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ANOTACE

Bakalářská práce Pavel Haas se zabývá osobním životem brněnského hudebního skladatele 

židovského původu Pavla Haase. Pavel Haas byl významným hudebním skladatelem a jeho 

životní příběh by neměl být zapomenut. Tato práce popisuje skladatelův život od dětství až 

po  jeho  tragický  konec  v  Osvětimi.  Dále  se  zaměřuje  na  osud  jeho  rodiny  a  to  i  v 

okamžiku,  kdy  už  bylo  jisté,  že  se  Pavel  Haas  nikdy  nevrátí.  Práce  vychází  z  knihy 

Lubomíra Peduzziho Pavel Haas, dobových dokumentů a vzpomínek paní Olgy Haasové – 

Smrčkové, skladatelovy dcery.  Cílem je seznámení s životním příběhem Pavla Haase a 

událostmi, které jeho rodinu postihly.
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ANNOTATION

The bachelor  thesis  Paul Haas deals  with the personal  life  of Paul Haas,  a  prominent 

composer of Jewish origin born in Brno, whose life story should not fall into oblivion. The 

thesis describes his life since his childhood until his tragic end in Auschwitz. It further 

focuses on the fate of his family even after the point when it became clear that he would 

never return. The thesis is based on the book  Paul Haas by Lubomír Peduzzi, historical 

documentation as well as memories of the composer's daughter Olga Haasová – Smrčková.

Its aim is to depict the life of Paul Haas and the events that affected his family.
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1. Úvod
Uplynulo  již  více  než  sedmdesát  let  od  tragické  smrti  brněnského  hudebního 

skladatele židovského původu Pavla Haase. Doposud však nebyla napsána žádná publikace 

věnující se výhradně jeho životu. To jsem se rozhodla svou bakalářskou prací změnit a 

chci ji věnovat vzpomínce na člověka, jehož hudba v Brně stále žije, ale osud může být 

časem zapomenut.  Pavel  Haas byl  jedním z mnoha lidí,  kteří  zemřeli  jen kvůli  svému 

„rasovému původu“. Časem se může stát tato doba dávnou minulostí,  ale teď tomu tak 

není. Toto téma je stále živé a z naší paměti by nemělo nikdy zmizet. Není to tak dlouhá 

doba a vždy může vejít v platnost známé rčení: „Historie se opakuje.“   

Pavel  Haas  byl  obyčejný  člověk  s  pozoruhodným  talentem,  jehož  odhodlání 

věnovat  se  hudbě je  i  dnes  hodno obdivu.  Narodil  se  v Brně  dne  21.  července  1899. 

Vystudoval německou obecnou školu. Po jejím absolvování byl zapsán na I. české reálné 

gymnázium,  které  však  nedokončil.  Zlákala  jej  hudba.  Když  pak  roku  1919  zahájila 

činnost první brněnská konzervatoř, Pavel Haas patřil mezi její první žáky. Pavlova talentu 

si povšiml i sám Leoš Janáček, který ho přijal do své mistrovské školy.  Pavel to však 

neměl  v  životě  snadné.  Úspěch  byl  vždy  časem  vyrovnán  neúspěchem.  Po  ukončení 

konzervatoře a mistrovské školy roku 1922 byl Pavel Haas bez místa a možnosti práce v 

oboru. Z úspěšného a talentovaného žáka se tak na čas stal příručí v otcově obchodě. Zlom 

nastal roku 1931. Práce pro rozhlas a možnost spolupráce s bratrem Hugem. Nemnoho lidí 

dnes ví, že i jedny z nejzdařilejších filmů Huga Haase, Život je pes, Mazlíček a Kvočna 

vznikly ze spolupráce obou bratrů, neboť hudba, která v těchto filmech zazněla, je dílem 

skladatele Pavla Haase. Avšak „skutečná“ hudba a tvorba Pavla Haase se od té filmové 

velice liší. Období mezi roky 1931 a 1938 je považováno za Pavlovo nejúspěšnější, ať už z 

pohledu hudební tvorby, nebo osobního života. Pavel se věnoval práci ve svém oboru, jeho 

tvorba se stala velice populární, roku 1932 se seznámil s MUDr. Soňou Jakobsonovou, 

která se později stala jeho manželkou, a roku 1939 se narodila malá Olinka, jediné dítě 

Pavla  Haase.  Za  vrchol  kariéry  Pavla  Haase  lze  pak  považovat  rok  1938,  kdy  měla 

premiéru v divadle Na Hradbách, jeho opera  Šarlatán. Za toto dílo byla Pavlu Haasovi 

udělena cena Smetanovy nadace. Bohužel tyto události lze dnes považovat za předehru k 
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tragédii. Židovský původ Pavla Haase byl veřejným tajemstvím, což se mu stalo osudným. 

Následovaly  události:  rozvod,  nucený  odchod  od  rodiny,  tajné  návštěvy,  přesun  do 

Terezína a tragický konec dne 17. října 1944 v Osvětimi.

Tato bakalářská práce si klade nemalý cíl - ukázat Pavla Haase jako obyčejného 

člověka, hodného syna, milujícího manžela a pyšného tatínka, jemuž události zabránily být 

se svojí rodinou. Pokusím se zde zmapovat život Pavla Haase před válkou, v období války 

a další osud jeho rodiny od okamžiku, kdy se její členové dozvěděli, že se Pavel již nikdy 

nevrátí. A poukáži i na nepřesnosti, které jsou dnes uváděny.

Pokud bychom dnes hledali publikaci o životě Pavla Haase, nebyli bychom příliš 

úspěšní. Existuje velice zdařilá kniha Lubomíra Peduzziho, která vyšla v Brně roku 1993, 

avšak  i  tato  zajímavá  a  zdařilá  publikace  nesoucí  název  Pavel  Haas  je  zaměřena  na 

skladatelovo dílo, kdy jeho osobní život slouží pouze k dokreslení doby, v níž skladby 

vznikaly.  Tato  bakalářská  práce  tedy  vychází  z  publikace  Lubomíra  Peduzziho  Pavel  

Haas, dále pak z dobových dokumentů, vysvědčení, školních rozvrhů, originálů skladeb, 

soukromé  korespondence,  fotografií  a  vzpomínek  paní  Olgy  Haasové  –  Smrčkové, 

skladatelovy dcery (nebyla nahrávka, zapisuji). Osud Pavla Haase by totiž neměl být nikdy 

zapomenut. Stejně jako osudy dalších lidí, které doba připravila o práci, rodinu a nakonec i 

o život.
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2. V rodinném kruhu

2. 1. Rodiče
Pavel  Haas  se  narodil  dne 21.  června  18991 v  rodině  židovského obchodníka  s 

obuví Zikmunda Haase a jeho ženy Olgy Haasové, rozené Epsteinové. Zikmund Haas se 

seznámil se svojí ženou v Brně, kam jej přivedly pracovní povinnosti, neboť byl až do roku 

1907  zaměstnán  u  brněnské  firmy  Taussik  &  Shon.  Co  však  přivedlo  do  Brna  Olgu 

Epsteinovou,  dceru  ruského úředníka  paroplavební  společnosti  z  Oděsy,  to  se  dnes  již 

zřejmě  nedozvíme.2 Ke  sňatku  došlo  dne  27.  března  1898  v  brněnské  synagoze.3 Z 

manželství se narodili dva synové, Pavel a mladší Hugo (narozen 19. února 1901). V době 

narození obou synů žila rodina Haasových ještě v Bezručově ulici č.p. 5.

Na přelomu 19. a 20. století došlo v Brně k mnoha změnám, mohutně se rozvíjel 

průmysl a také byla uvedena do provozu první elektrická tramvaj. Zikmund Haas, již jako 

zkušený obchodník, nemohl nechat tyto důležité události bez povšimnutí a od roku 1907 se 

začaly v Brně objevovat první prodejny s obuví nesoucí název „Obuv českého průmyslu 

U Zajíce“.  V roce 1911 měl  v Brně  tento  obuvní  závod již  tři  pobočky a to  na  ulici 

Zámecké č.p. 2, Nádražní č.p. 1 a Masarykově č.p.32.4

Olga Haasová se plně věnovala výchově svých synů a zřejmě po ní zdědily obě děti 

cit pro hudbu. Hugo Haas často vzpomínal na to, že maminka doma krásně zpívala. A i 

když byli k hudbě oba chlapci od malička vedeni, Pavel k ní měl vždy o něco blíž než 

Hugo. Již od mládí projevoval hudební nadání a časem ho začalo zajímat vše, co se hudby 

mohlo  týkat.  Pavel  byl  velice  zvídavé  dítě.  Dětství  obou  chlapců  bylo  harmonické  a 

zanechalo mezi nimi silné citové pouto, které  přetrvalo až do smrti. Ani události, které oba

1 www.badatelna.eu/reprodukce/?fondId=1073&zaznamId=1107029&reproId=3634978   - Matrika židovské 

náboženské obce v Brně (navštíveno dne 8. 12. 2014)

2 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)

3 www.badatelna.eu/reprodukce/?fondId=1073&zaznamId=1107029&reproId=3634978   - Matrika židovské 

náboženské obce v Brně (navštíveno dne 8. 12. 2014)

4 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

14
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bratry oddělily, nejprve dočasně roku 1939,  později však definitivně  roku 1944, na tom 

nic nezměnily.

2. 2. Studium na německé obecné škole a I. české reálce
Haasovi si velmi dobře uvědomovali, že žijí ve městě, kde se chlapci bez znalosti 

německého jazyka neobejdou. Proto byli  oba zapsáni nejprve do německé obecné školy 

a později nastoupili na I. české reálné gymnázium v Antonínské ulici. Když Pavel započal 

svá  studia  na  reálném gymnáziu,  čekalo  ho hned několik  změn.  V roce  1910 se  totiž 

Haasovi přestěhovali z Bezručovy ulice č.p. 5 do ulice Biskupské č.p. 8.5 A i když se u 

Haasových  doma  mluvilo  výhradně  česky,  přechod  z  německé  školy  na  českou  nebyl 

zrovna jednoduchý. Již na samém počátku školního roku 1910/1911 Pavel pocítil, že jeho 

znalosti hovorové češtiny, kterou znal z domova, nestačí. Rodiče tedy ihned najali oběma 

chlapcům domácího učitele českého jazyka, studenta Josefa Marečka.6 Pavel se v češtině 

velmi rychle zlepšil, ale i tak měl po celou dobu dalšího studia blíž k jazyku německému.

Pavlova touha po hudbě stále rostla a nebylo tomu jinak ani v době jeho studia na 

reálném gymnáziu. Již jako malé dítě vždy bedlivě naslouchal maminčinu zpěvu, a když 

pak vyvstala možnost, že by se oba chlapci mohli začít učit hrát na klavír, otevřely se před 

Pavlem nové možnosti. Hudba ho nejen lákala, ale i zajímala. Měl silný cit pro tón a časem 

mu již rozsah klavíru nestačil. Vzhledem k tomu, že Pavel navštěvoval nejprve německou 

obecnou  školu,  není  možné  mu  zazlívat,  že  jeho  první  tvorba  nese  německý  název. 

Nejstarší dochovanou skladbičkou je Konzertstück,7 pocházející ze dne 7. srpna roku 1912, 

to bylo Pavlovi 13 let. Nejednalo se však o první hudební tvorbu Pavla Haase. Již jako žák 

německé obecné školy si skládal vlastní hudbu k německým básničkám a textům, ty se 

5 S touto ulicí jsou oba (Pavel i Hugo Haas) spojováni dodnes.

6 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

15

7 ODH MZM, Pavel Haas: Konzertstück No. 1, sign. A 29.795
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však z velké části nedochovaly. Jednou Pavel složil hudbu i k básničce, kterou napsal jeho 

mladší bratr Hugo, tu pak společně oba chlapci věnovali svým rodičům.8

V průběhu školního roku 1913/1914 Pavel studium reálného gymnázia přerušil. Dle 

vzpomínek Huga Haase přerušení studia zapříčinilo Pavlovo astma, jímž od malička trpěl. 

Pro  Pavla  však  i  tato  nepříjemnost  představovala  možnost  věnovat  se  hudbě  a 

komponování, aspoň na nějaký čas, více nežli doposud. Se svolením rodičů se Pavel zapsal 

na  Hudební  školu  Besedy  brněnské,  kde  začal  brát  hodiny  harmonie.  Hudební  škola 

Besedy brněnské byla v této době jedna z mála možností hudebního vzdělávání v Brně.9

Když  se  na  počátku  školního  roku  1914/1915  začalo  uvažovat  o  Pavlově 

opětovném návratu do lavice reálného gymnázia, byla již celá Evropa zasažena válkou. I 

situace v Brně se změnila. Budova I. českého reálného gymnázia byla od počátku války 

pod vojenskou správou a fungovala jako lazaret.10 Pavel se sice do školy vrátil, avšak ne do 

již  zmíněné budovy reálného gymnázia  v Antonínské ulici,  ale  do budovy II.  českého 

reálného gymnázia na ulici Křenová. Tato změna měla velký vliv na další Pavlovo hudební 

vzdělání,  neboť  na  reálce  v  Křenové  ulici,  což  je  doloženo  Pavlovým  rozvrhem,  se 

vyučovalo pouze v odpoledních hodinách.11 Díky tomu mohl Pavel i nadále navštěvovat 

hodiny harmonie a klavíru Hudební školy Besedy brněnské.

 Pavlova touha po dalším hudebním vzdělání stále rostla, a proto na konci kvarty 

roku 1915 požádal  rodiče o svolení  k odchodu z reálného gymnázia.  Rodiče souhlasili 

a Pavel již do kvinty následujícího školního roku 1915/1916 nenastoupil.12 V roce 1915 

nebyla v Brně žádná konzervatoř, která by umožnila Pavlovi další studium hudby.13 Pavel 

8 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)

9 15. 10. 1891 povolen provoz Hudební školy Besedy brněnské

10 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

17

11 Pavel Haas: Rozvrh hodin ze školního roku 1914/1915, v majetku Olgy Haasové

12 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

19

13 První brněnská konzervatoř byla založen 25. 9. 1919 dekretem Ministerstva školství a národní osvěty
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si tohoto faktu byl vědom, a přesto ze svého rozhodnutí neustoupil. V této době nemohl 

tušit, že se vše za čtyři roky změní. Zapsal si tedy další hodiny na již zmíněné Hudební  

škole Besedy brněnské a ve volných chvílích vypomáhal v obchodě svého otce, což byla 

daň za svolení k odchodu z reálného gymnázia. O jeho odhodlání věnovat se pouze hudbě 

vypovídají i dnes tři slova, která si Pavel napsal na rub rozvrhu z Hudební školy Besedy 

brněnské: Vůle! Síla! Charakter!!!14

Pavel trávil v obchodě u svého otce dvě až pět hodin denně. Zbylý čas měl pak 

rozvržen  následovně:  výuka  na  Hudební  škole  probíhala  mezi  jedenáctou  a  dvanáctou 

hodinou a večer, dvě hodiny denně věnoval Pavel cvičení na klavír (v sobotu dvojnásobek) 

a hodinu až dvě kontrapunktu a komponování. Důležitou roli pak sehrála volná hodina, 

která obsahovala nesplněné úkoly z minulých dní. Ač se to zdálo být nemožné, v roce 1916 

Pavel Haas zkomponoval osm skladeb: 3  Fugy pro smyčcové kvarteto, Žalm pro tenor a  

varhany, Sonátu B dur pro klavír, Sonátu G dur pro housle a klavír, zlomky dvou symfonií 

a kantáty Na křižovatce. Skladbu Sonáta f moll pro klavír nedokončil.15

2. 3. Konzervatoř a studium mistrovské školy Leoše Janáčka
Zlomovým se pro Pavla Haase stal rok 1919, neboť dne 25. září tohoto roku byla 

dekretem  ministerstva  školství  a  národní  osvěty  zahájena  činnost  první  brněnské 

konzervatoře.16 Brněnská konzervatoř vznikla spojením Hudební školy Besedy brněnské 

a varhanické školy Leoše Janáčka.17 Tyto dvě instituce byly až do roku 1919 jednou z mála 

možností dalšího hudebního vzdělávání v Brně. O založení první brněnské konzervatoře se 

velice zasloužil skladatel Leoš Janáček, který se stal i jejím první ředitelem a jehož jméno 

nese tato konzervatoř dodnes. 

14 ODH MZM, Pavel Haas: Rozvrh hodin z roku 1915/1916, sign. G 8.339a

15 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

17

16 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

23

17 Funkce institucí: Hudební školy Besedy brněnské od roku 1891, varhanická škola od roku 1881
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Pavel Haas byl přijat rovnou do třetího ročníku hudebního oddělení konzervatoře 

oboru  kompozice,  neboť  jeho  znalosti  již  přesahovaly  znalosti  studentů  prvního,  ba  i 

druhého ročníku.  Pavel  byl  na studium skutečně výborně připraven,  a  i  když  poměrně 

velkou část dne trávil u svého otce v obchodě, své hudební vzdělávání nikdy nezanedbával. 

Mezi předměty, které ve třetím ročníku Pavel Haas absolvoval, nechyběla skladba, hudební 

forma a rozbor skladby, kontrapunkt, instrumentace, hra partitur, řízení orchestru, obligátní 

klavír  a  klavírní  doprovod.18 O  jeho  chuti  ke  studiu  vypovídá  i  vysvědčení  z  tohoto 

ročníku. Ač Pavla některé předměty zaujaly méně, jeho výsledky byly skutečně vynikající. 

Navíc se na konzervatoři opět setkal i se svými učiteli z Hudební školy Besedy brněnské, 

Annou Holubovou, Janem Kuncem a Vilémem Petrželou.

Pavel  Haas  byl  skutečně  nadaným  žákem,  kterého  si  Leoš  Janáček  nemohl 

nevšimnout a již dne 25. záři 1920 ho přijal do své mistrovské školy. Hudba Leoše Janáčka 

Pavla Haase velice očarovala a značně poznamenala i jeho další tvorbu. Jaký vlastně byl 

Leoš Janáček pedagog? Jedna z mnoha vzpomínek Pavla Haase zachytila Leoše Janáčka 

jako velice temperamentního a výbušného člověka: „Dnes  zničil hustými čarami svízelnou  

práci mladého postrašeného mozku a příště rozzuřil se vášnivě nad vlastními hieroglyfy.“19 

Vzpomínku na Leoše Janáčka nám zanechal i Pavlův mladší bratr Hugo, který bratra na 

konzervatoř následoval. S Leošem Janáčkem se setkal u přijímacích zkoušek. Z této doby 

pochází  nejčastěji  zmiňovaná  Hugova vzpomínka:  „Zkoušející  muž s  bílou  hřívou měl  

posoudit,  mám-li se dát na pěveckou dráhu. Jeho posudek byl velice upřímný, řekl mi:  

Haasi, vy nezpívejte, dejte se na herectví.“20 A měl pravdu. Hugo na konzervatoři dlouho 

nezůstal a zběhl k divadlu.

Hereckou kariéru započal Hugo Haas v Brně.  Jelikož v době Hugova rozhodnutí 

byla jeho maminka Olga na léčení, bylo nutné ji o událostech informovat dopisem. Úkolu 

se, jak už to bývá, musel zhostit Hugův otec. Dopis, který Zikmund Haas své ženě zaslal a 

18 Pavel Haas: Vysvědčení z Hudební a dramatické konzervatoře v Brně školní rok 1919/1920, v majetku 

Olgy Haasové - Smrčkové

19 citováno dle: dokumentárního filmu: Komici na jedničku, 2010 (režie Alena Činčerová)

20 citováno dle: dokumentárního filmu: Český herec Hugo Haas, 1963 (režie Bohuslav Musil)
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ve  kterém  ji  informoval,  že  jejich  syn  opustil  konzervatoř  a  nastoupil  do  divadla,  se 

bohužel nedochoval. Obsah je nám však znám díky poslednímu dokumentárnímu filmu, 

jež vznikl krátce před Hugovou smrtí. Text dopisu: „Hugo je u divadla.“ Odpověď: „Ty 

vole, tobě nemůže člověk nechat děti ani na chvilku.“21 Tyto události byly již mnohokrát 

citovány a nalezneme je v každé publikaci týkající se Huga Haase. Avšak pokud bychom 

hledali zmínku o Hugově starším bratru Pavlovi, úspěšnost by byla nepatrná.

Setkání s Leošem Janáčkem tedy ovlivnilo jak hereckou kariéru Huga Haase, tak 

i hudební kariéru Pavla Haase. Leoš Janáček byl zajisté pozoruhodný člověk se svéráznými 

pedagogickými postupy, avšak i geniální hudební skladatel, který svou tvorbou zanechal 

na svých žácích nesmazatelný dojem. I  Pavel Haas pozorně naslouchal  jeho výkladu a 

hudbě. Dá se říci, že celá jeho další tvorba se nese v Janáčkově duchu. Již v prvním roce 

svého studia složil  Pavel Haas  Malé preludium pro klavír a dvě ze Tří  písní na slova  

Josefa  Svatopluka Machara.  Ve druhém roce  studia pak  I.  Smyčcový  kvartet a  mnoho 

dalších skladeb.  Zásadní se však stala práce na  Divošce,  veselohře dle námětu Viktora 

Krylova.  Leoš  Janáček  ve  školním  roce  1920/1921  předložil  svým  studentům  tento 

prozaický  text,  který  bylo  třeba  zhudebnit.22 Pavel  Haas  měl  již  zkušenosti  se 

zhudebňováním textů  a  práce  na  Divošce jej  velice  zaujala.  Divoška se  zřejmě  stala  i 

prvním podnětem, který Pavla v pozdějších letech motivoval, k vytvoření vlastní opery.23 

Pavel Haas zakončil své hudební vzdělání na konzervatoři dne 28. června 1922.

21 citováno dle: dokumentárního filmu: Na návštěvě u Huga Haase, 1968 (režie Jiří Vondráček)

22 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

28

23 ODH MZM, Pavel Haas: Místo v 1. scéně Divošky, sign. A 29.821
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3. První spolupráce a první společný film

3. 1. Čas bez konce
Když Pavel Haas ukončil dne 28. června 1922 studium na konzervatoři,  byl bez 

místa.  Profesoři  na  hudebních  školách  si  svá  místa  hlídali  a  nových  nebylo.  Kam  se 

najednou poděly úspěchy,  které Pavla provázely v průběhu studia? Mezi nejznámějšími 

bylo možno vzpomenout na premiéru Čapkovy hry R.U.R roku 1921, ke které Pavel Haas, 

tehdy ještě  jako student,  pod pseudonymem H.  Pavlas,1 složil  scénickou  hudbu.  Jedna 

pracovní  příležitost  se  však  ještě  téhož  roku  Pavlovi  naskytla  -  místo  divadelního 

korepetitora v německém Saarbrückenu. Avšak podmínky, které byly Pavlovi poskytnuty, 

nebyly slučitelné s jeho existencí a další činností v Saarbrückenu.2 Po návratu domů začal 

stejně  jako  v  době  studií  pracovat  u  svého  otce,  ve  volných  chvílích  komponoval  a 

vyučoval hru na klavír. I když se jeho komponování omezilo na dobu po práci, neodradilo 

ho to od hudby, kterou měl tak rád.

Smutnou událostí v Pavlově životě, která jej v této době silně zasáhla, byla smrt 

Leoše Janáčka dne 12. srpna 1928. Leoš Janáček nebyl pouze Haasovým učitelem, ale i 

vzorem a dalo by se říci, přítelem. Na přátelství, ze kterého se nikdy nevytratil obdiv a úcta 

žáka k učiteli, lze usuzovat dle několika dochovaných pohlednic a dopisů, které Pavel Haas 

Leoši  Janáčkovi  zaslal  ať  už  v  době  svého  studia,  či  po  ukončení  konzervatoře  a 

mistrovské  školy.  Tyto  dopisy jsou dnes  součástí  Janáčkova  archivu a  jsou uloženy v 

Moravském zemském muzeu. Z doby Pavlova studia pochází například pohled z Drážďan 

zaslaný  Leoši  Janáčkovi  roku  1921:  „Mistře,  slyšel  jsem  v  Drážďanech  „Prodanou“.  

Provedení bylo tak skvostné, že jsem radostí  plakal.  Tam bych rád slyšel Pastorkyni a  

Káťu. Srdečně Vás zdraví Pavel Haas“.3 Za zajímavý lze považovat i úryvek z dopisu ze 

dne 29. ledna 1925, v němž Pavel Haas gratuluje svému učiteli  ke jmenování  čestným 

1 Nikoliv A. Pavlas jak uvádí PIVODA, Ondřej v publikaci k výstavě Janáčkův nejnadanější žák. s. 14

2 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

38

3 ODH MZM, Janáčkův archiv: Pohled z Drážďan roku 1921, inv. č. 4363 - k vidění v rámci výstavy Pavel  

Haas, Janáčkův nejnadanější žák (navštíveno dne 18. 2. 2015)
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doktorem filozofie: “Vážený, drahý mistře, ani Vám nemohu říci, jakou radostí a pýchou  

mne  naplnila  zpráva  o  Vašem  jmenování  čestným  doktorem  filosofie  naší  moravské  

univerzity. Jest to vzácná lidská pocta, kterou bývají vyznamenáni jen takoví jednotlivci,  

jež obdařila Prozřetelnost a Osud v nejvyšší míře, právě tak jako Vás. Mistře, přeji Vám z  

celého  srdce,  byste  tohoto  nového  titulu  ještě  dlouho  a  ve  zdraví  užíval,  byste  dále  

obohacoval kulturní svět svými vzácnými pracemi...”4 Na tomto úryvku je patrný obdiv a 

úcta, kterou Pavel Haas k Leoši Janáčkovi pociťoval. O to více ho jeho smrt zasáhla. Čas 

bez konce – i tak lze nazvat období mezi léty 1922 a 1931. V této době se v Pavlově životě 

mnoho nezměnilo.

3. 2. Nové možnosti
Když se v roce 1931 naskytla možnost práce pro rozhlas a současně i spolupráce 

s  milovaným  bratrem  Hugem,  Pavel  neváhal.  A  tak  vznikla  Předehra  pro  rozhlas  s 

Hugovým textem a  Pavlovou  hudbou.  Předehra pro  rozhlas  s  stala  prvním dílem,  na 

kterém oba bratři spolupracovali. Odvysílána byla dne 2. června 1931.5 Hugo Haas byl v 

roce 1931 již známý herec. Stejně jako Pavel nedokončil reálné gymnázium a následně i z 

konzervatoře zběhl k divadlu, což mu prorokoval už Leoš Janáček. Dle vzpomínky Olgy 

Haasové  –  Smrčkové  byl  Hugo  usměvavý,  otevřený  člověk.  Není  tedy  divu,  že  se  v 

herectví rychle uplatnil.6 Po úspěchu  Předehry pro rozhlas  následovala další spolupráce 

obou bratrů. Pavel ji vítal, ač se od jeho skutečné hudební tvorby velice lišila. Přece jen se 

však jednalo o práci s tóny a melodiemi, o možnost hudebně tvořit nejen pro sebe. V roce 

1931 Hugo Haas začal spolupracovat s režisérem Martinem Fričem a to nejen jako herec, 

ale  i  jako spoluautor  filmových scénářů.  Tato  spolupráce  poskytla  již zmiňované nové 

pracovní  možnosti  i  Pavlu Haasovi. Jména Hugo Haas,  Martin Frič a Pavel Haas byla 

4 ODH MZM, Janáčkův archiv: Dopis z Brna ze dne 25. 1. 1925, inv. č.4809 - k vidění v rámci výstavy  

Pavel Haas, Janáčkův nejnadanější žák (navštíveno dne 18. 2. 2015)

5 VETTERL, Karel. Novinky v rozhlasové hudbě, Radiojournal IX, 1931, č. 22, s. 3

6 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 17. 2. 2015)
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uvedena pod jedněmi z nejúspěšnějších filmů té doby. První jejich společná práce započala 

roku 1933 na filmu Život je pes.

Co však předcházelo  vzniku tohoto  snímku,  i  na to  vzpomenul  nejednou Hugo 

Haas: „Často jsem si stěžoval režiséru Fričovi, že mou dávnou touhou je zahrát si ve filmu  

dvojitou roli…a to nejen milovníka,  ale i  charakterního komika.  Za tímto účelem jsme  

přečetli  spoustu  libret,  z  nichž  se  však  žádné  nehodilo.  No  tak  jsme  se  rozhodli,  že  

zpracujeme  námět  vlastní.  Ty  budeš  dělat  vlastního  strýčka,  navrhl  mi  Frič.  A  řada  

komických situací se mi začala honit hlavou.“7 Martin Frič a Hugo Haas napsali scénář a 

Pavel k němu složil hudbu. Tato hudba se pak stala na mnoho let skutečným hitem. Pavel 

Haas se nechal při své tvorbě inspirovat jazzem, což nebylo obvyklé. A možná i to byl ten 

důvod, proč byly písně, jež ve filmu zazněly, tak žádané. Z mnoha je nutno jmenovat tu 

nejznámější a to  To nevadí, slova jsou opět dílem Huga Haase, hudba pak Pavla Haase. 

Film měl obrovský úspěch, a i když tato trojice spolupracovala i na dalších filmech jako 

byl film Mazlíček 1934 a Kvočna 1937, popularitu hudby z prvního filmu již žádný další 

film nikdy nepřekonal.

Dnes není možné posoudit, zda tato práce Pavla zaujala či nikoliv, rozhodně však 

není možné souhlasit s názorem, který uvedl Ondřej Pivoda v publikaci k výstavě  Pavel  

Haas,  kde jako důvod pseudonymu  Ivan Pavlas,  který  je  i  dnes   na  partituře  k filmu 

Kvočna,  uvedl  zamýšlenou  distribuci  filmu  do hitlerovského Německa.8 Mohl  by snad 

židovský  původ skladatele  ovlivnit  další  osud filmu  více  nežli  židovský  původ  autora 

scénáře a režiséra?!9

7 citováno dle: dokumentárního filmu: Na návštěvě u Huga Haase, 1968 (režie Jiří Vondráček)

8 PIVODA, Ondřej.  Pavel Haas, Janáčkův nejnadanější žák Brno: Vydalo Moravské zemské muzeum v 

Brně, 2014, s. 20

9 Jedná se o nepodloženou informaci.
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4. Smutný konec, nový začátek

4. 1. Krutá nemoc
Dobu,  kdy  započala  filmová  spolupráce  bratrů  Haasových  by  bylo  možné 

považovat za šťastnou, avšak není tomu tak. V této době totiž začala v rodině Haasových 

obcházet krutá nemoc, která se projevila právě na přelomu roku 1931 a 1932, kdy u Olgy 

Haasové, maminky obou v této době již dospělých mužů, propukla rakovina. Nebylo to 

lehké období a na Pavla velmi těžce dolehlo. Pavel byl citlivý a nemoc milované maminky 

jen velice těžce snášel. Postupem času byly mírnější projevy nemoci nahrazeny projevy 

daleko  silnějšími.  Jednalo  se o  rakovinu kostí  a  páteře,  která  mamince  působila  velké 

bolesti. Stav Olgy Haasové byl natolik vážný, že se rozhodla na konci května roku 1932 

podstoupit ozařování. V roce 1932 však nebylo možné podstoupit tuto léčbu v Čechách, 

odjela tedy do Vídně.10 Pavel jel s ní. Nemoc však neustoupila, propukla naplno a Olga 

Haasová jí nakonec dne 25. prosince 1933 podlehla. Šťastný - nešťastný rok 1933, úspěch 

filmu Život je pes jako by měl být vyrovnán krutou daní, smrtí milované maminky. Pavel 

se z její smrti jen těžko vzpamatovával, nemohl pracovat a trápil se. Byl na maminku již od 

malička velice silně fixovaný. Měli k sobě blízko a dokázali si být navzájem oporou. To se 

teď změnilo.

Ač byla  nemoc milované maminky jakkoliv zlá,  dopomohla  k seznámení  Pavla 

Haase s MUDr. Soňou Jakobsonovou. Ta se stala v roce 1932 ošetřující lékařkou Olgy 

Haasové. Soňa Jakobsonová působila v Praze a zde se také seznámila s Hugo Haasem. Ten 

ji požádal, aby převzala péči o jeho nemocnou maminku. Soňa svolila. V Brně si zřídila 

novou praxi a pravidelně docházela k Haasovým do bytu v Biskupské ulici č.p. 8. Během 

těchto častých návštěv, neboť zdravotní stav Olgy Haasové se velice zhoršoval, se Soňa 

Jakobsonová nejednou potkala s Pavlem Haasem.11

10 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

64

11 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)
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4. 2. MUDr. Soňa Jakobsonová
Soňa  Jakobsonová  byla  velice  krásná  mladá  žena,  což  je  patrné  z  dobových 

fotografií.12 Narodila  se  18.  května  1899 v  Moskvě.  V osmnácti  letech  jí  zemřeli  oba 

rodiče.  Ještě  v  Rusku se provdala  za dr.  Romana Jakobsona.  S ním také  v roce  1920 

emigrovala  do  Československa,  neboť  působila  jako úřednice  sovětské  obchodní  mise. 

Když přišla Soňa Jakobsonová do Československa, neuměla česky ani německy. Výborně 

ovládala ruštinu a francouzštinu. Kvůli studiu medicíny se během několika málo měsíců 

naučila  tak  dobře  německy,  že  mohla  bez  sebemenšího  problém vystudovat  lékařskou 

fakultu Univerzity Karlovy. Její manžel, dr. Roman Jakobson, byl již v této době známým 

a uznávaným jazykovědcem. Jeho jméno se významně zapsalo do dějin lingvistiky.  Dr. 

Roman  Jakobson  byl  nejen  představitelem strukturalismu,  ale  i  jedním ze  zakladatelů 

Pražského lingvistického kroužku.13

Soňa Jakobsonová vystudovala medicínu a se svým manželem žila v Praze. Nevíme 

přesně kdy a za jakých okolností se seznámila s Hugem Haasem. Avšak můžeme s určitostí 

tvrdit, že k seznámení došlo mezi léty 1931 a 1932. V roce 1932 se totiž, již jako lékařka, 

ujala  péče  o  nemocnou  Olgu  Haasovou.  Setkání  s  Pavlem proběhlo  až  v  Brně.  Časté 

návštěvy  u  nemocné  maminky  daly  podnět  k  tomu,  že  mezi  Soňou  a  Pavlem  začala 

sympatie a náklonnost postupně přerůstat v silný cit. Po smrti Olgy Haasové koncem roku 

1933 se Pavel se Soňou velice sblížil. Soňa byla však stále vdaná. Její manžel dr. Roman 

Jakobson přednášel od roku 1933 v Brně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Na 

základě vzájemné dohody mezi manžely došlo dne 27. června 1935 k rozvodu. Oba však 

zůstali až do smrti přáteli. A nic na tom nezměnila ani pozdější emigrace dr. Jakobsona do 

USA.14

12 Fotografie v majetku Olgy Haasové - Smrčkové

13 K  prvnímu  setkání  6  členů  pozdějšího  Pražského  lingvistického  kroužku  došlo  dne  6.  října  1926 

(V. Mathesius, R. Jakobson,  B. Havránek, J. Rypka, B. Trnka, H, Becker)

14 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)
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4. 3. Svatba, poznámky v partituře a úspěšný rok 1938
Svatba Pavla Haase a Soni Jakobsonové se konala dne 17. října 1935 v Brně na 

Nové  radnici.15 Svatební  fotografie  manželům  Haasovým  vyhotovil  brněnský  fotograf 

František Svítil.16 Tyto fotografie byly i dnes jediným zdrojem informací o tom, kdo se 

svatby zúčastnil. Mimo rodinných příslušníků bylo na svatbě přítomno i několik Pavlových 

učitelů z brněnské konzervatoře.

Pavel Haas měl krásný zvyk, okamžiky, které jej zaujaly,  potěšily či nepříjemně 

zasáhly,  si zapisoval. Nikoliv však do zápisníku, jak bývalo zvykem. Pavel si psal tyto 

poznámky na rozepsanou partituru do horního či dolního okraje. Díky těmto poznámkám 

se  nám  zachovalo  několik  zajímavých  informací.  Z  období  před  svatbou  nám  Pavel 

zanechal dvě poznámky, a to na skice opery Šarlatán z dne 19. prosince 1934 (¾ na 12 v 

noci):  „Dnes jsem dostal od Soničky plnicí pero, které tímto zasvěcuji.“17 A na Suitě pro 

klavír ze  dne  10.  října  1935:  „Zítra  (11.X.35)  přivezou  mi  klavír  do  nového  bytu  za  

Soničkou.“18

Novým domovem se novomanželům Haasovým stal byt v ulici Karla Wawry č.p. 

67.19 Manželství Pavla a Soni Haasových bylo šťastné, leč krátké. Pavel se po svatbě, na 

přání své ženy, věnoval již pouze komponování a soukromé výuce. Soňa Haasová jakožto 

lékařka měla slušný příjem, a tak nebyla rodina závislá na příjmu Pavla. Období krátce 

před svatbou a po svatbě, tedy od roku 1934 do roku 1938, se dalo považovat za Pavlovo 

nejúspěšnější. Skládal vážnou hudbu, byl úspěšný i díky scénické hudbě k činohrám. Jeho 

Dechový kvintet, který byl prezentován dne 7. ledna 1935 ve Vídni, měl velký úspěch.20 

15 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

66

16 Fotografie v majetku Olgy Haasové - Smrčkové

17 ODH MZM, Pavel Haas: Šarlatán, op. 13, sign. B. 832

18 ODH MZM, Pavel Haas: Suita pro klavír, op. 13, sign. A 22.704

19 Dnes Havlíčkova ulice - vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 17. 2. 2015)

20 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

66
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Manželství  Haasových  bylo  velice  šťastné  a  spokojené.  Když  se  pak  dne  1. 

listopadu 1937 narodila  malá  Olinka,  Pavel  nemohl  být šťastnější.21 Vrcholem Pavlovy 

hudební  kariéry  se  stal  rok  1938  a  opera  Šarlatán zkomponovaná  na  text  Josefa 

Wincklera.22 V této době již v Německu platily Norimberské zákony23 a Pavlův židovský 

původ byl veřejným tajemstvím. Nebylo tedy možné žádat německého autora o souhlas k 

libretu.  Pavel  tedy  pozměnil  prostředí  a  jména  postav.  Dokonce  si  i  sám  namaloval 

ilustrace  do partitury opery  Šarlatán.24 Fotografie,  které  se  zachovaly  z  premiéry,  jsou 

důkazem toho, že Pavlovy ilustrace se staly základem pro vznik scény a byly z velké části 

dodrženy.25 Opera hýřila  jarmareční  rozpustilostí,  závěr  byl  však plný zlosti  a krutosti, 

které  končí tragédií  osobního života.  Je až s podivem, jak se osud autora může časem 

podobat hře, kterou napsal. Premiéra opery Šarlatán se uskutečnila dne 2. dubna 1938.26

4. 4. Šarlatán v novém provedení – konec Šarlatána

Opětovného provedení se Šarlatán dočkal až po 59 letech v rámci Pražského jara 

dne  1.  června  1997.  Toto  nové  uvedení  Pavlova  Šarlatána Státní  operou  již  úspěšné 

nebylo.  Svědčí  o  tom  i  kritika  hudební  publicistky  Věry  Drápalové:  „Uvedení  opery 

Šarlatán od Pavla Haase ve Státní opeře Praha v rámci Pražského jara připomínalo spíše  

veřejné natáčení než koncertní provedení. Zpěváci stáli strnulí,  utopení (a vesměs těžko  

zaslechnutelní) za orchestrem před očíslovanými mikrofony. Navíc byla scéna v přesilovce  

– přišla hrstka diváků. To, že se gramofonová firma Decca rozhodla zařadit operu do své  

21 Fotografie pyšného tatínka jsou dodnes v majetku paní Olgy Haasové - Smrčkové

22 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

78

23 Norimberské zákony vešly v platnost 15. 9. 1935

24 ODH MZM, Pavel Haas: Šarlatán, op. 13, sign. B. 832

25 Fotografie v majetku Olgy Haasové - Smrčkové

26 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

79
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edice Entarte Musik, která shromažďuje díla autorů, jejichž dráhu přerval nástup fašismu,  

má dramatický smysl. Logiku však postrádá uvést Haasovu operu tímto způsobem...atd.“27

Ač byl Šarlatán výborně obsazený, úspěchu se nedočkal. V titulních rolích se roku 

1997 objevili  například  Vladimír  Chmelo  (Dr.  Pustrpalk,  kočovný lékař),  Anda-Louise 

Bogza  (Rozina,  jeho  žena),  Miroslav  Švejda  (bakalář),  Leo  Marian  Vodička  (Kyška, 

kuchař),  Ladislav  Mlejnek  (Pavučina),  Jan  Ježek  (Zavináč),  Aleš  Briscein  (Ohnižer), 

Luděk  Vele  (Provazolezec),  Milan  Bürger  (Krotitel  hadů),  Bohdan  Petrovic  (Prodavač 

theriaku  a  lékárník),  Milan  Vlček  (První  sluha),  Roman  Janál  (Druhý  sluha),  Jitka 

Svobodová (Amaranta, krasavice), Jiří Kubík (Jochimus, mnich), Jan Markvart (Hornista), 

Aleš Hendrych (Král) a další. Hudební provedení nastudoval dirigent Israel Yinon.28

Pokud bychom provedli srovnání s obsazením z roku 1938, kdy titulní role ztvárnili 

Václav  Bednář  (Dr.  Pustrpalk,  kočovný  lékař),  Božena  Žlábková  (Rozina,  jeho  žena), 

Gustav  Talman  (bakalář),  Josef  Kejř  (Kyška,  kuchař),  Vladimír  Jedenáctík  (Pavučina), 

Antonín  Pelz  (Zavináč),  Pavel  Mrázek  (Ohnižer),  Leonid  Přibytkov  (Provazolezec), 

Vlastimil Šmíra (Krotitel hadů), Jan Frank (Prodavač theriaku a lékárník), Josef Příhoda 

(První sluha), František Šíma (Druhý sluha), Alexandra Čvanová (Amaranta, krasavice), 

Géza Fišer (Jochimus, mnich), Ladislav Huňka (Hornista), Nikola Cvejić (Král), hudební 

provedení nastudoval dirigent Quido Arnoldi,29 nebylo by možné v tomto ohledu vytknout 

nic.  Snad jen to, že někteří  zpěváci  v roce 1997 neztvárnili  pouze jednu roli,  ale hned 

několik.  Avšak  samotné  hudební  provedení,  které  popisovala  již  zmíněná  hudební 

publicistka Věra Drápalová, muselo být katastrofální.

27 Městská knihovna Praha,  Pavel Haas (výstřižky), blíže neurčený novinový článek označen datem 3. 6. 

1997

28 Městská knihovna Praha,  Pavel Haas (výstřižky), blíže neurčený novinový článek označen datem 5. 6. 

1997

29 ODH MZM,  Pavel Haas:  Plakát  k premiéře  opery  Šarlatán -  k vidění v rámci výstavy Pavel  Haas,  

Janáčkův nejnadanější žák  (navštíveno dne 18. 2. 2015)
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Dá se  tedy  říci,  že  nové  uvedení  opery  Pavla  Haase  Šarlatán tímto  způsobem 

nebylo zcela šťastné. Bohužel od té doby, tj. ode dne 1. června 1997, Šarlatán již znovu 

uveden nebyl. A to ani v Brně, v místě, kde se roku 1938 konala jeho premiéra.

Šarlatán byl operou o sedmi obrazech. V prvním obraze se poprvé objevila postava 

doktora Pustrpalka, který ve městě jako šarlatán uzdravoval nemocné, mezi nimi i krásnou 

Amarantu,  kterou vyléčil  z její  hypochondrie.  Amaranta  byla  však od samého počátku 

hlídána mnichem Jochimem.  Druhý obraz pak dokresloval  putování  doktora Pustrpalka 

z jednoho města do druhého. Ve třetím obraze přišla na scénu postava Pustrpalkovy ženy 

Roziny, která přistihla svého manžela v blízkosti Amaranty,  ta s Pustrpalkem cestovala. 

Pustrpalk žárlivý výstup své ženy a následnou hádku Roziny s Amarantou špatně nesl a 

raději opustil i s družinou město. Čtvrtý obraz pak popisoval příchod Pustrpalka do mlýna, 

kde  se  přihodila  tragédie,  doprovázela  ho  stále  i  Amaranta.  Pustrpalk  zde  vyslechl 

rozhovor svých dvou pomocníků Zavináče a Provazochodce, kteří se smluvili,  že svého 

pána oloupí. Pustrpalk byl nucen uznat, že jeho spolupracovníci na tom nejsou nejlépe a 

rozhodl se s nimi o svůj majetek podělit. Avšak hostina, kterou pro ně uspořádal, se po 

chvíli zvrtne ve rvačku. Rozezlený šílený mlynář pak hodil mezi rváče zapálenou lucernu, 

která na místě usmrtila jednoho z Pustrpalkových druhů, Zavináče. Ze strachu pak ostatní 

členové družiny zapálili mlýn, aby zakryli stopy, a prchli. V pátém obraze pak Pustrpalk, 

Amaranta  a  Bakalář  přišli  do města,  ve kterém se konal  zrovna karneval.  Zde se také 

doktor  Pustrpalk  seznámil  s  mastičkářem,  opustil  družinu  a  stal  se  jeho  společníkem. 

Pustrpalk na sebe upoutal pozornost jak všech obyvatel města, tak i krále. Ten Pusterpalka 

štědře odměnil. Pustrpalk však časem začal hledat svoji lásku Amarantu, ta už ve městě 

nebyla, neboť odešla s mnichem Jochimem, který ji po celou hru nepřestal sledovat. Šestý 

obraz  byl  pak  ve  znamení  neštěstí,  neboť  Pustrpalk  se  po  dlouhé  době  opět  setkal  s 

mnichem Jochimem, který byl však již těžce nemocen. Požádal tedy Pustrpalka o pomoc. 

Pustrpalk Jochimovi odpustil  a rozhodl  se mu pomoci  nebezpečnou operací,  která byla 

však  Jochimovou  poslední  nadějí.  Jochimu  po  operaci  zemřel  a  Pusrtpalk  se  tak  stal 

pronásledovanou osobou obviněnou z vraždy. Poslední sedmý obraz dokreslil a ukončil 

celý děj opery. Pustrpalk byl již troskou, pil a trpěl stihomamem. Tu se v krčmě sešli po 

 25



dlouhé době jeho druhové. Pustrpalk pak nabídl pohostinství třem studentům, pokud však 

uhodnou  jeho  jméno.  Studenti  ho  samozřejmě  poznali.  Pak  následovala  Pustrpalkova 

veselá píseň o všem, co prožil. Ke zpěvu se rychle přidali i všichni jeho bývalí druhové. 

Pustrpalk v návalu radosti spatřil přízrak mrtvého mnicha Jochima, udělal několik kroků 

proti zlé vidině, upadl a zemřel.

Tím končí  Pavlova  opera  Šarlatán,  která  se  stala  předehrou  mnoha  tragických 

událostí skladatelova života.30

30 ODH MZM, Pavel Haas: Stručný obsah opery Šarlatán otištěný v programu k premiéře dne 2. 4. 1938 - k 

vidění v rámci výstavy Pavel Haas, Janáčkův nejnadanější žák (navštíveno dne 18. 2. 2015)
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5. Konec nadějí

5. 1. Události roku 1938
Ve víru událostí roku 1938 se život Pavla Haase ocitl na houpačce. V březnu Pavel 

napsal  druhou  větu  svého  Kvartetu, Hitler  obsadil  Rakousko.  Kvartet  byl  dokončen  v 

srpnu, v září došlo k tragédii nesoucí označení Mnichov. Pavel Haas ještě převzal cenu 

Smetanovy nadace za operu Šarlatán.1 Co však mělo následovat, nikdo netušil.

Nátlak německé menšiny v Brně se stále stupňoval a to nejen proti židovskému 

obyvatelstvu.  V Brně vypukly velké nepokoje, které ovlivnily i to, že koncertní sezona 

byla  zahájena  až  v  půli  prosince.  Poslední  skladbou  Pavla  Haase,  která  se  dočkala 

veřejného  provedení,  bylo  pásmo  lidových  písní  Od  večera  do  rána,  jež  zaznělo  v 

rozhlasovém vysílání dne 28. ledna 1938.2

Počátkem roku 1939 bylo již jasné, že se Němci nespokojí jen se zabráním Sudet. 

Pavel Haas tedy hledal pro sebe a svou rodinu útočiště za hranicemi. Z této doby se nám 

zachovaly tři dopisy Pavla Haase. První ze dne 21. ledna 1939 byl adresován íránské vládě, 

které hledala pro právě vzniklou konzervatoř v Teheránu učitele skladby. Nejedná se však 

o originál zaslaného dopisu, ale o sepsanou žádost tužkou na nečisto. Tento dopis je dnes 

již velice těžko čitelný:  „Dovídám se, že Vaše vláda hledá pro novou konzervatoř hudby  

v Teheránu profesora Kompozice. Dovoluji si tímto požádat o přidělení tohoto místa. Jsem  

státní občan česko - slovenský! Jsem činný jako hudební skladatel,  pedagog a hudební  

kritik.  Přikládám strohé Curriculum vitae a několik výňatků z četných posudků o mých  

skladbách. Moje osobní dokumenty a doklady o hudebních studiích nalézají se okamžitě v  

rukou skladatelské odborné organizace a mohu je v případě potřeby předložit. Prosím, aby  

moje žádost  byla vzata v  úvahu.  S projevem hluboké úcty,  podpis P. Haas.“3 Bohužel 

pokus byl bez úspěchu.

1 Součástí ceny Smetanovy nadace byla i finanční odměna ve výši 5 000 Kčs

2 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

81

3 ODH MZM, Pavel Haas: Koncept dopisu ze dne 21. 1. 1939, sine sign.
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Druhý dopis pochází ze dne 5. dubna 1939 a byl adresován Koordinačnímu výboru 

pro uprchlíky v Londýně: „Gentlemen, I beg apply te you provide a permit for me for free  

admission to your country. I am a Czeque composer and music – master and being Non –  

Aryan. I have lost new under these altered circumstances any possibillity of existence and  

of artistic vocation. I speak and write perfectly Czeque, German, a little French and onw  

for some month I am learning English, which language I soon hope to have full mastery of.  

My wife is a physician and she …..(slovo je dnes nečitelné) for admittance tu training as  

midwif. Attached I beg to hand you curriculum vitae. In London I have a friend where I  

could stay fer some time. His address runs: Looking forward to your soon reply I am yours  

truly.  Pavel  Haase,  Brno,  ul.  K.  Wawry 67.,  Protectorat  Bohemik – Moravia.“4 Tento 

dopis byl již sepsán na stroji v anglickém jazyce. Jeho úspěšnost však byla opět nulová. 

Tomuto dopisu však předcházelo několik zásadních událostí, které se odehrály na počátku 

tohoto roku.

Třetí  dopis  byl  pak  adresován  Franku  Rybovi  do  USA  a  jednalo  se  o  jednu 

z  posledních  snah Pavla  Haase dostat  se  i  s  rodinou pryč  z  okupované vlasti.  Text  je 

bohužel  opět  velice  špatně  čitelný:  „Vážený  příteli!  Nevím  jestli  se  ještě  na  mne  

pamatujete. Poznali jsme se ještě dlouho před tím, než odjel Slávek Bakalů do Ameriky.  

Slávek mi dál Vaši adresu, a řekl mi, že nedostal odpověď na dopis, který Vám napsal.  

Mám  k  Vám  prosbu.  Jsem  skladatel,  bývalý  absolvent  mistrovské  školy  Kompozice  u  

Janáčka (diplom), vyučuji harmonii, kontrapunkt, instrumentaci, formám atd. (také klavír),  

měl jsem v minulém roce premiéru své tříaktové opery „Šarlatán“ v Brně. Letos měla být  

premiéra v Praze, z toho však z pochopitelných důvodu sešlo. V lednu 1939 dostal jsem za  

4 ODH MZM,  Pavel Haas: Dopis ze dne 5. 4. 1939  -  k vidění v rámci výstavy Pavel Haas, Janáčkův  

nejnadanější žák (navštíveno dne 18. 2. 2015).  Překlad: Vážený pane, naléhavě Vás prosím o zajištění 

povolení volného vstupu do vaší země. Jsem český hudební skladatel a profesor hudby a jsem neárijského  

původu.  Pod  vlivem  nových  změněných  okolností  jsem  ztratil  jakoukoliv  možnost  existence  a 

uměleckého povolání. Mluvím výborně česky, německy, trochu francouzsky a dále se již několik měsíců 

učím anglicky, a tento jazyk doufám budu již brzy plně ovládat. Moje manželka je lékařka a byla přijata  

do kurzu porodní asistentky. Připojuji s prosbou životopis. V Londýně mám přítele, u kterého mohu na 

nějaký čas zůstat. Jeho adresa je k dispozici. Těším se na Vaši brzkou odpověď, upřímným pozdravem.
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tuto operu I. cenu Smetanovy nadace. Mimo to složil jsem skladby komorní, orchestrální,  

klavírní, vokální a hudbu ke třem zvukovým filmům. Jelikož se zde mé existenční možnosti  

stále  zmenšují  (neárijec)  musím  pomýšlet  na  další  budoucnost.  Moje  paní  je  takřka  

pravoslavní  Ruska  a  její  vzdálená  příbuzná  Dr.  Ida  Monosson  –  Friedland  (lékařka),  

Woodbine,  N.J.,  U.S.A. Poslala nám (ženě  a rok a půl letému děvčátku)  tzv.  Affidavit.  

Současně mne žádala o curriculum vitae a opis hudebních referátů o mých skladbách.  

Jelikož ale sama nemá styky v hudebních kruzích, prosila mne též, abych ji sdělil adresu  

někoho,  kdo  by  jí  mohl  pomoci  navázat  styky  a  spojení,  jež  by  snad  nějak  

umožnilo.......Vím, drahý příteli, že je to obzvláště dnes velmi těžká věc! A právě proto se  

obracím na Vás, jako na umělce,  který se v americkým prostředí úplně sžil.  Znám Vás  

mimoto jako člověka velmi energického a vím právě od našeho společného přítele, že máte  

četné známosti. Prosím Vás proto především o laskavost. Kdyby ste pí. Dr. Monossobové  

napsal lístek, že jste můj dopis obdržel a ona Vám pak zašle materiál, který jsem jí poslal.  

Bude-li  pak  třeba  dalších  dokladů,  zašlu  Vám  je  na  žádost  dodatečně.  Promiňte  mi,  

prosím,  že  Vás obtěžuji  a  děkuji  Vám předem za Vaši  námahu.  Potvrdíte-li  mi  příjem  

tohoto mého dopisu, budu Vám též velmi povděčen, neboť také Slávek neví jestli jste se  

snad nepřestěhoval někam jinak.   Přeji Vám vše nejlepší a zdravím Vás srdečně Pavel  

Haas. Přikládám Vám program opery, abyste si také připomněl, jak vypadám. Originál  

divadelních listů (čtyři různá čísla), ve kterých byly různé články o tom díle bych si pak  

zaopatřil, bude-li třeba.“5 Břetislav Bakala byl Pavlovým přítelem ještě z doby jeho  studia 

na konzervatoři.

 

5. 2. Ve víru událostí roku 1939 a poslední setkání obou bratrů
Počátek  roku 1939 nebyl  nešťastný  jen pro  Pavla  Haase,  ale  i  pro jeho bratra, 

známého filmového herce Huga Haase. Roku 1937 dokončil Karel Čapek svoji divadelní 

hru Bílá nemoc. Neuplynul ani rok a hra se dočkala i svého filmového zpracování. Scénář, 

režie a hlavní role doktora Galéna Hugo Haas. Hugo Haas ztvárnil postavu doktora Galéna 

5 ODH MZM, Pavel Haas: Dopis Pavla Haase Franku Rybovi do USA ze dne 2. 6. 1939 - k vidění v rámci 

výstavy Pavel Haas, Janáčkův nejnadanější žák  (navštíveno dne 18. 2. 2015)
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vskutku výborně,  nebyl  to již ten usměvavý herec,  na kterého byli  lidé zvyklí.  V jeho 

provedení  dostal  doktor  Galén  nový  rozměr.  Hugo  Haas  jej  ztvárnil  jako  zásadového 

odpůrce fašistického diktátora.  Tento film měl  v kinech opravdu nečekaně silný ohlas. 

Svědectví  o  této  premiéře  nám  zanechal  spisovatel  Jaroslav  Brož,  jeden  z  mnoha 

spisovatelů, který se pokusil zmapovat život Huga Haase, a vepsal do své knihy i několik 

novinových článků. Jaký tedy byl úspěch Bílé nemoci dle Práva lidu: „Tam, kde v třetí říši  

mluví  v  kinech  S.  A.  Mann  Brand  a  jeho  kumpáni,  tak  v  demokracii  mluví  Galén,  

vymáhající po dobrém i po zlém na svých ideových nepřátelích ústupnost a smířlivost. Bílá  

nemoc může urážet jen ty, kdo promítají sami sebe do postav Galénových odpůrců, třebas  

jen do toho nejméně nápadného muže z lidu, který s fangličkou v ruce hrubým násilím  

zabíjí dobrodince lidstva.“6

Tento film se stal skutečným vrcholem kariéry Huga Haase. Každý úspěch si však 

časem vyžádal svoji daň. Pro Huga Haase to byl konec v Národním divadle v únorových 

dnech roku 1939. Stalo se tak v rámci snahy o rasovou očistu Národního divadla. Jak k této 

události došlo? Na ni a mnoho dalších se nám dochovala vzpomínka přímo z úst Huga 

Haase. Krátce před svojí smrtí poskytl rozhovor Jiřímu Vondráčkovi v rámci chystaného 

dokumentárního  filmu  Návštěva  u  Huga  Haase.  V  tomto  dokumentu  zavzpomínal  na 

mnoho věcí a jednou z nich byl i konec v Národním divadle: „Nějakej pan Hitler pořád a  

pořád strašil a člověk neměl už potom chvíli klidu. A jednoho dne, to jsem zrovna hrál na  

jevišti R.U.R. od Čapka konzula Busmana, přišel za mnou na scénu mezi druhým a třetím  

aktem divadelní sluha a podal mi dopis. Já jsem mu podepsal, že jsem ten dopis obdržel,  

strčil jsem si ho do kapsy a poněvadž jsem měl ještě dost času na svůj výstup, tak jsem,  

čistě z legrace, ten dopis vyndal, otevřel,  podíval se na něj a čtu: Jelikož jste ve svých  

dokumentech  přiznal  svůj  židovský  původ,  jste  propuštěn  s okamžitou  platností.  Příští  

představení  za  Vás  bude hrát  někdo  jiný.  Jak  mi  bylo,  to  se  nedá vůbec  povědět.  Já  

nevěděl, jestli to byla legrace, a pokud to byla legrace, tak to byl ten nejhorší žert, který by  

vůbec kdo mohl udělat. Strčil jsem to do kapsy, šel jsem na scénu, lidé se smáli, nikdo nic  

nevěděl a já dělal svoje vtipečky. Po představení jsem šel do šatny a tam  jsem ovšem viděl,  

6 BROŽ, Jaroslav. Hugo Haas. Praha: Nakladatelství Čs. Filmový ústav, 1984, s. 22
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že  to  byla  pravda,  protože bylo  hrobové  ticho.  Všichni  herci  se  skoro vyhýbali  mýmu  

pohledu a já viděl, na čem jsem. Přišel ke mně – tiše a jemně – režisér Karel Dostal, vzal  

mne kolem krku a šeptal rozechvělým hlasem: Haasi, odpusťte nám. Nikdy na ten okamžik  

nezapomenu  a  často,  velmi  často,  jsem ten  milý  hlas  slyšel  v duchu:  Haasi,  odpusťte  

nám…..Já měl ženu v sanatoriu u Borůvky, čtyř nebo pěti týdnů staré dítě, moje žena byla  

na smrt nemocná a todlec to se stalo. Teď, když jsem přišel do nemocnice a ženě jsem to  

nemohl samozřejmě říct a seděl jsem tam večer, tak ona mi řekla: Huginku, teďka už je půl  

7 už aby si šel do divadla, dneska hraješ. Já jsem musel držet hubu, neřekl jsem nic a šel  

jsem. A teď si představte, že jsem chodil Prahou, u každého návěstí divadelního jsem se  

zastavil a čtu: Dnes v sedm a půl hodin R.U.R. konzul Busman Hugo Haas. A ono bylo půl  

deváté a já jsem chodil po ulici, protože jsem neměl v divadle co dělat.“7

Situace Huga Haase nebyl  lehká.  O emigraci  však stále  nechtěl  slyšet,  a tak se 

jednoho dne stalo, že na dveře jeho pražského bytu zaklepal jeho starší bratr s rodinou. 

Pavel Haas se bál obsazení Brna a rozhodl o odjezdu rodiny do Prahy. Tam však dorazili 

dne 15. března současně s německou okupační armádou. O tom, co se ten den v Praze 

odehrálo, opět vyprávěl Hugo Haas v již zmíněném dokumentárním filmu: „Jednoho dne 

přišel otec, bratr, švagrová, její dcera. Utíkají z Brna. Proč? Protože přišel Hitler. Utíkají  

do Prahy, protože myslí, že se zachránili. A než přišli do Prahy, tak hitlerovci mašírovali  

po  Václavském náměstí.  No,  to  co  se  odehrávalo  se  nadá vůbec  popsat.  Já  se  jenom  

pamatuju, že naši se zase rozhodli,  že pojedou zpátky, co by tady také dělali,  když tam  

nechali celej byt a všecko v pořádku aby se zachránili. Tak jsme se obejmuli a já do smrti  

nezapomenu jak se tatínek sehnul a políbil mi ruku. To bylo naposledy co jsem ho viděl,  

naposledy co jsem viděl svýho bratra, protože pak už přišla smrt.“8 Vzpomínka na tuto 

událost byla pro Huga Haase bolestivá až do jeho smrti dne 1. prosince 1968.

Pavlu Haasovi  se bohužel  vycestovat  s rodinou nikdy nepovedlo a Huga Haase 

k emigraci přinutila jeho žena Marie Bibikoff po události, která se odehrála v baru, kde byl 

Hugo napaden německým důstojníkem. Popis celé  události  zaznamenal  spisovatel  Aleš 

7 citováno dle: dokumentárního filmu: Na návštěvě u Huga Haase, 1968 (režie Jiří Vondráček)

8 citováno dle: dokumentárního filmu: Na návštěvě u Huga Haase, 1968 (režie Jiří Vondráček)
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Fuchs v knize  Dlouhá svatební cesta. Kniha byla napsána na základě vzpomínek Marie 

Bibikoff a i když obsahuje velké nepřesnosti, celou událost dle tohoto popisu potvrdila i 

paní Olga Haasová – Smrčková, které o tomto nepříjemném zážitku její strýc Hugo Haas 

sám vyprávěl. Průběh událostí dle vzpomínek Marie Bibikoff byl následovný:„Haas šel  

jako obvykle do baru, v koutě seděl nějaký opilý německý důstojník, když spatřil Haase,  

vytáhl revolver a řval „Židi ven!“ Začal na Huga střílet. Naštěstí se netrefil, protože byl  

hodně opilý.“9 Tato událost byla  poslední,  kterou Hugo Haas,  již v Protektorátu,  zažil. 

Poté,  co  se o  incidentu  dozvěděla  jeho žena  Marie  Bibikoff,  bylo  o Hugově emigraci 

rozhodnuto.

Hugo  na  tuto  událost  s  odstupem času  vzpomínal  jako  na  šťastnou,  neboť  mu 

zachránila život, ale tehdy se mu z Prahy nechtělo. Co se odehrálo po incidentu v baru, 

nám opět Hugo Haas zanechal ve své vzpomínce:  „A pak moje žena ukázala co umí. Na 

francouzské  vyslanectví  šla.  Žebrala,  že  musejí  zachránit  jejího  manžela.  Tam to  bylo  

skoro nemožný, protože nedávali už žádný víza. Na gestapo šla. Na gestapu plakala. Oni  

věděli, že se jedná o Žida, kterého ona chce zachránit. A moje žena vyváděla a dělala věci  

takový, že to že dnes tady sedím to je její zásluha. Nebýt ní, tak jsem už dávno, dávno  

mrtev.“10 Hugo Haas s manželkou emigrovali dne 1. dubna 1939.11

5. 3. Před rozvodem
Rodina Pavla Haase se otřesena vrátila  druhý den, to jest dne 16.  března 1939, 

domů.  Následující  týdny pak  byly  ve  znamení  další  snahy o  co  nejrychlejší  emigraci. 

Avšak jejich pokusy o získání víz do Anglie, USA či Sovětského svazu byly marné. Na 

Haasovy by se dostala řada až za pět let.12 Tak dlouho čekat nemohli. Po 15. březnu byla 

již možnost vycestovat prakticky nulová, i když Hugo Haasovi s manželkou se to povedlo. 

9 FUCHS, Aleš. Dlouhá svatební cesta, Praha: Nakladatelství Faun, 2012, s. 74

10 citováno dle: dokumentárního filmu: Na návštěvě u Huga Haase, 1968 (režie Jiří Vondráček)

11 FUCHS, Aleš. Dlouhá svatební cesta, Praha: Nakladatelství Faun, 2012, s. 75

12 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 
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V okupovaném Československu však museli zanechat svého dvouměsíčního syna Ivana, 

který se narodil dne 2. února 1939. Emigrace s malým dítětem by byla pro Huga a Marii 

nemožná, tak malého Ivana zanechali ve svém pražském bytě s chůvou v domnění, že se 

pro něj Marie bude moci brzy vrátit, neboť měla švýcarský pas. Nestalo se tak. Chůva po 

několika  dnech informovala  Soňu Haasovou,  manželku  Pavla  Haase,  o  nastalé  situaci. 

Soňa neváhala a pro malého Ivana se do Prahy rozjela. Paní Olga Haasová – Smrčková na 

tuto událost vzpomněla i při našem rozhovoru, byla sice ještě malinká, ale to, že maminka 

jela pro Ivánka, se jí vrylo do paměti velice silně. Rodina Haasových se tedy rozrostla o 

jednoho člena.

Situace rodiny se však stále zhoršovala. Poté, co byly zmařeny všechny naděje na 

emigraci, nezbylo Haasovým nic jiného než se se situací smířit a pokusit se o normální 

život. To však nebylo zcela možné. Na základě rasových zákonů, které byly zavedeny i 

v okupovaném Československu, byl každý občan nucen doložit doklady o svém původu, 

židovském či nežidovském.  U Pavla Haase byl  jeho původ jistý,  to jest  židovský. Ale 

Soňa byla Ruska pravoslavného vyznání, a ač byly její kořeny také židovské, její původ 

nebylo možné zpochybnit ani doložit. Ruské matriky se totiž nedochovaly. Soně byl dne 

11.  září  1939 vyhotoven přípis  generálního konzulátu Sovětského svazu v Praze,  jehož 

znění bylo následovné: „Vaší žádosti o opatření křestních listů Vašich rodičů a prarodičů  

nelze vyhovět, poněvadž knihy s příslušnými zápisy se nedochovaly.“13

Díky tomuto přípisu bylo manželství Haasových považováno za smíšené. Postupně 

však následovalo mnoho a mnoho různých omezení  a to  nejen pro partnera,  který byl 

židovského původu, ale i pro partnera, který židovského původu nebyl. Přesně to se stalo 

u Haasových. Soňa Haasová sice svého manžela tím, že se s ním nerozvedla, na nějaký čas 

ochránila, ale existenční podmínky rodiny se značně zhoršily. Na samém existenčním dně 

se pak rodina Haasových ocitla v okamžiku, kdy Soně bylo odňato právo pro vykonávání 

lékařské praxe. Rodina se tedy ocitla bez hlavního zdroje příjmů. A i když Pavel dával 

13 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 
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soukromé hodiny klavíru a vyučoval na židovském gymnáziu, finanční ztrátu své rodiny 

nebyl schopen vyrovnat. Haasovi se navíc museli postarat o dvě malé děti.

Malý Ivan, který do rodiny přibyl, byl až do konce války veden u Haasových jako 

podnájemník. Bylo až s podivem, že na tuto situaci nikdy nikdo ze sousedů neupozornil.14 

Vzhledem k tomu, že se Haasovi nerozvedli, vystavili se častým raziím gestapa. Paní Olga 

Haasová – Smrčková dodnes vzpomíná na to, jak se její maminka až do své smrti lekala 

každého zazvonění zvonku. Časté návštěvy gestapa, strach a obavy, z čeho budou všichni 

dál žít, donutily manžele Haasovy jednat.

5. 4. Strach o malou Olinku a rozvod
Poté, co bylo manželství Haasových prohlášeno za smíšené, začali mít oba rodiče 

strach o malou dcerušku. Báli se toho, co mohlo nastat a jak by jí mohly další události 

ublížit, kdyby byla považována za dceru Žida. Soňa Haasová však dokázala nemožné. V 

této  době již  byli  Haasovi  prakticky bez peněz,  neboť Soňa nemohla  provozovat  svoji 

lékařskou praxi. Ale i přesto dokázala zařídit, aby byly padělány testy otcovství, které malé 

Olince zajistily i nadále klidné dětství. Na základě těchto padělaných testů se Pavel své 

malé dcerušky mohl zřeknout. Prohlásil sice, že není jeho, ale na jeho lásce k ní to nic 

nezměnilo. To, že se rodiče bojí o osud svého dítěte, je normální a doba, ve které Haasovi 

museli žít, tento strach ještě zesílila. Olinka byla tedy nadále považována za nemanželskou 

a se svým židovským otcem Pavlem Haasem měla úředně společné již jen jméno.15

Haasovi si dobře uvědomovali, do jaké situace se dostali. Rodina se ocitala stále 

více a více bez prostředků. A i když Pavel stále vyučoval na židovském gymnáziu, nedalo 

se s touto prací počítat na dlouho. Jedinou možností se pro manžele Haasovy stal rozvod. 

Věděli, že v případě jejich rozvodu bude Soně vráceno povolení k výkonu lékařské praxe, 

netušili však, co dalšího rozvod mohl přinést. Nebylo již jiné možnosti. Manželství Pavla a 

14 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 27. 3. 2015)

15 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)
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Soni Haasových bylo rozvedeno dne 13. dubna 1940.16 I když se Pavel ještě téhož dne 

z jejich bytu na ulici Karla Wawry policejně odhlásil, zůstal žít se svojí rodinou i nadále. 

Rozvod byl pouze formální až do jara roku 1941.

5. 5. Konec svobodného života, kresby a tajné návštěvy
Na jaře 1941 se Pavel Haas musel od rodiny odstěhovat do bytu, kde byl policejně 

hlášen.  Jednalo se o byt  jeho otce Zikmunda Haase ve Smetanově ulici  čp. 28.17 Svoji 

rodinu však Pavel směl stále navštěvovat. To se změnilo dne 25. dubna 1941, kdy se musel 

on i jeho otec Zikmund Haas přestěhovat do židovského bytu na ulici Sadová č.p. 8. Tím 

mělo být Židům zabráněno v jakémkoliv dalším styku s ostatními obyvateli Brna. Ani zde 

Pavel Haas však na svoji hudbu nezapomněl. Do bytu na Sadové ulici č.p. 8 si směl vzít s 

sebou klavír. O tom svědčí i jeden z jeho mnoha obrázků.

Pavel Haas rád maloval. A jeho dochované skici dokreslují i dnes průběh událostí, 

které  Pavel  zažil.  Když  se  musel  dne  25.  dubna  1941  odstěhovat  na  ulici  Sadovou, 

nakreslil si několik obrázků, ve kterých s humorem zachytil své stěhování. Ač se to nezdá, 

Pavel byl i přes svoji uzavřenost velice vtipný člověk. Humor měl rád a snažil se brát věci 

s úsměvem. Možná i proto nakreslil své knihovně kolečka a gauč s peřinou a ptáčkem 

zapřáhl za klavír. Druhý dochovaný obrázek z této doby již tak vtipný nebyl. V něm Pavel 

Haas znázornil, jak děsivě málo místa měl k dispozici v novém bytě. 18

I když byl Pavel izolován od rodiny, tajně se ji pokoušel navštěvovat. I Soňa, která 

znovu vykonávala svoji lékařskou praxi, často procházela Sadovou ulicí a brávala s sebou i 

malou  Olinku.  Nebylo  sice  možné  se  s  Pavlem setkat,  neboť  Sadová  ulice  byla  dosti 

střeženým místem, ale mohl aspoň z okna vidět svoji malou dcerušku. I na tyto okamžiky 

zavzpomínala paní Olga Haasová – Smrčková při našem rozhovoru: „Maminka mě občas  

16 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

94

17 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

94

18 Obrázky v majetku Olgy Haasové - Smrčkové

 35



brávala  na  svoji  obchůzku  po  pacientech  a  stalo  se,  že  jsme  spolu  nejednou  prošli  i  

Sadovou ulicí, kde bydlel tatínek. Jako malá jsem nechápala, proč tatínek nebydlí s námi,  

když ho máme tak moc rádi, ale maminka mi vysvětlila, že to zatím nejde. Když jsme šli  

Sadovou ulicí poprvé, maminka řekla: tady tatínek teď bydlí. A jak jsme se pak přiblížili k  

domu číslo popisné 8, zatáhla mě maminka za ruku a opakovala mi: tady bydlí tatínek, ale  

nedívej se tam, on tě vidí a je moc šťastný, dívá se na tebe, ale ty se tam nedívej, nesmíš se  

tam podívat.“19

Pavel se z počátku se svojí  rodinou skutečně tajně scházel.  Jeho návštěvy vždy 

probíhaly v noci. Často se tedy stávalo, že Olinka i Ivan už spali. Po čase již byly tyto tajné 

návštěvy nemožné. Pavel se Soňou se tedy aspoň občas sešel v Bratislavské ulici č.p. 21, 

v bytě  Pavly Rohlenové,  což byla  rodinná známá.  Zde měl  také k dispozici  klavír,  na 

kterém ještě stále dával soukromé hodiny. V bytě u Rohlenových začal Pavel také pracovat 

i na své Symfonii.20

Pavel  Haas  si  přišil  židovskou  hvězdu  dne  19.  září  1941,  což  opět  napsal  do 

pravého dolního okraje své rozepsané Symfonie.21 Měsíc nato byl konec tajných schůzek u 

Rohlenů. Tímto okamžikem skončily všechny naděje a nastal čas definitivního odloučení 

od rodiny.

Ode dne 22.  října 1941 se Pavel  Haas se  svojí  rodinou již  nesetkal.  Nebylo  to 

možné, neboť by svoji rodinu mohl ohrozit. Bál se o svou ženu a i o malou Olinku, u které 

mohly případné návštěvy vyvolat  podezření,  že je přece jen dcerou Pavla Haase, Žida. 

Pavel  se  velice  bál,  že  svou  rodinu  ohrozí.  Soňa  sice  ještě  párkrát  prošla  s  Olinkou 

Sadovou ulicí, ale to bylo vše.

Malá Olinka si však moc přála mít svého tatínka doma, přála si to tak moc, že se 

časem její touha přetvořila ve vzpomínku. Jak sama řekla:„Nevím jestli to byla pravda  

19 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 10. 2. 2015)

20 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

94

21 ODH MZM, Pavel Haas: Symfonie, sign. A 22.732
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nebo jsem si to jen představovala, ale když jsem byla malá a tatínek už k nám nemohl ani  

chodit. Zdálo se mi, bylo to o Vánocích, maminka se mnou připravila stůl, Ivánek si hrál a  

mě bylo moc veliké smutno. Tatínek tu nebyl. Když jsme pak šli jíst, stromeček už krásně  

zářil. Najednou však byla tma. Vešla jsem s maminkou a Ivánkem do pokoje, u stromečku  

stál tatínek. To byl nejkrásnější dárek, který jsem si mohla přát“.22 Bohužel, dnes už víme, 

že tato vzpomínka nebyla  vzpomínkou,  ale přáním malé holčičky,  které chyběl tatínek. 

Pavel  Haas  byl  totiž  ještě  dne  2.  prosince  1941  zařazen  do  transportu  G-731  směr 

Terezín.23

Krátce nato následoval Pavla do Terezína i jeho otec Zikmund Haas. Dříve úspěšný 

podnikatel,  teď už jen obyčejný Žid.  Jakou potupu muselo s sebou nést označení  Jude 

(Žid)? Zikmund Haas byl zařazen do transportu Ae – 622 odjíždějícího z Brna dne 29. 

března  1942  směr  Terezín.24 Terezínské  ghetto  se  stalo  posledním  místem  v  životě 

Zikmunda Haase, neboť zde, následkem špatných podmínek a stravování, dne 13. května 

1944 zemřel.

22 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)

23 http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/91640-pavel-haas/   - Databáze obětí holocaustu (navštíveno 

dne 25. 12. 2014)

24 http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/91671-zikmund-haas/   -  Databáze  obětí  holocaustu 

(navštíveno dne 25. 12. 2014)

 37

http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/91671-zikmund-haas/


6. Terezín a konečná stanice Osvětim

6. 1. Terezín
Pavel  Haas  patřil  mezi  první  vězně  terezínského  ghetta.  Terezín  byl  však  jen 

přestupní  stanicí  mezi  životem a  smrtí.  Z  Terezína  již  odjížděly  transporty  jen  dál  na 

východ do vyhlazovacích táborů. I když byl Terezín hrozné místo se špínou a špatnými 

životními podmínkami, stále se zde dalo žít.

Když přijel Pavel Haas dne 2. prosince 1941 do Terezína musel nejprve přežít tzv. 

Hundertschaft  čili  sto dnů tvrdé práce,  až poté bylo  možné jeho zařazení  do některé z 

terezínských kanceláří. Je až s podivem, že Pavel Haas dokázal tuto těžkou práci zvládnout 

bez ohledu na své astma. Jak vypadalo stravování v terezínském ghettu? Ke snídani byl 

šálek černé kávy, samozřejmě náhražkové, k obědu pak kroupová či pohanková polévka, 

řídká vodová omáčka a tři nebo čtyři  neloupané brambory, k večeři pak chléb suchý či 

občas  namazaný  margarínem  nebo  trochou  paštiky.1 I  toto  špatné  stravování  zřejmě 

způsobilo, že Pavlovi se vrátily jeho zdravotní problémy.

V Terezíně se setkali i výborní herci, skladatelé, hudebníci, malíři, vědci a mnoho 

dalších.  Proto  netrvalo  dlouho  a  tito  umělci  se  pokusili  aspoň  trochu  zpříjemnit  život 

v Terezíně nejen sobě, ale i ostatním vězňům. Tato změna však byla možná až od roku 

1942, kdy v terezínském ghettu začala fungovat židovská samospráva.2 I Pavel Haas uvítal 

možnost zase hudebně tvořit a do hudební činnosti vězňů v terezínském ghettu se brzy 

zapojil. Dne 12. listopadu 1942 byl do Terezína deportován i známý dirigent Karel Ančerl, 

který se stal Pavlovým velice dobrým přítelem. To on po válce informoval Pavlovu rodinu 

o  tom,  co  se  s  Pavlem Haasem stalo.  Kulturní  a  hudební  život  se  tedy  v  nelehkých 

podmínkách pomalu rozvíjel.

1 PIVODA, Ondřej.  Pavel Haas, Janáčkův nejnadanější žák Brno: Vydalo Moravské zemské muzeum v 

Brně, 2014, s. 38

2 Jedním z úkolů ŽS bylo i sestavování seznamů osob, které měly být zařazeny do transportů na východ.
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V Terezíně se dočkala své veřejné produkce například Pavlova skladba Nenaříkej.3 

Roku 1943 Pavel Haas složil  Studii pro smyčce4. Skladba byla uvedena dne 1. září 1944 

pod taktovkou dirigenta Karla Ančerla v rámci propagačního filmu, který měl ukázat světu, 

že Terezín je opravdu krásné místo, kde se dá velmi dobře žít. Pro nedobrovolné herce se 

však jednalo o hroznou potupu. Film byl  uveden pod názvem  Der Führer schenkt den 

Juden eine Stadt (Vůdce daroval Židům město).5 Haasova Studie pro smyčce se stala jeho 

posledním dílem, které se své veřejné produkce dočkalo ještě za Pavlova života.

Touto skladbou se končí  život  Pavla  Haase stejně  jako většiny nedobrovolných 

herců, kteří se museli na tomto propagačním filmu podílet. V následujících dnech proběhl 

jejich transport do Osvětimi.

6. 2. Osvětim
Poslední zastávka v životě Pavla Haase, Osvětim. Ode dne 28. září 1944 do dne 28. 

října 1944 odjelo z Terezína do Osvětimi 11 transportů, které čítaly celkem 18 500 osob.6 

Mezi nimi byl i transport Er – 1231, do kterého byl zařazen Pavel Haas i Karel Ančerl.7 Po 

příjezdu do Osvětimi došlo k selekci vězňů. Karel Ančerl na práci, Pavel Haas do plynu. 

Pavel  Haas  zemřel  v  plynové  komoře  za  zdmi  nacistického  koncentračního  a 

vyhlazovacího tábora v Osvětimi dne 17. října. 1944.8

3 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

94

4 ODH MZM, Pavel Haas: Studie pro smyčce, sign. A 39.901

5 Propagační film: Vůdce daroval Židům město, 1944 (režie Kurt Gerron, Karel Pečený)

6 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

109

7 http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/91640-pavel-haas/   - Databáze obětí holocaustu (navštíveno 

dne 25. 12. 2014)

8 Přesné datum smrti Pavla Haase známe díky Karlu Ančerlovi, který Pavlovu rodinu po válce o všem  

informoval.
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7. Osud rodiny Pavla Haase

7. 1. Informace o smrti
O Pavlově smrti se jeho rodina dozvěděla až po válce, kdy Karel Ančerl považoval 

za  svoji  povinnost  informovat  rodinu  svého  spoluvězně  a  přítele  Pavla  Haase  o  jeho 

tragické smrti.  I  na tuto bolestivou událost dokázala  paní Olga Haasová – Smrčková s 

odstupem času zavzpomínat: „Jednoho dne, bylo to krátce po válce, zastavilo v naší ulici  

auto a z něj vystoupil hubený muž. Hrála jsem si tehdy venku s dětmi, když ten neznámý  

muž přišel až k nám a zeptal se nás, kde tu bydlí paní doktorka Soňa Haasová. Hned jsem  

mu odpověděla  Haasovi  bydlí  tady,  já  jsem Olina  Haasová  a  Soňa Haasová  je  moje  

maminka. Pojďte, já Vás k nám zavedu. Dovedla jsem toho muže až před dům a běžela  

jsem zpět za dětmi. Asi po hodině vyšla z domu moje maminka. Byla celá uplakaná. Ten  

cizí muž ji doprovázel. Přišli až ke mně a maminka mi řekla, že už se tatínek nikdy nevrátí.  

Až po čase jsem se dozvěděla, že oním neznámým mužem byl Karel Ančerl. Tomu, že se  

můj tatínek nikdy nevrátí, jsem však ještě mnoho měsíců nevěřila“1

I když byl Pavel Haas mnoho let odloučen od rodiny, Soňa nikdy nedovolila, aby se 

na něj zapomnělo. A to ani v okamžiku, kdy se v jejím životě objevil nový muž. Zprvu 

přítel, později zřejmě i partner, který jí a celé její rodině velice pomáhal. Dnes už bohužel 

jeho jméno není možné zjistit, neboť ani paní Olga Haasová – Smrčková si je nepamatuje, 

ale i ona na něj při našem rozhovoru v dobrém zavzpomínala. Byl to prý velice hodný pán, 

který s  nimi  nikdy nebydlel,  neboť u Haasových doma byl  vždy nejdůležitější  osobou 

tatínek, a to i po válce, kdy už všichni věděli, že se Pavel nikdy nevrátí. Paní Olga Haasová 

–  Smrčková  vyprávěla:  „Maminka nikdy  nedovolila  abychom já  nebo Ivan  na tatínka  

zapomněli.  Měla  ho  velice  ráda  a  i  když  si  pak  našla  přítele,  nikdy  na  tatínka  

nezapomněla. Ten pán, co k nám chodil  byl hodný a ohromně mamince pomáhal. Měl  

příbuzné nebo známé někde za Brnem na statku, takže vozil vajíčka, mléko, maso a vše, co  

bylo za války problém sehnat. To víte, ženská, která je sama se dvěma malými dětmi, to  

1 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)
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neměla vůbec lehké, kor za války. A já byla a jsem ráda, že se maminka v této situaci  

mohla o někoho opřít.“2 Ani po válce se k Soně Haasové její přítel nenastěhoval.

7. 2. Ivánek není náš – cesta do Ameriky
Paní Olga Haasová – Smrčková se o tom, že Ivan není její bratr, dozvěděla až roku 

1945, pár dní před cestou do Ameriky: „Byli jsme vždycky děti paní doktorky Haasové,  

nikdy mě nenapadlo pochybovat o tom, že Ivan není můj bratr. Když pro něj maminka jela  

do Prahy, byla jsem ještě příliš malá a neměla jsem z toho rozum.“3

Když skončila válka, bylo nutné Ivana vrátit jeho pravým rodičům Hugovi a Marii 

Haasovým, kteří dne 1. dubna 1939 emigrovali do Ameriky.  Nastalá situace nebyla pro 

Soňu Haasovou vůbec lehká,  neboť malého Ivana velice  milovala  a nikdy mezí  ním a 

Olinkou nedělala rozdíly. Navíc Ivan trpěl od malička těžkou cukrovkou, o to víc se o něj 

Soňa bála. Odjezd do Ameriky však byl nevyhnutelný. Olince bylo osm let a Ivanovi šest.

Cesta započala v Brně, odkud přejeli všichni tři vlakem do Prahy. V Praze pobyli 

pár  dní  u  přátel  Romana  Jakobsona  a  vlastně  i  Soni  a  Pavla.4 Z  Prahy  pak  letěli  do 

Göteborgu, kde přestoupili na loď. Soňa Haasová se bála letět celou cestu letadlem, a proto 

zvolila cestu lodí. Netušila však, že tato cesta bude mnohem horší.

Soňa s dětmi se nalodila na starou ošklivou loď, a i když měli zaplacená místa v 

první třídě, skončili ve třídě třetí, v podpalubí ošklivé špinavé lodi plné lidí. Z velké části 

se  jednalo  o  emigranty,  kteří  pluli  stejně  jako Haasovi  do  Ameriky.  Hned na  počátku 

plavby dostali všichni tři mořskou nemoc, jejich kajuta v podpalubí nebyla vůbec pěkná: 

dvě lůžka dole a dvě zavěšená nahoře. Soňa spala nahoře, jelikož se bála, že by mohly její 

děti spadnout. Ač bylo všem třem hrozně špatně, Soňa nikdy nezapomněla na pravidelnou 

dávku inzulínu pro Ivánka. Ba dokonce se jí podařilo sehnat depotní inzulín, který umožnil 

delší rozmezí mezi jednotlivými dávkami. Ivan tak měl více času a Soňa se o něj nemusela 
2 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)

3 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 26. 3. 2015)

4 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 26. 3. 2015), dnes už jména není možno 

zjistit
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tolik bát. Ivan se z nevolnosti, která všechny tři trápila, dostal jako první a to v okamžiku, 

kdy pro něj přišel jakýsi slovenský kluk, který ho vzal na horní palubu, kde si oba pak 

několik hodin hráli. Cesta lodí byla velice vyčerpávající. Když pak připluli do New Yorku, 

strávili ještě další tři dny v přístavu, než byly vyřízeny všechny formality.

Strastiplná cesta konečně skončila a Soňa s dětmi si mohla odpočinout.  V New 

Yorku se ubytovali na čtrnáct dní u přátel, což byli emigranti z Ruska.5 Po čtrnácti dnech 

odpočinku jejich cesta pokračovala, teď už však letadlem a to přímo do Kalifornie. Zde žil 

Hugo Haas s manželkou. Přesná data odjezdu a příjezdu bohužel nevíme, údajně se mělo 

jednat o říjnové dny roku 1945. Paní Olga Haasová – Smrčková byla však ještě příliš malá 

na to, aby si datum přesně zapamatovala, a Marie Bibikoff je spisovateli Aleši Fuchsovi, 

který zapsal její vzpomínky, prostě neřekla.

Právě od Soni se Hugo Haas dozvěděl o tragické smrti svého milovaného bratra a 

otce.  Soňa Haasová s dětmi  pobyla  v Americe  půl  roku.  Hugo i  Roman  Jakobson,  se 

kterým se zde opět shledala, ji přesvědčovali aby už se domů nevracela a zůstala. To se 

Soně nechtělo. Již jednou emigrovala z Ruska a nebylo to pro ni lehké. Navíc doma měla 

svoji  zavedenou  lékařskou  praxi  a  své  pacienty,  v  Americe  by  musela  dělat  všechny 

zkoušky znovu. Na to už se necítila. Doma bylo doma, jen tam mohla vzpomínat na krásné 

chvíle, které prožila s Pavlem, jen tam mohla procházet místy, která pro ni moc znamenala 

a  v neposlední řadě, doma měla i svého přítele, který jí i dětem moc pomohl. Emigraci 

tedy odmítla a vrátila se, bohužel už jenom s Olinkou. Ivan zůstal u svých pravých rodičů 

v Kalifornii. Nikdy si k nim však nenašel úplně cestu a oni k němu také ne. Ivan nikdy 

nepřestal  oslovovat  Soňu  maminko.  Marii  říkal  z  počátku  jménem,  později  matko,  a 

Hugovi  prostě  Hugo.  Soňa  Haasová  nikdy  nepřestala  litovat,  že  Ivana  v  Kalifornii 

zanechala,  a až do své smrti  na něj stále vzpomínala.  Ivan zemřel roku 1979. Soňa jej 

přežila o celé tři roky.6

5 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 26. 3. 2015), dnes už jména není možno 

zjistit

6 Náhrobek rodinného hrobu - Židovský hřbitov, Brno-Židenice, Nezamyslova 27, odd. 27A, ř. 1, hrob. č. 

13

 42



Když  se  Olga Haasová – Smrčková  o Ivanově smrti  dozvěděla,  bála  se  to  své 

mamince říct. Byla už hodně nemocná a taková zpráva by jí mohla velice ublížit. Nebylo 

však jiné možnosti, neboť se ozvala Ivanova manželka, že by chtěla uložit Ivanovu urnu do 

rodinného hrobu na židovském hřbitově v Brně. Když se to Soňa tedy dozvěděla, chvíli 

mlčela a pak řekla jen: „To jsem ráda, že už ho nic nebolí.“7 Ivan byl na tom totiž ke konci 

života  zdravotně velice špatně. Cukrovka se u něj zhoršila natolik, že přišel o zrak a musel 

několikrát do týdne podstupovat dialýzu. Což se mu stalo také osudným. Jeho smrt nebyla 

zcela  následkem  nemoci,  ale  zanedbáním  lékařské  péče.  Na  tuto  smutnou  událost 

zanechala vzpomínku Marie Bibikoff v knize spisovatele Aleše Fuchse  Dlouhá svatební  

cesta. V ten den přišlo na dialýzu celkem pět pacientů, mezi nimi byl i Ivan. Nemocniční 

personál však popletl roztoky, zapnul přístroje a odešel. Křik pacientů zaslechli až lékaři 

na chodbě, když však přiběhli, byli již tři pacienti v kómatu a dva mrtví. Jeden z mrtvých 

byl i Ivan.8

7. 3. Špatný rok smrti Ivana Haase a další uváděné nepřesnosti
Co stojí za tím, že je dnes rok smrti uváděn špatně? Je až s podivem, že za tuto 

chybu ve všech dalších  publikacích  může jedna jediná kniha.  Když  se spisovatel  Aleš 

Fuchsa rozhodl sepsat knihu vzpomínek Marie Bibikoff, vycházel pouze z toho, co mu 

sama Marie nadiktovala. Údaje si již více neověřil. A tak se stalo, že došlo i ke změně roku 

smrti Ivana Haase a to o celých deset let.9 Ivan Haas totiž nezemřel roku 1969 a už vůbec 

ne jako malé dítě,  což bývá také často uváděno. Dožil  se čtyřiceti  let  a byl  i  ženatý.10 

Bohužel  tuto chybu  opsalo  i  mnoho dalších  publicistů  a  objevuje se  i  na internetu.  K 

doložení  roku  smrti  Ivana  Haase  poslouží  i  náhrobek  rodinného  hrobu  na  židovském 

hřbitově v Brně, na kterém stojí skutečný rok Ivanovy smrti, rok 1979.

7 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)

8 FUCHS, Aleš. Dlouhá svatební cesta, Praha: Nakladatelství Faun, 2012, s. 131

9 FUCHS, Aleš. Dlouhá svatební cesta, Praha: Nakladatelství Faun, 2012, s. 132

10 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)
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Další nepřesnost, na kterou bych ráda upozornila, je ta, že Marie Bibikoff v knize 

vzpomínek uvádí, že mluvila velmi dobře česky. I to lze dnes zpochybnit,  neboť i paní 

Olga Haasová – Smrčková potvrdila, že s Mariinou češtinou to vůbec nebylo slavné.11

Marie Bibikoff také uvedla, že Ivan jí říkal maminko. Což není pravda. Maminko 

oslovoval Soňu Haasovou a to až do své smrti. Stejně tak se dá zpochybnit i to, že se Ivan 

sám rozhodl, že bude svému otci Hugovi říkat prostě Hugo.12 Podle paní Olgy Haasové – 

Smrčkové  to  bylo  trochu  jinak.  Když  se  malý  Ivan  zeptal  Huga  Haase,  jak  ho  má 

oslovovat, Hugo mu prý řekl, ať mu říká jak chce: otče, pane Haasi anebo Hugo. Ivan si 

tedy vybral to poslední.13

Bylo by možné jmenovat mnoho dalších chyb, kterých se spisovatel Aleš Fuchsa 

nechtě dopustil. Avšak tak zásadní, jako byl rok smrti Ivana Haase, snad již žádná není.

8. Poslední vzpomínky na dva brněnské kluky

8. 1. Pavel Haas
Soňa Haasová nikdy nedovolila, aby se na Pavla zapomnělo. Byl to vždy on, na 

koho vzpomínala, koho měla moc ráda a o kom své dceři vyprávěla. Jako by Pavel Haas 

nikdy neodešel. I paní Olga Haasová – Smrčková na svého tatínka a celou svoji rodinu 

ráda  vzpomíná,  i  když  ji  zná  převážně  z  maminčina  vyprávění.  Dodnes  má  rodinnou 

fotografii umístěnou v rámečku na klavíru. Když musel Pavel Haas od rodiny definitivně 

odejít, byly paní Olze pouhé dva roky. Přesto si dobře pamatuje, že její tatínek byl štíhlý,  

usměvavý, hodný a měl rád lidi kolem sebe.

 I Hugo Haas na svého milovaného bratra často vzpomínal, ale svých vzpomínek se 

bál. Občas prý zmínil nějaký zážitek z dětství, ale to bylo vše. Když v roce 1967 požádal 

spisovatel  Lubomír  Peduzzi  Huga Haase o rozhovor do své připravované knihy,  Hugo 

11 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 13. 3. 2015)

12 FUCHS, Aleš. Dlouhá svatební cesta, Praha: Nakladatelství Faun, 2012, s. 128

13 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 11. 3. 2015)
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odmítl.  Ne, že by mu nechtěl pomoci, ale prostě nemohl. Měl svého bratra velice rád a 

nikdy si neodpustil, že on se zachránil, ale Pavel zemřel. Každá vzpomínka ho bolela a to 

až do  jeho smrti. Oba bratři k sobě měli velice blízko, a když se dne 16. března 1939 

rozloučili, ani jeden z nich netušil, že už se nikdy neuvidí.1

Na Pavla Haase zavzpomínala i Marie Bibikoff. Jak Pavla Haase Marie popsala, 

zaznamenal opět spisovatel Aleš Fuchsa:  „Byl prostřední postavy, milý, laskavý,  štíhlý.  

Dokázal být veselý i vážný.“2

I Lubomíru Peduzzimu se podařilo zjistit mnoho informací. Nutno zmínit, že sám 

Peduzzi byl Pavlovým žákem. Pokud bychom měli citovat jednu z mnoha vzpomínek, jež 

zaznamenal ve své knize Pavel Haas, byla by to zřejmě tato: „Pavel Haas byl neobyčejně  

skromný,  netlačil  se  do  popředí,  neusiloval  o  žádné  mimořádné  postavení,  výhody  a  

podobně. Měli jsme ho všichni rádi.“ (Dr. Karel Reiner v dopise ze dne 26. února 1964 o 

H. v Terezíně)3

Pavel  zemřel  mladý.  Bylo  mu  pětačtyřicet  let,  když  se  rozhodlo  o  jeho  smrti 

v plynové komoře za zdmi  Osvětimi.  Kdyby mohl  zůstat  se svojí  rodinou, jistě by ho 

potěšilo,  že  i  jeho  dcera  měla  a  má,  po  celý  svůj  život,  k  hudbě velice  blízko.  Olga 

Haasová - Smrčková vystudovala operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění. A 

mnoho let působila jako zpěvačka Národního divadla v Brně.4 Nikdy se však své maminky 

na to, co se přesně stalo s jejím tatínkem, nezeptala. Jak sama říkala: „Tatínek pro mě žil  

ve vzpomínkách mé maminky. O Terezíně a Osvětimi jsem dlouho nechtěla vůbec nic vědět.  

Když jsem už hrála v Janáčkově divadle, chodili za mnou často lidé a na tatínka se mě  

ptali. Mezi nimi se objevila i jedna stará paní, která mi řekla, že byla s mým tatínkem a  

1 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 20. 3. 2015)

2 FUCHS, Aleš. Dlouhá svatební cesta, Praha: Nakladatelství Faun, 2012, s. 83

3 PEDUZZI, Lubomír. Pavel Haas. Brno: Nakladatelství Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, s. 

11

4 Národní divadlo Brno je dnes označováno jako: NdB, JD či SdB
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dědečkem v Terezíně. A pokud chci, tak mi o tom bude vyprávět. Dala mi číslo... Nikdy  

jsem jí nezavolala.“5

Tím skončily všechny informace o Pavlu Haasovi. Jeho učitelé a žáci jsou dnes již 

mrtví,  a  kdyby nebylo  knihy Lubomíra  Peduzziho,  který zaznamenal  mezi  skladbami  i 

úseky Pavlova života, dnes bychom už nic nevěděli. V povědomí by zůstalo jen jeho dílo. 

A v paměti  paní Olgy Haasové – Smrčkové několik vzpomínek, které jí vyprávěla její 

maminka Soňa a strýc Hugo.

Hudební tvorba Pavla Haase čítá velké množství skladeb, skladbiček, písní a jednu 

operu.  Pokud bychom měli  vybrat  nejznámější  díla,  neměla  by mezi  nimi  chybět  tato: 

Konzertstück (1912,  první  Pavlovo  dochované  dílo), Tři  fugy  (1916), Sonáta  B  dur  a 

Sonáta G dur (1916), Na křižovatce (1916), Tři písně na slova Josefa Svatopluka Machara  

(1919, z doby začátku studia na konzervatoři), Malé preludium (1919), I. Smyčcový kvartet  

(1920), Fata Morgana (1923), II. Smyčcový kvartet (1925), Dechový kvintet (1929), Suita  

pro klavír (1935), Od večera do rána (1938), opera Šarlatán (1938), Al s´fod (1941, z doby 

pobytu v terezínském ghettu), Studie pro smyčce (1944, poslední Pavlovo dílo s veřejnou 

produkcí  v  terezínské  ghettu)  a  samozřejmě  Čtyři  písně  na slova čínské  poezie  (1944, 

krátce před deportací do Osvětimi).

8. 2. Hugo Haas
Zatímco Pavlův život se od roku 1941 rychle chýlil ke konci, Hugo Haas v Americe 

slavil nejeden úspěch. Ač byl z počátku obsazován pouze do malých rolí cizinců, brzy se 

začal projevovat i jako výborný scénárista a režisér. V Americe natočil 35 filmů. Ale jako 

by to už nebyl ten Hugo, kterého všichni znali.  Jeho role byly vážné, nostalgické, plné 

touhy a utrpení. Nutno jmenovat aspoň jedenu z jeho nejznámějších, a to  Hlídač č. 47  z 

roku 1951, scénář, režie a hlavní role Hugo Haas.

Hugo Haas se tedy stal postavou režiséra, scénáristy a herce v jednom. Jednak díky 

tomu velice ušetřil a hlavně mohl natočit film zcela podle svých představ. Pokud bychom 

5 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 26. 3. 2015)
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se  zaměřili  na  Hugovu  americkou  tvorbu  detailně,  zjistili  bychom,  že  velice  často 

doplňoval vybavení scény svými osobními věcmi. Proto je v těchto filmech možno spatřit i 

podobiznu Hugova milovaného bratra Pavla. Byl to stále jeden a tentýž obrázek, který se 

po ukončení Hugovy kariéry v Hollywoodu ocitl i na stole v jeho vídeňském bytě na ulici 

Opernring čp. 4.6 A právě zde ve Vídni se Hugo Haas dozvěděl celou pravdu o smrti svého 

bratra. Jednoho dne jej na ulici oslovil neznámý muž, byl to Karel Ančerl. Hugo ho neznal, 

ale on Huga ano. Tehdy se Hugo dozvěděl vše o Terezíně, o natáčení propagačního filmu 

Vůdce  daroval  Židům  město,  o  premiéře  Pavlovy  Studie  pro  smyčce a  o  odjezdu  do 

Osvětimi, kde Pavel zemřel. U Huga toto zjištění vyvolalo veliký šok. A dodnes se tvrdí, 

že jeho silné astma u něj propuklo po tomto hrozném zjištění, kdy ve spánku několikrát 

prožil okamžiky, které připravily jeho milovaného bratra o život. Strašná musela být smrt 

udušením v plynové komoře. Tento fakt mi potvrdila i paní Olga Haasová – Smrčková. 

Hugo měl od mládí problém s alergiemi, o to lehčí byl nástup astmatu.7

Hugo Haas žil ve Vídni mnoho let.  Domů se však za celou dobu podíval pouze 

jednou. Možná se bál vzpomínek,  možná nechtěl  oživovat  staré křivdy.  Žil  sám jen se 

svým věrným psem Dodouškem. S Marií se nikdy nerozvedli. Bydleli pouze odděleně.

Když roku 1963 přišla pozvánka na oslavy 80. výročí Národního divadla, Hugo se 

po dlouhém odhodlávání rozhodl jet. Doprovázela ho i jeho žena Marie.  Na celou tuto 

událost  Hugo  Haas  zavzpomínal  i  v  roce  1968  pro  natáčení  dokumentárního  filmu 

Návštěva u Huga Haase: „A najednou, z ničeho nic, přišel zázrak. Představte si, pozvání z  

národního divadla. Z téhož divadla, ze kterého jsem byl takřka vykopnut. Ovšem nemohl  

jsem nikomu dávat vinu, protože to nebyli naši lidi, byli to zlí germáni, kteří to udělali. No  

já jsem pochopitelně nechtěl hned na to tak nalítnout. Tak jsem odpověděl, že nemohu.  

Také jsem trošičku zápasil se svým sentimentem a tak dál. Pak jsem dostal druhý pozvání,  

třetí pozvání. Potom mi začali psát kolegové: Co blbneš a proč nepřijíždíš! Nechceš nás už  

6 citováno dle: dokumentárního filmu: Na návštěvě u Huga Haase, 1968 (režie Jiří Vondráček)

7 Někdy je uváděno, že tento první astmatický záchvat prodělal Hugo již v Kalifornii a to když se dozvěděl  

o Pavlově smrti od Soni Haasové. Bibi dokonce uvádí ve svých vzpomínkách, že se tak stalo ještě před 

Soniným příjezdem, kdy se o celé věci dozvěděli od Jana Masaryka.
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nikdy vidět, nechceš se s námi seznámit, jak vypadáme teďka, po tom všem co se stalo.  

Nechceš se s námi obejmout. No a tak jsem pochopitelně nakonec napsal, že přijedu. Srdce  

mě tlouklo, to vám nemohu vůbec ani říct. Sed jsem na vlak a přijel jsem do Prahy. A když  

jsem vystoupil  z  vlaku,  tak  jsem tomu nechtěl  ani  věřit.  Nádraží,  ale  to  byla  záplava  

obličejů mě tak drahých, že vám to nemohu ani říct. Kde kdo, kam jsem se podíval, vlevo  

vpravo, všecky moji kamarádi, všecky moje kamarádky, všecky moji kolegové, všecko to  

tam bylo. Já jsem se s nima jenom objímal. Teď jsem samozřejmě musel dávat pozor abych  

se nedal do breku, poněvač jsem už starej  sentimentální  trouba. Tak jsem pořád dělal  

vtipy. Podával jsem se na Peška, bělovlasího a řekl: Co ty troubo, proč si bereš paruku,  

proč jsi nepřišel tak jak seš. Druhýmu jsem zase řekl něco jinýho..... Každou chvilku jsem  

něco, abych prostě těmi vtipy zabil sentimentalitu. Ale měl jsem šílenou radost. Pak jsem  

se do sebe nějak všichni navěsili. Já ani nevím jak je tohle možný. A šli jsme z toho nádraží  

pryč. A teď to začalo, bylo to překrásný. Došli jsme do Národního divadla. No na to se  

nedá zapomenout, já vám říkám všecky ty tváře, všecky ty obličeje, všech těch kamarádů,  

drahejch lidí, který jsem takový léta neviděl. To bylo opravdu dojemný.“8

Když se Hugo Haas opět ocitl před vchodem do Národního divadla, jen těžko se mu 

vzpomínalo na to, co vše v něm zažil. Neubránil se ani vzpomínce na svůj odchod, na ten 

šok, které zažil, když hrál v Čapkově R.U.R konzula Busmana a divadelní sluha mu podal 

dopis, kterým jeho angažmá v Národním divadle skončilo. Vzpomněl také na to,  že se 

vlastně s nikým ze svých kolegů nerozloučil. Tehdy odešel sám skoro němý, teď se vrací 

zpět a je obklopen láskou a tolika přáteli.

Na Huga však čekalo ještě jedno překvapení. Když jej k večeru odvezl sám ředitel 

činohry Josef Maršálek do hotelu Alcron, v němž byl Hugo ubytován, šli spolu nahoru do 

pokoje. Tam mu Hugo poděkoval a ředitel Maršálek mu předal obálku s penězi. Hugo se 

podivil,  neboť vůbec netušil,  co to mělo znamenat.  Obálku samozřejmě odmítl.  Ředitel 

Maršálek mu však vysvětlil, že je to dluh Národního divadla vůči jeho osobě. Že je to jeho 

gáže, kterou si zapomněl vyzvednout, když Národní divadlo opouštěl.9   

8 citováno dle: dokumentárního filmu: Na návštěvě u Huga Haase, 1968 (režie Jiří Vondráček)

9 citováno dle: dokumentárního filmu: Na návštěvě u Huga Haase, 1968 (režie Jiří Vondráček)
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Hugo Haas odjížděl z Prahy spokojený a velice šťastný. Bylo mu přislíbeno, že 

v Národním divadle uvedou jeho hru, že dostane roli ve filmové adaptaci Čapkovy Války s  

mloky,  kde  bude hrát  i  Werich  a  Voskovec.  Bohuže,l  něž  se tyto  sliby stihly vyplnit,  

nadešel rok 1968. A to byl konec. Konec nadějí na Hugův návrat do Čech. V tomto roce 

navíc zemřeli i Hugovi nejlepší přátelé, Zdeněk Štěpánek a Martin Frič.10

Na  podzim  roku  1968  vyzvala  redakce  Svobodného  slova  Huga  Haase  spolu 

s několika dalšími Čechy, kteří žili  v zahraničí,  aby napsali vzkaz do své „okupované“ 

vlasti.  Hugo Haas napsal:  „Ježiš,  co bych za to dal,  kdybych věděl,  že budoucnost mé  

nešťastné země bude šťastnější než její minulost. Praotec Čech si vybral tento nejkrásnější  

kousek světa, když on ale leží všem v cestě. Kéž by tam jednou děti a děti jejich dětí mohly  

prožít celý svůj beztak už dost krátký život bez těžkých otřesů a zklamání, jež prožila naše  

generace několikrát  za uplynulých padesát  let,  vlastně až do dnešních dnů. Vroucnější  

přání bych neměl.“11

Hugo Haas se do Čech již nikdy nevrátil. Zůstal ve Vídni se svým věrným psem 

Dodouškem. A krátce nato zemřel. Smrt Huga Haase byla nešťastnou náhodou, neboť vařil 

vajíčka a zapomněl na ně. V okamžiku, kdy si na ně vzpomněl, vběhl do kuchyně, která již 

byla  plná  kouře....nadechnul  se  a  dostal  astmatický  záchvat.  Našli  ho  až  po  dvaceti 

minutách sousedé, kteří ucítili kouř. V tu dobu byl již Hugo Haas mrtev.12

Český herec, scénárista a režisér, který se dokázal prosadit i v Hollywoodu, zemřel 

dne 1. prosince 1968 následkem astmatického záchvatu. Jeho divadelní a filmová tvorba se 

však staly nezapomenutelné.

10 Zdeněk Štěpánek zemřel 20. 6. 1968, Martin Frič zemřel 26. 8. 1968

11 citováno dle: dokumentárního filmu: Komici na jedničku, 2010 (režie Alena Činčerová)

12 FUCHS, Aleš. Dlouhá svatební cesta, Praha: Nakladatelství Faun, 2012, s. 83
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9. Vzpomínka na filmy a konec dobrých vztahů

9. 1. Filmová tvorba bratrů Haasových
Filmová tvorba bratrů Haasových patří mezi poklady české kinematografie. Film 

Život je pes  se dočkal  velkého úspěch hned po svém uvedení do kin.  Zbylé  dva filmy 

Mazlíček a Kvočna byly také úspěšné, avšak ne tolik.

O filmu  Život je pes byla zmínka již v kapitole  Nové možnosti.  Film  Mazlíček z 

roku 1934 pak popisuje životní příběh doktora filozofie Aloise Pecha, obyčejného člověka, 

který pracuje jako knihovník ve vězeňské knihovně,  má velice  starostlivou maminku a 

zamiluje se do dívky z vyšší společnosti, což vyvolává řadu komických situací a vtipných 

okamžiků.  I  zde  ztvárnil  hlavní  postavu  onoho knihovníka  Hugo  Haas.  Další  důležité 

postavy ztvárnili: Adina Mandlová, Ema Pechová (matka herce Ladislava Peška), Antonín 

Novotný, František Kreuzman,  Bedřich Veverka,  Stanislav Neuman, Jaroslav Marvan a 

Karel Dostál a další.1

Rozhodujícím se však stal film Kvočna z roku 1937. Tento film ovlivnil další život 

Pavla  i  Huga  Haasových.  Jedná  se  o  poslední  společné  dílo  obou  bratrů  a  první 

samostatnou režii Huga Haase. I když se Pavel Haas od roku 1935 věnoval již výhradně 

komponování vážné hudby, spolupráci s milovaným bratrem na Hugově filmu neodmítl. 

Film Kvočna nebyl však jen Hugovou první samostatnou režií, ale i první rolí jeho budoucí 

ženy Marie  Bibikoff,  která  zde  ztvárnila  jednu z  chovanek  dívčího  penzionátu.  Marie 

Bibikoff však v této době ještě neuměla vůbec česky, proto dívka, kterou ve filmu hrála, 

mluvila anglicky. Hlavní postavy v tomto filmu ztvárnili Růžena Nasková, Rudolf Deyl 

starší,  Jiřina Šejbalová,  František Smolík,  Jiří Steimar,  Otto Rubík, Světlana Svozilová, 

Vítěslav Boček, Truda Grosslichtová, Adina Mandlová.2

Jedná se o veselý příběh mladé dívky jménem Věra (Truda Grosslichtová), jejíž 

pokrokové názory zapříčinily i její vyloučení z penzionátu. Domů se však nevrací, neboť 

1 film: Mazlíček, 1934 (režie Martin Frič)

2 film: Kvočna, 1937 (režie Hugo Haas)
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její  matka  (Jiřina  Šejbalová)  má  zálibu  ve  vdávání  a  s  mladou  dcerou po boku by si 

připadala mnohem starší. Hlavní hrdinka se tedy stěhuje ke své babičce Anně Svojanové 

(Růženě Naskové). Z penzionátu však nevyloučili pouze ji, ale i její dobrou přítelkyni Katy 

Svatou (Adina Mandlová), která se sblíží s Věřiným otcem (František Smolík) a nakonec 

se stane i její nevlastní maminkou. Jedná se o veselý příběh s řadou komických zápletek a 

šťastným koncem. Neboť i druhá dcera Anny Svojanové Olga, kterou ztvárnila Světlana 

Svozilová,  si  nakonec  najde partnera,  o  kterého se může starat,  a  na svého nevěrného 

bývalého muže Petra Tůmu (Vítězslav Boček) brzy zapomene.

Po dotočení filmu Kvočna se pracovní cesty obou bratrů rozešly natrvalo. V tomto 

filmu byla již Pavlova partitura podepsána pseudonymem Ivan Pavlas. A to zřejmě z toho 

důvodu, že Pavel Haas jako skladatel vážné hudby nechtěl být s filmem moc spojován. 

Nikoliv  však  z  obavy  z  předpokládané  distribuce  filmu  do  Německa,  která  již  byla 

zmíněna, ani proto, že by tento film jeho jméno poškodil, ale přece jen se chtěl pod svým 

jménem prosadit raději v jiném oboru.

9. 2. Olga Haasová – Smrčková a filmy
Paní  Olga Haasová – Smrčková má  i  dnes  filmovou  tvorbu svého strýce  Huga 

Haase velice ráda. Filmy, na kterých Hugo spolupracoval s jejím tatínkem, se jí líbí. Mezi 

její nejoblíbenější však patří film z roku 1934 Poslední muž.3

Filmy Hugo Haase se v Čechách dlouho nesměly promítat, neboť se jednalo o filmy 

zprvu  Žida,  potom  emigranta.  Každému  režimu  bylo  něco  na  obtíž.  Filmový  snímek 

Poslední  muž  posloužil  jako  předloha  mnohem  pozdějšího  filmu Poslední  mohykán,  

natočeného roku 1947, kde hlavní roli ztvárnil Jaroslav Marvan. Film Poslední muž vznikl 

pod  vedením  režiséra  Martina  Friče.  Hugo  Haas  zde  ztvárnil  postavu  přísného  a 

neoblomného  profesora  Aloise  Kohouta,  který  terorizuje  svou  rodinu  despotickým 

chováním.  Jeho  ženu  hraje  významná  herečka  a  manželka  ředitele  Národního  divadla 

Zdeňka Baldová. Jejich děti pak Antonín Novotný a Marie Glázrová.

3 citováno dle: vzpomínky Olgy Haasové – Smrčkové (ze dne 26. 3. 2015)
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Paní Olga si film velice oblíbila. Mezi její nejoblíbenější pasáž patří okamžik, kdy 

Hugo Haas  jako profesor  Kohout  přijíždí  do  Litomyšle  a  chce  poslat  domů telegram: 

„Prosím Vás  chtěl  bych na podání  telegramu takový...  no  vy  víte  co.  Vypadá to  jako  

blanket na podání telegramu. Šťastně přijel do Litomyšle. Tvůj Alois. Šťastně...to ona ví,  

kdybych dojel nešťastně, tak přece nemůžu telegrafovat. Přijel...no když odněkud odjedu,  

musím také někam přijet.  Do Litomyšle...já  jsem jí  řekl,  že jedu do Litomyšle.  To taky  

nemusí  být.  Tvůj...jsem  osmadvacet  let  její,  tak  jí  to  najednou  nebudu  připomínat.  

Alois...taky ví, že se jmenuju. Nic nepošlu!“4

I dnes se na tento film ráda podívá a na svého strýce Huga Haase, kterého ve Vídni

často navštěvovala,  zavzpomíná.  Hugo Haas měl  paní Olgu velice rád.  Hrála a zpívala 

v  divadle  jako on a  byla  dcerou jeho milovaného  bratra,  který  však tragicky zahynul. 

Dlouho si spolu vždy povídali a měli k sobě velice blízko.

4 citováno dle: filmu: Poslední muž (režie Martin Frič)
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9. 3. Konec dobrých vztahů
V lednu  roku  1969  došlo  k  uložení  urny  Huga  Haase  do  rodinného  hrobu  na 

židovském hřbitově v Brně. Zde se také naposledy setkala paní Olga Haasová – Smrčková 

se svojí tetou Marií Bibikoff. Veškeré kontakty pak byly přerušeny v okamžiku, kdy se 

paní  Olga  Haasová  –  Smrčková  rozhodla  pohřbít  svoji  maminku  do tohoto  rodinného 

hrobu.

Již  ze  vzpomínek  Marie  Bibikoff  je  patrné,  že  se  se  Soňu  neměly  příliš  rády. 

Zazlívala jí rozvod s Pavlem a hlavně to, že ji Ivan nikdy nepřestal považovat za svoji 

maminku. Když Soňa přijela s dětmi za Hugem a Marií do Ameriky, první, co Marie ve 

svých vzpomínkách zmínila, bylo, že si měli o čem povídat a hlavně co vysvětlovat. Marie 

opravdu Soňu neměla nikdy moc v lásce a vůbec si neuvědomovala, že kdyby se Pavel se 

Soňou nerozvedli,  jejich syn Ivan by neměl šanci přežít.  Když Hugo s Marií zanechali 

Ivana v Praze, byly mu dva měsíce. Soňa se nerozmýšlela ani chvíli a rozhodla se o něj s 

Pavlem postarat,  kdyby  to  neudělali,  bůhví  co  by  se  s  Ivanem stalo.  Vystavili  se  tak 

velkému riziku. Jejich dcera Olga byla prohlášena za nemanželskou, díky tomu se jí Pavel 

zřekl a ona nebyla tak označena za „dceru Žida“. Ale co Ivan. Nebyl jejich a nebylo tedy 

možné ho nijak ochránit. Kdyby někdo ze sousedů poukázal na to, že Haasovi mají doma 

další dítě, bylo by jistě vyvoláno pátrání po tom, kde se u nich vzalo a kdo vlastně jsou 

jeho rodiče, Ivan by měl své dny sečteny. Jako syn Huga Haase, Žida, který utekl před 

nacisty… rozhodně by neměl šanci na přežití. Díky tomu, že sousedé Pavla a Soni byli 

rozumní a skutečně na druhé dítě v rodině nikdo nikdy nepoukázal, mohl Ivan žít. Když se 

pak v pěti letech u něj projevila cukrovka, byl už Pavel Haas na konci svého života. Soňa 

byla s dětmi sama. Díky tomu, že byla skutečně zkušenou lékařkou, odhalila tuto Ivanovu 

nemoc včas a hned mu začala podávat inzulín. A to je další věc...inzulín. Nedostatkový, 

těžko se sháněl, byl drahý. Přesto jej Soňa pro Ivana opatřit dokázala.  Když se pak po 

válce rozhodla jet s oběma dětmi do Ameriky,  aby Ivan mohl poznat své pravé rodiče, 

rozhodně by si zasloužila úctu a mnohem větší vděk. Ze vzpomínek Marie Bibikoff však 

vyplývá, že tuto péči Soni Haasové o Ivana považovala za samozřejmost.5

5 FUCHS, Aleš. Dlouhá svatební cesta, Praha: Nakladatelství Faun, 2012, s. 128
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Když pak v roce 1982 Soňa Haasová zemřela, Olga se s Marií Bibikoff domluvila,  

že ji nechá rozptýlit. Avšak nedokázala to. Chtěla vědět, kde její maminka je, a mít místo, 

kde na ni může vzpomínat. Proto se rozhodla uložit její urnu do rodinného hrobu. Marie 

však  byla  proti  tomu.  Hrob  byl  Huga  Haase  a  jeho  rodiny,  Soňa  se  s  Pavlem  přece 

rozvedla. Když nakonec přece jen došlo k uložení urny se Soniným popelem, Marie se už 

se svojí neteří dál odmítla dál stýkat. Marie Bibikoff – Haasová zemřela dne 9. května 

2009 a byla pochována dne 20. května 2009 na hřbitově ve Vídni.

Dnes náhrobek na rodinném hrobu Haasových nese jména:6

český herec Hugo Haas 1901 - 1968

Olga Haasová 25. 12. 1933 in memoriam

Zikmund Haas květen 1944 Terezín

Pavel Haas 17. 10. 1944 Osvětim

Ivan M. Haas 1939 – 1979

MUDr. Sofie Haasová 1899 - 1982

 

6 Náhrobek rodinného hrobu - Židovský hřbitov, Brno-Židenice, Nezamyslova 27, odd. 27A, ř. 1, hrob. č. 

13
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10. Závěr

V této bakalářské práci jsem se věnovala osobnímu životu brněnského hudebního 

skladatele  čecho-židovského  původu  Pavla  Haase  a  osudu  jeho  rodiny  se  zvláštním 

důrazem na období, kdy se její členové dozvěděli, že se Pavel již nikdy nevrátí. Zmapovala 

jsem zde jednotlivé úseky skladatelova života až po jeho tragický konec v plynové komoře 

za zdmi nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

V jednotlivých kapitolách byly sledovány zásadní okamžiky, které ovlivnily život a 

práci Pavla Haase. Nebýt však tolerance jeho rodičů Olgy a Zikmunda Haasových, zřejmě 

by se Pavel Haas hudbě nikdy naplno nevěnoval. To oni sehráli hlavní roli při Pavlově 

rozhodování a nebýt jejich podpory, Pavel by reálné gymnázium zřejmě nikdy neopustil. 

Ač věděli, že další hudební vzdělání v rámci státní instituce v Brně nebylo možné, přesto 

s Pavlovým odchodem z reálného gymnázia roku 1915 souhlasili, neboť viděli, že jejich 

syn touží po hudbě a je odhodlán plně se jí věnovat.  Nejzásadnější okamžiky v životě 

Pavla Haase pak nastaly v letech 1919 - zahájila činnost brněnská konzervatoř,  1922 - 

Pavel Haas ukončil studium na konzervatoři a mistrovské škole Leoše Janáčka - byl bez 

místa,  1931 -  naskytla  se možnost  první spolupráce s bratrem Hugem Haasem, 1933 - 

práce na společném filmu Život je pes, 1935 - sňatek s MUDr. Soňou Jakobsonovou, 1937 

- narození dcery Olinky, 1938 - premiéra opery  Šarlatán, 1939 - emigrace Huga Haase, 

1940  -  rozvod,  1941  -  definitivní  izolace  od  rodiny  a  deportace  do  Terezína,  1944  - 

natáčení propagačního filmu  Vůdce daroval Židům město - veřejné provedení  Studie pro 

smyčce - transport směr Osvětim.

Životem  Pavla  Haase  jsem se  zabývala  na  základě  knihy  jeho  žáka  Lubomíra 

Peduzziho  Pavel  Haas,  dobových  dokumentů,  vysvědčení,  školních  rozvrhů, 

korespondence,  skladeb,  obrázků,  fotografií  a  hlavně  vzpomínek  paní  Olgy Haasové – 

Smrčkové.  Z  těchto  materiálů  pak  vznikla  ucelená  práce  týkající  se  výhradně  života 

hudebního skladatele Pavla Haase a jeho rodiny. V práci je zmiňován i Pavlův mladší bratr 

Hugo Haas, herec, režisér a scénárista, neboť psát o jednom bez druhého není možné. Oba 

měli  k osobě od dětství velice blízko a jejich osudy se nejednou propletly,  ať už šlo o 
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studium  na  obecné  škole,  reálném  gymnáziu,  konzervatoři,  či  společnou  práci  na 

Hugových filmech. Nejzásadnějšími, v životě obou bratrů, se staly dva dny, a to 15. a 16. 

březen 1939, kdy se setkali naposledy. Ani jeden si to v té chvíli neuvědomoval, neboť 

netušili,  co se stane. Hugo emigroval, Pavel zemřel pár let nato v Osvětimi. Informace, 

které jsou v této práci uvedeny o Hugo Haasovi vycházejí z velké části přímo z jeho úst,  

neboť  díky  iniciativě  režiséra  Jiřího  Vondráčka,  kameramana  Jakuba Noska a  zvukaře 

Jiřího Steinmetze,  kteří  neváhali  a rozjeli  se v lednu roku 1968 do Vídně,  aby natočili 

dokumentární  film  Návštěva  u  Huga  Haase, se  nám  dochovalo  svědectví  o  mnoha 

událostech,  které Hugo Haas prožil.  Mezi událostmi a okamžiky,  o kterých Hugo Haas 

vyprávěl, nechyběla vzpomínka na jeho rodinu, maminku, tatínka, na milovaného bratra, 

na konec v Národním divadle, poslední setkání s bratrem, emigraci, Hollywood, Vídeň a 

pozvání na osmdesáté výročí Národního divadla, téhož divadla, ze kterého byl nucen před 

lety odejít.

Konec  této  bakalářské  práce  je  pak  věnován  výhradně  vzpomínkám paní  Olgy 

Haasové – Smrčkové, která mi poskytla mnoho zajímavých poznatků o životě své rodiny. 

Mezi popsanými událostmi nemohl chybět ani okamžik, kdy se její maminka dozvěděla, že 

Pavel Haas již nežije, jejich odjezd za Hugem a Marií do Ameriky, průběh cesty a smutný 

návrat bez Ivana. Zmínila i několik informací o dalším osudu Ivana a své maminky, kteří 

jsou dnes pohřbeni v rodinném hrobě na Židovském hřbitově v Brně.

Jsem velice ráda,  že jsem mohla  aspoň částečně zmapovat  životní  příběh,  který 

zanechá v každém z nás nesmazatelný dojem. A doufám, že tomu tak bude i nadále. Neboť 

je povinností každého zabránit tomu, aby se historie někdy opakovala.
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Přílohy

Příloha 1.: Skladby Pavla Haase1

klavírní: Šeptem, Suita pro klavír

komorní: Suita pro hoboj a klavír

kvartety: I. Smyčcový kvartet, II. Smyčcový kvartet, Dechový kvintet

orchestrální:  Zesmutnělé scherzo, Suita  z tragikomické opery  Šarlatán, Symfonie, Studie  

pro smyčce, Variace pro klavír a smyčcový orchestr

písně: Šest písní v lidovém tónu, Tři písně, Čínské písně, Fata morgana, Vyvolená, Sedm 

písní v lidovém tónu, Advent, Čtyři písně na slova čínské poezie

mužský sbor: Karneval, Od večera do rána

kantáty: Předehra pro rozhlas, Žalm 29, Rekviem

opery: Šarlatán

scénická  hudba:  k  R.U.R,  Konec  Petrovských,  Vojcek,  Veselá  smrt,  Primus  Tropiens,  

Pulcinellovo vítězství, Černý troubadour

hudba k filmům: Život je pes, Mazlíček, Kvočna

1 Československý hudební slovník osob a institucí; sv.1, Praha: Nakladatelství Státní hudební vydavatelství, 

1963, s. 383
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Příloha 2.: Filmy Huga Haase2

Hugo Haas - herec

1925: Z českých mlýnů, Josef Kajetán Tyl, Jedenácté přikázání

1930: Když struny lkají

1931:  Obrácení  Ferdyše Pištory,  Muži  v  offsidu,  Kariéra Pavla  Čamrdy,  Dobrý voják  

Švejk

1932: Zapadlí vlastenci, Sestra Angelika, Načeradec král kibiců

1933: Život je pes, Okénko, Madla z cihelny, Její lékař, Dům na předměstí

1934: Poslední muž, Mazlíček

1935: Jedenásté přikázání, Ať žije nebožtík

1936: Velbloud uchem jehly, Ulička v ráji, Tři muži ve sněhu, Švadlenka

1937: Mravnost nade vše, Děvčata, nedejte se!, Bílá nemoc

1938: Svět kde se žebrá, Co se šeptá, Andula vyhrála

1940: Moře v plamenech

1944: Summer Storm, Strangr Affair, Princezna a pirát, Mrs. Parkington, Dny slávy

1945: Žárlivost, Zvon pro Adano, Dakota

1946: Two Smart Peo, Holiday in Mexico

1947: Private Affairs of Bel Ami – The, Northwest Outpost, Merton of the Movies, Galileo  

Galilei, Foxes of Harrow – The, Fiesta

1948: My Girl Tisa, For the Love of Mary, Casbah

1949: Your Show Time, Fighting Kentuckian – The

1950: Vendetta, Doly krále Šalamouna

1951: Hlídač č. 47, Dívka na mostě

1952: Podivné okouzlení, Ford Television Theatre – The

1953: Žena bližního tvého, Přiznání jedné dívky

1954: Návnada, Jiná žena

1955: Něžná past

1956: Telephone Time, Jednou nohou v pekle

1957: Lizzie, Hit and Run

1959: Five Fingers, Born to Be Loved, Bonanza, Adventures in Paradise
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1962: Paradise Alley

Hugo Haas – režisér

1936: Velbloud uchem jehly

1937: Bílá nemoc, Kvočna, Děvčata, nedejte se!

1938: Co se šeptá

1940: Náš odboj

1951: Žena na mostě, Hlídač č. 47

1952: Podivné okouzlení

1953: Žena bližního tvého, Přiznání jedné dívky

1954: Jiná žena, Návnada

1955: Zadrž ten úsvit

1956: Jednou nohou v pekle

1957: Lizzie

Hugo Haas – scénárista

1933: Život je pes, Dům na předměstí

1934: Mazlíček, Der Doppelbräutigam

1935: Ať žije nebožtík

1936: Vysněný můž, Velbloud uchem jehly, Ulička v ráji

1937: Mravnost nade vše, Děvčata, nedejte se!, Bílá nemoc

1938: Svět, kde se žebrá, Co se šeptá

1951: Žena na mostě

1953: Žena bližního tvého

1954: Jiná žena

Hugo Haas – autor námětu

1933: Život je pes

1934: Mazlíček

1935: Ať žije nebožtík

1936: Ulička v ráji
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1937: Děvčata nejdete se!

1938: Co se šeptá

Hugo Haas – producent

1951: Hlídač č. 47

1952: Podivné okouzlení

1953: Žena bližního tvého, Přiznání jedné dívky

1954: Návnada

1955: Zadrž ten úsvit

1956: Jednou nohou v pekle

Hugo Haas – Textař

1932: Sestra Angelika

1933: Život je pes

1936: Ulička v ráji

2

2 http://www.csfd.cz/tvurce/802-hugo-haas/  

http://www.fdb.cz/lidi/19206-hugo-haas.html
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Obrázky

obr. 1.: Fotografie Pavla Haase z roku 19221

obr. 2.: Fotografie Pavla a Huga Haase s maminkou před tím než onemocněla2

1 Fotografie z majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 19. 2. 2015)

2 Fotografie z majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 18. 2. 2015)
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obr. 3.: Fotografie Pavla a Huga Haase s otcem Zikmundem3

obr. 4.: Rozvrh Pavla Haase ze školního roku 1914/19154

3 Fotografie z majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 18. 2. 2015)

4 Rozvrh Pavla Haase (nafoceno 19. 2. 2015)
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obr. 5.: Vysvědčení ze státní hudební a dramatické konzervatoře5

5  Vysvědčení ze státní hudební a dramatické konzervatoře (nafoceno 19. 2. 2015)
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obr. 6.: Průkaz o návštěvě mistrovské školy Leoše Janáčka6

6 Průkaz o návštěvě mistrovské školy Leoše Janáčka (nafoceno 18. 2. 2015)
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obr. 7.: Pohlednice z Drážďan zaslána Leoši Janáčkovy roku 19217

obr. 8.: Dopis Leoši Janáčkovi ze dne 25. ledna 19258

7 Pohlednice z Drážďan zaslána Leoši Janáčkovy roku 1921 (nafoceno 18. 2. 2015)

8 Dopis Leoši Janáčkovi ze dne 25. ledna 1925 (nafoceno 18. 2. 2015)
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obr. 9.: Půlroční lístek na dráhu z roku 19289

9 Půlroční lístek na dráhu z roku 1928 (nafoceno 18. 2. 2015)
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obr. 10.: Fotografie MUDr. Soni Jakobsonové10

10 Fotografie v majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 18. 2. 2015)
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obr. 11.: Skica opery Šarlatán ze dne 19. prosince 193411

obr. 12.: Detail poznámky na skica opery Šarlatán12

11 Skica opery Šarlatán ze dne 19. prosince 1934 (nafoceno 19. 2. 2015)

12 Detail poznámky na skica opery Šarlatán (nafoceno 19. 2. 2015)
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obr. 13.: Fotografie Pavla Haase s MUDr. Soňou Jakobsonovou z doby před svatbou13

obr. 14.: Fotografie prvního manžela MUDr. Soni Jakobsonové Romana Jakobsona14

13 Fotografie v majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 18. 2. 2015)

14 Fotografie v majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 18. 2. 2015)
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obr. 15.: Suita pro klavír s vepsanou poznámkou: Zítra přivezou mi klavír do nového bytu  

za Soničkou 11. 10. 193515

15  Suita pro klavír s vepsanou poznámkou (nafoceno 19. 2. 2015)
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obr. 16.: První svatební fotografie ze dne 17. října 193516

obr. 17.: Druhá svatební fotografie17

16 Fotografie v majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 19. 2. 2015)

17 Fotografie v majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 19. 2. 2015)
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obr. 18.: Novomanželé v bytě na ulici Karla Wawry č.p. 6718

18 Fotografie v majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 19. 2. 2015)
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obr. 19.: Fotografie šťastného tatínka ze dne 28. ledna 193819

obr. 20.: Rodinná fotografie ze dne 28. srpna 193820

19 Fotografie v majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 19. 2. 2015)

20 Fotografie v majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 19. 2. 2015)
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obr. 21.: Rodinná fotografie i s malým Ivanem a otcem Zikmundem Haasem21

21 Fotografie v majetku Olgy Haasové – Smrčkové (nafoceno 18. 2. 2015)
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obr. 22.: Plakát k premiéře opery Šarlatán22

22 Plakát k premiéře opery Šarlatán (nafoceno 19. 2. 2015)
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obr. 23.: Symfonie s vepsanou poznámkou o přišití židovské hvězdy23

obr. 24.: Detail poznámky na Symfonii24

23 Symfonie s vepsanou poznámkou o přišití židovské hvězdy (nafoceno 19. 2. 2015)

24 Detail poznámky na Symfonii (nafoceno 19. 2. 2015)
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obr: 25.: Propagační film z roku 1944 Hitler daroval Židům měst, detail Pavla Haase25

25 Propagační film z roku 1944 Hitler daroval Židům měst, detail Pavla Haase (nafoceno 21. 5. 2013)
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obr. 26.: Propagační film z roku 1944 Hitler daroval Židům měst, klanění se Pavla Haase 

po předvedení jeho Studie pro smyčce26

26 Propagační  film z roku 1944  Hitler daroval Židům měst,  klanění se Pavla Haase po předvedení  jeho 

Studie pro smyčce (nafoceno 21. 5. 2013)
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