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חשובֿע פֿרײַ נד ,הײַ נט װעל איך פּרוּװן אַ רײַ נשטעלן די געשיכטע פֿון דער ייִדישער פֿאָ לקסליד-
פֿאָ רשונג אינעם קאָ נטעקסט פֿון דער אַ נטװיקלונג פֿון דער אַ לגעמײנער פֿאָ לקלאָ ריסטיק .דערנאָ ך װעלן
מיר זיך אָ פּגעבן אַ חשבון פֿון די ביז-איצטיקע דערגרײכונגען פֿון ייִדישע פֿאָ לקסליד־פֿאָ רשערס .לסוף,
װעלן מיר רעקאָ מענדירן פֿאָ רשפּראָ בלעמען ,װאָ ס מיר זאָ לן זיך נעמען צו זײ הײַ נט ,און באַ שרײַ בן אַ
הײַ נטיקן פּראָ יעקט ,װאָ ס פֿאַ רנעמט זיך טאַ קע מיט די פּראָ בלעמען.
דער אינטערעס אין פֿאָ רשן פֿאָ לקאָ ר הײבט זיך אָ ן מיט צװײ הונדערט יאָ ר צוריק װען דער
ראָ מאַ נטישער נאַ ציִאָ נאַ ליזם האָ ט זיך אַ נטװיקלט אין מערבֿ-אײראָ פּע ,בפֿרט אין דײַ טשלאַ נד,
סקאַ נדינאַ װיע און די בריטישע אינדזלען .אַ ן עיקר בײַ ם ראָ מאַ נטישן נאַ ציִאָ נאַ ליזם איז געװען די
אידעאַ ליזאַ ציע פֿון פּרימיטיװקײט און נאַ טירלעכקײט ,װאָ ס רוסאָ  ,דער פֿראַ נצײזישער פֿילאָ סאָ ף פֿון
18טן יאָ רהונדערט האָ ט פֿאַ רשפּרײט און װאָ ס האָ ט געגעבן דעם פֿאָ לק און זײַ נע שאַ פֿונגען אַ
צענטראַ ל װערט .אַ נשטאָ ט צו לױבן די ראַ פֿינירטע ליטעראַ טור פֿון דעם עליט און צו קריטיקירן די
פּראָ סטקײט פֿון די פֿאָ לקסשאַ פֿונגען ,האָ בן יאָ האַ ן הערדער ,די ברידער גרים ,עליִאַ ס לונראָ ט און
אַ נדערע פֿילאָ סאָ פֿן ,פּאָ עטן ,און פֿילאָ לאָ גן געזען אין פֿאָ לקסלידער און פֿאָ לקס-מעשׂיות דעם אױסדרוק
פֿון דער פֿאָ לקסגײַ סט אין אַ געװיסער אומה .זײ האָ בן געהאַ לטן ,אַ ז דאָ ס פֿאָ לק איז נאָ ך ניט פֿאַ רדאָ רבן
געװאָ רן פֿון דער ציװיליזאַ ציע און פֿון פֿרעמדע השפּעות ,און ,אַ ז אין דעם פֿאָ לק קען מען געפֿינען די
װאָ רצלען און דעם גײַ סט פֿון דער אומה.
פֿון דעם איז שױן צו פֿאַ רשטײן זיך :יעדער פֿאָ לק האָ ט מערסטנס געפֿאָ רשט דעם אײגענעם
 1טראַ נסקריפּציע פֿון דער אױדיאָ ־רעקאָ רדירונג ,װאָ ס געפֿינט זיך בײַ ם װעב־אַ דרעס:
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פֿאָ לקלאָ ר װי אַ מיטל צו געפֿינען זײער אײגענעם שורש און מהות .די דײַ טשן האָ בן געפֿאָ רשט דעם
דײַ טשן פֿאָ לקלאָ ר און די רוסן האָ בן געפֿאָ רשט דעם רוסישן פֿאָ לקלאָ ר ...,די ערשטע זאַ מלונגען זענען
אַ רױס אין דער צװײטער העלפֿט פֿון 18טן יאָ רהונדערט .אין  1765איז אַ רױס פּערסיס Relics of
] Ancient English Poetryרעליקװיִעס פֿון דער אוראַ לטישער ענגלישער פּאָ עזיע[  .אין  1778האָ ט
יאָ האַ ן הערדער אַ רױסגעגעבן ] Stimen der Flkern Liederשטימען פֿון פֿאָ לקסלידער[  .און ערשט
מיט מער װי הונדערט יאָ ר שפּעטער ,אין  ,1901איז אַ רױס די ערשטע טאָ כיקע זאַ מלונג ייִדישע
פֿאָ לקסלידער ,גינזבורג און מאַ רעקס ־ ־ ־ ייִדישע פֿאָ לקסלידער אין רוסלאַ נד.
ייִדן האָ בן זיך פֿאַ ראינטערעסירט אין זײער אײגענעם פֿאָ לקלאָ ר ערשט מיט  75יאָ ר צוריק ,דאָ ס
הײסט ,זײער שפּעט אין פֿאַ רגלײַ ך מיט די רוסן ,דײַ טשן ,און ענגלענדער ,װאָ ס האָ בן אָ נגעהױבן מיט מער
װי  200יאָ ר פֿריִער .פֿון דעסטװעגן ,האָ בן זײער ענלעכע מאָ טיװירונגען געװירקט פֿאַ ר ייִדן ,און דער
כאַ ראַ קטער פֿון דער ייִדישער פכֿאָ לקלאָ ריסטיק איז אױך געפֿורעמט געװאָ רן אונטער דער השפּעה פֿון
ראָ מאַ נטישן נאַ ציִאָ נאַ ליזם .אױך נאַ ציִאָ נאַ לע באַ װעגונגען האָ בן זיך שפּעט אַ נטװיקלט בײַ ייִדן ,און ניט
אַ לע ייִדישע נאַ ציִאָ נאַ לע אידעאָ לאָ גיעס האָ בן אַ רױסגעװיזן אַ װיסנשאַ פֿטלעכן אינטערעס אין דעם
ייִדישן פֿאָ לקלאָ ר .ניט געקוקט אױף עטעלעכע פּראָ מינענטע אױסנעמען ,האָ בן די פֿר ִייִקע ציִאָ ניסטן,
למשל ,אָ פּגעװאָ רפֿן אַ לץ װאָ ס האָ ט צו טאָ ן מיט גלות װי אַ מיטל צו בױען אַ נײַ ע ייִדישע געזעלשאַ פֿט .די
ייִדישע שפּראַ ך און דער פֿאָ לקלאָ ר אױף ייִדיש האָ בן ניט אַ רױסגערופֿן זײער אינטערעס .עס האָ בן
אַ רױסגעװיזן אַ װיסנשאַ פֿטלעכן אינטערעס אין דעם ייִדישן פֿאָ לקלאָ ר .די ייִדישע שפּראַ ך און דער
פֿאָ לקלאָ ר אױף ייִדיש האָ בן ניט אַ רױסגערופֿן זײער אינטערעס.
אױב אַ זױ ,פֿון װאַ נען זענען געקומען אונדזערע פֿאָ לקסליד־פֿאָ רשערס? און װי אַ זױ האָ ט זײער
נאַ ציִאָ נאַ ליסטישער צוגאַ נג זיך אָ פּגערופֿן אױף דער פֿאָ רשונג פֿון ייִדישע פֿאָ לקסלידער? לאָ מיר אָ נהײבן
מיט די צײַ טן װען מע האָ ט אַ פֿילו ניט געװוּסט ,אַ ז ייִדישע פֿאָ לקסלידער זענען בכלל פֿאַ ראַ ן .אין ,1861
אַ שטײגער ,האָ ט משה בערלין געשריבן אין זײַ ן עטנאָ גראַ פֿישער סכעמע װעגן ייִדן אין רוסלאַ נד„ :קײן
לידער װאָ ס װערן באַ ניצט פֿונעם פֿאָ לק בײַ אַ לערלײ פֿאַ רװײַ לונגען איז בײַ ייִדן ניטאָ  ,כאָ טש זײ האָ בן אַ
נטיה צום זינגען .ס'איז פֿאַ ראַ ן בלױז סינעגאָ גאַ לע לידער ,װאָ ס כּמעט אַ לע ייִדן קענען זײ ‟.װי לאַ נג
פֿאָ רשערס האָ בן געמײנט ,אַ ז ייִדן זינגען ניט קײן פֿאָ לקסלידער איז ניט געװען װאָ ס צו פֿאָ רשן .נאָ ר
אַ פֿילו װען פֿאָ לקלאָ ריסטן האָ בן געװוּסט ,אַ ז ייִדן זינגען יאָ פֿאָ לקסלידער ,האָ ט מען ניט אָ נערקענט אַ ז די
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לידער האָ בן אַ קולטור-ספּעציפֿישן כאַ ראַ קטער .דערפֿאַ ר האָ ט האַ נריק לוציען קאָ ן געשריבן אין פּױלן:
„די טענות אַ ז עס איז ניטאָ קײן ייִדישע נאַ ציִאָ נאַ לע מוזיק זענען אַ פּריאָ רי ניט קײן ריכטיקע .קײנער
האָ ט זיך ניט גענומען די מי צו זאַ מלען די ניגונים ,װאָ ס זענען אַ זױ פֿאַ רשפּרײט צװישן די ייִדישע פֿאָ לקס-
מאַ סן ‟.און אַ פֿילו װען מע האָ ט יאָ דערקענט די עקזיסטענץ פֿון ספּעציפֿישע ייִדישע פֿאָ לקסלידער,
האָ ט מען ניט פֿאַ רשטאַ נען זײער װיכטיקײט װי אַ פֿאָ רשפֿעלד .יעקבֿ שאַ צקי ,אַ חשובֿער היסטאָ ריקער
און ביבליִאָ גראַ ף פֿון ייִדישער פֿאָ לקלאָ ר פֿאָ רשונג ,דערקלערט אַ ז אין  1868האָ ט פֿעליקס קאָ ן
אָ פּגעדרוקט אַ ן אױפֿרוף ,און שפּעטער אַ ן אַ רטיקל ,אין װעלכער ער װײַ זט אָ ן אױף דער װיכטיקײט פֿון
ייִדישע פֿאָ לקסלידער .די הצפֿירה האָ ט אױסגעלאַ כט גאַ נץ קולי-קולות .חײם זעליג סלאָ נימסקי האָ ט
געהאַ לטן אַ ז „אַ זאַ פּאָ עזיע װי עס זענען די שטערן אין הימל פֿאַ רמאָ גן די ייִדישע פֿאָ לקסלידער ניט ‟.װי
שאַ צקי דערקלערט ,האָ בן די דעמאָ לטדיקע פּױליש-ייִדישע װיסנשאַ פֿטלערס אױפֿגעקלערט די
װיכטיקײט פֿון העברעיִש און די נישטיקײט פֿון די זשאַ רגאָ נישע ליטעראַ טור-שפּילערײַ ען ,װאָ ס שטערן
דער אַ סימיליזאַ ציע און העלפֿן פֿאַ רשפּרײטן כּלערלײ זאַ באַ באָ נעס .װי מאָ דנע ,אָ בער פֿאַ רשטענדלעך,
װאָ ס אונדזערע ערשטע פֿאָ לקלאָ ריסטן האָ בן זיך פֿאַ ראינטערעסירט אין פּױלישן און רוסישן פֿאָ לקלאָ ר
בשעת עטלעכע פֿון די ערשטע פֿאָ לקלאָ ריסטן װאָ ס האָ בן געפֿאָ רשט אָ דער געמוטיקט אונדזערע
װיסנשאַ פֿטלעכער ,אַ ז זײ זאָ לן פֿאָ רשן ייִדישן פֿאָ לקלאָ ר ,זענען אָ דער פּאָ ליאַ קן ,אָ דער רוסן.
ש .אַ ן-סקי ,יואל ענגעל ,יוסף בעקערמאַ ן ,האַ נריק ביגעלײַ זן ,און אַ נדערע האָ בן אָ נטײל גענומען
אינעם אױפֿװאַ ך פֿונעם פּױלישן און רוסישן נאַ ציִאָ נאַ ליזם .אַ ן-סקי ,דער פּיִאָ ניר פֿון דער ייִדישער
פֿאָ לקלאָ ריסטיק ,האָ ט זיך שטאַ רק גענומען צום ייִדישן פֿאָ לקלאָ ר נאָ ר אין די לעצטע  15יאָ ר פֿון זײַ ן
לעבן .פֿריִער איז ער געװען אַ משׂכּיל ,װאָ ס איז געקומען אונטער דער שטאַ רקער השפּעה פֿון דער
ליטעראַ טור פֿון די רוסישע נאַ ראָ דניקעס .ער האָ ט געלעבט אין רוסישע דערפֿער ,צװישן רוסישע
פּױערים ,און האָ ט געשריבן װעגן רוסישן פֿאָ לקסלעבן .אין צװישן ,האָ ט דער פּױלישער פֿאָ לקלאָ ריסט
אָ סקאַ ר קאָ לבערג אַ רײַ נגעגעבן אין זײַ ן געדרוקטער זאַ מלונג פּױלישע פֿאָ לקסלידער עטלעכע ייִדישע
פֿאָ לקסלידער ,װאָ ס ער האָ ט געהערט פֿון ייִדישע בעל-עגלות װאָ ס האָ בן אים געפֿירט אױף זײַ נע
עטנאָ גראַ פֿישע נסיות.
שאַ צקי האַ לט אַ ז יאַ נקעלאָ װיטש ,דער גרינדער פֿון „װיסלע" ,אַ פּױלישער לינגװיסטיש-
עטנאָ גראַ פֿישער זשורנאַ ל ,האָ ט אױך אַ רױסגעװיזן אַ ן אינטערעס אין דעם ייִדישן פֿאָ לקסליד .ער האָ ט
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געװאָ לט אַ ז אױך ייִדישער פֿאָ לקלאָ ר זאָ ל זײַ ן רעפּרעזענטירט אין זײַ ן פּױלישן זשורנאַ ל .די אַ סימילירטע
ייִדן האָ בן געקוקט זײער קרום אױף די דאָ זיקע פּלענער .לױט שאַ צקי ,אַ זױ אָ נאָ ך האָ בן די עטלעכע ייִדן-
פֿאָ לקלאָ ריסטן זיך מער פֿאַ ראינטערעסירט מיט פּױלישע פֿאָ לקסלידער ,מיטן פֿאָ לקלאָ ר מיטן
װאַ רשעװער פּױלישן בעל-מלאָ כה ,און זיך ניט צוגערירט צום ייִדישן פֿאָ לקלאָ ר; בשעת עטלעכע
פּױלישע פֿאָ לקלאָ ריסטן ,פֿאַ רקערט ,האָ בן געזאַ מלט ייִדישע פֿאָ לקסלידער און האָ בן געמוטיקט ייִדישע
װיסנשאַ פֿטלערס אַ ז זײ זאָ לן פֿאָ רשן זײער אײגענע קולטור .סוף יאָ ר-הונדערט האָ בן די
נאַ ציִאָ נאַ ליסטישע געפֿילן בײַ ייִדן זיך געשטאַ רקט .עטלעכע אַ דװאָ קאַ טן ,װי מיר װעלן באַ לד הערן ,האָ בן
זיך געקערט צו ייִדישער געשיכטע אין רוסלאַ נד און האָ בן געזאַ מלט אַ לעראַ לײ דאָ קומענטן,
אַ רײַ נרעכנדיק פֿאָ לקלאָ ריסטישע מאַ טעריאַ לן ,װי אַ מיטל צו דאָ קומענטירן דאָ ס ייִדישע לעבן אין
רוסלאַ נד .די גינזבורג-מאַ רעק זאַ מלונג ייִדישע פֿאָ לקסלידער איז געװען אַ בײַ -פּראָ דוקט פֿון די
אַ קטיװיטעטן פֿון דער ייִדישער היסטאָ ריש-עטנאָ גראַ פֿישער קאָ מיסיע ,װאָ ס איז אױפֿגעקומען אין
פּעטערבורג אין  .1891-1892די גינזבורג-מאַ רעק זאַ מלונג האָ ט אַ רײַ נגענומען נאָ ר די טעקסטן פֿון
פֿאָ לקסלידער ,װאָ ס קאָ רעספּאָ נדענטן האָ בן אַ רײַ נגעשיקט .ס'האָ ט אַ רױסגערופֿן אַ גרױסע
באַ גײַ סטערונג .מיט זיבן יאָ ר שפּעטער ,אין  ,1908האָ ט מען אױפֿגעשטעלט צװײ געזעלשאַ פֿטן ,װאָ ס
האָ בן נאָ ך מער סטימולירט די פֿאָ רשונג פֿון ייִדישע פֿאָ לקסלידער„ :די געזעלשאַ פֿט פֿאַ ר ייִדישער
פֿאָ לקסמוזיק" און „די ייִדישע היסטאָ ריש-עטנאָ גראַ פֿישע געזעלשאַ פֿט ".די מוזיקערס האָ בן געװאָ לט
שאַ פֿן אַ נאַ ציִאָ נאַ לע ייִדישע קונסטמוזיק און האָ בן געזען אין ייִדישע פֿאָ לקסלידער דעם רױ-מאַ טעריאַ ל
דערצו .אױך אַ ן-סקי ,װאָ ס האָ ט אָ רגאַ ניזירט אַ ן עטנאָ גראַ פֿישע עקספּעדיציע אין  1911מיט דער הילף
פֿון דער היסטאָ ריש-עטנאָ גראַ פֿישער געזעלשאַ פֿט ,האָ ט געזען אין ייִדישן פֿאָ לקלאָ ר אַ קװאַ ל פֿון
שעפֿערישקײט פֿאַ ר דעם ייִדישן שרײַ בער ,דיכטער ,און מאָ לער .ער אַ לײן האָ ט זײַ ן פּיעסע „דער דיבעק"
געבױט אױף אַ מסורה װאָ ס ער האָ ט פֿאַ רצײכנט אױף זײַ ן עקספּעדיציע .אַ דאַ נק די נאַ ציאָ נאַ ליסטישע
געפֿילן האָ ט זיך אַ נטװיקלט סוף-כּל-סוף אַ גרױסער אינטערעס אין ייִדישע פֿאָ לקסלידער ,און ייִדישע
פֿאָ לקלאָ ריסטן האָ בן זיך שטאַ רק גענומען צו דער אַ רבעט פֿון זאַ מלען זײ .קלאַ סיפֿיקאַ ציע און אַ נאַ ליז
זענען געקומען שפּעטער.
צוליב דער אומפֿאַ רמאַ טערלעכער אַ רבעט פֿון אונדזערע ביז-איצטיקע זאַ מלערס ,װי י .ל .כּהן,
אידעלסאָ ן ,לעהמאַ ן ,פּיפּע ,פּרילוצקי ,באָ סטאָ מסקי ,קיפּניס ,סעקולעץ ,קאַ ופֿמאַ ן ,סקודיצקי ,ליטװין,
און אַ נדערע ,האָ בן מיר הײַ נט אַ בלײַ ביקע אָ נזאַ מלונג פֿון טױזנטער ייִדישע פֿאָ לקסלידער .אַ דאַ נק דער
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מאָ דערנער טעכנאָ לאָ גיע ,האָ בן עטלעכע זאַ מלערס ,װי מ .בערעגאָ װסקי ,רות רובין ,דובֿ און מאיר נױ,
דער שפּראַ ך און קולטור אַ טלאַ ס ,און אַ נדערע ,רעקאָ רדירט מאַ גנעטאָ פֿאָ ניש טױזנטער לידער פֿון
ייִדישע זינגערס אין פּױלן ,רוסלאַ נד ,קאַ נאַ דע ,אַ מעריקע און ישׂראל.
אַ לאַ נגע טראַ דיציע אונדזערע פֿון ניצן קאָ רעספּאָ נדענטן אין װײַ ט-פֿאַ רשפּרײטע װינקלען איז
עד-היום לעבעדיק אין די רובריקן אין ייִדישע צײַ טונגען ,למשל ,אין „פֿאָ רװערטס" ,און ביז פֿאַ ר-אַ -יאָ רן
אין „טאָ ג-מאָ רגן זשורנאַ ל" ,װוּ לײענערס שיקן אַ רײַ ן פֿאָ לקלאָ ריסטישע מאַ טעריאַ לן װאָ ס זײ געדענקען.
די װאָ כנטלעכע װינקלען פֿון נפֿתלי גראָ ס ,מנשה אונגער ,װאָ לף יונין ,חנה און יאָ סל מלאָ טעק ,און
אַ נדערע האָ בן דורך די יאָ רן אָ נגעקליבן אוצרות .אָ ן די אַ לע איבערגעגעבענע אַ רבעטערס װאָ לט גאָ רניט
געטאָ ן געװאָ רן.
חוץ זאַ מלען ,װאָ ס מיר האָ בן שױן אַ שפּאָ ר ביסל געטאָ ן ,איז אַ נאַ ליז זײער װיכטיק ,נאָ ר מיר האָ בן
ביז איצט זײער װײניק געטאָ ן מיט אַ נאַ ליז .די פֿאָ לקלאָ ריסטן װאָ ס האָ בן יאָ געפּרוּװט אַ נאַ ליזירן די
געזאַ מלטע מאַ טעריאַ לן האָ בן געאַ רבעט ס'רובֿ אױף דרײַ פּראָ בלעמען .אײן פּראָ בלעם איז דער
אָ פּשטאַ ם און געשיכטע פֿון אַ געװיסן ליד .דאָ האָ בן מיר אין זינען ש .פּיפּעס דורכקוק פֿון דוד
עדעלשטאַ טס פֿאָ לקלאָ ריזירטן ליד „דער אַ רבעטער" און װאַ לטער אַ נדערסאָ נס רעקאָ נסטרוקציע פֿון אַ
היפּאָ טעטישער קדמון-פֿאָ רעם פֿון דעם „ליד פֿון דער מאָ ביליזאַ ציע" )אַ גבֿ ,אַ נדערסאָ ן איז ניט געװען
קײן ייִד(.
די צװײטע פּראָ בלעם איז די אידענטיפֿיצירונג פֿון די ייִדישע עלעמענטן אין די לידער ,אַ ן
אינטערעס װאָ ס װאַ קסט גלײַ ך אַ רױס פֿון די ראָ מאַ נטיש-נאַ ציִאָ נאַ ליסטישע מאָ טיװירונגען בײַ ם ס'רובֿ
פֿון די פֿר ִייִקע פֿאָ לקלאָ ריסטן .דער באַ רימטער פֿאָ רשער אידעלסאָ ן האָ ט געפּרוּװט אידענטיפֿיצרן :װאָ ס
זענען די ספּעציפֿיש ייִדישע עלעמענטן אין די מעלאָ דיעס? סאַ מינסקי און יואל ענגעל האָ בן זיך אױך
פֿאַ ראינטערעסירט אין דעם .די דריטע פּראָ בלעם האָ ט צו טאָ ן מיטן אופֿן װי אַ זױ די לידער שפּיגלען אָ פּ
דאָ ס ייִדישע לעבן .פּרץ ,למשל ,האָ ט געשריבן אױף אַ זאַ טעמע בײַ ם אָ נהײב צװאַ נציקסטן יאָ רהונדערט.
חוץ די פּראָ בלעמען פֿון אָ פּשטאַ ם ,ייִדישקײט ,און אָ פּשפּיגלונג פֿון ייִדישן לעבן ,האָ ט מען אױך
געפּרוּװט פֿון צײַ ט צו צײַ ט פֿאָ רשן סטיל; דאָ ס הײסט ,די שפּראַ ך און מעטרישע אָ רגאַ ניזאַ ציע פֿון די
לידער און אױך קעגנאַ נאַ נדערדיקע השפּעות .די פֿריִערדיקע פֿאָ רשונגען פֿון אַ זױנע פּראָ בלעמען האָ בן

5

ניט געפֿאָ דערט אַ סך מער אינפֿאָ רמאַ ציע װי לידער גופֿא ,כאָ טש זײ האָ בן יאָ געפֿאָ דערט ,מער אָ דער
װײניקער פּינקטלעכע טראַ נסקריפּציעס פֿון די לידער.
הײַ נט פּרוּװן מיר נ י ט פֿונאַ נדערהאַ לטן זאַ מלען פֿון אַ נאַ ליז ,װײַ ל מיר פֿאַ רשטײען אַ ז נײַ ע
טעאָ ריִעס פֿאָ דערן נײַ ע פֿאַ קטן און אַ ז נײַ ע פֿאַ קטן רופֿן אַ רױס נײַ ע טעאָ ריִעס .לױט מײַ ן מײנונג דאַ רפֿן
זאַ מלען ,אָ דער פֿעלדאַ רבעט ,און אַ נאַ ליז גײן געפּאָ רט .דערפֿאַ ר איז כּדאַ י פֿונאַ נדערצוטײלן די צװײ
באַ זונדערע אַ קטיװיטעטן :זאַ מלען װי מע פֿלעגט טאָ ן; און פֿעלדאַ רבעט װי מע דאַ רף איצט טאָ ן .זאַ מלען
הײסט פֿאַ רשרײַ בן ,אָ דער רעקאָ רדירן ,דעם טעקסט און די מעלאָ דיִעס פֿון די לידער ,מער אָ דער
װײניקער אױף טראַ ף .י .ל .כּהן ,אַ װיסנשאַ פֿטלעכער זאַ מלער ,האָ ט געבעטן די פֿאַ רשרײַ בערס זײ זאָ לן
פֿאַ רפֿיקסן דאָ ס גאַ נצע ליד פּינקט אַ זױ װי דער אינפֿאָ רמאַ נט זינגט עס ,און אױך די נעמען פֿון די
אינפֿאָ רמאַ נטן און װען און װי זײ האָ בן עס געהערט צום ערשטן מאָ ל .כאָ טש די בעסטע זאַ מלערס האָ ב
יאָ פֿאַ רשריבן אַ פּאָ ר פּרטים װעגן דעם זינגער ,איז דער עיקר בײַ זײ געװען אױפֿהיטן די לידער גופֿא.
זאַ מל-אַ רבעט און אַ נאַ ליז זענען געװען באַ זונדערע און פֿאָ רזיכטיקע אַ קטיװיטעטן .דער גרױסער
דערגרײך פֿון די זאַ מלערס איז געװען דער אוצר פֿאַ רצײכנטע לידער װאָ ס זײ האָ בן איבערגעלאָ זט .אַ
גרױסער טײל פֿאָ לקלאָ ריסטן ,סײַ ייִדישע סײַ אַ לגעמײנע ,זענען ביז הײַ נט ,דערעיקרשט ,זאַ מלערס.
פֿעלדאַ רבעט איז אַ נדערש פֿון זאַ מלען .ערשטנס ,װײַ ל סע ברענגט צו אַ ברײטן עטנאָ גראַ פֿישן
צוגאַ נג ,און צװײטנס װײַ ל סע אָ רגאַ ניזירט זיך אַ רום געװיסע פֿאָ רשפּראָ בלעמען .װי פֿריִער דערמאָ נט,
פֿאָ דערן נײַ ע טעאָ ריִעס נײַ ע פֿאַ קטן .דערפֿאַ ר זענען הײַ נט אומבאַ גײלעך אינפֿאָ רמאַ ציע און
פֿאָ רשמיטלען װאָ ס זענען ניט געװען נײטיק צו די פֿריִערדיקע פֿאָ לקלאָ ריסטן.
לאָ מיר דאָ אַ רומרעדן צװײ פֿון די הײַ נטיקע פֿאָ רשפּראָ בלעמען װאָ ס פֿאָ דערן אַ נדערע
אינפֿאָ רמאַ ציע װי פֿריִער געשריבן און אַ ן אַ נדער צוגאַ נג צו דער פֿאָ רשונג פֿון ייִדישע פֿאָ לקסלידער
בכלל.
 (1מיר דאַ רפֿן לױט מײַ ן מײנונג דעפֿינירן דאָ ס פֿאָ רשפֿעלד ניט װי ייִדישע פֿאָ לקסלידער ,נאָ ר
לידער װאָ ס ייִדן זינגען.
 (2מיר דאַ רפֿן פֿאָ רשן ניט די לידער נאָ ר די לידער אינעם שטײגער.
די צװײ באַ גריפֿן זענען פֿאַ רבונדן אײנס מיטן אַ נדערן .לאָ מיר דורכטראַ כטן די אימפּליקאַ ציעס פֿון אַ זאַ
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צוגאַ נג װאָ ס מיר רעקאָ מענדירן דאָ  .קודם-כּל ,דער חילוק פֿון פֿאָ רשן ייִדישע פֿאָ לקסלידער און פֿאָ רשן
לידער װאָ ס ייִדן זינגען .י .ל .כּהן האָ ט געפֿירט װיכּוכים מיט די פֿאָ לקלאָ ריסטן װאָ ס האָ בן ניט קלאָ ר
פֿאַ רשטאַ נען דעם חילוק פֿון פֿאָ לקסליד ,פֿאָ לקסטימלעך ליד ,טעאַ טער-ליד ,און אַ זױ װײַ טער .ער האָ ט
זײער קלאָ ר דעפֿינירט װאָ ס איז אַ פֿאָ לקסליד ,און ער אַ לײן האָ ט שטאַ רק געהאַ לטן די פֿונאַ נדערקײט פֿון
די קאַ טעגאָ ריעס ,כּדי דער פֿאָ לקלאָ ריסט זאָ ל קענען פֿונאַ נדערטײלן די עכטע ייִדישע פֿאָ לקסלידער און
זײ אַ לײן פֿאָ רשן .אַ דאַ נק כּהנס טעאָ רעטישע דערגרײכן פֿאַ רשטײען מיר איצט אַ סך בעסער ,װאָ ס איז אַ
פֿאָ לקסליד.
כאָ טש פֿאָ לקסלידער און אַ נדערע מינים לידער דאַ רפֿן קלאָ ר דעפֿינירט װערן ,בין איך ניט מסכּים
אַ ז דער פֿאָ לקלאָ ריסט דאַ רף נאָ ר פֿאָ רשן די פֿאָ לקסלידער — און דער עיקר די ייִדישע פֿאָ לקסלידער —
און דאָ ס װאָ ס האָ ט אַ דירעקטע שײַ כות צו זײ.
כּדי צו פֿאָ רשן לידער װאָ ס ייִדן זינגען דאַ רפֿן מיר נעמען װי אַ ן אָ רגאַ ניזיר-פּרינציפּ ניט דאָ ס
ייִדישע פֿאָ לקסליד נאָ ר דעם ייִדישן פֿאָ לקסזינגער .דאָ ס ייִדישע פֿאָ לקסליד האָ ט קײן מאָ ל ניט עקזיסירט
באַ זונדער אין אַ חלל .ס'האָ ט אַ לע מאָ ל עקזיסירט צוזאַ מען מיט אַ נדערע מוזיקאַ לישע טראַ דיציעס װאָ ס
די זינגערס האָ בן געקאָ נט און װאָ ס האָ בן געהאַ ט פֿאַ רשידענע השפּעות אױף דער אַ נטװיקליונג פֿונעם
ייִדישן פֿאָ לקסליד .ס'גײט ניט נאָ ר אין דעם אַ ז גױיִם האָ בן געזונגען זײערע לידער און ייִדן זײערע און די
השפּעות זענען געקומען דערפֿון װאָ ס ייִדן האָ בן געהערט .אַ סך ייִדן זענען געװען עטלעכמוזיקאַ ליש .זײ
האָ בן געקענט און געזונגען ניט-ייִדישע לידער .דערפֿאַ ר זענען די ניט-ייִדישע לידער אױך אַ טײל פֿון
ייִדישן לעבן .פֿאַ קטיש קען מען זאָ גן אַ ז אײנע פֿון די הױפּט-שטריכן פֿון דער ייִדישער קולטור איז איר
עטלעכקײט .כּדי בעסער צו פֿאַ רשטײן די ייִדישע קולטור און די ייִדישע מוזיקאַ לישע טראַ דיציע דאַ רפֿן
מיר זי פֿאָ רשן װי אַ העטעראָ גענישע גאַ נצקײט און ניט באַ גרענעצן אונדזער פֿאָ רשפֿעלד אױפֿן
ספּעציפֿיש ייִדישן װי אַ ן איזאָ לירטער אײנס .דערפֿאַ ר איז גלײַ כער צו נעמען דעם זינגער װי אַ ן
אַ רױספּונקט און צו נעמען אַ לץ װאָ ס דער אינפֿאָ רמאַ נט זינגט סײַ ייִדיש ,סײַ ניט-ייִדיש; סײַ
פֿאָ לקסלידער ,סײַ ניט-פֿאָ לקסלידער .נאָ ר מיט אַ זאַ צוגאַ נג קען מען פֿאָ רשן די ראָ לע פֿון געזאַ נג אין
ייִדישן לעבן ,און אױב מע װיל ,די אַ נטװיקלונג און די ראָ לע פֿון ספּעציפֿיש ייִדישע מוזיקאַ לישע
טראַ דיציעס.
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לאָ מיר נעמען װי אַ דוגמא ליפֿשע שעכטער-װידמאַ ן ,אַ פּרעכטיקע טראַ דיציִאָ נאַ לע זינגערין .זי
איז געבױרן געװאָ רן אין זװיניעװטשע ,לעבן טשערנעװיץ ,אין  ;1893לײבל כּהן און איך האָ בן בײַ איר
רעקאָ רדירט איבער  200לידער ,און מיר רעכענען אַ ז זי קען אַ היפּש ביסל מער װי  250לידער .פֿון זײ
קענען מער װי הונדערט זײַ ן ייִדישע פֿאָ לקסלידער ,לכל-הדעות .דער רעשט זענען ייִדישע און ענגלישע
טעאַ טער-לידער ,אוקראַ יִנישע פֿאָ לקסלידער ,און דײַ טשע קונסטלידער פֿון קאָ מפּאָ זיטאָ רן װי שובערט.
דאָ ס הײסט אַ ז איר רעפּערטואַ ר איז זײער אַ פֿאַ רשײדנדיקער .פֿאַ קטיש נעמט זי אָ נטײל אין עטלעכע
מוזיקאַ לישע טראַ דיציעס ,אין פֿינעף שפּראַ כן ,פּונקט אַ זױ װי זי רעדט מער װי אײן שפּראַ ך און איז
באַ קאַ נט מיט מער װי אײן קולטור .דאָ ס אַ לץ איז אַ כאַ ראַ קטעריסטיק פֿון ייִדישן לעבן בכלל .די װאָ ס
קענען טראַ דיציִאָ נעלע זינגערס װײסן גאַ נץ גוט אַ ז ליפֿשע שעכטער-װידמאַ ן איז ניט קײן יוצא-מין-הכּלל
נאָ ר אַ כאַ ראַ קטעריסטישער ,אַ קטיװער טרעגער פֿון אונדזער מוזיקאַ לישער טראַ דיציע .עטלעך-
שפּראַ כיקײט ,עטלעך-קולטורישקײט ,עטלעך-מוזיקאַ לישקײט זענען פֿאַ קטן פֿון ייִדישן לעבן .דערפֿאַ ר
איז לױט מײַ ן מײנונג דער זינגער מער אַ מיקראָ קאָ זם פֿון ייִדישער קולטור װי דאָ ס עכטע ייִדישע
פֿאָ לקסליד און אַ ז אַ פֿאָ רשונג פֿון דעם זינגער ,און זײַ ן רעפּערטואַ ר ,קען אונדז בעסער געבן צו
פֿאַ רשטײן קולטורעלע פּראָ צעסן פֿון איבערבײַ ט און השפּעה .אָ ט דאָ ס זענען די אימפּליקאַ ציעס פֿון
פֿאָ רשן די לידער װאָ ס ייִדן זינגען אַ נשטאָ ט דאָ ס ייִדישע פֿאָ לקסליד אַ לײן.
איצט ,אַ חילוק פֿון פֿאָ רשן דאָ ס ייִדישע פֿאָ לקסליד און פֿאָ רשן לידער אינעם שטײגער .צו פֿאָ רשן
לידער װי איזאָ לירטע אײנסן ,װי בריליאַ נטן. . .
64:17 01-333A

**]דאָ )צװישן טאַ שמע  01-333Aאון טאַ שמע  (02-333Bאיז פֿאַ ראַ ן אַ בלױז אין דער רעקאָ רדירונג[**
00:00 02-333B

. . .װעגן דער װיכטיקײט פֿון פֿאָ רשן דעם פּראָ צעס ,דעם װי-אַ זױ און ניט דאָ ס ליד װי עסטעטישן
אָ ביעקט .פֿאָ רשן די לידער אינעם שטײגער איז אַ שליסל צו אַ פֿאַ רשטאַ נד פֿון די פּראָ צעסן .אַ זאַ צוגאַ נג
איז ניט נײַ אין דעם ייִדישן פֿאָ לקלאָ ריסטיק .בערעגאָ װסקי ,מער באַ קאַ נט װי אַ זאַ מלער פֿון ייִדישע
פֿאָ לקסלידער ,איז קודם-כּל געװען אײנער פֿון די בעסטע פֿאָ רשערס פֿון דער טעאָ ריע ,פֿון דער
מעטאָ דילאָ גיע ,און דער געשיכטע פֿון דער ייִדישער פֿאָ לקסמוזיק .ער האָ ט שױן אין די פֿר ִייִקע
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דרײַ סיקער יאָ רן געפּרוּװט אײַ נרעדן אונדזערע פֿאָ לקסליד-פֿאָ רשערס אַ ז זײ זאָ לן ניצן אַ ברײטערן
עטנאָ גראַ פֿישן צוגאַ נג און פֿאָ רשן ייִדישע פֿאָ לקלאָ ר־מוזיק אינעם שטײגער .אונדזערע
רעקאָ מענדאַ ציעס דאָ זענען אינעם גײַ סט פֿון בערעגאָ װסקין .די בײדע באַ גריפֿן — לידער װאָ ס ייִדן
זינגען און לידער אינעם שטײגער — זענען ענלעך צו דער בקשה װאָ ס אַ לאַ ן דאָ נדעס ,אַ ן אַ מעריקאַ נער
פֿאָ לקלאָ ריסט ,פֿלעג מאַ כן:
”“Let's put the folk back into folklore.
אַ כּלל ,כאָ טש מיר האָ בן אָ נגעהױבן שפּעט פֿאָ רשן ייִדישע פֿאָ לקסלידער ,האָ בן מיר אַ סך לידער
פֿאַ רצײכנט און אַ ביסל אַ נאַ ליזירט .די נײַ ע סטילן אין פֿאָ רש-פּראָ בלעמען װאָ ס פֿאַ ראינטערעסירן אונדז
הײַ נט פֿאָ דערן פֿעלדאַ רבעט כּדי מיר זאָ לן קענען באַ קומען אינפֿאָ רמאַ ציע װאָ ס מיר האָ בן פֿריִער ניט
געדאַ רפֿט און ניט פֿאַ רשריבן .אונדזערע נײַ ע פֿאָ רש-פּראָ בלעמען װײַ זן אָ ן װי װײַ ט די האָ ריזאָ נטן פֿון דער
ייִדישע פֿאָ לקסליד־פֿאָ רשונג פֿאַ רברײטערן זיך הײַ נט .לאָ מיר ניט פֿאַ רגעסן אַ ז אָ ן דער זאַ מל-אַ רבעט פֿון
נעכטן װאָ לטן מיר ניט געהאַ ט אַ יסוד אױף װאָ ס צו בױען הײַ נט .מיט דער מיטהילף פֿון די מכשירים און
מעטאָ דן װאָ ס די הײַ נטיקע עטנאָ מוזיקאָ לאָ גיע שטעלט אין אונדזער רשות בױען מיר װײַ טער אױף די
דערגרײכן פֿון די פֿריִערדיקע דורות פֿאָ לקלאָ ריסטן.
איצטערט װעלן מיר זען עטלעכע ליכט-בילדער און קודם-כּל פֿון אַ נסקיס עטנאָ גראַ פֿישער
עקספּעדיציע אין אײראָ פּע פֿאַ ר דער ערשטער װעלט-מלחמה .אַ נסקי האָ ט רעקאָ רדירט אַ סך ייִדישע
פֿאָ לקסלידער ,חוץ אַ נדערע פֿאָ לקלאָ ריסטישע מאַ טעריאַ לן ,װי מעשׂיות ,זאַ באַ װאָ נעס ,מינהגים,
גלײבענישן ,אָ פּשפּרעכענישן ,און אַ זױ װײַ טער.
דערנאָ ך װעל איך אײַ ך װײַ זן ליכטבילדער װאָ ס האָ בן אַ שײַ כות צו מײַ ן אײגן פֿעלדאַ רבעט .מיט
פֿינעף יאָ ר צוריק האָ ב איך רעקאָ רדירט מער װי  125שעהען ייִדישן פֿאָ לקלאָ ר פֿון אינפֿאָ רמאַ נטן אין
טאָ ראָ נטע .צװישן די מער װי  700פֿאָ לקס-מעשׂיות װאָ ס איך האָ ב באַ קומען זענען עטלעכע הונדערט
פֿאָ לקסלידער .איך האָ ב געפּרוּװט װי װײַ ט מעגלעך צו רעקאָ רדירן ניט נאָ ר די לידער נאָ ר זײערע
סאָ ציאַ לע קאָ נטעקסטן .איר װעט הערן װאָ ס איז אַ רױסגעקומען .באַ ם סוף װעל איך זאָ גן אַ פּאָ ר
װערטער װעגן אַ ייִװאָ פּראָ יעקט װאָ ס מיר טוען הײַ נט .אָ בער דאָ ס װעלן מיר לאָ זן צום סוף.
]ליכטבילד נומער [1
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. . .ער איז געװען אַ מיט-אַ רבעטער פֿון אַ ן-סקי ,און ער איז געװען אױף דער עקספּעדיציע .און ער
האָ ט באַ שריבן זײַ נע זכרונות און באַ שרײַ בט די עקספּעדיציע און די פֿאָ טאָ גראַ פֿיעס זענען געװען אין
זײַ נע זכרונות.
]ליכטבילד נומער [2
דאָ ס איז אױך אַ נסקי .אַ זױ איז געװען אין אײראָ פּע .װען מע האָ ט געמאַ כט אַ ן עקספּעדיציע צו
זאַ מלען פֿאָ לקלאָ ר .דאָ ס איז טאַ קע רעכטמאַ ן װאָ ס זיצט דאָ אױף רעכטס און ער אינטערװוּיִרט אַ ן
אינפֿאָ רמאַ נט .אין אַ זױנע שטעטלעך האָ בן זײ באַ קומען זײערע מאַ טעריאַ לן.
]ליכטבילד נומער [3
די זענען דרײַ קלאָ גמוטערן ,װאָ ס זײ האָ בן ספּעציעלע קלאָ גן װאָ ס זײ זאָ גן בײַ אַ לװיה .און אַ נסקי
האָ ט ליב געהאַ ט צו פֿאַ רשרײַ בן דאָ ס װאָ ס זײ האָ בן געזונגען.
]ליכטבילד נומער [4
דאָ האָ בן מיר קלעזמאָ רים. . .
]ליכטבילד נומער [5
און דאָ האָ בן מיר עפּעס פֿון מײַ ן אײגן פֿעלדאַ רבעט .דאָ ס איז אַ פֿאָ טראָ גראַ פֿיע פֿון אַ ן
אינפֿאָ רמאַ נט װאָ ס האָ ט מיר געגעבן  140מעשׂיות ,און איך האָ ב פֿון אים זײער אַ ן אינטערעסאַ נטע
באַ שרײַ בונג :דאָ ס זענען זכרונות װוּ ער זינגט אַ ליד און ער באַ שרײַ בט פּינקלעך װען און װוּ ער האָ ט עס
געהערט .דאָ ס איז װאָ ס עס הײסט צו פֿאָ רשן לידער אינעם שטײגער ,און איך האָ ב צוגעפּאַ סט
פֿאָ טאָ גראַ פֿיעס צו זײַ ן באַ שרײַ בונג ,און מיר װעלן הערן אַ טאַ שמע און װעלן זען די פֿאָ טאָ גראַ פֿיעס
צוזאַ מען) .װאָ ס איז זײַ ן נאָ מען?( זײַ ן נאָ מען איז דזשעק שטאַ רקמאַ ן ] . [Jack Starkmanער קומט פֿון
קלימאָ נטאָ װ ,און דאָ ס איז אַ פֿאָ טאָ גראַ פֿיע אײדער ער איז געפֿאָ רן קײן קאַ נאַ דע .און ער איז געפֿאָ רן איך
מײן יאָ ר .'34
06:22 02-333B
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]דזשעק שטאַ רקמאַ ן דערצײלט װי ער האָ ט געהערט אַ ליד װי אַ יונגער־מאַ ן בעת ער איז געװען
שפּיטאָ ליזירט אין װאַ רשע ,און זינגט דאָ ס ליד[.
]ליכטבילד נומער [6
דאָ האָ בן מיר אַ פֿאָ טאָ גראַ פֿיע פֿון . . .דער אינפֿאָ רמאַ נט ,אײדער ער איז געקומען קיין קאַ נאַ דע. .
 .פּינקט אײדער ער איז געקומען האָ ט ער גענומען די פֿאָ טאָ גראַ פֿיע.
]ליכטבילד נומער [7
און דאָ ס איז אַ מין „טרענזישן" צו מײַ ן אײגן פֿעלדאַ רבעט און מאַ טעריאַ לן װאָ ס איך האָ ב געזאַ מלט
דאָ אין טאָ ראָ נטאָ  .דאָ ס איז אַ בילד פֿון טאָ ראָ נטאָ  ,די געגנט װוּ איך אַ לײן בין געװען אין די פֿערציקער,
פֿופֿציקער יאָ רן.
]ליכטבילד נומער [8
דאָ ס איז אײנע פֿון מײַ נע אינפֿאָ רמאַ נטן ,װאָ ס זי האָ ט געזונגען אַ סך אינטערעסאַ נטע לידער .זי
קומט פֿון אַ קלײן שטעטל אין פּאָ לעזיִע ,און איר װעט הערן אַ מוסטער פֿון אײנע פֿון אירע לידער .דאָ ס
איז אַ ליד װאָ ס געפֿינט זיך אױך אין י .ל .כּהנס זאַ מלונג .דאָ ס איז אַ ן עכט ייִדיש פֿאָ לקסליד.
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]מאַ ראַ ים נירנבערג זינגט אױף אַ רעקאָ רדירונג[
איר נאָ מען איז מאַ ריאַ ם נירנבערג ,זי װױנט איצט אין טאָ ראָ נטע ,און זי איז אַ פּרעכטיקע
טראַ דיציִאָ נעלע ייִדישע פֿאָ לקסזינגער.
]ליכטבילד נומער [9
די לעצטע צװײ ליכטבילדער װיל איך אײַ ך װײַ זן כּדי צו זאָ גן אַ ז ייִדישע פֿאָ לקסלידער לעבן נאָ ך אין
געװיסע קרײַ זן און אױף געװיסע געלעגנהײטן .װען מע פּראַ װעט אַ סעודה ,בײַ פּסח אָ דער שׂימחות-
תּורה ,בײַ פֿאַ רשידענע יום-טובֿים ,איך געדענק פֿון מײַ נע קינדער-יאָ רן — און דאָ ס איז טאַ קע אַ
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פֿאָ טאָ גראַ פֿיע פֿון מײַ נע קינדעריאָ רן — אַ ז מיר האָ בן אַ סך ייִדישע פֿאָ לקסלידער געזונגען ,און דאָ ס איז
אמת עד-היום.
]ליכטבילד נומער [10
און דאָ ס ,אַ מלװה-מלכּה בײַ די חסידים .און מיר װײסן אַ לע אַ ז מע קען הערן אַ סך שײנע ניגונים
און ייִדישע פֿאָ לקסלידער בײַ אַ זאַ געלעגנהײט ,אַ ז דאָ ס ייִדישע פֿאָ לקסליד לעבט נאָ ך .דאָ ס איז װאָ ס איך
האָ ב געװאָ לט זאָ גן מיט די לעצטע צװײ ליכט-בילדער.
אַ דאַ נק אײַ ך.
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]טראַ נסקריפּציע פֿון דזשאַ ש װאַ לעצקי ,מײַ [.2021
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