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H1A CARLEBACH, SHLOMO 
 

(päivitelty 9.12.2022) 

 

H1A Carlebach, Shlomo; laulava rabbi, uushasidilainen herätysliikejohtaja; 

    Saksa USA Isr. Kanada [1925–1994] 
     https://ghlq.weebly.com/h1a-carlebach.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO (vain Juhan opiskelijoille) 

 

1. Dokumentteja 

2. Laulava rabbi 

 

 

1. DOKUMENTTEJA 

 

Shlomo Carlebach 
     https://en.wikipedia.org/wiki/Shlomo_Carlebach_(musician) 

     https://en.wikipedia.org/wiki/Carlebach_minyan 
     https://en.wikipedia.org/wiki/Carlebach_movement 
     https://en.wikipedia.org/wiki/Mevo_Modi%27im 
     https://www.youtube.com/user/RabiShlomo 

 

 

2. LAULAVA RABBI 

 

ְׁהְׁק ְׁמ ְֹׁלש ְׁ  קרליבךשלמהְׁ ְךיב ְׁל ְׁר 

 

 

 
 

 

Shlomo Carlebachia (s. 14.1.1925 Berliini, Saksa, k. 20.10.1994 Kanada [koti-

matkalla lentokoneessa New Yorkissa]) on kutsuttu "laulavaksi rabbiksi". Häntä 
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pidetään 1900-luvun jopa merkittävimpinä juutalaisena uskonnollisten laulujen 

tekijänä. 

 

Nuotteja Carlebach ei itse osannut lukea tai kirjoittaa, mutta se ei tahtia haitan-

nut: laulava rabbi teki yli 40 vuotta kestäneen uransa aikana tuhansia lauluja, 

useimmiten Tanachin (Heprealainen VT) ja Sidurin (synagogajumalanpalveluk-

sen rukouskirja) teksteihin. Hän myös levytti satoja kappaleitaan. Lisäksi hänen 

konserteistaan on lukuisa joukko tallenteita. Carlebachin laulut ovat keskeinen 

osa nykyistä hasidimusiikkia. 

 

Carlebachin Vehaer eineinu -laulu (Ja valaise silmämme) sijoittui kolmanneksi 

ensimmäisillä vuonna 1969 Israelissa järjestetyillä Hasidilaulujen festivaaleilla 

(HSF 1969–1992). Carlebach osallistui festivaaleille myös myöhemmin. 

ֵאר ה  ינּו ו   עינינו והאר ֵעיֵנֵ֫
 

Carlebach oli syntynyt ortodoksijuutalaiseen perheeseen Berliinissä Saksassa. 

Perhe muutti ennen toista maailmansotaa USA:han. Shlomon isä oli myös rabbi, 

samoin kuin hänen kaksoisveljensä. Myöhemmin Carlebach asui joitakin vuosia 

Israelissa. Carlebach oli naimisissa, ja hänellä oli kaksi tytärtä. Äidinkielenään 

hän puhui jiddishiä. Hänen tavaramerkkejään oli sekoittaa puheissaan ja opetuk-

sissaan jiddishiä ja englantia, jota puhetapaa hänen seuraajansa ovat myöhem-

minkin saattaneet käyttää. 

 

Carlebach uudisti synagogajumalanpalvelusta tuomalla siihen itse säveltämiään 

rukouksia ja lauluja. Sekä Amerikassa että Israelissa on lukuisa joukko synago-

gia, joissa jumalanpalvelukset pidetään pääosin Carlebachin säveltämiä tekstejä 

laulaen. Näitä kutsutaan ns. Carlebachin minjaneiksi. 

 

Carlebach oli ortodoksijuutalaisuuteen kuuluvan uushasidilaisen herätysliikkeen 

perustaja ja johtaja. Yksi liikkeen keskuspaikoista on Carlebachin vuonna 1976 

Keski-Israeliin perustama moshavi Mevo Modi'im ("tiedottajien portti") eli ns. 

Carlebachin moshavi. 

בֹוא ים־מ  יע   מודיעים מבוא מֹוד 


