
Životopis pana Pavla Taussiga 
 

Pan Pavel Taussig se narodil 2.7.1949 v Olomouci. Jeho tatínek se jmenoval 
Rudolf a maminka Alena. Společně se sestrou Alexandrou, která byla mladší o 
sedm let, vyrůstali v rodinném domku v Zábřehu na Moravě. 

Svou rodinu měl velmi rád. Maminka měla nádhernou knihovnu a tatínek vedl 
ochotnické divadlo. Po rodičích zdědil zanícení pro duchovní věci. Jako malý 
chlapec tvrdil, že když už umí číst a psát, nemusí chodit do školy. Velice rád 
poslouchal vyprávění svých rodičů a hodně četl různé knihy. 

 Tatínek byl židovského původu. Pavla a jeho sestru v mládí trápilo, že nemají 
tolik příbuzných, protože většina z nich zemřela během války ve vyhlazovacích 
táborech.  Jeho tatínek se svou sestrou před začátkem války odjeli do Palestiny 
a tím si zachránili život. Tatínkova sestra zůstala i po válce v Izraeli, Rudolf se 
vrátil zpět do Československa. I přesto, že tatínek byl Žid, slavila jejich rodina 
křesťanské svátky. 

Po roce 1948 byla rodina bezdůvodně pronásledována komunistickým režimem 
a v Pavlových sedmi letech tatínka zavřeli na jeden rok do vězení.  Jeho smrt 
v roce 1990 jej velmi zasáhla. 

Na střední škole se učil rusky a francouzsky, zajímal se o filmovou historii a psal 
do novin a časopisů. V té době se také věnoval sportu. Byl členem atletického 
oddílu a dorostenecké reprezentace v běhu na 400  metrů, skoku dalekém a 
trojskoku. 

V roce 1967 v době politického uvolnění ve společnosti byl přijat na vysokou 
školu. Studoval v Olomouci dějiny literatury, divadla a filmu, což jej nesmírně 
bavilo. Po ukončení vysoké školy nastoupil povinnou vojenskou službu, kde ale 
nemohl být povýšen, protože jeho teta žila v Izraeli. 

Povolání, které si zvolil, je zároveň jeho zálibou. Celý život pracoval ve filmovém 
archivu České televize jako historik a publicista. Také si zahrál v několika 
epizodních filmových rolích. 

Pavel Taussig je rozvedený. Se svou bývalou manželkou udržuje dobré vztahy. 
Stále jezdí do města svého dětství Zábřehu, kde žije jeho sestra. Má syna Petra 
a dvě vnoučata Aničku- 13 let a Filipa-11 let, se kterými rád tráví svůj volný čas. 
Je také vášnivým fanouškem hokejové Sparty, klasických amerických westernů 
a komedií. 



Pan Taussig oslaví příští rok 70. narozeniny. V současné době bydlí v Mrštíkově 
ulici na Praze 10. 


