické 

skladby. Jako mimořádný posluchač navštěvuje souběžně gymnázium i 

konzervatoř, kde se jeho učitelem stává prof. Vilém Kurz. V roce 1938 

začíná navštěvovat mistrovskou školu pražské konzervatoře u téhož 

profesora, kterou dokončí ve školním roce 1938/1939, již po jednoletém 

studiu. Na absolventském koncertu v červnu 1939 provedl s orchestrem 

Beethovenuv klavírní koncert G-dur. Ohlasy jsou více než zhodnocením 

závěrečné zkoušky: "Mistrovskou třídu prof. Viléma Kurze zastupoval 
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rovněž pianista znamenité úrovně, Gideon Klein, o jehož výkonech bylo 

zde již několikrát psáno. Síla přirozeného nadání hudebního, jemuž 

nepřipadá zatěžko proniknout i velmi obtížnými problémy hudební 

reprodukce, pojí se u něho se suverénní výzbrojí technickou a vyspělým 

smyslem pro dynamické vypracování skladby, plastiku stavby i pro jeho 

slohovou příslušnost. Zralost v nazírání na hudební obsah díla, která 

překvapuje při mládí pianistově, povýšila jeho reprodukci G-dur 

koncertu Beethovena do výkonu přesahujících rámec pouhé výstupní 

zkoušky".74 

Na podzim 1939 začal Gideon navštěvovat filozofickou fakultu 

Karlovy univerzity, semináře hudební vědy75 a současně také pražskou 

konzervatoř, obor kompozice u prof. Aloise Háby. Zde byl ceněn jako 

nejlepší klavírista a díky tomu byl vybrán k reprezentaci školy při 

Dvořákově výročí. Avšak kvůli vzrůstajícím represím proti židovskému 

obyvatelstvu se této pocty vzdal. Další okolnosti 76 zabránily Kleinovi 

dále se studijně rozvíjet. Nadaný hudebník se však nastávajícími 

poměry nedal zastrašit a pod pseudonymem Karel Vránek pokračoval ve 

slibně se rozvíjející kariéře. Pusobil v Divadle pro 99, vystupoval jako 

interpret scénické hudby v D '34, v židovském sirotčinci v Belgické ulici 

se spolu s Rafaelem Schachterem, Rudolfem Freudenfeldem a svou 

sestrou Eliškou věnoval hudební výchově dětí a spoluúčinkoval na 

janáčkovském večeru v Umělecké besedě. Zde jako klavírista 29. a 

30. ledna 1940, tedy ve svých 20 letech, naposledy veřejně vystoupil 

v Praze. V dalším období byl Klein nucen nedobrovolně odejít 

z veřejného života, jelikož vystupování i pod pseudonymem se stávalo 

čím dál nebezpečnějším. Je neuvěřitelné, jak pod tlakem životních 

událostí Klein nerezignoval a snažil se navzdory nim dále pusobit ve 

svém oboru. Začal se více věnovat kompozici a vystupovat v tzv. 

74 ln Národní politika 25. 6. 1939, Židovské muzeum v Praze. 
75 Zachovaná muzikologická studie" Smyčcová kvarteta W. A. Mozarta". 
76 Na podzim téhož roku byly uzavřeny české vysoké školy, kvůli norimberským 

rasovým zákonům byl donucen opustit pražskou konzervatoř a také odmítnout 
nabídku ke studiu na londýnské Královské akademii. 
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domácích koncertech, které se stávaly mezi persekvovanými umělci čím 

dál tím populárnější a mívaly díky pozitivním ohlasum řadu repríz. 

Několik z nich se také uskutečnilo přímo u Kleinu. 77 

Gideon Klein byl na základě povolávacího rozkazu deportován 

4. prosince 1941 do Terezína. Byl to v pořadí druhý transpores a spo\U 

s prvním, který přijel 24. listopadu 1941, měly za úkol vybudovat 

ghetto a přichystat základní životní podmínky pro další spoluvězně. 

Sami deportovaní zatím žili v krutých podmínkách a připravovali město 

pro další tisíce lidí. Po příjezdu transportu byli selektováni muži, ženy a 

děti, které žily v izolaci, a byly tak ponechány bez rodičovské péče a 

pedagogického rozvoje. Gideon využil své zkušenosti z působení 

v sirotčinci a začal mládež vyučovat. Vedle pořádání literárních a 

hudebních večerů79 uváděl děti do politické situace. Jak píše ve výroční 

zprávě domova L 417 ,,0 tak zvané politické výchově mládeže",8o nebylo 

vždy jednoduché skloubit požadavky sionisticky založené 

JugendfUrsorge (např. výuka v hebrejštině) s faktem, že přibližně 

pOlovina mládeže pocházela z rodin z nežidovského prostředí, ve 

kterých se neudržovala tradice židovského náboženství. Gideon Klein se 

právě staralo sociální, morální a politické uvědomění dětí z těchto rodin 

(konkrétně domov chlapců ve věku 10-15 let, L 417), protože mu jejich 

vnímání bylo velice blízké, sám z toho prostředí pocházel. 

V druhé, legální fázi81 (podzim 1942 - podZim 1943) kulturního 

života v Terezíně, se Klein věnoval hře na klavír, dále upravoval řadu 

různorodých národních písní pro sbor Rafaela Schachtera, pOdílel se 

77 Jejich byt se stal centrem uměleckého společenského života a nejednou sloužil jako 
útočiště přívržencu protifgšistického odboje. Nedlouho před smrtí zde také bydlel 
básník Jiří Orten, kterého Klein ve svých pozdějších Terezínských edukačních 
vystoupeních velice často citoval. Tyto večery také pravidelně obsahovaly hudební 
přednášky k danému tématu. 

78 Aufbaukommando II. 
79 Bez možnosti přípravy pomocí pramenu, které byly zabaveny při příjezdu. 
80 SLAVICKÝ M. Gideon Klein Torzo života a díla. Praha: Helvetica-Tempora, 1996. 

ISBN 80-902124-0-9. s. 80-82. 
81 Období příprav na návštěvu kontrolní komise Mezinárodního Červeného kříže. 

45 



jako korepetitor na nastudování oratorií a oper a věnoval se také vlastní 

kompozici. Díky patronaci a také pusobení ve freizeitgestaltung nebyla 

Kleinovi přidělována hrubá manuální práce a mohl se tak lépe soustředit 

na hudební činnost. "Oddanými interprety koncertu na pUdách jsou i 

další umělci: Edith Krausová-Steinerová, Julietta Aranyi, Fredy Mark, 

Romuald SOsmann, Klind, cellista Pollak ad. A především Gideon Klein, 

který také prostřednictvím "Freizeitgestaltung" zajišťuje všem 

pravidelné "minimum času" na cvičení. Klein hraje skoro celý repertoár 

zpaměti: Bachovy Varhanní předehry, Chromatickou fantazii, 

Beethovenovy sonáty, Schumannovu Fantazii, díla Brahmsova, Sukova, 

Janáčkova, Mozartova ... ,,82 Gideon Klein se také věnoval komorní hře, 

pořádal klavírní recitály. Z tohoto období máme také k dispozici většinu 

zachovaných partitur. 83 

Po úspěšné návštěvě komise Mezinárodního Červeného kříže 

začali nacisté umělce z Terezína hromadně deportovat do vyhlazovacích 

táboru. 6. října 1944 byl Gideon Klein spolu s Hansem Krásou, 

Viktorem Ullmanem, Pavlem Haasem, Rafaelem Schďchterem a 

Karlem Ančerlem transportován do Osvětimi. Po selekci, kdy byl uznán 

za práceschopného, byl Klein poslán do slezského koncentračního 

tábora FOrstengrube. Zde se již svědectví o Kleinovi rozcházejí. Patrně 

byl jedním z účastníku tzv. pochodu smrti,84 nebo byl přítomen 

v táboře, který byl 27. ledna 1945 brutálně zlikvidován SS. 

Gideon Klein ukázal ve zlomku svého života,85 jakou je 

univerzálně tvurčí a činorodou osobností, a to v prostředí, které 

postrádá základní aspekty běžného života. Velice často byl i přes své 

82 VRKOČOVÁ L. Rekviem sami sobě. Praha: Arkýř, 1993. ISBN 80-85271-08-7. s. 50. 
83 Obsazení skladeb vycházelo z potřeb terezínských těles, které neměly notový 

materiál. 
84 Vypravované pod hrozbou blížící se východní fronty. 
85 V ghettu žil ve svých 22-24 letech. 

46 



mládí oporou pro ostatní spoluvězně86 a byl pilířem nejen hudebního, 

ale i dalšího společenského dění v Terezíně. 

III. 2. 2. Přehled tvorby 

Gideon Klein byl za svého života vnímán především jako 

brilantní sólový klavírista a komorní hráč. Projevily se však také jeho 

organizační, publicistické (muzikologické, politické aj. články), 

pedagogické a kompoziční vlohy. Právě skladatelská část jeho 

mnohostranných aktivit se dostala díky nalezení dokumentu v roce 1991 

do nových rovin. 

V počátečním období rozvoje skladatelské osobnosti, končícím 

studiem hry na klavír na pražské konzervatoři, jsou přes dětské 

prvotiny známy především autodidaktivní skici, svědčící o širokém 

hudebním rozhledu a znalosti moderních kompozičních technik. Jako 

divák byl v Praze přítomen na koncertech soudobé hudby a produkce 

řady světoznámých skladatelu coby interpretu svých skladeb. Tyto 

emočně silné hudební vjemy sloužily Kleinovy jako přímé vzory87 i jako 

zdroj inspirace k vlastní kompozici. V počátcích svého skladatelského 

rustu, kdy o Kleinově skladatelské činnosti neví ani jeho nejbližší okolí, 

dochází k míšení stylových rovin (rozšířená tonalita, neoklasicismus, 

jazzové prvky ... ). Později převládá právě rozšířená tonalita přecházející 

až ve volnou atonalitu. Skladby jsou až na některé výjimky88 v drtivé 

většině psány pro sólový klavír, nebo ho alespoň obsahují v komorní 

formě. 

Prvním závažnějším Kleinovým dílem jsou Čtyři věty pro 

smyčcový kvartet, na kterém pracoval v letech 1936-1938. Jsou 

věnovány sestře Líze. I. věta začíná tématem B-A-C-H, které autor 

použil ve svých skladbách vícekrát. Každá ze čtyř vět obsahuje mnoho 

86 Svým kOlegl:1m např. obstarával linkováním či gumováním svých skladeb notový 
papír, po příjezdu Pavla Haase mu pomáhal zorientovat se v chodu ghetta 
a povzbuzoval ho ke skladatelské činnosti. .. 

87 Malá svita pro klavír, 1933, po první větě zapsáno: po "Milhaudově koncertu". 
88 Skladby pro vokální obsazení, harfu. 
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dílčích úseku, které se liší především tempem, dynamikou a sazbou. 

V dusledku těchto proměn dochází v rámci každé věty k postupné 

gradaci. Ukázal se zde jasně skladateluv zájem o použití polyfonie 

v moderní kompozici. 

V době absolvování mistrovské školy pokračoval Klein ve tvurčí 

kompozici. Byl to např. melodram Topol a opera Revizor89 podle Gogola. 

Během těchto i předešlých studií na gymnáziu vstřebal Klein kromě 

několika jazyku teorii kompozice, zahrnující harmonii, kontrapunkt, 

nauku o formách, hudební analýzu. Byl tak nyní připraven přihlásit se 

na konzervatoř do kompoziční třídy čtvrttónové hudby vedené Aloisem 

Hábou, ve které byla většina jeho spolužáku absolventy konzervatoře, 

oboru tradiční kompozice. 

Po uzavření českých vysokých škol 17. listopadu roku 1939, kdy 

byl Klein nucen opustit semináře muzikologie, se plně věnoval 

přednáškám A. Háby, které se pro něj staly velice silným inspiračním 

zdrojem. Vzniklo Duo pro housle a violu ve čtvrttónovém systému, které 

se pohybuje ve volné atonalitě a má čtyři věty, opět obsahující řadu 

dílčích částí, které se zvláště artikulačně liší. V tomto období vznikají 

další volně atonální skladby a také dvanáctitónová skica (tónová řada je 

h, a', es', d", b', e', fis", c", g', as", f", des') pro sólové housle. 

Další dílo, Divertimento pro dva hoboje, dva klarinety, dva 

fagoty a dva lesní rohy (komponováno 1939-1940), je pak syntézou 

několika hudebně - stylových rovin. Objevují se zde vlivy Kleinových 

oblíbených autoru (Schonberg, Janáček citace ze Zápisníku 

zmizelého), neoklasicistní prvky, dodekafonie, polyfonie, kontrapunkt a 

inspirace rytmem moravských lidových písní. 

V nadcházející době, kdy se skladatel po uplatnění 

norimberských zákonu a vyloučení z konzervatoře nuceně stahuje 

z veřejného života, se věnuje intenzivněji kompozici. Upouští od 

dodekafonie a jeho základním skladebním rysem se stává volná 

89 Klavírní skica obsahuje však pouze předehru a první scénu. 
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atonalita s prvky polyfonie, neoklasicistní prvky, především ve formě, 

melodika a rytmika moravského folklóru. Písňový cyklus, kterému autor 

sám přiřadil opusové číslo 1,90 nese název Tři písně op. 1 pro vyšší hlas 

a klavír a je věnován rodinnému příteli E. A. Saudkovi. Písně jsou 

komponované na verše německých básníku a ráz celého cyklu je 

zahalen do melancholie. Klein také začal přepisovat čtyřruční klavírní 

sonátu F dur K. 497 W. A. Mozarta (podzim 1940) a Scherzo As dur od 

A. Borodina (podzim 1941) do orchestrální podoby. Pravděpodobně tak 

chtěl položit základy své techniky kompozice orchestrální faktury. Další 

skladby, skica Sinfonietty a Concertino pro klavír a dechový orchestr, 

jsou již psány pro orchestr a vykazují známky zralého skladatelského 

stylu vycházejícího ze syntézy moderních kompozičních rovin. Tyto 

fragmenty byly spolu s ostatními Kleinovými předterezínskými skicami 

objeveny až v roce 1990, a tak se nám naskýtá nový skladatelský obzor 

Gideona Kleina, který byl za svého života považován převážně za 

hudebníka - klavíristu. Mezi nalezené skladby patří také Smyčcový 

kvartet op. 2 a Duo pro housle a violoncello. Třívětý kvartet, další dílo 
věnované sestře Líze, byl komponován od srpna 1940 do srpna 1941. 

Dodatečné úpravy v jednotlivých partech tohoto třívětého kvartetu 

nas\Jedcu)\ faktu, ž-e bV\ pro\Jáden \J dobe persekuce na tzv. domádch 

koncertech. Koncepce skladby tkví v již vytříbeném kompozičním stylu, 

volné atonalitě, polyfonii, moravské melodice a v kratších, hudební 

myšlenkou ohraničených úsecích, které se několikrát objevují i na jiných 

místech kvartetu. Obsahují všech dvanáct tónu, které se ovšem v 

pruběhu řady vícekrát opakují. Skica Dua pro housle a violoncello se 

formově vrací k neoklasicismu. První věta je v sonátové formě a celý 

fragment Dua je komponován v rámci volné atonality pomocí imitace. 

Před internací do Terezína si tedy Klein, většinou autodidaktivně, osvojil 

90 Opusová čísla Klein již v dětství skladbičkám přiřazoval, jednalo se však spíše 
o dětskou spontaneitu a s přibývajícím věkem od číslování upustil a vrátil se 
k němu, až byl se svým dílem umělecky spokojen. 
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tradiční i moderní kompoziční postupy a na základě těchto poznatků si 

vytvořil osobitě charakteristický skladatelský styl. 

4. prosince 1941 přijel Gideon Klein se svým transportem do 

Terezína a v necelých třech letech, které tu strávil, pokračoval 

v kompoziční práci. Pozice skladatele tu však byla jiná. Po celodenní 

vyčerpávající hrubé práci Klein, vedle jiných činností v organizaci 

ghetta, většinou upravoval či komponoval skladby podle potřeb 

hudebních těles vzniklých v Terezíně. Možná díky svému mládí se 

dokázal hned ze začátku vyrovnat s touto děsivou existenční situací, což 

se řadě spoluvězňů nepodařilo. Několik měsíců po příjezdu začal 

upravovat lidové písně různých národů pro vokální sbor, který ilegálně 

založil a vedl Kleinův dlouholetý přítel Rafael Schachter. Tato 

skladatelská činnost je pro Kleina charakteristická u počátku 

terezínského hudebního života, kdy jsou písně psány pro čtyřhlasý 

mužský sbor,91 pokračuje v ní však dle potřeb vokálních těles i v dalších 

fázích, kdy už byly přítomny i ženy a děti. Úpravy hebrejských, českých 

a moravských lidových písní pro dětský sbor vedený Rudolfem 

Freudenfeldem-Fraňkem se však bohužel nedochovaly. 

G\deon K\e\n nez.hudebňova\ pouz.e hebrejské národn\ p\sně, a\e 

např. i ruské, palestinské a samozřejmě české, slezské a moravské, 

kterých byla většina. Své židovství Klein, jako řada dalších spoluvězňů, 

reflektoval spíše v širokých sociálních a politických rovinách, než jako 

své životní náboženství, způsob života a zdroj tematické inspirace v 

kompozici. Kleinova díla sice nesou známky židovské tématiky, 92 jeho 

rodinné prostředí, které se v něm otisklo, však bylo ryze české. 93 

Předterezínská díla zůstala pouze v podobě skic a ta terezínská jsou 

91 Z počátku byli deportovaní pouze muži - tzv. Aufbaukommando. 
92 Např. v prvotinách to byly hebrejské vpisy v notových záznamech dále Šema Jisrael 

pro zpěv a smyčcový kvartet, skica Kiduš pro tenor varhany, z terezínského období 
pak ukolébavka Š'chav b'ni (Hajej, muj synu), písně Bachuri lean tissa (Muj Chlapče, 
kam se poděješ) pro ženské hlasy, tance horra pro smíšený sbor a Variace na 
hebrejskou píseň pro smyčcové trio, které však později přetvořil na Variace na 
moravskou lidovou píseň. 

93 Studium na českém gymnáziu a univerzitě, zájem o českou poezii. 
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vyvolaná příležitostnou potřebou. Zde se ukazuje fakt, že mnoho 

židovských skladatelů si své židovství paradoxně uvědomilo právě 

v terezínském ghettu. 

Mezi úpravy národních písní patří např. Aby nás Pánbůh miloval, 

Už mě koně vyvádějí, Chodíme, chodíme, Na tých našich lukách; 

slezské: Chodzila liška po razi; hebrejské: Š'chav b'ni (Hajej, můj 

synu), Bachuri lean tissa (Můj Chlapče, kam se poděješ), obě pro 

ženský sbor; palestinské: dva tance horra;94 ruské: Poljuško, polje. 

Všechny tyto diatonické, harmonicky však zajímavé úpravy vycházejí 

přirozeně z hudebního charakteru písní. Graf analytického rozboru 

ukolébavky Š'chav b'ni přikládám přílohou. 

Kvalita Schachterova sboru postupně stoupala, a tak se mohl 

Klein uchýlit i k umělecky náročnějším vokálním kompozicím, jako je 

Madrigal pro pětihlasý smíšený sbor na text F. Villona (duben 1942), 

První hřích pro čtyřhlasý mužský sbor na slova české lidové poezie 

(prosinec 1942) a pětihlasý smíšený sbor Madrigal na německý text F. 

Holderlina (prosinec 1943). Poslední v řadě je nejvýraznější a 

nejpropracovanější ze všech vokálních skladeb. Volný překlad 

Holderlinova textu od E. A Saudka zní: 

"Co příjemného dává svět, jsem měl, ach ano. 

Let mladých radost je, ó žel, jak dávno za 

mnou. 

Duben a máj a červen můj, kde jsou pak. 

Už nejsem nic, už žiju tady nerad.\\95 

Těžištěm Kleinovy terezínské tvorby jsou komorní díla, ve kterých 

navázal na své tvůrčí pojetí těchto sazeb v předterezínských skladbách. 

Konkrétně jde o Fantazii a fugu pro smyčcový kvartet, klavírní sonátu a 

smyčcové trio. 

94 Kolový tanec palestinských Židu. 
95 SLAVICKÝ M. Gideon Klein Torzo života a díla. Praha: Helvetica-Tempora, 1996, 

123 s. ISBN 80-902124-0-9. s. 41. 
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Klavírní sonáta, věnovaná Kleinově sestře Elišce, vychází ze 

schbnbergovské tradice, jehož skladby Klein interpretoval 

v předterezínském období. Spolu s Fantazíí a fugou se vyznacu]e 

uvolněnou tonalitou až volnou atonalitou. Nacházíme zde chromatické 

vedení hlasu, polyfonii, motivicko-tematickou práci. První věta má rysy 

sonátové formy, druhá věta je charakteristická svou široce vyklenutou 

melodií a třetí věta zde zastupuje roli scherza. Klavírní sonáta byla 

komponována v období červen - říjen 1943 v tomto pořadí: třetí, druhá 

a nakonec nejvýraznější první věta. 

Smyčcové trio pro housle, violu a violoncello Klein komponoval 

v následujícím roce 1944. V této třívěté skladbě nacházíme na rozdíl od 

Klavírní sonáty tonálnější harmonii a autor zde vychází z janáčkovského 

odkazu. Objevují se zde modální postupy, polyrytmie a prvky 

východomoravského folklóru. Inspiraci právě touto melodikou podtrhuje 

fakt, že druhá věta tria je autorem ve skice nadepsaná jako Variace na 

moravskou lidovou píseň. Klein se k této z dětství známé melodice 

pravděpodobně obracel jako k útěše a útočišti před stále sílícími 

transporty na východ. Dvě poslední díla, sonáta a trio, nebyla 

v Terezíně provedena. 

V celé Kleinově terezínské tvorbě je patrný prvek vzdoru a vitální 

životní činorodosti. I v ghettu, v tomto hermeticky uzavřeném prostředí, 

nalezl Klein řadu pOdnětu pro svou kompoziční práci. Stylově autor 

navazuje na hudební řeč 1. poloviny 20. století. Kleinovo dílo prokázalo, 

že je životaschopné i v prostředí mimo ghetto a našlo si po 2. světové 

válce místo na českých i světových koncertních pódiích. 
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IV. 
ANALÝZA SKLADEB: 

PAVEL HAAS: STUDIE PRO SMVČOVÝ ORCHESTR, 

GIDEON KLEIN: FANTAZIE A FUGA PRO SMVČOVÝ 

KVARTET 

IV. 1. Pavel Haas: Studie pro smyčcový orchestr 

Studie pro smyčcový orchestr byla komponovaná přímo pro 

potřebu terezínského orchestru Karla Ančerla a tomuto dirigentovi byla 

také věnována. Právě Karel Ančerl objevil po skončení války party 

Studie v Terezíně. Nepodařilo se však nalézt partituru a kontrabasový 

part, a tak všechna poválečná provedení byla možná díky spartaci 

skladby Lubomírem Peduzzim. Dirigent Gerd Albrecht, který 

v devadesátých letech prosazoval jako šéfdirigent České filharmonie 

právě zapomenutou hudbu terezínských autoru a který má 

s interpretací této hudby nesmírné zkušenosti, říká: "spartace 

nezachované partitury Studie a přikomponování chybějícího partu 

kontrabasu Lubomírem Peduzzim byly citlivé a korespondují 

s Haasovým kompozičním stylem". 96 

Pavel Haas psal tuto poměrně krátkou jednovětou skladbu97 od 

léta do podzimu roku 1943. Studie měla premiéru 1. září 1944 při 

natáčení propagačního filmu a dále byla provedena 13. září rovněž 

v Terezíně. 

96 ln. korespondence s Gerdem Albrechtem. 
97 Minutáž 7 min. 53 sec. podle CD nahrávky České Filharmonie s dirigentem Gerdem 

Albrechtem, vyd. Orfeo, Praha 1993, 8 min. 39 sec. Dle CD nahrávky Orchestra di 
Padova e deJ Veneto, dirigent Nada Matose Vic, vyd, ACUM, Padova 1995. 
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Pavel Haas se děkuje po provedení své Studie v Terezíně 

(dokumentární snímek)98 

Skladba je vnitřně diferenciovaná do čtyř ruzných částí, které se 

významně tempově liší. 

I. Allegro con brio 

II. Meno mosso, ma molto energico 

III. Adagio molto meno mosso 

IV. Allegro molto, ma poco meno moso, Tempo I. 

Všechny čtyři díly jsou vnitřně motivicky provázané a následují za 

sebou attacca. 

I. část, Allegro con brio (1. - 59. takt) mužeme ještě vnitřně 

rozčlenit do čtyř vzájemně odlišných dílčích úseku: 

1. 1. - 16. takt 

2. 1Z. - 30. takt 

3. 31. - 46. takt 

4.47. - 59. takt 

98 ln PEDUZZI L. Pavel Haas Život a dílo skladatele. 1. vyd. Brno: Muzejní a 
vlastivědná společnost za podpory Českého hudebního fondu a Mezinárodního 
Terezínského sdružení, 1993. 175 s. ISBN 80-85-048-41-8. obrazová ukázka Č. 37. 
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1. dílčí úsek začíná triolovou pulsací sekundového motivu ve 

violách a violoncellech v 6/8 taktu. Plocha pusobí díky výrazným 

akcentum naléhavě. V 5. taktu, kdy pulsaci stále drží jen violoncella, se 

přidává ve violách a kontrabasech vzestupný a sestupný motiv, který se 

zde objevuje v inverzi (fis, 9is, a, h-h, a, 9is, fis). 

Tento stupnicovitý motiv, založený na sekundovém intervalu, 

dostává zvláště v kontrabasech postupným opakováním ostinatový 

charakter. Tato myš/enka se více či méně variovaná objevuje ve 

skladbě na mnoha místech. Ve 13. taktu se přidávají II. housle s dalšími 

ostinaty a tato postupně zahušťovaná plocha evoluční hudby vrcholí 

v 17. taktu, kde nastupuje v 1. houslích široce vyklenutá melodie 1. 

hlavního tématu skladby. Tato odlehčená melodie s prvky moravského 

folklóru pusobí vzletně a snad by mohla být reminiscencí na autorovo 

dětství prožité v moravském kraji a zároveň touhou po domově. 

2. dílčí úsek tedy začíná melodií I. hlavního tématu na pozadí 

stále trvajícího ostinata, které motivicky vychází z tématu. Pusobivost 

55 



tohoto tématu je založena na použití archaického modu, který můžeme 

určit jako mixolidycký E (modální charakter s durovou tercií) nebo dle 

L. Peduzziho99 jako dórský H. Pro umocnění emocionálního rázu 

působivé melodie využívá autor oktávové polohy v dělených prvních 

houslích. Dále L. Peduzzi srovnává toto hlavní téma s tématem 

z Haasovy opery Šarlatán: "zajímavým způsobem rozvíjí (Pavel Haas -

pozn. M. B.) melodické prvky hlavního tématu, které je reminiscencí na 

Šarlatána". 100 

Jdou ~u-mra-kem a s\i - tá- ním od no - ci do ra - na. 

V tomto dílčím úseku prvního oddílu je patrný výrazný 

polyrytmus. Od taktu 17 je hlavní téma v 1. houslích v 3/4 pulsaci a 

všechny ostatní nástrojové skupiny v 6/8. Akcenty se tak dostávají na 

různé doby v taktu, i když se metrum· nemění. Takto vzniklé synkopy 

jsou charakteristické pro celou skladbu, díky nim dostává dílo zabarvení 

moravského folklóru. 

3. dílčí úsek, kde opouští kontrabas a viola ostinato, má charakter 

provedení. Již známé motivy se zde objevují nejrůzněji variované. V 

této 16taktové frázi můžeme zaznamenat změnu tónorodu v moll, 

konkrétně ve fis moll. V taktu 41 se objevuje zvučná oktávová citace 

závěru 1. hlavního tématu v 1. houslích, v taktu 28 ve violoncellech a 

kontrabasech. 

99 PEDUZZI L. Pavel Haas Život a dílo skladatele. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná 
společnost za podpory Českého hudebního fondu a Mezinárodního Terezínského 
sdružení, 1993. 175 s. ISBN 80-85-048-41-8. s. 112. 

100 PEDUZZI L. Pavel Haas Život a dílo skladatele. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná 
společnost za podpory Českého hudebního fondu a Mezinárodního Terezínského 
sdružení, 1993. 175 s. ISBN 80-85-048-41-8. s. 111. 
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V posledním dílčím úseku tohoto oddílu autor organizuje podobný 

notový materiál jako ve 2. fázi, avšak v jiném metru, které je již sudé. 

Modální určení tohoto úseku můžeme vnímat jako G mixolydické. 

V taktu 47 nacházíme v 1. houslích 1. hlavní téma, opět v oktávách, 

avšak jeho 2. a 3. fráze je oproti původní formě v opačném pořadí. 

Téma je opět v rytmické opozici k ostatním hlasům, ve kterých 

nacházíme stále složitější ostinata. 
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Druhou část, Meno mosso, ma molto energico, můžeme opět 

vnitřně rozdělit do dvou dílčích úseků: 

1. 60. - 1>19. takt 

2. 120. - 142. takt 

První úsek má formu fugy, která rázně ukončuje hudební tok 

předchozího úseku a začíná zde ve violách. Téma fugy je odvozeno z 1. 
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hlavního tématu, a to tak, že je vynechána prostřední fráze hlavního 

tématu a hlava nového tématu je změněna v chromatické sekundové 

postupy Ca, b, gis, a). 

naznačení odvození tématu fugy z 1. hlavního tématu 

vlastní téma fugy 

Nejen díky těmto chromatickým postupům v hlavě tématu 

můžeme vnímat melancholický ráz celé fugy, který je umocněn tesknou 

barvou nastupujících viol. Celková atmosféra fugy je bezútěšná, ponurá. 

Stejně jako v barokní fuze nastupuje po odeznění duxu ve violách 

comes v intervalu kvinty ve II. houslích. Kontrapunktické hlasy jsou 

motivicky velice úzce provázané s tématem. 

Pavel Haas používá v této fuze řadu postupu typických pro 

barokní fugu. Nacházíme zde diminuci, augmentaci, těsnu, kvintové 
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rozpětí duxe a comesu. Přesný nákres struktury této fugy je přiložený 

na straně 63. Z tohoto nákresu je oproti barokní fuze patrno 

mnohočetné využití těsny. Na konec první fáze vložil autor accelerando, 

a tak je přechod k novému metru (3/2) plynulejší. 

V druhém dílčím úseku je fuga přerušená širokou melodií ve 

violoncellech a kontrabasech v taktech 125 - 130. Tuto melodii mužeme 

označit jako II. hlavní téma, které se opět objevuje v oktávách. Toto 

šestitaktové téma je tvořeno opakováním třítaktové melodie. 

Samotnému tématu předchází také ve violoncellech a 

kontrabasech dvoutaktová příprava, kterou mužeme zasadit do 

frygického modu, II. hlavní téma potom do Iydického. Tento Iydický 

modus spolu s folklórními synkopami umocňuje moravský charakter 

celé skladby. Ostatní hlasy, které se nyní staly doprovodnými, udržují 

krátké sekundové motivy vycházející ze začátku skladby. Po 

dvoutaktové vsuvce, která motivicky vychází ze začátku skladby, se 

objevuje v taktech 135 - 140 v 1. a 2. houslích druhé hlavní téma, opět 

i s dvoutaktovou přípravou. Mody jsou totožné s první citací tématu a 

opět doprovodné hlasy drží sekundové motivy. V posledních dvou 

taktech tohoto oddílu autor používá ritardando pro přechod do 

pomalého tempa následujícího oddílu. 

Třetí oddíl, Adagio molto meno mosso, je počtem taktu 

nejkratším oddílem skladby. Díky značně pomalému tempu je velice 

kontrastní k předcházejícímu materiálu a jeho roli mužeme přirovnat k 

funkci pomalé věty v symfonii. Značně ostrý rytmus a pomalé tempo 
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zde pravděpodobně charakterizuje spolu s disonancí bolestnou tragiku a 

obavy doléhající na autora. Celý oddíl je v klidné dynamice a tuto 

nehybnou hudební hladinu čeří pouze ostré přírazy. V taktech 150 - 153 

se jako první ve skladbě dokonce objevuje dynamika pp. Na takty 157 -

159, které ukončují tento oddíl, můžeme pohlížet jako na přípravu 

provedení fugy z 2. oddílu skladby. 

Ve čtvrtém oddílu, Allegro molto ma poco meno mosso, 

Tempo I. již toto provedení fugy pomocí těsny plně začíná. Citace 

tématu už nejsou úplné a kontrapunktické hlasy jsou 

prokomponovanější. Toto provedení fugy je obecně zahuštěnější než 

předchozí. V provedení fugy nalézáme tak složitou sazbu, že v ní 

můžeme spatřovat dokonce prvky polyfonie. Nachází se zde opět 

polyrytmika zastoupená střetáváním triol a duo!. 

" --
\1 I 

f., 

fl pIZZ. 

\1. II 
I I I 

mf 
I I I I T 

Pro zřetelné znázornění tohoto provedení přikládám na stranu 64 

náčrt fugy. 

Na pozadí fugy se objevuje široce vyklenutá melodie v 1. houslích. 

Tuto melodii přirovnává L. Peduzzi k židovské melodice: """" nad níž se 

v prvních houslích ozve melodie, jejíž první část je vlastně račí podobou 

závěrečného motivu tématu fugy a tím i počátku moravské vedlejší 
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myšlenky, druhá část však připomíná dosti výrazný nápěvný prvek 

synagogálních zpěvu (např. Haškivénu nebo Jehi Rocoun)."lOl 

mj·lISprllSs. 

Tématem již je pouze hlava puvodního tématu, ze které se 

postupně stává ostinato. V taktu 212 se sice objevuje ještě hlava 

tématu, avšak v rámci cody. 

Zápis prvního tématu je v pulových hodnotách, hodnota pulové 

noty se však rovná osminové notě. Z celého provedení máme tedy 

dojem zrychlení, i když hodnoty not tomu nenasvědčují. 

V dílčím úseku Tempo I. mužeme spatřovat autorovo shrnutí 

dosavadních témat a motivu, které se vlastním vrstvením a opakováním 

postupně zahušťují. Skladba kulminuje stupnicovými chromatickými 

řadami. 

Viktor Ullmann se o Studii vyjádřil takto: "Studie zcela vychází 

z podstaty smyčcového orchestru a zní dobře; je méně revoluční než 

Haasova dříve zde projektovaná díla. Celkem projevuje ruku hudebníka, 

který ví, co chce a taky to umí.,,102 

Celá Studie pusobí i přes svou značnou členitost jednotně a to 

díky motivické propojenosti jednotlivých oddílu. Tato čtyřdílná skladba 

má díky lineárnímu zpracování prvky polyfonie. Harmonie zde vzniká 

střetáváním ruzných témat a motivu a má díky použitým modum silně 

101 PEDUZZI L. Pavel Haas Život a dílo skladatele. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná 
společnost za podpory Českého hudebního fondu a Mezinárodního Terezínského 
sdružení, 1993. 175 s. ISBN 80-85-048-41-8. s. 112. 

102 KUNA M. Hudba vzdoru a naděje Terezín 1941-1945. I. vyd. Praha: Editio 
Barenreiter, 2000, 208 s. ISBN 80-86385-02-7. s. 108. 
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archaický charakter. Za inspirační zdroje Pavla Haase v této skladbě 

můžeme považovat židovskou melodiku a moravský folklór. Studie byla 

jistě pro terezínské těleso náročná nejen díky rytmickým obtížnostem, 

ale také z duvodu častého dělení nástrojových skupin. Orchestr Karla 

~nčer\a by\ s\ožen v době nastudován, Studie v l"erez\ně z 75% 

z amatérských hráču. Při premiéře i druhém provedení této skladby byly 

pro ulehčení interpretace vynechány takty 225 - 229, které jsou značně 

rytmicky obtížné. Je tedy až neuvěřitelné, s jakým nasazením museli 

hráči při daných podmínkách pracovat, když už pravděpodobně věděli, 

k jakému divadlu jsou využiti, a tušili svuj tragický osud. "Tato skladba 

je extrémně obtížná, především rytmicky", říká Gerd Albrecht a dále 

dodává: "je mi záhadou, jak to Karel Ančerl s orchestrem amatéru 

zvládl".103 

Tato skladba je dukazem nezdolnosti Pavla Haase jako skladatele, 

který se i za žalostných okolností nepřestal uchylovat k tradičním a také 

tehdy moderním kompozičním technikám. Můžeme se domnívat, že sám 
název Studie reflektuje jednak Haasovu touhu nepřestávat se 

zdokonalovat v těchto technikách, stejně jako poskytnout tuto možnost 

pro orchestrální hráče či dirigenta. 

Celá skladba je odrazem nezdolnosti a touhy skladatele nenechat 

se zlomit cílenou represí nacistu, která kromě hmotné nouze zahrnuje i 

duševní strádání, např. odcizení vlastní identity. Člověk již není lidskou 

bytostí, ale pouze číslem v seznamu. V podmínkách, které se mnohdy 

neslučují s holým životem, si autor vlastní identitu a důstojnost, která 

zahrnuje příslušnost k židovskému náboženství stejně tak jako 

k českému národu, uvědomuje a ponechává. To je poselství, které je 

platné v kterékoli době, tedy i v 21. století. 

103 ln. Korespondence s Gerdem Albrechtem. 
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IV. 2. Gideon Klein: Fantazie a Fuga pro smyčcový kvartet 

Jednotlivé části této cyklické skladby zkomponoval Gideon Klein 

v Terezíně s časovým odstupem. Fantazie byla dokončena 26. listopadu 

1942 a fuga potom 2. února o rok později. Autor složil toto dílo pro 

smyčcové kvarteto, které fugovalo ve složení: K. Frohlich, R. Sussmann, 

H. Taussig a F. Marek. Členové kvarteta byli deportováni do Terezína 

v létě 1942 a na základě tohoto opětovného shledání se svými přáteli 

v ghettu komponuje Gideon Klein Fantazii a fugu. Právě komorní tvorba 

patří k základum skladatelova terezínského hudebního odkazu. Fantazie 

a fuga navazuje na tradiční pojetí hudební formy, jež nejspíš bohužel 

patřilo k jediným jistotám, ke kterým se mohli skladatelé, nejen Gideon 

Klein, v Terezínském ghettu obracet. 

Pro začátek Fantazie, tuto volnou formu, zvolil Klein velmi 

pomalé tempo. Jednotlivé hlasy nastupují polyfonně a s každým novým 

hlasem mužeme pozorovat zesilující se dynamiku. Tato plocha postupně 

graduje také tempově a gradaci mužeme spatřovat rovněž v zahuštění 

sazby všech obsazených nástroju, jejichž noty jsou čím dál tím v 

menších hodnotách. Splynutí nástrojových linek vyvolává dojem 

homofonie. Pocit kulminace autor podtrhl tempovými změnami - např. 

Piů mosso a pocco piů. Po tomto zvrásnění v řadě výrazových rovin 

nacházíme katarzi, a tak se Fantazie opět navrací do poklidné 

atmosféry. 

Ve Fantazii nacházíme, hlavně v jejím úvodu, samostatné využití hlasu 

jednotlivých nástroju, což koresponduje s jejím polyfonním rázem. 

V závěru Fantazie potom nalézáme sólové kadence zvláště violoncella a 

violy. Temný témbr těchto nástroju umocňuje žalostný ráz Fantazie. 

V motivech Fantazie již mužeme spatřit anticipaci tématu fugy, obě 

části této cyklické formy jsou tak motivicky propojené. Ve Fantazii 

najdeme celou řadu výrazových prostředku, které podtrhují 
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melancholický až teskný charakter skladby. Jsou to např. flažolety -

v taktech 45, 46, hra s dusítkem - v taktech 1 - 15, pesante - takt 12, 

pizzicato v taktech 41 - 44. Již Fantazie předznamenává fugu svým 

polyfonním rázem, a tak spolu obě části korespondují. 

Prostá expozice fugy začíná opět v pomalém tempu a téma 

duxe přináší viola od b. Toto čtyřtaktové téma pokračuje v nostalgickém 

rázu Fantazie a jeho zvlášť zřetelná hlava je složená s intervalu sekund 

a kvart. Výrazné expresivní odtahy, naznačené autorem mužeme 

vnímat jako vzdechy zoufalého umělce. 

Přesné zachycení struktury fugy se nachází na straně 71 a 72. 

V comesu pokračuje violoncello a je zde zachován kvintový interval 

mezi oběma hlasy. 

Klein měl velice blízko k moderním kompozičním technikám 

1. poloviny 20. století a využil je také v tomto díle. (Za zmínku stojí i 

fakt, že autor přiřazuje posuvku pouze k jedné notě v taktu.) V tématu 

fugy mužeme nalézat dodekafonické prvky. Skládá se celkově z 

dvanácti tónu, v řadě se však nevyskytují všechny tóny stupnice. V 

notové ukázce nalézáme dvakrát tón a a neobjevuje se zde tón g. 

Lento 

Iln trl ,#tl Uf} ,gp I nE" \C E riF ~ 
p 

melodie duxu ve viole 

Další hlas, comes, přichází ve violoncellu. V jeho melodii nacházíme tón 

e dvakrát a chybí zde do dodekafonické řady tón d. 
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mp 

melodie commesu ve violoncellu 

v následující notové ukázce, ve které nesou téma duxu II. housle, se 

opakuje dvakrát tón d, zatímco tón c autor vynechal. 

f IfF ,MV I ftf3] ,@JI r" ~EEf I J J I 
mf 

melodie duxu ve II.houslích 

V melodii comesu v I. houslích se objevuje dvakrát tón a a tón g zde 

v dodekafonickém pojetí chybí. 

melodie comesu v I. houslích 

V obou případech nástupu dvojice dux - comes nastupuje comes ve 

kvintovém intervalu. Klein tak v tomto případě vychází z barokního 

pojetí formy. Ve fuze nacházíme pravidelné pořadí nástupu tématu (dux 

- comes - dux - comes) a comes je v tzv. reálné odpovědi. Reperkuse 

hlasu postupuje v tomto pořadí: T - B - A-S. 

V provedení fugy se objevuje opět zřetelný výrazový oblouk 

charakterizovaný zvrásněným tempem a silnější dynamikou. Klein zde 

pro gradaci používá stejné výrazové prostředky jako ve Fantazii. Jsou to 

především stále se zmenšující hodnoty not, Piů mosso, Poco piu mosso, 

accelerando, marcantissimo, con gran espressione, postupné 
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zahušťování sazby, změny v témbru - pizzikata, flažolety. V taktu 34 

nacházíme v melodii I. houslí vypjaté téma zdůrazněné zdvojením 

oktáv, podbarvené rychlými dvaatřicetinami vostatních nástrojích. 

Provedení fugy má dva dílčí úseky, mezi nimiž je dlouhý most. První 

úsek nacházíme od taktu 21 a druhý od taktu 48. V prvním dílčím úseku 

je téma citované reálně a druhém dílčím úseku nacházíme v melodii I. 

houslí račí podobu tématu, která si ovšem ponechává rytmus tématu 

původního. Jedná se tedy pouze o intervalovou podobu raka. 

'f f 'V I Fr ~Up Ir "rT II r ~r- I 
p 

V závěru fugy nacházíme těsnu a všechny hlasy nastupují od b. V 

tomto tonálním ukončení skladby, typické pro barokní pojetí fugy, 

nalézáme v taktu 65 v lince I. houslí reminiscenci na téma fugy. Ovšem 

violoncellové téma od taktu 77 zachovává pouze hlavu tématu a dále 

pokračuje variované. 

Fuga je autorem napsaná bezprostředně po Fantazii, tedy 26. listopadu 

1942,104 avšak jako datum dokončení se uvádí 2. února 1943, kdy Klein 

závěr fugy přepracoval. V rukopisu Fugy nacházíme zamýšlený závěr, 

který navazuje na samotnou fugu v taktu 83 a má pouze 5 taktů, 

přepracovaný závěr má potom taktů 11. 

104 Jak je uvedeno v autorově rukopise. 
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Obě části jsou vnitřně motivicky provázané a charakteristickými 

intervaly pro tuto skladbu jsou intervaly sekund a kvart, které se 

objevují v motivech fantazie i fugy. Celá skladba je silně emocionálně 

vypjatá a vyjadřuje skladatelovy niterné bolestné pocity, což hudebně 

znázorňují např. náhlé změny temp a dynamik, bohatě využité odtahy, 

či použití již zmíněných flažoletu. Také pomalé tempo, kterým začínají i 

končí oba díly, muže na posluchače pusobit melancholicky. V obou 

částech nacházíme již zmíněný značný výrazový oblouk, který se po 

klidném začátku projevuje expresivním zvrásněním, díky rychlejšímu 

tempu a silnější dynamice, a opět se zjemní a vrací do mírného závěru. 

Celá skladba balancuje mezi rozšířenou tonalitou, typickou pro 

neoklasicistní skladatele a volnou tonalitou. Formově odkazuje tato 

skladba k neoklasicismu. Do této formy autor vnesl kompoziční techniky 

20. století. V navázání na tradice v hudební kompoziční řeči mužeme 

spatřovat Kleinovo bolestné volání po ustálených poměrech. Tato 

kompozice je odrazem nezlomnosti Gideona Kleina v Terezínském 

ghettu. 
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.... _ .. -_ .. _._ .. _--- ........ ........ _------------------------------

m 

housle II. 
comes od o -------'"'-- --- .. ........ .. --------------------- .. ---------------

s 

viola 
dux od b t 

4 
violoncello -------------------------------------

provedení - II. dílší úsek 

čísla taktu 75 80 85 90 93 

-
housle I. 

téma od b 

téma od b c 
housle II. o 

d 

viola 
téma od b a 

violoncello 
téma od b 

závěr (tonální sjednocení) 

legenda: téma 
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ZÁVĚR 

Tvorba terezínských skladatelu vzešla z velmi specifického 

prostředí, a to jak z historického, tak ze sociokulturního hlediska. 

Ghetto Terezín zastávalo v celistvé koncepci konečného řešení židovské 

otázky místo sběrného tábora pro židovské obyvatelstvo obsazených 

zemí nacisty. Židé zde zadržování se museli řídit ruznými nařízeními a 

příkazy a bylo s nimi krutě zacházeno. Hudební kultura zde nejdříve 

vznikala zcela ilegálně, avšak později, kdy Mezinárodní organizace 

projevily zájem o poměry v koncentračních táborech, začali nacisté 

mimo jiné podporovat hudební aktivity vězňu a tímto zpusobem 

"zkrášlovat" ghetto pro zraky komisí. 

Díla vytvořená v Terezíně jsou psaná převážně pro komorní či 

sborové obsazení, jelikož vznikala pro bezprostřední interpretaci 

hudebních těles Terezína. Všechna díla spojuje zřetelné poselství 

naděje. Byla to právě hudba přítomna v každodenním životě, která 

pomáhala vězňum zustat lidmi. 

Pro stěžejní část práce jsem si vybrala skladby dvou autoru. 

Pavel Haas představoval pokračovatele v janáčkovské hudební řeči. 

Melodika však u něj kromě moravské (slovácké) písně vychází také 

z židovských nápěvu a tím přechází v osobitě expresivní, modálně 

zabarvený hudební jazyk. Zásadní prvek Haasovy kompoziční techniky 

tkví v motivické práci. Rytmickými i melodickými variacemi motivu a 

jejich vrstvením dochází k polyrytmice. Studie pro smyčcový 

orchestr je čtyřvětá skladba věnovaná Karlu Ančerlovi, který ji při 

premiéře v Terezíně také dirigoval. Dílo se vyznačuje bohatou 

polyrytmikou, ke které Haas dochází vrstvením ruzných témat a motivu. 

Tato témata jsou vzájemně motivicky provázaná a objevují se 

v archaických modech. Patrný je vliv židovské melodiky a moravského 

folklóru, projevující se zvláště hojným využitím Iydické kvarty. Tím, že 

si autor vybírá náměty právě židovské a moravské, si uvědomuje vlastní 
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identitu a dustojnost, která zahrnuje příslušnost k židovské víře stejně 

jako k českému národu. 

Gideon Klein se do hudebního dění v Praze a po deportaci 

v Terezíně zapojil zvláště jako klavírista, až nález partitur v roce 1991 

ozřejmuje Kleinovu skladatelskou činnost, ve které byl prakticky 

samouk. Po studijních pokusech o mikrointervalovou techniku (vliv 

A. Háby) se také nechává inspirovat melodikou moravských lidových 

písní a stále více inklinuje k polyfonickému vedení hlasu a prvkum 

dodekafonie. Harmonicky je mu východiskem volná atonalita a po 

formální stránce dochází k neoklasicistním vzorum. Ve svém tvurčím 

mládí byl vezněn v několika nacistických táborech, i přesto si dokázal 

ponechat vnitřní svobodu a vyzrát tak ve skladatelsky vyspělého 

umělce, který po vyzkoušení nejruznějších kompozičních technik začíná 

nacházet svou vlastní hudební řeč. Fantazie a fuga pro smyčcový 

kvartet je napsána pro kvarteto pusobící v Terezíně, které bylo složeno 

z Kleinových přátel. Jedenáctitónové téma skladby jasně svědčí 

o příklonu k dodekafonii. Svou instrumentací a použitými výrazovými 

prostředky je kvartet silně emocionálně vypjatý a odráží autorovu 

životní sílu a touhu zachovat si ji i v ghettu. 

Skladby obou autoru spojuje použití fugy, ke které se 

pravděpodobně upínali jako k pevnému pilíři v nejisté době, a 

korespondují tak s tendencemi v kompoziční tvorbě 20. a 30. let 

minulého století, kdy se skladatelé obraceli ke vzorum z minulosti a tuto 

zkušenost začleňovali tvurčím zpusobem do vlastní kompoziční práce. 

I přes to, že skladatelé byli izolováni od okolního světa, jsou 

skladby umělecky vyspělé a nesou specifický mravní odkaz a tím 

získávají další rovinu perspektivy. 
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Cílem mé práce bylo rovněž zjistit, zda tvorba terezínských autoru 

má co říct i dnešnímu studentovi. Podle odpovědí, kterých se mi při 

výuce dostávalo od studentu osmiletého gymnázia, vyplývá, že vhodně 

vybraná terezínská hudba je snadno pochopitelná i pro studenty nižšího 

gymnázia a skýtá v sobě mnoho možností pro využití v pedagogické 

praxi. Zvláště vhodné je využít mezipředmětových vazeb např. 

s dějepisem, výtvarnou výchovou, českým jazykem, zemeplsem a 

pruřezovými tématy. V analýzách jsem poukázala na nezanedbatelný 

fakt, že skladby nesou sdělení o morálních aspektech života, jsou pro 

posluchače uchopitelné a bezesporu velice hudebně zajímavé. 
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SUMMARY 

The output of the composers coming from Terezín has arisen from 

a verv specific background, based on both historical and sociocultural 

points of view. Ghetto Terezín, in its final solution of Jewish issue, stood 

for the place of an accumulating concentration camp designed as a final 

solution for the Jewish people living in the nazi-occupied countries. The 

Jews being kept under the Nazis' control, had to carry out various 

orders and they were treated in a verv cruel way. The music culture 

originated here absolutely illegally but later, when the international 

organizations expressed its interest in the situations in concentration 

camps, the Nazis started to "beautify" ghetto for the committee's eyes. 

The majority of music works comes from the music orchestras needs to 

obtain some musical scores which was got rid of by the arrival in the 

concentration camp. Therefore the new music works are mostly only 

chamber music or choruses. AII these music works are written for the 

same purpose - to interpret hopes to all auditors - co-prisoners. It was 

just music, paintings and literature presenting in daily life, which helped 

prisoners to remain as human as possible. Among the musicians 

imprisoned in Terezín were for example Karel Ančerl, Karel Berman, 

Pavel Hass, Hans Krása, Gideon Klein, Karel Reiner, Rafael Schachter, 

Carlo Taube and Viktor Ullmann. Most of them died in gas chambers 

after their transportation to Osvětim. 

Pavel Haas comes from Brno, where he studied composition by 

Leoš Janáček. He came to Terezín in 1941, just after the successful 

performance of his opera Šarlatán in Brno. He wrote there a lot of 

compositions, for example a man choir AI s' fod, the Four songs 

according to Chinese poetry which were sung by Karel Berman during 

the premiere in Terezín, then Suita for the piano and the Studies for the 

string orchestra. This four-period composition is devoted to Karel 

Ančerl, who conducted it at its premiere. The music work is specified in 

its polyrhythm, which Pavel Haas reached with stratification of various 
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themes and motives. These motives are mutually binded and appeared 

in archaic modes. The composition is highly influenced by Jewish 

melodies and Moravian folklore, especially by abundant Iydic fourth. 

Hass died in 1944 in Osvětim. 

Gideon Klein, who comes from Moravia, was also in Terezín in 

1941. In Prague, where he studied playing the piano, he became a 

young talented pianist on the Czech cultural scene. He excelled firstly 

in Terezín particularly as a great pianist and the discovery of his note 

scores in 1991 witnessed his activities also as a self-taught composer. 

ln Terezín Klein firstly modified songs for choruses of various casts. The 

songs were for example "Chodíme, chodíme"; Two dances hora and 

Bachuji lean tissa. He also composed Madrigal according to Francoise 

Villon and also according to Fridrich Hblderlin for man and woman choir, 

and Fantasy and fugue for string quartet. Furthermore, the modification 

of a Lullaby and old Jewish songs. Gideon Klein died in 1945. 

ln the last chapter of my work vou can see the illustration of the usage 

of Terezín's authors in the educational process during the music 

education at school. The three-voiced boy choir by Viktor Ulmann is 

modified here into the easier rota form, which seems to be more 

understandable for children. On the basis of an anonymous research in 

prima class at eight-year grammar school, it is observable that pupils 

altogether hold a positive attitude towards Jewish music and showed 

their interest in it. 

Jewish music provides us with many opportunities for its 

illustration in educational process, especially it serves as a good 

example for integrated relations among each subjects, for instance 

among history, art, Czech language and geography. 

My diploma thesis consists of the CD with the record of Ullmann's 

choir and of other compositions which are there analyzed. Moreover, 

there is also an interview with a conductor Gerd Albrecht, who started 
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to promote the music of almost forgotten Jewish authors during his 

function as a conductor of Czech Philharmonic orchestra. 

The music of Terezín authors is not important just for students of 

music arts but although for all people over the world. The moral aspect 

of composing with such terrible circumstances could be an example for 

all of us. 

In the analysis, I referred to an indispensable fact that 

compositions bring message about moral aspects of life, that are 

comprehensible for listeners and undoubtedly musically verv 

interesting. 
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Ukázka motivace pomocí Tříhlasého chlapeckého sboru 

od Viktora Ulmanna 

Čísla taktů 

Fonna 

Zjednodušená 

hannonie 

35 
I 

5 , 

c 

40 
I 

g C g C g C 
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Abendfantasie. Za těžiště terezínské tvorby považujeme smyCcovy 
kvartet č. 3, 4, sonátu pro klavír č. 2, 5, 6, 7 a především operu Císař 
Atlantidy (na text Petera Kiena, metaforicky antifašistické dílo). 



Ukázka motivace pomocí Tříhlasého chlapeckého sboru 

od Viktora Ulmanna 

Pro tuto příležitost jsem zvolila píseň A' mcha jissrael jibane 
z cyklu Tři ženské sbory od Viktora Ullmanna 1

. Tuto již v originále 
kánonickou píseň jsem upravila do jednoduchého kánonu, který je 
vhodnější pro mnou zvolenou cílovou skupinu. Byl jí první ročník 
osmiletého gymnázia, tedy jedenáctileté, resp. dvanáctileté děti. Píseň 
jsem využila v přípravě konkrétní vyučovací hodiny na Gymnáziu 
Voděradská, kde pusobím jako pedagog Hudební výchovy. 

1 Viktor Ullmann (1898-1944) šéf opery Ústí nad Labem, jako 
skladatel zaznamenal mezinárodní úspěch s klavírními Variacemi a 
fugou na Schbnberga, kapelník v divadle v Curychu, člen 
Antroposofické společnost ČSR, majitel knihkupectví ve Stuttgartu. 
Za centrum Ullmannova skladatelského odkazu je považována opera 
Pád Antikristuv (1935). Toto dílo je psáno podle dramatu 
antroposofického básníka Alberta Steffena a světovou premiéru mělo 
bohužel přes všechny snahy autora a Aloise Háby (také člen 
Antroposofické společnosti) až 7. 1. 1995 v Bielefeldu. Českou 
premiéru opery jsme mohli shlédnout 21. 6. 2009 v Terezíně v rámci 
Festivalu zakázané hudby Terezín. Viktor Ullmann byl transportován 
do Terezína, kde se aktivně podílel na hudebním životě. Zde, 
v ghettu, si teprve uvědomil své židovství a komponuje převážně pro 
sbor skladby na židovské texty. Jsou to např. Tři ženské sbory na 
hebrejské texty, Tři ženské sbory na texty v jidiš. Dále patří do 
Ullmannovy terezínské tvorby Tři písně pro baryton a klavír, cyklus 
dvanácti písní Der Mensch und sein Tag, Tři čínské písně, 
Abendfantasie. Za těžiště terezínské tvorby považujeme smyčcový 
kvartet Č. 3, 4, sonátu pro klavír Č. 2, 5, 6, 7 a především operu Císař 
Atlantidy (na text Petera Kiena, metaforicky antifašistické dílo). 
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A' mcha jissrael jibane v originále2 

Nejdříve jsem dětem několikrát pustila nahrávku3 již zmíněné písně, 
aniž bych jim o skladbě či jejím autorovi podala jakékoliv informace. Poté 
jsem udělala pruzkum zaměřený na emocionální pusobení skladby. Podle 
anonymně zodpovězených otázek bylo zřejmé, že píseň evokuje v dětech 
ruzné pocity. Respondenty mužeme rozlišit do dvou přibližně stejně 
početných skupin. Na první skupinu pusobila píseň stísněně, úzkostně, 
divně, smutně, nervózně, nezvykle, bylo to naprosto něco jiného, než 
znali. Dětem ve druhé skupině se píseň líbila pro její kánonickou podobu, 
bohatost v sazbě hlasu a pro její duchovní charakter. Na otázku, jakým 
jazykem je píseň zpívaná, odpovídaly děti bohužel vesměs chybně. 
V odpovědích převažuje němčina či arabština. Pouze 8 dětí uvedlo puvod 
písně izraelský či židovský. Naopak se děti většinou shodovaly v určení 
prostředí, ve kterém by""" mohla píseň zaznít. Vždy to bylo místo spjaté 
s náboženstvím, tedy kostel, mešita či synagoga. Z toho je zre]má 
transparentnost duchovního sdělení písně, kterou děti zachytily. Zaujalo 

2 Ukázka této písně je odposlouchána z CD. Notový materiál bohužel není k dispozici. 
3 Forbidden, not forgotten, suppressed music from 1938 - 1945, CD 1 (z kompletu 3 

CD), Mladinski Zbor RTV Slovenija, Padova 1995, ACUM - Hamburg. 



mě, jak zaCl vycítili, že píseň byla komponovaná v atmosféře 
všudypřítomného strachu a nebezpečí. Tyto pocity se na ně jasně při 
poslechu přenesly. 

Po průzkumu jsem studentům sdělila, kdo je autorem písně a 
v jakém prostředí ji komponoval. Studenti se po těchto informacích začali 
o píseň více zajímat a přáli si o situaci židovských skladatelů za II. svět 
války vědět více. 

Dále jsem se studenty nacvičila upravenou verzi zmíněné písně. 
Potěšilo mě, jak je píseň zaujala a rádi si ji zazpívali. 4 

~- ~ f BJ i)J J IJ J Id n J J IJ J J :11 
A CHA I SRA EL JI BA NE A CHA I SRA EL 11 BA NE 

A CHA I SRA EL JI BA NE A CHA I SRA EL JI BA KE 

II 
A I SRA EL CHA A I SRAELCHA A I SRAEL A I SRA EL A I SRAELCHA 

Upravená píseň pro potřeby výuky 

4 Nahrávku upravené písně zpívanou studenty přikládám také přílohou. 



~ II a n a J I a Jal I J tJ a J I J 3 3 l :11 
A CHA I SRA EL JI BA NE A CHAI SRA El JI BA NE 

~J Ba a IJ 3 a liJ tJa a 133 a I 
A CHA I SRA EL JI BA NE A CHA I SRA El JI BA NE 

~ fl S r I j] S r I j] S n n I 1] n J II 
A I SRA F.L CHA A I SRA ELCI-lA A I SRAEl A I SRA El A I SRAELCHA 



Sehr geehrter Herr Dirigent, 

ieh danke Ihnen im Voraus, dass Sie in Ihrem vollgefOllten 
Programm die Zeit gefunden haben, meine Fragen zu beantworten. leh 
sehreibe eine Diplomarbeit an der Padagogisehen Fakultat der 
Karlsuniversitat, in der ieh mieh mit der Analyse der Werke von Gideon 
Klein (Oas Wiegenlied, Fantasie und Fuge fOr Streiehquartett) und von 
Pavel Haas (Studie fOr Streiehorehester) besehaftige, die im Ghetto 
Theresienstadt komponiert wurden. 

1. Als Chefdirigent der Tseheehisehen Philharmonie in Prag 
fertigten Sie eine Aufnahme der StOeke von "Komponisten der 
Theresienstadt" an und in Konzerten kommen Sie auf sie standig zurOek. 
Damals war es Ihre erste Aufnahme dieses Typs in der ehemaligen 
Tseheehoslowakei. Was bewegte Sie dazu, sieh gerade diesen zu Unreeht 
vergessenen Autoren zu widmen? 

2. Glauben Sie, dass die Werke, die in 50 einem spezifisehen 
Milieu entstanden sind, im Ghetto Theresienstadt, wo sieh die 
Komponisten jeden Tag angesiehts des Todes oder unter der Drohung von 
Transport naeh Osten befanden, mit damaliger tseheehiseher oder 
auslandiseher Moderne qualitativ vergleiehbar sind? 

3. StieBen Sie beim Einstudieren von Haas' Studie fOr 
Streiehorehester auf elnlge interpretative, z. B. rhythmisehe 
Sehwierigkeiten? Glauben Sie, dass Pavel Haas beim Komponieren 
berOeksiehtigt hatte, dass Karel Ančerl, fOr dessen Orehester das StOek 
komponiert worden war, bei der Premiere in Theresienstadt ein Orehester 
zur VerfOgung hatte, das von 75% aus Amateuren bestand? 
Glauben Sie, dass die Spartierung der nieht bewahrten Partitur der Studie 
und die Zusatzkomposition vom fehlenden Kontrabasspart durch Lubomír 
Peduzzi empfindsam ist und mit Haas' Kompositionsstil korrespondiert? 
(lm Anhang sende ieh aueh das Notenblatt des StOekes.) 

4. Welehe Erfahrung haben Sie mit der Interpretation der Werke 
von Gideon Klein, der eigentlieh ein Autodidakt im Komponieren war? 

5. Haben Sie einen Liebling unter den "Komponisten der 
Theresienstadt" ? 

leh danke Ihnen noeh einmal fOr ihre Antworten und ieh wOnsehe Ihnen 
viel Erfolg sowohl in Ihrem professionellen als aueh in Ihrem privaten 
Leben. 

Mit freundliehen GrOBen, 
Marie Bartošová 



Vážený pane dirigente, 

předem děkuji, že jste si ve svém nabitém programu našel čas na 
zodpovězení těchto otázek. Píši diplomovou práci na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy, ve které se zabývám rozborem děl Gideona Kleina 
(Ukolébavka, Fantasie und Fuge f(jr streichquartertt) a Pavla Haase 
(Studie fOr streichorchester), které byly komponovány v ghettu Terezín. 

1. Natočil jste v době svého pusobení na postu šéfdirigenta 
v České Filharmonii nahrávku skladeb "terezínských autoru" a soustavně 
se k těmto skladatelum vracíte na koncertních pódiích. Byla to tehdy první 
nahrávka tohoto typu v bývalém Československu. Co Vás přimělo věnovat 
se právě těmto neprávem zapomenutým autorum? 

2. Myslíte si, že jsou díla, která vznikla v tak specifickém prostředí, 
jako bylo ghetto Terezín, kde byli skladatelé každodenně vystaveni tváří v 
tvář smrti či hrozbě transportu na východ, kvalitativně srovnatelná 
s tehdejším českým a světovým hudebním vývojem? 

3. Narazil jste při nastudování Haasovy Studie pro smyčcový 
orchestr na nějaké interpretační, například rytmické obtíže? Myslíte, že 
Pavel Haas přihlížel při komponování této skladby k faktu, že Karel Ančerl, 
pro jehož orchestr byla skladba komponována, měl při terezínské 
premiéře Studie složen orchestr ze 75% z amatéru? 
Myslíte, že spartace nezachované partitury Studie a přikomponování 
chybějícího partu kontrabasu Lubomírem Peduzzim byly citlivé a 
korespondují s Haasovým kompozičním stylem? 
(K emailu přikládám také notovou přílohu této skladby.) 

4. Jakou máte zkušenost s interpretací děl Gideona Kleina, který 
byl v kompozici vlastně autodidakt? 

5. Máte nějakého oblíbeného "terezínského" skladatele? 

Ještě jednou mnohokrát děkuji za Vaše odpovědi a přeji mnoho úspěchu 
ve Vašem profesním i osobním životě. 

S pozdravem, 

Marie Bartošová 



1. Die Qualitaet der Musik. 
2. Absolutja. 
3.Die Haasstudie ist extrem schwierig vor allem rytmisch. Wie Karel Ancerl 
mit einem Orchester zu 75% aus Amateuren bewaeltigt hat ist mir ein 
Raetsel. Ja. 
4. Klein war eine exemplarische kompositorische Begabung. Das 
Streichtrio, was ich dann als Streicherpartita aufgefuert habe und durch 
ha lb Europa getragen habe, von Wien bis Athen,und von Amsterdam bis 
Rom, spricht eine andere speziell an Bartok und Janacek orientierte 
Sprache. 
5. Viktor Ulmann, seine2. symphonie. 



Státni konservatoř hudby v Praze. 

Rok 1938/39. Výkon 35. 
Sál Slovanského ostrova 

ve čtvrtek dne 22. června 1939 o .~2 20. hod. 

VÝSTUPNÍ KONCERTY 
o 

ABSOLVENTU 

1. Jan Barlo!3: 

2. Vít. Novák: 

3. A. Dvořák: 

VEČER VII. 

PROGRAM: 

NONET pro smyčcové a dechové nástroje. 
Allegro appassionato - Andante con moto - lI..ll:gro -
Allegro burlando. 
Ceský nonet: pp. Emil Lei c hne r (housle), Vilém K o s t e č
k a (viola), Jaroslav B I a ž e k (violoncello), Frant. Her tl 
(kontrabas), Karel Han ž I (flétna) , FrantiĚlCk Han t á k 
(hoboj), Jaroslav Br y c h t a (klarinet), Antonín Hot o v Ý 
(fagot), Josef H o b í k (lesní roh). 

CTYRY BALADY na slova liduvé poesIe moravské, pro smí
šený sbor s prnvodem klavíru. 
a) "RANOSA", řídí Marie V e s e I á, 

doprovází J. Se h u r z o v á, Kv. Pan uš; 
b) "ZAKLETÁ DCERA", řídí Květoslav Pan u š, 

doprovází B. Dob r a v s k á, Fr. Baž a nt; 
c) "VRA2EDm MIL~", řídí Jindřiška S chll r z o v á, 

doprovází M. Ves e I á, A. Lev i c ký; 
d) .,NESCASNA VOJNA", řídí Miroslav Mayer, 

doprovází M. K o m e r s o v á, Fr. Baž a n t. 

"INFLAMMATUS" ze "Stahat Mater", s prův. orchestru. 
Alice A r a z i m o v á. 

4. L. v. B3ethoven: KONCERT G DUR, op. 58., pro klavír s prnv. orchestru. 
Allegro moderato - Andante con moto - Ronjo. Vivace. 
Gideon K I e i n. 

5. C. Chaminade: KONCERTINO pro flétnu s průvodem orchestru. 
Boris S t o j a n o v. 

6. Herman Weiss: ... OUVERTURA "Má země", pro velký orchestr. 

Absolventi jsou ze tříd profesorů: řád. prof. mistr. školy J. Křičky (skladba, autor č .. 6.) ; 
V. Kurze (klavír č. 4.); prof. V. B. Aima (řízení sboru č. 2.); A. Cecha-R. Cerného (flctna 
C. 5.); O. Sína (skladba, autor č. 1.); J. Tomáškové-E. Fuchse (zpěv č. 3.). 

Orchestr posluchačů konservatoře řídí prof. Pavel Dědeček. 

Sbor: posluchači hud.-pedagogického oddělení třídy prof. V. B. Aima.. 
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, dal s.vfm provcdentm vt.boJně ;modernistický, lil' 69nA.t! pro'1í:U8111111" Battoi'! • hém nllvě1Jl li o
m'řen/lho a t.eehn.lW neobyčejně nároěnéha ;nr"- ne t u .(uhl'áném .. Ceským nonet~") tivost bu· 
kov.,a j:,rklu ' .. ~a 'rozhra.n1'" ne}leg~1 mdlllltvt' qebnl. fantufe 1 .~ (lbratnoat ve IIp)'8.COv," 
o lIVtc~l mImořádných schopnostecb předneaovtch, vi.uf hudebnfho mate~lé,lu, 'které bud.lllnuslt opros· 
~ V}"'Ill~enolltl v9rp.zQvé a- tecbnlClk~ ~lo~ .Veb -Ut -~t~ .od mW-bn..eČll6ll.o Ullvllll imltac~.t..! pon~ 
'VÝ.ko.n~ .. Volbou dUli- prokAzoJ 1 I>v)lj ItIl1.dnt po- kM' konvenČllQ1o řaděni motivlCktch 1lrY-'''J4 Ztvt 

. '.' , 'lQěr. lidi, lIQUdOb6,..hlldb;ě a lla.m'aěn tllu tJ,k., spid jeho "S\lheru • 'leckterý dlpnt lJl4tr\1l1len~ 
,- j~6m ' oboru mini patrni! ve své př!!U člnnoatl ni t1\ebo melodj,ck,f detai~ prem-uujf sdJ:a". jldro 

.. ' věno~lll svou hlavni PQzornost. - Mlstro.'lJlkou tH· RadoloVl. talentu ~ j~o nlk.6 mo~osU yfvojo"é. 
di. prol' 'Vil ~ m a K \I r r; e ust\lpom rovněf; "Pia· Weissova ouvertura •• Má zeml" ~ akll1,dba r;dá,flle 

· T1la'tjl. l'lamenllá Ůl'Ovně, G i i e lili K I.c.~ o je- ~Iluj~ct' o lIovt PII.~éUclt' výr~ ve ~vé I!t4vJ)l 
": " . h'ot "Ý!tQnP.ch bylo zde ll'! jl tollkl'lt T?1I SHl. pak o itroko~ yptav!lě' /lrm.fqp.iclQlu · ltoncepel. Při 

"~ přlTo~epého nadlnl h.\I.debulho. 'jemuf uep'fl~, po~ze cy~ blyenee i' i-cstrutlUlntačulm s.vl~dnuU •. 
. , za lěi')[o pToniknout I-velmi obtfžntmi l)robltMy vol1c1m .nad umyslú ba'rvY 8tfl$l~i!jlll 'bY 'GIlver

,: ' budellDf re-prodllkce, poj I se u neho se tuv.&$l1l tuf~ Mspomi, 'Pfoapll ' vb.odnt ěkrt. ktllr;t :tr"sv'I' 
", ' ; vhbrol~ techn1clcou a. VYllpělhn '8~lem lI.ro"ay· n~U phJevMČl'fOst "!litr-niM prolldu .. Um účtu· 
'.' , uamlcU propracovlnl Skladby; plaatnru ,atavtly n~ dUo vnreholJl. Jlnak je sltl&(1ba., prq!evem 
'" .. . ~ 1 )lr.o ~f tho .slohovou Jli461uŠYlosl Zrlllost ,,~In:nJ ~utečntho 11&df.nt t ~n6 ' technické umělosti, 

.;: ua hnd~nl obsah dUa. kler'llřekva.tluje lIl~ ml6.dl, uctychodně.lil Um sptěe. i~ ja. o dlla autoJ:Q U\'i' 
.:' J\lal\ls )vě. pov:ý8ila 1eh(l reprodtlkc! G-dúr kon' domébo, " 

cer~p U.ccthoveno'\'l. do výltond. 1lŤesahllilctcll n· OrehlllltrtW.č~ tIOslelI~!ho ,mtu'pfllbo lton· 
. mec P(luM vntunnl zkou~. - Technlekol1'2:dat- ~rtu blla Wět. jako· ,.fd.y, T osv'ědčen.-tch rukou 

. ·n('>~t IIJVecM tl'11tr prof. 1. Tom'ilt(l",'~o- prof. Pav!1\. Dědeě1ta. k.terý 8 llstam1m 0.1" 
. : vA.kov· ~ dosvMčlln. · ntlmlvě Irma Vav.Jto- c~rePl ~olehlld ~oJlřoril81 ~\lst.11 ú51lěině 
· T !. ktl:'!'! zdattle podala .ulr.bko ~cb s611mfé1ttclt nutu.,bval 114 ' \lI'-~I, lluaanoa. a\tl~~bu 'Ye~. 

molnol;tl, tfebas nejsOU' l1utnl!' pfectpok.1-.d.em e· . .' .. '-;" . '. " , 
.~' " ( 1; ."' . :1 .:.,. ' .' . ___ :..:....:.: .~ :' 



Lidová poesie 
v tvorbě 

Leoše Janáčka 
Pořad: 

Lidové písně 

Zápisník zmizelého 

Říkadla 

Concertino 

DDe 30. ledDu 1940 o 20. hodině 

UUlělecki Beseda v Praze III. 

Pořádá Moravskoslezská Beseda. 

Ú čin k uj {ci: 

Lidové písně: zpívd . 'Dr. JuřenO'V.í 
klavír: Krombbolc 

Zápisník 
zmizelého; zpívá : Koreček-Dr. J uřmO'V.í 

klavír: Vránek 

Říkadla: 

Concertino : ... 

zpívá: fliirská, MarkO'Vá, Nebu
š/eO'VJ, Křivánkcn;.1, He
rold, Moor. PospíŠí/ík. Ra
boch, Vostřák; 

hraje : Dr. ing. Kostom:yZ, Jakou
bek. Vaniéek, Vošíckj, 
Sádlo, Drahozal, Sír, Vrá
nek, Heran; 

tanéí: soubor M. Frí&wt. 

klavír: Vrántk; 
"rají : 'lkzděchovský, Salaba, 

Veselý, Dr. ing. Kustohryz, 
Sádlo. Cír. 

Djr;gHje a inscenuje KaJlík. choreografie Fričová, 
výtvamík Pi psa. 
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GIDEON KLE IN 

I) O f( ,\ D· 

1. (IVO[)!\:t SLOVO prof. .\b;~ H.lO.l. 

2. SM YCU)V'f TRIO 
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koslvvi!u!1~ho " .... lt t: t ... ). 

P r c , lol \' " ol. 

}. SO!';:\ r .. \ I'RO KtAVIR 
"lIc~m .;on Fuoco 

P .m:t $ti{'jn 

.... PRV~t IUUCJI", MU':\J.ý ~bor Ml \h .. .1 lil~,)\é ~"i4:. 
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11-1 ~ldJoÍt ítlefftJ.~ ~. I,~" 
Romodně si za,sloužil celoveěemilio 

koncertu tento mlady umělec, jehož ži
vot skončil po tlileltém vězněni V Tere
zině, vyplněném tajnou hudební-.a orga
nisaoČni prací. kdesi ve Slezsku na 'jed
nom z pověstných pochodů smrti. Gideon 
Klei'n, ač hlavnÍ'm svým za'měřenfm kla
vírní virtuos, byl rozhodně též osobn-ost 
hudebně tvůreí. Přestože s.e učil koml»" 
novat pouhý jeden rok (u A. Háby, kte
rý uvedl koncert vzpomín'kovým proslo-, 
vem), ukaz'ujf jeho Slkladby z Terezína 
znaOnou vyspělost. T-rio pro _ smyčcové 
nástroje je průbojná sklad'ba, jej1ž střed
nf větu tvoři variace na thema mor. li· 
dové písně. zatím co obě kra-jní vyvažuji 
svou ůse,čnou. dravou povahou dno 
v .pevně skloubený. celek' Vyspělé ďi10 
je klavírní sonata (přednesl ji P. St6pán), 
tvrd~á, úderná hudba, energicky stavěné 
dílo s ostrými hranami, s nepoddajnou 
vel,kokrokovou melo·d:ikou a dynamicky 
výbu\Šlné. Dobře komponovány jsou pak 
2eJména Dva mad'rigaly pro $Il1{fšený 
sbor, které s výtečně za.chyceno-u expres
sivitou umocňují slovní výraz a vy už i ... 
vaj í V'šech zvUlkově barevných možnosti 
voká·lnlho tělesa. jasnou. prostou stavbu 
má jednobarevněji mějte! mužský sbor 
První hlřích, pracovaný prostou imitační 
SbOIOVQU technikou. Když uvážíme, že 
všechna tato hotová a osobitá dna byla 
skládána se vzděláním, které jiným ne
-stačí ani k bezvadnému zvládnuti prv
ních uloh, musíme li'tovat, ie česká hu
dehnf tvořivost byla připravena o osob-
nos,t tak nadprůměrně nadanou. Sb. 



Zák. chrán. ... 

t'mona C. 9 

STI E DOIVRO·, ·S •• '" 
výstfillrová k_ce'" 

)·ARGU5. 
Sraichov, Smetanova f5 
Telefon 412-82 

f 

NARODNt OSVOBOZENI, Praha, 
II. vyd. 

n 
. kt r' z hy 1 n 

I ""'to o'" . . , n 
t.. . v malénl ál l in . Přesto, že um 
ká dr<iha skladatele byla jen naznačena a pře to, 
že nutno připustit formující vliv jeho učitele A-
H á b Y. jedná se nesporně o lnimořádně talento
vaný zjl\vse zřetelnÝllli známl<ami osobitého skla
da·teJského projevu Po úvodním slovu A. Háby. 
kter$· koncert zahájil. následovalo SmyČCOVé trio 
s variačními prv!<z moravské Hdovépoesje v p0-

dání členů Č C 8 k o 8 love D s k í h o k var. t- e,-
t a . . ,rroucně zanícená. až pathetická Sonáta pro 
klavír projevovala formální a \ obsahovou .bohatost 

I ve skvělém ~ání P . ě tě páD 3. Dva madrigaly 
, pro slníšený sbor a První hřích mužský &bor na 

slova lidov'" poesie. . 2.ual'Ovaly se zaatínuiící 
p ~ ll} ou 'mr i v o bité! vedeni hlasu Obl 
k, by pře v I "v ck" r es. rozhlasu pod 
do~ .... .. r cl lm J . i n a 8 e.ObeoeDstva~ se'!,.-
: 10 10. . ~ . -1-
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L6 

L5 

L4 

L1 

L 417 Muzeum ghetta. Bývalá terezínská 
škola složila jako chlapecký domov. 

2 Q 619 Terezínská radnice byla sídlem tzv. 
banky židovské samosprávy a dalších úřa-
dů; konala se zde rovněž kulturní předsta-
vení. 

3 L 414 Budova bývalého velitelství pevnos-
ti sloužila nejprve jako komandantura SS, 
později jako pošta a domov mládeže. 

4 L 410Ubikace mladých dívek. Probíhaly zde 
kroužky kreslení pod vedením Friedl Dicker-
-Brandejsové. 

5 Marktplatz Plocha náměstí byla ohražena 
a vězňům nepřístupná. V "okrašlovací akci" 
upravena jako park a zpřístupněna. 

6 L 415 Jeden z obchodů, umístěných zejmé-
na v ulicích L 4 a L 3. 

7 Q 418 V tomto domě byla v prosinci 1942 
zřizena kavárna. 

8 Q 414, 416 Sídlo komandantury SS. V jejích 
sklepích byly pověstné bunkry. 

9 L 311 2enijní kasárna se stala domovem 
starých vězňů a pomocnou nemocnicí. 

10 L 315 Sídlo stráže ghetta, jež pomáhala udr-
žovat vnitřní pořádek. 

11 L 318 Domov pro malé děti a mládež raného 
školního věku. Terezínská školka. V budově 
byla též dětská kuchyně. 

12 Blok F III Domovy dětí a učňovské mláde-
že. 

13 Blok G /I Sídlo oddílu českých četníků, kte-
ří střežili tábor. 

07 04 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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24 

25 
... 
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MARKTPLATZ O 
O O 
000000 
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Blok H /I Tzv. Bauhof, kde byly soustředěny 
řemeslnické dílny. 
L 324 Objekt nazývaný Viktoria sloužil jako 
jídelna a byty pro příslušníky táborové ko-
mandantury. 
Blok H IV Podmokelská kasárna - ubikace 
vězňů. Od poloviny roku 1943 využívána pro 
potřeby personálu archivu RSHA z Berlína. 
Blok J IV Ústecká kasárna - ústřední sklad 
oděvů a zavazadel zabavených vězňům. 
Blok H V Drážďanská kasárna - ubikace 
žen. Ve sklepě umístěno táborové vězení. 
Blok G VI Domovy kojenců a malých dětí. 
V jednom z domů zřízena knihovna s čítár-
nou a divadelní sál. 
Stadtpark V průběhu okrašlovací akce zde 
byl vybudován dětský pavilon a upraveny 
plochy na hraní. 
Blok E VI Vrchlabská kasárna - ustteOnt ne-
mocnice a lázně. 
Blok E V/I Kasárna Kavalír sloužila k ubyto-
vání starých a choromyslných vězňů. 
Blok O VI Bývalý pivovar byl přeměněn na 
desinfekční stanici. 
Bývalá vojenská jízdárna sloužila jako truh-
lárna. 
Blok B V Magdeburská kasárna - sídlo 
rady starších a administrativy židovské sa-
mosprávy. Dnes je zde umístěno Středis-
ko setkávání, půdní divadlo a návštěvníci 
mohou zhlédnout repliku hromadné ubika-
ce z doby ghetta, jakož i stálé expozice vě-

03 02 01 

~r:I 
~v 

nované různým oblastem kulturního dě 
v ghettu. 

26 Blok B IV Hannoverská kasárna - ubika< 
pracujících mužů. 

27 Blok A IV Pekárna a hlavní sklad potravin. 
28 Bahnhofstrasse Část železniční vlečky pl 

stavené vězni v letech 1942-43 z bohušovh 
kého nádraží do Terezína. Umožnila rychle 
ší odbavování transportů. 

29 Blok C /II Hamburská kasárna - ubikae 
žen a od roku 1943 zejména holandskýc 
vězňů. Současně hlavní místo odbavovál 
transportů, tzv. šlojska. 

30 Blok A /I Myslivecká kasárna - ubikace sté 
rých a karanténa. 

31 SDdberg Jižní vrch - v roce 1943 byl povc 
len přístup vězňů a zřízení sportovišf. 

32 Blok E I Sudetská kasárna - první objel 
ghetta a UbIkace pracujlclcn muZů. 1-'0 Vl 
klizení v létě 1943 sem byla přemístěna čá~ 
archivu RSHA z Berlína. 

33 Objekt C I Sokolovna - zpočátku využív~ 

na jako jedno z oddělení nemocnice, v de 
bě zkrášlování přeměněna na "Společensk 
dům" ghetta. 

34 SDdstrasse Márnice a obřadní místnost 
Naproti objekt kolumbária. 

35 2idovský hřbitov s krematoriem. 
36 Místo u Ohře, kde byl v roce 1944 z příka 

zu nacistů vysypán do řeky popel zemře 
lých vězňů. 

37 Modlitebna z doby ghetta 
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