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J. S. Bach a Biblia. Biblická symbolika v kantáte
Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140) II.
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Abstract: The music of J.S. Bach is known for its harmonical
beauty. As a cantor, Bach war responsible for the musical arrangement
of liturgy and many of his pieces were composed for this purpose. In
church music, Cantata has a special place because of its significant role
to respond to central biblical texts read during the ceremony. One of the
latest Bach✂s cantatas ✄Wachet auf, ruft uns die Stimme☎ is being analyzed from a theological/biblical point of view.
Keywords: Bach. Bible. Cantata. Baroque music. Analogia entis.
Unio mystica.

3.4 Biblické obrazy v pôvodnom východiskovom texte kantáty
(prvá, ✆tvrtá a siedma veta)
Nasledujúci komentár ku kantáte má dve ✝asti. V prvej budú v krátkosti predstavené obrazy vy✞✞ie spomínanej cirkevnej piesne P. Nikolaia, tvoriace prvú, ✞tvrtú a siedmu vetu kantáty, ako aj dobové chápanie
základných symbolov. Druhá ✝as✟ sa bude ob✞írnej✞ie venova✟ vetám,
ktoré k pôvodnej piesni pridal Bach. Ide o dva recitatívy (druhá a piata
veta) a dve árie (tretia a ✞iesta veta). Pre jednoduch✞iu orientáciu sa
jednotlivé ✝asti kantáty uvádzajú ako vety 1-7.
Bach umiestnil tri slohy pôvodnej Nicolaiovej piesne na za✝iatok, do
stredu a na koniec kantáty. V nich sa základná my✞lienka odvíja z textu
evanjelia pod✠a Matú✞a (Mt 25,1-13). Je to podobenstvo o piatich múdrych a o piatich nemúdrych pannách, o✝akávajúcich príchod ✡enícha a
jeho vstup do svadobnej miestnosti na slávnostnú hostinu. Príchod ✡enícha sa ne✝akane oddialil a✡ do polno✝nej hodiny. V✞etky panny medzitým zaspali. Ke☛ sa o polnoci zrazu strhol krik oznamujúci príchod ✡enícha, vyzývajúci panny k jeho privítaniu, pä✟ múdrych zapálilo svoje
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lampy a pä✁ nemúdrych pri✂lo na to, ✄e nemajú olej. Kým múdre panny
privítali a uviedli ✄enícha do svadobnej miestnosti, nemúdre museli kupova✁ olej. Ke☎ pri✂li k miestnosti, v ktorej sa slávila hostina, bolo u✄
neskoro a nemohli vstúpi✁ dovnútra.
Rozprávanie je v druhej a tretej slohe pôvodnej piesne o✄ivené a
doplnené obrazmi z proroka Izaiá✂ a o výzve adresovanej mestu Jeruzalem k prebudeniu po dlhom ✆ase trápenia, o úlohe strá✄ cov oznamujúcich ✆as záchrany, radosti a milosti a o ✆ase Bo✄ieho priblí✄enia sa k
mestu ako k neveste (Iz 51,17a; 52,8; 62,6).
Pre druhú slohu pôvodnej piesne (4. veta) je charakteristický obraz
ve✝kolepého príchodu "priate✝a". Priate✝ je silný v milosti a mocný v
pravde. Obraz má pôvod v Knihe proroka Izaiá✂a (Iz 9,1-7) a predstavuje príchod Mesiá✂ a ujímajúceho sa spravodlivej vlády, ✆oho dôsledkom
je krá✝ovstvo ve✆nej istoty a pokoja. Tí, ktorí ho o✆akávajú, sa majú rozjasni✞ ako svetlo a ich hviezda má vyjs✞. Posledné dve vyjadrenia sú
známou ✂ifrou Starého zákona (Nm 24,17; Iz 9,2; 42,6-7) vyjadrujúcou
príchod hodiny plnosti. V nej sa ✆akajúci pripodobnia Priate✝ovi, Mesiá✂ovi.
Symbolika svadobnej hostiny v poslednej ✆asti sa in✂piruje Jánovou
Apokalypsou. Z nej pochádzajú obrazy mesta s bránami z perál, trónu
obkoleseného anjelmi (5,11-12; 19,9; 21,21; 22,16.17a.20). Cite✝ný je aj
vplyv Prvého listu Korin✁anom, kde apo✂tol Pavol hovorí o neopísate✝nej
a nepredstavite✝nej radosti, ktorú Boh pripravil svojim milovaným (1 Kor
2,9).
Úlohou starozákonných obrazov v piesni je výklad evanjeliového
posolstva.1 Jeho obsahom je výzva k pozornosti a pripravenosti na príchod Mesiá✂a v ktoromko✝vek ✆ase. V piesni predstavuje obraz druhého
príchodu Krista na konci vekov, ako príchod Bo✄ej slávy v podobe ve✝kolepej mesiá✂skej svadby. Miestom jej slávenia má by✁ nový Jerualem,
✄eníchom je Kristus a nevestou sú veriaci (Sion, Cirkev), ktorí svadbou zjednotením s Kristom na✂li ve✆ný ✄ivot. V druhej a tretej slohe pôvodnej piesne týmto podobenstvo dostáva konkrétnu podobu.
Slohy pôvodnej piesne majú tri dramatické momenty. Prvým je napäté o✆akávanie príchodu ✄enícha, druhým je jeho príchod, opísaný
✄ivými a pôsobivými obrazmi, a tretím bodom je opis slávy a radosti na
spolo✆nej slávnostnej hostine.

1
Porov.: SLIVKA, D.: ✟idovská a kres✠anská hermeneutika. In: Legislatívne texty II. Zborník
príspevkov z vedeckej konferencie konanej 10. októbra 2008 v Nitre. Bratislava ✡ Nitra :
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka crilometodská bohoslovecká fakulta,
K☛azký seminár sv. Gorazda v Nitre, 2008, s. 14 ✡ 15.
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3.5 Biblické obrazy v druhej, tretej, piatej a ✁iestej vete kantáty
Pri komentovaní obsahu a ✂truktúry textov sa vychádza z predpokladu, ✄e o obidvoch zásadne rozhodoval sám Bach, aj ke☎ ich autorom
bol neznámy ✆lovek. Kládol osobitný dôraz na text, ako je to mo✄né
vytu✂i✝ z jeho hodín vyu✆ovania. Svojim ✄iakom zdôraz✞oval, ✄e chorály
sa nemajú hra✟ povrchne, ale pod✠a dôrazu slov ✡nach dem Affekt der
Worte☛2 Pri nových kompozíciách ✆asto upravoval slová textov pod☞a
vlastnej potreby. Uprednost✞oval slová, ktoré dobre zneli alebo ktoré sa
dali znázorni✝ hudobnou figúrou. Robil to niekedy aj za cenu poru✂enia
rýmu ✆i jasnosti zmyslu textu.3
3.5.1 Druhá veta: Príchod ✌enícha
Druhá veta má podobu recitatívu (Recitativo secco4). Za✆ína parafrázou ✆asti Matú✂ ovho evanjelia (Mt 25,6): Prichádza, prichádza, ✍eních
prichádza. V Evanjeliu ide o vy✂✂ie spomínanú dramatickú scénu: strhnutie kriku o polnoci s naliehavou výzvou k ✆innosti. Východiskom pre
výklad evanjeliovej pasá✄e je jeden zo spomínaných bodov obratu pôvodnej piesne. Citát z evanjelia sa zopakuje e✂te v nasledujúcej árii. Spojitos✝ má pravdepodobne poukáza✝ na jasný súvis medzi pôvodným
textom a kantátou.
Napätá scéna strhnutia sa kriku o polnoci je hudobne zaujímavo
zobrazená. O Bachovi je známe, ✄e slovné obrazy vyjadroval ✄ivým hudobným výrazom.5 Prvé slová: Prichádza, prichádza! zachytávajú rýchly
proces odohrávajúci sa v mysli ✆akajúceho pri nadídení o✆akávaného
okamihu: Melódia vyjadruje ako prvé to, ✆o o✆i v prvom okamihu vidia.
Nasleduje krátka pauza a odrazu uvedomenie, vnútorný záblesk s následným výbuchom do výkriku Prichádza! Výkrik je vyjadrený melodickým skokom (exclamatio), výrazne sa odli✂ujúcim od predchádzajú2
Pod✎a Bachovho ✏iaka J.G. Zieglera, v Bach-Dokumente II/542, vyd.: Bach-Archiv, Leipzig
1972, MEISTER, H.: "Theologische Implikationen Bascher Musik". In: Stimmen der Zeit, 11
(2000) 738-754 , 745.
Affekt je slovo latinského pôvodu. Dá sa prelo✏i✑ ako pocit, nálada. V baroku termín slú✏il
ako odborný výraz na ozna✒enie vnútorného sveta slova, ktorý sa mal vyjadri✑
prostredníctvom hudby. Pravidlo re✓pektovania afektu sa najvýraznej✓ie uplat✔ovalo vo
vokálnej hudbe. V skrakte to výsti✏ne vyjadruje definícia Johanna Adreasa Herbsta (15881666) v jeho Praecepta (W 1a, 158): Nam cantiones propter verba, non verba propter
cantiones sive harmoniam finguntur (Lebo spevy majú znie✕ pod✖a slov a nie slová pod✖a
spevov alebo pod✖a harmónie) (ALBRECHT, Ch.: Interpretationsfragen, Probleme der
kirchenmusikalischen Aufführungspraxis von Johann Walter bis Max Reger (1524-1916).
Berlin: Vandenhoeck & Ruprecht 1982, 157;174).
3
DÜRR, A.: Die Kantaten von Johann Sebastian Bach mit ihren Texten. München: Deutscher
Taschenbuch Verlag 1995, 54.
4
Recitativo secco alebo semplice je druh recitatívu sprevádzaný nástrojmi zvy✒ajne
pou✏ívanými pre Basso continuo (violon✒elo, viola, organ alebo ✒embalo, niekedy aj fagot).
5
Porov.: SCHWEITZER, A.: J. S. Bach. Wiesbaden: Breitkopf 1979, 413.
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ceho zostupného kon✁tatovania pôsobiaceho pokojným uva✂ujúcim
dojmom.

Evanjeliová scéna je vylo✂ená citátmi z knihy Piese✄ piesní a z Knihy proroka Izaiá✁a. Bach ostáva verný tomuto spôsobu vysvet☎ovania
biblického textu aj napriek tomu, ✂e sa v jeho dobe nepokladal za moderný. Takto ostáva verný tradícii interpretácie Biblie, nazývanej "výklad
Písma Písmom." Tento patrí k najstar✁ím spôsobom exegézy biblických
textov6 te✁iacim sa neprestajnej v ob☎ube, ✆i u✂ to bolo v piatom storo✆ í
pred Kristom, ✆ i v dobe cirkevných otcov, v spolo✆enstve znalcov Tóry,
v spolo✆ enstvách ✝idov ✆i v kres✞anských spolo✆enstvách.
Pre správne pochopenie toho, ✟o chce Bach poveda✞ , je nevyhnutné
pozna✞ biblický kontext, z ktorého boli vybrané jednotlivé vety, ako aj
ich dobový výklad, ur✆ujúci ich pochopenie.
Z h☎adiska biblického kontextu citovaných miest, sú sionské dcéry
vyzývané, aby sa pozreli na krá☎a ✠alamúna v de✄ jeho sobá✁a. Text má
pre celú knihu Piesne piesní dôle✂itý význam, preto✂e ju tak vykladá
ako ☎úbostný vz✞ah najmúdrej✁ieho z národa s najkraj✁ou, ako ideálny
pár milujúcich.
Obraz materského domu je tie✂ z tej istej knihy. V Piesni piesní je
milovaný, ktorého po ✞a✂kom h☎adaní na✁la jeho milá, zavedený do materského domu, na miesto, kde po ✄om milá predtým s tú✂bou ✆akala. Z
kontextu vyplýva, ✂e ide o dôverné miesto a zárove✄ aj o dôveryhodnú
osobu. Matka predstavuje v Piesni piesní (3,4; 6,9; 8,2.5) osobu kompetentnú vo "veciach srdca".7
V pôvodnej druhej slohe Nicolaiovej piesni Kristus prichádza k ✆akajúcim ako ✂eních. V 2. vete kantáty nadobúda obraz konkrétnej✁iu
podobu. ✝ eních prichádza z výsosti a smeruje do materského domu.
Slovné spojenie príchod z výsosti má ✁ir✁í obsah. Je obrazným vyjadrením nav✁tívenia Boha zostupujúceho k ☎u✡om za ú✆elom kone✆ ného
zav☛✁enia Jeho pris☎úbení. Ide o alúziu na vetu zo záveru známeho
hymnu Benediktus (Lk 1,78-79). Mesiá✁ v ✄om priná✁a svetlo - záchranu
vyvoleným sediacim v temnotách: Tak nás Vychádzajúci z výsosti nav☞tívi a za✌iari tým, ✟o sedia vo tme a v tôni smrti a na☞e kroky upriami
6

Porov.: SLIVKA, D.: Historický a kres✍anský výklad Starého zákona. In: KARDIS, M. ✎ SLIVKA, D.: Izraelský monoteizmus v kontexte dejín starovekého blízkeho východu. Pre✏ov : Pre✏ovská univerzita v Pre✏ove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 152 ✎ 160.
7
Porov.: KEEL, O.: Das Hohelied. Zürcher Bibelkommentare, AT 18. Zürich: Theologischer
Verlag Zürich 1986, 128.
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na cestu pokoja. Obraz v evanjeliu vyjadruje naplnenie dvoch starozákonných proroctiev. Prvé je z Malachiá✁ovej knihy a kon✂í ním Starý
zákon. V proroctve sa pris✄ubuje východ slnka spravodlivosti, ktoré má
na krídlach uzdravenie (Mal 3,20). Hovorí o príchode Mesiá✁a a závere
dejín. Druhé proroctvo sa nachádza v Izaiá✁ovej knihe (Iz 9). Opisuje
8
✂as radosti z prítomnosti Boha medzi ✄u☎mi.
Slová ozna✂ujúce ✆eníchov príchod zhora: vychádza z výsosti do
vá✝ho materského domu melódia9 zachytáva tak, ✆e ktorá na rozhodujúcich miestach ✁tyri razy klesá zhora nadol:

Obraz mladého jele✞a a srnca ská✂uceho po kopcoch, sa v knihe
Piese✞ piesní spomína ✂ astej✁ie (2,8n.17; 8,14). Je vyjadrením tú✆by po
rýchlom stretnutí milujúceho sa páru. Tú✆ ba vychádza z lásky a napätos✟
rýchlosti je zobrazením jej prí✟a✆livosti. Kopce a vý✁iny predstavujú preká✆ky ✄ahko prekonávané skokmi, ✂o mô✆e by✟ obrazom láskydodávajúcej nepoznanej sily, uschop✞ujúcej prekonáva✟ ✄udské mo✆ nosti. Tento
obraz je príslove✂ný na Blízkom východe (2 Sam 2,18; 1 Krn 12,9; Sir
27,20; Iz 35,6; Hab 3,19). Obsahuje v sebe hlavnú my✁lienku celej
skladby - tú✆bu by✟ s milovaným. Zvlá✁tny význam obrazu je pod✂iarknutý jeho umiestnením v Piesni piesní, kde je posledným ver✁om a
závere✂ným zvolaním. Posledné slová biblických kníh oby✂ajne obsahujú dôle✆ité posolstvo v zhutnenej forme.10
O tom, ✆e aj Bach kládol na závere✂né slová alebo tóny zvlá✁tny
dôraz, sved✂ia závery jeho skladieb. Aj v samotnej kantáte Wachet auf!
sú závere✂ né slová posledných dvoch viet nápadne podobné. Ich posolstvom je plnos✟ ve✂nej radosti.
Nová kontextualizácia spomínaných biblických miest v kantáte znásobuje ich výpovednú hodnotu. Ak v podobenstve, ako aj v prvej slohe
pôvodnej piesne sa dôraz kladie predov✁etkým na neo✂ akávanos✟, rýchlos✟ príchodu ✆enícha a na pripravenos✟ panien k jeho privítaniu, v slo8

Porov.: BROWN, R.: The Birth of the Messiah, A Commentary on the Infancy narratives on
the Gospels of Matthew and Luke. New York: Doubleday 1993, 390n.
9
Symboly výsosti, neba boli v barokovom období neoby✠ajne ob✡úbené, ako to dokazuje
ich ✠astá prítomnos☛ v architektúre a vo výzdobe sakrálnych stavieb.
10
Napríklad Kniha Genezis kon✠í Jakubovou a Jozefovou smr☛ou, posledným ✠inom je
po☞ehnanie synov Izraela a vyslovenie ☞elania, aby ich pozostatky boli prenesené do
zas✡úbenej zeme. Kniha Deuteronómium kon✠í správou o Moj☞i✌ovej smrti, po tom, ako mu
bolo umo☞nené vidie☛ Pris✡úbenú zem. V závere Knihy ☞almov znie radostný spev celého
stvorenstva. Záverom Knihy proroka Malachiá✌a je pris✡úbenie príchodu Eliá✌a pred Pánovým d✍om. Posledná kniha Biblie kon✠í opisom mesta zosob✍ujúceho plnos☛ radosti a pokoja, bla☞enos☛ - Pris✡úbenú zem.
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vách recitatívu sa v✁etka náhlivos✂ a moment prekvapenia odohráva v
atmosfére lásky, tú✄obného o☎akávania a vnútornej radosti z blízkosti
milovanej osoby. Táto, spo☎iatku tichá atmosféra, vytváraná obrazmi
prebratými z knihy Piese✆ piesní, prerastá v nasledujúcej árii do konkrétnej podoby vyjadrenia tú✄by milovanej po stretnutí sa s milým. Namiesto skupiny sionských dcér, ktoré idú v ústrety ✄eníchovi, sa objavuje jedna milujúca a milovaná - du✁ a.
3.5.2 Tretia veta: Tú✝ba po stretnutí
Tretia hudobná veta je dueto - rozhovor medzi du✞ou a Je✟i✞om.
Tematicky sa odvíja z refrénu a uvádza do atmosféry tajomného zjednotenia sa nebeskej a pozemskej lásky, ktoré sa v melódii pribli✄ujú k sebe a✄ do splynutia. Z hudobného h✠adiska mo✄no túto vetu poklada✂ za
jedno z najkraj✁ích duet o láske.
Biblické obrazy zaznievajúce v dialógu sú formulované pozorne vybranými ver✁ami. Jednotlivé biblické vyjadrenia sú tu akoby nadpismi
celých kníh, v ktorých sa rozoberá teologický koncept o☎akávania záchrany, spásy.
Prvým obrazom je napäté o✡akávanie príchodu s uistením o jeho
uskuto☎není. Slová sú parafrázou miesta z proroka Izaiá✁a (62,11), nachádzajúcom sa v tesnej blízkosti textu o ustanovení strá✄cov na múroch
mesta Jeruzalema. Obraz je známy u✄ z prvej vety kantáty. Text o o☎akávanom príchode znie: H☛a, JHVH necháva po✡u☞ a✟ do kon✡ín zeme,
povedzte sionskej dcére, h☛a, tvoja spása prichádza, h☛a, jeho odmena s
ním a jeho odplata pred ním. Dialóg medzi du✁ou a Je✄i✁ om pou✄íva
slová, ktoré v pôvodnom kontexte majú zaznieva✂ a✄ do "kon☎ín zeme".
Nejde o súkromný rozhovor dvoch zaiteresovaných, ale o rozhovor
týkajúci sa ka✄dého, kto je schopný po☎u✂. Scénou je celý svet s poh✠adom upreným na konkrétne miesto - Jeruzalem, kde sa dialóg odohráva.
V kantáte je pôsobivo vyjadrené napätie medzi du✁ou a Kristom.
Du✁a s netrpezlivou otázkou, Je✄i✁ s pevným uistením.11 Za úvodnou
11

Obraz ✌loveka volajúceho po príchode záchrancu, ako aj odpove✍ Boha o skorom príchode je jedným z naj✌astej✎ích vyjadrení o vz✏ahu medzi ✌lovekom a Bohom v Biblii. Ako
vnútorne súvisiaci moment mo✑no chápa✏ slová Jakubovho po✑ehnania adresované vlastnému synovi Danovi, ktorý má vymôc✏ právo svojmu ✒udu (49,16) z prvej knihy Biblie - Genezis: Na tvoju záchranu ja vy✌kávam, JHVH (Gn 49,18); a slová z poslednej knihy Biblie - z
Apokalypsy: Áno, prídem skoro (Zj 22,20), ktoré hovorí ten, ✌o to dosved✌uje, Je✑i✎. ✓akanie
na záchranu a prosba o spásu je od prvých stránok Biblie prítomná v mnohorakých podobách ako k✒ú✌ová téma. ✓lovek, ✌i u✑ sám alebo v spolo✌enstve, sa v nej vykres✒uje ako
prosiaci o pomoc, ke✍ spoznáva hranice svojich mo✑ností. Mno✑stvo biblických pasá✑í s
prosbami o záchranu odrá✑a ✌astú ✒udskú skúsenos✏ s neschopnos✏ou ís✏ ✍alej, s potrebou
otvori✏ sa na pomoc samého Boha. V Biblii prichádza odpove✍ nie menej ✌asto ako prosba.
Boh Biblie je Bohom po✌ujúcim a pomáhajúcim. Je tým, ktorý vyslobodzuje z nebezpe✌enstva, znova povoláva k ✑ivotu a daruje silu vsta✏.
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otázkou a uistením nasleduje obraz ✁akajúcej du✂e s horiacim olejom a
prosba o vpustenie do svadobnej miestnosti. Slovná formulácia a slovné
uistenie z prvej vety nadobúdajú v nasledujúcom kroku skutkovú podobu. ✄akanie sa konkretizuje v dr☎aní horiacej lampy pred svadobnou
sálou. Uistenie sa mení na otvorenie svadobnej miestnosti a na pozvanie
do nej. Láska plodiaca netrpezlivos✆ na jednej strane a ponúkajúca istú
odpove✝ na strane druhej sa aj v tomto prípade premieta do obrazov
nebeskej hostiny, na ktorej sa v závere milovaný a milovaná stávajú
jedným. Toto smerovanie k jednote, vzájomnému spojeniu, je v druhej
vete hudobne vyjadrené stále ✞astej✟ím splývaním hlasov obidvoch osôb
do jedného harmonického súzvuku.
Posledným bodom dialógu je zvolanie du✂e a Je✠i✂ova odpove✡.
Nadväzuje na za✞iatok a mo☎ no tak hovori✆ o uzavretom kruhu vyjadrujúcom napätie o✞akávania. Zvolanie du✟e v duete je citovaním posledných zvolaní v Apokalypse (v Zj 22,17 po príchode volá Duch a nevesta, vo v. 20 je to autor knihy). Je takpovediac posledným výkrikom
uzatvárajúcim Bibliu. Predstavuje napätie prvých kres✆anských spolo✞enstiev o✞akávajúcich skorý Je☎i✟ov príchod.
Výber a následnos✆ citátov v kantáte nesie vlastné posolstvo, ktoré
vyjadruje celé dejiny o✞akávania Záchrancu. Izaiá✟ predstavuje svet Starého zákona so zvolaním po Záchrancovi - Mesiá✟ovi. Matú✟ovo evanjelium oznamuje obrazom svadobnej hostiny o✞akávaný príchod v budúcnosti a nakoniec predposledný ver✟ Biblie vyjadruje vieru v bezprostredný príchod a vypo✞utie prosby o kone✞nú záchranu. Bach v týchto
troch vetách dialógu vyjadruje vnútornú jednotu Biblie, ktorá verne
zodpovedá predstave o smerovaní momentu ✞akania k naplneniu v Bohu.
3.5.3 Piata veta: Pozvanie dovnútra
☛eních berie svoju vyvolenú nevestu k sebe. Recitatív je spievaný
basom prislúchajúcim v celej skladbe Je☎i✟ovi - ☎eníchovi. Ide o monológ vyjadrujúci ☎ eníchovu tú☎bu po neveste. Slová piatej vety sú, rovna-

ko ako v predchádzajúcich prípadoch, kompiláciou biblických citátov z
✞ítaní predpísaných na nede☞u, pre ktorú bola kantáta ur✞ená. Ak v prvom prípade i✟lo o zosúladenie textov z evanjelia a z Piesne piesní,
tentoraz na miesto evanjelia nastupuje text zo Zjavenia, ako jedného z
textov predpísaných pre liturgiu d✌a.
Prvá veta nadväzuje na závere✞né slová posledných dvoch ✞astí
skladby hovoriacich o svadobnej miestnosti a o hostine. Je osobným
pozvaním vyvolenej nevesty. Ide znova o skonkrétnenie v✟eobecných
obrazov. Svadobná sála sa mení na najtesnej✟iu blízkos✆ milovaného. V
Je☎i✟ovom pozvaní: Tak po✡ dovnútra ku mne... znejú tú☎obné slová
milovanej z prvých viet Piesne piesní tentoraz z úst milého: Zave✡ ma,
krá✍, do svojej komnaty! Tam jasa✎ budeme a z teba te✂i✎ sa a ✍úbos✎ tvoju
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vyná✁a✂ viac ako víno... Aj du✄a z predchádzajúcich ☎astí tu dostáva
konkrétnu tvár vyvolenej nevesty a od ve✆nosti zasnúbenej.
Aj obraz nevesty má svoj pôvod v liturgickom texte nedele, pre ktorú bola kantáta ur☎ená (Zj 21,2; porov. 7. vetu kantáty). Nevesta patrila v
stredoveku k ob✝úbeným symbolom. Jeho obsah vychádzal predov✄etkým z Piesne piesní. Vykreslenie nevesty v kantáte má niektoré spolo☎né ☎rty so spôsobom stredovekého výkladu Bernarda z Clairwaux. Zachoval sa v jeho Sermones super Cantica Canticorum. Pri interpretácii
textov pou✞íva trojstup✟ovú schému: výstup - zostup - výstup.
Pri prvom stupni výkladu za☎ína ✞ivým opisom konkrétnych obrazov. Napríklad pôsobivo opisuje ☎ervenobielu farbu líc nevesty alebo
rozhovor o mo✞nosti rendez-vouz, aby zaujal posluchá☎ov. Bezprostredne na to jednotlivé obrazy posúvajú do sveta alegórie za ú☎elom,
aby po☎úvajúci mohli sami v sebe h✝ada✠ a nájs✠ zidealizované ☎rty ✞enskosti, pri☎om sa obrazy majú vníma✠ viac citom ako rozumom: Kto je
ona? Nevesta. Ale pre✆ o nevesta? Lebo je du✁ou smädnou po Bohu. Aby
som vám objasnil vlastnosti nevesty, v krátkosti predstavím rôzne emocionálne vz✂ahy medzi osobami. Strach charakterizuje vz✂ah otroka k
jeho pánovi, zárobok nádenníka k jeho nájomcovi, ✡iak je pozorný pred
svojím u✆ite☛om a syn re✁pektuje svojho otca. Ale ten, kto ✡iada o bozk, je
milujúci. Medzi v✁etkými prirodzenými danos✂ami mu✡a je láska na
prvom mieste, predov✁etkým, ke☞ je nasmerovaná na Boha, ktorý je jej
prame✌om. Niet slad✁ích mien, ktoré by vyjadrili mocný prúd citov medzi Slovom a du✁ou, medzi ✡eníchom a nevestou. Pre nich je v✁etko spolo✆né, niet samo☛úbych výnimiek, ni✆ nespôsobuje rozdelenie. Majú to
isté dedi✆ stvo, ten istý stôl, ten istý dom, tú istú man✡elskú poste☛, jeden je
telom druhého... Preto, ak je vz✂ah lásky výnimo✆ nou charakteristikou
✡enícha a nevesty, nie je pomýlené nazýva✂ du✁u, ktorá miluje Boha
nevestou (Sermo 7: II.2).12
Druhým krokom Bernardovho výkladu je zostup zo sveta alegórie k
literárnemu zmyslu. ✞enícha stoto✞✟ uje s Kristom. Pritom sa ho sna✞í
predstavi✠ obrazmi známymi z evanjelií a posluchá☎ov povzbudzuje
nájs✠ osobný vz✠ah - prístup k Nemu. Posluchá☎i sa majú sna✞i✠ nájs✠
celkom osobný vz✠ah ku Kristovi a necha✠ sa Ním vies✠ ✍alej.13
V poslednom kroku výstupu ide Bernard za slová a obrazy. Povzbudzuje k zjednoteniu s Bohom. Posluchá☎ má pochopi✠, ✞e láska
medzi ✝u✍mi je základnou podobou Bo✞ej lásky, stále v✄ak iba podo-

12
ASTELL, A., W.: The Song of Songs in the Middle Ages. London: Cornell University Press
1990, 95n.
13
ASTELL, A., W.: The Song of Songs in the Middle Ages. London: Cornell University Press
1990, 97n.
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bou. Cez ✁u by sa mal ✂lovek necha✄ uná☎a✄ za poznate✆né obrazy k
plnému, pravému vz✄ahu s Bohom.14
V Bachovej interpretácii evanjeliového textu mo✝no pozorova✄ pedov☎etkým prvé dva kroky Bernardovej metódy výkladu biblických obrazov ✞ výstup a zostup. Prvý krok - výstup, teda alegorizácia pôvodného textu, je ✂ iasto✂ne prevedený v troch slohách pôvodnej cirkevnej
piesne. Zasnúbenie od ve✟nosti v sebe rozvíja my☎ lienku vyvolenia
predchádzajúceho slovného spojenia. Nasledujúce dva nové obrazy
prilo✠i✡ si na srdce a na rameno vtla✟i✡ ako pe✟a✡ majú svoj pôvod v
Piesni piesní.
Prilo✠i✡ na srdce alebo na rameno sú zástupné obrazy pre vyjadrenie tú✝by by✄ v ka✝dom ✂ ase blízko a spolu. Predstavuje osobnú cennos✄, ktorá neoddelite✆ne patrí k jej vlastníkovi. Zárove✁ je obraz vyjadrením priania po nemo✝nosti rozdelenia. Nad✂asovos✄ obrazného vyjadrenia potvrdzuje staroegyptská ✆úbostná piese✁, v ktorej milý spieva:
Ach, keby som bol jej pe✟atným prste☛om, malým spolo✟níkom jej prstenníka! Videl by som ka✠dý de☛ jej lásku, a tak by som sa... zmocnil jej
srdca!15
Pe✟a✡ je v Piesni piesní obrazom milovanej osoby - ✝eny. Ke☞✝e
znak pe✂ate je obrazom, ktorý má poveda✄ ✂osi viac ako sám znázor✁uje, je namieste otázka, ✂o sa chce obrazom pe✂ate pritla✂enej na srdci
a na ramene poveda✄.16
Na obrazy srdca a pe✂ ate nadväzujú v recitatíve nové vyjadrenia,
ktoré sú parafrázou textu zo Zjavenia: zotrie im z o✟í ka✠dú slzu a u✠
nebude smrti ani ✠ia✌u; ani náreku, ani bolesti viac nebude... 17 Aj v
tomto prípade ide o pris✆úbenia zo SZ, nazna✂ujúce ✂as príchodu Mesiá☎a. Prelo✝ené do re✂i jednotlivca, slová vyjadrujú o✂ akávanie záchrany v
núdzi, v ✄a✝kej situácii. V Biblii nadobudli ✂astým pou✝ívaním a aplikovaním na rôzne osoby a spolo✂enstvá paradigma-tický charakter, ktorý v
kantáte nestrácajú.

14
ASTELL, A., W.: The Song of Songs in the Middle Ages. London: Cornell University Press
1990, 100n.
15
KEEL, O.: Das Hohelied. Zürcher Bibelkommentare, AT 18. Zürich: Theologischer Verlag
Zürich 1986, 247.
16
Preh✍ad o rôznych mienkach exegétov vi✎ v KEEL, O.: Deine Blicke sind Tauben. Zur
Metaphorik des Hohen Liedes. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH 1984, 117n.
V obidvoch prípadoch nosenia cenností, ✏i u✑ zavesených na krku a visiacich na hrudi srdci alebo pripevnených na zápästí, sta✏í pozorova✒ zvyky nosenia cenností a ozdôb ✑ien a
mu✑ov v sú✏asnosti. Srdce a zápästie ostávajú v ka✑dej dobe typickými miestami, na ktorých
sa nosia vzácne chvíle, osoby ✏i udalosti v podobe ✓perku alebo pekne vypracovaného
predmetu.
17
Zj 21,4; porov. Iz 25,8; Jer 31,16; Iz 35,10; 51,11; 65,19
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Hudobne je my✁lienka zabudnutia na trápenie a strach vyjadrená
harmonickým zvukom akordov pri slovách rozveseli✂ smutné o✄i.18 Upokojujúce slová o záchrane alebo lep✁ie o naplnení dosahujú vrcholné
vyjadrenie v obraze Je☎i✁a a du✁e ako za✆úbeného páru v objatí. Ide o
vyjadrenie naplnenej lásky. Nachádza sa v Piesni piesní na dvoch miestach (2,6 a 8,3). V obidvoch prípadoch za ✝ou nasleduje zaprisahávajúca
formula adresovaná jeruzalemským dcéram. Jej obsahom je výzva neru✞i✂ lásku, kým sa jej samej nezachce. Zaprisahávajúca formula je akoby
tromi bodkami za vysloveným symbolom, ktorý je nemo☎né priblí☎i✟ ✠i
opísa✟ slovami. Je to tajomstvo súvisiace s Bohom, ku ktorému treba
pristupova✟ s báz✝ou a v ✠ase na to ur✠enom.
My✁lienkový pochod vedúci Bacha k vo✆be týchto obrazov je ✟a☎ké
sledova✟. V ka☎ dom prípade vyslovená tú☎ba ☎enícha v práve spomenutom obraze dostáva v nasledujúcej árii podobu ✆úbostného dialógu.
Miestom uskuto✠nenia toho, o ✠om hovorí, v✁ak u☎ nie je zem a svet,
ale nebeské ru✡e, rados✂, hojnos✂, rozko✞.
3.5.4 ☛iesta veta: Svadobná piese☞ ✌enícha a nevesty
Predposledná veta kantáty je opä✟ dialógom medzi Je☎i✁om a du✁ou
- priate✆om a priate✆kou. Podobne ako v tretej vete, hlasy po vzájomnom dialógu a nasledovnom dobiehaní splynú v jeden spev. Dueto je v
porovnaní s predchádzajúcim melodickej✁ie a rytmickej✁ie.19
Celý dialóg disponuje obrazmi z Piesne piesní. Mo☎no v ✝om vidie✟
istý posun, oproti rozhovoru v prvej árii. Prejav sa stáva jednotnej✁ím,
milovaný v odpovedi opakuje skoro v nezmenej podobe predtým jemu
adresované slová. Podobne ako v Piesni piesní, dialógy v obidvoch
áriách za✠ína milovaná.
Prvá veta rozhovoru je zvlá✁tna tým, ☎e nie je skuto✠ným dialógom.
Obidve ✠asti patria pod✆a zmyslu do úst milovanej: Moj priate✍ je môj a
ja som jeho. Hovori✟ o tom, ☎e Bach chcel by✟ otrocky verný biblickému
textu20 sa nedá, preto☎e v celej kantáte je sotva mo☎né nájs✟ presný citát
z Biblie. Aký zmysel sa skrýva za touto textovou drobnôstkou, je ✟a☎ké
ur✠i✟. Mo☎ no je lep✁ie túto otázku necha✟ otvorenú.21 V ka☎dom prípade

18
DÜRR, A.: Die Kantaten von Johann Sebastian Bach mit ihren Texten. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1995, 723.
19
DÜRR, A.: Die Kantaten von Johann Sebastian Bach mit ihren Texten. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1995, 723.
20
DÜRR, A.: Die Kantaten von Johann Sebastian Bach mit ihren Texten. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1995, 721.
21
Bachovi ide mo✎no práve o zdôraznenie nev✏ednosti dialógu: Slová patriace k slovníku
ka✎dého milujúceho sa páru, sa týmto dostávajú do roviny slov výnimo✑ného páru ✒ Je✎i✏a a
✑loveka. Istú paralelu mo✎no nájs✓ vo východnej maliarskej ikonografii, kde nereálne zobrazovanie perspektívy odkazuje na nadprirodzený charakter výjavu.
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slová vyjadrujú neotrasite✁nú istotu milovanej o láske jej partnera, ✂o v
piesni zodpovedá istote du✄e v Je☎i✄ovu lásku.
Opakujúci sa nasledujúci ver✄: Lásku nemô✆e ni✝ rozdeli✞ komentuje
za✂iato✂ nú vetu ako jej paralelné vyjadrenie, o ktoré je pôvodný biblický ver✄ roz✄írený. Nasleduje sú✂asníkovi málo zrozumite✁ný obraz:
chcem s tebou pás✞ na nebeských ru✆iach s odpove✟ou mô✆e✠ so mnou
pás✞ na nebeských ru✆iach. V Piesni piesní je to druhá ✂as✡ ver✄a (Pies
2,16), ktorý v Lutherovej Biblii znie: Mein Freund ist mein, und ich bin
sein, der unter den Rosen weidet.22 Môj priate☛ je môj a ja som jeho, toho,
ktorý pasie na ru✆iach. Priate✁ je predstavený ako pastier. V starovekom
orientálnom svete bola postava pastiera nanajvý✄ symbolická. Obraz sa
spájal s my✄lienkami prvého postavenia, vysokej hodnosti a absolútnej
dôvery. K pastierovi boli prirovnávaní bohovia staroveku a ich zástupcovia na zemi - vládcovia. V Biblii sa táto symbolika pou☎íva s ve✁ kou
ob✁ubou. Ideál krá✁a Izraela, Dávid, bol v mladosti pastierom. Pri ustanovení do krá✁ovskej funkcie sa na☞ obracia národ slovami: Ty pas môj
☛ud, Izrael, a ty bude✠ knie✆a✞om nad Izraelom (2 Sam 5,2). Obraz pastiera dosahuje vrchol v stoto☎ není s Bohom v SZ (napr. ✌ 23; 80) a s
Je☎i✄om Kristom v NZ (Jn 10).
V baroku bola pastierska symbolika rovnako zrozumite✁ná pre podobnos✡ biblického podania s dobovým ☎ánrom "pastierskej poézie".
Obraz pasenia na nebeských ru✆iach v kantáte sná✟ vyjadruje bohatstvo
a dostatok, ktoré ponúka spolo✂ný ☎ivot zamilovaných. Známa veta:
Pás✞ na zelených pa✠ienkoch zo ✌ 23 je v Piesni vyjadrená obrazom
pastvy na lotosových alebo ✁aliových kvetoch v hebrejskom origináli,
alebo ako Luther analogicky výsti☎ne prelo☎il - na ru☎iach, kvetoch
symbolizujúcich lásku.
Bach ✂iasto✂ne upravuje pôvodný text dvomi roz✄íreniami. Hovorí o
nebeských ru☎iach, ✂ím im dodáva novú hodnotu; a pôvodný text, v
ktorom milovaný je pastierom, mení na podobu dvojice vstupujúcej bok
po boku do ideálneho nebeského sveta, aby v ☞om pre☎ívala plnos✡
vzájomnej lásky, ako to rozvíjajú hne✟ nasledujúce ver✄e z Knihy proroka Izaiá✄a. Tam rados✞, hojnos✞, rozko✠... (porov. Iz 35,10; ✌ 16,11) sú
✟al✄ie symboly dokonalého sveta, v ktorom Bohom premenený ✂ lovek
☎ije v plnom spolo✂enstve.
Obrazy v druhom recitatíve a v druhej árii (s výnimkou pastierskej
symboliky) majú jedno spolo✂né: Hoci sú v✄etky prebraté z konkrétnych
miest Biblie, pre ich pochopenie nie je potrebná ☎ iadna ✄peciálna príprava ani vysvet✁ovanie. Samy osebe sú schopné priamo prehovára✡ k
✂loveku. Takto sa re✂ kantáty ku koncu zjednodu✄uje, stáva sa ✂oraz
zrozmite✁ nej✄ou stále vä✂✄iemu okruhu ✁ udí.
22

Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, Nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers. Neue Ausgabe mit der Petitschrift 1816, 663.
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Obrazná re✁ má intuitívny charakter, umo✂✄ujúci prenika☎ do h✆bky,
odovzdáva☎ plný obsah. Jej základnou podobou je poetická re✝. Táto sa
v plnej miere pou✂íva v teologickom jazyku, preto✂e autentické nábo✂enské skúsenosti nie sú ✁írym pochopením konceptov ani ✁istými
emóciami, ale totálnymi skúsenos☎ami.23 Biblia ako nábo✂enská kniha v
bohatej miere pracuje práve pomocou tohto druhu jazyka. Obrazy nemo✂no poklada☎ za druh ornamentu. Rovnako ho nemo✂no vyklada☎ iba
racionálnym vysvet✞ovaním. Cie✞om výkladu musí by☎ zachovanie pôvodnej ✂ivej výpovede obrazu. Mal by by☎ pokusom o "preklad" symbolického obrazu do odbornej re✁i, istou parafrázou prózy do podoby
precíznej formulácie.24 V prípade biblických textov, z ktorých kantáta
pozostáva, je to o to zaujímavej✟ie, ✂e obraz sa vyjadruje - re✁ou hudby.
3.6 Kantáta ako celok
3.6.1 Vnútorné napätie a vývoj v kantáte
V kantáte sa dajú pozorova☎ ✁rty interpretácie od v✟eobecného ku
konkrétnemu, od nejasného k zrozumite✞nému, od teoretického k poznaniu zo skúsenosti.
Konkretizácia
Prvý recitatív (2. veta) mo✂no vníma☎ ako prechod od evanjeliovej
perikopy cez text Nicolaiovej cirkevnej piesne k vlastnej interpretácii.
Hlas hovorcu k spolo✁enstvu panien nadobúda stále osobnej✟í charakter
a samotné obrazy vyjadrujú prechod od známej teologickej pravdy o
príchode Mesiá✟a, v prípade piesne o druhom príchode Krista, ku konkrétnemu zobrazeniu Je✂i✟a ako ✂enícha pre du✟u. V✟eobecná teologická pravda postupne nadobúda obraz dvoch milujúcich sa osôb, ktorý
✁lovek pozná z vlastnej skúsenosti. V tretej vete dochádza k podobnému posunu.25 V evanjeliu vchádza do sály pä✠ múdrych panien, ktoré
sprevádzajú ✂enícha, pri✁om o neveste sa ni✁ nehovorí. V interpretácii
sa po✁et zu✂uje na jednu du✡u, tá sa v nasledujúcom recitatíve mení na
vyvolenú nevestu a v poslednej árii na osobné "ty". Mo✂no hovori☎ o
aplikácii - skonkrétnení. Posluchá✁ je priamo oslovený a mô✂e sa identifikova☎ s du✟ou. Následná reakcia by sa mala vyjadri☎ v osobnom sto23

SCHÖKEL, L.A.: Estudios de Poétika hebrea. Barcelona: 1963, 279.
SCHÖKEL, L.A.: Estudios de Poétika hebrea. Barcelona: 1963, 280n.
25
Proces konkretizácie mo☛no pozorova☞ aj v spôsobe obsadzovania hlasov jednotlivých
osôb. Prechodný, e✌te nie celkom osobný tón prvého recitatívu vyjadril Bach tenorovým
hlasom ✍astej✌ie pou☛ívaným ako neutrálny hlas rozpráva✍a. Aj ke✎ v prípade Bacha nemo☛no hovori☞ o konzekventnom prira✎ovaní jednotlivých hlasov istým sólo partiám ✍i charakterom, v kantáte Wachet auf hlasové zastúpenie nasved✍uje tomu, ☛e bolo dôsledne vyberané
a v celej skladbe jednotne zachované. V tenore je aj druhá sloha pôvodnej Nicolaiovej piesne
tvoriacej po obsahovej stránke prechod medzi prvou áriou a následným recitatívom. Obsah
je ten istý ako obsah prvého recitatívu, ✍o je ✎al✌ím z poukazov zachovávania vybraného
druhu hlasu súvisiaceho s osobou alebo s obsahom textu. V prípade druhého recitatívu je
zvolený bas predstavujúci Je☛i✌a ako ☛enícha tú☛iaceho po milovanej.
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to✁není sa s du✂ou, vo vstúpení do sály na svadobnú hostinu a v osobnej ú✄asti na udalostiach, ktoré sa v nasledujúcich ✄astiach kantáty odohrávajú. Je tu vykreslená vnútorná dynamika rozvoja vz☎ahu. O✄akávaný
✁eních a spolo✄enstvo z prvej vety kantáty postupne nadobúdajú ✄oraz
osobnej✂í charakter. V poslednej árii (6. veta) sú to dve osoby - mu✁ a
✁ena, vyjadrujúci navzájom najhlb✂ie city lásky.
Pohyb v priestore
Proces konkretizácie mo✁no pozorova☎ aj v priestorovom pohybe
vzájomného zbli✁ovania sa hlavných osôb. V prvej vete je oznámený
príchod ✁enícha. V druhej vete prichádza odkia✆si z výsosti a sionské
dcéry ho majú privíta☎. V tretej vete sa otvára svadobná sála, v piatej
vete milujúci pozýva milovanú do sféry intimity opísanej v posledných
dvoch vetách ako vzájomné splynutie v jedno.
3.6.2 Bachova individualita pri vyjadrovaní
V barokovom období bola Je✁i✂ova láska jednou zo základných nábo✁enských tém. Zdôraz✝oval sa pritom predov✂etkým aspekt ✞udskosti
Jeho lásky. Je✁i✂ bol ten, ktorý ponúkal svoju lásku jednotlivcovi, pri26
✄om odpove✟ou mala by☎ láska zo strany osloveného ✄loveka. Spôsob
vyjadrovania charakterizovali isté zau✁ívané formy. Pri ospevovaní lásky
nesmela chýba☎ terminológia ako pote✠enie, sladkos✡, miernos✡ ✄i du✠a
alebo srdce.
Napríklad Kristus sa v jednej z viano✄ných cirkevných piesní opisuje
nasledovne: Mali☛ká ru☞i☛ka nám sladko vonia ... Alebo slová básne
in✂pirovanej Pies✝ou piesní od Quirina Kuhlmannsa, v ktorej pri 24.
bozku lásky ✁eních vyzýva nevestu: Hore sa! Priate✞ka moja! Plnos✡ jarného pote✠enia sa smeje!..., Ó, pokladík, moje pote✠ enie... pri 25. bozku
lásky nevesta nad✠ eným jasotom odpovedá: To je hlas môjho priate✞a,
Jeho sú tie sladké slová ✌Zukkerworte✍...27
V Bachových skladbách sa tento spôsob formulovania nevyskytuje,
hoci vo svojej kni✁nici mal z 5228 "duchovných" kni✁ných titulov viac
ako polovicu od nasledovníkov Johanna Arndsa vyjadrujúcich sa vy✂✂ie
uvedeným spôsobom. Medzi knihami sa nachádza aj Güldene Apfel od
Johanna Christiana Adamisa, zara✟ovaným k nad✂eným nasledovníkom

Porov.: PA✎A, G.: Mediálna problematika v Katolíckej nábo✏enskej výchove. Pre✑ov :
Pre✑ovská univerzita v Pre✑ove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 88.
27
Quirin Kuhlmanns, Breßlauer Himmlische Libes-Küsse... Poetisch obgefasset. Zu JENA...
1671 (CASPER, J. S.: "Die Auslegungstradition im Text der Kantate BWV 140". In: PETZOLDT,
M. (ed.): Bach als Ausleger der Bibel, Theologische und musikwissenschaftliche Studien zum
Werk Johann Sebastian Bachs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1985, 65n).
28
Bachova kni✏nica obsahovala pribli✏ne 81 zväzkov rôzneho formátu (Bouman, Musik, 34).
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luteránskej ortodoxie.29 Kniha je 600-stranovým komentárom k Piesni
piesní zodpovedajúcim duchu svojho ✁asu. Je prekvapujúce, ✂e v Bachovej kantáte nie sú pou✂ité citáty z tohto komentára a jej re✁ neprezrádza ani spôsob vyjadrovania alebo myslenia diela, ktoré Bach musel
pozna✄.
Rovnako mohol z dostatku expresívneho materiálu z Piesne piesní
vybra✄ rôzne pôsobivé obrazy. Aj v tomto prípade sa v☎ak zachováva
zdr✂anlivo. Pritom o pou✂itých obrazoch nemo✂no poveda✄, ✂e by ich
výpovedná hodnota bola nepravá alebo chladná. Bach aj tu zanecháva
stopu svojho vnútorného presved✁enia o vyvá✂enosti, harmónii a usporiadanosti.
✆a✂ko poveda✄, ✁i Bach poznal výroky Bernarda z Clairvaux, av☎ak
v kantáte postupuje pri vykladaní biblického textu spôsobom, ktorý sa
hodí k Bernardovmu návodu k výkladu Písma. Bernard pou✂íva metaforu o matke kojacej svoje die✄a, aby charakterizoval úlohu kazate✝a. Kazate✝ má zostúpi✄ k svojim posluchá✁om podobne, ako sa matka sklá✞a
k svojmu die✄ a✄u. Má pou✂íva✄ obrazy, ktorým rozumejú, aby im pomohol pochopi✄ obrazy zlo✂ité. Pod✝a Bernardovho chápania ✂enský princíp vyjadruje ducha a dodáva hybnú silu telesným substan-ciám, uvádza
do pohybu emócie. Paradoxným spôsobom tento vzostup od veci k
znaku spôsobuje priblí✂enie sa k Bohu, za✝ úbená rozohnenos✄ dostávajúca naj✁istej☎ie vyjadrenie vo výstupe, v alienatio mentis, v oddialení sa
od v☎etkého "pozemského".30
Bach vyjadril roz☎írenú teológiu svojej doby obrazmi blízkymi ka✂dému ✁loveku. Svadba, Je✂i☎ a du☎a, milujúci sa pár, sú obrazmi vychádzajúcimi z jeho vlastných ✂ivotných skúseností.
Obrazy, ktoré Bach v kantáte Wachet auf pou✂il, nepova✂oval iba
za pribli✂né vyjadrenie pravej lásky, kone✁ného naplnenia, po ktorom
✁lovek od prirodzenosti tú✂i. Nezdá sa mi pravdivé tvrdenie, ✂e obrazy
pou✂ité v kantáte treba chápa✄ iba ✁írym duchovným spôsobom. Bach
ako hudobník mal oproti teológom a veriacim svojej doby výhodu. Spo✁ívala v tom, ✂e nebol nútený vyjadrova✄ sa tradi✁nou teologickou re✁ou
spôsobom vlastným jeho sú✁asníkom. Ako hudobník mohol pochopenie
✂ivota, viery, Boha, vyjadri✄ formou, ktorá, aj ke✟ do ve✝kej miery musela re☎pektova✄ hudobné zákonitosti tradície jeho doby, predsa ponechávala dostatok vo✝ného priestoru pre vlastný vkus. Zvlá☎tnos✄ou je, ✂e
hoci ostal verný tradi✁ným formám, dokonca tradi✁ným dielam, dokázal
im da✄ nového ducha. Z jeho diela sa dá vycíti✄, ✂e jeho hudba a jej
29

CASPER, J. S.: "Die Auslegungstradition im Text der Kantate BWV 140". In: PETZOLDT, M.
(ed.): Bach als Ausleger der Bibel, Theologische und musikwissenschaftliche Studien zum
Werk Johann Sebastian Bachs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1985, 63n.
30
ASTELL, A.W.: The Song of Songs in the Middle Ages. London: Cornell University Press
1990, 101n.
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slovné obrazy sú symbolmi. Symbolmi v pravom slova zmysle, ako tie,
ktoré nielen predstavujú a zobrazujú to, ✁o je ideálne, ale aj otvárajú
zobrazovanú skuto✁nos✂. Ak rozpráva o dialógu lásky medzi Je✄i☎om a
du☎ou, vychádza zo skúsenosti lásky medzi mu✄om a ✄enou,31 ak o
nebeskej hostine radosti, hudbe a speve, tak je za tým schopnos✂ vychutnáva✂ pozemské dobrá ako predzves✂ nebeských.32
3.6.3 Symbolická hodnota kantáty Wachet auf v Bachovej
tvorbe
Kantáta Wachet auf je jednou z posledných kantát, ktoré mali zav✆33
☎i✂ rad kantát "regulovaného" cirkevného roka. Dokon✁enie nieko✝koro✁ného diela sa v kantáte odrá✄a viacerými spôsobmi. Kantáta má
sedem viet. V prvej kapitole Genezis Boh siedmym d✞om zavr☎uje stvorenie sveta.
Hlavnou témou kantáty je mesiá☎ska ve✁ná svadobná hostina. Aj
Biblia kon✁í obrazom svadby nebeského Jeruzalema zostupujúceho z
neba a opisom kone✁nej plnej ve✁nej radosti.
Má by✂ za✁iatok kantáty: Prebu✟te sa! a jej koniec Aleluja naveky!
druhom odkazu Johanna Sebastiana? Dej za✁ína v napätom momente
príchodu ✄enícha na zemi a kon✁í vo ve✁ nej radosti v nebi. Ak je zav✆☎ením tvorby kantát, tak, obrazne povedané, v☎etky vedú k Pôvodcovi
sveta.
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