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Klezmer v moderní době 

Bakalářská práce Evy Hosnédlové je vcelku zdařilá po formální i obsahové stránce. Její 
podstatná část se skutečně věnuje vývoji klezmeru v moderní době, zcela tak, jak si autorka 
vytýčila ve svém záměru, a k uvedenému tématu uvádí v rámci svých možností poměrně 
vyčerpávající informace bez zbytečných zavádějících exkurzů. 

Autorka však místy mohla pracovat kompetentněji jakožto studentka judaistiky. Tak tomu je, 
například, když pojednává o původním zasazení klezmeru v židovském životě. V tomto 
kontextu (str. I I) se zmiňuje o klezmeru jako o duchovní hudbě, jelikož sloužil k doprovodu 
svateb:a dalších rituálních událostí. Odborný konsensus však klezmer jednoznačně popisuje 
jako húdbu světskou, byť byla často úzce spojena s různými takovými událostmi, avšak 
nebyla ,jejich součástí ve vlastním slova smyslu. Některá hudební provedení se mohla i 
bezprostředně dotýkat obřadu, jako například "fi.lll der Chuppe", doprovázející novomanželé 
při jejich odchodu zpod svatebního baldachýnu. Přesto i v takových případech klezmer 
zůstával, tak řečeno, "na zápraží" náboženského obřadu, snad jako náhražka zapovězené 
instrumentální hudby sakrální.' V tomto směru autorka také mohla být obezřetnější ve tvrzeni, 
že ,,(klezmeři) často hrávali i během bohoslužby v synagoze". 

V kapitole o proměnách klezmeru ve Spojených Státech dvacátého století, což je kapitola, 
která se jinak jeví jako velmi dobře zpracovaná, autorka opomněla pohovořit o 
nezanedbatelném vlivu klezmeru na rozvoj jazzové hudby ve dvacátých a třicátých letech. 
Především u George Gershwina (Jakoba Gerschowitze), prvky klezmeru lze obzvláště cítit v 
jeho známé skladbě "Rapsody in blue" z roku 1924, a Bennyho Goodmana (Benjamina 
Davida Goodmana) v jeho klarinetových partiích. Autorka se zmiňuje jen o pozdější fúzi 
klezmeru a jazzu v 80. letech dvacátého století. Ohlasy klezmeru jsou i v evropské hudbě, 
např. v díle Gustava Mahlera (ve třetí větě Symfonie č. 1 navozuje cimbál, basový buben, 
hoboj, klarinety a trumpetové duo atmosféru klezmerové kapely) 

Práce místy obsahuje drobné stylistické a jazykové neobratnosti, např. str. 21: Do Mekky, 
největšího židovského města na světě měli dobrou vstupenku ... " Také často použivaný 
anglicismus "klezmerský revival" mohl být nahrazen českým ekvivalentem. 

Práci celkově hodnotím známkou "velmi dobře" (2). 

V Praze, 29.8. 2010 
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