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Игорь Ратушный

ТРИ ВОПРОСА МУДРЕЦА
Если не я за себя, то кто за меня?
Но, если я только за себя, – то чего я тою?
И, если не теперь, то когда?
Пиркей Авот, 1:14

Больше двух тысяч лет назад жил в Земле Израиля мудрец по
имени Гиллель, которого заслуженно считают отцом еврейской
мудрости. Именно ему принадлежит слова, ставшие эпиграфом
данной статьи, в которой речь пойдёт о работе Хмельницкого
благотворительного фонда «Хесед Бешт» по возрождению
еврейской музыкальной культуры.
Двенадцать лет назад, в период становления организации, когда
всё надо было начинать с нуля, первоочередными были, конечно
же, социальные вопросы. Но не хлебом единым жив человек: песен
просит душа человеческая - нужны человеку молитвы и музыка,
праздники и веселье. Ведь, как и все народы, евреи любят веселиться,
петь и танцевать. Вот тогда-то и встал перед нами первый вопрос:
«Если не я за себя, то кто за меня?»
Мы понимали: не стоит ждать, что кто-то приедет, кто-то споёт,
кто-то устроит для нас праздник - самим надо браться за это очень
трудное, но такое прекрасное дело! Как поётся, «нам песня строить
и жить помогает». И было решено: не будем откладывать и ждать!
С песней и музыкой все основные важные задачи будут решаться с
большей энергией и энтузиазмом. Вот и ответ на следующий вопрос:
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«И, если не теперь, то когда?». И, объединив эти два вопроса, мы с
энтузиазмом взялись за работу.
Самыми искренними словами благодарности хочу вспомнить
тех подвижников, что первыми взялись за дело возвращения в нашу
жизнь еврейской песни, музыки, танца. Это пионеры еврейского
возрождения - Лев Гойхман, Ирина Зеленая (Хмельницкий), Яков
и Полина белопольские (Каменец-Подольский). Прекрасные
композиции ансамбля еврейского танца «Нахес» («Счастье»)
были поставлены Заслуженным артистом Украины Александром
Шиманским.
С созданием Фонда «Хесед Бешт» начался новый созидательный
этап. С душой и кипучей творческой энергией взялась за создание
женской вокальной группы Виктория Грузинская. Первыми
участниками группы стали энтузиасты возрождения национальной
культуры: Нина Дышлевская, Роза Глейбер, Зинаида Скрипченко.
Долгую и счастливую творческую историю имел, созданный
Иваном Кроплисом, режиссером городского Дома культуры, мюзикл
«Мелодии её сердца». В наших первых концертах звучала флейта
Дениса Смирнова (Нетишин), песни в исполнении Артёма Зона
(Теофиполь), Михаила Брикмана (Славута), Александра Рониса
(Хмельницкий), автора гимна Фонда «Хесед Бешт»); сотрудников
Фонда - Анны Мацкиной (Славута) и Лизы Кирцман (КаменецПодольский).

Виступ ансамдблю “Нахес“ на святкуванні Дня міста.
Хмельницький, 1993 рік.
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Дело
энтузиастовпервопроходцев с успехом
продолжили
талантливые
организаторы и исполнители
- Оксана Устинова и Анатолий
Музыка,
чьи
творческие
достижения
неоднократно
отмечены
дипломами
и
наградами
конкурсов
и
фестивалей еврейской музыки.
Создав детскую вокальную
группу «Штилим» («Ростки»),
Оксана Устинова познакомила
с
еврейской
музыкой
совершенно новую аудиторию
– детей и молодёжь, открыв
для них музыкальный мир их бабушек и прабабушек. И вот уже
стали звучать в концертах песни на идиш в исполнении Светы
Мирочник, Илоны Мильяшкевич, Инны и Дениса Мицель. Сегодня
их песенную эстафету подхватили Карина Березовская и Миша
Поляк.
Наша работа по возрождению еврейской музыки не
ограничивалась лишь Хмельницким. Ведь Фонд работает в двух
областях – Хмельницкой и Тернопольской. Зрители овациями
встречали в Тернополе и Черткове, Славуте, Шепетовке, Дунаевцах,
Каменце-Подольском каждую новую песню в исполнении
сотрудников и волонтёров хеседа - Михаила Чутко, Елизаветы
Горбачёвой (Тернополь), Михаила Веретехи (Каменец-Подольский).
Сотни концертов и выступлений - и многочисленные слова
благодарности, слёзы радости, аплодисменты. Счастье и … горечь
о безвозвратно утраченном. И, хоть многого не вернуть, ещё
можно записать песни, воспоминания, возродить аутентичную
манеру исполнения народной музыки. Поэтому кроме концертов и
выступлений нами была проделана робота по сбору фольклорного
материала и изданию диска с собранными песнями. И тут нужно
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назвать таких подвижников, как Леонид Сергеевич Лыс, Абба
Давыдович Калинер, Семён Аронович Вайсблай, Абрам Аронович
Гитман.
Когда в наших концертах стали звучать мелодии в
прекрасном исполнении Татьяны Мицель, что возродила народную
манеру исполнения бытовой и обрядовой еврейской песни, зрители
говорили, что они будто вернулись в своё детство. А талант Татьяны
был отмечен престижными наградами многих фестивалей и
конкурсов еврейской музыки.
Но Гиллель задал ещё один вопрос: «Но, если я только за себя,
– то чего я стою?». Вот почему мы никогда не замыкались только
в своей национальной среде. Искусство интернационально, а язык
музыки понятен без перевода. Организованные нами программы
достойно представляли еврейское искусство на фольклорных
праздниках и фестивалях как в области, так и за её пределами. И,
пожалуй, ни одно значимое фольклорно-музыкальное мероприятие
не обходится без участия наших артистов, а это огромная аудитория,
которая открывает для себя еврейскую культуру, узнаёт традиции
нашего народа. И вот уже востребованы нотные сборники и
записи музыки из нашего большого библиотечного собрания.

8

МИР ВАМ!
Еврейская музыка входит в репертуар самодеятельных вокальных и
танцевальных коллективов, и даже уличные музыканты с упоением
исполняют для прохожих популярные еврейские мелодии.
Еврейская музыка стала фундаментом нашего творческого
сотрудничества с профессиональными музыкальными коллективами
и исполнителями: Заслуженной артисткой Украины скрипачкой
Валентиной Щур, скрипачкой Оксаной
Кавулыч,
вокалисткой
Фатимой
Чургиндзия. Украшением концертов,
проводимых Фондом, стали выступления
духового оркестра под управлением
Сергея
Рабийчука,
эстрадных
исполнителей - Андрея Клименко, Сергея
Гульшани, Виктории Фримирштейн.
Еврейскую духовную музыку наши
зрители впервые услышали в прекрасном
исполнении Светланы Бабицкой. В
репертуаре этой вокалистки песни на
девяти языках мира, в том числе на идиш
и иврите.
Перед нашей аудиторией выступают
такие мэтры, как Борис Романович
Липман,
преподаватель
КаменецПодольского Национального университета имени Ивана Огиенко.
Он - музыкант, композитор, автор песен на слова еврейских поэтов.
Еврейская песня раскрыла таланты сотрудников хеседа и
ещё больше сплотила коллектив. Как трогательно звучали в
первых наших концертах народные и современные еврейские
песни в исполнении Анны Мацкиной, Аллы Кулигиной, Марины
Андреевой, Лизы Кирцман, Эммы Зон, Розалии Фрейлихман. А в
дальнейшем уже ни одна встреча не проходила без полюбившихся
песен - «Еврейские глаза», «А идишэ мамэ», «Тум-балалайка» люди готовы были слушать их ещё и ещё.
В исполнительском мастерстве всё новых высот достигают
Анатолий Музыка, Татьяна Мицель, Светлана Бабицкая, Кира
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Нанба, Алла Кулигина. Они дарят встречу с еврейской песней
людям в городах и сёлах, выступают для небольших аудиторий
в ветеранских организациях и в масштабных концертных
программах. Репертуар вокалистов постоянно пополняется новыми
песнями и композициями, а зрители с нетерпением ждут встреч с
полюбившимися исполнителями.
Сегодня в Общинном Центре «Тхия» работает студия звукозаписи, которая занимается сбором и архивированием еврейской
музыки.
Народная музыка не только раскрывает душу народа, но и
сближает людей различных культур. Наглядный пример этого история создания вокальной группы «Нисан» под руководством
Тамары Ковалёвой при Тернопольском представительстве Фонда.
Инициаторами её создания стали сотрудники патронажной
программы. Эти замечательные женщины хотели окружить своих
подопечных не только профессиональной заботой, но и поделиться с
людьми душевным теплом, исполняя родные для них песни.

10

МИР ВАМ!
Многолетним плодотворным творческим союзом стало наше
сотрудничество с Театром песни «Любава», которым руководит
кандидат педагогических наук Любовь Мартынюк (г. КаменецПодольский). В репертуаре этого прекрасного детского коллектива,
лауреата многих престижных песенных конкурсов, есть песни на
идиш, иврите, произведения еврейской духовной музыки, народные
еврейские песни. Без этого коллектива не проходит, пожалуй, ни
одно значимое мероприятие в области и в Украине. И, хотя у юных
артистов напряжённый концертный
график и привыкли они выступать на
лучших концертных площадках перед
огромной аудиторией, дети находят время
и душевные силы, чтобы выступить с
небольшими камерными концертами
перед теми людьми, что не выходят из
дома. Эти трогательные задушевные
концерты стали истинными уроками
любви, что нужны и слушателям, и
исполнителям.
В своей работе по возрождению
еврейской музыкальной культуры мы
не одиноки. Наши коллеги из Черновиц,
Львова, Винницы, Житомира и других
регионов тоже создавали свои хоры,
вокальные и танцевальные ансамбли,
вели собирательскую работу. И вот уже не только «…я для себя»
- творческие обмены, гастроли, выступления. Наши зрители
с ликованием встречают клезмерские ансамбли львовского и
черновицкого хеседов, вокальный ансамбль «Симха» (Винница),
мужской хор «Голдене менер» (Чернигов), театр «Мигральор» (Одесса), артистов из Израиля, России, Молдовы. Да и мы
исколесили с выступлениями всю Украину, побывали и в Молдавии.
Так и хочется воскликнуть вслед за великим Пушкиным: «Друзья
мои, прекрасен наш союз!». Все мы несём людям независимо от
национальности и вероисповедания еврейскую культуру, как часть
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культуры мировой, общечеловеческой.
Сделано много, но мы не успокаиваемся и не останавливаемся
на достигнутом. Сегодняшний день Фонда, а вместе с ним и
всей еврейской общины – это творческий поиск, кропотливая
репетиционная работа и как итог - музыкальные праздники,
концерты, встречи с самой широкой зрительской аудиторией.

Сцена з вистави “Мелодії її серця“. Режисер - Іван Кропліс.
Хмельницький, 2002 рік.
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Від упорядника

Хмельниччина - багатонаціональний край. Тут майже п’ять
століть тому знайшли притулок і другу батьківщину євреї – народ,
що мав свою мову і культуру, свою релігію і традиції.
Культури народів-сусідів, що співіснували поруч,
взаємозбагачували один одного. Колись у єврейських містечкахштетлах під час весіль звучали варіації на теми українських народних
пісень у виконанні музик-клезмерів. Сьогодні єврейські музичні
теми звучать у виконанні українських
музикантів. Справжня музика не знає
національних меж і кордонів, вона
вільно простує до слухача, об’єднуючи
людей, допомагає знайти спільну мову.
Мета цього нотного збірника –
познайомити найширші кола виконавців,
а разом з ними і слухачів із зразками
єврейського музичного фольклору,
а також із творами митців, життя і
творчість яких пов’язані з нашим краєм.
Єврейський музичний фольклор
розвивався у трьох основних напрямках:
народна пісня, інструментальна музика,
нігун (наспіви без слів). Всі ці напрямки
представлені у цьому збірнику.
Стилістичними особливостями
єврейської пісні є велика кількість
пестливих та зменшувальних суфіксів,
що підкреслюють увагу та сердечність у
відносинах персонажів. Пісні, простий
текст яких позбавлений зовнішньої
образності, сповнені внутрішньої віри, задумливості, емоційної
відкритості. Головним у таких піснях є не зовнішні прикраси, а ідея,
думка, дух.
Для музикантів-виконавців зазначимо деякі особливості
виконання єврейської фольклорної музики. Основою її виконання є
нескінченні, майже невловимі нюанси мелізматики (melismen, нім.
- прикраси), найтонше та багаторазове підсилення чи зменшення
звуку навіть у межах однієї ноти, складна система гліссандування
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(glisser. фр. - ковзати) та абсолютне легато (legato – букв. зв’язано,
зв’язана гра на всіх інструментах), а також експресивна манера
виконання.
Найважливішими функціями нігунів є очищення душі від
мирських турбот, внутрішнє зосередження, наближення до Вищих
духовних сфер.
Сподіваємось, що ця збірка знайде своє місце у відкритому
інтеркультурному просторі нашої країни.

Виступ дитячої вокальної групи “Штілім“ .
Хмельницький, 2000 рік.
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I. ПІСНІ

1. Хава нагіла

Мовчання - краще за мову,
але спів – кращий за мовчання.
Хасидське висловлювання

Душа кожного народу – у його піснях. Цю хрестоматійну
істину повною мірою можна віднести і до музичної культури
євреїв. У якій поетична творчість і, головним чином, пісня, займає
особливе місце і, з певних причин, довгий час була домінуючим
видом музичного мистецтва.
Мовою народних пісень та літератури євреїв Центральної
та Східної Європи була мова їдиш, яка сформувалась на межі X
–XI століть у результаті змішування верхньонімецьких діалектів
з елементами семітських, а пізніше слов’янських мов. Сьогодні
мова їдиш є однією із зникаючих мов Європи, що ускладнює
виконання пісень мовою оригіналу. Тому, укладаючи цей збірник,
було вирішено подати тексти пісень у транслітерації та авторських
перекладах, що зробить їх більш зрозумілими та доступними для
виконання. Римований переклад деяких пісень на українську мову
зроблено укладачем.
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(Давайте радіти)

Словосполучення «Хава нагіла» чули мабуть усі. Весела пісня,
де рефреном звучать ці слова, нікого не залишає байдужим – ноги
так і просяться у танок.
Мелодія пісні склалась у Садгорі (тепер передмістя Чернівців) у
резиденції хасидських цаддиків («цаддик» – івр. «благочестивий»,
титул духовного вождя хасидської громади). Згодом, а було це ще
до створення Держави Ізраїль, з нагоди урочистостей на цю веселу
мелодію були написані слова на івриті, і дуже скоро пісня стала
всесвітньо відомою. І хоч її було неодноразово перекладено різними
мовами та існує безліч варіантів виконання, подаємо оригінальний
текст та його переклад.
слова і музика Авраама-Цві Ідельсона
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Будем радіти, будем радіти,
Будем радіти, радість прийшла.
Будем співати, будем співати,
Будем співати, радість у нас.
Браття, всі у танок, браття, всі у танок,
Браття, браття, радість прийшла.
Друзі - всі як один, друзі - всі як один,
Друзі, друзі, радість у нас.
Хава нагіла, хава нагіла,
Хава нагіла венісмеха.
Хава нагіла, хава нагіла,
Хава нагіла венісмеха.
Хава неранена, хава неранена,
Хава, хава венісмеха.
Хава неранена, хава неранена,
Хава, хава венісмеха.

Свя-то, свя-то у нас.
Свято радісне сьогодні,
Свято радісне сьогодні,
Свято радісне сьогодні,
Свято радісне сьогодні.
Тож вставай і танцюй.
З святом, друзі, вас!

У-ру, у-ру, а-хім,
Ур ахім белев самеах,
Ур ахім белев самеах,
Ур ахім белев самеах,
Ур ахім белев самеах,
Ур ахім, уру ахім.
Белев самеах!

Жіноча вокальна група Фонду “Хесед Бешт“. Пісні за святковим
столом.
Хмельницький, 2001 рік.

18

МИР ВАМ!

2. Шалом алейхем!
(Мир вам!)

Ця найвідоміша пісня виконується на честь Суботи – головного
свята євреїв. Її словами є уривок з молитви. Біля святкового столу всі
члени родини беруться за руки і, звертаючись до ангелів, співають
гімн Всевишньому. Кожен з куплетів зазвичай повторюється тричі.

МИР ВАМ!
Бархуні лешалом малахей ашалом
Мал’ахей ельйон.
Мімелех малхей амлахім,
Акадош барух ху.
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Цетхем лешалом малахей ашалом
Мал’ахей ельйон.
Мімелех малхей амлахім,
Акадош барух ху.
Мир вам, ангели служіння, ангели Всевишнього, Царя над царями
царів, святе і благословенне ім’я Його.
Приходьте з миром, ангели миру, ангели Всевишнього, Царя над
царями царів, святе і благословенне ім’я Його.
Благословіть з миром, ангели миру, ангели Всевишнього, Царя
над царями царів, святе і благословенне ім’я Його.
Йдіть з миром, ангели миру, ангели Всевишнього, Царя над
царями царів, святе і благословенне ім’я Його.

Шалом алейхем малахей ашарет,
Мал‘ахей ельйон.
Мімелех малхей амлахім,
Акадош барух ху.
Боахем лешалом малахей ашалом
Мал’ахей ельйон.
Мімелех малхей амлахім,
Акадош барух ху.

Лауреат Всеукраїнського фестивалю єврейського мистецтва
“Шолом, Україно!“ (Київ) Світлана Бабицька.
Хмельницький, 2003 рік.
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3. Ломір але інейнем
(Давайте усі разом)

У кожного народу є свої застільні величальні пісні. Такою піснею
у євреїв Східної Європи є пісня «Ломір але інейнем» («Давайте усі
разом»). Склалась ця пісня у хасидському середовищі, де хасиди
з пошаною та радістю вітали за трапезою свого ребе, що був їх
духовним наставником та вчителем.
Згодом пісня стала виконуватись під час свят та весіль як
величальна пісня для гостей та родичів. Для цього до тексту (після
другого рядка) додають слова: «наречений», «наречена», «сваха»,
«сват» та інше чи імена гостей.

МИР ВАМ!
Браття, всі разом, всі разом,
всі разом,
Разом будемо поздоровлять,
Разом будемо поздоровлять.
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Тож давайте разом,
Тож давайте разом,
Вип’ємо чарочку вина!
Браття, усі разом,
Браття, усі разом,
Вип’ємо чарочку вина!

Переможиця фестивалю
“Чернігівська осінь“ (Чернігів)
Тетяна Міцель
Хмельницький, 2007 рік.

Ломір але інейнем, інейнем, Ломір мікабл пунем зайн.
Ломір мікабл пунем зайн –

Ломір але інейнем,
Ломір але інейнем,
Трінкен а глезеле вайн!

На сцені всі учасники традіційного концерту на свято Ханука.
Хмельницький, 2007 рік.
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4. Лехаім!
(За життя!)

За своїм змістом єврейське «Лехаім!» (івр. «За життя!») повністю
відповідає українському «Будьмо!».
Цю сучасну пісню вміщено у збірник як зразок інтерпритації
народних мотивів у авторській пісні.
слова Сема Ліпцина, музика Йозефа Шрогіна
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Лехаім, лехаім! Лехаім, лехаім!
1.
Лехаім, лехаім! Лехаім, лехаім!
Лехаім - піднімемо бокали,
Лехаім – за наші добрі справи.
3.
І ми келих піднімаєм
Лехаім - у мирі будем жити,
Всі танцюєм, і співаєм,
Лехаім – радіти і любити.
Лехаім, лехаім!
І нехай у ріднім краю
Лехаім, лехаім! Лехаім, лехаім! Пісні радісно лунають,
Лехаім, лехаім! Лехаім, лехаім! Лехаім, лехаім!
2.
Лехаім - щоб горя ми не знали.
Лехаім - щоб радісно співали.
І всі разом у цій залі
Дружньо скажемо «Лехаім!»
Лехаім, лехаім!

Лехаім – а шнепсл ломір махн,
Лехаім – фор але гіте захн.
Іх хейб ді глезлех ун реглаім,
Ломір але трінк лехаім.
Лехаім, лехаім!

Лехаім – фун цорес мір ніт вісн,
Лехаім – нор фун фрейд генісн.
Лехаім – фор шолем ломір
штребн
Лехаім - фор глік ун фрейд ун
лебн!

Лехаім, лехаім! Лехаім, лехаім!
Лехаім, лехаім! Лехаім, лехаім!

Танець “Фрейлахс“ виконує Народний ансамбль фольклорного
танцю “Гонта“. Художній керівник - Заслужений працівник
культури України Едуард Волошин.
Хмельницький, 1999 рік.
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5. ДІВКА НА ПЕЧІ СИДІЛА

Це разок народної пісні з досить фривольним текстом, що
виконувалися чоловіками як музичний жарт. Через те, що такі
пісні євреї виконували у суботу чи у свята, коли грати на музичних
інструментах не дозволяється, виникла особлива «інструментальна»
манера співу: мелодія звучить при повторі вигуків, що імітують
звучання ударних інструментів.

Свічка на печі горіла.
Тумба, тумба, тумбаба.
Дівка сукню собі шила.
Тумба, тумба, тумбаба.
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- Не спитаю, хто ти, звідки?
Тумба, тумба, тумбаба.
Заплачу тобі за нитку.
Тумба, тумба, тумбаба.

Парубійко пробігає.
Тумба, тумба, тумбаба.
Ниточку він розриває.
Тумба, тумба, тумбаба.

Буду, буду обнімати,
Тумба, тумба, тумбаба.
В уста буду цілувати.
Тумба, тумба, тумбаба.

- Ти куди біжиш так швидко?
Тумба, тумба, тумбаба.
Заплати мені за нитку!
Тумба, тумба, тумбаба.

Парочка сидить на пічці
Тумба, тумба, тумбаба.
Не горить у хаті свічка.
Тумба, тумба, тумбаба.

Духовий оркестр виконує єврейські мелодії. Художній керівник
і диригент Сергій Рабійчук. Святковий Ханукальний концерт.
Хмельницький, 2004 рік.
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6. Тум-балалайка

Ця пісня-загадка, що була складена під впливом російського
міського вальсу, давно вже стала інтернаціональною.

МИР ВАМ!
Тум-балалайка, грай, балалайка,
Грай, балалайка, на радість всім нам.
- Дівчино, мила, дозволь запитати:
Що без водиці може зростати?
Що без вогню зуміє згоріти?
А що без сліз гірко плакать-тужити?
Приспів.
- Гей, ти “розумнику”, - вчитись іди, Камінь росте де немає води.
Лише любов горить, не згоряє.
Серце без сліз плаче-ридає.
Приспів.

Стоїть хлопець думає,
Ніч стоїть, все думає.
Як запитати, щоб не зганьбитись.
Як запитати, щоб не зганьбитись.
Приспів:
Тумбала, тумбала, тум-балалайка.
Тумбала, тумбала, тум-балалайка.

Артем Зон.
Кам’янець-Подільський, 2000 рік.
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7. весЁлая песенка про ицИка
Одна з найпопулярніших пісень євреїв Східної Європи.
переклад А. Каплана та Є. Хаздана

МИР ВАМ!
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Припев.
Ни хлеба нет, ни халы,
Невеста, как мочало.
Ицик наш теперь уже женат.
Припев.
Никто его не принуждал,
И сам себя он наказал,
Ицик наш теперь уже женат.

Припев:
Давайте целоваться
И маме признаваться,
Что Ицик наш теперь уже женат.
Ой, Ицик наш теперь уже женат.
Женился он из чувства,
В его карманах пусто,
Ицик наш теперь уже женат.

2 раза
2 раза

Танцювальний ансамбль “Шахар“ (Київ)

Хмельницький, 2003 рік.
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8. Хватит нам перебранок

МИР ВАМ!
Хватит нам перебранок, перебранок,
У двери не стой,
У двери не стой!
Хватит нам перебранок,
2 раза
Помирись со мной!

переклад Д. Сєдих

Хватит нам перебранок, перебранок,
Ставь-ка самовар,
Ставь-ка самовар!
Хватит нам перебранок,
2 раза
Не шипи как пар!

Хватит нам перебранок, перебранок,
Ставь-ка самовар,
Ставь-ка самовар!
Хватит нам перебранок,
2 раза
Не шипи как пар!
Хватит нам перебранок,
Купим померанцы,
Купим померанцы.
Хватит нам перебранок,
Закружимся в танце,

2 раза

2 раза

Для клієнтів Фонду співає Розалія Фрейліхман.
Шепетівка, 2005 рік.

31

32

МИР ВАМ!

9. Скрипочка

Одним із ймовірних місць народження відомого єврейського
поета Лейби Квітко (1890-1952) вважається село Голосків
Летичівського району.
Притаманний дитині відкритий погляд на світ, гра уяви,
поєднуються у поезії з тонким психологізмом та яскравим колоритом
народної мови.
музика Якова Цегляра, слова Лейби Квітко,
переклад Михайла Свєтлова.

МИР ВАМ!
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МИР ВАМ!

Я разломал коробочку –
Фанерный сундучок,
Совсем похож на скрипочку
Коробочки бочок.

В руках моих послушная
Играет и поёт…
И курочка задумалась,
И зёрен не клюёт.

Я к веточке приладил
Четыре волоска, Никто ещё не видывал
Подобного смычка.

И воробьи чирикают,
Кричат на перебой:
«Какое наслаждение
От музыки такой!»

Приклеивал, настраивал,
Работал день-деньской…
Такая вышла скрипочка –
На свете нет такой!

Звучит по саду музыка,
Теряется вдали.
Играй, играй же, скрипочка!
Трай-ля, трай-ля, трай-ли!
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10. Хвилі Південного Бугу

І хоч життєві путі-дороги багатьох мешканців містечок давно
вже пролягли у далекі краї, любов до рідного краю довічно житиме
у їхніх серцях. Про це пісня двох митців – Заслуженого працівника
культури України, композитора Миколи Мельника та поета Юхима
Хаята, що мешкає в Ізраїлі.
музика Миколи Мельника, слова Юхима Хаята

МИР ВАМ!
Човен мій ледве торкнувся води,
Місячна тягнеться смуга,
З дальніх країв повертаюсь сюди,
Я до Південного Бугу.
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Приспів:
Хвилі дитинства вже в морі давно,
Тут або там – хвилям тим все одно.
В інші краї мене хвилі зовуть,
А серце моє залишається тут.
Острів кохання, ти знову наснись,
В серці розтане вся туга,
Нас повінчали з тобою колись
Хвилі Південного Бугу.
Приспів.
В тихій задумі я знову стою,
Чайки кружляють над лугом,
Ви поверніть мене в юність мою,
Хвилі Південного Бугу.
Приспів.

Газета “Шалом Алейхем“ від 29.06.1996 року.

Андрій та Дмитро Ісакови - лаурети премії
ім. Ісраеля Фрідландера,
що присуджується Фондом “Хесед Бешт“,
Хмельницький, 2003 рік.
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II. ФОЛЬКЛОРНОІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА

МИР ВАМ!

1.

39

Когда, бывало, клезмеры играли «прощальную»
для невесты, покидавшей отчий дом,
женщины обливались слезами,
девушки на выданье падали в обморок,
сваты сидели как зачумленные,
а у жениха отнималась речь.
Стоило им заиграть весёлый фрэйлэхс,
как пускались в пляс все от мала до велика –
и грудные дети, и престарелые мужчины и женщины;
казалось, вместе с ними неслись в вихре танца
и тарелки на столе, и жареные утки и гуси,
возлежавшие на тарелках, трещали стены,
плясало всё живое и мёртвое.
Григорий Полянкер

Клезмери (назва походить від двох івритських слів: «клей»
– той, що співає і «земер» – інструмент) – єврейські народні
музиканти-інструменталісти творчість яких була тісно пов’язана
із побутом. На весіллях та святах клезмери виконували широко
відомі у той чи іншій період інструментальні мелодії, що перш за
все були танцювальними. А суть клезмерського виконання сповна
передає такий вислів письменника Григорія Полянкера: «Клезмер –
це такий оркестр, який любить народ живим і веселим». І вся справа
тут у любові.
Клезмерам притаманна експресивна манера виконання,
несподівані прискорення й уповільнення темпу, раптові
імпровізаційні вставки в мелодію, що підвищує емоційний вплив
музики. Традиційним для них є виконання мелодії не по нотах, а
напам’ять.
Королевою клезмерського оркестру є скрипка, кожен подих
якої, за висловом Шолом-Алейхема, «боляче відлунює у серцях».
А супроводжують «королеву» барабан із дзвінкими тарілками,
кларнет, контрабас, труба, флейта, цимбали, акордеон. Можливо
використання і інших інструментів.

Виступ музикантів під час урочистого відкриття синагоги.
Хмельницький, 2009 рік.
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Народні єврейські пісні виконують Сергій Гульшані
(ліворуч) та Анатолій Музика.
Хмельницький, 2001 рік.

41

42

МИР ВАМ!

7.

МИР ВАМ!

9.

43

10.

8.

Дитячий хор Санкт-Петербурзького Общинного Центру “Ева“
Хмельницький, 2003 рік.
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III. Нігуни

1.

(Пісні без слів)

45

Это - доля того напева,
под звуки которого Бог сотворил мир;
доля души, которую Он вдохнул в мир.
Ицхак-Лейбуш Перец,
Кабалисты

Значне місце у музичному фольклорі євреїв Східної Європи
займають нігуни – пісні без слів, що є різновидом вокальної музики
і не мають аналогів у фольклорі інших народів. Виникла ця манера
виконання у хасидському* середовищі де головну роль займає
натхненна молитва, яка супроводжується співом, що має містичне
значення. Хасиди вважають, що пісня є душею всесвіту і що людині
для висловлення своєї відданості Всевишньому слів не потрібно.
Своїми піднесеними мелодіями вони розмовляють із небом, що у
цей час «прихиляється до землі». Інтонування (звуковідтворення)
нігунів – це своєрідний діалог людини із Всевишнім.
У концертній формі, пісні без слів, створені на основі нігунів,
виконуються із використанням однакових звуків чи складів (бім- бімбом, ая-я-яй, ой-ой та інших) та з ритмо-шумовим акомпанементом.
* Хасидизм - релігійно-містичне вченні, яке виникло на
Поділлі на початку XVIII століття.

Заняття у вокальній студії
Фонду “Хесед Бешт“
проводить Анатолій Музика.
Хмельницький, 2004 рік.
Єврейські пісні виконує Андрій Клименко.
Хмельницький, 2001 рік.
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Ліпман Борис Романович.
Кам’янець-Подільський, 1999 рік.
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5.

Співають працівники Фонду “Хесед Бешт“

Шепетівка, 2004 рік.
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9.

7.

До виступу готуються: (зліва направо) Олександр Роніс,
Михайло Брікман, Ігор Ратушний
Хмельницький, 2000 рік.
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