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r,lastně neměl. Složku jsenr si zarrrluvil rra

několik drrí a at,chil ář,ka mi pl'inesla také
íbtograíické albutll. o kter,ém jsem nevě-
děl. B,v11, tanl desítk1, roclinrrýclr fotogra-
fií. Dival jsenl se na ně a představoval si
jelro příběh. který šel nlinro nějaký akade-

mický zájem. Už jsenr b1,1 na odchodu,
když mi paní kniholrlice pi,irresla jcště

něco l(ieinúr, dopis rodině propašovaný
z pracovního tábora l,e Fůstengrube nále-
žícího k Osvětimi, kde byl nakonec r, 1ed-

nu 1945 zavraždén. Ten dopisje zoul-alý
a třikrát v něm píše ,,Nezapomeňte na

mě". A to byla rozhodující chví]e.

Tehdy jste se rozhodl nap§at biograíii?
V letadle jsem si uvědomil, že na něj ne-
mohu zapomenout, že mě dostihla zpráva
přes víc než půl století. Vratil jsem se a za-
čal materiál zkouma| bylo tam toho tolik!
Kompozice, korespondence , osobní zžana-
my... Problém je, že obecně se na Kleina
a další skladatele, keří byli vězněni v Tere-

zíně (Viktor Ullmanrr, Pavel Haas, Hans
Krása), hledí především jako na oběti. Je-
jich hudba se hraje hlavně při vzpomínko-
v,ých koncertech na oběti holokaustu, při
Dni šoa. Ale oni byli součástí té nádhemé
meziv áIečné středoevrop ské modemistic-
ké tradice, pŤičemž Gideon byl zřejmým
následovníkem Leoše Janáčka! Myslím,
že si zaslolži wc pozomosti : Gideon j e r,}-
znunný nejen proto, že byl zavraždén za
holokaustu.

Yyžaduje jeho hudba hodně školeného
posluchače?
To, co vzniklo v Terezíně, je méně nároč-
né, lež to, co napsal před válkou v Praze.
Pražské skladby, které se zajeho života
nikdy nehrály (do devadesát}ch let minu-
lého století o těch kompozicích nevěděla
ani jeho sestra), rychazeji z modemistict
ké tradice. ovlivnila ho druhá vídeňská
škola, Schoenberg, Berg, určitě Janáček,
možná Stravinskij a Bartók. Takže jeho
hudba klade na posluchače určité nároky.

Kdybyste neviděl íbtografie a dopis.
K]einŮv archiv byste nezkounral?
Nevím. I( tomu nrozaftol,skérlu arallžntá
jsem se nakonec ani nedostal. a popl,a\ c]č

řečeno. zrol tra tohle at,anžtllii nloc duleži-
té rrení. Bádáni o Gideonoli každopádně
na dlouhá 1éta zcela znlěni1o nlirj živ,ot,
jako h1 5e:trl ilťl)ťl]] rudiIl).

Vnílnáte ho jako židor ského umělce?
ExistLrje Kleirrova biograíie od Milana Sla-
vického, kteráje velice dobrá, ale soustře-

Foto Jiří Sláma,

Dr Davlo Fttt;<; vyučuie muzikologii ntt

Rtlyal Noríhern College of X[ttsic y l,lan-
chestent, hle založil ct yede kurz zalývulící
se yztahenl ideologie a hudby a hudbott
třetí ří,še, ťtzce spolupracttje,s Cenh,em pto
židovskou hudbu v Leedsu. ptlt]ílel se nd
projekítt Períbrming the Jewish Archive,
který v leíec,h 2011 20] 8 koncerív a diva-
delními y)stoupeními zprosh'edkovával
h udb u p oz ap omen uíyc h ži dovs k)ich ttm ěl -

ců a jehož ,součáslí j,sou i y,ebové ,ytranlry
ylyy1,.pt f a. l eed,g. ac. ttk. Jeh o h l a v n í m l é m a-
lem se ale ,ylul .gkladaíel Gideon Klein, je-
hož živol a dílo zpracoval v monografií nu-
zvatté Dclpis od Gideona. Krátl<ý život
hudebního génta. Čes,kltt edici v 1,1řeklacltt
Httnv Troiarulvé a Pavl1; Kolcílol:é nedáy-
no u příležiíosti stého výročí Kleinova
narozertí v pt,osinci ]9]9 vydaltl pražské
nakladatelství P3K.

Biografie detailně a přiíom čtil,ě sezna-
mufe ,l Kleinovýnt roclinným zázemím
v Přerově, pražskoLt umělecktnt spolec|ností,
jíž se pozdě.ji ,ttal tychle sottčástí, 1lestrýnt
koncertním živlíem metropol.e ve ířicólých
letech, kdy kdomácím umělctinl přibylintl-
čas ti, které z Rakouska a Německa vyhna-
li nacisté, až po let,ezínské období a depor-
íac:i do Osvěíini. D. Fligg dokázal neien
zac:hyíi.í hudební kt,alir: Kleinova díla,
ale s využiíím řad|, v2porlrnk a svěcleclví
iživě vykreslií.feho životní příběh. Je to
skvěle ,,zkomponoyaná" kniha ctje na ní
znát, že uutora yed|.o k jejímu napsání víc

než či,srě 7lrufbsionální zájem. G. Kleinovi
b_l:l v 7q17.rr,,r,76m pťll roce věnol,án httcleb-

ní u vz1lomítllttlll':.fesíival ,s názvem Gido
sc r,l,ací clornů.

Kronl ě pu h l.i kace připomínú skladatel e
nově i paměírti deska nct zdí přerulvského
židoy.ského llřbitova a stolpet,síeine osa-
zeln' tlo cltodní.lett přecl dťtnl na Rašínoyě
nábřeží č p. 66, kde Kleinoví před depor-
tací žili. (I/ jejich bvtě b"vdlel napo,sledy
i Jiří Orrcn cl právě z lohoto domu l;.v-šel

30.srplta }94l pro cigarerya...)

Jak dlouho se zabýváte terezínskými
sliladateli?
Začaljsem s tín zhruba před clcseti 1ety.

Tehdy jsem šel poprr,é clo archivů Židov-
ského nruzea l, Prazc, o Gideonu Kleino-
vi a jeho hudbč jsern už něco věclě1, ale

ntjak do hloubky. Všimljscm si, že v jelio
složce v muzeu je Mclzaftova k|avírní
skladba, kterou l(lein aranžol,al pro or-
chestr. Napadlo mě, že by bylo zajirnar,é
se na ni podívat a třebaji i upravit, nechat

nastudovat a zahrát. Napsal jsenr o tonr
tehdy článek. Větší plány s Kleinem jsem

Dar ide" na ttnivcl,zitě vedete l<urzy
Hudba a ideologie a Hudba za tíeti
ř,íše, Začal váš zájem o tcrezínské
urrrělce r,rámci těchto programů?
Ve sr,énr oboru se věnuji hudbě ve tel-
kétn t,ozsahu, od 18. století až po 20. sto-

letí. cld Bacha po moderrrí hrrdbu. Zaujala
lnč přcdstava toho, jak hudcbníci hráli
nebo konrponovali hudbu v nesvobodč,
l,e vězení. a pojetí hudbyjako duchovní-
ho odporu. A čím dál vícjsern se soustře-
dil právě na terezínské skladatele.

V programu Hudba a ideologie vyučuji
o období, které začíná na počátku 20. stole-
tí a korrčí nástupem nacistnu v roce 1933.

Mluvíme se stuclen§ o tom, jak růzré spo-

1ečerrsko-politické podrnínky ovlivňovaly
hudbu a hudebníky. Snažím se to prezento-

vat geograficky a sousťeďuji se na Evropu
a Rr-Lsko. Takže napříldad v Rusku sledtq'e-

me vliv literatury na hudbu, pozoruhodný
je třeba yztah mezi Tolstojem a Rachmani-
novem, ti dva se zrrali a bylo to nadmíru
št'astrré setkání. V Nčrrrecku rlluvínrc o r,ý-
rnarské republice, o vzliku kabarctní scóny

v Bellíně, o toln, jak sc v krátkóm období
demokracie l,yvíjela nroderní hudba a jak
sc pal< s nástupem nacismu všechno začalo
hroutit.
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d'uje se na terezínské období. Slavic§i Wr-

di, že fakt, že měl Klein židovské kořeny,
jeho hudbu zásadně neovliwil, Já tvrdím
opak. Nemyslím, že by nějak zv|ášť pmkti-

koval ádovství, ale v Přerově vyrustal v ha-

diční židovské rodině, V muzejním archir,u
jsem našel Kleinor,y skladby založené na

ždovské liturgi, iedna wchézt z požetnárn

o šabafu, z kiduše, což SlaviclcýpokJéÁalza
kadiš. V houslovém triujsem objevil naraž-

ky na Purim. Jeho židovství ho jako hudeb-

nfl<a formovalo. Byl to židovslcý skladatel,

ale samodejmě současně český a moravský

sldadatel a ewopský umělec.

Jak jste při bádání překonal ťakt, že

nemluvíte česky?
Nejprve jsem využíval překladatele
vAnglii. Pak jsem objevil paní Hanu Tro-
janovou, a ta mi zásadně pomohla, bez ní
bych tu práci snad ani nezvládl. Překláda-
la většinu dokumentů do angličtiny, její
převody vlužiji v anglické edici, která
ještě neqzšla. Ale nejenže pro mě vše pře-

kládala, Gideorr ji úplně uchvátil.

Jaký tedy byl Gideon Klein - jako člo-
věko interpret, uměleco pedagog?
Jako člověk musel b5ít trochu zvláštn. Za-
jímal se jen o své umění, byl posedlý hud-

bou. Člověk, ke4.i dosáhl ve velice raném

věku takorlich výsledku. musel by posed-

1ý tím, co dělal, sqlhrr řemeslem. Hodně se

zalímal také o literaturu. Byl to učenec
v širokém slova smyslu, vládl nesmímylm
intelelďem, ale nechoval se povýšeně. Pa-
mětníci mi qlprávěli, že když s ně§im
mluvil, zcela se na něj soustředil. Alice
Herzová-Sommerová mi pověděla:,,Tolik
toho o všem věděl. Když se někdo na něco
ptal, lidé mu řekli-Zeptes se Gideona. Ten
to bude vědět." Byl nesmírrrě vzdéIaný.
Nebyl příliš prakticlqí, to je vidět třeba
z dopisů, které mu psala sestra do Iálie,
kde byl na qýletě, Připomínala mu, aby se
nezapomněl kždý den umýt a dbáí ta to,
aby měl čisté šaty.

Vaše kniha má v|astně dva hrdiny, dru-
hým je Gideonova sestra Líza.
Byli nerozluční, rozuměli si, jak ona řek-
la, i ,,beze sloy". Líza byla sama výborná
hudebnice, pianistka, pedagožka a byla to
ona, kdo si uvědomil, jakje Gideon talen-
tovaný, a postarala se o to, aby měl učite-
le hudby, vzala ho kvůli tomu z Přerova
do Prahy v pouhých dvanácti letech, sta-

rala se o něj. Po válce se snažila propago-

vat jelro hudbu, ale v komunistickém
Československ-u to nebylo jednoduché.

V knize píšete, že Líza nesouhlasila
s uměleckou aktivitou svého bratra
v Terezíně, nebot' se domnívala, že

umělci tak přispívají k falešnému olrra-
zu ghetta. Co si o tom mys|íte?
Myslím si, že bychom neměli zapomínat
na to, že ti umělci se vnírr, ali hlar,rrě jako

profesionálové. Na tojsou důkazy. Gide-
on napsal zprávu o kvalitě hudby v ghet-

tu, Nikde se tam nezmiňuje o podmín-
kách, o vších, o nesvobodě. Kritizuje
některé zpěváky, houslistům vytýká, že

hrají nejistě, nr.lak je neomlouvá. Viktor
Ullmann psal přísné kritiky na terezínské
koncerty. Nedokázali si pomoct a pokra-
čovali v práci, hráli a komponovali, byl to
jejich život. Chovali se stejnějako lékaň,
kteří vykonávali svou profesi. Líza ale
tvrdila, že výváíet v takových podmín-
kách hudbu, je urážkou umění. Podle ní
člověk pomáha1 nacistům vývářet pŤed-

stavu modelového ghetta. Ona sama se

konccrtů nijak neúčastni la.

r Iblllka Lrlrhl r lr.rkllrJrtcl.tr i P,]K,

Malíři v Terezině potají krestili skuteč-
nost ghetta, její utlohost a krutost. Lze
říci, že hudebníci zakódovali do své
hudby podobné vyjádření či protest?
Jistě. Viktor Ullnrann zakódoval do skla-
deb české vlastenecké písně, například
Svcltováclavslql chorál; jsotl i další přflda-

dy, kdy umělci vkomponovali do hudby
národní rrrotivy. U Gideona je to houslové
trio, kde je spousta ,,vzkazů". Ve v}tvar-
pém umění tojejednoduché, stačí se po-

dívat na obrázek. Hudbu musíte analyzo-
vat, rozšifrovat.

Zmínil iste Voitěcha Saudka, ktery edi-
toval Kleinovu hudbu. Jak taková prá-
ce qpadá?

Liza K7eilov á pověřila Voj těcha S audka,

aby zredigoval Kleinoly zápisy. Dostane-
te do ruky původnínotový zéanam sklad-

by, rukopis. Pokud je to skladba, kerá se

nikdy nehrála, opravdu originální nedo-

tčený rukopis, je pravděpodobné, že

v něm bude řada nesrovnalostí. Například
pasáž psaná pro housle se o několik taktů

se opakuje, ale s jin;irn frázovánim, Ob,
čas nejsou noty čitelné, člověk musí pou-

žít zvětšovací sklo a rozhodnout, je tam
kižkované c, nebo c dur? Redaktor musí
zajistit, aby při hraní nedošlo k posunům,

zbavit skladbu nejasností, pochyb, dopl-
nit dynamiku, rozšifrovat co nejlépe skla-

datelovy úmysly. Gideonova sonáta pro
klavírje zapsaná dokonale, tam není co
dodat. Alejiné skladby zapsalve chvatu,
pakje nutné, abyje někdo přehlédl. Voj-
těch Saudek byl spolehlir,"ý editor.

Budete v bádání pokračovat, nebo si
myslite, že o G. Kleinovi už víte vše?
Myslím, že Gideon nedopustí, abyclr pře-

stal. Připravil jsem divadelní pásmo o jeho

životě, keré se uskuteční v praze a na řadě

dalšíclr míst. Nebudu se zabývat ostatními
terezínskými skladateli, i když by to bylo
zajimavé. Ale vynasnažím se propagovat

Gideonolu hudbu.

Má vaše rodinná historie nějaké vazby
ke středrrí či východní Evropě?
Prarodiče a praprarodiče pochazeji zvý-
chodní Ewopy a z Ruska, Z matčiny strany

pocházíme z Lotyšska a Liny, z otcovy
strany z Ukrajiny a z Haliče. Částečně;sem
tedy také potomek Rakouska-Uherska, . .

Kdo z pamětníků se vám nejvíce vryl
do paměti?
Všichni. Nejvíce mě ale dojala Zdenka
Fantlová, řekla mi toho víc, než sama če-
kala nejen o Gideonovi, ale o lidské
duši, o přežití, o tom, jak zkaždé situace
získat co nejvíc. Dokážeme si povídat
celé hodiny. Často si vyčííám, že jsem
měl s qizkumemzŇít o dvacet, pětadva-

cet let dřív zach7lil bych mnohem víc
lidí, mezi nimi samozřejmě Lízu, Neza-
pomenu na setkání s pražskou rodačkou,
pianistkou Alicí Herzovou-Sommerovou,
ta na Gideona vzpomínala velice živě.
Když se mnou mluvila, bylo jí přes sto.

Znala se s Mahlerem, s Janáčkem, jejich
rodinn}rmi přáteli byli Max Brod, Franz
Kalka, Stefan Zweig - vyprávěla mi
o nich ve svém londlýnském býě. Bylo to
neuvěřitelné! A ohromná čest,

Ar-rcn ManxovÁ

7

D§vld

génio

'.,".,l\,Gidáon xl9in

G
žiVot


