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�IDOVSKÉ PIESNE O SMRTI V STREDNEJ A VÝCHODNEJ
EURÓPE
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The paper deals with the problem of relationship of central and east Europe Jews to
death. A topic is researched from musicological as well as semiotics point of view.
Study begins with traditional images of death following the period of holocaust
coping with this trauma after the World  War II up to contemporary young genera-
tion of Jews. The problem is discused in two main lines: 1. Songs with theme of the
death, connection of the myth and reality, 2. Funeral crying song as song genre.
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�idovská pieseò na prechode medzi dvoma svetmi

Miesto: Kobersdorf, jedna zo ��evah-kehillot�, �Siedmich Svätých obcí� v 30. rokoch,
v predveèer holokaustu. Ako iné �idovské lokality v Burgenlande, aj Kobersdorf le�í blíz-
ko pri hranici medzi Maïarskom a Rakúskom, medzi historickými kultúrnymi oblas�ami
východoeurópskych a západoeurópskych �idov. Pre kobersdorfskú �idovskú obec � asi 40
percent v�etkého obyvate¾stva � stelesòuje samo toto miesto hraniènú krajinu. Bývalá hra-
nica medzi rakúskymi a uhorskými èas�ami monarchie oddelila �idovskú �tvr� od jej cinto-
rína, ktorý le�al pod¾a tradície mimo nej.

Pri pohrebe bolo preto potrebné doslova prekroèi� �tátnu hranicu, tak ako v metaforic-
kom zmysle prejs� zo sveta �ivých do sveta màtvych. Na hranici � pri colnici i pred bránou
cintorína � sa spievalo a toto spievanie �alospevov a smútoèných piesní èerpalo èiastoène
z liturgie a èiastoène z tradície ¾udovej piesne: niektoré piesne po hebrejsky, iné po ne-
mecky, maïarsky alebo jidi�. Prechod �idov z Kobersdorfu do �domu �ivota�, ako sa cin-
torín po hebrejsky nazýva, predstavoval preto významný hudobný moment v �ivote Ko-
bersdorfu. Pochod smútoènej procesie toti� zostáva pre dne�ných Kobersdorfèanov, medzi
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ktorými od roku 1939 ne�ijú nijakí �idia, okamihom, v ktorom si spomínajú na svojich
bývalých �idovských obyvate¾ov. Práve v tomto momente vystupujú kobersdorfskí �idia
v historickej hraniènej krajine na verejnos�. Práve v tomto momente ide o okamih pozna-
nia prechodu medzi dvoma svetmi, ktoré síce pôsobia oddeleným dojmom, ale predsa boli
spojené hudbou � piesòami o smrti.

V tomto momente mo�no rozpozna� viacero symbolických dichotómií dvoch svetov
�idovských piesní o smrti: 1) mýtus a dejiny; 2) bezèasovos�/prehistória a vstup do európ-
skeho �raného novoveku�; 3) letopoèet vz�ahujúci sa na Izrael a letopoèet via�úci sa na
diasporu; 4) krajina Izrael (domov) a diaspora (cudzia krajina); 5) �ivot pred a �ivot po
smrti.

Podvojnos�, ktorú obsahuje smr� vo chvíli prechodu medzi dvoma svetmi, odkazuje v
týchto mojich poznámkach na metaforické, ako aj metafyzické reprezentácie smrti v �idov-
skej hudbe. Moment smrti sa vz�ahuje na èloveka, ale aj na skupinu, resp. na �idovský ¾ud
v európskej diaspore. Smr� èloveka, teda jednotlivej osoby, tu vyvstáva v porovnaní èi
dialektike so smr�ou �idovského národa a hudobná pohnútka v momente prechodu sa stá-
va prejavom podstatného dôsledku dejín stredoeurópskych a východoeurópskych �idov.

�idovské piesne o smrti stelesòujú a symbolizujú prechod medzi dvoma svetmi. Roz-
poltenos� dvoch svetov, resp. dvoch domén �ivota mo�no preto rozozna� ako èervenú ni�
vinúcu sa mojimi dne�nými poznámkami. Pri prechode medzi dvoma svetmi sa stáva smr�
podnetom k folklórnemu hudobnému prejavu � dnes sa venujem práve tomuto okamihu a
jeho vplyvu na �idovské dejiny novoveku, predov�etkým od èias �idovského osvietenstva
(�ha-skalah�) a� po súèasnos� �idovskej anga�ovanosti v Európe na konci ná�ho storoèia.

Tradièné �idovské metafory o smrti

V tradiènej kultúre európskych �idov sa objavujú viaceré metafory, resp. symboly smrti.
Metaforická postava Smrti je mu�ského rodu a znázoròuje sa ako pútnik medzi svetmi
a èasmi. Na jednej strane je postava Smrti dvojníkom postavy �Ahasvera�, teda postavy
��ida na cestách�, alebo �Veèného �ida�. Poèas ciest èi v èase veènej diaspory sa Ahasver
a Smr� èasto dostávajú do rozhovoru, ale aj do hádok o �veènom�, teda o veènosti v �ivote,
ako aj v (namiesto po) smrti. Veèný �ivot Ahasvera metaforicky be�í oproti veènej smrti
a paralelne s òou. Ahasver nemô�e zomrie�, preto ne�ije pravým �ivotom v ¾udskom slo-
va zmysle.

V mnohých ¾udových rozprávaniach, napr. chasidských, sa hovorí o pokuse odmietnu�
smr�. Èloveku sa ponúka �anca nejakým rozhodnutím oddiali� svoju smr�, napriek tomu
v�ak toto rozhodnutie z rôznych dôvodov neurobí, a teda zomiera z vlastnej vôle. Je to
tento symbolický obraz smrti, ktorý tvorí naratívnu bázu pre operu Viktora Ullmanna Ci-
sár z Atlantídy (1943), komponovanú v koncentraènom tábore Terezín.

V �idovskej ¾udovej kultúre �ije preto postava Smrti v dvoch svetoch, ale ovláda pre-
dov�etkým prechod medzi oboma svetmi. Jedným z najobvyklej�ích symbolov oblasti pre-
chodu je zrkadlo. Na tejto strane sa nachádza krajina �ivých, na druhej krajina màtvych.
Cez bránu medzi smr�ou a �ivotom prechádza postava Smrti bez preká�ky. Èlovek sa po-
zrie do zrkadla a vidí v òom prezentáciu samého seba. Nakoniec v�ak èlovek vidí repre-
zentáciu Smrti, prièom sa pozerá do sveta na druhej strane zrkadla. Mimochodom, tento
symbolický obraz Smrti sa nachádza aj v Ullmannovom Cisárovi z Atlantídy.

Pod¾a chasidskej ortodoxie má smr� rôzne podoby, ktoré chcú èloveka pre¾sti�, aby ho
odviedli od viery. V ¾udových chasidských rozprávaniach pôsobí hudba ako prostriedok
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odporu proti klamlivým podobám smrti, napr. v tomto ¾udovom rozprávaní o zakladate¾o-
vi chasidizmu v 18. storoèí, �Baal-Schem-Towovi�:

Chasidskí �idia hovoria, �e v nebi sa ka�dé ráno týmto piesòam pote�ili tak, ako
kedysi spevu Levitov na posvätnom mieste Jeruzalem. Boli to hodiny milosti,
keï sa zhroma�dili nebeské zástupy, aby naèúvali hlasom smrte¾níkov. Dolu v�ak
bol aj Satan. Chápal, �e to, èo sa deje, ohrozuje jeho moc na zemi. Tak vo�iel do
tela jedného èarodejníka, ktorý sa vedel premeni� na vlkodlaka. Keï raz Izrael
(t. j. Baal-Schem-Tow) so svojím zástupom spievajúc tiahol cez les, prepadol
ich zlý duch a deti sa s krikom rozpàchli. Viaceré z nich od hrôzy ochoreli a
otcovia sa rozhodli zastavi� vyèíòanie mladého �kolského pomocníka. On v�ak,
mysliac na posledné slová svojho otca, i�iel od domu k domu, s¾uboval ¾uïom,
�e ich deti ochráni a podarilo sa mu ich presvedèi�, aby mu malý kàde¾ e�te raz
zverili. Ozbrojený hrubou palicou viedol ich po druhý raz, a keï sa opä� vyrútil
vlkodlak, udrel ho palicou do èela tak, �e na mieste zahynul. Na druhý deò na�li
èarodejníka màtveho v posteli.

(Martin Buber, Erzählungen der Chassidim [1939], s. 113)

Hoci sú metafory pútnika medzi dvoma svetmi v �idovskej tradícii ve¾mi staré, nestra-
tili niè na aktuálnosti. Postava Dibbuka, ktorá vznikla v skorých èasoch kabaly, sa napr.
zaèiatkom tohto storoèia nanovo vynorila a nanovo ju spracoval ukrajinský spisovate¾ a
etnograf S. An-Ski (pseudonym �loma Rapaporta, 1863 � 1920). V divadelnej hre ��ije�
Dibbuk, predèasne zomrelý �iak je�ivy, medzi svetmi a jeho prechod závisí od rozhodnu-
tia jeho milovanej, èi chce s ním � t. j. ako man�elka � �i� ïalej vo svete màtvych. V 20.
storoèí sa stal Dibbuk najèastej�ie spracovávanou témou �idovskej hudobnej drámy, naj-
nov�ie v opere mojej chicagskej kolegyne, izraelskej skladate¾ky Shulamit Ran, ktorá mala
premiéru v apríli 1999 v Nemecku. Aby sme mohli trochu nahliadnu� do sveta symboli-
zovaného Dibbukom, uvádzame An-Skim zlo�enú, ústne tradovanú pieseò �Mir wandern�.

(Uká�ka è. 1: V piesni sa zdôrazòuje ne¾ahký osud �idovského národa. Je nútený puto-
va� z krajiny do krajiny o hlade, v zime, prenasledovaný a zastra�ovaný, v úlohe cudzincov
na tomto svete. Ich vyhnanstvo, ktoré ich v�dy sprevádzalo, trvá u� tisíc rokov. Ich bohat-
stvo je práve v sile putujúcich, ktorú priná�ajú svetu. Zároveò nesú v sebe zárodky budúc-
nosti od svätých a veriacich, aby ich ïalej odovzdávali napriek ¾udskej nenávisti, ohòu
a krvi. Pritom im svieti èervené slnko. Postavia nový, kraj�í a lep�í svet vybudovaný vlast-
nou krvou, duchom a odvahou ako obèania tohto sveta.)

�alospevy v sakrálnej hudbe � mýtus

Keï�e hudba býva rôznymi spôsobmi spletená s mytologizáciou smrti u� v sakrálnych
textoch Biblie, dosahuje jej religiózny a mystický moment v �idovských piesòach o smrti
aj metafyzický rozmer. V tóre (v Pentateuchu) rozprávanie Akeda vyjadruje symbolický
význam hudby pri odmietaní smrti. Spomeòme si na toto rozprávanie v Prvej knihe Moj-
�i�ovej, kde sa pí�e o obeti Abrahámovho syna Izáka. Práve vo chvíli, keï mal Abrahám
obetova� svojho syna, dostáva od Bo�ieho anjela �ófar, roh z kozla ako náhradu za ¾udskú
obe�. V judaizme zostáva hra na �ófare najdôle�itej�ím hudobným symbolom zaèiatku
a konca, resp. prechodu medzi koncom a zaèiatkom, ako napr. pri významných sviatkoch
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Uká�ka 1 � �Mir Wandern�, text od S. An-Ski, melódia pod¾a Michela Gelbarta
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ro� ha�ana (Nový rok) a jom kipur (Deò zmierenia). Hudba vz�ahujúca sa na �ófar symbo-
licky reprezentuje zaèiatok aj koniec ¾udského �ivota.

V duchovných repertoároch synagógy, ale aj jednotlivého èloveka, má kadi� význam
tradièného �alospevu. Spevom modlitby kadi� sa pripomína zosnulý alebo zosnulá nielen
v tý�dni po smrti (hebrejsky: �ivah, t. j. �sedem�), ale aj pri iných spomienkových príle�i-
tostiach, napr. na výroèie smrti (jidi�: jahrzeit). Kadi� pritom pôsobí ako modlitba, aj ako
pieseò. Pripomína màtveho, preto má význam vz�ahujúci sa na osobu, tvorený melódiou.
Text kadi�a je v�ak �tandardizovaný, a preto pripomína smr� vo v�eobecnom zmysle. Z to-
ho vyplýva, �e text kadi� funguje ako hudobný pomník svojho druhu. Hoci èlovek zomrel,
�ivot sa v dôsledku spievania kadi� opä� prebúdza.

V rámci mojich poznámok reprezentuje dnes kadi� �idovské spevy o smrti, vz�ahujúce
sa na mýtus.

Spomienka na �ivot je v �idovských smútoèných piesòach základom, okrem toho v�ak
sú aj také �ánre, ktoré v podobe smútoèných piesní spomínajú na minulos� �idovského
národa, ako napríklad �Eli Zion� (�Vstaòte, poïte k hore Sion�), alebo �El mole racha-
mim� (�Boh milosrdenstva�). Spevom takýchto piesní sa �idovský ¾ud opätovne spája s kra-
jinou Izrael a strata zapríèinená znièením Druhého chrámu sa hudobne premos�uje. Pri
speve podobných piesní, ktoré sa vo variantoch nachádzajú v rámci liturgie i mimo nej, sa
smr� prostredníctvom mýtu povy�uje na inú úroveò, hranièiacu s dejinami. Dvojznaènos�

Uká�ka 2 � �Kadi�� (�Jisgaddal w�jiskaddasch�): A. Z. Idelsohn, zv. 8, s. 58 � 59
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historizovania, via�uceho sa na mýtus, mô�eme vidie� vo verzii �El mole rachamim�, skom-
ponovanej Manfredom Lewandowskim, nahranej v roku 1927 ako modlitba za �idov pad-
lých v prvej svetovej vojne.

Uká�ka 3 � �El mole rachamim� (�Boh milosrdenstva�). A. Z. Idelsohn, zv. 8, s. 24

V symbolike a mytologizácii nejestvujú rozdiely medzi smútoènými piesòami v bib-
lických textoch a ¾udovej viere európskych �idov. Pri rozlièných zvykoch ide o zomiera-
nie ako prechod nedzi svetmi, a tým aj o silu hudby, umo�òujúcu tento prechod. V roku
1891 hovorí etnograf J. Spinner z ¼vova o vyvolávaní màtvych u galických �idov.

Umrela tu �ena, ktorá bola v po�ehnanom stave. Izraeliti veria, �e du�a príde
skôr pred správcu sveta, keï je telo ulo�ené do hrobu neporu�ené, av�ak v uve-
denom prípade sa muselo bezpodmieneène pitva�. Takýto prípad je u �idov dô-
vodom na bedákanie. Toto ne��astie bolo oplakávané èlenmi rodín najlep�ích
známych a jeden starý �id poradil urobi� nasledovné: �enu okúpa� o polnoci,
v èase, keï serafíni spievajú hymny k Bohu a vypustení sú zlí duchovia i zlí
anjeli, vo vani, napustenej vla�nou vodou. Po tom, ako �ena zostane vo vani pol
hodiny, treba ju sedemkrát zavola� menom a to¾kokrát jej zatrúbi� do ucha �ófa-
rom � pozaunou, pou�ívanou na Nový rok a v Deò zmierenia. Vykonali tento
predpis a za stonov a vzdychov porodila �ena màtve, nevyvinuté die�a. Príbuzní
prisahali, �e sa to uskutoènilo len vïaka ich zaklínaniu.

(J. Spinner: �Totenrufe bei den Juden�. Am-Urquell. Monatschrift für Volkskun-
de, 1891, zv. 6, è. 2, s. 112)
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Tradièné �alospevy z ¾udových zvykov sa nachádzajú aj vo výskumoch Maxa Grun-
walda, napr. v Mattersdorfe, ním zostavenom mimoriadnom zväzku Jahrbuch für jüdische
Volkskunde (1924/25). Takéto piesne sa vz�ahujú na �idovský svet Burgenlandu, ako aj na
svet c. a k. monarchie mimo �Siedmich Svätých obcí�, ako napr. v piesni è. 4, ktorá pod¾a
zberate¾a Feiwela Grossmanna pripomína �nové èasy s neobvyklými nárokmi (a ktorá sa
nakoniec stala bezpredmetnou najmä v dôsledku pôsobenia �idov poèas svetovej vojny)�.

Uká�ka 4 � �Aj wej, aj wej wa ma schreie�. Max Grunwald: Mattersdorf (1924/25), s. 468 � 69
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Hudobné spomínanie na �idovskú minulos� � diaspora/dejiny

Na základe komplexných vrstiev �idovských dejín si �idovské piesne o smrti pripomí-
najú �idovskú minulos� ve¾mi rôznorodým spôsobom. Naratívna sila �idovských piesní
o smrti sa odvíja ako rozprávaèský a historizujúci proces, prejavujúci sa v repertoároch
a �ánroch.

U� v biblických textoch nájdeme naratívne piesne, ktorých pôsobenie mo�no prirov-
na� k historizujúcim �alospevom. V Pentateuchu sa napr. vyzdvihujú �Piesne o Moj�i�o-
vi� � podobne ako v hebrejskej tóre � na základe svojej naratívnej funkcie. Pri predvádza-
ní Pentateuchu v �idovskom výroènom cykle ide o hudobný prechod od recitácie
k baladickému spevu, a to práve v momente, keï Moj�i� hovorí o histórii Izraelu. Pri ta-
kýchto k¾úèových hudobných okamihoch sa biblický text predná�a inak, aby sa zdôraznila
tragédia �idovských dejín.

V Pentateuchu Moj�i� historizuje v dejinách najstar�iu diasporu �idovského ¾udu
v Egypte. Pri baladách sefardských �idov ide o neskor�iu diasporu � roz�írili sa z Iber-
ského polostrova do Stredozemia a odtia¾ do celého sveta. Naratívne piesne, balady zvané
romance a romancero u� vo svojej podobe z raného novoveku predstavovali jeden z naj-
dôle�itej�ích druhov sefardských piesní, obzvlá�� preto, �e balady znovuo�ivujú sefardskú
históriu na cestách. V romanci �La esposa fiel� je vyrozprávaný príbeh vojaka v balkán-
skej vojne v 17. storoèí, ktorý mal zomrie�, ale nakoniec sa vracia k svojej vernej �ene.

�idovské balady predstavujú duchovné, ale aj svetské obrazy dejín. Balady v nemèine
a jidi� sa dajú porovna� s baladami písanými v ladinèine (ladino). V �idovských baladách
zo strednej a východnej Európy, ako napríklad v známej balade ��idovka� z Deutsch-
kreutzu v Burgenlande, sa objavuje èasto symbol smrti. V baladách sa zriedkavo vyskytu-
je ví�azstvo nad smr�ou.

Uká�ka è. 5:
(�idovské dievèa sa ide prejs� k jazeru, kde stretne rybára. Ten sa jej pýta, èo tu robí tak

sama. Ona mu odvetí, �e h¾adá jedného princa, ktorý sa tu vèera utopil. Rybár správu
potvrdí. Dievèa si zlo�í z hrdla re�az a dá ju chudobnému rybárovi, aby za òu kúpil svojim
de�om chlieb. Potom sníme z prsta prsteò a daruje mu ho na pamiatku. Rozpriahne ruky a
lúèiac sa so svojou dobrou matkou a tvrdým, neúprosným otcom, vrhne sa do jazera.)

V rámci liturgického roka sa hudba pri jom kipur povy�uje na vyjadrenie �ia¾u �idov-
ského ¾udu. Kol nidre sa predstavuje ako k¾úèový hudobný moment v liturgii pri jom kipur,
t. j. ako hudba lamentujúca nad osudom �idovského národa a usilujúca sa o zmierenie. Na
obrázku sa nachádzajú dve uká�ky 6 kol nidre vo východoeurópskej tradícii, ktoré vy�li
v roku 1932 v zbierke východoeurópskej synagogálnej tradície Abrahama Idelsohna.
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Uká�ka 5 � Text ku �Krásnej �idovke� v COMPA-Burgenland

Dvojznaènos� v symbolike pohrebných plaèov pri smrti a svadbe � �idovstvo/mýtus

Podobne ako v iných ¾udových kultúrach, najmä v ju�nej Európe a na Blízkom výcho-
de, zohrávajú pohrebné plaèe podstatnú úlohu pri �idovských svadobných zvykoch. Ne-
vesta sa odoberá od svojej rodiny a tento okamih sa v �alospeve predstavuje ako symbolic-
ká smr�. Tento akt sa v piesòach reprezentuje ako prechod z jedného �ivota do druhého.
Takéto piesne spieva kruh priate¾ov nevesty, s ktorým sa tie� lúèi. Pri odobierke z domu
rodièov sprevádzajú nevestu k domu �enícha jej priate¾ky a ich �alospevy umo�òujú pre-
chod do nového sveta man�elského páru.

Bolo by zavádzajúce zjednodu�ene stoto�òova� svet novej rodiny s nejakou formou
smrti. Postava nevesty stelesòuje viaceré metafory príchodu a rozlúèky v �idovskej ¾udo-
vej kultúre i v �idovskej hudbe. V liturgii �abatu napríklad predstavuje príchod �abatovej
nevesty zaèiatok �abatu a zhroma�denia obce v synagóge. V momente príchodu �abatovej
nevesty � zvanej Schechina, èo je �enský rod od slova Boh � spievajú v�etci pieseò �L�cha
dodi� (�Poï, moja milovaná�). Týmto spôsobom oslavuje celá obec prechod od v�edného
�ivota v tý�dni k �abatu, od profánneho sveta k sakrálnemu, od dejín k mýtu. Z toho vy-
plýva, �e �alospevy pri svadbe stelesòujú druh komplexného prepojenia medzi �ivotom
a smr�ou, a to na metaforickej úrovni, bohatej na symboly.
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Uká�ka 6 � �Kol nidre�: A. Z. Idelsohn, zv. 8, s. 52 � 53
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Nasledujúci spev nevesty síce nie je �alospevom, ale napriek tomu pieseò v deviatej
slohe obsahuje tému umierania. Uvádzam ju tu najmä preto, lebo bola uverejnená v èaso-
pise Friedricha Salomo Krausa Der Urquell. Je to periodikum, ktoré sa èasto venuje smrti
z h¾adiska etnológie.

Smr� pri prechode do európskeho novoveku � diaspora/dejiny

Postava Smrti sa èasto vynára v k¾úèových okamihoch európskej �idovskej histórie,
aby metaforicky vyjadrila prechod z jednej epochy do druhej. V chasidskom vyrovnávaní
sa s modernizmom sa objavuje postava Smrti v rôznych podobách, napr. ako huslista ale-
bo in�trumentálny hudobník v chasidských rozprávaniach. Pre chasidských �idov sa osvie-
tenstvo alebo haskala rovná roz�irovaniu smrti, resp. úpadku �idovskej tradície, ktorá sa
mohla nahradi� len ¾udu cudzou zmyslovos�ou.

Pri vyrovnávaní sa východoeurópskych �idov s industrializáciou v Po¾sku a v Rusku
od polovice 19. storoèia ide o iné symbolické obrazy smrti ako o stelesnenie modernizova-
nej spoloènosti v úplne profánnom svete. Vznikli nové druhy piesní o smrti, ktoré dostali
pau�álne pomenovanie �piesne geta�. Na jednej strane tieto piesne opisujú úpadok �idov-
ského sveta vo východnej Európe. Na strane druhej v�ak nepôsobia piesne geta úplne
beznádejne, preto�e poukazujú na iný svet, predov�etkým na svet vzdialený od Európy,
v Amerike alebo v Palestíne � ktorý bolo mo�né dosiahnu� vys�ahovaním.

Uká�ka 7 � �Bin ich mir a Kale�, in: Der Urquell, zv. 2, nový rad (1898)
L. Perez: �Judendeutsche Volkslieder aus Russland� (s. 27 � 28)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Na konci 19. storoèia predstavovalo vys�ahova-
nie prechod medzi svetmi, z oblasti pogromov do
oblasti mieru. Aby sa mohol tento prechod naratív-
ne nanovo sformulova� a hudobne vyjadri�, objavili
sa nové piesòové druhy, a to zo strany kultúrneho
sionizmu i ïal�ích kultúrnych hnutí, vyrastajúcich
na základoch jidi� beletristiky. Na príklade jedné-
ho sionistického projektu 30. rokov ná�ho storoèia,
ktorý chcel etablova� repertoár národných piesní na
sionistickej pôde, vidíme komplexný priebeh cesty
z umierajúcej Európy do Palestíny, povolanej k �i-
votu � mo�no to sledova� na nasledovných príkla-
doch:

Uká�ka è. 9, 10:
(Moje kroky znejú v noci smrti a niekde v dia¾-

ke zavýja �akal. Naèúvaj, ó, Strá� Izraela, èoskoro
sa bude rozodnieva�. Búrka hrmí, na�e oko je otvo-
rené, nechaj pracujúceho odpoèíva�, pokoj, mier.)

Vyrovnávanie sa so smr�ou v �idovskej moderne � mýtus

Okolo prelomu storoèí sa objavilo nové vyrovnávanie sa s modernizmom a modernou
ako podstatnými symptómami vymierania tradièného �idovského �ivota. V kultúrnej ro-
vine vyvstala politická polemika s modernizáciou tradièného, napr. v kultúrnom sioniz-
me, ktorého hudobný vplyv mo�no vidie� na uká�kach 9 a 10. V rámci �idovského národo-
pisu (Volkskunde) sa objavili aj nové pokusy zozbiera� tradièné momenty �ivota v ich
rôznorodosti a nanovo ich zahali� do rúcha �estetickej moderny�. Napr. rozprávanie Dib-
buka bolo hudobne spracované a inscenované v rôznych podobách, aby u� v 30. rokoch
ná�ho storoèia predstavilo na javisku úpadok a znièenie tradièného �ivota východoeuróp-
skych �idov. Prekvapivá rôznorodos� piesní o smrti sa objavuje na neoèakávaných mies-
tach, ako napr. �Kadi�� Otta Stranského a Kurta Robitscheka �Ich hab� kein scharfes Mes-
ser�, ktorý bol po prvýkrát zhudobnený v 20. rokoch ako �Praterlied�.

Na úrovni sakrálnej a liturgickej hudby sa objavili nové pokusy aktuálneho dr�ania
kroku s modernou. Po prvej svetovej vojne pôsobilo modernizované historizovanie litur-
gickej hudby ako vyrovnávanie sa s modernou, ako aj s európskou diasporou, ktorej vý-
chodná a západná èas� boli v dôsledku vojny rozpoltené. �idovská hudba bola v podstate
nanovo zinscenovaná a tradièné významy nahradila nová symbolika.

Holokaust � diaspora/dejiny

Holokaust bezpochyby tematizoval � a realizoval � rolu smrti v �idovských dejinách
tak, ako nijaký iný moment histórie. Znièenie európskeho �idovstva by si vy�iadalo viace-
ro prác, prekraèujúcich rámec tohto príspevku. V priebehu holokaustu pribudlo viac no-

Obr. 8 � Symbolické zobrazenia hudby
v Piesòach geta (1904) Morrisa Rosen-
felda
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Uká�ka 9 a 10 � �Holem Tza�adi�, vo forme poh¾adnice a pieseò od Dariusa Milhauda

vých foriem spojenia medzi smr�ou a ¾udovou hudbou v rôznych oh¾adoch. Hudobné, ako
aj hudobnofolklórne vyrovnávanie sa so smr�ou sa radikálne zmenilo, keï sa prehlboval
úpadok európskej �idovskej histórie. Spomeòme si napr. na báseò Paula Celana � Fúga
smrti�, ktorá sa stala hudobným vyjadrením holokaustu.

Napriek tomu sa v�ak v histórii objavilo pribúdajúce a hlb�ie hudobné vyrovnávanie sa
so smr�ou, ako napr. v hudbe odporu v partizánskych piesòach alebo v muzicírovaní v kon-
centraèných táboroch. Tradièné ¾udové piesne sa v táboroch premenili na symboly súèas-
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ného okamihu, a tak z historického prechodu vznikol hudobnofolklórny prejav. Tento oka-
mih reprezentovali ¾udové piesne ako �Das Zirkus-Knorke-Lied�, ktorú spievali deti Berlín-
skeho �idovského kultúrneho spolku v gete, alebo roz�írená �idovská ¾udová pieseò �Tsen
brieder seien mir gevesen�, ktorá opisovala prechod k úpadku v koncentraèných táboroch.

Uká�ka 10 � pokraèovanie
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Hudba v týchto táboroch vychádzala smrti v ústrety bez nádeje, �e ju mo�no porazi�, ale
napriek tomu s novou silou klás� duchovný odpor, ako je to v nových piesòach Viktora
Ullmanna (1898 � 1944) alebo v pozmenených wiernerlieder na javisku kabaretu v kon-
centraènom tábore Terezín.

Uká�ka 10 � pokraèovanie
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Uká�ka è. 11:
(Sme Cirkus Prima, èo tu vidíte za málo peòazí, je jedineèné na celom svete: èarujeme,

dávame si ruky vbok, bijeme, ohýbame �elezo ako drôt, èi koleso. Máme jedného príma
klauna, u nás tancuje Lilo Filorin, akrobatická taneènica, predvádzame drezúru zvierat �
to je senzácia pre oko i ucho. Na�ou najväè�ou atrakciou je krá¾ strelcov Orizon. U nás je
ka�dý hviezdou a ka�dé èíslo nádherné. Sme Cirkus Prima, èo tu vidíte za málo peòazí, je
jedineèné na celom svete.)

Uká�ka 11 � �Das Zirkus-Knorke-Lied�: v Bohlmanovej �Musik als Widerstand�

Uká�ka 12 � �Tzen brieder seinen mir gevesen�: A. Z. Idelsohn, zv. 9, s. 64
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Druhá èas� básne Rainera Maria Rilkeho predstavuje tému môjho textu obzvlá�� pre-
gnantne:

Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag.
Reiten, reiten, reiten.
Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß.
Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum.
Nichts wagt aufzustehen.

(Jazdi�, jazdi�, jazdi�, celý deò, celú noc, celý deò.
Jazdi�, jazdi�, jazdi�.
A odvaha sa stala tak unavenou a tú�ba tak ve¾kou.
Nie sú u� �iadne vrchy, ani jediný strom.
Niè sa neodvá�i pohnú�.)

Pomník a pamä�. Hudba ako spomienka na smr�

Po holokauste nadobudla smr� nielen nový, hrozný význam v �idovskej hudbe, ale aj
novú symboliku. Táto symbolika bola historizujúca a vyjadrovala smr� ako vra�du národa,
ktorá je výsledkom vz�ahov s Európou, ako aj s modernizmom emancipovaného novove-
ku. Stelesnením nového hudobného vyjadrenia smrti bol stroj, t. j. vrah v podobe nedos-
tatku ¾udskosti v dôsledku ví�azstva strojov, keï�e � alebo preto�e � takéto stroje vyna�iel
èlovek. Spodobenie smrti ako stroja odkazuje opä� na ¾udovú symboliku, napr. na postavu
Golema, netvora stredoeurópskeho �idovstva. Po holokauste pre európskych �idov, ktorí
pre�ili, predstavoval vlak postmoderný stroj smrti. Preto by nás nemalo prekvapi�, �e sa
�eleznica stávala èastým námetom piesní, predov�etkým populárnych piesní druhej gene-
rácie pris�ahovalcov do Izraela a do USA.

Poznávacím znakom tohto netvora v dne�nej izraelskej populárnej hudbe je, �e vlak nepre-
máva medzi dvoma svetmi oboma smermi. Z toho vyplýva, �e sa tradièná reprezentácia smrti
rúca. Nie je nijaké tam a spä� pri prechode medzi bytím tu a tam, iba jednoduchá cesta. �elez-
nica ako stroj smrti funguje príli� pôsobivo a je len jedna jediná koneèná stanica.

V najnov�ej populárnej hudbe Izraela sa v�ak napriek tomu symbolika smrti postmo-
derného Golema predstavuje a koncipuje inak. Objavuje sa mo�nos� návratu zo smrtiacej
cesty a síce ako spomienkový diskurz najmlad�ej generácie v Izraeli a Amerike. Spomien-
ku na minulos� ako ví�azstvo nad smr�ou inscenovanou �inými�, opisuje napr. Ofra Haza
v piesni �Trains of No Return�. Formou �kadi�a� � �kaddi�om� v a�kenázskom náreèí
východoeurópskych �idov, ktoré v holokauste zaniklo � spieva Ofra Haza o ví�azstve nad
smr�ou, ktoré vytvorilo nový prechod medzi dvoma svetmi. Podobným spôsobom sa roz-
víja tie� 2. veta skladby Steva Reicha Different Trains v súvislosti s 1. a 3. vetou, venovaná
smrtiacemu stroju � holokaustu.

Návrat do európskych dejín na konci 20. stotroèia

V znovuo�ivení �idovskej hudby v povojnovej Európe, najmä vo vlne európskeho klez-
merrevivalu, mo�no spozorova� urèitú absenciu �idovských piesní o smrti. Táto nová �idov-
ská hudba v strednej Európe, ak ju tak mo�no nazva�, je predov�etkým veselou hudbou. Je
hudbou svadby, hudbou do tanca. Je to hudba, ktorá v duchu európskej klezmerskej tradí-
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cie oslavuje svet vèeraj�ka, svet stratený alebo znièený. Niekde je tu rozpor, paradox a my
sa pýtame: preèo? Pre takýto zaniknutý svet nie je moderná alebo postmoderná �idovská
hudba o smrti vhodná. E�te nie je pripravená na návrat z minulosti.

V protiklade k tomu sa nová �idovská hudba, ktorá sa chce vyrovnáva� s následkami
holokaustu, nachádza mimo hraníc Novej Európy. Táto �nová �idovská hudba o smrti� sa
rozvíja z tradièných druhov a zvykov, ako aj z repertoáru vzniknutého v Izraeli a v Ame-
rike. Lamentáciou pripomína tragédiu minulosti, ale zároveò h¾adí s nádejou do budúc-
nosti, aby vytvorila prechod medzi dvoma svetmi histórie. Preto je mo�né polo�i� si ïal�iu
otázku, a síce, aká nová � alebo stará � je táto �nová� �idovská hudba.

V tradiènom repertoári sa napr. nachádza mnoho symbolov návratu do sveta budúc-
nosti, obsiahnutých v nespoèetných mesiá�skych piesòach (t. j. piesòach o príchode Me-
siá�a). V liturgii sa stále odporúèa, takmer prikazuje pripomína� si dejiny �idovského ná-
roda, prièom nariekanie má by� aktívne, a nie pasívne.

Piesne o smrti majú v najnov�om repertoári �idovskej hudby, najmä v izraelskej popu-
lárnej hudbe prinále�iacej k tzv. world music, svoj podiel. Hudobný základ tejto tradície je
mimoeurópsky, t. j. pochádza z Blízkeho Východu alebo zo severnej Afriky a v posled-
nom èase sa vyvíja multietnicky a multikultúrne. Napriek svojmu neeurópskemu pôvodu
obsahuje priblí�enie sa urèujúcemu momentu �idovského modernizmu, preto pou�íva �alo-
spevy rozlièných druhov. �alospevy v izraelskej populárnej hudbe sa objavujú ako post-
moderný prvok vyrovnávania sa s �európskou epochou� �idov, ale v nanajvý� tradiènom
zmysle, ako ukazuje napríklad Ofra Haza v piesni �Kaddi��, ktorá sa priamo via�e na
tradièný druh a funkciu �alospevu.

Na konci 20. storoèia, na konci ná�ho storoèia sa �idovské dejiny nachádzajú opä� na pre-
chode medzi dvoma rozdielnymi svetmi. V poslednom èase je znova reè o novej generácii,
novej epoche európskeho �idovstva. Historický prechod medzi predchádzajúcou dobou a no-
vou epochou si priam vy�aduje svoje vyjadrenie v hudbe. Týmto hudobným momentom sú
nové �idovské piesne o smrti. Objavuje sa otázka: �Kto spieva �alospevy tohto momentu ¾udo-
vej hudby?� Aby sme na òu mohli odpoveda�, musíme v na�ej epoche konèiaceho sa 20. storo-
èia pozorne a so zvý�eným pochopením poèúva� �idovské piesne o smrti.
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LIEDER ZUM TOD DER MITTEL-  UND OSTEUROPÄISCHEN JUDEN

Zusammenfassung

Der Beitrag enthält ein Blick auf dem Problem der jüdischen Lieder zum Tod und Klagelie-
der aus der semiotische und ethnomusikologische Seite. Wir finden hier diese spezifische Ka-
pitel:

1. Jüdisches Lied beim Übergang zwischen zwei Welten;
2. Traditionelle jüdische Metaphern von dem Tod;
3. Klagelieder in der sakrale Musik - Mythos;
4. Musikalische Erinnerung an die jüdische Vergangenheit - Diaspora/Geschichte;
5. Doppeldeutigkeit in der Symbolik in der Klageliedern zum Tod und zur Hochzeit - Ju-

dentum/Mythos;
6. Tod beim Übergang in die europäische Neuzeit - Diaspora/Geschichte;
7. Auseinandersetzung mit dem Tod in der jüdische Moderne - Mythos;
8. Der Holokaust - Diaspora/Geschichte;
9. Denkmal und Memoria. Musik als Erinnerung an der Tod;
10. Rückkehr in die europäische Geschichte am Ende des 20. Jahrhunderts.


