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 Anotace 

Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s osobností Ofera Bena-Amotse, soudobého 

hudebního skladatele izraelského původu nyní žijícího v USA. Text je vypracován zejména na 

základě informací z osobních rozhovorů autorky s Ben-Amotsem. Druhou část práce tvoří 

analýzy vybraných sborových děl a seznámení s operami The Fool’s Paradise a The Dybbuk. 

K analýzám sborových děl jsou přiloženy nahrávky Koncertního sboru Permoník, kterému byly 

některé skladby věnovány.   
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Annotation 

The aim of this Thesis is to introduce Ofer Ben-Amots, a contemporary composer of 

Israeli origin now living in the USA. The text is prepared mainly on the basis of information 

from the author's personal interviews with Ben-Amots. The second part of the work consists of 

analyzes of selected choral works and acquaintance with the operas The Fool’s Paradise and 

The Dybbuk. Recordings of the Youth Choir Permoník, to which some compositions were 

dedicated, are attached to the analyzes of choral works. 
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Motto: 

„Kdo jiný by měl interpretovat soudobou hudbu nežli vy, mladí lidé?“ 

 

Eva Šeinerová
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Úvod 

Už několik let pozoruji, že je mi soudobá hudba velmi blízká, i když mému okolí se 

mnohdy tolik nezamlouvá a její poslech spíše většinou jen „přetrpí“. Často jsem si proto 

kladla otázku, čím to je, a jestli je nějaká možnost, jak lidi ke kráse soudobé artificiální 

hudby přivést. Jistě za to může i dnešní doba, kdy si můžeme několika kliknutími najít 

nahrávky téměř jakékoli skladby. Také to, že se na koncertech artificiální hudby opakovaně 

interpretují tatáž „klasická“ díla, a nedává se přílišný prostor nově napsané hudbě, 

nepovažuji za úplně správné. Vůbec nechci zpochybňovat díla velikánů dřívějších období, 

jakými byli např. L. van Beethoven, J. Brahms, či A. Dvořák, jejich skladby však na tomto 

světě existují dlouhou dobu a u většiny z nich se již dosáhlo interpretační dokonalosti. 

Soudobá hudba by se dle mého názoru měla interpretovat mnohem častěji, protože jen její 

interpretací můžeme posluchačům díla současných skladatelů přiblížit a rozpoznávat jejich 

kvalitu. 

S hudbou 20., potažmo 21. století jsem se velmi blízce seznámila za svého působení 

v Koncertním sboru Permoník pod vedením Evy Šeinerové. Permoník má mnoho svých 

předností a kvalit, za jeho největší přínos však považuji právě provozování soudobé 

artificiální hudby. Sbor interpretoval díla mnoha českých skladatelů druhé poloviny 20. 

století, kterými jsou např. Ilja Hurník, Otmar Mácha, Milan Báchorek ad. Tato jména jsou 

ale v českém sborovém prostředí dobře známá, proto jsem si vybrala autora, jehož tvorba se 

v repertoáru českých sborů vyskytuje jen zřídka. 

Ofer Ben-Amots je soudobý skladatel izraelského původu žijící v USA, a v Evropě 

je téměř neznámý. Nejedná se jen o dalšího z mnoha skladatelů, jehož skladby sbor zpíval. 

Můžeme o něm hovořit jako o příteli sboru, jelikož se s Permoníkem nejednou osobně setkal. 

Celé toto přátelství vzniklo roku 1996, kdy se sbor zúčastnil Mezinárodního hudebního 

festivalu v japonské Fuji, pro který Ben-Amots napsal znělku a kde byl taktéž osobně 

přítomen. Tohoto festivalu se zúčastnil také Koncertní sbor Permoník s tehdejší sbormistryní 

a zakladatelkou Evou Šeinerovou. Výkon sboru považoval Ofer Ben-Amots za něco 

neslýchaného, s paní Šeinerovou se seznámil a od té chvíle je pojí velké přátelství. Ale nejen 

s ní, také s Permoníkem, pro který v dalších letech napsal cyklus Hassidic songs a další 

skladby. V letech 1998 a 2006 pak sbor absolvoval zájezd do amerického Colorado Springs, 

kde Ben-Amots dodnes vyučuje na Colorado College. Když se mi vybaví vzpomínky na mé 
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působení v Permoníku, mezi mé nejoblíbenější skladby patřily právě ty Oferovy. Velmi mě 

v nich oslovují židovské prvky, melodie nesoucí tíhu života propojené s bohatou harmonií.  

Práce ve své první části mapuje život a osudy tohoto skladatele. Druhá část se pak zabývá 

analýzou vybraných sborových skladeb a popisem jeho dvou oper. Hlavním zdrojem většiny 

informací v textu jsou osobní rozhovory se skladatelem samotným. Součástí práce je také 

notový materiál všech rozebraných děl a nahrávky Koncertního sboru Permoník. 
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1 Život Ofera Bena-Amotse 

1.1  Mládí a život v Izraeli1 

Ofer Ben-Amots se narodil 10. října 1955 v izraelském městě Haifa. Jeho otec, Dan Ben-

Amots, byl původem z Libye, matka, Rina, pocházela z Bulharska a vyučovala hru na klavír. 

Ben-Amots je nejstarší ze čtyř dětí, má tři mladší sestry, Gilyu, Anat a Eliat, ani jedna z nich 

se však hudbě nevěnuje.  

První silný zážitek spojený s hudbou prožil Ofer ve svých pěti letech, kdy šel se svou 

babičkou na koncert, na kterém se hrála suita Hary János Zoltána Kodályho. Podle jeho 

vlastních slov to byl moment, který změnil jeho život. V Kodályho tvorbě jej oslovilo 

především spojení klasické hudby a maďarského folkloru, melodie tématu suity ho uchvátila 

a fascinovala. Ben-Amots se poté na základní škole seznámil se základy hudební teorie, která 

byla tehdy povinná pro všechny žáky.  

V roce 1962 obdržela rodina Ben-Amotse dopis s návrhem německých válečných 

reparací pro jeho dědečka, který za druhé světové války strávil tři roky v koncentračním 

táboře. Mohli si vybrat mezi určenou sumou peněz, autem nebo klavírem. Po dlouhých 

úvahách se rozhodli pro klavír a malý Ofer na něj ve svých sedmi letech začal hrát. První 

rok ho hře na klavír vyučovala matka, poté se přihlásil na konzervatoř. Rád hrával izraelské 

folklorní písně, postupně se seznamoval i s hudbou Bacha, Beethovena, Rachmaninova a 

dalších známých klasiků. Byl typickou ukázkou dítěte, které je hudbou pohlceno natolik, že 

cvičením na klavír trávil téměř všechen svůj volný čas.  

 
1 Většina informací z této kapitoly je čerpána z ústních rozhovorů autorky práce s Oferem Ben-Amotsem 

(soukromý archiv). Pokud je tomu jinak, je uveden zdroj. 

Obr. 1 – Ofer Ben-Amots hrající na klavír v rodinném domě v Haifě (soukromý archiv skladatele) 
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Ve věku dvanácti let začal komponovat drobné skladby. Jeho kamarád psal dětskou 

poezii a vždy Ben-Amotse poprosil, aby na základě textu napsal skladbu. Jak sám říká, od 

chvíle, co měli doma klavír, věděl, že svůj život zasvětí hudbě, po této zkušenosti si však 

uvědomil, že by ze všeho nejvíce chtěl být skladatelem. Jeho největším snem po absolvování 

konzervatoře bylo studium kompozice, klavíru a hudební teorie na Hudební akademii v Tel 

Avivu2. V Izraeli byl tehdy pro muže povinný tříletý vojenský výcvik, v případě zájmu o 

vysokoškolská studia jej však bylo možno odložit až po jejich absolvování. Ofer se tedy po 

úspěšných přijímacích zkouškách ve svých 18 letech chystal nastoupit na univerzitu, jeho 

plány však překazily vyhrocené vztahy Izraele s Egyptem a Sýrií. Ty roku 1973 vyústily v 

pátou arabsko-izraelskou válku, tzv. Jokimpurskou. Zavřely se školy a do armády museli 

povinně nastoupit všichni muži. Ofer Ben-Amots strávil jako voják dlouhé tři roky, které jej 

velmi poznamenaly.  

Obr. 2 – Ofer Ben-Amots střílející z tanku v armádě (soukromý archiv skladatele) 

I když po celou dobu v armádě myslel na jediné – hudbu, po návratu domů byl po 

psychické i fyzické stránce zničen vším, co prožil. Nebyl schopen komponovat a před 

nástupem na vysokou školu potřeboval čas na zotavení. Stále však cvičil na klavír, což pro 

něj bylo jediným snesitelným spojením s hudbou. Brzy se dokonce tento nástroj naučil ladit, 

čímž si také přivydělával. V roce 1978, po ročním odpočinku doma, nakonec nastoupil na 

univerzitu v Tel Avivu. Jeho učitelem hry na klavír byl Alexander Volkov, izraelský 

pianista, pedagog a člen Izraelského klavírního tria. Kompozici jej pak vyučoval známý 

izraelský skladatel Joseph Dorfman.  

 
2 Dnes Buchmann-Mehta School of Music, mj. sídlo Izraelské filharmonie. 
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Před nástupem na Akademii byl Ben-Amotsovi původně přidělen jiný učitel kompozice, 

Ofer jej však odmítl s následujícími slovy: „Já jsem přišel studovat hudbu, nikoliv grafy a 

čáry v notových osnovách a hluk.” Tehdejším trendem bylo psát výhradně avantgardní a 

pokrokovou hudbu. I taková jména jako jsou Prokofjev nebo Stravinskij byla považována 

za stará, a jejich tvorba příliš obyčejná. Tato tendence a snaha o výhradně inovativní hudbu 

se projevila i na závěrečném ročníkovém koncertě studentů skladby, kde zazněl přehršel 

moderní, “nové” hudby s výjimkou Ben-Amotsovy klavírní skladby. Již při interpretaci se 

obecenstvo nemohlo ubránit smíchu. Jednalo se sice o soudobou skladbu, ovšem na tehdejší 

vkus byla až příliš melodická a líbivá. Ofer naštěstí nalezl zastání u jednoho univerzitního 

profesora, který řekl, že by se lidé smát neměli, protože ač to není moderní kus plný inovací, 

klastrů a neobvyklých harmonií a disonancí, je to velmi kvalitní hudba. To jediné jej udrželo 

v naději, že má jeho práce smysl. I přes toto zastání, právě kvůli atmosféře a způsobu výuky 

na univerzitě, však cítil, že tam ve studiu pokračovat nechce.   

Shodou okolností jeho otci tehdy zavolal přítel z Ženevy, Sylvain Ferdman, s nabídkou 

plného stipendia na místní Akademii hudby3 pod jedinou podmínkou. Ferdman chtěl, aby 

Ben-Amots studoval dirigování u známého dirigenta Piérra Colomba. Ofer bez váhání 

nabídku přijal a v roce 1979 odjel do Evropy. Zpět do Izraele se zatím natrvalo nevrátil.  

1.2  Studia v Evropě 

V Ženevě se během pár týdnů naučil plynule francouzsky. Docházel na hodiny klavíru a 

kompozice, nebyl příliš spokojen s vyučujícími, ale vždy si splnil povinné úkoly a měl pak 

čas na vlastní tvorbu. Jednoho dne zjistil, že ve městě žije také velmi slavný argentinský 

skladatel Alberto Ginastera. Rozhodl se, že se s ním zkusí spojit a domluvit si soukromé 

lekce komponování. Dvakrát jej Ginastera v telefonním hovoru odmítl s odůvodněním, že 

nemá zájem a čas. Ofer byl ale trpělivý a zkusil zavolat potřetí. Ginasteru překvapila taková 

vytrvalost a zaujal ho Oferův přízvuk. Když se dozvěděl, že je Ben-Amots původem 

z Izraele, kterou sám tolik miloval, změnil názor a domluvili si soukromé lekce.  

Po roce studií si jej nechal předvolat pan Ferdman do své kanceláře poté, co zjistil, že 

Ofer nedochází na hodiny dirigování, kvůli kterým do Ženevy původně přijel. Místo toho, 

aby se Ben-Amots omluvil a zkusil navrhnout, že si lekce dirigování zapíše další semestr, 

zcela upřímně Ferdmanovi sdělil, že chce komponovat. To Ferdmana rozčílilo a Oferovi 

 
3 Conservatoire de musique de Genéve. 
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oznámil, že pokud chce nadále pokračovat ve studiu v Ženevě, tak může, ale už bez jeho 

finanční podpory. Vzhledem k tomu, že Ofer nebyl z vyučujících v Ženevě příliš nadšen, 

hledal místo, kde by mohl pokračovat ve svých studiích. Procestoval Švýcarsko, velmi se 

mu líbila Basilej, ale stále to nebylo něco, co by se mu vyloženě zamlouvalo. Za rok strávený 

v Ženevě zkomponoval své první velké dílo, baletní suitu Pierrot. Tu, na doporučení 

známého, poslal společně s přihláškou na univerzitu v německém Detmoldu (Nordrhein-

Westfalen Hochschule für Musik).  

Ofera na základě této skladby přijali, a on tak v roce 1980 potřetí nastoupil do prvního 

ročníku na vysoké škole. Znovu musel čelit změně prostředí, kultury i jazyka. Do Německa 

se přistěhoval ještě v létě, pár měsíců před začátkem semestru, a měl tak čas naučit se 

německy. Bylo to pro něj jakési zadostiučinění, neboť právě „díky“ Německu měl možnost 

v dětství hrát na klavír4. V Detmoldu studoval 6 let, klavír u Elisabeth von Haimberger, 

hudební teorii u Dietricha Manickeho a kompozici nejprve u Giselhera Klebeho a posléze u 

Martina C. Redela. V té době vznikl například jeho cyklus písní pro mezzosoprán a 

symfonický orchestr Joyce na texty básní Jamese Joyce z knihy Komorní hudba, jehož 

premiéra zazněla na jeho absolventském koncertě.  

Ofera studium velmi bavilo a po dokončení Akademie v Detmoldu toužil pokračovat 

v doktorských studiích. Přemýšlel o návratu zpět do Izraele. Když se však na univerzitu v Tel 

Avivu dovolal, odpověděli mu, že jím obdržené tituly jsou pro ně nedostačující a nemohli 

by jej na doktorská studia přijmout. Rozhodl se proto, že zkusí poslat přihlášky na hudební 

instituty do USA. Shodou okolností potkal v detmoldské židovské obci Američanku, se 

kterou se dal do řeči. Byla tam jen na pár týdnů a Oferovi doporučila, aby zkusil poslat 

přihlášku na Pensylvánskou univerzitu ve Filadelfii5. Posílání dopisů do Ameriky bylo tehdy 

velmi drahé, takže mu také pomohla dopisy přivézt do USA a tam je doručit. Ben-Amotsovi 

bylo nabídnuto plné roční stipendium a on se tak v roce 1987 přestěhoval do Filadelfie.  

1.3  USA 

Na Pensylvánské univerzitě získal ještě jeden magisterský titul v oboru skladba a 

v letech 1990-1993 absolvoval doktorské studium, které také úspěšně dokončil. Kompozici 

studoval u významného amerického hudebního skladatele George Crumba6. V době 

 
4 Nebýt válečných reparací, velmi pravděpodobně by se ke klavíru nikdy nedostal. 
5 Někdy též pouze Penn, založena r. 1740, dodnes jedna z nejrespektovanějších a nejslavnějších amerických 

soukromých univerzit. 
6 Proslul orchestrální suitou Echoes of the Time and the River, za kterou v roce 1968 obdržel Pullitzerovu cenu. 
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doktorských studií začal na domovské univerzitě vyučovat hudebně-teoretické předměty, 

zejména pak harmonii a intonaci. Pořádal také kurzy o židovské hudbě na Hudebním 

institutu Rutgers univerzity v New Jersey. Roku 1994 začal vyučovat na Hudebním institutu 

v Colorado Springs (Colorado College), kde působí dodnes. Vyučuje kompozici, 

instrumentaci, harmonii a kontrapunkt, hudební analýzu a židovskou hudbu. V roce 2008 

získal titul profesora a od roku 2010 je čestným členem coloradského Hudebního institutu.  

Mimo svou učitelskou dráhu v Colorado Springs také spolupracuje s mnoha hudebními 

tělesy a jako skladatel je zván na přednášky po celém světě. Mnohokrát pracovně navštívil i 

Českou republiku. Kromě přátelství s Evou Šeinerovou a karvinským Permoníkem navázal 

v roce 2000, díky Janu Jiráskovi, spolupráci s pěveckým sborem Jitro Hradec Králové. 

V roce 2003 obdržel čestnou medaili od královohradecké univerzity a do ČR se poté ještě 

několikrát vrátil. Své skladby dodnes zasílá na kompoziční soutěže a mnohdy bývají vysoce 

ohodnoceny. Z posledních let můžeme zmínit například vítězství v italském Udine v roce 

2015 nebo získání druhé ceny v americké soutěži Národních skladatelů roku 20137. 

  

 
7 Viz příloha C-1. 
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2 Kompoziční styl 

Ben-Amotsova tvorba je ovlivněna hned několika faktory. Inspiračním zdrojem byl zcela 

určitě jeho profesor z Tel Avivu, Joseph Dorfman8, mnoho také čerpal z amerických studií 

u George Crumba. Jeho tvorbu podnítili také skladatelé jako Bartók, Janáček nebo 

Stravinskij, kteří ve své tvorbě vyžívají prvky tradic zemí, odkud pocházeli. V díle Ben-

Amotse je nejvýrazněji znát jeho izraelský původ a židovské vyznání. Izrael byl jako stát 

založen až roku 1948 a žádnou viditelnou skladatelskou osobnost, která by mísila prvky 

židovských liturgií a klasické hudby, neměl. Hudba se tak pro Ofera stala sdělovacím 

prostředkem, kterým může šířit národní hudební odkaz a cítil, že je jeho posláním 

propagovat židovskou kulturu právě skrze hudební řeč9. 

Oferovy kompozice můžeme roztřídit do mnoha kategorií, od skladeb pro sólové 

nástroje, až po orchestrální tvorbu10. Stěžejní část jeho díla tvoří komorní skladby s různým 

obsazením, nejčastěji se jedná o propojení klavíru se smyčcovými nástroji nebo klarinetem. 

V dílech, kde se objevuje vokální složka, nejčastěji zpracovává buďto hebrejské texty ze 

Starého zákona nebo přejímá texty a příběhy hebrejsky píšících spisovatelů11. V průběhu 

svého života napsal 4 písňové cykly pro mezzosoprán a klavír: Joyce cycle (1984), Shtetl 

songs (1985), Kantigas Ulvidadas (2009) a Songs from the Pomegranate Garden (2004), 

které souhrnně v roce 2019 vyšly na dvojCD Four Song Cycles.  

Nemůžeme opomenout ani tvorbu pro klávesové nástroje. Tou začínal, když studoval, a 

vzniklo mnoho skladeb pro klavír kratších forem – toccaty, scherza, sonatiny. V roce 1999 

napsal skladbu Akeda, a poté se na 20 let s psaním klavírních skladeb odmlčel. Tuto odmlku 

krátce přerušilo několik varhanních skladeb – Kniha žalmů pro varhany z roku 2009 a další 

čtyři drobnější skladby z let 2008-9. Teprve loni se k tvorbě pro klavír opět vrátil a napsal 

skladby La Serena a To the Mountaintop, které věnoval své dobré přítelkyni Susan Grace. 

V letošním roce stihl vydat skladbu Butterfly effect.  

 
8 Po jeho smrti (2006) napsal v roce 2013 s dedikací in memoriam klavírní trio Odessa. Název tria je současně 

městem na Ukrajině, odkud Dorfman pocházel a kombinuje v něm prvky své hudební řeči se stylem Dorfmana. 
9 Rozhovor s Oferem Ben-Amotsem ze dne 11. 4. 2021 (soukromý archiv). 
10 Kompletní soupis jeho děl včetně kategorického roztřízení nalezneme v Příloze C-2. 
11 Viz kapitoly 3 a 4. 
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2.1  Vazba na Jana Jiráska a jeho vliv  

Jan Jirásek je český hudební skladatel narozen 9. 1. 1955 v Rychnově nad Kněžnou. Po 

neúspěšných pokusech o přijetí na AMU byl přijat na studium skladby u prof. Zdeňka 

Zouhara na brněnské JAMU. Dnes je známý především pro své sborové kompozice a 

filmovou hudbu – za tu obdržel dva České lvy, za hudbu k filmům F. A. Brabce Kytice a 

Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa12.  

S Oferem se seznámili v roce 1997 v USA, Jirásek v korespondenci píše13: „V té době 

jsem učil kompozici na University of Colorado v americkém Boulderu a můj kolega Steven 

Bruns mi navrhl, abychom si udělali výlet do Colorado Springs, kde na Colorado College 

působí velmi zajímavý člověk – hudební skladatel Ofer Ben-Amots. S některými lidmi může 

člověk spolupracovat celý život, aniž by se s nimi spřátelil, s Oferem to bylo právě naopak, 

přátelé se z nás stali prakticky okamžitě. Imponoval mi jeho rozhled, životní zkušenosti i 

skladatelské dílo. V té chvíli jsem netušil, že jsme navázali celoživotní vztah, který se velmi 

brzy obohatil i o vzájemnou spolupráci. Díky Oferovi jsem mnohokrát učil kompozici a film 

scoring na Colorado College, spolu každoročně učíme i v Německu na ISAM14. 

Ovlivňovali jsme se vzájemně, a to nejen v oblasti hudby, ale i v oblasti historických, 

náboženských, kulturních a filozofických témat týkajících se zejména Středního a Blízkého 

východu. To pro mě byla velká škola. Jeho hudba tím byla velmi ovlivněna, což jí dodávalo 

a dodává zajímavou exotickou příchuť. Ofer je zároveň velmi vtipným společníkem, v jeho 

přítomnosti jsem se nikdy nenudil. Jako člověka i skladatele si ho velmi vážím.“ 

Ofer zase o Jiráskovi prohlásil, že ze všech skladatelů jeho generace, považuje Jiráskovu 

tvorbu za absolutně nejlepší15. „Není možné poslouchat Janovu tvorbu bez toho, aniž 

bychom necítili obrovské emoce. Je to minimalista16 v maximalistickém pojetí, z pár tónů 

dokáže vytvořit něco absolutně velkolepého. Po lidské stránce je obdivuhodně skromný. Jan 

je pravděpodobně jeden z nejzaneprázdněnějších skladatelů, které znám, nikdy to však 

neprojeví a vždy si na všechny udělá čas, aniž by měl potřebu mluvit o své vytíženosti.“ 

 
12 Webové stránky Jana Jiráska. 
13 Emailová komunikace autorky textu s J. Jiráskem ze dne 10. 4. 2021 (soukromý archiv). 
14 Viz kapitola 2.1.1. 
15 Rozhovor s Oferem Ben-Amotsem ze dne 11. 4. 2021. (soukromý archiv). 
16 Ofer však upozorňuje, že Jiráska neřadí mezi hudební směr minimalistů, kam patří např. Philip Glass a jiní. 
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2.1.1 International Summer Music Academy 

International Summer Music Academy (dále zmiňováno pod zkratkou ISAM) neboli 

Mezinárodní letní hudební akademie je projektem Ofera Ben-Amotse. Založil ji spolu se 

svým bývalým profesorem kompozice z Tel Avivu, Josephem Dorfmanem, v roce 2005. 

Dorfman však bohužel velmi záhy v roce 2006 zemřel a Ofer tak oslovil svého přítele Jana 

Jiráska, aby převzal Dorfmanovo místo.  

Jde o dvoutýdenní letní kurz pro klavíristy, varhaníky a skladatele, který se koná každý 

rok17 na přelomu července a srpna v prostorách benediktinského kláštera v Ochsenhausenu. 

Poslední tři dny ISAM jsou pak ve znamení soutěže účastníků akademie každého oboru 

zvlášť. Na kurzy je vždy přijato dvanáct účastníků do každého z oborů a vše probíhá 

v komorní přátelské atmosféře. Klavírní masterclassy vede manželka zesnulého J. 

Dorfmana, Lily Dorfmanová (Hudební akademie v Tel Avivu), a Dmytro Sukhovienko 

(Hudební akademie Sint-Niklaas v Belgii). Lekce varhan jsou pak vedeny Jürgenem Esslem 

(Hudební akademie ve Stuttgartu), Jeremym Josephem (Hudební akademie ve Vídni) a Marií 

Zahrádkovou (Konzervatoř v Českých Budějovicích). Skladatelské kurzy vede Ofer Ben-

Amots a Jan Jirásek.  

2.2  Vztah k Permoníku 

Sborové studio Permoník působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v 

Karviné a Středisku volného času Juventus. Tvoří jej 7 sborů – 230 zpěváků a zpěvaček ve 

věku přibližně od 5 do 65 let. Sbor vznikl v roce 1966, jeho zakladateli jsou Eva a Ivan 

Šeinerovi. Pomyslným vrcholem sborového studia je Koncertní sbor Permoník (dále 

zmiňován pod zkratkou KSP). Na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí 

propaguje především vynikající českou soudobou tvorbu. Sbor zpíval v 16 zemích, ve 

známých koncertních pódiích Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie; například v sále Dvorní 

pěvecké kapely v Petrohradu, v Národní opeře ve Varšavě, v koncertních sálech v Shizuoce, 

Tokiu a Fuji, třikrát v newyorské Carnegie Hall nebo v Sydney Opera House. Nevynechal 

ani česká pódia mezinárodního významu, jako Dvořákovu síň v Rudolfinu nebo Smetanovu 

síň Obecního domu v Praze. Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční soudobí 

skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně 

sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval s Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem 

 
17 S výjimkou roku 2020 z důvodu celosvětové pandemie COVID-19.  

http://www.juergen-essl.de/
https://www.mdw.ac.at/iok/?PageId=3760
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Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou, Irenou Szurmanovou či Janem Vičarem. Ze 

zahraničních autorů jmenujme Igora Vitaljeviče Katajeva (Rusko), Dr. Alec Schumacker z 

Hawai‘i Pacific University, japonského skladatele Naoto Aizawy (Japonsko) a právě Ofera 

Ben-Amotse.18 

Jak jsem již zmínila v úvodu, poprvé se sbor s Oferem setkal na soutěžním festivalu ve 

Fuji v roce 1996, pro který psal Ben-Amots úvodní znělku. Krátce nato přepracoval svou 

skladbu Psalm 8119 a nabídl ji k interpretaci Permoníku. Tento sbor po mnoha stránkách 

změnil jeho pohled na interpretační i technické možnosti sborového zpěvu. Ofer v našich 

rozhovorech nejednou prohlásil, že byl Permoník pod vedením Evy Šeinerové jeden z 

nejlepších sborů svého času, které měl tu čest poznat, a to nejen mezi amatérskými tělesy. 

Sborová díla nejsou stěžejní částí Ben-Amotsova díla, pokud už ale po roce 1996 pro sbor 

něco zkomponoval, skládal s vědomím, že to bude interpretovat Permoník, a věděl, že bude 

z výsledku nadšen. Paní Šeinerové a sboru věnoval v roce 2006 skladbu The Heart and the 

Fountain20, v dedikaci uvádí následující text21: „Skladba Srdce a fontána byla napsána pro 

český pěvecký sbor Permoník s jeho jedinečným průzračným a unikátním sborovým 

zvukem. Je věnována Evě Šeinerové, sbormistryni a umělecké vedoucí, která Permoník 

založila a která vyprofilovala jeho úchvatný zvuk, a těleso vede už více než čtyřicet let.“ 

Permoník na doporučení Ben-Amotse v letech 1998 a 2006 vycestoval na koncertní 

turné do USA na hudební festival v Colorado Springs. Ofer také navštívil sbor v Karviné, 

když roku 2000 přijal pozvání na 10. ročník, dnes již neexistujícího, mezinárodního festivalu 

„Ostrovy hudby“, tehdy pořádaný ZUŠ Bedřicha Smetany a Sborovým studiem Permoník. 

V rámci této návštěvy uspořádal několik seminářů věnujících se nejen své tvorbě, ale 

židovské hudbě jako takové.  

 

  

 
18 Webové stránky sborového studia Permoník. 
19 Viz kapitola 3.2. 
20 Viz kapitola 3.4. 
21 Vlastní překlad dedikace napsané v tištěném vydání not této skladby, viz příloha A-4. 
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3 Sborové skladby 

V této kapitole budou rozebrány vybrané sborové skladby Ofera Ben-Amotse22, 

především ty, se kterými jsem se blíže seznámila už v Permoníku. V případě díla Al Naharot 

Bavel a cyklu Hassidic songs se jedná o aranže již existujících tradičních židovských 

melodií. Ačkoli zvolené skladby vznikly v době, kdy skladatel působil v USA, všechny pojí 

jeden jazyk – hebrejština, a je v nich znatelný odkaz k rodné zemi a židovské víře.  

Ke všem rozborům jsou také v příloze práce přiloženy nahrávky23 Koncertního sboru 

Permoník. Sbor všechny níže uvedené skladby nahrál v roce 2006 před svým druhým 

zájezdem do Colorado Springs. Nahrávky vyšly na CD nosiči Te laudamus společně s díly 

Missa propria a Te laudamus, obě z pera Jana Jiráska. Sbor tak dramaturgicky propojil tyto 

dva autory a blízké přátele. 

3.1  Al Naharot Bavel 

 Skladba byla napsána v roce 1988. Jedná se o spojení dvou melodií do čtyřhlasého 

kánonu pro soprán, alt, tenor a bas za doprovodu klavíru a malých bicích nástrojů (triangl, 

tamburína, darbuka24), přičemž partů bicích se bez problému mohou ujmout členové sboru. 

První melodie (A, viz obr. 4) je převzata z tradičních židovských modliteb, druhá (B, viz 

obr. 5) byla zkomponována Ben-Amotsem. Texty pochází z žalmu 13725.  

Hebrejská transliterace 

Al Naharot Bavel, 

Sham Yashavnu Gam Bachinu, 

Bezochrenu Et Tziyon. 

Im Eshkachech Yerushalayim 

Tishkach Yemini, 

Im Lo Ezkerechi. 

 

Český překlad26 

U řek babylónských,  

tam jsme sedávali s pláčem 

ve vzpomínkách na Sijón. 

Jestli, Jeruzaléme,  

na tebe zapomenu, 

ať mi má pravice 

sloužit zapomene.

 
22 Výčet všech dalších sborových skladeb se stručným popisem obsahuje kapitola 3.5. 
23 Nahrávka Al Naharot Bavel je v provedení čtyřhlasého ženského sboru, pro rozbor v této práci jsem zvolila 

noty originální verze pro smíšený sbor z důvodu většího tónového rozsahu a možnosti větší barevnosti díky 

přítomnosti mužských hlasů. 
24 Buben kuželovitého tvaru pocházející z Egypta. 
25 137:1 a 137:5. 
26 Bible, Kniha žalmů, s. 630-1. 
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V obou melodiích vidíme charakteristické prvky židovské hudby – ozdoby v 7. taktu 

melodie A a v taktech 5 a 7 v melodii B. Z předznamenání bychom mohli předpokládat, že 

se nacházíme v tónině g moll – jedná se ale o modus Ahavah Rabbah27, nejčastěji užívaný 

při židovských modlitbách (viz obr. 6).  

 

Skladbu provází ostinátní klavírní doprovod, který v basové lince pracuje 

s opakovaným rytmickým motivem tónu d a v pravé ruce s prvním čtyřtaktím melodie A. 

Rytmický model v levé ruce má podle autora představovat židovskou karavanu putující 

pouští. Klavír zde plní spíše úlohu rytmického nástroje a navozuje meditativní charakter 

modlitby. Autor neuvádí metrum, nicméně po zhlédnutí partitury je zřejmé, že celá skladba 

plyne ve čtyřdobém taktu bez jakékoliv změny. 

 
27 Stupnice vzniklá na dominantě harmonické moll, označována také jako dominantní frygická. 

Obr. 7 Klavírní předehra s doprovodem trianglu 

Obr. 6 Tóny modu Ahavah Rabbah  

Obr. 5 Melodie B s textem Žalmu 137:5  

Obr. 4 Melodie A na text Žalmu 137:1   
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Celá skladba je založena na dynamické gradaci s postupným přidáváním hlasů a 

bicích nástrojů, atmosféra je tak stále naléhavější a prosebnější. Posluchač nejprve uslyší 

klavírní předehru s doprovodem trianglu, který hraje po celou dobu skladby ostinátní 

rytmický model (viz obr. 7). Na ni navazuje sopránový part, který posluchači v pianu 

představí obě melodie, se kterými skladatel pracuje. V tento moment už slyšíme náznak 

kánonu mezi sopránem a klavírem, ve chvíli, kdy soprán drží dlouhý tón, klavír odpovídá 

melodií a opačně. Poté melodii A ve stejné oktávě představí alt a ve chvíli, kdy začíná 

s melodií B, se k němu přidá tenor s melodií A a tamburína s opět ostinátním rytmem (viz 

obr. 8).  

Na straně 5 (v tištěném vydání, viz příloha A-1) se odpojuje alt a k tenoru se přidává 

bas. Posléze se přidává soprán s melodií A, čímž podpoří dynamickou gradaci. Následně se 

přidá poslední zmiňovaný bicí nástroj, darbuka, s rytmickým modelem složeným 

z osminových a šestnáctinových not, který navozuje pocit zrychlení (viz obr. 9). 

Na osmé straně se přidává i alt, a jsou tak zapojeny všechny hlasy i bicí nástroje ve forte. 

Na straně 10 pak každý hlas decrescendem uzavírá svou frázi do piana a překvapivým subito 

forte vstupuje sbor do závěrečné cody28. Ta má pouze šest taktů a zhudebňuje text „Im 

Eshkachech Yerushalayim“. Téměř neznatelně se v ní mění rytmický model darbuky a 

v klavíru už je napsán pouze držený tón d za rytmického doprovodu basové oktávy, také na 

tónu d. Závěr stále dynamicky narůstá a skladba končí ve fortissimu akordem D dur, který 

je po poněkud ponurém vyznění skladby najednou velkým překvapením a působí radostně. 

3.2  Psalm 81 

Skladba byla napsána v roce 1989 nejprve pro dvojsbor ve smíšeném obsazení (SATB) 

a bicí nástroje: tympány, zvony, xylofon, zvonkohra, tam-tam, triangl, claves/dřívka, 

 
28 Vzhledem k tomu, že se jedná o kánon, je možno skladbu libovolně prodlužovat a na codu nastoupit až podle 

potřeby dané interpretace. Skladba tak může být využita např. k nástupu sboru na pódium. 

Obr. 8 Part tamburíny  

Obr. 9 Part darbuky   
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tamburínu a prstové činely29. Po seznámení s Permoníkem v roce 1996 Ofer následně dílo 

upravil pro ženský dvojsbor (SASA30). Tuto úpravu premiéroval Koncertní sbor Permoník 

v roce 1998 v Coloradu, zanedlouho vznikla také nahrávka vydána na CD Naxosu spolu 

s dalšími díly Ben-Amotse: Celesital dialogues, Hashivenu: Songs of the angels a Shtetl 

songs. Tatáž nahrávka je pak součástí již zmiňovaného alba Te laudamus Koncertního sboru 

Permoník. 

Ben-Amots se dílem snaží navodit atmosféru chrámových sborů z dob dávno minulých. 

Proto použil dva sbory, které se antifonicky střídají a každý z nich stojí v jiné části prostoru. 

Bicí složka má podpořit energii a sílu hudby. Jak již vyplývá z názvu, v díle je zhudebněn 

text žalmu 8131 z Knihy žalmů.  

Hebrejská transliterace 

Harninu Lelohim U’zenu, 

Hari’u Lelohey Ya’akov! 

S’u Zimra Ut’nu Tof, 

Kinor Na’im Im Navel, 

Tik’u Bachodesh Shofar, 

Bakesse Leyom Chagenu. 

Ki Chok L’yisrael Hu, 

Mishpat Lelohey Ya’akov. 

Edut Bihosef Samo 

Betzeto Al Eretz Mitzra’im, 

S’fat Lo Yada’ati Eshma. 

Český překlad32 

Plesejte Bohu, naší síle,  

hlaholte Bohu Jákobovu! 

Prozpěvujte žalmy, bijte v buben,  

hrejte na líbeznou citeru a harfu, 

při novoluní zatrubte na polnice,  

při úplňku v den našeho svátku. 

Takové je nařízení v Izraeli 

a řád Jákobova Boha. 

Svědectví uložil v Josefovi,  

když vytáhl na egyptskou zemi,  

kde jsem slýchal řeč, kterou jsem neznal.

 

Celá skladba má velice nepravidelné a neustále se měnící metrum, v partituře se označení 

taktů často střídá, od „klasických“ dvoudobých nebo třídobých, po ne tak často využívané – 

pětiosminové, sedmišestnáctinové atp. Tyto změny jsou snadno odůvodnitelné. Hebrejština 

je velmi rytmický jazyk a Ofer se nepravidelným metrem snaží co nejvíce přiblížit její 

přirozené deklamaci. 

 
29 V partu bicích se objevují poměrně náročné pasáže, není proto možné, aby na tyto nástroje hráli členové 

sboru, jako tomu bylo u předchozí skladby. 
30 Základem je čtyřhlas, občas však v rámci jednoho hlasu dochází na dvojhlasé dělení, místy se tudíž sbor dělí 

až na šest hlasů. 
31 Konkrétně 81, 2:6. 
32 Bible, Kniha žalmů, s. 579. 



24 

 

Jedná se o poměrně rozsáhlou skladbu (autor v tištěném vydání33 udává duratu cca 

12‘30“), jejíž formu můžeme vnímat jako A-B-A‘, přičemž díl A zhudebňuje většinu textu 

a hudebně následuje jeho význam, takže má jásavý a oslavný charakter. Dominují mu 

tečkované a synkopické rytmy, časté střídání taktů, to vše v poměrně rychlém tempu. Díl B 

je kontrastní, vychází z židovských zpěvů majících připomínat lamentaci a nářek. Po něm 

následuje návrat dílu A (označen A‘). Každý z těchto velkých dílů se člení na kratší úseky, 

přičemž je možno pozorovat, že se jedná o zrcadlovou formu a jednotlivé motivy se při 

opakování vrací pozpátku.  

Díl A 

První díl má dle předznamenání základ v tónině cis moll, Ofer používá její přirozenou, 

aiolskou, variantu a poté přidává i další mody typické pro židovskou hudbu v kombinaci 

s mnoha disonancemi. Jako tempové označení autor udává Allegro non tropo (živě, ale ne 

příliš).  Začíná energickým vstupem tématu a sboru 2 a bicích (viz obr. 10). Totožným, byť 

lehce upraveným, tématem mu odpoví sbor 1, a takto na sebe navzájem „volají“ text 

oslavující Boha. Toto vzájemné „překřikování“ se v taktu 20 propojí v jeden čtyřhlasý sbor 

s homofonní sazbou, kde stále stejný text ze subita piana dlouhým plynulým crescendem 

skrz 9 taktů graduje do forte a vytváří první pomyslný vrchol (takt 28).  

 

Obr. 10 Téma a v dílu A 

 
33 Příloha A-2. 
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 Od taktu 29 sbor 2 přináší téma a, které sbor 1 doplňuje o zpěvnou melodii, která 

mění tónorod z cis moll na Cis dur. V taktu 45 přináší sbor 1 novou část textu – „S’u Zimra 

Ut’nu Tof“, který Ofer zhudebnil lyričtěji než text předchozí. Zanedlouho po sboru 1 tato 

slova převezme i sbor 2. Od taktu 59 můžeme hovořit o tématu b, ve kterém se poprvé objeví 

motiv šofaru34, který Ofer zhudebňuje čistými kvartami kánonickým střídáním obou sborů 

a zvyšováním frekvence opakování těchto intervalů (viz obr. 11). Tím Ofer docílil pocitu 

nedočkavosti a podtrhl význam textu. 

  

Tento oslavný motiv se opakuje až do taktu 86 a ihned poté se zpět navrací téma a, 

které vyústí do zahuštěného akordu v jásavém oslavném forte v taktu 114. 

 Díl B 

 Tento díl tvoří poměrně rozsáhlou část celé skladby a zhudebňuje zbylý text žalmu. 

Je protipólem k dílu A a má meditativní přemýšlivý charakter. Autor zde předepisuje také 

pomalejší tempo Andante moderato (mírně rychle). Část začíná vstupem A1 prvního sboru35 

 
34 Dechový hudební nástroj ze zvířecího rohu používaný zejména při významných židovských příležitostech. 
35 V nahrávce KSP místo celého hlasu tento part zpívá pouze sólový hlas. 

Obr. 11 Motiv šofaru v kvartových obratech 
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lyrickou melodií, který vždy po dokončení fráze doplní sopránové hlasy obou sborů 

„potutelným“ vyřčením totožného textu v šestnáctinových notách (téma c, viz obr. 12). 

 Postupné, dynamicky i rytmicky výrazné nástupy všech hlasů obou sborů se slovem 

„Edoot“ od taktu 130 anticipují téma d, které posluchač poprvé uslyší v taktu 136. Ben-

Amots zde využil homofonní kvintoly, nejprve jen ve sboru 1 a S2 sboru 2, které v taktu 140 

doplní i A1 sboru 2 (viz obr. 13). 

 

Obr. 13 Téma d v dílu B 

Obr. 12 Sólo altu 1 s doprovodem sopránových hlasů v dílu B 
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 Po této ploše se znenadání objeví krátký radostný motiv zakončen glissandem všech 

hlasů z tónu g1 do šestihlasého souzvuku aiolského modu (c-d-es-f-g-as). Toto „zajásání“ je 

ještě podpořeno trylkem tamburíny (viz obr. 14).  

 Následuje polyfonní vedení šestnáctinových pochodů z tématu c, tentokrát už ve 

všech hlasech za doprovodu náročného xylofonového partu. To končí v pianissimu v taktu 

170 a nastupuje téma e, které má opět připomínat zvuk šofaru. Tato plocha ale není radostná, 

jako téma b v dílu A, jedná se o poměrně dlouhý úsek lyrického střídání kvartových 

intervalů, které prostupují jednotlivými hlasy36. 

 V taktu 201 se navrací téma d, které opět vyústí do radostného výkřiku (viz obr. 14). 

Od taktu 224 poté nastupují šestnáctinové noty z tématu c, které Ofer zpracovává jako 

fugato. To trvá až do taktu 240, kde první sbor ve velmi tichém zvuku připomene úvodní 

motiv skladby, téma a. Sbor 2 jakoby sbor 1 nechtěl slyšet a dále pokračuje ve veselých 

šestnáctinových rytmech. Sbor 1 je však se svým textem „Hariu“ stále naléhavější a 

„přesvědčí“ tak i sbor 2, aby se k němu přidal. Společným opětovným „překřikováním“ 

pasáž graduje až do taktu 258, kde vrcholí, a ihned pak nastupuje zpátky díl A‘, který je 

zkrácenou variantou počátečního dílu A.  

 Celá skladba končí textem „Lelohey Yaakov“ – „Hlaholte Bohu Jákobovu!“ na 

prázdné kvintě na tónech cis1 a gis1, která je dobarvena tónem dis2 sopránem sboru 1 a 

podpořena úderem totožné kvinty tympány. 

 
36 Pro toto téma zvolila paní Šeinerová při interpretaci KSP místo celého sboru pouze pěvecké kvarteto. 

Obr. 14 Radostný motiv v dílu B 
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3.3  Cyklus Five Hassidic Songs 

Pět kontrastních chasidských37 písní – nigunim38, upravených pro ženský čtyřhlasý sbor 

a capella a kontrastně seřazených do jednoho cyklu v roce 2001. Nigun je v doslovném 

překladu z hebrejštiny termín pro melodii a v židovské víře chápán jako forma modlitby. 

Nigunim bývají veselé, hrdinské, plačtivé. Často se jedná o písně bez textu zpívané pouze 

na nápěvy „ay-ay-ay“ nebo „bom, bom, bom“. To pochází z přesvědčení, že obyčejná slova 

člověka příliš vážou k pozemskému světu, a tak bezeslovná melodie je ve skutečnosti jakousi 

vyšší formou modlitby.39  

Ofer si pro svůj cyklus vybral pouze jediný nigun beze slov, zbylé čtyři mají texty, které 

pochází z chasidských liturgií. Většinou předepisuje hlavní melodii jednomu hlasu 

(nejčastěji prvnímu sopránu) a ostatní hlasy mají doprovodnou harmonickou funkci. Pro 

všech pět písní také ve svém originálním vydání not napsal klavírní part, ten však pouze 

kopíruje sborové hlasy, a slouží tak spíše k nácviku skladeb a rychlejší orientaci v partituře. 

Autor v cyklu předepisuje dynamiku jen minimálně, interpretace těchto písní je však velmi 

intuitivní a po dynamické stránce jasná. Jsou to především místa, kde je třeba 

s doprovodnými hlasy dynamicky ustoupit do slabšího zvuku ve prospěch sóla, nebo logické 

vyústění melodie crescendem do většího zvuku na hudební vrchol melodie v rámci vyklenutí 

fráze. Skladby jsou seřazeny kontrastně, nijak na sebe ale nenavazují, je tudíž možno 

interpretovat pouze vybrané části podle potřeby. 

3.3.1 The Shabbat Nigun 

The Shabbat nigun bychom do češtiny mohli přeložit jako Sváteční nigun. Zpívá se 

každý páteční večer – večer před šabatem40, při návratu domů z bohoslužby. Zhudebňuje 

židovskou liturgickou báseň Shalom aleichem41. 

  

 
37 Chasidismus je židovské hnutí vzniklé v 18. století po pogromech kozáků. Název vychází ze slova chasid = 

zbožný a v Bibli se toto slovo používá pro duchovní ideál člověka. 
38 Singulár nigun. 
39 POLOHOVÁ, Ráchel. Niguny v chasidské tradici, s. 14. 
40 Taktéž sabat, šábes, česky sobota. V judaismu jde o důležitý svátek, je to sedmý den v týdnu věnovaný 

odpočinku a upuštění od pracovní činnosti.  
41 Text básně z přelomu 16. a 17. stol. napsaný chasidskými židy v okolí města Safed. 
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Hebrejská transliterace 

Shalom Aleichem 

Malachei Hasharet, 

Malachei Elyon, 

Mi Melech Mal'chei Hamlachim, 

Hakadosh Baruch Hu. 

Boachem Leshalom 

Malachei Hashalom 

Malachei Elyon, 

Mi Melech Mal'chei Hamlachim, 

Hakadosh Baruch Hu. 

Barchuni Leshalom 

Malachei Hashalom 

Malachei Elyon. 

Mi Melech Mal'chei Hamlachim, 

Hakadosh Baruch Hu. 

Tzechem Leshalom 

Malachei Hashalom 

Malachei Elyon, 

Mi Melech Mal'chei Hamlachim, 

Hakadosh Baruch Hu. 

Český překlad42 

Mír s vámi, 

andělé služební, 

andělé Nejvyššího, 

od Krále, Krále králů, 

Svatého, budiž požehnán. 

Kéž přijdete v míru, 

andělé míru, 

andělé Nejvyššího, 

od Krále, Krále králů, 

Svatého, budiž požehnán. 

Požehnejte mi pokojem, 

andělé míru, 

andělé Nejvyššího, 

od Krále, Krále králů, 

Svatého, budiž požehnán. 

Kéž odejdete v míru, 

andělé míru, 

andělé Nejvyššího, 

od Krále, Krále králů, 

Svatého, budiž požehnán. 

 

Melodie je stejně jako u Al Naharot Bavel v modu Ahavah Rabbah (viz kapitola 3.1) 

a v předznamenání máme opět dvě bé, která nám pomyslně určují, že se nacházíme v g moll. 

Melodie má po celou dobu čtyřčtvrteční metrum s výjimkou předposledního taktu, 

kde Ofer předepisuje takt šestičtvrťový. Docílil tak pocitu zastavení a zklidnění před 

zopakováním slov „Hakadosch Baruch Hu“ - „Budiž požehnán“. V některých provedeních 

 
42 Sidur, s. 191. 

Obr. 15 Hlavní melodie The Shabbat nigun 
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této tradiční písně se setkáváme s rychlejším tempem, autor ale v tempovém označení uvádí 

Andante assai (velmi klidně), čímž podtrhuje význam textu. 

Skladba začíná melodií (viz obr. 15) v sopránu 1 a 243. Po čtyřech taktech se přidávají 

i oba altové hlasy sloužící jako harmonický podkres. V taktu 9 už je užita běžná čtyřhlasá 

sazba, přičemž hlavní melodie zůstane S1 a ostatní hlasy pouze s útržky textu harmonicky 

doprovází sólo sopránu. Při držení dlouhého tónu v hlavní melodii se ve skladbě (takty 12, 

32, 40) setkáváme s jakýmisi hudebními povzdechy v doprovodných hlasech (viz obr. 16). 

Ty slouží jako hudební výplň, posouvají hudební dění dopředu, aby zvuk „nestál“ na 

drženém tónu. 

 

             Obr. 16 Hudební povzdechy S2 a A2 v taktu 12  

V šestnáctém taktu mají dva hlasy průtah, nejprve S1 na třetí dobu na f1, na čtvrtou 

pak A1 na tón h. Tím naznačují modulaci a hned od taktu 17 se mění předznamenání a je 

přidáno jedno bé, jsme tak tedy v quasi harmonické c moll. Na vokál „u“ se pak hlasy S2 a 

A1 rozezpívají osminovými terciovými postupy, ke kterým se na konci devatenáctého taktu 

připojuje A2 s hlavní melodií, která je nyní díky modulaci v poměrně nízké poloze a vyznívá 

mnohem závažněji než v tónině předchozí. K tomuto sólu se pak v taktu 23 přidává 

v pianissimu ve dvojčárkované oktávě S1, jehož úlohou je ztvárnění úpěnlivé prosby 

k andělům. V taktu 29 se opět ke slovu s tématem hlavní melodie dostane S1 a ostatní hlasy 

na text „Tzetchem Leshalom“ tento hlas podkreslují glissandy. Sólo se po dokončení fráze 

S1 opět přesune do A2 (takt 37), pomyslnou štafetu ale hned po čtyřtaktí opět převezme S1. 

 
43 V nahrávce KSP úvod začíná zpěvem sólistky. 
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Na závěr všechny hlasy dokončují frázi se slovy „Hakadosh Baruch Hu“ a setkají se na 

závěrečném c moll akordu.  

3.3.2 A Morning Nigun 

Nigun, který se tradičně zpívá hned ráno po probuzení ještě před modlitbou, jako 

poděkování Bohu za každý nový den. Ač je v mollové tónině, působí optimisticky a 

podtrhuje tak text židovské modlitby, který zhudebňuje.   

Hebrejská transliterace 

Mode Ani Lefanecha 

El Chai Vekayam 

Al Shehechezarta Bi Nishmati 

Bechemla 

Raba Emunatecha. 

 

Český překlad44 

Vzdávám Tobě díky, 

Králi živý a věčný, 

žes mi vrátil mou duši 

ve Své milosti. 

Tvá věrnost je neskonalá.

Hlavní úlohu opět plní ústřední melodie (viz obr. 17), kterou tentokrát autor nechá 

zpívat pouze S1 a ostatní hlasy plní harmonicko-rytmickou úlohu na útržky textu nebo 

nápěvy „bom-bom“. Melodie v a moll nastoupí hned po dvoutaktovém předzpěvu 

doprovodných hlasů, nejprve na slabiky „do dai dai“ a až v repetici na text. V taktu 13 

melodie přechází do paralelní C dur a vyznívá o to jásavěji. Hned o čtyři takty dále se 

melodie opět navrací do a moll, kde také na tónice končí. 

Doprovodné hlasy nemají vůbec jednoduchou úlohu. V prvé řadě plní úlohu 

rytmickou, mají ostinátní rytmus v osminových notách na každou celou dobu. Za druhé se 

v jednotlivých partech (zejména ve druhé půli) nachází poměrně náročné intervalové skoky, 

které je potřeba pečlivě intonovat, aby harmonie zazněla správně. V již zmíněném úvodním 

dvoutaktí se na každou dobu střídají pouze akordy a moll a D dur – tónika a durová 

subdominanta. Po nástupu melodie autor v první části harmonicky příliš neexperimentuje, 

zajímavější harmonie si můžeme povšimnout od taktu 13. Ještě o takt dříve zazní 

 
44 Sidur, s. 3. 

Obr. 17 Hlavní melodie A Morning Nigun 
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v doprovodných hlasech na třetí a čtvrtou dobu G dur a G7 akord, který předurčuje již 

zmíněnou krátkou odbočku do paralelní C dur. Harmonický průběh je dále následující45: C, 

a, cis, a, f, zm. h, h, gis, d, gis, d, d, E7, F, a, fis, f, d, f, d, F, h, zm. d, a, c, d, E7. Vidíme zde 

nesourodě po sobě jdoucí akordy, které jsou ale harmonicky obohacující složkou poměrně 

jednoduché hlavní melodie. V codě (od taktu 21) už mají doprovodné hlasy bez S1 dozpěv 

s akordy a moll a c moll opakujícími se tři takty s descrescendem do ztracena. 

3.3.3 A Holy Nigun 

Tento nigun zhudebňuje text žalmu 6346, od toho je odvozen i název Svatý nigun. 

Ben-Amots zde volí pouze tříhlasou sazbu, ambitus je zde nejmenší ze všech pěti nigunim a 

technicky se jedná o nejjednodušší část tohoto cyklu. Opět není předepsáno metrum, ale 

stejně jako u Ranního nigunu se po celou dobu nacházíme ve čtyřdobém taktu. 

V předznamenání je zapsán jeden křížek a předurčuje nám tak tóninu e moll. 

Hebrejská transliterace 

Ken Bakodesh Haziticha 

Lir'ot Uzcha Uch'vodecha: 

Tzam'ah Lecha Nafshi, 

Kamah Lecha Vesari. 

Český překlad47 

Vyhlížím Tě ve svatyni, 

chci spatřit Tvoji sílu a slávu; 

má duše po Tobě žízní, 

mé tělo touhou po Tobě hyne. 

 

 I zde hraje hlavní roli ústřední melodie (obr. 18), jejíž první polovina je naříkavá a 

druhá působí radostněji, ač bychom podle textu mohli očekávat opak.  

 
45 Uvádím akordy každé celé doby v t. 13-19. 
46 Konkrétně 63:3, 63:2. 
47 Bible, Kniha žalmů, s. 558. 

Obr. 18 Hlavní melodie A Holy Nigun 
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Podobně jako u The Shabbat nigun začíná skladba jednohlasým vstupem nejvyššího 

hlasu s tématem48. Poté je první část melodie zopakována a dalšími dvěma kontrapunkticky 

vedenými hlasy harmonicky podpořena. Ve druhé části textu má každý ze tří hlasů svůj 

příznačný motiv. První hlas pokračuje v hlavní melodii, druhý má „přiznávkové“ osminy 

pouze na část textu a altovému hlasu autor napsal dlouhé držené tóny, které vytváří sametový 

podkres (viz obr. 19).  

 

Obr. 19 Tříhlasé vedení hlasů ve druhé polovině textu (část B) 

Tyto party se navzájem propojují a vytváří tak symbiózu komplementárního rytmu. 

Od taktu 17 začíná prostřední hlas oscilovat na tónech h a c1, o dva takty později se rozdělí 

na dvojhlas a přidávají se tóny e1 a fis1. Do těchto osminových postupů se přidává alt 

s hlavní melodií. Opět zde vidíme paralelu s The Shabbat nigun, kde autor nejprve sólovou 

úlohu svěřuje nejvyššímu hlasu a poté ji přesune do altu a zbylé hlasy je doprovází. Skladba 

vrcholí v taktu 21, kde melodie i nadále zůstává v nejnižším z hlasů, soprán sestupuje 

stupnicovým postupem od e2 ve čtvrťových hodnotách a harmonii doplňuje prostřední hlas. 

V pětadvacátém taktu se opět vrací celá část B a s textem „Kamah Lecha Vesari“ končí 1. a 

3. hlas svou frázi na tónu e1 a na vokál „u“ uzavírá prostřední hlas na tónu h celou skladbu. 

Nigun končí spodní kvartou od tóniky a neudává nám tak jasný závěr v moll. 

3.3.4 A Simple Nigun 

Jediný nigun z cyklu, který nemá text a obsahuje pouze nápěvy „ya-da-day“. Jedná 

se o poměrně temperamentní část v šestiosminovém taktu a sbor se zde dělí do pětihlasu. Jde 

také o jediný nigun, který sám autor doporučuje interpretovat s doprovodem klavíru49, který 

udržuje rytmus, a díky jeho účasti pak a capellové čtyřtaktí s tleskáním sboristů uprostřed 

skladby působí ještě o něco překvapivěji (viz níže).  

 
48 V nahrávce KSP opět začíná pouze sólový hlas. 
49 KSP však nahrál i tento nigun a capella. 
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Stejně jako u předchozích nigunimů, i tomuto vévodí hlavní melodie v a moll 

v prvním sopránu (viz obr. 20). Opět má dvě části, ve druhé na chvíli vybočí do paralelní C 

dur, která navozuje pocit zpěvu andělů. 

Celý nigun začíná předzpěvem všech hlasů, vyjma S1, v homofonním čtyřhlasu 

v houpavém rytmu. Tento předzpěv obsahuje akordy kadence a moll. Začíná poněkud 

netradičně na mollové subdominantě (d), za kterou následuje dominantní septakord (E7) a 

až poté zazní tónika (a), (viz obr. 21).  

Tento sled akordů se zopakuje třikrát a počtvrté místo cílové a moll volí autor 

zajímavý harmonický postup – g moll, a moll, b moll, c moll, cis moll, který posluchače 

dovede do d moll v taktu 9 a v tomtéž místě se k ostatním hlasům přidává S1 s hlavní melodií 

ve forte. Ostatní hlasy tvoří rytmicko-harmonický doprovod. V taktu 26 se všechny hlasy 

spojí do jednolitého zpěvu hlavní melodie v jednohlase za doprovodu tleskání zpěváků. Toto 

čtyřtaktí má ve své jednoduchosti obrovskou sílu. Závěr je pak opět rozveden pětihlasně, S1 

dokončí frázi hlavní melodie a doprovodné hlasy harmonickým postupem a moll, d moll, a 

moll ukončí skladbu decrescendem do ztracena. 

Obr. 20 Hlavní melodie A Simple Nigun 

Obr. 21 Doprovodné hlasy v předzpěvu A Simple Nigun 
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3.3.5 A Nigun of Faith 

Nigun naděje. Jde o úpravu písně Ani Ma’amin – „Věřím“, jejíž autorem je rabín 

Ariel David Fastag, který ji začal zpívat ve vagónu jednoho z transportů směřujících do 

Osvětimi. Píseň se stala „hymnou“ holocaustu, byla zpívána Židy při cestách do plynových 

komor a dodnes je jednou z nejzpívanějších židovských písní. Text pojednává o naději 

v příchod Mesiáše a nekonečné víře.

Hebrejská transliterace 

Ani Ma'amin, Ani Ma'amin, 

Be'emuna Sheleyma 

Beviyat Hamashiach 

Ve'af Al Pi Sheyitmameah, 

Im Kol Ze Ani Ma'amin. 

Im Kol Ze Achake Lo 

Bechol Yom Sheyavo. 

 

Český překlad50 

Věřím, věřím  

celou svou vírou 

v příchod Mesiáše, 

a i kdyby prodléval, 

vytrvám ve víře. 

Za všech okolností 

budu každý den 

očekávat jeho příchod. 

Hlavní melodie v f moll (viz obr. 22) je velmi žalostná a naříkavá, zároveň je v ní však 

cítit ona zmiňovaná naděje v dobrý konec. Ofer v tomto nigunu nepředepisuje melodii pouze 

sopránu, ale nechá jí postupně „projít“ všemi hlasy. Sbor se zde opět dělí do pěti hlasů, jedná 

se bezpochyby o nejtěžší část cyklu, skladba má poměrně velký ambitus a vzhledem ke 

kontextu vzniku písně je potřeba ji interpretovat s citem a zároveň určitou naléhavostí.  

 Celý nigun začíná „mlhavým“ předzpěvem doprovodných hlasů (v tomto případě S1, 

A1, A2) na neurčitý vokál, přičemž altové hlasy již předestírají motiv hlavní melodie. 

 
50 Vlastní překlad z anglického překladu Ofera Ben-Amotse (příloha A-3). 

Obr. 22 Hlavní melodie A Nigun of Faith 
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V taktu 7 se pak přidává S2 s hlavní melodií. Druhou část melodie (Veaf Al Pi…, takt 16) 

má stále S2, S1 a A1 mají „přiznávkové“ nápěvy „yo-bo-boi“ a A2 postupuje v půlových 

notách ve velmi nízké poloze na útržky textu. Po dokončení hlavní melodie se ozve její 

začátek z A1 a A2 průtažným tónem c1 na čtvrtou dobu v taktu 24 bez jakékoliv přípravy 

moduluje do a moll. Od tohoto místa melodie putuje a střídavě se objevuje ve všech hlasech 

kromě druhého altu. Ten má po celou dobu skladby pouze doprovodný charakter s výjimkou 

dvou melodických ozdob v taktech 30 a 34 (podobného typu jako u The Shabbat Nigun, viz 

obr. 16).  

V taktu 42 dospěje skladba do cody, kde si hlasy od nejnižšího po nejvyšší „štafetově“ 

předávají melodii po dvou taktech. Každý hlas své dvoutaktí zakončí drženým tónem, který 

trvá až do konce skladby, a dlouhým decrescendem končí nigun akordem a moll. 

3.4  The Heart and the Fountain 

 Skladba napsaná v roce 2006, kterou Ofer Ben-Amots dedikoval Evě Šeinerové a 

Koncertnímu sboru Permoník51. I tato kompozice je obohacena doprovodem jednoduchých 

bicích nástrojů (tamburína, triangl, dřívka), a netradičně také vibrafonem, který je možno 

interpretovat na keyboard. Podobně jako u Psalmu 81 se zde objevuje neustále měnící se 

metrum. Textově se inspiroval kabalistickým52 příběhem Hayima Nahmana Bialika53, který 

pojednává o mechanismu, díky němuž funguje svět.

  

 
51 Český překlad dedikace cituji v kapitole 2.2. 
52 Kabala je druh židovské mystiky. 
53 Židovský básník z Ukrajiny píšící v hebrejštině a jidiš, dodnes považován za jednoho z největších 

hebrejských básníku a za izraelského národního básníka. 
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Hebrejská transliterace 

Besof Ha'olam Har Gavoha Yesh, 

Uverosho Even Gdola, 

Umin Ha'even Nove'a 

Ma'ayan Zach Vetahor. 

U'vesof Ha'olam Hasheni 

Natun Lev Ha'olam. 

Velev Ha'olam Tzofe Tamid 

Merachok El Hama'ayan, 

U'mishtokek Venimshach, Vetzame Elav. 

Aval Lehitkarev Elav Eyno Yachol. 

Vehama'ayan En Lo Zman Mishelo. 

Ve'lev Ha'olm Noten Lo Et Hazman. 

Uva'arov Ha'yom Hama'ayan 

Matchil Umezamer Mul Lev Ha'olam. 

Velev Ha'olam Af Hu Matchil Mezamer 

Neged Hama'ayan 

Vezimrat Shnehem Mitpashetet Ba'olam. 

Vekarney Or Yotzot Mimena 

Venimshachot El Kol Halevavot, 

Shel Kol Hadvarim Ba'olam, 

Ve'yish Echad Ne'eman Vechanun 

Meshotet Ve'over Ba'olam. 

Umelaket Et Nitzotzey Or Halevavot. 

Vehu Oreg Mehem Et Hazman. 

Uchshegomer Le'erog Yom Tamim 

Noten Hu Et Ha'yom Le'lev Ha'olam. 

Ve'lev Ha'olam Notno El Hama'ayan. 

Veze Chai Od Yom Echad... 

Český překlad (KD) 

Na konci světa se nachází hora 

s velikým balvanem na jejím vrcholu. 

Z tohoto balvanu prýští 

čistá a průzračná Fontána. 

Na opačném konci světa 

sedí Srdce světa. 

Toto Srdce vždy z dálky  

pozoruje Fontánu. 

Touží, prahne a dychtí po ní, 

nemůže se však dostat blíže. 

Fontána nemá vlastní čas, 

dodává mu jej Srdce. 

Pokaždé, když padne večer,  

Fontána začne zpívat Srdci světa. 

Srdce také začíná 

zpívat Fontáně, 

a jejich chorál se šíří po celém světě. 

Vyzařují z něj paprsky světla 

a jsou přitahovány ke každému srdci 

všech věcí na světě. 

Loajální a milosrdný člověk  

putující zemí 

sbírá jiskry světla paprsků 

a splétá je do Času. 

Jakmile utká celý den, 

podává jej Srdci, 

Srdce ho dává Fontáně 

a Fontána tak může žít další den... 

 Dílo je místy tajemné a mystické, hudba koresponduje s textem. Skladbu uvádí 

dlouhý předzpěv pouze na nápěvy „bim-bim-bom“, který navozuje její atmosféru.  I zde je 

patrný Ben-Amotsův kompoziční styl. Nemá proto smysl zde podrobně analyzovat její 

průběh. Autor v díle kombinuje prvky nigunimů54 s klasickou melodií založenou na 

charakteristických prvcích židovské hudby – zejména používání starých církevních tónin, 

často se objevující malá sexta odvozená z frygické tóniny a stupnicové postupy 

s charakteristickými intervaly církevních tónin. Znovu zde velkou roli hraje melodie 

v sopránových hlasech a harmonicko-rytmické doprovodné hlasy.

 
54 Viz kapitola 3.4. 
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3.5  Ostatní sborové skladby 

Pro úplnost práce uvádím v následujících dvou podkapitolách chronologický výčet všech 

dalších sborových skladeb Ofera Ben-Amotse se stručným popisem každé z nich55. 

3.5.1 Kompozice s instrumentálním doprovodem  

• A Fool’s Journey (1986) – v překladu Bláznova cesta, skladba pro osmihlasý 

smíšený sbor, klavír a bicí na text středověké poezie Süßkinda von Trimberg. 

Premiéra v Detmoldu v roce 1986. 

• Hashkivenu (1989/90) – skladba pro smíšený čtyřhlasý sbor, varhany a bicí nástroje 

na text večerní židovské modlitby Ma’ariv. 

• Three Love Songs (1991) – Tři milostné písně pro smíšený sbor s klavírním 

doprovodem. Skladba obdržela první cenu v roce jejího vzniku na Mezinárodní 

skladatelské soutěži v jihoafrickém Roodepoort. 

• Mizmor – Ten Degrees of Praise (2003) – skladba pro mužský sbor se sopránovým 

sólem za doprovodu klarinetu a bicích na text žalmu 150 z Knihy žalmů. Premiéra 

v Lincolnově centru v New Yorku v březnu 2003. 

• Hanukkah Songs – skladba pro dětský sbor s klavírním doprovodem, úprava 

tradičních melodií, které se zpívají při židovském Svátku světel (chanuce). 

3.5.2 Kompozice pro sbor a capella 

• Hineh Al Heharin (1987) – v překladu Zde na horách je 4-8hlasý kánon pro smíšený 

sbor na text z Knihy proroka Nahuma (2, 1-3). 

• Ma Tishtochachi Nafshi (1987/88) – v překladu Proč jsi tak skleslá, duše má na text 

žalmu 42 z Knihy žalmů pro smíšený sbor. Skladba byla v roce 1989 vybrána do 

finále mezinárodní soutěže „Cuidad Ibagué“ v Kolumbii. 

• Yeeheyu Le’ratzon (1989/90) – v překladu Mohou slova, skladba pro smíšený 

čtyřhlasý sbor na text židovské modlitby Amidah. 

• Yesusum, Yesusum56 (2012) – úprava tradiční židovské melodie Davida Zehaviho 

pro čtyřhlasý smíšený nebo ženský sbor na text z Izajáše (35, 1:6). 

  

 
55 Příloha C-2. 
56 Notový materiál i nahrávka KSP této skladby jsou obsaženy v přílohách (A-5, B-5). 
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4 Opery 

Tato kapitola seznamuje čtenáře se dvěma operami Ofera Ben-Amotse. U obou opět 

nalezl inspiraci v židovských příbězích. U první jde o operu komickou, kdežto u druhé si 

jako předlohu zvolil dramatický příběh s poměrně tragickým dějem a otevřeným koncem. 

4.1  The Fool’s Paradise57 

První opera Ofera Ben-Amotse, kterou psal v letech 1993 a 1994 po ukončení 

doktorských studií v USA. Za toto dílo obdržel první cenu na Mezinárodní skladatelské 

soutěži ve Vídni. Opera měla premiéru v listopadu 1994 na festivalu Wien modern58 ve 

vídeňském divadle Odeon. Jedná se o komorní jednoaktovou operu buffu v pěti obrazech 

s příběhem převzatým ze stejnojmenné povídky Isaaca Bashevise Singera59. Libreto je 

napsáno Ben-Amotsem a Williamem Attiasem. 

I přesto, že popis uvádí, že jde o pohádku pro děti, i dospělí v ní mohou najít životní 

moudra.  Děj vypráví příběh o mladíkovi, kterého nebaví každodenní rutina života, a tak se 

rozhodne, že bude lepší zemřít. Myslí si totiž, že se tak dostane do Ráje, o kterém slyšel 

pouze samé krásné příběhy. Následně se však ukáže, že ani Ráj není ideálním místem a 

posluchač si tak odnáší ponaučení. Totiž, že život je mnohem lepší než smrt, a Ráj nalezneme 

pouze na Zemi.  

V opeře vystupuje 7 zpívaných rolí a sbor:  

• Atzel – tenor 

• chůva – mezzosoprán 

• Aksah, snoubenka – soprán 

• Kadish, otec – baryton 

• Atzelova matka – mezzosoprán 

• doktor Yoetz – baryton 

• anděl Michah – bas 

• sbor andělů – SATB  

• tanečníci, sluhové, andělé – volitelné, bez pěveckých rolí 

 
57 Příloha C-3. 
58 Festival soudobé hudby ve Vídni založen roku 1988 italským dirigentem Claudiem Abbadem. 
59 Americký spisovatel polsko-židovského původu, svá díla psal téměř výhradně v jidiš. V roce 1978 obdržel 

Nobelovu cenu za literaturu. 
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Nástrojové obsazení je následující: klavír, housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, 

hoboj, klarinet, basklarinet, bicí nástroje (různé druhy, ke hře jsou potřeba 2 hráči). 

4.1.1 Příběh opery 

Obraz 1 (Prolog) 

Hlavní protagonista Atzel je zobrazen jako dítě před spaním. Prosí svou chůvu, aby mu 

vyprávěla Příběh o Ráji, který už slyšel nesčetněkrát. Chůva začne vyprávět o místě, kde 

nikdo nepracuje, nikdo se neučí a všichni jedí chutné jídlo. Atzel, ukolébán tímto sladkým 

popisem ráje, však už neslyší varování, že se tam mohou dostat pouze mrtví.  

Obraz 2 

Atzel už je dospělý, osmnáctiletý, muž pracující po boku svého otce Kadishy. Chystá se 

oženit s krásnu Aksah a měl by tedy pociťovat radost a nadšení. Místo toho je však znuděn 

svou rutinou a rozčílen očekáváním ostatních, že by měl tvrdě pracovat. Vzpomíná na své 

dětství a začne snít o ráji. Napadne ho, že cesta do ráje je jediným skutečným řešením jeho 

problémů. Své rodině a nastávající nevěstě oznámí, ať namísto svatby začnou připravovat 

pohřeb, aby mohl do ráje. Scéna končí nářkem Kadishe.  

Obraz 3 

Atzelovi zoufalí rodiče se jdou poradit s renomovaným doktorem Yoetzem. Ten slibuje, 

že jejich syna vyléčí za osm dní a prohlásí, že jediný způsob léčby je splnění Atzelova přání 

jej pohřbít. Rodiče jsou zmatení, ale rozhodnou se řídit se radami odborníka. Začíná pohřeb. 

Obraz 4 

V Atzelově pokoji je vytvořen fiktivní ráj. Atzel je zpočátku potěšen návštěvou andělů, 

kteří ho neustále zahrnují dobrým jídlem. Po nějaké chvíli ale začne být neklidný, přeje si 

vstát z postele a něco dělat. Andělé mu však vlídně připomenou, že se v ráji pouze odpočívá. 

Každodenní rutina pobytu v ráji se stává příliš dusivou a Atzel je opět znuděný a rozčilený. 

Chce z ráje pryč a přeje si, aby byl naživu. Jakmile toto prohlásí, do jeho pokoje přichází 

doktor Yoetz a oznamuje, že došlo k chybě, Atzel neměl zemřít a musí tak ráj urychleně 

opustit. 

Obraz 5 (Epilog) 

Atzel je opět naživu a svou rodinou a snoubenkou je přivítán zpět. Raduje se a uvědomuje 

si, jak skvělé je žít. Na závěr se koná svatba Atzela a Aksah. 
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4.2  The Dybbuk – Between Two Worlds 

Komorní multimediální opera, kterou sám autor považuje za své zásadní dílo. Napsal ji 

v roce 2007 a o rok později měla premiéru v kanadském Montrealu. Ofer Ben-Amots zde 

opět čerpá z židovských tradic a pro tuto operu si jako předlohu zvolil stejnojmenné drama 

S. Anskeho. Za tuto operu obdržel ocenění od Nadace pro židovskou kulturu (Memorial 

Foundation for Jewish Culture)60. 

4.2.1 Libreto a obsazení 

Divadelní hra Dybuk S. Anskeho61 je dodnes prakticky jediným vzniklým židovským 

dramatem. S. Ansky psal hru v ruštině mezi lety 1913 a 1916, až později ji přeložil do jidiš. 

V tomto jazyce mělo dílo premiéru ve Varšavě roku 1920. Děj hry se odehrává ve štetlu62 

poblíž vesnice Brinitz v dnešním Polsku. Hra líčí posedlost mladé ženy zlomyslným duchem 

(tzv. dybukem) jejího mrtvého milovaného a zabývá se otázkou, co všechno je člověk 

schopen vytrpět pro lásku ke druhému. Hra se stala kanonickým dílem hebrejského i 

jidišského divadla, dodnes se hojně překládá a hraje po celém světě v originálním znění či v 

různých adaptacích (viz kapitola 4.2.5). Nejznámější podobou této hry je bezpochyby polský 

film Dybuk režiséra Michała Waszyńského z roku 1937. 

Ofer Ben-Amots si pro svou operu upravil hebrejský překlad H. N. Bialika výše 

zmíněného dramatu. Ve většině opery ponechal hebrejštinu, pro mluvené pasáže rabína, snad 

pro lepší pochopení publika, zvolil angličtinu. Zanechal pouze nejdůležitější postavy a celý 

děj se snaží ukázat z pohledu ženské hlavní hrdinky Leah. Její milý, Hannan, k divákům 

promlouvá skrze její tělo, které posedne, nikdy neuslyšíme jeho hlas. Part této postavy je 

napsán pro klarinet, nikoliv pro zpěv, jak bychom mohli předpokládat. Ben-Amots tak chtěl 

ukázat, že hudba někdy může promlouvat více než slova63. Také ostatní mužské role 

s výjimkou rabína v opeře mlčí. Ten je jediným hybatelem děje a posouvá dějovou linku 

příběhu dopředu, zatímco Leah popisuje své city anebo promlouvá ke svému milovanému 

Hannanovi. 

  

 
60 Viz příloha C-1. 
61 Originálním jménem Shloyme Zanvl Rappoport. Byl ruským populistou, badatelem židovských tradic a 

politickým aktivistou. Dybuk je jeho jedinou divadelní hrou, přesto se stala známá a dodnes mnohými 

parafrázovaná a hudebně či jinak adaptovaná. 
62 Typ malého města se silnou židovskou populací zejména ve střední a východní Evropě. 
63 Chasidský přístup k věci, podobně jako tomu bylo u nigunimů. 

https://www.csfd.cz/tvurce/54111-michal-waszynski/
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V opeře vystupují následující postavy: 

• Leah, nevěsta – soprán 

• Hannan, ženich – nepěvecká role, klarinet/basklarinet in B 

• Posel/rabín – baryton 

• Sender, otec Leah – pantomimická role 

• Nissan, otec Hannana – pantomimická role 

• Měšťané, žebráci, tanečníci – sbor (volitelné) 

Ty pak doprovází klavírní trio v obvyklém složení – klavír, housle, violoncello, a mnoho 

bicích nástrojů: vibrafon, zvony, ruční zvonky, velký buben, triangl, starožitné činely 

(egyptské), tam tam (gong), zavěšený činel, ruční buben (bendir), shaker64, cabasa65, dřívka, 

rumba koule a tamburína.  

V opeře autor opět využívá mnoha židovských hudebních prvků (ozdoby, klezmer atd.), 

kontrastů a gradace. Do úvodu třetího dějství Ofer Ben-Amots vkládá příběh o Srdci a 

fontáně (viz kapitola 3.3 a 4.2.4) a pokud v inscenaci nevystupuje živý sbor, často je 

používána právě nahrávka Koncertního sboru Permoník66.  

4.2.2 První dějství – Láska a smrt 

Obraz 1 – Introdukce 

 Leah leží na zemi v hlubokém spánku, balancuje mezi životem a smrtí. Vtom 

zpovzdálí uslyší Hannanův hlas, probouzí se a snaží se zjistit, odkud tento zvuk přichází. 

Vzpomíná na jejich velikou lásku a s hlasem rozmlouvá. „Proč mne znovu opouštíš?“, ptá 

se – „Madu'a Azavtani Shenit?“ 

Obraz 2 – Al ma Velama?67 

Leah zapaluje svíčku a začíná se ptát. „Ach, proč sestupuje duše z největších výšek 

do nejnižších hloubek?“ Věčná otázka. „Protože z hlubin může stoupat mnohem výše.“ 

Obraz 3 – Svatý hrob 

 Leah přichází do centra města, kde se nachází náhrobek znám pod jménem Svatý 

hrob. Je vzpomínkou na velký pogrom z roku 1648, kdy kozáci při svatebním obřadu 

 
64 V česku znám pod pojmem vajíčko. 
65 Perkusní hudební nástroj, konstruován z řetězových smyček přimotaných na kovovém válci, původem 

z Afriky. 
66 Celou operu je možno zhlédnout na webových stránkách Ofera Ben-Amotse uvedené v seznamu zdrojů. 
67 Z hebrejštiny můžeme přeložit jako zoufalé a naléhavé „Proč?“. 
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zavraždili novomanžele židovské víry ve jménu vyššího dobra. Na náhrobku je vyryt nápis: 

„Toto je svatý hrob čistoty, nevěsty a ženicha, kteří byli zabiti, zavražděni, kvůli posvěcení 

jména. Kéž jsou jejich duše zabaleny do svazku života.“  

Obraz 4 – Píseň písní 

 Leah si náhle opět uvědomí velikost lásky mezi ní a Hannanem a začne ji opěvovat. 

Vede s ním hudební rozpravu a zpívá mu Šalamounovu Píseň písní68. 

Obraz 5 – Porušený slib 

 Na scénu přichází tajemný posel (rabín) a začíná vyprávět příběh o Nissanu a 

Senderovi, dvou mužích, kteří kdysi dávno uzavřeli dohodu, aby posílili své přátelství. 

Slíbili si, že pokud se jednomu narodí dcera a druhému syn, tak jejich děti uzavřou 

manželský svazek. Těmito dětmi jsou Hannan a Leah. Hannanův otec Nissan však velmi 

záhy zemřel, Sender zbohatl, a slib tak až do této doby zůstal zapomenut. 

Obraz 6 – Hannanova smrt 

 Hannan Leah miluje. Moc dobře si ale uvědomuje, že jako chudý student ješivy69 mu 

Leahin otec, Sender, nikdy nebude věnovat pozornost, natož, aby dovolil sňatek. Snaží se 

tak pomocí magie kabaly změnit jejich osud. Tímto pokusem se extrémně vyčerpá a 

předčasně umírá. Leah se jej marně snaží probudit a oplakává jeho smrt. 

4.2.3 Druhé dějství – Dybuk 

Obraz 7 – Podobenství o skle 

 Rabín vypráví příběh podobenství o skle: když se člověk dívá skrz čisté a průhledné 

sklo, může brát ohled na další lidi, pokud je však zadní strana tohoto skla zakryta stříbrem70, 

člověk vidí jen sám sebe. Chce tím ukázat na chamtivost Leahina otce. 

Obraz 8 – Konverzace a árie 

 Leahin monolog. „Rodí se lidé, aby žili dlouho? Kam míří lidská duše, pokud život 

vyhasne předčasně? A co se stane s dětmi, které se jim měly narodit?“ 

  

 
68 Píseň písní, někdy též zvána Píseň Šalamounova, je sbírka židovských milostných textů z 5. až 3. stol. př. 

n.l. 
69 Židovská škola vyššího vzdělání určená zejména pro studování Talmudu a židovského náboženského práva.  
70 V tomto kontextu myšleno penězi, bohatstvím. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Talmud
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Obraz 9 – Příchod ženicha 

Sender najde Leah nového nastávajícího, muže z respektované a zámožné rodiny. 

Leah cizince nechce ani vidět. Když uslyší o jeho příjezdu, utíká ke Svatému hrobu, kde 

prosí pohřbenou nevěstu s ženichem o pomoc a ochranu. 

Obraz 10 – Nishmot Hametim71  

 Opět přichází posel a říká, že duše zemřelých se zpět na Zemi skutečně vrací, nikoliv 

však jako duchové bez těla. Někdy bloudí několika těly, dokud nejsou zcela vyčištěny. 

Výjimečně se pak stává, že ztracená a zapomenutá duše navštíví živé tělo jako dybuk a 

zůstane v člověku, dokud nenalezne spásu.  

Obraz 11 – Pod svatebním stanem 

 Leah kráčí svatební uličkou k oltáři za zvuku tradiční melodie modlitby Sedmi kruhů. 

Ve chvíli, kdy se už chystají říci si své „ano“, zazní hlas Dybuka72 vycházející z jejího těla. 

Ta je jím odteď posedlá.  

4.2.4 Třetí dějství – Mezi dvěma světy 

Obraz 12 – Mezihra, Srdce a fontána 

 Vypráví se mystický, metafyzický a poetický příběh o mechanismu, jenž hýbe 

světem a udržuje vesmír při životě. Na jednom konci světa se nachází zpívající kašna, bušící 

srdce plné tužeb na konci druhém. Tyto dva objekty se navzájem přitahují a touží se k sobě 

přiblížit. Jakmile se však pohnou ze svého místa, ztratí se ze vzájemného dohledu, srdce 

přestane bít a fontána zpívat. Oba tedy zůstávají na svých pozicích a vzájemně si zpívají. 

Jejich píseň se šíří po celém světě a srší jiskrami světla. Když se jiskry dohromady protnou, 

produkují dostatek energie na vytvoření nového dne.73 

Obraz 13 – V rabínově pokoji 

 Rabín si Leah povolá do své komnaty a ptá se Dybuka, co je zač a proč vstoupil do 

jejího těla. Snažně prosí, aby z těla vystoupil, neboť mu nenáleží být na tomto světě. Dybuk 

se však brání a zoufale odpovídá, že Leah nikdy neopustí. 

  

 
71 Přeloženo jako „Duše zemřelých“. 
72 Duší dybuka je Hannan, nezazní tedy hlas, ale zvuk klarinetu a vzhledem k povaze postavy je dále uváděn 

s velkým počátečním písmenem. 
73 Hudbě v tomto obraze je věnována kapitola 3.4. 
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Obraz 14 – Toccata Exorcista 

 Slovní přestřelka mezi rabínem a Dybukem, který zarytě odmítá opustit tělo dívky. 

Dybuk křičí „Já se nebudu podřizovat a odmítám poslouchat.“ Odhodlaný rabín poté zahájí 

rituál vymítání. Za pomocí modliteb a zvuků šofaru Dybuka přemůže a vymítí z Leahina 

těla. Rabí po tomto úspěchu žádá zopakování svatby Leah a zámožného muže. 

Obraz 15 – Epilog – Coda 

 Leah leží na zemi v hlubokém spánku, balancuje mezi životem a smrtí. Může se buď 

vrátit a provdat se za cizího muže, kterého nemiluje, nebo odejít s Hannanem, její pravou 

láskou, na místo věčného míru. 

Obraz 16 – Prolomila jsem všechny bariéry 

 Leah zpívá dvě árie – Prolomila jsem všechny bariéry a Ukolébavka dětem, které 

nebyly narozeny. Poukazuje tím na tragédii a nepříjemnou situaci jejího svazku s Hannanem. 

Obraz 17 – Stoupáme a lezeme 

 Závěrečný milostný duet Leah a Hannana. Pojednává o jejich hlubokém poutu a 

touze být navždy spolu.  

Obraz 18 – Al ma Velama? 

 Na závěr je znovu položena věčná otázka. „Ach, proč sestupuje duše z největších 

výšek do nejnižších hloubek? Protože z hlubin může stoupat mnohem výše.“ – „Al Ma 

Velama, Yoredet Hanshama, Meyigara Rama Leveyra Amikta? Yerida Tzorech Aliya Hee.“ 

4.2.5 Další hudební adaptace dramatu Dybuk 

 Jak již bylo řečeno v kapitole 4.2.1, hra S. Anskeho byla mnoha, více či méně 

známými, skladateli adaptována do některých hudebních druhů, převážně opery.  

Drama měl operně ztvárnit i G. Gershwin na zakázku Metropolitní opery v New 

Yorku. Kvůli autorským právům nakonec z této smlouvy sešlo a Gershwin tak začal psát 

svou operu Porgy and Bess.  

 Operního ztvárnění dramatu se ujal v roce 1933 skladatel David Tamkin, který jako 

libreto použil anglický překlad svého bratra, Alexe. Premiéry se toto dílo dočkalo až v roce 

1951 v New Yorku.  
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 V 70. letech 20. století rozpracoval příběh The Dybbuk do operní podoby další 

americký skladatel italského původu Frank Joseph DiGiacomo. Operu psal na zakázku ve 

velkém časovém presu, po dopsání dvou dějství ze tří mu však oznámili, že dílo ani premiéra 

nebudou honorovány, a tak psaní odložil. Do své smrti v roce 2004 se k dílu už nevrátil a 

opera tak zůstala nedokončena74. Ještě během jeho života byly občas koncertně uvedeny árie 

z této opery, jinak se jedná o téměř zapomenuté dílo, které by jistě, i přes chybějící závěr, 

stálo za uvedení. 

 Ve spolupráci s choreografem Jerome Robbinsem napsal baletní verzi dramatu 

Leonard Bernstein. Balet měl premiéru v květnu 1974 v Lincolnově centru v New Yorku. 

 Dramatem se nechal inspirovat také český skladatel Vladimír Wimmer. Příběh si 

zvolil pro svou absolventskou práci na HAMU a napsal k němu v letech 1992-1995 muzikál. 

 Verzi v jidiš zhudebnil v roce 1999 americký skladatel Solomon Epstein. Jedná se 

tak o světově první operu v tomto jazyce vůbec. Premiéry se dočkala téhož roku v Tel Avivu, 

avšak pouze s klavírním doprovodem. Doposud nebyla provedena v orchestrální verzi. 

  

 
74 Ukázky opery jsou k nalezení na webových stránkách Franka DiGiacoma (viz seznam zdrojů). 
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Závěr 

 Cílem práce bylo seznámit čtenáře se skladatelskou osobností Ofera Ben-Amotse. 

Ve svém životě jsem měla ohromné štěstí na lidi, kterými jsem byla obklopena, a nebýt Evy 

Šeinerové, která ve Sborovém studiu Permoník propagovala tvorbu současných autorů, o 

existenci tohoto skladatele pravděpodobně nevím. Jedná se však o velice zajímavou postavu 

ve světě soudobých skladatelů, jehož dílo je posluchačsky velmi přístupné, a ráda bych jeho 

odkaz rozšířila i v České republice. Oferova hudba kombinuje prvky židovského folklóru a 

různých kompozičních technik 21. století, to vše dohromady utváří skladatelovu specifickou 

hudební řeč.  

Ráda bych se osobnosti Ofera Ben-Amotse věnovala i nadále a ve své diplomové 

práci bych se proto chtěla podrobněji zaměřit na jeho klavírní skladby a komorní tvorbu, 

která je těžištěm jeho díla. Vypracování této práce bylo nesmírně inspirativní. Díky osobním 

rozhovorům s Oferem Ben-Amotsem jsem měla příležitost proniknout do světa této 

osobnosti a mnohem lépe tak pochopit jeho tvorbu.  

Pro konkrétnější představu o jeho díle jsem v práci zanalyzovala vybrané sborové 

skladby – Al Naharot Bavel, Psalm 81 a cyklus Five Hassidic songs. Přílohy práce pak 

obsahují veškeré notové materiály a nahrávky Koncertního sboru Permoník z roku 2006. 

Věřím, že práce rozšíří povědomí o životě a díle Ofera Ben-Amotse a zvýší zájem o 

interpretaci jeho skladeb českými sbory. 
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