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H1A ROSENBLATT, JOSEF (YOSSELE) 
 

(päivitelty 9.12.2022) 

 

H1A Rosenblatt, Josef (Yossele); aikansa kuuluisin juut. kanttori, kanttoreiden 

    kuningas; Ukraina/Venäjä USA Palestiina [1882–1933] 
     https://ghlq.weebly.com/h1a-rosenblatt.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO (vain Juhan opiskelijoille) 

 

0. Dokumentteja 

1. Kanttoreiden kruunaamaton ja rahaton kuningas 

 

 

0. DOKUMENTTEJA 

 

H1 239 Shir hama'alot. Beshuv Adonai (Ps. 126 & Minkowski, et al.) Matkalaulu 
     https://ghlq.weebly.com/239.html 
 

Minkowski, Pinchas; juut. kanttori; Ukraina USA [1859–1924] 
     https://he.wikipedia.org/wiki/פנחס_מינקובסקי 

 

Yossele Rosenblatt 
     https://en.wikipedia.org/wiki/Yossele_Rosenblatt 

     http://www.chazzanut.com/rosenblatt/rosenblatt-notes.html 

     https://perryjgreenbaum.blogspot.com/2017/11/cantor-yossele-rosenblatt-shir-hamaalot.html 

     http://www.chazzanut.com/articles/rosenblatt-1.html 

     https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Yossele_Rosenblatt 

Youtube 

Ano Avdo (8.20) 1930~ אנא עבדא 
     https://www.youtube.com/watch?v=xbiSuJc0akE 

Hamavdil ~1930 (6.30) 
     https://www.youtube.com/watch?v=-bCoAebGd3I 
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1. KANTTOREIDEN KRUUNAMATON JA RAHATON KUNINGAS 

 

 

 
 

Yossele Rosenblatt v. 1918 

 

Josef "Yossele" Rosenblatt (s. 9.5.1882 Ukraina, k. 19.6.1933 Jerusalem) oli 

aikansa kuuluisin juutalainen kanttori (hepr. chazan). Häntä on kutsuttu 

kanttoreiden kruunaamattomaksi kuninkaaksi. Epäonnisten liiketoimiensa 

johdosta häntä voi tituleerata myös rahattomaksi. 

 

Rosenblattin etunimestä käytetään yleensä muotoa "Yossele", joka on hänen 

äidinkielensä eli jiddishin diminutiivi Josef-nimestä. Hänet muistetaan erityisesti 

Psalmin 126 esityksestä (Shir hama'alot eli Matkalaulu). Rosenblattin esittämänä 

laulu sai suuren suosion ja oli vakavasti otettava ehdokas jopa Israelin 

kansallislauluksi. Melodia liitetään niin vahvasti Rosenblattiin, että moni ei edes 

tiedä, että sen on säveltänyt hänen sukulaisensa, ukrainalais-amerikkalainen 

kanttori Pinchas Minkowski [1859–1924]. 

 

 רוזנבלט" יוסל'ה "יוסף טרֹוֶזְנְבל  " יֹוֵסֶל'ה "יֹוֵסף

זענבלַאטטיׁשד  יי  בְ  סעלע רא   : יא 

ן  חזן ַחז 

יר  המעלות שיר ַהַמֲעלֹות־ׁש 
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ס יְנח  י פ  יְנקֹוְבְסק   מינקובסקי פינחס מ 
 

Rosenblatt oli syntyisin silloiseen Venäjään kuuluneesta Ukrainasta. Hänen 

isänsä toimi juutalaisen seurakunnan kanttorina. Perhe muutti Itävaltaan pojan 

ollessa 7-vuotias. Jossele oli ihmelapsi, joka kiersi laulamassa Itävalta-Unkarin 

synagogissa. Rosenblatt avioitui 18-vuotiaana Taube(le) Kauffmanin kanssa 

vuonna 1900. Hääjuhlan vielä kestäessä hänet valittiin Unkarissa ensimmäiseen 

virkaansa neljänkymmenen kanttorikandidaatin joukosta. Hän toimi kanttorina 

myös Saksassa sekä vuodesta 1912 alkaen Yhdysvalloissa. Eurooppaan hän teki 

myöhemmin kaksi konserttikiertuetta vuosina 1923 ja 1928. 

 

Rosenblattin maine levisi laajalle. Hän piti tuottoisia konsertteja ja sai lisänimen 

"Juutalainen Caruso", maailmankuulun italialaisen oopperatenori Enrico 

Caruson [1873–1921] mukaan. Rosenblattin ihailijoihin kuului Caruson itsensä 

lisäksi myös esim. Charlie Chaplin [1889–1977]. Jossele tunnettiin erityisesti 

taidosta siirtyä normaalista lauluäänestä falsettiin lähes ilman havaittavaa 

katkoa. Vuonna 1927 hän esiintyi maailman ensimmäisessä ääni- ja 

kuvasynkronoidussa eli puhutussa elokuvassa "The Jazz Singer". 

 

1920-luvulla tämä kuuluisa ja ihailtu laulaja joutui onnettomien liiketoimien 

johdosta suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Lopulta hän muutti vaimonsa ja 

kahden nuorimman lapsensa kanssa Israeliin pakoon amerikkalaisia velkojiaan 

vuonna 1933. Rosenblatt kuoli sydänkohtaukseen Jerusalemissa samana vuonna 

51-vuotiaana. Hautajaisvieraita oli yli 20 000. Hänet on haudattu Öljymäelle. 

 

Rosenblattin maine on säilynyt monien restauroitujen äänilevytallenteiden 

kautta. Kaikkiaan hän levytti yli 180 kappaletta, joista suuri osa oli hänen omia 

sävellyksiään. Häneen liittyy myös anekdootti juutalaisesta kanttorista, joka 

kutsuu itseään "kolmanneksi Yossele Rosenblattiksi". Kun tältä tiedustellaan, 

kuka mahtaisi olla se "toinen Yossele Rosenblatt", niin kuuluu närkästynyt 

vastaus: "Ei voi olla ketään toista Yossele Rosenblattia!" 
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