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Celkové hodnocení (slovně)  
 

Bakalářská práce Markéty Sedláčkové se zabývá osobností brněnského hudebního 
skladatele Pavla Haase, který byl pro svůj židovský původ v říjnu 1944 zavražděn 
v nacistickém vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Práce je rozvržena do devíti kapitol 
a autorka se v ní vedle samotného Haase zabývá též osudem jeho blízkých příbuzných – 
bratra Huga Haase, známého herce a režiséra, manželky Soni Haasové-Jakobsonové, dcery 
Olgy Haasové-Smrčkové a synovce Ivana Haase.  

Záměr autorky napsat práci o životě Pavla Haase se bohužel nepodařilo naplnit beze 
zbytku. Ačkoliv je práce napsána kultivovaným odborným jazykem a přináší řadu nových 
informací o životě a tvorbě Pavla Haase, Markéta Sedláčková se takřka nevěnuje stěžejnímu 
životnímu období tohoto zapomenutého hudebního skladatele – a sice jeho dvouapůlročnímu 
pobytu v terezínském ghettu. Pasáž o tomto sběrném táboře pro židovské obyvatelstvo (nejen) 
z protektorátu Čechy a Morava má pouze jeden a půl strany, ačkoliv ke kulturnímu a 
hudebnímu životu v Terezíně existuje poměrně rozsáhlá odborná literatura, kterou autorka 
zcela pomíjí. Mám na mysli nejen studie Ludmily Vrkočové nebo Milana Kuny, ale 
především knihu Joži Karase Music in Terezín 1941–1945 (New York, 1990), kde je Pavlu 
Haasovi věnována speciální kapitola (kniha je běžně dostupná v českých knihovnách). Stejně 
tak autorka nevyužila ani bohatou memoárovou literaturu o terezínském ghettu. Domnívám 
se, že za tímto opomenutím stály spíše časové důvody – autorka v předcházejících pasážích 
prokázala, že je velice dobře schopna pracovat s historickými prameny a literaturou a 
používat metody historikovy práce (včetně v současné době dosti populární orální historie). 
Pro čtenáře jinak zajímavé práce je to hlavně škoda, že se nedozví více o Haasových 
hudebních aktivitách v Terezíně, kvůli kterým se o jeho životní příběh zajímají dodnes 
zahraniční badatelé a filmoví dokumentaristé. 

Tuto skutečnost považuji za největší slabinu práce. Autorka se navíc v tématice 
terezínského ghetta příliš neorientuje – transport, kterým Pavel Haas odjel 2. prosince 1941 
z Brna do Terezína, označuje za „transport G-731“ (s. 37). Ve skutečnosti se jednalo o 
transport G a 731 bylo Haasovo transportní číslo, jak lze velice rychle zjistit z internetových 
stránek Památníku Terezín.1 Stejné nepřesnosti se autorka dopouští níže v případě Haasova 
otce Zikmunda. Autorka uvádí také dosti nepřesné údaje o nacistickém propagandistickém 
filmu, ve kterém účinkoval také Pavel Haas. Markéta Sedláčková jej označuje za 
„propagační“ a tvrdí, že byl uveden pod názvem Vůdce daroval Židům město. Jak ale již 
několikráte upozornili filmoví historikové, snímek nebyl nikdy uveden do kin (o účelu jeho 
natáčení se dodnes diskutuje) a jmenoval se Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem 
jüdischen Siedlungsgebiet.2 Jen na okraj poznamenávám, že na záběru z filmu, který autorka 
zařadila do obrazové přílohy (s. 83), je vedle Haase také Karel Ančerl, jenž po válce 
informoval Haasovu rodinu o skladatelově tragickém osudu. Domnívám se, že pobyt 
v Terezíně představoval pro Pavla Haase stěžejní část jeho života i z hlediska umělecké 
tvorby – po letech ponižování a omezování se z něj v terezínském ghettu paradoxně opět stal 
respektovaný umělec, který mohl opět přihlížet uvádění svých skladeb a sklízet za to uznání 
obecenstva, jak právě zaznamenává kamera propagandistického filmu. Haasův život 
v terezínském ghettu tak byl dle mého názoru ve znamení této ambivalence.   
 Na práci Markéty Sedláčkové oceňuji především její první část, kdy za pomoci 
důkladného studia archivních pramenů z Moravského zemského muzea popsala poměrně 

                                                 
1 http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/detail.php?table=ghetto&col=id&value=1427882 
2 Nejnověji např. STRUSKOVÁ, Eva – ŠPLÍCHALOVÁ, Jana – FEDOROVIČ, Tomáš: Pravda a lež. 
Filmování v ghettu Terezín 1942–1945 [DVD]. Židovské muzeum v Praze – Národní filmový archiv, Praha 
2013.  
 



plasticky předválečný umělecký i osobní život Pavla Haase. Za velice přínosné a zajímavé 
považuji objevení poznámek psaných do rohů  Haasových partitur, které zaznamenávají 
duševní rozpoložení tohoto umělce. Oceňuji, že autorka ve své práci popsala i vztahy v rodině 
Haasových, které nebyly vždy idylické. Ačkoliv se jedná o dosti osobní záležitosti, 
v některých případech značně pomáhají vysvětlit chování jednotlivých aktérů a je 
chvályhodné, že se tomuto tématu autorka nevyhnula. Osudy Haasových příbuzných jsou 
s jeho vlastním životním příběhem úzce spojené a je taktéž nutné pochválit autorku, že se jim 
věnovala. Značnou část informací čerpala autorka (z bohužel zvukově nezaznamenaného) 
rozhovoru s Haasovou dcerou Olgou. Dle zásad kritiky historického pramene by měla autorka 
tyto výpovědi konfrontovat s dalšími prameny, nicméně takovéto prameny bohužel chybí. Za 
pozitivní považuji též využívání filmových dokumentů jako historického pramene, byť mají 
někdy tyto produkty rozdílnou uměleckou hodnotu. V tomto ohledu mě překvapilo, že autorka 
nevyužila dokumentární film Suita pro jeden život (2000, režie Rudolf Chudoba), který je 
věnován právě životnímu příběhu Pavla Haase. Ocenit je třeba bohatou obrazovou přílohu 
bakalářské práce. 
 S některými autorčinými výroky lze polemizovat. Například tvrzení, že o Pavlu 
Haasovi neexistuje žádná publikace (s. 9), vyvrací autorka o stránku dále, když se zmiňuje o 
knize Lubomíra Peduzziho Pavel Haas. Jedná se sice o publikaci hudebního vědce, nicméně 
nelze tvrdit, že monografie věnovaná Haasovi neexistuje – přesnější by byla formulace, že 
dosud o Haasovi nemáme historickou knihu, ale pouze uměnovědnou. Polemizoval bych také 
s autorčiným tvrzením, že nebylo ve třicátých letech obvyklé, aby se komponisté vážné hudby 
inspirovali jazzem (s. 19). Právě v meziválečném Československu působilo několik 
skladatelů, kteří se jazzovou hudbou ve své „vážné“ tvorbě inspirovali a fakticky ho tím 
„povyšovali na umění“ – za všechny stačí jmenovat Jaroslava Ježka a Ervína Schulhoffa. 
Taktéž by se dalo zpochybnit konstatování, že po 15. březnu 1939 byla možnost vycestovat 
z protektorátu „prakticky nulová“ (s. 32) – stačí vzpomenout nejen dnes proslulé transporty 
dětí, organizované v létě 1939 Nicolasem Wintonem, ale i další legální odjezdy Židů do 
některých (též značně exotických) zemí světa. Formulaci „rasová očista“ v souvislosti 
s propuštěním Hugo Haase z Národního divadla počátkem roku 1939 (s. 30) bych použil 
v uvozovkách jako dobový termín. Poslední uvedení skladby Pavla Haase v rozhlase se 
konalo podle mého názoru 28. ledna 1939, nikoliv 28. ledna 1938 (s. 27). Práce je jinak po 
formální stránce vynikající, objevil jsem v ní pouze jednu pravopisnou chybu (s. 48).  
 I přes výše uvedené připomínky splňuje práce Markéty Sedláčkové podle mého názoru 
požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
V Praze, dne 19. května 2015  
 
         PhDr. Petr Koura, Ph.D. 
 
     
 

 
 
 
 

 
 

 


