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Краткая биографическая справка
על אלכסנדר פושקין
אלכסנדר סרגייביץ' פושקין (  ) 1837-1799נחשב לגדול המשוררים הרוסיים ,ממייסדי השירה הרוסית המודרנית ,ומהתורמים המרכזיים
לפיתוח השפה הרוסית .גם כיום נחשבות יצירותיו למופת הספרות העולמית.
אביו היה נצר לאצולה רוסית בעלת היסטוריה של כ 600-שנים .אמו הייתה נכדתו של אברם פטרוביץ' חניבעל ,שהובא לרוסיה
מאתיופיה כמתנה לצאר פטר הגדול .חניבעל עשה רושם גדול על הצאר ,והוא לקח אותו תחת חסותו והעניק לו דרגת גנרל .לפושקין עצמו היה גון
פנים שחום ושיער שחור ,שריד לגנים האפריקנים שלו.
פושקין נולד במוסקבה ובילה את מרבית ילדותו אצל מורים פרטיים ומטפלות .את השפה הרוסית הוא למד מאומנת האהובה עליו .היא
הירבתה לספר לפושקין סיפורי עם שהיוו את הבסיס לסיפוריו ואגדותיו הרבים.
בשנת  1811,בהיותו בן  ,12התקבל פושקין ללמודים במחזור הראשון של הליציום (מוסד אקדמי שהקים הצאר לילדי האצולה) בסנקט
פטרבורג .שם הוא למד במשך שש שנים ,ביחד עם בני גילו שרובם הפכו ברבות השנים למשוררים בזכות עצמם .שם הוא כתב את שיריו
הראשונים ,אותם פרסם מגיל  15ואילך ,והחל לכתוב את הפואמה "רוסלאן ולודמילה" שאותה סיים ב1820.-
עם סיום לימודיו בליציום פושקין התקבל לעבודה במשרד החוץ הרוסי ונהג לבקר רבות בהצגות תיאטרון .בהמשך יצר קשר עם קבוצות ואישים
רדיקלים שתמכו ברפורמות סוציאליות ,הפך בהדרגה מחויב לרפורמה חברתית והיה דובר הרדיקלים הספרותיים .ב 1820-פרסם את השיר
"האודה לחירות" ,שהיה שיר פוליטי מובהק שהעביר ביקורת על הצאר ,אלכסנדר הראשון .כתוצאה ,עבר פושקין חקירה שבסופה הוגלה מסנקט
פטרבורג ליקטרינוסלב (למעשה רצו השלטונות להגלות אותו לסיביר ,אך חבריו רבי ההשפעה הצליחו להמתיק מעט את העונש).
פושקין לא נשאר ביקטרינוסלב זמן רב .הוא עבר תחילה לקישינב ,שם הוא הפך "בונה חופשי " והצטרף לפיליקי אטריה ,ארגון סודי
של פטריוטים יוונים שמטרתו הייתה להפיל את השלטון העות'מאני ביוון ולייסד מדינה יוונית עצמאית .הוא הושפע מהמהפכה היוונית וכאשר
המלחמה נגד העות'מאנים פרצה ,הוא ניהל יומן בו רשם אירועים של ההתקוממות הלאומית הגדולה .ב1823 -עבר לאודסה  .לבסוף ,לאחר
סכסוכים עם הממשל ,גורש לאחוזה הכפרית" מיכילובסקויה "שהייתה שייכת לאימו ) . (1824גם כשהיה בגלות פושקין לא הפסיק ליצור ולכתוב.
למעשה חלק מיצירותיו המפורסמות ביותר כגון :בוריס גודונוב ,הצוענים ועוד רבים נכתבו בגלות.

בשנת  1825מת הצאר אלכסנדר הראשון ,ואחיו ,ניקולאי הראשון ,עלה לשלטון במקומו .ימים ספורים לאחר מכן פרץ מרד
הדקבריסטים בסנקט פטרבורג .על אף שפושקין לא השתתף בהתקוממות ,נודע לו שיצירותיו הפוליטיות התגלו אצל רבים ממשתתפי המרד.
למרות זאת הותר לו לעתור לצאר החדש בבקשה לסיים את הגלות .שנה אחר כך ב 1826נענה הצאר לעתירתו.
פושקין שמח לחזור לסנקט פטרבורג ,אך מצא את עצמו תחת הגבלות חדשות .הוא לא הורשה לנוע ,לכתוב ואף לא לקרוא בחופשיות .היו אלה
השנים הסוערות ביותר בחייו ודבר זה ניכר היטב ביצירותיו מאותה תקופה .בסופו של דבר ,לאחר חיפוש ממושך ,הציע פושקין נישואים לנטליה
גונצ'ארובה ,שנודעה כאחת הנשים היפות ברוסיה .החתונה נערכה ב 18בפברואר  . 1831כמתנה לחתונה הורשה לו לפרסם את אחת מהדרמות
המפורסמות שכתב עוד בהיותו בגלות" ,בוריס גודונוב".
פושקין ואשתו התיישבו בדירה בסנקט פטרבורג ,שם חי פושקין עד יום מותו .ב 1833פרסם פושקין את הרומן בחרוזים בשם " יבגני אונייגין"
שאת שני הפרקים הראשונים שלו כתב עוד בגלות .הרומן נחשב לאחת מיצירות המופת הגדולות ביותר בשפה הרוסית ובספרות בכלל.
בדצמבר אותה שנה קיבל פושקין תואר חצר נמוך (תוארי חצר ברוסיה הצארית לא נחשבו כתוארי אצולה ,אך היו חלק מ"טבלת מעמדות",
ונועדו ליצור רשימה מסודרת של בעלי תפקידים ,בדומה לדרגות צבאיות או אזרחיות) .התואר שקיבל פושקין היה מקביל לדרגת קולונל בצבא .
פושקין שחשב שמגיע לו תואר גבוה יותר ,ראה בכך עלבון אישי .רבים שמו לב ליופיה של נטליה אשתו ,וביניהם היה גם הצאר ניקולאי הראשון.
פושקין חשד שהתואר ניתן לו רק על מנת שיוכל להשתתף בנשפים המלכותיים  -דבר שיקל על הצאר לחזר אחר אשתו .נטליה אשתו ,לעומת זאת,
אהבה את תשומת הלב שניתנה לה ולא התנגדה לחיזורים שהיו אחריה .ב 1834פרצה שערורייה ,ופושקין הכועס הזמין את בן
אצולה צרפתי בשם ז'ורז' שארל ד'אנטס לדו-קרב במטרה להגן על כבודו .הקרב נדחה מספר פעמים ולבסוף הצליחו חבריו לשכנע אותו שמדובר
באי הבנה ,ופושקין נסוג מהצעת הדו-קרב שלו .אלא שזמן קצר אחר כך קיבל פושקין מכתב שהאשים אותו בפחדנות (יש המאמינים שהמכתב
נשלח מאנשי הצאר עצמו) .פושקין הכועס והנעלב הזמין שוב את ד'אנטס לדו-קרב.
הדו-קרב התקיים ב -8בפברואר  . 1837ד'אנטס ירה ראשון באקדח ופצע את פושקין אנושות .פושקין בכוחותיו האחרונים ירה גם הוא ופצע
את ד'אנטס קלות .יומיים אחר כך ,ב 10בפברואר  1837נפטר פושקין מפצעיו והוא בן  .37מחשש למהומות הורה הצאר לקבור אותו בחשאי לצד
אימו באחוזתם.
פושקין הוא גדול המשוררים הרוסים בכל הזמנים .הוא שבר מוסכמות בנות מאות שנים ונחשב כאבי השירה הרוסית המודרנית .יצירותיו
השפיעו על סופרים ומשוררים רבים שבאו אחריו .מותו הפך לטרגדיה לאומית ולאבל לאומי .אפילו הצאר ,שהיה ביחסים קרים עם פושקין ,שילם
את כל חובותיו הכספיים לאחר מותו כאות כבוד .גם הבולשביקים נמנעו מלהתקיף את פושקין כאשר התקיפו את הספרות והמשוררים שלפני
המהפכה ,במה שהם כינו "הספרות הבורגנית".
גם בתחומים של פרוזה ומחזאות יצירותיו של פושקין הן חלק חשוב מאוד בתרבות הרוסית .השפה הרוסית העכשוית גם היא מבוססת על
שפת יצירותיו.

Трагедия «Пир во время чумы»
Гимн в честь чумы
Председатель
(поет)
Когда могущая Зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов, —
Навстречу ей трещат камины,
И весел зимний жар пиров.
*
Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой....
Что делать нам? и чем помочь?
*
Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.
*
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
*

""מ ְשתה ְלעת ֶּדבֶּ ר
ִ הטרגדיה
ימנֹון ִלכְ בֹוד ַה ֶּדבֶּ ר
ְ ִה
יושב–ראש
)(שר
עֵ ת חֹ ֶרף כְּ מֹו ַמצְּ ִּביא כ ִַּביר
,מֹוליְך עָ לֵ ינּו גְּ דּוד אַ ִּדיר
ִּ
ַּופֹורע
ֵ
ַצָ בָ א ַמכְּ נִּיע
,ּוסעָ רֹות ְּשלָ גִּ ים
ְּ ֶשל כְּ פֹור
, ַבָ אָ ח הַ לַ הַ ב בּול בֹוקֵֹ ע
.ּומ ְּתלַ הֵ ב ָששֹון ִּמ ְּש ִּתים
ִּ
*
, הַ ַמ ֵגפָ ה,ַמ ְּל ָכה ְּקשּוחָ ה
ַמכָה ְּב ִּקיר; ְּבאֶ גְּ רֹופָ ה
,ְּתקּועָ ה אֵ ת ִּלכְּ ִּריַת הַ ֶקבֶ ר
...כֹוסֶ פֶ ת ִּהיא ִּליבּול גָדֹול
?נִּתגֹונֵן ִּמ ְּפנֵי הַ ֶדבֶ ר
ְּ אֵ יְך
?ִּמי לָ נּו לַ ע ֹזר יָכֹול
*
ּוכְּ מֹו ֵמחֹ ֶרף ִּמ ְּשתֹובֵ ב
!ִּמ ֶדבֶ ר נִּ ְּס ַתגֵר הֵ יטֵ ב
, ַ נִּ ְּמזֹג ג ִָּביע,ַנ ְּד ִּליק אֹורֹות
,נ ְַּט ִּביעַ ֵשכֶל ְּבנ ֵָקל
, ִַּבנ ֶֶשף ו ְִּּמ ְּש ֶתה נ ִָּריע
.ַמ ְּלכּות הַ ֶדבֶ ר נְּ הַ לֵ ל
*
,יֵש עֹ נֶג ִּעלָ ִּאי ִּב ְּק ָרב
,עַ ל ִּפי ְּתהֹום קֹו ֵדר נ ְֶּח ָשף
ַעַ ל הַ ִּספּון ְּביָם צֹונֵח
,בֵ ין הַ ג ִַּלים ְּבעֵ ת סּופָ ה
, ַיקן עָ ָרב צֹווֵח
ָ ְּבהּו ִּר
.ִּבנְּ ִּשיבַ ת הַ ַמ ֵגפָ ה
*

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
*
Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может... полное Чумы!
Поэма «Руслан и Людмила»
Песнь первая Вступление
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том:ֶ
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных;
Чредой из вод выходят ясных,

,כָל ֶש ְּבּ ָמוֶת ְּמאַ ֵים
גֹורם
ֵ  ְּתמּו ָתה-ְּלנֶפֶ ש בֶ ן
 ְּתתֹאַ ר וְּאֹ ֶשר-עֶ ְּדנָה בַ ל
!אּולַ י אַ ְּל ָמוֶת ְּבחֻ ָּבם
ֹשר
ֶ  ַמזָ ל נֵחַ ן ְּבכ-ַרק בַ ר
.אֹותם
ָ
ִּב ְּשאֹון ִּלבֹו לָ חּוש
*
!בָ רּוְך הַ ֶדבֶ ר הַ ָק ֵרב
,ִּמ ַשחַ ת ל ֹא יִּמֹוג הַ לֵ ב
!זֹורעַ פַ חַ ד
ַ צַ ְּל ָמוֶת ָשוְּא
 נִּ ְּש ֶתה ִּש ְּמחָ ה,כֹוס נְּ ָמלֵ א
- ,פֹורחַ ת
ַ ימת עָ ְּל ָמה
ַ ִּמנְּ ִּש
! ִּעם ֶדבֶ ר ְּבתֹוכָה...אּולַ י

"הַ פֹואֶּ מה "רּו ְסלאן ְולּו ְד ִמילה
 מבֹוא,ִשיר ִראשֹון
, ְַּבחֹוף ִּמ ְּפ ָרץ אַ לֹון צֹו ֵמח
:ַש ְּל ֶשלֶ ת פָ ז עַ ל הָ אַ לֹון
, ַיֹו ָמם וָלֵ ִּיל ְּס ִּביבֹו פֹוסֵ ע
; חָ תּול ָנבֹון,ָקשּור אֵ לָ יו
, ַהֹולֵ ְך יָ ִּמי ָנה – ִּשיר ַמ ְּש ִּמיע
.ּו ְּשמ ֹאלָ ה – ָשח ִּספּור נֹוסָ ף
, ַעֵ ז מֹו ִּפיע- ִּאיש:ָשם נִּ ְּפלָ אֹות
;יָם יֹו ֶשבֶ ת עַ ל עָ ָנף-בַ ת
ְּס ִּביב הָ א ַגם ִּעם ַמע ְּר ֹבלֶ ת
;יֵש ע ֵקבֹות חַ יְּ ֹות ָזרֹות
ִּב ְּק ָתה עַ ל ֶר ֶגל ַת ְּרנְּ גֹ לֶ ת
;ְּב ִּלי חַ לֹונֹות ּו ְּב ִּלַי ְּדלָ תֹות
;ָשם חֶ זְּ יֹונֹות ְּלאֹור הַ סַ הַ ר
ַג ִּלים ֵמעֹ ֶמק ִּעם הַ ַשחַ ר
,עֹו ִּלים עַ ל חֹוף שֹו ֵמם ַרחַ ב
ְּואַ ִּב ִּירים אֶ ל הַ ִּמ ְּש ֶמ ֶרת

И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит…
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету…
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

Певец
Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?
Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
Певца любви, певца своей печали?
Следы ли слез, улыбку ль замечали,
Иль тихий взор, исполненный тоской,
Встречали вы?
Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,

,יֹוצְּ ִּאים ִּמ ַמ ִּים ְּב ַש ְּר ֶש ֶרת
;ִּא ָתם ר ֹאש הַ ִּמ ְּש ָמר הַ ַָסב
ִַּב ְּש ִּבי ָנ ִּסיְך אַ ִּמיץ לֹו ֵקח
 ּו ְּבא ִּויר,אֶ ת אֹויֵבֹו
ְַּלעֵ י ֵני ֹכל כְּ פּוְך פֹו ֵרח
 ֵמעַ ל ְּל ִּעיר,ֵמעַ ל ִּלכְּ פָ ר
;קֹוסֵ ם נֹו ֵשא אֶ ת הָ אַ ִּביר
, ֶמלַ ך עצּו ָרה ְּבחֶ ֶדר-בַ ת
...ִּא ָתה זְּ אֵ ב ָמסּור ְּלעֵ ֶזר
;יתי ָשם
ִּ אנִּ י אָ ְּמ ָנם הָ ִּי
ִּמ ַתחַ ת לָ אַ לֹון יָ ַש ְּב ִּתי
 ִּל ִּבי ִּה ְּק ַש ְּב ִּתי-ּו ִּב ְּתשּו ַמת
.ְּל ִּספּו ֵרי חַ תּול חָ ָכם
, ִַּספּור אֶ חָ ד אֵ ינִּ י שֹו ֵכח
... ַעַ כְּ ָשיו אֵ ְּת ֶכם בֹו אבַ ֵדח
,הַ ַמע ִּשים ֶשל הָ עָ בָ ר
...ְּוא ָגדֹות יָ ִּמים ֶשל ֶק ֶדם

הַ זמר
,ָש ַמ ְּע ֵתם פַ עַ ם ִּמתֹוְך חֹ ֶרש קֹול
?קֹול הַ זָ ָמר ֶשל אַ הבָ ה ְּועֶ צֶ ב
, כְּ ֶש ָש ֶדה שֹו ֵקט ְּב ֶק ֶשב,בַ ֹב ֶקר
 צָ לּול,אֶ ת צְּ ִּליל ֶשל הֶ חָ ִּליל נּוגֶה
?ָש ַמ ְּע ֵתם פַ עַ ם
פָ ַג ְּש ֵתם פַ עַ ם ִּב ְּש ָמ ַמת הַ ַיעַ ר
?אֶ ת הַ זָ ָמר ֶשל אַ הבָ ה ְּועֶ צֶ ב
, ִּמ ֶד ַמע נֵטֶ ף,יתם ִּחיּוכֹו
ֵ ָר ִּא
?אּולַ י ַמבָ ט ָמלֵ א עַ צְּ בּות וְּצַ עַ ר
?פָ ַג ְּש ֵתם פַ עַ ם
,ִּה ְּרג ְַּש ֵתם פַ עַ ם חֶ ְּמלָ ה ִּב ְּשמֹעַ קֹול
?קֹול הַ זָ ָמר ֶשל אַ הבָ ה ְּועֶ צֶ ב

,נִּת ַק ְּל ֵתם ְּב ַמבָ ט נָטּול כָל ֶר ֶשף
ְּ
?ַמבָ ט ֶשל עֵ לֶ ם ְּבתּוגָה כָבּול
?ִּה ְּרג ְַּש ֵתם פַ עַ ם

Встречая взор его потухших глаз,
Вздохнули ль вы?
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אֶּ ל צַ 'אַ ַדיֶּב

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

)*
,אֹותנּו
ָ
ְּמעַ ט ִּפנְּקּו ִּת ְּקוֹות
- ְּת ִּהילָ ה ְּש ֵקטָ ה וְּאַ הבֹות
נ ַָמס ָכזָב ֶש ִּשע ַש ְּענּו
;כְּ עַ ְָּרפֶ ל ֶשל חלֹומֹות
, ְַּשבּויֹות ְּבעֹ ל ִּש ְּלטֹון הָ רֹע
,רּוחָ ן ּובֹועֵ רֹות-ְּקצַ רֹות
מֹותינּו ָתאֵ בֹות
ֵ עֹוד נִּ ְּש
, ַכֹורה ִּל ְּשמֹע
ָ אֶ ת קֹול הַ ְּמ
קֹודחַ ת
ַ עֹורגֹות ְּבצִּ ִּפיָה
ְּ
,ְּל ֶרגַע ְּדרֹור ָקדֹוש ְּללֵ ב
כְּ מֹו עֶ לֶ ם ְּמאֹ הָ ב שֹואֵ ף
.ישה מֻ ְּבטַ חַ ת
ָ ְִּּל ֶרגַע ֶשל ְּפג
, ֵר ִּעי,יֹוקד
ֵ כֹל עֹוד הַ לֵ ב
,וְּחַ י כָבֹוד וְּחֹ פֶ ש בָ נּו
כָל ַדחַ ף נֶפֶ ש ִּעלָ ִּאי
!כֹורה ֶשלָ נּו
ָ נ ְַּק ִּדיש לַ ְּמ
, ַתא ִּמין,עֹוד יַעלֶ ה הּוא
,לֵ בָ ב כֹוכָב הָ אֹ ֶשר-שֹובֵ ה
,אַ ְּרצֵ נּו ִּמ ְּשנ ָָתה י ִָּרים
הָ עֹ ֶשק-וְּעַ ל ִּש ְּב ֵרי ִּש ְּלטֹון
.רּותים
ִּ מֹותינּו ח
ֵ י ְִּּהיּו ְּש
1818
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Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,

ְמאֹור הַ יֹום דעַ ך
; ְַּמאֹור הַ יֹום ָדעַ ך ָשקּוע
.עַ ל כְּ חֹ ל ג ִַּלים לֹוט ע ָרפֶ ל נֹוהֵ ר
, ַ ִּמ ְּפ ָרש ֶש ִּלי נָכֹון לָ נּוע, ְּסאֹן,ְּסאֹן
!קֹודר
ֵ  יָם,הַ גְּ ִּביהַ גַל ַת ְּח ַתי ְּבאֹ פֶ ל
,אנִּי רֹואֶ ה ג ָָדה נִּ ַדחַ ת
;ְּוחֶ ְּבל אַ רצֹות ְּבזִּ יו ָדרֹום מֻ ְּקסָ ם
,חֹותר ְּל ָשם
ֵ
 עָ צּוב אנִּי,כ ִֻּלי נִּ ְּרגָש
...וְּזִּ כָרֹון נֹוסֵ ְך ִּבי נַחַ ת
; עֵ ינַי ְּמלֵ אֹות ְּד ָמעֹות:וְּשּוב אנִּי ַמ ְּרגִּ יש
;רֹותחַ ת ְּונ ְֶּחסֶ ֶמת
ַ נ ְַּפ ִּשי
.ַש ֶמת
ֶ שּוב ה ָזיָה כָל כְָך מֻ כ ֶֶרת ִּמ ְּתג
,נִּזְּ כ ְַּר ִּתי ְּב ִּטרּוף י ָָשן ֶשל אַ הָ בֹות
– ַ ג ַָרם ִּלי גַעגּוע,ְּב ָמה ֶשכֹה כָאַ ב
...עֹורר
ֵ  כְּ ִּמיהֹות ֶש ִּבי עֶ ְּרגָה,כָל כְּ זָב ִּת ְּקוֹות
, ַ ִּמ ְּפ ָרש ֶש ִּלי נָכֹון לָ נּוע, ְּסאֹן,ְּסאֹן
!קֹודר
ֵ  יָם,הַ גְּ ִּביהַ גַל ַת ְּח ַתי ְּבאֹ פֶ ל
נֹוד ֶדת
ֶ  ְּס ִּפינָה ְּל ֶמ ְּרחַ ִּקים ְּביָם,ְּק ִּחינִּי
,גֹור ִּלית
ָ ְַּל ִּפי הַ גַח ָמה ֶשלֹו ה
– אַ ְך ָרק ל ֹא ְּלחֹופֵ י מֹולֶ ֶדת
,כֹור ִּתי הָ עַ ְּר ִּפ ִּלית
ָ ְּמ
נִּימית
ִּ שּוקה ְּפ
ָ בָ ה לֶ הָ בֹות ְּת
,ְּל ִּראשֹונָה ִּרגְּ ַשי ִּה ְּב ִּעירּו
,ְּובָ ה ִּלי מּוזֹות בַ ח ַשאי פָ נִּים הֵ ִּאירּו
בָ ה ֶנע ְֱּלמּו ִּעם יֹום חֹולֵ ף
,עּורים ֶש ִּלי ְּבסַ עַ ר
ִּ ְּהַ נ
ירה צַ עַ ר
ָ בָ גְּ ָדה ִּבי ו ְִּּה ְּש ִּא
.הַ כְּ נָף בַ לֵ ב-ִּש ְּמחָ ה ַקלַ ת
,ִּחפַ ְּש ִּתי ִּה ְּת ַר ְּשמּות אַ חֶ ֶרת
,בֹותי
ַ  אֶ ֶרץ א,ִּמ ֵמְך בָ ַר ְּח ִּתי
- עָ ז ְַּב ִּתי אֶ ת ְּמ ֻפנ ֵָקי צַ ֶמ ֶרת
;עּורי
ַ ְֵּרעֵ י ַד ָקה אַ חַ ת ֶשל ֶרגַע נ
,פֹותי לַ ֶד ֶרְך ְּמצַ עֶ ֶרת
ַ שֹות
ְּ
ְּוגָם אֶ ת
,מּותי
ִּ ְּלָ הֵ ן ְּב ִּלי אַ הבָ ה ִּה ְּק ַר ְּב ִּתי עַ צ

Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

*

*

*

. כָבֹוד וְּאַ ף אֶ ת נִּ ְּש ָמ ִּתי, חֵ רּות,ַש ְּלוָה
...יב זָהֹ ב ָזנ ְַּח ִּתי
ִּ ימי אָ ִּב
ֵ סֹוד ִּמ-גַם חבֵ רֹות
..., כְּ בָ ר גָם אֶ ְּתכֶן הָ ַד ְּח ִּתי,הפיֹות בֹוגְּ דֹות
ִּ ֵיְּפ
,אַ ְך אֵ ין סַ ם ְּל ַרפֵ א ִּפצְּ עֵ י עָ בָ ר סֹועֵ ר
... ַָמזֹור ְּל ֶק ֶרב לֵ ב ֵמאַ הבָ ה פָ צּוע
, ַ ִּמ ְּפ ָרש ֶש ִּלי נָכֹון לָ נּוע, ְּסאֹן,ְּסאֹן
!קֹודר
ֵ  יָם,הַ גְּ ִּביהַ גַל ַת ְּח ַתי ְּבאֹ פֶ ל
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Редеет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины;
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополы в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

טּור עֲ ננִ ים ע ִפים הֹולך ּו ִמ ְתפַ זר
.ּומ ְּתפַ זֵ ר
ִּ טּור ענָנִּים עָ ִּפים הֹולֵ ְך
,קֹודר
ֵ  כֹוכָב עָ צּוב,דּומים
ִּ כֹוכָב הַ ִּד ְּמ
,ְּב ֶק ֶרן ע ִּדינָה ִּמישֹור נָבּול ִּהכְּ סַ ְּפ ָת
; ִּמ ְּפ ָרץ ָרדּום חָ ַש ְּפ ָת,ּושחֹור ִּפ ְּסגֹות הַ ִּרים
ְּ
:אֹורָך חַ לָ ש ִּמן הַ ְּשחָ ִּקים
ְּ אָ הּוב עָ לַ י
.הּוא ַש ְּרעַ פַ י הֵ ִּעיר ָשנִּ ְּר ְּדמּו ִּב ְּפנִּים
, ָמאֹור ֶשל פַ עַ ם,אנִּי זֹוכֵר זְּ ִּריחָ ה ֶש ְּלָך
.עַ ל א ָרצֹות ְּשלֵ וֹות בָ ן חָ ש ִּל ִּבי ְּבנֹעַ ם
,עַ ל-ָשם צַ ְּפצָ פֹות ְּת ִּמירֹות ִּמזְּ ַד ֵקפֹות אֶ ל
.ּוברֹוש אָ פֵ ל
ְּ ָשם ְּמנ ְַּמ ֵנם ה ַדס עָ ִּדין
.ָמתֹוק ְּשאֹון הַ ג ִַּלים ִּב ְּשעֹות הַ צָ הֳ ַריִּם
, עַ ל צּוק ָקרֹוב לַ ַמיִּם,פַ עַ ם בַ חֹוף-ָשם אֵ י
,יתי יֹום בָ טֵ ל
ִּ הּורים ִּב ִּל
ִּ נִּתפָ ס ְּב ִּה ְּר
ְּ
,עַ ד ֶשכִּ סָ ה הַ לֵ יל אֶ ת הַ בָ ִּתים ְּבצֵ ל
, בֹו ְּמעֻטֶ פֶ ת,אֹותָך
ְּ ירה ִּח ְּפ ָשה
ָ ּוצְּ ִּע
* .אֹותָך ִּב ְּש ָמה ְּבחבֵ רֹות מֻ ֶקפֶ ת
ְּ ָק ְּראָ ה
1820
אדם יש כוכב של גורלו-* מתוך אמונה שלכל בן
 שרה אירינה ארחיפובה,קורסקוב-רימסקי. לחן נ- רומנס
https://www.youtube.com/watch?v=KoUiVfEvdOk
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Я пережил свои желанья,

יהֹותי עֹוד חַ י עֲ ַדיִן
ַ
ְב ִלי כְ ִמ

Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

,יהֹותי עֹוד חַ י ע ַדיִּן
ַ
ְּב ִּלי כְּ ִּמ
;ְּב ִּלי חלֹומֹות י ִָּפים ֶש ִּלי
– שֹור ִּפים ְּק ָרבַ יִּם
ְּ ִּסּורי
ַ ַרק י
.יקנּות נ ְַּפ ִּשי
ָ פֵ רֹות ֶשל ֵר

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец —
Живу печальный, одинокой,
И жду: придет ли мой конец?

,אֹותי ְּבצַ עַ ר
ִּ גֹורל ִּמלֵ א
ָ
– אֹותֹו ג ְַּלמּוד צָ ִּריְך ִּל ְּסבֹל
,זֵר הַ ְּפ ָר ִּחים ָק ַמל בַ סַ עַ ר
.אנִּי שֹואֵ ף ִּלכְּ לֹות הַ כֹל

Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один — на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!..

, ַכְָך ְּבסֹוף ְּס ָתיו ִּמקֹ ר נָגּוע
,ְּלקֹול ֶשל חֹ ֶרף ִּמ ְּת ָק ֵרב
ַעַ ל הֶ עָ נָף חָ שּוף ָתקּוע
..!רֹועֵ ד עָ לֶ ה ֶש ִּה ְּתעַ כֵב
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* * *
Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и в наслажденье,
Что я любил, что изменило мне.
Пускай я радости вкушаю не в полне;
Но ты, невинная! ты рождена для счастья.
Беспечно верь ему, летучий миг лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви,
Для поцелуев сладострастья;
Душа твоя чиста; унынье чуждо ей;
Светла, как ясный день, младенческая совесть.
К чему тебе внимать безумства и страстей
Не занимательную повесть?
Она твой тихий ум невольно возмутит;
Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься;

 שכ ְַח ִתּי כל ִע ְקבֹות עבר,י ְִקיר ִתי
, ָשכ ְַּח ִּתי כָל ִּע ְּקבֹות עָ בָ ר,יְּקי ִָּר ִּתי
.מֹור ָדנִּים ָשכ ְַּח ִּתי
ְּ ַעּורי ה
ַ ְְּּוז ֶֶרם נ
,אֹותי עַ ל ֶשאֵ ינֶנּו כְּ בָ ר
ִּ אַ ל ִּת ְּשאַ ִּלי
.אֹותֹו כְּ ַתענּוג ּוכְּ עַ צְּ בּות ָרכ ְַּש ִּתי
. ַמה ֶש ִּבי בָ גַד,ַמה ֶשאָ הַ ְּב ִּתי
. אֵ ינֶנִּי חָ ש ִּל ְּק ָראת, ִּאם יֵש ִּש ְּמחָ ה,עַ כְּ ָשיו
, ְּלאֹ ֶשר ְּמ ֻק ֶד ֶשת, ְּבתּולָ ה, אַ ְּת,אַ ְך אַ ְּת
–  ָשלֵ ם, ְּל ֶרגַע ָתם, ֵרעּות,ְּלאַ הבָ ה
,ְּבחֹ סֶ ר ְּדאָ גֹות ְּלהַ א ִּמין לָ הֶ ם
.ִּל ַתאוָה ֶשגּוף כֹובֶ ֶשת
;נ ְַּפ ֵשְך צָ חָ ה ְּוזָר לָ ה קֹ ר ֶשל ִּש ָממֹון
. טָ הֹור ַמצְּ פּון ֶשל הַ ִּתינ ֶֹקת,כְּ מֹו יֹום בָ ִּהיר
ַמה טַ עַ ם לָ ְך ִּל ְּקֹּלט ִּספּור חָ סֵ ר ִּענְּ יָן
? ְּתשּוקֹות ִּת ְּס ֹבכֶת,ֶשל ִּשגָעֹון

Доверчивой души беспечность улетит,
И ты моей любви... быть может ужаснешься.
Быть может, навсегда... Нет, милая моя,
Лишиться я боюсь последних наслаждений.
Не требуй от меня опасных откровений:
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.

* * *

,הּומה
ָ ְּעֹורר ְּב ֶשכֶל ְּמ
ֵ כִּ י הּוא ַרק י
, ַ כָל גּופֵ ְך יִּזְּ ַדעזֵע,ילי
ִּ ְִּּד ָמעֹות ַתז
ימה
ָ ָתעּוף ַשאנַנּות הַ נֶפֶ ש הַ ְּת ִּמ
. ַדֹומע
ֵ  ִּלבֵ ְך י ְִּּסבֹל...ּומאַ הבָ ִּתי
ֵ
 ָמחָ ר, ח ִּביבָ ה, ל ֹא...אּולַ י גָם ְּל ָת ִּמיד
. ֶשחָ ש עֹו ֶדנִּי,הַ הנָאֹות כְּ בָ ר ל ֹא אָ חּוש
:ִּה ְּת ַגלֻיֹות ָקשֹות אַ ל ִּתבַ ְּק ִּשי ִּמ ֶמנִּי
.ּומאֻ ָשר
ְּ  אָ הּוב,הַ יֹום אנִּי אֹוהֵ ב
1821

יון נֶּאֱ מנה- בַ ת,הֹו

Гречанка верная! не плачь, — он пал героем,
Свинец врага в его вонзился грудь.
Не плачь — не ты ль ему сама пред первым боем
Назначила кровавый Чести путь?
Тогда, тяжелую предчувствуя [разлуку],
Супруг тебе простер торжественную руку,
Младенца своего в слезах благословил,
Но знамя черное Свободой восшумело.
Как Аристогитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринулся — и падши совершил
Великое, святое дело.

Десятая заповедь
Добра чужого не желать
Ты, Боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих ты знаешь Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю,
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На всё спокойно я взираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,

! אַ ל ִּת ְּבכִּ י נָא,יָוָן נֶאֱ ָמנָה לֹו- בַ ת,הֹו
.ָק ִּליעַ ֶשל אֹויֵב אֶ ת הַ גִּ בֹור ִּה ְּר ִּדים
,הל ֹא אַ ְּת ְּבעַ צְּ ֵמְך ִּל ְּק ָרב אֹותֹו הֵ כִּ ינָה
.ְּל ֶד ֶרְך הַ כָבֹוד וְּהַ ָד ִּמים
.ידה ִּלפֹ ל עָ לַ יְִּך
ָ ָראַ ה אֶ ת הַ ְּפ ֵר ָדה הָ ע ִּת
הֹושיט יָדֹו אֵ לַ יְִּך
ִּ
,ישְך ּובַ עַ לֵ ְך
ֵ ִּא
.ּוב ְּד ָמעֹות אֶ ת עֹולָ לֹו הָ ַרְך ִּב ֵרְך
ִּ
 הּוא חֶ ֶרב,כְּ ֶשנֵס ָשחֹור ֶשל חֹ פֶ ש עָ ף
יסטֹוגִּ יטֹון אָ ז ְּבה ַדס כ ַָרְך
ְּ כְּ מֹו אַ ִּר
 הּוא ְּבנ ְַּפלֹו עָ ַרְך.ו ְִּּה ְּס ַתעֵ ר ִּל ְּק ָרב
.ְּשגֶב
ֶ ֶשל נִּ צָ חֹון ְּקדֻ ָשה ו
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הַ ִמצְ וה העֲ ִש ִירית
 ְּרכּוש זּולַ ת לַ חמֹד,אֵ ִּלי
. ַאַ ָתה אֹוסֵ ר ִּלי ּומֹונֵע
: ַיֹודע
ֵ אַ ְך אֶ ת כ ִֹּחי אַ ָתה
... ל ֹא ַקל עַ ל חֵ פֶ ץ חֵ ן ִּל ְּשֹלט
, ַכְּ ֵדי ל ֹא ְּלהַ ע ִּליב ִּלי ֵרע
,חֹומד אֶ ת הֹוד כְּ פָ רֹו
ֵ
אֵ ינִּי
:חֹומד אֶ ת אֹון שֹורֹו
ֵ
אֵ ינִּי

Не лестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня
Прелестна... Господи! я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти,О Боже праведный! прости
Мне зависть ко блаженству друга.
Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных?
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу... и втайне я страдаю.

Гречанке
Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной...
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.
Скажи — когда певец Леилы
В мечтах небесных рисовал
Свой неизменный идеал,
Уж не тебя ль изображал
Поэт мучительный и милый?
Быть может, в дальной стороне,

. ַעַ ל כָל ָדבָ ר צֹופֶ ה ָשבֵ ע
–  ָמעֹון יָפֶ ה, עָ ְּבדֹו,צ ֹאנֹו
,אֹומ ֶרת
ֶ כָל ִּש ְּפעָ תֹו ִּלי ל ֹא
...אבָ ל ִּאם אָ ָמאתֹו נֶהֱ ֶד ֶרת
! אנִּי ָרפֶ ה..!ֹלהים
ִּ ֱ א,הֹו
,ִּאם ַר ְּעיָתֹו נִּ ְּראֵ ית ַמלָ ְּאְך ִּלי
,ו ָָדם-ַמלָ ְּאְך ִּב ְּדמּות בָ ָשר
, ִּת ְּהיֶה ָר ְּח ָמן,ֹלהים
ִּ ֱ א,הֹו
.ָאתי ְּל ֵרעַ ְּסלַ ח ִּלי
ִּ אֶ ת ִּקנ
?ִּמי ִּב ְּלבָ בֹו יָכֹול ִּל ְּשֹלט
.ַרק עֶ בֶ ד ַמעַ ש ְּב ִּלי תֹועֶ לֶ ת
ל ֹא לֶ אֱ הֹ ב נ ִָּשים כָאֵ לֶ ה
!?וְּטּוב הָ עֶ ֶדן ל ֹא ִּל ְּרצֹות
, ַ כ ֵָמה,עֹורג
ֵ ,אנִּי צֹופֶ ה
,יֹוד ִּעי עַ ל חֹ ק ַמ ִּקיף
ְּ  ִּב,אַ ך
– פֹ וֵחד ְּלחֵ פֶ ץ לֵ ב הַ ְּחנִּיף
. ַדֹומע
ֵ שֹותק ּובַ ח ַשאי
ֵ
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יון-לַ בַ ת
אַ ְּת נִּ ְּב ְּראָ ה כְּ ֵדי ְּלהַ ְּב ִּעיר
, ְַּבפַ יטָ נִּים ִּד ְּמיֹון פָ קּוח
ּולהַ ְּס ִּעיר
ְּ אֹותם ִּל ְּשבֹות
ָ
, ַ ִּחיּות הָ רּוח,ְּבח ִּביבּות
,זָרּות ִּמ ִּלים ִּמזְּ ַר ִּחיֹות
,בֹורקֹות
ְּ עֵ י ַניִּם כִּ ְּר ִּאי
...ְּבהֹוד ַרגְּ לַ יִּם לא צָ נּוע
, ַנֹולַ ְּד ְּת כְּ ֵדי ְּבעֶ ְּד ַָנה לָ נּוח
.ְּל ִּה ְּתג ְַּלמּות הַ ַתאוֹות
*  כְּ ֶשז ָָמר ֶשל לֵ יְּלָ ה,ַתגִּ ִּידי
ְּבחלֹומֹות הַ ְּש ֵמ ִּמיִּ ים
,לָ עֹולָ ִּמים-ָר ַשם חָ זֹון
ה ִּאם הּוא ְּב ֵתאּור ַמ ְּר ִּשים

?אֹותְך ְּבחֹ ֶשך לַ יְּלָ ה
ָ
ָראָ ה
חֹוקה
ָ ּובַ יָּוָן הָ ְּר
ַַתחַ ת ָר ִּקיעַ הַ ָשטּוח
, ַרּוח- ְּמי ֻסָ ר ְּשאַ ר,אֹותְך הּוא
ָ
,ִּהכִּ יר אֹו ְּבחלֹום זִּ הָ ה
ַ ָשכּוח-יֹוקנְֵך הַ ל ֹא
ָ ְּּוד
?מּוקה
ָ ָש ַקע בַ נֶפֶ ש ע
ירה ְּמאֻ ֶש ֶרת
ָ אּולַ י ְּב ִּל
;פַ יְּ טָ ן-אֹותְך קֹוסֵ ם
ָ
ִּפ ָתה
 ְּמ ֻכּוָן-ו ְֶּרטֶ ט ִּב ְּל ִּתי
,ִּמלֵ א נ ְַּפ ֵשְך הַ ִּמ ְּתי ֶַמ ֶרת
** ...ֹאשְך
ֵ ּו ְּל ִּשכְּ מֹו ָש ְּח ְּת אֶ ת ר
 ל ֹא! אֵ ינִּי רֹוצֶ ה ַש ְּלהֶ בֶ ת,הֹו
 כְּ ֵדי י ִָּמ ֵשְך,שּוב ְּללַ בֹות
, ָשכ ְַּח ִּתי אֹ ֶשר...חלֹום ִּקנְּ אָ ה
...אֶ ְּש ַמח ִּמ ֶמנּו ֵמחָ ָדש
:אבָ ל בַ סֶ ֶת ִּר עֶ צֶ ב חָ ש
?קֹושי
ִּ אּולַ י זֶה ַרק ְּליֹום ְּב

Под небом Греции священной,
Тебя страдалец вдохновенный
Узнал, иль видел, как во сне,
И скрылся образ незабвенный
В его сердечной глубине?
Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал;
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой,
И ты, склонясь к его плечу...
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу;
Мне долго счастье чуждо было,
Мне ново наслаждаться им,
И, тайной грустию томим,
Боюсь: неверно все, что мило.
1822

Адели
Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали;
Твоя весна
Тиха, ясна;
Для наслажденья
Ты рождена;
Час упоенья

* ביירון
 אשר ברחה מיוון לקישינב בזמן מרד,** השיר פונה לקליפסו פוליכרוני
. היו שמועות כי היא הייתה מאהבת של ביירון.נגד כיבוש תורקי

אֶּ ל אַ דל
* , אַ ֵדל,ַשח ִּקי
.ְּב ִּלי עֶ צֶ ב י ֶֶתר
**  לֵ ל,ָק ִּריטֹ ות
ָק ְּשרּו לָ ְך כ ֶֶתר
ְּבע ִּריסַ ת גַלֵ י
.האֶ ֶתר
אָ ִּביב ֶשלָ ְך
;ָש ֵקט ְּוזַך
הָ אֵ ל ְּלעֹ נֶג

!Лови, лови
Младые лета
Отдай любви,
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.

אֹותְך.
ָ
בָ ָרא
חַ ְּפ ִּשי אֶ ת עֹ ֶמק
הַ הנָאָ ה!
לּומיְִּך
ְּתנִּי ע ַ
ְּלאַ הבָ ה.
ִּב ְּשאֹון-חַ ַייְִּך
אַ ֵדל ,אֶ הֱ ִּבי
בּובי.
אֶ ת אַ ִּ
1822
* אַ ֵדל – בתו של דוידוב ,חבר של פושקין ,בת  .12מאוחר יותר פרשה
למנזר.
** ָק ִּריטֹות (חריטות) – אלות שמחה ועליצות במיתולוגיה של יוון
העתיקה ,לֵ ל – אל אהבה ומשפחה במיתולוגיה של סלבים עתיקים
(כך חשבו במאה ה)19
רומנס  -לחן מ.גלינקה ,שרה ויקטוריה איבנובה
https://www.youtube.com/watch?v=ovPDagq-Je8

האֲ ִסיר
קֹודר,
ָת ִּאי ְּמסֻ גָרָ ,מלֵ א טַ חַ בֵ ,
וְּעַ יִּט צָ ִּעיר ֶשג ַָדל ְּבחָ צֵ ר -
ֵר ִּעי הָ עָ צּובְּ ,מנַעֵ ר אֶ ת כְּ נָפיו,
שֹותתָ -דם ְּמנ ֵַקר ְּלפָ נָיו.
ֵ
בָ ָשר
ּ,ומצִּ יץ בַ חלֹון,
ְּשֹומט ֵ
תֹולֵ ש ,ו ֵ
כְּ ִּאלו חֹולֵ ק ִּא ִּתי אֵ יזֶה חלֹום.
קֹורא ִּלי " :עזֹב אֶ ת הַ כְּ לּוב;
כְּ ִּאלּו ֵ
אַ ָתה – צִּ פֹורְּ -דרֹור ,בֹוא ,לַ חֹ פֶ ש נָעּוף!
ֵר ִּעי ,בֹוא ,נָעּוף ְּלהַ ִּרים ְּלבָ נִּים,
נָעּוף לַ ִּמישֹור הַ י ִַּמים הַ כְּ חּולים,
נָעּוף לָ עָ נָןְּ ,ל ֶמ ְּרחָ ק עַ ְּר ִּפ ִּלי,

Узник
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
!И вымолвить хочет: «Давай улетим
!Мы вольные птицы; пора, брат, пора
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
»Туда, где гуляем лишь ветер... да я!...

". ָשם חֹ פֶ ש ֶש ִּלי,נֹושבֶ ת
ֶ
ַָשם רּוח
1822
* פושקין ראה בכלא של קישינב שני עיטים עם כנפיים פגומות

Ночь

שיר עממי שרה מקהלת סבֶ שניקוב
https://www.youtube.com/watch?v=f-oGsbSdF9I

לַ יְלה

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит поздное молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..

-  כֻלֹו עֶ ְּרגָה וְּעֹ נֶג- קֹולי ְּל ַמעַ נְֵך
ִּ
.יקת הַ לֵ יל הַ נָם ִּב ְּשעַ ת הָ עֹ ֶמק
ַ ַמפֵ ר ְּש ִּת
,ּומא ִּדים
ַ  עָ צּוב,מּול ִּמ ְּשכ ִָּבי הַ נֵר
– ּומ ְּת ַמזְּ גִּ ים
ִּ זֹור ִּמים
ְּ דֹולֵ ק; ִּש ִּירים ֶש ִּלי
. וְּאַ ְּת – ְּמלֹואָ ם וָלַ חַ ן,פַ ְּלגֵי הָ אַ הבָ ה
,זֹורחֹות יָפֹות בָ רֹוכָן
ְּ עֵ י ַניְִּך ְּלפָ נַי
: נִּ ְּש ָמע ְּבח ֵשכָה.ּומחַ יְּ כֹות אֵ לַ י
ְּ
"... ֶש ְּלָך... ֶש ְּלָך... לָ עַ ד... דֹודי עָ ִּדין
ִּ ,"דֹודי
ִּ
1823
רובינשטיין שרה אירינה ארחיפובה.רומנס – לחן א
https://www.youtube.com/watch?v=TenoTQ2eXqQ

"פושקין על שפת הים השחור" (אַ יואזובסקי ,רפין )1887

К морю
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

אֶּ ל הַ ים
,יתן הַ טֶ בַ ע
ָ ֵ א,הֱ יֵה ָשלֹום
!יתן הַ ְּדרֹור! ַקבֵ ל ְּב ָר ָכה
ָ ֵא
אֹותי ְּבצֶ בַ ע
ִּ ל ֹא ְּתעַ נֵג
. ִּ ְּבהֹוד ֶש ְּלָך,חּולים
ִּ ְּג ִַּלים כ
,כֹולי
ִּ ְּכְּ מֹו ֶרטֶ ן ֵרעַ ֵמלַ נ
,כְּ מֹו ְּק ִּריאָ תֹו ִּב ְּשעַ ת ְּפ ֵר ָדה
,קֹורא בַ קֹול ִּלי
ֵ ְּשאֹונְּ ָך עָ צּוב
.ִּל ְּשמֹעַ שּוב ִּת ְּקוָה אָ ְּב ָדה
ַַמ ְּח ַמל נ ְַּפ ִּשי! אנִּי ָרגּוע
,ְּתכּופֹות ְּבחֹופֶ יָך ְּש ֵק ִּטים
ַ ָשקּוע,שֹוטַ ְּט ִּתי ְּמע ְֻּרפָ ל
.ְּש ְּרעַ ִּפים
ַ ְּבהזָיֹות ו

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

,כ ַָמה נ ִָּעים ִּלי נַהַ ם ַמיִּם
, קֹול ֶשל ְּתהֹום, ְַּתגּובַ ת הָ רּוח
,ו ְַּרעַ ם ְּסעָ ָרה ִּפ ְּתאֹ ם
!ְּדּומיָה בֵ ין הָ עַ ְּרבַ יִּם
ִּ ו

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

- ִּמ ְּפ ָרש אַ ִּמיץ ֶשל דּוגִּ יֹות
- ָשמּור ְּבגַח ָמ ְּתָך ְּב ִּלי פֶ גַע
שֹולים ּוי ְִּּרידֹות
ִּ בֵ ין נ ְַּח
 ֶרגַע-פֹורץ – ִּבן
ֵ  אַ ָתה...גֹולֵ ש
!טֹובַ עַ ת לַ ה ַקת ְּס ִּפינֹות

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!

אַ ְך לַ עזֹב לָ עַ ד נִּ כְּ ַש ְּל ִּתי
.חֹופים
ִּ ַאֶ ת ִּשעמּום ֶשל ה
,לֹומר ְּב ָר ָכה ְּלָך יִּחַ ְּל ִּתי
ַ
ִּב ְּרכ ִָּסים ֶש ְּלָך ָש ַק ְּל ִּתי
* .ִּל ְּברֹחַ ְּב ַמסַ ע ִּש ִּירים

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

:נִּיתי
ִּ ָ אַ ְך ל ֹא ע,את ִּלי
ָ ָק ָר
,יֹותי ִּמ ְּדרֹור מֻ ְּקסָ ם
ִּ כִּ י ִּב ְּה
– יתי
ִּ לַ ַשוְּא כְּ בָ ִּלים ִּל ְּשבֹר נִּ ִּס
.חֹופים אָ ְּחזּו ִּבי ְּבכֹחָ ם
ִּ

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил
.
Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

ה ִּאם חבָ ל? ְּלאָ ן עַ ל גְּ לֹובּוס
?ָכֹול ִּתי ְּל ַנּוֵת
ְּ ַמ ְּסלּול י
אֹוקיָנֹוס
ְּ ָָדבָ ר אֶ חָ ד יֵש ב
:אֹותי כָעֵ ת
ִּ כְּ ֵדי ְּלהַ ֵמם
 בֹו ִּב ְּב ִּדידּות מֻ ְּבטַ חַ ת,הַ צּוק
ְּל ַת ְּר ֵד ָמה ָק ָרה צָ לַ ל
 ְּויַחַ ד,ַפֹוליֹון
ְּ ְּב ֶש ִּבי נ
.כָל ֵזכֶר ְּל ְּת ִּהילָ ה טָ בַ ל

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

אֹותנּו
ָ
גָאֹון אֶ חָ ר עָ זַב
,בֹותיו ְּבבַ ת אַ חַ ת
ָ ְּב ִּע ְּק
א ֶשר עַ ל ַש ְּרעַ ִּפים ֶשלָ נּו
** .ֵמ ָר ָמתֹו ָת ִּמיד ָשלַ ט

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

,ִּה ְּש ִּאיר הּוא לָ נּו אֶ ת הַ כ ֶֶתר
.ִּה ְּש ִּאיר הּוא חֹ פֶ ש ְּמקֹונֵן
, ְּבכֹחַ י ֶֶתר, הַ יָם, ְּרגֹ ש,ְּרגֹ ש
.אֹותָך ִּרנֵן
ְּ כִּ י הּוא נִּ ְּפלָ א

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.
Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

, ַ ַרב כֹח,ְּבצֶ לֶ ְּמָך הֻ ְּטבַ ע
,ִּעם נֶפֶ ש כְּ מֹו ֶשלָך נִּ ְּב ָרא
, ַ ל ֹא נֹח, ַמר,עָ מֹק כָמֹוָך
.כָמֹוָך ל ֹא סָ בַ ל ְּש ָר ָרה
ְּלאָ ן ַד ְּרכִּ י הָ י ְָּתה עֹובֶ ֶרת
?ְּב ִּמ ְּדבָ ִּריֹות עֹולָ ם? ְּלאָ ן
 ִּאם יֵש ִּטפַ ת תֹועֶ לֶ ת:ָת ִּמיד
וְּטּוב – ִּמיָד עַ ל הַ ִּמ ְּש ֶמ ֶרת
.רֹודן
ָ עֹ ל הַ ְּשכָלָ ה וְּעֹ ל

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

ַ הַ יָם! ִּל ְּשכֹח,הֱ יֵה ָשלֹום
,כְּ בָ ר ל ֹא אּוכַל אֶ ת י ְִּּפעָ ְּתָך
ְַּועֹוד אֶ ְּש ַמע ָת ִּמיד ְּברּוח
.ְּבע ָר ִּבים ָשאֹון ֶש ְּלָך

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

,ּוב ְּד ָמ ַמת ִּמ ְּדבָ ר ְּויַעַ ר
ִּ
 אֶ ָשא ִּב ְּפנִּים,ָמלֵ א ְּבָך
, וְּסַ עַ ר,ּומ ְּפ ָרצִּ ים
ִּ ְּסלָ ִּעים
. ו ְִּּשיחַ ֶשל ג ִַּלים,וְּצֵ ל
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 והמשורר חשב לברוח מרוסיה,* הצאר אסר לפושקין לצת לחו''ל
דרך הים
** הכוונה היא למשורר ג'ורג' גורדון ביירון

Фонтану Бахчисарайского дворца

אֶּ ל ִמזְ ר ַקת אַ ְרמֹון ב ְחצִ 'יס ַראי
*(

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.

!ִּמזְּ ֶר ֶקת אַ הבָ ה חָ יָה
.ו ְָּר ִּדים ִּהנ ְַּח ִּתי ְּל ַרגְּ לַ יְִּך
 הֶ ְּמיָה,אנִּי אֹוהֵ ב ִּמ ְּלמּול
.עֹותיְִּך
ַ יּוטים ֶשל ִּד ְּמ
ִּ ּופ
ִּ

Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...

, ַַמ ְּעיָן ִּלי נֶפֶ ש ְּמ ַש ֵמח
,נְּתזֵי ֵמיָך
ָ ְּבכֶסֶ ף
. ַטַ ְּלָך צֹונֵן עָ לַ י צֹונֵח
..!פּורָך
ְּ  ַר ְּש ֵרש ִּלי ִּס,ַר ְּש ֵרש

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...

!קֹוד ֶרת
ֶ ִּמזְּ ֶר ֶקת אַ הבָ ה
– ֵיתי ְּשאֵ לָ ה
ִּ אֵ לַ יְִּך ִּה ְּפנ
,אֹומ ֶרת
ֶ אַ ְּת ֶשבַ ח ְּל ֵנכָר
...אַ ְך עַ ל ַמ ִּריָה – אַ ף ִּמלָ ה

Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?
Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

!ָמאֹור ִּחּוֵר ֶשל הַ הַ ְּרמֹון
?אֹותָך כָאן נְּ ִּשיָה ִּה ְּט ִּמיעָ ה
ְּ
– ּומ ִּריָה
ַ אּולַ י ז ֶַר ָמה
?חלֹום ֶשל אֹ ֶשר ְּבאַ ְּרמֹון
אּולַ י ִּד ְּמיוןֹ נָטּול הָ ֶר ַקע
יקה צִּ יֵר
ָ ְּבח ֵשכָה ֵר
, ֶרגַע-ַרק ִּחזָיֹון חֹולֵ ף ִּבן
?ידאָ ל נ ְַּפ ִּשי חָ סֵ ר
ֵ ַרק ִּא
1824
*) רמז לפואמה של פושקין "מזרקת בחצ'סראי" על ארמון טטרי עתיק
אי קרים-בחצי

Сожжённое письмо
Прощай, письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...

ִמכְ תב שרּוף
! ִּמכְּ ָתב ֶשל אַ הַ ב, הֱ יֵה ָשלֹום.צִּ ּוְּ ָתה
זְּ ַמן ְּממֻ ָשְך ִּה ְּת ַמהֵ ְּמ ָתה י ִָּדי ְּללַ הַ ב
. ְּלאֵ פֶ ר ְּלהַ ִּביא,חֹותי
ַ ִּל ְּמסֹ ר כָל ְּש ָמ
! כְּ ָתב אַ ה ִּבי, ְּבעַ ר. ִּהגִּ יעָ ה עֵ ת,אַ ְך ַדי
.קֹושבֶ ת
ֶ
 ְּלשּום ָדבָ ר נ ְַּפ ִּשי כְּ בָ ר ל ֹא.אנִּי מּוכָן
...קֹוראת ְּב ַקנָאּות ַש ְּלהֶ בֶ ת
ֵ ַד ִּפים ֶש ְּלָך
 ִּמ ְּתלַ ְּק ִּחים! ּובָ עָ ָשן הַ ַקל..!עֹוד ֶרגַע
.לֹותי אֶ ל עַ ל
ַ עֹולים ְּו ֶנעֱלָ ִּמים ִּעם ְּת ִּפ
ִּ
,חֹותם גֹועֶ ֶשת
ָ - הַ ְּשגָחָ ה! עֹוד ַשעּוַת,הֹו
. ְּמטֻ ְּשטֶ ֶשת,ְּט ִּביעַ ת טַ בַ עַ ת ִּמ ְּתעַ ְּרפֶ לֶ ת
.חֹורים כֻלָ ם
ִּ רּושים ַד ִּפים ְּש
ִּ הַ כֹל נִּ גְּ ַמר! ְּק
...מּותם
ָ ֵמעַ ל ְּלאֵ פֶ ר ַקר עֹוד ַמ ְּל ִּבינָה ְּד
- אֵ פֶ ר, אַ ָתה חָ ִּביב ִּלי.חָ זִּ י כֻלֹו לָ חּוץ
, ֶשפֶ ר,הַ נֶחָ ָמה הָ עלּובָ ה עַ ל אֹ ֶשר
...לָ עַ ד נָא ִּה ָשאֵ ר עַ ל הֶ חָ זִּ י ְּבצַ עַ ר
1825

קיּוי שר סולומון חרומצ'נקו. לחן צ- רומנס
https://www.youtube.com/watch?v=89JZMFEOy4U

К * * *
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

)פֶּ לֶּ א-אל * * * (אֲ נִ י זֹוכר כְ ֶּרגַע
פֶ לֶ א-ִּאנִּי זֹוכֵר כְּ ֶרגַע
מּולי ְּבאֹור
ִּ הֹופָ עָ ֵתְך
,כְּ מֹו ִּחזָיֹון ֶש ָרק נִּ ְּד ֶמה ִּלי
.אֵ לַ ת הַ יֹ ִּפי הַ טָ הֹור

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

; ִּת ְּקוָה ִּה ְּרג ְַּש ִּתי-עֶ ְּרגָה חַ ְּס ַרת
ִּב ְּדאָ גֹות ָשאֹון ֶשל יֹום
,מּותְך ְּבה ָזיָה פָ ג ְַּש ִּתי
ֵ ְּד
.קֹולֵ ְך צִּ ְּלצֵ ל ִּלי בַ חלֹום

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

ָשנִּים ֶשל סַ עַ ר ֶשעָ בַ ְּר ִּתי
,ִּפזְּ רּו כָל חלֹומֹות אֶ ְּתמֹול
ימי ָשכ ְַּח ִּתי
ִּ ְּבחֹ ל יָ ְּפיְֵך ְּש ֵמ
.ּונְּ ִּעימּות ַזכָה ֶשל קֹול

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь

 ְּבאֹ פֶ ל סֹוהַ ר,ִּבכְּ פָ ר נִּ ָדח
י ַָמי חָ ְּסרּו כָל ְּש ִּאיפָ ה
, ַּוב ִּלי אֱ ֹלה
ְּ ְּב ִּלי הַ ְּשאָ ָרה
. ְּד ָמעֹות וְּאַ הבָ ה,חַ יִּ ים
,אַ ְך שּוב נ ְַּפ ִּשי עֵ ָרה ְּלפֶ לֶ א
מּולי ְּבאֹור
ִּ כִּ י שּוב הֹופַ ְּע ְּת
,כְּ מֹו ִּחזָיֹון ֶש ָרק נִּ ְּד ֶמה ִּלי
.אֵ לַ ת הַ יֹ ִּפי הַ טָ הֹור
,ִּל ִּבי פֹועֵ ם נִּ ְּר ָגש ִּמ ֹנגַה
. אֵ לַ י ְּקרֹובָ ה,כִּ י שּוב אַ ְּת כָאן

, ַ אֱ ֹלה-  הַ ְּשאָ ָרה וְּאַ ְּת- אַ ְּת
. ְּד ָמעֹות וְּאַ הבָ ה,חַ יִּ ים

И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

1825
גלינקה שר דמיטרי חבורוסטובסקי. לחן מ- רומנס
https://www.youtube.com/watch?v=mEel0CCtFOo

ִשיר ְל ִהּלּולַ ת בַ ְקכֹוס

Вакхическая песня
Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

,ידי
ַ  י ְִּּד,ַמה קֹול ִּהלּולָ ה
!ירה
ָ נ ַָדם? ִּשיר לַ בַ ְּקכֹוס נ ִַּש
,ירה
ָ ִִּּלכְּ בֹוד עלָ מֹות ֶשנַכ
!נ ִָּשים צְּ ִּעירֹות עַ ל ִּחבָ ה ְּל ֵרעַ י
!כֹוסֹותינּו
ֵ
עַ ד אֶ פֶ ס ַמ ְּלאּו
 לּו נ ְַּש ִּליְך,ֵרעַ י
ְּליַיִּן סָ ִּמיְך
!יתֹותינּו
ֵ
כֻלָ נּו טַ ְּבעֹות ְּב ִּר
! ְּלצַ ו ְָּתא יָזּוזּו,כוסֹותינּו
ֵ
נ ִָּרים
!מּוזֹות-ידד אֵ לֹות
ָ ֵ ה,ְּת ִּחי ִּבינ ֵַתנּו
! ִּבע ִּרי,דֹושה
ָ  ֶש ֶמש ְּק,אַ ְּת
ֵרֹותינּו ָת ְּע ַֹש ְּשנָה
ֵ כְּ מֹו כָל נ
,ִּב ְּפנֵי ֶק ֶרן ַשחַ ר ַמ ְּמ ִּריא
 ָת ְּחלַ ְּשנָה, ֶש ֶקר ָת ְּבלֵ ְּחנָה-כְָך כָל חָ כְּ מֹות
.ִּב ְּפנֵי ֶש ֶמש ֶשכֶל נִּ צְּ ִּחי
! הַ ֶש ֶמש ְּת ִּחי, חֹ ֶשְך הַ לַ יְּלָ ה,ְּב ַרח
1825
גלזונוב שר מרק רייזן. לחן א- רומנס
https://www.youtube.com/watch?v=LUPviRlLcEI

Движение
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.

הַ ְתנּועה
"."תנּועָ ה אֵ י ֶננָה
ְּ :ז ָָקן * אָ ַמר-חָ כָם בַ עַ ל
, ָש ַתק,חָ כָם אַ חֵ ר ** הָ לַ ְך מּולֹו

;ְּוכְָך טָ עַ ן נֶגְּ דֹו הכִּ י חָ זָק
.כֻלָ ם ִּש ְּבחּו ְּתשּובָ ה כֹה ְּמעַ נְּ יֶנֶת
 ִּמ ְּק ֶרה זֶה ְּמ ַר ֵתק,בֹותי
ַ  ַר,אַ ְך
:ינְּתיִּם
ַ ֵדּוגְּ ָמה אַ חֶ ֶרת ִּלי ַמזְּ כִּ יר ב
,מּולַ נּו נָע הַ ֶש ֶמש בַ ָש ַמיִּם
!צֹודק
ֵ  ג ִַּלילֶ אֹו הָ ִּע ֵקש,ְּב ַרם

Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
1825

* זנון – הוגה דעות ביוון העתיקה
** דיוגנס

Сцена из Фауста
БЕРЕГ МОРЯ. ФАУСТ И МЕФИСТОФЕЛЬ.

Фауст
Мне скучно, бес.
Мефистофель
Что делать, Фауст?
Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живет —
И всех вас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.
Фауст

"ְסצינה ִמתֹוך "פאּו ְסט
יסטֹופֶ לֶ ס
ְּ  פָ אּו ְּסט ּומֵ ִּפ.שפת הים
:פאוסט
! ְּמ ַשע ֵמם ִּלי,הַ ֵשד
:מפיסטופלס
,פָ אּו ְּסט
 יֵש גְּ בּול לָ ֶכם,ַמה לַ עשֹות
. חָ קּוק ְּל ַמ ְּעלָ ה,בַ ל יַעבֹר
 ְּוהַ לָ ה,אֶ חָ ד ִּמ ִּעסּוקֹו
;ִּמבַ טָ לָ ה ִּמ ְּש ַתע ֵמם
; כֹו ְּפ ִּרים ְּבסֵ ֶתר,ַמא ִּמינִּ ים
,אֶ חָ ד עַ ל ַתענּוג חֹולֵ ם
;אַ חֵ ר סֹובֵ ל ֵמעֹ נֶג יֶ ֶתר
 ּוכְּ בָ ר ַמ ְּמ ִּתין,כֻלָ ם – ִּפהּוק
. ֵמ ִּתים-ִּמתֹוך ִּפהּוק ארֹון
!ּובכֵן – פַ הֵ ר
ְּ
.ְּו ָגם ְּלָך
:פאוסט

Сухая шутка!
Найди мне способ как-нибудь
Рассеяться.
Мефистофель
Доволен будь
Ты доказательством рассудка.
В своем альбоме запиши:
Fastidium est quies — скука
Отдохновение души.
Я психолог... о вот наука!..
Скажи, когда ты не скучал?
Подумай, поищи. Тогда ли,
Как над Виргилием дремал,
А розги ум твой возбуждали?
Тогда ль, как розами венчал
Ты благосклонных дев веселья
И в буйстве шумном посвящал
Им пыл вечернего похмелья?
Тогда ль, как погрузился ты
В великодушные мечты,
В пучину темную науки?
Но — помнится — тогда со скуки,
Как арлекина, из огня
Ты вызвал наконец меня.
Я мелким бесом извивался,
Развеселить тебя старался,
Возил и к ведьмам и к духам,
И что же? всё по пустякам.
Желал ты славы — и добился, —
Хотел влюбиться — и влюбился.
Ты с жизни взял возможну дань,
А был ли счастлив?

!ְּב ִּדיחָ ה ֶשל פַ עַ ם
חַ פֵ ש ִּלי ֶד ֶרְך נ ְֶּח ָמ ָדה
.ְּל ִּה ְּתבַ ֵדר
:מפיסטופלס
תֹודה
ָ ָתגִּ יד
.עַ ל הֹו ָכחֹות ַש ְּרעָ ף ְּוטַ עַ ם
:שם ִּמ ְּשפָ ט ְּב ַדף אַ ְּלבֹום
ֹ ִּת ְּר
 – יַעַ ןFastidium est quies
.כִּ י נַחַ ת יֵש ְּב ִּשעמּום
, אנִּי – הַ ַמעַ ן,כ ְַּפ ִּסיכֹולֹוג
?ִּית ל ֹא ְּמשֻ ע ָמם
ָ הָ י
אֹותָך לָ ֶשבֶ ת
ְּ כְּ ֶש ִּחיֵבּו
 נִּ ְּר ָדם,יליּוס
ִּ ִּעַ ל ִּשיר ו ְֶּרג
?עֹורר ִּמ ְּמ ִּחי הַ ֵשבֶ ט
ֵ ּומ ְּת
ִּ
אֹו כְּ ֶש ִּהכְּ ַת ְּר ָת ִּבו ְָּר ִּדים
,הַ ַדעַ ת-אֶ ת הָ עַ ְּל ָמה ַקלַ ת
הַ ִּמ ְּש ִּתים-ּובלַ הַ ט עֶ ֶרב
ְּ
..?וְּלָ ה ִּה ְּק ַד ְּש ָת כָל ֻקבַ עַ ת
ְּבנִּ סָ יֹון ְּל ִּה ְּת ַק ֵרב
,לֵ ב-ְּלחלֹומֹות ֶשל רֹחַ ב
?ְּל ְּתהֹום ַמ ָדע ָקדּום פַ ג ְָּאנִּי
,דֹומנִּי
ַ ,אַ ְך ֵמהַ ִּשעמּום
 ֵמהָ אֵ ש,כְּ מֹו ַמ ְּריֹונֶטָ ה
.ִּית ְּמבַ ֵקש
ָ אֹותי הָ י
ִּ
, ִַּשחַ ְּק ִּתי כְּ מֹו ֵשדֹון ָש ֵמח
, ַיתי ְּלבַ ֵדח
ִּ אֹותָך נִּ ִּס
ְּ
... רּוחֹות ֵמ ִּפיק,ַשפֹות
ֵ ְּמכ
!ּומה בַ סֹוף? הַ כֹל לָ ִּריק
ַ
,ָתאַ ְּ ְּב ָת ִּל ְּת ִּהילָ ה – כִּ ַכ ְּב ָת
.ית לֶ אֱ הֹ ב – אָ הַ ְּב ָת
ָ ִָּרצ
?אֵ יְך עֹוד אֶ ְּפ ָשר ְּל ִּה ְּתפַ נֵק
?ִּית ְּמאֻ ָשר
ָ הָ י

Фауст
Перестань,
Не растравляй мне язвы тайной.
В глубоком знанье жизни нет —
Я проклял знаний ложный свет,
А слава... луч ее случайный
Неуловим. Мирская честь
Бессмысленна, как сон... Но есть
Прямое благо: сочетанье
Двух душ...
Мефистофель
И первое свиданье,
Не правда ль? Но нельзя ль узнать
Кого изволишь поминать,
Не Гретхен ли?
Фауст
О сон чудесный!
О пламя чистое любви!
Там, там — где тень, где шум древесный,
Где сладко-звонкие струи —
Там, на груди ее прелестной
Покоя томную главу,
Я счастлив был...
Мефистофель
Творец небесный!
Ты бредишь, Фауст, наяву!
Услужливым воспоминаньем

:פאוסט
!הַ ְּפסֵ ק
. ְּואַ ל ִּתגַע בַ ֶנגַע,עזֹב
- אֵ ין שּום חַ יִּ ים בַ י ֶַדע כְּ לָ ל
,מֹוליְך שֹולָ ל
ִּ אֹור הַ ַמ ָדע
 ֶרגַע-אֹורה בֵ ן
ָ ...וְּהַ ְּת ִּהילָ ה
, ְּת ִּהילָ ה אַ ְּרצִּ ית.נִּתפָ ס
ְּ -ִּב ְּל ִּתי
... ַתכְּ ִּלית- חַ ְּס ַרת, כְּ מֹו חלֹום,ִּהיא
 ַמגָע ֶשל ֶק ֶרב...אַ ך יֵש ִּחבּור
...ְּש ֵתי נְּ ָשמֹות
:מפיסטופלס
,ישה ְּבעֶ ֶרב
ָ ִּפג...
ְּ
:נָכֹון? ֵתן ִּלי ְּתשּובָ ה ְּפשּוטָ ה
?ְּב ִּמי נִּזְּ כ ְַּר ָת זֶה עַ ָתה
? כֶן,בַ גְּ ֶר ְּטכֶן
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ָשם ִּה ְּתבַ ַרכְּ ִּתי
,הֹורה
ָ ְּבלַ הַ ט אַ הבָ ה ְּט
ֹאשי ְּברֹוְך ִּהנ ְַּח ִּתי
ִּ ָשם אֶ ת ר
.ְּבחֵ יק ַמ ְּק ִּסים ֶשל נַע ָרה
 ָשם בַ צֵ ל ז ְָּרמּו הַ ַמיִּם,ָשם
...וְּצִּ פ ֳִּרים ִּה ְּש ִּמיעּו צְּ וִּיץ
...ִּיתי ְּמאֻ ָשר
ִּ הָ י
:מפיסטופלס
!ָש ַמיִּם
!אַ ָתה הֹוזֶה כָאן ְּבהָ ִּקיץ
אֹותָך הַ זִּ כָרֹון ְּב ִּלי ֶרסֶ ן
ְּ

Себя обманываешь ты.
Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты?
И в час полуночи глубокой
С тобою свел ее? Тогда
Плодами своего труда
Я забавлялся одинокой,
Как вы вдвоем — все помню я.
Когда красавица твоя
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье
(А доказали мы с тобой,
Что размышленье — скуки семя).
И знаешь ли, философ мой,
Что́ думал ты в такое время,
Когда не думает никто?
Сказать ли?
Фауст

.בּושה
ָ
כְּ בָ ר ְּמ ַר ֶמה ְּלל ֹא
הל ֹא אנִּי ְּבכֹחַ ֶקסֶ ם
?אתי פֶ לֶ א ֶשל ִּא ָשה
ִּ ֵהֵ ב
ִּב ְּשעַ ת הַ חֹ ֶשְך אֶ ת הַ ְּש ַניִּם
?ילי
ִּ ִֵּה ְּפג ְַּש ִּתי ְּל ִּענּוג ל
,ּומפֵ רֹות עָ ָמל ֶשלי
ִּ
,ינְּתיִּם
ַ ֵ ָש ַמ ְּח ִּתי ב,ג ְַּלמּוד
.בָ חּוץ ִּד ְּש ַד ְּש ִּתי בַ ָמקֹום
,כְּ ֶשהַ יָפָ ה ְּשבּויַת חלֹום
 הּוצַ ְּת ָת...חּושים
ִּ
ִּה ְּתלַ הבּות
,ִּפ ְּתאֹ ם ְּבחֹ סֶ ר ְּמנּוחָ ה
הּורים עָ מֹק ָש ַק ְּע ָת
ִּ ְּב ִּה ְּר
:(ּוכְּ בָ ר הֵ בֵ אנּו הֹוכָחָ ה
.) ֶר ַקע,ְּל ִּשעמּום זֶה ז ֶַרע
אֹותָך
ְּ , הַ ִּפילֹוסֹוף,ִּל ְּשאֹ ל
עַ ל ַמה חָ ַש ְּב ָת אָ ז בָ ֶרגַע
?בֹו אַ ף אֶ חָ ד אֵ ינֹו הֹוגֶה
?לֹומר ְּלָך
ַ
:פאוסט

Говори. Ну, что?

! ַמה? הגֵה,נּו

Мефистофель

:מפיסטופלס

Ты думал: агнец мой послушный!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал! —
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей

אתי
ִּ  צָ ֵמ, ֶשה ֶש ִּלי:חָ ַש ְּב ָת
!שּוקה כָל כְָך ַרבָ ה
ָ לָ ְך ִּב ְּת
,יתי
ִּ ֵימה ִּה ְּטע
ָ אֶ ת הָ עַ ְּל ָמה ְּת ִּמ
- !עֹור ְּר ִּתי ִּחזָיֹון ִּלבָ ה
ַ
דֹור ֶשת
ֶ ְּלאַ הבָ ה כְּ לּום ל ֹא
.ִּהיא ִּה ַת ַמ ְּס ָרה ִּמ ְּב ִּלי ֵמ ִּשים
גּועים
ִּ ַמדּועַ חָ ש גַע
?ו ְִּּשעמּום אנִּי בַ נֶפֶ ש
עַ ל הַ ָק ְּרבָ ן ֶשל גַח ָמה

Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решась на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело; —
Так на продажную красу,
Насытясь ею торопливо,
Разврат косится боязливо...
Потом из этого всего
Одно ты вывел заключенье...
Фауст
Сокройся, адское творенье!
Беги от взора моего!
Мефистофель
Изволь. Задай лишь мне задачу:
Без дела, знаешь, от тебя
Не смею отлучаться я —
Я даром времени не трачу.
Фayст
Что там белеет? говори.
Мефистофель
Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,

,ַמ ִּביט אנִּי עַ כְּ ָשו ְּשבַ ע עֹ נֶג
:נ ְַּפ ִּשי ַמגְּ ִּדיל לֹו עֹ ֶמק-ו ְְּּשאָ ט
כְָך כְּ ִּסיל אָ חּוז ִּב ְּמזִּ ָמה
, ַפֹותח
ֵ ְּביַעַ ר ִּבגְּ זִּ ילָ ה
ּובעָ ְּל ָמא
ְּ ,דֹוקר עָ נִּי
ֵ
. ַאֶ ל גּוף עָ שּוק ְּקלָ לֹות שֹולֵ ח
,כְָך עַ ל הַ יֹ ִּפי הַ נִּ ְּמכָר
,שבֵ עַ ִּחיש ִּמנַחַ ת,
ָ נֹואֵ ף
...עֵ י ַניִּם ְּמלַ כְּ סֵ ן ְּבפַ חַ ד
וְּאָ ז ִּמכָל הַ ַמע ֶשה
...ִּהסַ ְּק ָת ַמ ְּס ָקנָה כֹולֶ לֶ ת
:פאוסט
,לֹוקלֶ ת
ֶ  ְּב ִּריאַ ת ְּשאֹול ְּק,ִּב ְּר ִּחי
!ִּמ ַמבָ ִּטי בָ ֶרגַע זֶה
:מפיסטופלס
. ַרק ֵתן ִּלי יַעַ ד.טֹוב! כִּ ְּרצֹונְּ ָך
, כְּ זָכּור,ְּב ִּלי ַמטָ לָ ה ִּלי
:אֹותָך כָאן לַ עזֹב אָ סּור
ְּ
.קּודה ִּבזְּ בּוז הַ זְּ ַמן מֹונַעַ ת
ָ ְּפ
:פאוסט
?ַמה ָשם ַמ ְּל ִּבין בֵ ין הַ ַג ִּלים
:מפיסטופלס
. ָיש ַית ָת ְּר ֶניה
ִּ ְּס ִּפי ָנה עַ ל ְּש ִּל
. ְָּלהֹולַ נְּ ד ִּמ ְּספָ ַרד ַד ְּר ֶכיה
,צַ ו ְָּתה כִּ ְּשֹלש ְּמאֹות נִּ ְּבזִּ ים
,ִּב ְּטנָה עָ מּוס ְּבשֹוקֹולָ טָ ה
, ָזהָ ב ְּל ַמטָ ה,זּוג ֶשל קֹו ִּפים

ּו ַמחלָ ה ֶש ְּבאָ ְּפנָה:
ַרק ִּה ְּת ַק ְּבלָ ה ְּב ַמ ָת ָנה.

Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.

פאוסט:

Фауст

הַ ְּטבֵ עַ הַ ֹכל!

Всё утопить.

מפיסטופלס:

Мефистофель
Сейчас.

ִּמ ָיד!
(נעלם).
1825

ִבדם ְתשּוקה כְ אש בֹועֶּ ֶּרת
שּוקה כְּ אֵ ש בֹועֶ ֶרת,
ְּב ָדם ְּת ָ
נ ְַּפ ִּשי ְּפגּועָ ה עַ ד אֵ ין ָמזֹור.
חֹוד ֶרת,
הנ ִׁשיקה לַ לֵ ב ֶ
טֹובים ד ִֹּׁדים ִׁמייִׁן ּומֹּר.
ִׁ
ֹאשְך ְּברְֹך אֵ לַ י הַ ְּרכִּ ינִּי,
ר ֵ
וְּהַ ַש ְּלוָה לּו ִּת ְּפ ְּק ִּדינִּי,
עַ ד ֶשיפּוח יֹום עָ ִּליז
א ֶשר צל ִׁלים ֶשל לֵ יל ינִׁ יס.

)(Исчезает.

***
В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Склонись ко мне главою нежной,
И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день
И двигнется ночная тень.

1825
*) בכתב משופע  -מילים מתוך "שיר השירים"
פושקין נתן לשירו כותרת "חיקוי לשיר מזרחי".
הפרשנים סבורים כי הוא היה ער לדו-שיח
שב"שיר השירים" ,וכי במחצית הראשונה של
שירו מדברת "היא" ,כאשר במחצית השנייה
בנימה אחרת " -הוא" (א.ג).

)*) курсивом выделены слова из библейской "Песни песней" (А.Г.

Признание
(К Александре Ивановне Осиповой)
Я вас люблю, — хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, — я зеваю;
При вас мне грустно, — я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, — мне отрада;
Вы отвернетесь, — мне тоска;
За день мучения — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, —
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, в ненастье,

אַ הֲ בה-גִ לּוי
)(לאלכסנדרה אוסיפובה
אֹותְך! אנִּי שֹוטֶ ה
ָ
אֹוהֵ ב
.ִּמשּום ֶשאֵ ין בַ זֶ ה תֹועֶ לֶ ת
 ּובָ ִּאּוֶלֶ ת... נִּ כְּ לָ ם,נִּ ְּרגָז
!ְּליַד ַרגְּ לַ יְִּך ִּמ ְּתוַ ֶדה
, כְּ בָ ר ז ַָקנְּ ִּתי,זֶה ל ֹא יָאֶ ה ִּלי
,ִּמזְּ ַמן ִּל ְּהיֹות חָ כָם חֹובָ ה
:נְּתי
ִּ ַימנִּים הֵ ב
ָ אַ ְך ִּמהַ ִּס
.נ ְַּפ ִּשי חֹולָ ה ְּבאַ הבָ ה
,ְּמ ַשע ֵמם ִּלי ִּב ְּלע ַדיְִּך
,י ֵַדְך כְּ בָ ר ִּמ ְּתעַ צֵ ב-וְּעַ ל
: חֹובֵ ק ִּב ְּר ַכיְִּך,לֹומר
ַ רֹוצֶ ה
!אֹותְך אֹוהֵ ב
ָ
 אנִּי,ַמ ְּלאָ ְך
ַשֹומע
ֵ
כַא ֶשר ִּמהַ סָ לֹון
 ַשעַ ל ַק ִּליל,ִּר ְּשרּוש ִּבגְּ ַדיְִּך
– ַבֹוקע
ֵ אֹו קֹול ָת ִּמים כִּ צְּ ִּליל
.ֵמ ִּאיש נָבֹון הֹופֵ ְך ִּלכְּ ִּסיל
, ִַּחיַכְּ ְּת ִּלי – וְּאנִּי ָש ֵמח
.נִּית ִּלי עֹ ֶרף – ְּמצ ְֻּב ָרח
ְּ ָפ
– ַלֹוקח
ֵ עבּור יֹום סֵ בֶ ל ְּפ ָרס
.ַמגַע יָד ְּלבָ נָה ֶשלָ ְך
,רֹוק ֶמת
ֶ כְּ ֶשאַ ְּת עַ ל הַ סַ פָ ה
- ּוב ְּתנּוחָ ה חָ ְּפ ִּשית רֹו ֶכנֶת
ִּ
,ַת ְּל ַתל וְּעַ יִּן הֻ ְּשפָ ל לַ בַ ד
, נִּ ְּרגָש כְּ מֹו יֶלֶ ד,דֹומם
ֵ אנִּי
.ֵמזִּ ין עֵ ינַי ְּל ֶרגַע ָקט
,לֹומר לָ ְך אֵ יְך נ ְַּפ ִּשי סֹואֶ נֶת
ַ
,ְּבאֵ יזֶה עֶ צֶ ב ַקנ ִָּאי
כַא ֶשר לָ צֵ את אַ ְּת ִּמ ְּת ַכ ֶּו ֵנת

?ִּפ ְּתאֹ ם בַ ב ֶֹקר סַ גְּ ִּר ִּירי
,עֹותיְִּך
ַ  עַ ל ִּד ְּמ,ידּותְך
ֵ עַ ל ְּב ִּד
, ִּשיחַ ְּב ִּפיָנה ָש ֵקט-דּו
,קּוריְִּך
ַ 'קה * ִּב
ָ ְּעַ ל ְּלאֹופֹוצ
?נְּתר ְּבעֶ ֶרב ִּמ ֵדי עֵ ת
ֵ ְַּפס
! ִּר ְּח ִּמי נָא,אנִּי אָ בּוד! ַמ ְּלאָ ְך
:ִּל ְּדרֹש אַ הבָ ֵתְך אֵ ין עֹז
, אֵ ין ִּלי ָמנֹוס,ַר ִּבים חטָ אַ י
! אַ ִּלינָה,וְּל ֹא אֶ ְּהיֶה אָ הּוב
, ְּלפָ חֹות,אַ ְך הַ ע ְּמי ִּדי
. ַפָ נִּים; ַמבָ ט ֶשלָ ְך ַרב כֹח
: ַאֹותי ְּונֹח
ִּ ַקל ְּלהַ ְּטעֹות
!אנִּי עַ צְּ ִּמי אֶ ְּש ַמח ִּל ְּטעֹות

Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад
1826

* עיירה וכנסייה חשובה בה

גלינקה שר יורי גוליאייב. לחן מ- רומנס

https://www.youtube.com/watch?v=9Ad2lZMMsfw
Пророк

הַ נ ִביא

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

נִּת ַקף
ְּ ְּבצִּ ָמאֹון נ ְַּפ ִּשי
. ִּמ ְּדבָ ר כִּ ַת ְּת ִּתי ֶרגֶל-ִּב ְּקדֹור
ָש ָרף נִּ ָשא עַ ל ֵשש כְּ נָפָ יו
.הַ ֶד ֶרְך בָ א ִּמ ֶנגֶד-עַ ל אֵ ם

Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

ְּבאֶ צְּ בָ עֹות ַכחלֹום ַקלֹות
- הַ ָרץ ָנגַע ִּלי עַ ד בָ בֹות
וָאֶ חֱ זֶה בַ עַ יִּן נִּ ְּפ ַקחַ ת
.עַ יִּט מּוצֶ פֶ ת פָ חָ ד-כְּ ֶשל בַ ת

Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:

הּוא בַ ַמגַע אֶ חָ ד ָק ִּליל
- ִּמלָ א אָ זְּ נַיי ִּב ְּשאֹון ּוצְּ ִּליל

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

,ידת ָש ַמיִּם
ַ נִּ גְּ לּו ִּלי ְּר ִּע
,ְּברֹום ְּמעֹוף הָ אֶ ְּראֶ ִּלים
,ְּבעֵ ֶמק נְּ ִּביטַ ת גְּ פָ נִּים
.הַ יָם ְּב ַמיִּם-ְּתנּועַ ת ִּר ְּמ ֵשי

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

 ְּשפָ ַתי נִּ צְּ ַמד י ָָשר-אֶ ל ַדל
הָ חֵ ְּטא עָ ַקר-וְּאֶ ת לַ שֹון
, ַ ִּשיח-מּומית ְּבהֶ בֶ ל
ִּ הָ ע ְּר
ְּעֹקץ ֶשל נָחָ ש חָ כָם
ֶ ו
ְּביָד י ִָּמין מֻ כְּ ֶת ֶמת ָדם
. ְַּל ִּפי א ֶשר נ ַָדם ִּהנִּיח

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

,ְּבחֶ ֶרב אֶ ת חָ זִּ י ִּב ַקע
ַהֹוצִּ יא ִּל ִּבי רֹוטֵ ט פָ גּוע
הָ אֵ ש הַ בֹע ָרה-פֶ חָ ם
. ַָת ַקע אֶ ל תֹוְך חָ זֶה בָ קּוע

Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

כְּ ֵמת ָשכ ְַּב ִּתי בַ ִּמ ְּדבָ ר
:ֹאמר
ָ וָאֵ ל צִּ ּוָנִּי וַי
 קּום ְּב ֶמ ֶרץ, ְּש ַמע, נ ִָּביא,ְּראֵ ה
– ו ְִּּת ְּת ַמלֵ א ָרצֹון ִּמצְּ ּוֹות
ְּבלֶ כְּ ֵתָך י ִַּמים וָאֶ ֶרץ
!צְּ רֹב ִּב ְּדבָ ְּרָך ְּבלֵ ב ְּב ִּריֹות
1826
קורסקוב שר מרק רייזן-רימסקי. לחן נ- רומנס
https://www.youtube.com/watch?v=9Ad2lZMMsfw

*

*

*

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.

גְ בעֹות ֶּשל גְ רּוזִ יה
;גְּ בָ עֹות ֶשל גְּ רּוזִּ יָה הַ לַ יְּלָ ה כְּ בָ ר ִּה ְּש ִּחיר
.אָ ַראגְּ וִּי ְּלפָ נַי רֹועֶ ֶשת

Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

; בָ ִּהיר, אַ ְך עֶ צֶ ב ַקל,אנִּי עָ צּוב עַ כְּ ָשיו
.אֹותְך ַרק ְּמבַ ֶק ֶשת
ָ
עַ צְּ בּות
 אֶ ת נְּ כָאֵ י נ ְַּפ ִּשי.ו ְִּּהיא ְּמלֵ אָ ה ַרק בָ ְך
, ַ כ ֵָמה.ָדבָ ר ל ֹא ְּמיַסֵ ר
: בֹועֵ ר ִּבי וְּאֹוהֵ ב חָ ְּפ ִּשי,עֹורג הַ לֵ ב
ֵ
. ַיֹודע
ֵ ל ֹא לֶ אֱ הֹ ב הּוא ל ֹא
1829
קורסקוב שרה אירינה ארחיפובה-רימסקי. לחן נ- רומנס
https://www.youtube.com/watch?v=OvW3Ltwu6_k

* * *
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

ַמה לך ִב ְש ִמי
ַמה לָ ְך ִּב ְּש ִּמי? הרי יָמּות
, ַהַ ְּרחֵ ק ִּמכָאן כְּ ַרחַ ש רּוח
, ִַּר ְּשרּוש ֶשל גַל ְּבחֹוף ָשטּוח
.ילי ְּביַעַ ר עָ בֹת
ִּ ֵכְּ מֹו צְּ ִּליל ל
הּוא עלֵ י ָדף הַ זִּ כָרֹון
דֹומה ְּל ֶשבֶ ר
ֶ י ְַּש ִּאיר עָ ֵקב
,צִּ יּור ֶשל כְּ תֹבֶ ת עַ ל הַ ֶקבֶ ר
.בֵ ית ְּלל ֹא ִּפ ְּתרֹון-ְּבאָ לֶ ף

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

,ַמה יֵש בֹו? ֵשם נִּ ְּשכַח ִּמזְּ ַמן
 ַרעַ ם-כְּ ֵדי חַ יִּ ים ְּבסַ עַ ר-תֹוְך
ְּבעֶ זְּ ָרתֹו כְּ בָ ר ל ֹא נִּ ַתן
.ְּל ִּה ָזכֵר ְּבתֹם ֶשל פַ עַ ם

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

,אבָ ל ְּביֹום עַ צְּ בּות ּו ְּדוַי
,הגִּ י אֹותֹו ָרחֹוק ִּמ ֶמנִּי
, יֵש ֵזכֶר עֹוד עָ לַ י:ת ְֹּמ ִּרי
.עֹודנִּי
ֶ  בֹו אנִּי חַ יָה,לֵ ב
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גַל נִ ְפלאֹות לנּו נכֹון

* * *
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...

גַל נִּ ְּפלָ אֹות לָ נּו נָכֹון
,ִּמהַ ְּש ָכלָ ה הַ ִּמ ְּת ַרחֶ בֶ ת
,דֹוקס – גָאֹון
ְּ ֵמ ֵרעַ פָ ָר
,ִּמנִּ סָ יֹון – ֵּבן ְּשטּות כֹואֶ בֶ ת
...ִּמהַ ִּמ ְּק ֶרה – אֱ ִּליל ַמ ְּמצִּ יא
1829

ִקינה

Элегия
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

אֶ ת ִּהלּולַ ת עָ בָ ר נ ְַּפ ִּשי אֵ ינָה סֹובֶ לֶ ת
.כְּ מֹו מּועָ ַקת ִּשכְּ רּות בַ ב ֶֹקר ְּמע ְֻּרפֶ לֶ ת
-  יָגֹון עָ בָ ר גֹובֵ ר,דֹומה ְּליַיִּן
ֶ ,אבָ ל
.יֹותר
ֵ  כֵן הּוא חָ זָק,כְּ כָל ְּשהּוא י ָָשן
 עָ ָמל ָק ֶשה וְּצַ עַ ר,ו ְֶּד ֶרְך ֶשל עַ צְּ בּות
.יָם ֶשל עָ ִּתיד רֹוגֵש ִּלי ְּמנַבֵ א ְּבסַ עַ ר

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

, לָ מּות, ֵרעַ י,אַ ְך ל ֹא רֹוצֶ ה אנִּי
;ּולהַ גֹות
ְּ רֹוצֶ ה ִּל ְּחיֹות – ִּל ְּסבֹל
 ַת ְּרעֹ ֶמת, בֵ ין ְּדאָ גֹות:יָדּועַ ִּלי
:עֹוד ְּמחַ כִּ ים ִּלי הנָאֹות וְּעֹ נֶג
.עֹוד ְּלעֵ ִּתים הַ ְּרמֹונִּיֹות אֶ ְּש ַמע
,דּותה אֶ ְּשפֹ ְך נִּ ְּרגָש ִּד ְּמעָ ה
ָ וְּעַ ל ְּב
אּולַ י ִּב ְּשעַ ת ְּש ִּקיעָ ה ֶש ִּלי ְּקצָ ָרה כֹואֶ בֶ ת
.ִּחיּוְך ְּפ ֵר ָדה ִּת ְּשלַ ח ִּלי אַ הבָ ה נִּ ְּלבֶ בֶ ת
1830

* * *
Я здесь, Инезилья,
Я здесь под окном.

 ִאינֶּזִ ְּליה,אֲ נִ י
, ִּאינֶזִּ ְּליָה,אנִּי
,ְּליַד חַ לֹונְֵך

Объята Севилья
И мраком и сном.
Исполнен отвагой,
Окутан плащом,
С гитарой и шпагой
Я здесь под окном.
Ты спишь ли? Гитарой
Тебя разбужу.
Проснется ли старый,
Мечом уложу.
Шелковые петли
К окошку привесь...
Что медлишь?.. Уж нет ли
Соперника здесь?..
Я здесь, Инезилья,
Я здесь под окном.
Объята Севилья
И мраком и сном.

ִּעם ֶרד על סֵ ִּב ְּליָה
.חֹושְך
ֵ
הַ לַ יְּלָ ה
,אנִּי ָמלֵ א ֶמ ֶרץ
,עָ טּוף ִּשכְּ ִּמיָה
גִּ יטָ ָרה וְּחֶ ֶרב
.אֶ ְּשֹלף ִּב ְּשנִּ יָה
ַת ִּעיר ְּלל ֹא ֶר ַתע
.אֹותְך
ָ
גִּ יטָ ָרה
- יָעּור ָק ִּשיש פֶ ַתע
.ְּבחֶ ֶרב יֻנַח
 לָ ָמה...סֻ לָ ם ְּתנִּי ִּלי
?אַ ְּת כֹה ִּמ ְּש ַתהָ ה
חֹולֶ ֶמת אֹו ֵש ָמא
..?ירה
ָ י ִָּריב ַמ ְּס ִּת
, ִּאינֶזִּ ְּליָה,אנִּי
,ְּליַד חלֹונְֵך
ִּעם ֶרד על סֵ ִּב ְּליָה
.חֹושְך
ֵ
הַ לַ יְּלָ ה
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גלינקה שר פיוטר זחרוב. לחן מ- רומנס
https://www.youtube.com/watch?v=zzldfIKCkKA

Заклинание
О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

האֹוב
 ִּאם נָכֹון ֶש ְּב ָשעֹות,הֹו
ַכְּ ֶשלֵ יל עַ ל הַ חַ יִּ ים צֹונֵח
רֹומיו עַ ל ַמצֵ בֹות
ָ ּומ ְּמ
ִּ
, ַנֹותיו י ֵָרח
ָ שֹופֵ ְך אֶ ת ְּק ָר
 ִּאם אֱ ֶמת ִּהיא ֶשאזַי,הֹו
- ,רֹוקן ְּבלַ יְּלָ ה
ֵ כָל ֶקבֶ ר ִּמ ְּת
:קֹורא ְּלצֵ ל ֶשל לֵ יְּלָ ה
ֵ אנִּי
! אֵ לַ י, הֹלם, ֵר ִּעי,הֹלם

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкой звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно, сюда! сюда!..
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда!

, אהּובָ ִּתי,בֹואי אֵ לַ י
ִּ
שֹוקטֶ ת
ֶ
– כְּ מֹו ֶש ִּב ְּשעַ ת ְּפ ֵר ָדה
, ָק ָרה כְּ מֹו יֹום חָ ְּר ִּפי,ית
ְּ ִּהָ י
.סּור ִּיְך ְּמ ֻעּו ֶֶתת
ָ ִִּּמי
,כְּ מֹו כֹוכָבֹון ֵמהַ ַָמרֹום
ַ ַמ ָשב נ ִָּעים ֶשל רּוח,צְּ ִּליל ַקל
– ַאֹו ִּחזָ יְֹּון ִּמ ְּשאֹול לָ קּוח
! הֹלם, הֹלם:ל ֹא ְּמ ַשנֶה
קֹורא לָ ְך כָאן עַ ָתה
ֵ אֵ ינִּי
ִּלנְּ זֹף בָ אֵ לֶ ה ֶשכְּ מֹו ֶדבֶ ר
אֹותְך
ָ
ְּב ִּשנְּ אָ ָתם הָ ְּרגּו
,וְּל ֹא כְּ ֵדי ְּלהַ כִּ יר סֹוד ֶקבֶ ר
וְּל ֹא ִּמשּום ֶשחָ ש ִּפ ְּתאֹ ם
– ַ כ ֵָמה, אֹוהֵ ב...אנִּי ִּהסּוס
, ַ ִּמ ְּתג ְַּעגֵע:לֹומר
ַ רֹוצֶ ה
! ֹ הלם,כ ִֻּלי ֶשלָ ְך! הֹלם
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שפורין שר בוריס גמיריה.רומנס – לחן י
https://www.youtube.com/watch?v=D2D9TOeC1ak

* * *
Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.

אֶּ ת אֶּ ֶּרץ הַ נכר
אֹורחַ ת
ַ ,אֶ ת אֶ ֶרץ הַ ֵנכָר
;עָ ז ְַּב ְּת ְּלחֹוף מֹולֶ ֶד ֵתְך
נִּ ְּשכַחַ ת-ִּב ְּשעַ ת יָגֹון ִּב ְּל ְּת ִּי
.יתי ְּל ַרגְּ לֵ ְך
ִּ ִּזְּ ַמן ַרב בָ כ
ּובַ ֵיאּוש הַ ַקר ֶשחָ ְּש ִּתי
;יתי ְּלהַ ְּחזִּ יק
ִּ אֹותְך נִּ ִּס
ָ
ְּבאנָחֹות ָקשֹות ִּב ַק ְּש ִּתי
.עֵ ְּרגַת ְּפ ֵר ָדה ל ֹא ְּלהַ ְּפ ִּסיק

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

נֹות ֶרת
ֶ יקה
ָ אַ ְך אַ ְּת ִּמנְּ ִּש
;ית לָ סּור ַמהֵ ר
ְּ ְּשפָ ַתיְִּך נִּ ִּס
קֹוד ֶרת
ֶ ֵמאֶ ֶרץ הַ גָלּות
.אתינִּי ְּל ָמקֹום אַ חֵ ר
ִּ ְּק ָר
יש ֵתנּו
ָ ִּ"ב ְּפג
ִּ :אָ ַמ ְּר ְּת ִּלי אָ ז
חּולים
ִּ ְִּּמ ַתחַ ת ִּל ְּשחָ ִּקים כ
תֹותינּו
ֵ ֵיתים שּוב ִּש ְּפ
ִּ ְּבצֵ ל ז
. כְּ אֹוה ִּבים,דֹודי
ִּ ,נַצְּ ִּמיד

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...

אַ ך בַ ָמקֹום ֶשבֹו ָש ַמיִּם
,ְּמנַצְּ נְּ צִּ ים ְּבזִּ יו כָחֹ ל
,ֵיתים מֻ נָח עַ ל ַמיִּם
ִּ וְּצֵ ל ז
.נִּ ְּר ַד ְּמ ְּת לָ עַ ד כִּ כְּ לֹות הַ כֹל
ִּסּוריְִּך – גַחֶ לֶ ת
ַ י ְִּּפיְֵך ְּוי
גֹור ִּלי
ָ ְּבכַד הָ אֵ פֶ ר
...ישה הַ ְּמי ֻחֶ לֶ ת
ָ ִִּּעם הַ ְּפג
!יקה חַ יֶבֶ ת ִּלי
ָ אַ ְּת נְּ ִּש
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בורודין שר דמיטרי חבורוסטובסקי. לחן א- רומנס
https://www.youtube.com/watch?v=wpjFaUc56FE

Из Barry Cornwall
Here's health to thee, Mary

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один без гостей
Пью за здравие Мери.

 מ ִרי,ְלחַ ַי ִיך אֶּ ְש ֶּתה
Nere's health to thee, Mary
Barry Cornwall

, ֵמ ִּרי,ְּלחַ ַייְִּך אֶ ְּש ֶתה
, נֹעַ ם ִּפ ְּל ִּאי,ֵמ ִּרי
,ֶדלֶ ת בַ יִּת נִּ ְּסג ֶֶרת
, ְּלבַ ִּדי,אֹור ִּחים
ְּ ְּב ִּלי
. ֵמ ִּרי,ְּלחַ ַייְִּך אֶ ְּש ֶתה
, ֵמ ִּרי,יֵש יָפֹות ִּמ ֵמְך

Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,
Этой маленькой пери;
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери.
Будь же счастлива, Мери,
Солнце жизни моей!
Ни тоски, ни потери,
Ни ненастливых дней
Пусть не ведает Мери.

, ֵמ ִּרי ֶש ִּלי,ִּמ ֵמְך
* אַ ְך ְּקטָ נָה ז ֹאת כְּ מֹו פֵ ִּרי
נ ְֶּח ָמ ָדה ְּלהַ ְּפ ִּליא
. ֵמ ִּרי,שֹובָ בָ ה ֶש ִּלי
,אָ ז היִּי ְּמאֻ ֶש ֶרת
, ֶש ֶמש ֶש ִּלי,ֵמ ִּרי
,אבֵ ָדה ְּמצַ עֶ ֶרת
יֹום סַ גְּ ִּריר עָ ְּר ִּפ ִּלי
! ֵמ ִּרי,אַ ל ֵת ְּד ִּעי לָ עַ ד
1830
* פרי – יצורים בדיוניים באמונות פרסיות בדמות עלמות יפהפיות

ורלמוב שר סרגיי למשב. לחן א- רומנס
https://www.youtube.com/watch?v=4uirRLPSavE

Клеветникам России
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

רּוסיה
ְ ְל ַמ ְש ִמיצי
*
?קּוסיָה
ְּ יס
ְּ  ִּד-שֹור ֵרי
ְּ  ְּמ,ישים אַ ֶתם
ִּ ַמה ַמ ְּר ִּע
?רּוסיָה
ְּ וְּלָ ָמה ְּבנִּ דּוי ְּמאַ י ִֶּמים עַ ל
? ֶש ֶקט ִּליטָ ִּאים-ַמה ְּמ ַמ ְּר ֵמר אֶ ְּתכֶם? ִּאי
ַסֹופית אֶ ת הַ ּוִּ כּוח
ִּ גֹורל י ְִּּשקֹ ל
ָ !עזְּ בּו
– , ְַּב ִּמ ְּשפָ חָ ה ֶשל ְּסלָ ִּבים ֵמעָ בָ ר לָ קּוח
.תר ְּמסֻ ג ִָּלים
ֹ הַ ְּשאֵ לָ ה ֶשל ֹא אַ ֶתם ִּל ְּפ
בֵ ין הַ ְּשבָ ִּטים ָר ִּבים הָ אֵ לֶ ה
,זֶה זְּ ַמן אָ רְֹך ַמ ְּשבֵ ר ַקיָם
– וְּר ֹאש ִּה ְּרכִּ ין כְּ בָ ר – אֵ ין זֶה פֶ לֶ א
. פַ עַ ם צַ ָדם,פַ עַ ם צַ ֵדנּו
:ְּל ִּמי הַ ִּדין – כְּ ִּריעַ ת ִּב ְּר ַכיִּם
? ְּלרֹוס נֶאֱ ָמן, י ְַּחסָ ן-**ְּל ְּליַח
?רּוסיָה י ְִּּת ַמזְּ גּו פַ ְּלגֵי הַ ְּסלָ ִּבים
ְּ ְּביָם ֶשל
.הּוא יֶאֱ זַל? זֶה הָ ִּענְּ יָן

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

- !אֹותנּו
ָ
 עזְּ בּו- ,ילכֶם
ְּ ל ֹא ִּב ְּש ִּב
*** ;תּובים ְּב ָדם ֶשלָ נּו
ִּ ְּלּוחֹות כ
ְּול ֹא מּובֶ נֶת ְּוז ָָרה
;לָ כֶם אֵ יבָ ה זֹו מּוז ָָרה
;ּופ ָראג **** – ַרק אֵ לֶ ם
ְּ לָ כֶם ְּק ֶר ְּמ ִּלין
מֹושכֶת ְּב ִּלי ֵמ ִּשים
ֶ
אֶ ְּתכֶם
– הַ ְּתעּוזָה ֶשל ְּק ָרב וְּהֶ לֶ ם
...אֹותנּו ַרק שֹונְּ ִּאים
ָ
אַ ֶתם
עַ ל ַמה? עַ ל כְָך ֶשל ֹא ָשכ ְַּחנּו
 בֹועֵ רֹות,ירה ֶשלָ נּו
ָ  ִּב,מֹוס ְּקבָ ה
ְּ חֻ רבֹות
וְּאֶ ת כֹובֵ ש חָ צּוף ִּה ְּשלַ כְּ נּו
***** ?א ֶשר ִּאלֵ ץ אֶ ְּתכֶם ִּל ְּרעֹ ד
עַ ל כְָך ֶשל ֹא גָבַ ר עָ לֵ ינּו
,בּודה
ָ אֱ ִּליל ֶשל ַמ ְּלכּויֹות יַבֶ ֶשת א
ְּשכִּ פַ ְּרנּו ְּב ָד ֵמנּו
ֶ ו
..?בֹודה
ָ ְּאֶ ת ְּשלֹום ִּאירֹופָ ה ּוכ
! אָ ז ְּתנַסּו ְּבפֹ עַ ל,ימה
ָ ֵַרק ֶמלֶ ְּלכֶם – א
, ֶשנָח אַ חַ ר הַ פֹ עַ ל,אֹו לַ גִּ בֹור ז ֵָקן
?אֵ ין אֹ ֶמץ ְּלהַ ִּרים כִּ ידֹון ֵמ ִּאיזְּ ַמ ִּעיל ***** מֻ נָח
? ַרּוסי ִּא ְּב ָדה לָ ה כֹח
ִּ אֹו ֶש ִּמלָ ה ֶשל צָ ְּאר
? ַאֹו ל ֹא הָ יָה לָ נּו וִּכּוח
?אֹו רֹוס אֶ ת נִּ צְּ חֹונָיו ָשכַח
*******,ידה
ָ אֹו ְּמעַ ִּטים אָ נּו? ִּמפֶ ְּרם וְּעַ ד טַ ְּב ִּר
,ידה
ָ קֹול ִּח
ְּ ֵמהַ ְּסלָ ִּעים ָק ִּרים ֶשל ִּפינִּים עַ ד
ִּמ ְּק ֶר ְּמ ִּלין ֶש ִּהזְּ ַדעזַע
, ַֹתל ִּסין נָטּול הַ נִּיע
ֶ עַ ד כ
, ַיקים ַמ ִּביע
ִּ ְִּּבזִּ יף ְּפלָ ָדה ז
..?אָ ְּרצֵ נּו ל ֹא ָתקּום עָ ָזה
,קּוסיָה
ְּ יס
ְּ  ִּד- אֳ ְּמנֵי,ִּש ְּלחּו הלֹום
;ִּב ְּמל ֹא הַ זַ עַ ף אֶ ת ְּבנֵיכֶם
,רּוסיָה
ְּ יֵש ַדי ָמקֹום ִּב ְּשדֹות ֶשל
.ְּקבָ רֹות ֶשל ֹא נָכְּ ִּרים לָ הֶ ם
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* השיר פונה אל צירי פרלמנט של צרפת ואל עיתונאיים צרפתיים,
אשר באופן מופגן ביטאו הזדהותם עם המורדים הפולנים ,וקראו
להתערבות מזוינת בפעולות לחימה בין רוסיה ופולין.
** ְּליַח  -כינוי פולנים ברוסיה
*** לוחות דמים – קורות מאבק בן מאות השנים של איכרים
אוקראיניים נגד כיבוש פולני ,וגם פלישת צבא פולני בשנים -1610
 1611למוסקבה ושרפת קרמלין
**** פראג – כאן שמו של פרוור ורשה
***** נפוליאון
****** כידון של איזמעיל – רמז להשתלטות צבא רוסיה על מבצר
תורקי בעיר איזמעיל בשנת 1790
******* פֶ ְּרם – עיר בהרי אורל ,טברידה – חצי-אי קרים ,קולחידה –
חבל בקווקז

Эхо

הד
עַ ל ְּשאָ גֹות ְּביַעַ ר עָ בֹת,
ְּת ִּקיעֹות הַ ֶק ֶרןַ ,רעַ ם עָ בֹות,
עַ ל ִּשיר עַ ְּל ָמה בֵ ין הַ גְּ בָ עֹות -
ְּס ָתם עַ ל כָל צְּ ִּליל
מֹוליד ִּמיָד ְּתהּודֹות
אַ ָתה ִּ
ְּב ִּריק אוִּיר.
רֹומים,
אַ ָתה עֹונֶה ִּל ְּשאֹון ְּמ ִּ
שֹולים,
ְּלקֹול ֶשל סַ עַ ר נ ְַּח ִּ
רֹועים –
ִּלצְּ עָ קֹות ֶשל הָ ִּ
ְּלכָל דֹובֵ ר;
קֹולָך אֵ ינָם עֹונִּים...
ְּב ַרםְּ ,ל ְּ
שֹורר!
כְּ מֹו ְּמ ֵ
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רומנס  -לחן וביצוע – י.בובילב
https://www.youtube.com/watch?v=fEIc6awYHhw

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
— Поет ли дева за холмом
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
— И крику сельских пастухов
;И шлешь ответ
Тебе ж нет отзыва... Таков
!И ты, поэт

 ר ִעי,ִהגִ יעה עת

* * *
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

* * *
...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых

– ַ ֵר ִּעי! הַ לֵ ב רֹוצֶ ה לָ נּוח,ִּהגִּ יעָ ה עֵ ת
ַּובכָל ָשעָ ה לָ קּוח
ְּ ,חֹולֵ ף יֹום אַ חַ ר יֹום
 אַ ְך ְּשנֵינּו בַ ָמקֹום,חֶ ְּל ִּקיק ֶשל הוָיָה
. אבָ ל נָמּות ִּפ ְּתאֹ ם...עֹוד ִּמ ְּתכַּוְּ נִּים ִּל ְּחיֹות
. ַ ַמ ְּרגֹוע, אַ ְך יֵש חֵ רּות,אֵ ין אֹ ֶשר בָ עֹולָ ם
- ַחֶ ְּל ִּקי חֹולֵ ם אנִּ י ִּל ְּקבֹע-ִּמזְּ ַמן ְּמנַת
, אֶ ְּב ַרח:כְּ עֶ בֶ ד ְּמיֻגָע ִּמזְּ ַמן חֹולֵ ם
. ָשם ָמקֹום עָ ָמל וְּעֹ נֶג צַ ח-אֶ ְּמצָ א אֵ י
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שּוב ִב ַק ְר ִתי
 שּוב ִּב ַק ְּר ִּתי...
 בָ ה חָ ְּלפּו,ְּב ִּפנַת הָ אָ ֶרץ
.ָלּותי ְּב ִּלי ֶש ִּה ְּרג ְַּש ִּתי
ִּ ְּשנ ַָתיִּם ג
 וְּלא ְּמעַ ט,ֵמאָ ז עָ ְּברּו עָ שֹור ָשנִּים
;ְּדבָ ִּרים ִּשינּו ְּפנֵיהֶ ם ְּבתֹוְך חַ יַי
אנִּי עַ צְּ ִּמי נִּ כְּ נ ְַּע ִּתי ְּלחֹ ק כְּ לָ ִּלי
ו ְִּּה ְּש ַתנ ִֵּתי – אַ ְך בַ ָמקֹום הַ זֶ ה
;אֹותי ֵשנִּית
ִּ ַמה ֶשהָ יָה עֹוטֵ ף
 ַרק אֶ ְּתמֹול ָשטַ ְּט ִּתי,נִּ ְּד ֶמה ִּלי
.ְּבחֻ ְּרשֹות הָ אֵ לֶ ה
,ִּהנֶה בֵ ית הַ גֹולֶ ה
.אֹומנֶת ִּמ ְּס ֵכנָה
ֶ בֹו ג ְָּר ִּתי ִּעם
אַ ְך הַ זְּ ֵקנָה אֵ י ֶנ ָנה – ְּמבַ עַ ד ְּל ִּקיר
ל ֹא נִּ ְּש ַמ ִּעים עֹוד צְּ עָ ִּדים כְּ בֵ ִּדים
.ְּב ִּפקּוחָ ה עַ ל ָכל ְּפ ָרטֵ י חַ יַי
;ִּהנ ִֶּהי הַ ִּּג ְּבעָ ה הַ ְּמיעֶ ֶרת
ְּתקּופֹות י ַָש ְּב ִּתי כָאן ו ְִּּה ְּס ַתכ ְַּל ִּתי
ְּלל ֹא ְּתנּועָ ה עַ ל הָ אגַם; נִּ זְּ כ ְַּר ִּתי
...ּובג ִַּלים ל ֹא אֵ לֶ ה
ְּ עָ צּוב ְּבחֹוף
 ִּמ ְּר ִּעים ְּב ֶשפַ ע י ֶֶרק,זַהַ ב-בֵ ין ְּשדֹות

Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,

; ַאגַם כָחֹ ל ְּל ֹרחַ ב ִּמ ְּש ָת ֵרע
תֹוריִּ ים ֶשלֹו ַדיָג
ִּ ְּב ַמיִּם ִּמ ְּס
.ּומֹושְך ִּר ְּשתֹו הָ עלּובָ ה
ֵ
ָשט
חֹופים ְּמשֻ פָ ִּעים
ִּ ְַּלאֹ ֶרְך ה
 אַ ח ֵריהֶ ם,כְּ פָ ִּרים ְּמפֻזָ ִּרים
ְּבקֹ ִּשי הַ טַ חנָה הַ ְּמע ֶֻק ֶמת
...כְּ נָפֶ יהָ ְּמסֹובֶ בֶ ת
וְּעַ ל גְּ בּול
נְּק ָדה
ֻ ַ ב,ֶשל נַחלַ ת סָ ִּבים
בָ ה עַ ל גִּ ְּבעָ ה עֹולָ ה הַ ֶד ֶרְך
עֹומ ִּדים
ְּ ,ְּספּוגַת ַמהמֹורֹות גְּ ָש ִּמים
, ַמה-הָ אֳ ָרנִּים – אֶ חָ ד ְּב ֶמ ְּרחָ ק
ּוש ַניִּם זֶה ָקרֹוב ְּלזֶה; מּולָ ם
ְּ
, ַָרכ ְַּב ִּתי אָ ז ָשטּוף ְּבאֹור י ֵָרח
רֹותיהֶ ם כָל כְָך מֻ כָר
ֵ ִּר ְּשרּוש צְּ ָמ
 ְּב ֶד ֶרְך זֹו.ְּב ָר ַכנִּי ְּל ָשלֹום
ּולפָ נַי
ְּ אנִּי כָעֵ ת עָ בַ ְּר ִּתי
, ל ֹא ִּה ְּש ַתנּו הֵ ם.יתי שּוב
ִּ אֹותם ָר ִּא
ָ
- ִּה ְּש ִּמיעּו שּוב ִּר ְּשרּוש מֻ כָר ְּלאֹ זֶן
אּולָ ם ְּס ִּביב ָש ְּר ֵשיהֶ ם הַ ִּמזְּ ַד ְּקנִּ ים
)(שם ְּלפָ נִּים הָ יָה הַ ֶשטַ ח ֵריק
ָ
,כָעֵ ת צֹו ַמחַ ת חֻ ְּר ָשה ֶשל צְּ ִּע ִּירים
 ִּמצְּ טֹופֶ ִּפים,ִּמ ְּשפָ חַ ת יְּרֻ ִּקים
 נִּ ְּפ ָרד.ְּבצֵ ל גְּ דֹו ִּלים כְּ מֹו י ְַּל ֵ ִּדיהֶ ם
,עֹומד ְּבאֵ לֶ ם חָ בֵ ָרם עָ גּום
ֵ
ּומסָ ִּביב
ִּ ,כְּ ִּאלּו ַרּוָק ז ֵָקן
.שֹומם כְּ מֹו קֹ ֶדם
ֵ
הַ כֹל
!ֵשבֶ ט נֹעַ ר
 ל ֹא מֻ כ ִָּרים ִּלי! ל ֹא אֶ ְּראֶ ה,ָשלֹום
,יד ְּתכֵם
ַ אֶ ְּתכֵם ְּב ֹכחַ עָ צּום ע ִּמ
,ָבֹוהים ִּמ ַמכ ַָרי
ִּ כַא ֶשר ִּת ְּהיֶּו ג
ֹאשיהֶ ם ַת ְּס ִּתירּו הַ זְּ ֵקנִּים
ֵ אֶ ת ר
 לּו י ְִּּהי.אֹורח
ַ ֵמעַ יִּן ֶשל עֹובֵ ר
,ְּו ֶנכֶד ֶש ִּלי י ְִּּש ַמע פַ עַ ם אֶ ת ְּשאֹונְּ כֵם
עֵ ת כִּ י י ְַּחזֹר ִּמ ִּשיחַ י ְִּּד ִּידים

;ְּב ַש ְּרעַ ִּפים ְּש ֵמ ִּחים וְּעַ ִּליזִּ ים
 ְּפנֵיכֵם יַעבֹר ְּבחֹ ֶשְך לַ יְּלָ ה-הּוא עַ ל
.וְּאָ ז ו ַַדאי יִּזְּ כֹר ִּבי

Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.
1835

