
30 Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí   |   Orlice – duben 2019

Vzpomínáme na bratry Schützovi, kteří své osudy spojili se Slovenskem
– jeden byl sólistou opery SND, druhý zemřel v Osvětimi
(Ponořte se s námi do osudů kosteleckých rodáků, jejichž životy dramaticky ovlivnil rok 1939)

 
V ZRCADLE ČASU

Po vzniku Československa pomáhali budovat na Slovensku infrastrukturu 
nového státu Češi. Vydatně pomáhali zejména v oblasti školství a kultury. 
"Situace slovenského národa v posledních letech existence rakousko-uherské 
monarchie, zejména ve školství, byla katastrofální. Slovenština se udržovala 
ještě na některých církevních lidových školách, ale maďarizační tlak ji po-
stupně vytlačoval i odtud. Asimilace slovenské mládeže zejména na středních 
školách postupovala mílovými kroky. Všechny pokusy o založení slovenského 
gymnázia selhaly. Vznik I. ČSR se tedy v uvedeném kontextu jeví jako záchra-
na slovenského národa, zejména v oblasti školství, v hodině dvanácté. " 1

Josef Schütz, rodák z Kostelce nad Orlicí, byl starší z bratrů (1. 8. 1905). Přišel 
na slovensko v roce 1929 a nejprve zakotvil v metropoli Slovenska1. ... Nejen učili, 
ale věnovali se osvětové činnosti. Organizovali výlety, exkurze, kroužky, školní 
divadelní představení, akademie. Vedli kulturní, umělecké či sportovní kroužky.
Jakou měl Josef vůbec motivaci přijít jako 24letý učit na Slovensko? Nikdo 
z jeho příbuzných zde nepůsobil. Snaha odpoutat se od rodiny? Krize z roku 
1929, která zasáhla průmyslové Čechy více než Slovensko? Studie říká, že 
existenční podmínky českých středoškolských profesorů na Slovensku byly 
v meziválečném období v mnoha ohledech horší než v Čechách, na Moravě 
či ve Slezsku: vysoké ceny základních potravin, bytový problém, školní bu-
dovy a jejich vybavení, velký počet žáků ve třídách a podobně.
Byla to tak trochu touha po dobrodružství, která přivedla Josefa na Slo-
vensko, nebo prostě následoval příklad spolužáků z přírodovědecké fakul-
ty Univerzity Karlovy, kterou vystudoval? Na tom by nebylo nic zvláštního. 
V prvních letech existence Československa totiž čeští středoškolští profesoři 
tvořili 3/4 ze všech středoškolských pedagogů na Slovensku a později to byla 
více než polovina.

Učil i Františka Dibarboru
Josef byl opravdu všestranný. Vedl kroužek lehké atletiky, učil žáky plavat, 
chodil s nimi na to pověstné petržalské LIDO i do kryté plovárny na Gröss-
lingově ulici; starší Bratislavané vědí, o jakých destinacích je řeč. Založil 
jazzband, pořádal výlety žáků do Luhačovic, Vysokých Tater, poskytoval žá-
kům první pomoc při drobných poraněních. Jeho učitelskýma rukama prošli 
například i pozdější člen činohry SND František Dibarbora či sólistka opery 
SND Mária Kišoňová-Hubová.
V rodinném archivu zůstalo jen pár písemností psaných jeho rukou. Zato fo-
tografi í zůstalo po něm relativně dost. Nemálo z nich zachycuje Josefa v růz-
ných divadelních rolích a kostýmech. Ochotnickému divadlu se totiž, jako 
režisér a zejména herec, věnoval ve 30tých letech na svém novém působišti 
v Nitře. Jeden z jeho rukou psaných textů obsahuje soupis 37 děl domácího 
i světového dramatického, či dramaticky adaptovaného písemnictví a po-
stav, které v nich ztvárnil. Z českých a slovenských autorů zmiňme Františka 
Langra a postavu vypravěče v Periferii, župana Drahomíra v Králi Svatoplu-
kovi Ivana Stodolu, Toma Rogerse z Ostrova velké lásky Fráni Šrámka, ale 
i role v komediích a dramatech Voskovce a Wericha, Olgy Scheinpfl ugové 
a Karla Čapka. A protože tyto fotografi e na zadních stranách nenesou žádné 
informace, přiřadit je ke konkrétnímu představení a roli není žádná hračka. 
Autorovi tohoto textu se to podařilo jen ve dvou případech. Jedním z nich je 
postava profesora Sigeliuse v Čapkově Bílé nemoci.
Účinkování v Bílé nemoci z roku 1937, ale i v hrách předtím zmíněných au-
torů, dává možnost nahlédnout do hodnotové orientace Josefa Schütze. 
A současně jako by předznamenává jeho osud.

Psal se rok 1938
Před šesti lety Josef obsolvoval dvouletou základní vojenskou prezenční 
službu (1930—1932) a po jejím ukončení začal učit na československém stát-
ním reálném gymnáziu v Nitře. Vedle pedagogického úvazku je aktivní v Klu-
bu československých turistů i v dramatickém kroužku divadelních ochotníků 
ČAPEK. "Schütz Josef jest činným členem", píše se v jeho legitimaci na titulní 
straně. S jakými pocity na sklonku roku 1938, kdy byla vyhlášena autonomie, 
na Slovensku žil, neznámo.

Přituhovalo. Tolerance k jinakosti, kterou na Slovensku tehdy zastupovali 
i Češi a Židé, rychle vyprchávala. Podepsaly se pod ni ideologické i praktic-
ké důvody. Jak se píše v studii 1, "politika nadřízených školských orgánů ve-
doucí k nadměrnému a nesystematickému přísunu nových sil na Slovensko 
z Čech, Moravy a Slezska v druhé polovině 20., ale ještě také v průběhu 30. 
let, postavila českých profesorů do pozice nechtěných, těch, kteří zabírají 
místa domácím." Dalším byl jazykový problém.
„Slovenština se ofi ciálně stala úředním jazykem jako jedna ze dvou vari-
ant československého jazyka. V praxi však její používání ve veřejném styku 
bylo omezováno tím, že většinu státních zaměstnanců tvořili Češi. V os-
novách československého jazyka pro české a slovenské střední školy bylo 
možné zaznamenat odlišnou koncepci přístupu k druhé variantě úředního 
jazyka. Zatímco v západní části republiky stačilo seznámení se s "hlavní-
mi nářečími českého jazyka, zejména se spisovnou slovenštinou", přičemž 
se omezily na zvládnutí čtení slovenských textů, na Slovensku žáci museli 
zvládnout oba jazyky slovem i písmem. Rozdíly se vyrovnaly až po vydání 
osnov v roce 1927.“
Pokud nepočítáme jeho základní vojenskou službu, kterou absolvoval v Če-
chách, žil Josef na Slovensku v roce 1938 již sedmý rok. Mluvil rodným jazy-
kem nebo měl snahu splynout s okolím a používal slovenštinu? Jistě i tento 
fakt se podepisoval pod reakce okolí a utvářel jeho pocity.

"Nemáte slovenské státní příslušnosti"
Zatímco po 6. říjnu, jak se píše ve studii, se Bratislava dohodla s Prahou, že 
ta převezme ze Slovenska 9000 českých státních zaměstnanců, především 
v nedefi nitívním poměru, a ostatním zajistí stejná práva jako zaměstnancům 
slovenské národnosti, po vyhlášení samostatného Slovenského státu to už 
neplatilo a další vývoj se dal čekat.
15. června 1939 přišel na Okresní soud v Nitře úřední dopis z Ministerstva 
školství a národní osvěty v Bratislavě:
"Pan Josef Schütz, státní profesor na státním slovenském reálném gymnáziu 
v Nitře. Podle usnesení vlády Slovenského státu ze dne 18. března 1939, dané 
na vědomí přípisem předsednictva Slovenské vlády z 20. března 1939, čís. 
2.622 / 1939, propouštím Vás dnem 30. června 1939 ze státní školní služby 
v Slovenském státě z důvodu, že nemáte slovenské státní příslušnosti. Uve-
deným dnem zastavuji Vám výplatu vašeho služebního platu. Za ministra: 
Mišík, v.r. "
A bylo vymalováno.

1a, 1b – bratři Schützové, vlevo Josef, vpravo Emil
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Neznámo, kdy Josef opustil hranice nepřejícného státu. Dojalo ho, když před 
skončením školního roku studentům oznámil, že přes prázdniny zde nebude, 
protože dostal žloutenku a musí se jít léčit domů k rodičům, a oni mu v den 
odjezdu napsali na tabuli: "Ať se nám náš zlatý pan profesor Schütz ve zdraví 
vrátí."
Starší z bratrů Slovensko opouštěl, mladší Emil (6. 7. 1910, Kostelec nad Or-
licí) na Slovensko přicházel. V Čechách se po březnu 1939 divadla zavírala, 
a tak se Emil zúčastnil konkurzu na místo barytonu v opeře, který vypsalo 
Slovenské národní divadlo, a uspěl. S bratrem se prý na Slovensku setkali 
jedinkrát, a to po představení Evžena Oněgina v Slovenském národním diva-
dle. Důvody opačných cest bratrů byly do značné míry pochopitelné, řídila 
je neviditelná ruka trhu s nabídkou a poptávkou. Zatímco Josef byl jedním 
z mnoha, na Slovensku snadno nahraditelných, Emil byl v té době pro Slo-
venské národní divadlo téměř jedinečný. Kromě Jugoslávce Fraňa Hvastiu to-
tiž opera neměla tehdy žádný jiný baryton. Přitom se Emil měl původně stát 
stavařem. Absolvoval Vyšší stavební průmyslovku v Hradci Králové, ale po ní, 
když ho na vystoupení s jeho jazzovým kvartetem z průmyslovky náhodou 
slyšel zpívat ředitel pražské konzervatoře, vystudoval i tuto školu.

První byl Eugen Oněgin
"Nezačínal jsem vedlejšími rolemi, moje první role v SND byl Eugen Oněgin. 
Byli jsme tehdy velmi vytíženi, týdně jsem odzpíval i sedm-osm představení, 
například odpoledne jsme hráli Bohému a večer Bludného Holanďana, "řekl 
v rozhovoru2. Vyjádřil se i k otázce, jak ho v divadle přijali jeho slovenští ko-
legové. "Výborně. Nemohu si stěžovat nejen na své kolegy, ale na Slováky 
obecně. Za Slovenského státu mi nikdo neublížil, naopak, lidé mi pomáhali. 
Češi se tehdy měli pravidelně hlásit u Dvou lvů (policejní ředitelství - pozn. 
autor), vždy tam byl celý zástup. Postavil jsem se na konec řady, když šel ko-
lem vysoký policejní důstojník, milovník opery, který chodil často do divadla, 
a ptá se mě: Mistře, a vy tu co děláte? Vysvětlil jsem mu situaci a on na to: Jdě-
te domů a více sem nechoďte. Vždyť je to ostuda, šikanovat lidi jako jste vy...
V SND byla krásná kolegiální atmosféra. Z Prahy jsem byl zvyklý na indivi-
dualismus, na to, že každý se stará sám o sebe. Tady v Bratislavě jsme se 
po premiéře sešli v jedné šatně, doneslo se víno, zákusky a diskutovali jsme, 
rozebírali představení. Za kritiku se nikdo neurazil, protože věděl, že byla my-
šlena kamarádsky. Bylo to ohromné. "
Jelikož jsem s Emilem Schützem jako jeho nevlastní vnuk prožil v jedné do-
mácnosti (v Bratislavě) desítky let, dovolím si v souvislosti s jeho idylický-
mi výroky říci, že rád přeháněl, hlavně ve chválách, a loajalita ke Slovensku 
a Slovákům byla u něj nadstandardní. Když se ještě i jako důchodce, ke konci 
života upoutaný na lůžko, přimlouval pravnučkám, vždy se snažil o pěknou 
slovenštinu, ačkoli se nikdy českého akcentu úplně nezbavil. Jeho vztah 
k zemi, v níž udělal kariéru, a vděčnost za ni, ale i vztah okolí k němu, mi tak 
trochu připomíná "zlatou" biatlonistku Anastasiu Kuzminovou a její sociali-
zaci na Slovensku.

Sport pro mnohé znamenal únik
Vraťme se však na konec 30. let minulého století. Josef Schütz se po propuš-
tění ze státní školní služby na Slovensku vrátil do rodného města Kostelce 
nad Orlicí. Vrátil se však do jiné země, než kterou před deseti lety opustil, 
do Protektorátu Čechy a Morava. Začal učit na Pelclově gymnáziu v Rych-
nově nad Kněžnou, okresním městě vzdáleném 8 kilometrů od rodiště. Po-
kračovat v ochotnickém divadle se nedalo, a zvláště ne takovém, na jaké 
byl zvyklý, tak se vedle učení věnoval sportu, basketbalu, pro který získával 
i studenty. Sport mohl a pro mnohé i představoval, a nejen pro učitele, únik 
z protektorátní reality. A bylo z čeho unikat. Ve škole zejména.

Historická fakta z diplomové práce Petra Málka:
6. září 1939, pět dní po vypuknutí druhé světové války. Každý třídní učitel 
musel žáky upozornit, že se nesmí podílet na blížících se oslavách výročí 
vzniku Československé republiky.
17. listopad. Škola vyslechla zprávu pražského rozhlasu, že vysoké školy jsou 
na 3 roky zavřené, 9 akademiků bylo zastřeleno a větší počet vzat do vazby. 
Mezi popravenými byl i absolvent rychnovského gymnázia z roku 1933 medik 
Jan Černý.
18. listopad. Všechna divadla, kina, veřejné čítárny i knihovny byly zavřené. 
Městský úřad vydal zákaz shromažďování, všichni studenti museli chodit 
do školy jednotlivě. Policie dostala rozkaz, že pokud narazí na jakýkoliv shluk 
lidí, má do něj střílet.
13. srpen 1940, prázdniny. Vyšlo nařízení o zákazu přijetí židovských dětí 
od nového školního roku na všechny stupně škol.

Začátek září. Výzva učitelům, aby si zajistili křestní listy svých rodičů a praro-
dičů z matčiny i otcovy strany a do konce října je předali řediteli školy.
Listopad. Školu navštívilo gestapo z Hradce Králové a čtyřem žákům, před-
stavitelům Skauta, oznámilo, že jejich sdružení je rozpuštěno a jeho majetek 
je zabaven ve prospěch říše.
Leden 1941. Na gymnázium přišlo nařízení, že se žáci všech tříd musí doko-
nale naučit německou hymnu v originálním znění.
12. duben 1941. Nařízení o zastavení činnosti Sokola, jehož členy byli téměř 
všichni žáci. 
Další chronologicky seřazené informace v diplomové práci Petra Málka 3, 
z níž jsou tyto řádky o rychnovském gymnáziu převzaté a kterou lze nalézt 
také na internetu, by byly nošením dříví do lesa. I bez nich si totiž informova-
ný čtenář umí představit, pod jakým tlakem, společenským i osobnostním, 
vnitřním, byl tehdy středoškolský učitel v Čechách.

Udali je vlastní kolegové
Jak se se situací vyrovnával Josef Schütz a někteří jeho kolegové? A s jaký-
mi následky? Nechme promluvit text diplomky týkající se školního roku 
1942/1943:
28. ledna 1943 Josefa Schütze zatklo gestapo, když po skončení vyučování 
vystupoval z autobusu ve svém rodišti. O dva dny později, 30. ledna, gestapo 
zatklo učitele zpěvu Stanislava Fö era. 2. února dopoledne gestapo přímo 
z tříd odvedlo profesory Dvořáka, Jelínka a Hejna a profesora Bezděka zat-
kli v jeho bytě. Zatčení profesoři byli odvezeni na policejní velitelství, nikdo 
z příbuzných s nimi již nemohl komunikovat, v jejich bytech byly zabaveny 
radiopřijímače a po převezení do krajského města (Hradec Králové) byli tý-
den vyslýcháni. Zda poslouchali cizí rozhlas, vedli protistátní řeči, na adresu 
německých vojenských operací měli škodolibé poznámky a zda politikaři-
li nad mapou Evropy s tím, že jakmile Němci válku prohrají, budou muset 
Němci z Čech odejít. "Nezapírejte, není vám to nic platné, máme to tu černé 
na bílém udané."
Zatčení učitelé byli odtransportováni do Terezína a odtud do Birkenau 
u Osvětimi. Dva z nich, kteří byli koncem srpna převezeni do koncentračního 
tábora v Buchenwaldu, se konce války dožili, čtyři ne.
Josef Schütz patřil k těm čtyřem. Všichni zemřeli v Birkenau během 3 měsíců, 
prý na tyfus. Posledním, 23. dubna 1943, byl právě Josef. Bylo mu 38 let.

Co se šeptalo, to se potvrdilo
Kdo učitele udal? Za protektorátu se o tom šuškalo, po osvobození potvrdilo.
Dva učitelé gymnázia, jména nejsou podstatná. První z nich měl němec-
kou národnost, za protektorátu se na škole netajil svými sympatiemi k na-
cionálnímu socialismu, v roce 1943 získal německé občanství a narukoval 
do německé armády. Dostal se do amerického zajetí a do Československa 
"byl vrácen" až v roce 1947. Druhý byl skrytý sympatizant fašismu a toho prv-
ního pokládal za ideálního protektorátního učitele. A je symptomatické, že 
po válce ten první přiznal vinu, ten druhý ne a za udavače označil toho prv-
ního. Oběma v roce 1948 Mimořádný lidový soud v Hradci Králové vyměřil 
doživotní trest.
Kdy se matka Marie Schützová, žijící tehdy v Kostelci, dozvěděla o synově 
smrti? A kdy se o tom dozvěděl bratr Emil, jdoucí v bratislavské opeře z role 
do role? Bylo to ještě v roce 1943 nebo později? Nebo až po válce? Marie, 
která se později přestěhovala za synem do Bratislavy, o svém starším syno-
vi nikdy sama od sebe nemluvila. A ani jinak komunikativní Emil o bratrovi 
spontánně nemluvil. Snažili se rodinnou tragédii vytěsnit z mysli? Podepsali 
se pod Emilovu skoupost na slovo i výčitky svědomí, že bratr odešel a on 
zůstal?
Zůstal a celý svůj život věnoval profesi. Během své 32leté kariéry v opeře Slo-
venského národního divadla nastudoval přes 100 postav, uplatnil se zejména 
ve velkých postavách světového barytonového repertoáru. Zhruba polovinu 
času byl prvním barytonistou opery, zpíval ve všech Smetanových operách. 
Byl také ve vedení divadla, a protože měl známosti v Praze, zvyšování platů 
vyřizoval on. Říkalo se o něm, že je pilířem národního divadla a od jistého 
času měl přezdívku advokát chudých. Zastával se v divadle totiž sociálně 
slabších, ztrácel za ně slova ve vedení, a když potřebovali například byt, vyu-
žil svou uměleckou autoritu a šel za ně orodovat na národní výbor.

Sto rolí hrál, jednu žil
Byla některá z rolí jeho srdci nejbližší? "Všechno jsem zpíval rád, ale Ger-
monta z Verdiho Traviaty jsem měl nejraději, s ním jsem sklidil asi největší 
úspěchy." A byla role, kterou nikdy nezpíval? "Ano, Verdiho Rigole o. Jednou 
za mnou přišel Ladislav Holoubek (hudební skladatel a dirigent orchestru 
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opery SND - pozn. aut.) s návrhem, abych tuto postavu zpíval, že mám tu 
správnou slzu v hlase. Odmítl jsem. Během studia v Praze jsem totiž v této 
roli slyšel zpívat sólistu newyorské Metropolitní opery Lawrence Tibe a. 
Bylo to nádherné, expresivní, v životě jsem nic takového neslyšel. Tehdy 
jsem si řekl, že Rigole a nikdy zpívat nebudu."2

Pokud mluvíme o Emilových rolích, nezapomeňme na jednu, kterou nehrál, 
ale žil. Byla to role manžela své o něco známější polovičky, sopranistky, prv-
ní dámy opery Slovenského národního divadla a později národní umělkyně 
Heleny Bartošové-Schützové. Přeskočila prý mezi nimi jiskra hned v prvním 
společném představení v roce 1939, v Evženu Oněginovi, kde Emil hrál Oně-
gina a Helenka Tatianu. Emil celý život Helenku miloval. Když odešli do dů-
chodu, zapojovali se do kulturních aktivit města, pohostinně vystupovali. 
A když Helenka v 70 letech překonala mozkovou mrtvici s trvalými následky 
na pohybovém aparátu, příkladně se o ni, až do její smrti v roce 1981, staral.
Emil Schütz (1910–1999) byl velkorysý, přátelský a nadmíru pozitivní člověk. 
Uměl zajímavě vyprávět a hlavně, uměl poslouchat. A to i na sklonku své-
ho života. Svůj nelehký úděl, když mu postupně amputovali jednu a po čase 
i druhou nohu, nesl statečně, nikdy si nestěžoval. Věděla by o tom vyprávět 
zejména jeho nevlastní dcera Helenka Jurasovová, se kterou sdílel poslední 
léta života jednu domácnost. Navzdory svému těžkému údělu dodával sílu 
ani ne tak sobě, jako jí, byli si vzájemně oporami. Dnes spolu s milovanou 
manželkou odpočívají na Martinském hřbitově v Bratislavě. Náš "dědeček 
Emil", jak jsme ho v rodině nazývali, obohatil naše životy. Dobrotou, empatií, 
velkým srdcem.
Bohužel, jeho bratrovi Josefu to osud nedopřál. Zůstal však v srdcích svých 
studentů z Nitry i Rychnova nad Kněžnou. Jeden z nich, Josef Telecký, na něj 
v abiturientské časopise rychnovského gymnázia vzpomínal: "Pepík Schütz. 
Nikdo z nás mu nikdy jinak neřekl, protože on byl opravdu z naší studentské 
rodiny. Měli jsme ho rádi. "

Bohumil Synek

Za poskytnutí podkladů k článku autor děkuje Jaroslavě Blažkové z Kostelce 
nad Orlicí a své matce Heleně Blahové-Jurasovové.
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2 Rok 1929 nebo 1930. Josef Schütz (uprostřed) se svou třídou v Masarykově  
 čs. státním reálném gymnáziu v Bratislavě.

4 S kolegy

3 Josef, stejně jako jeho bratr, byl nadaný v sportu i hudbě a dramatickém umění.

5 Z působení v Nitře
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8 Emil v představení Don Giovanni.

6 Na ochotnické scéně v Nitře hrál Josef v 37 inscenacích. Na obrázku
 v role profesora Sigeliuse v Čapkově dramatu Bílá nemoc.

10 V Begovi Bajazidovi Jána Cikkera.

9 Emil Schütz jako rozhodčí v přátelském fotbalovém zápase opery a činohry
 SND. Vedle něj František Dibarbora, vpravo Ladislav Chudík a uprostřed
 Marta Černická.

11 S milovanou Helenkou před jejich domkem v Kostelci nad Orlicí.

7 První strana vzpomínek Josefa Teleckého na svoje profesory, kteří zahynuli v Osvětimi.
 Vzpomínky vyšly v roce 1947 v časopise abiturientů rychnovského gymnázia. O Josefu Schützovi
 pan Telecký píše, že ho studenti měli rádi, protože byl jakoby jeden z nich. Vzpomínky
 ilustroval, stojí to za zmínku, absolvent Pelclova gymnázia Jiří Šlitr (Josef Schütz vpravo).

12 Na sklonku života v Bratislavě. Pravnučky Janku a Barborku měl Emil velmi rád.


