
Židovská hudba
Židé (pův obyvatelé Israele, vzniklo asi zkomolením Jehuda):
 – nejstarší zmínky 2000 př. Kr. Dnes po celém světě, cca 15mil celkem.
 - 5 mil v USA, 5 Israel, Palestina... Sionismus: hnutí, jež chce návrat původního 
židovského národa zpět do Israele.
Nutno rozlišovat Žid (etnicky) X žid (věřící), ale dost se překrývá. 
Před 2. sv. Válkou: dost židů do USA, California apod. Hodně z oblasti Polesia (lesy 
mezi Ukrajinou, Polskem, Bělorusko atd…). 
Nacismus: definuje žida na základě rasy (Norimberské zákony), z toho pak všechny 
důsledky… za války zemřelo 6 mil. Židů (hl. Polských – 3mil.)
Po válce 1948: obnoven stát Israel, Zákon o návratu: každý, kdo má alespoň jednoho 
rodiče žida, je považován za žida a může se vrátit do státu Israel. 
Lze se stát i „halachickým židem“, tedy přestoupivším na víru, má to své zákony, 
ortodoxní židé to často neuznávají. Halacha = židovské právo 
Rozdělení dle oblastí (kde žili či žijí):
Aškenázové (pův. Střední a východní Evropa), dnes přes 10 mil.
Sefardští Židé (hl. Pyrenejský poloostrov aj.), dnes asi 10% všech, odlišné kulturně i 
nábožensky, celkově ne tak ortodoxní
Mizrachim (pův sev. Afrika, země blízkého a středního východu), dnes cca 3mil., asi 
polovina obyvatel státu Israel.
Tora = zákon, učení. V užším slova smyslu je to prvních pět knih hebrejské bible: 
prvních pět knih Mojžíšových (podle židovské tradice diktované samotným bohem). 
Tora dala základ celému židovskému právu. Pozn: těchto 5 knih je samozřejmě 
platných i pro křesťanství, je to základ Starého zákona.



Nástin židovské hudby
Protože židé po celém světě: jejich hudba je někde hodně ovlivněna jinou hudbou. 
Dost vlivů ani neznáme, tu úplně starou hudbu taktéž ne. 
1. Hudba církevní – v synagogách, domácí modlitby. Nejstarší pochází z Jeruzaléma.
Běžně zvolání a odpověď, jednohlas. Vícehlas a harmonie teprve v 19. stol. Cantilace 
hebrejské bible – dodnes živá tradice, hodně složité, mnoho pomocných znamének 
apod ohledně frázování atd. Ale moc krásné!! viz odkazy...
   Židovská církevní hudba je modální: tři základní mody (církevní): Ahavah Rabbah, 
Magein Avot, Adonai Malach. +mnoho dalších… častý interval je zv.2, častá je m2. 
Gravitace jako v arabské hudbě. Vždy č.5. Všechny mody jsou pak i ve světské hudbě.

2. Hudba světská – Klezmer (podle hudebníků - kleyzmorim): od 15 stol. Instrumentální, 
nebo zpívaná, obvykle v jidiš (hebrejština plus německé aj. vlivy). 
Hl. taneční písně svatební a jiné slavnostní. 
3. Sefardská hudba – středověk Španělsko plus další vlivy, mnoho písní dodnes. 



Odkazy na youtube ohledně židovské hudby:
Biblická cantilace:
https://www.youtube.com/watch?v=zFPMIVi90lc
https://jewish-music.huji.ac.il/yuval/22542
https://www.youtube.com/watch?v=6i9J3kuJoWo
O dávné oblasti Polesya: https://www.youtube.com/watch?v=0deVorp2288
Různá židovská hudba (lecos můžu poslat MP3): 
https://www.youtube.com/watch?v=NMZdDOmACFM
https://www.youtube.com/watch?v=fZq4fAklQmE
https://www.youtube.com/watch?v=Rnkb7M3dKTg   
Jedna z hodně slavných věcí, nutno umět na každou židovskou svatbu :-))
https://www.youtube.com/watch?v=JH8gtdDA5x0
Klezmer a míšení s dalšími vlivy: jeden z nejslavnějších hráčů, má dost videí hezkejch, ale i 
takovejch „kšeftovních“ :-)
https://www.youtube.com/watch?v=eBqeXTZALZU&t=566s
A různě dále...
https://www.youtube.com/watch?v=BVtIl3dqDbM
https://www.youtube.com/watch?v=eJSw5N-5-ho
Avishai Cohen:
Asi jedna z jeho nejslavnějších formací, některé noty uvedené dále jsou tyto věci…
https://www.youtube.com/watch?v=1RJPRFCoOOY
https://www.youtube.com/watch?v=_EwxrHC0odQ
https://www.youtube.com/watch?v=BnTSP2ui2bA
https://www.youtube.com/watch?v=RmP0MPGk75k
https://www.youtube.com/watch?v=eK-NuNAXFT8
https://www.youtube.com/watch?v=FaJTbhYTw4k
https://www.youtube.com/watch?v=_czmAJ3A3T4
A ještě alespoň něco od Shai Maestra:
https://www.youtube.com/watch?v=ipoFODqOpEg
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Continuo - konec







Dlouholetý spoluhráč A. Cohena – Shai Maestro. Tato transkripce Vojta Draganov
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