
גימבלעט בַײם יערלעכן יִיװָא ֿפַארזַאמלונג צוזַאמען מיט -רעֿפערַאט ֿפון ד ”ר ברַײנדל קירשענבלַאט 

,דער יִידישער ֿפָאלקס־ביבלִיָאטעק אין מָאנטרעָאל 

 1973, סטן מערץ 31שבת דעם 

די ֿפָארשונג ֿפון יִידישע ֿפָאלקסלידער ― עֿבר און עתיד “ „
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חשוֿבע ֿפרַײנד, הַײנט װעל איך ּפרּוװן ַארַײנשטעלן די געשיכטע ֿפון דער יִידישער ֿפָאלקסליד- 

ֿפָארשונג אינעם קָאנטעקסט ֿפון דער ַאנטװיקלונג ֿפון דער ַאלגעמײנער ֿפָאלקלָאריסטיק. דערנָאך װעלן 

מיר זיך ָאּפגעבן ַא חשבון ֿפון די ביז-איצטיקע דערגרײכונגען ֿפון יִידישע ֿפָאלקסליד־ֿפָארשערס. לסוף,

װעלן מיר רעקָאמענדירן ֿפָארשּפרָאבלעמען, װָאס מיר זָאלן זיך נעמען צו זײ הַײנט, און בַאשרַײבן אַ 

הַײנטיקן ּפרָאיעקט, װָאס ֿפַארנעמט זיך טַאקע מיט די ּפרָאבלעמען.  

דער אינטערעס אין ֿפָארשן ֿפָאלקָאר הײבט זיך ָאן מיט צװײ הונדערט יָאר צוריק װען דער

רָאמַאנטישער נַאצִיָאנַאליזם הָאט זיך ַאנטװיקלט אין מערֿב-אײרָאּפע, בֿפרט אין דַײטשלַאנד,

סקַאנדינַאװיע און די בריטישע אינדזלען. ַאן עיקר בַײם רָאמַאנטישן נַאצִיָאנַאליזם איז געװען די 

אידעַאליזַאציע ֿפון ּפרימיטיװקײט און נַאטירלעכקײט, װָאס רוסָא, דער ֿפרַאנצײזישער ֿפילָאסָאף ֿפון 

טן יָארהונדערט הָאט  ֿפַארשּפרײט און װָאס הָאט געגעבן דעם ֿפָאלק און זַײנע שַאֿפונגען אַ 18

. ַאנשטָאט צו לױבן די רַאֿפינירטע ליטערַאטור ֿפון דעם עליט און צו קריטיקירן די צענטרַאל װערט

ּפרָאסטקײט ֿפון די ֿפָאלקסשַאֿפונגען, הָאבן יָאהַאן הערדער, די ברידער גרים, עלִיַאס לונרָאט און

ַאנדערע ֿפילָאסָאֿפן, ּפָאעטן, און ֿפילָאלָאגן געזען אין ֿפָאלקסלידער און ֿפָאלקס-מעׂשיות דעם אױסדרוק

ֿפון דער ֿפָאלקסגַײסט אין ַא געװיסער אומה. זײ הָאבן געהַאלטן, ַאז דָאס ֿפָאלק איז נָאך ניט ֿפַארדָארבן

געװָארן ֿפון דער ציװיליזַאציע און ֿפון ֿפרעמדע השּפעות, און, ַאז אין דעם ֿפָאלק קען מען געֿפינען די

װָארצלען און דעם גַײסט ֿפון דער אומה.  

ֿפון דעם איז שױן צו ֿפַארשטײן זיך: יעדער ֿפָאלק הָאט מערסטנס געֿפָארשט דעם אײגענעם 

טרַאנסקריּפציע ֿפון דער אױדיָא־רעקָארדירונג, װָאס געֿפינט זיך בַײם װעב־ַאדרעס: 1
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 סעקונדעס  —10 מינוט און  49),  דערנָאך, די ֿפַארבַײגעגַאנגענע צַײט (דָא, 01-333Aדי לָאקירערס זָאל מען ֿפַארשטײן ַאזױ: טַאשמע נומער (דָא,  
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ֿפָאלקלָאר װי ַא מיטל צו געֿפינען זײער אײגענעם שורש און מהות. די דַײטשן הָאבן געֿפָארשט דעם

דַײטשן ֿפָאלקלָאר און די רוסן הָאבן געֿפָארשט דעם רוסישן ֿפָאלקלָאר,... די ערשטע זַאמלונגען זענען 

Relics ofאיז ַארױס ּפערסיס   1765. אין  טן יָארהונדערט 18ַארױס אין דער צװײטער העלֿפט ֿפון 

Ancient English Poetry]  הָאט 1778רעליקװִיעס ֿפון דער אורַאלטישער ענגלישער ּפָאעזיע] . אין

שטימען ֿפון ֿפָאלקסלידער] . און ערשט [Stimen der Flkern Liederיָאהַאן הערדער ַארױסגעגעבן   

איז ַארױס די ערשטע טָאכיקע זַאמלונג יִידישע , 1901מיט מער װי הונדערט יָאר שּפעטער, אין 

ֿפָאלקסלידער, גינזבורג און מַארעקס ־ ־ ־ יִידישע ֿפָאלקסלידער אין רוסלַאנד. 

יָאר צוריק, דָאס 75יִידן הָאבן זיך ֿפַאראינטערעסירט אין זײער אײגענעם ֿפָאלקלָאר ערשט מיט 

הײסט, זײער שּפעט אין ֿפַארגלַײך מיט די רוסן, דַײטשן, און ענגלענדער, װָאס הָאבן ָאנגעהױבן מיט מער 

יָאר ֿפרִיער. ֿפון דעסטװעגן, הָאבן זײער ענלעכע מָאטיװירונגען געװירקט ֿפַאר יִידן, און דער 200װי  

כַארַאקטער ֿפון דער יִידישער פֿכָאלקלָאריסטיק איז אױך געֿפורעמט געװָארן אונטער דער השּפעה ֿפון

רָאמַאנטישן נַאצִיָאנַאליזם. אױך נַאצִיָאנַאלע בַאװעגונגען הָאבן זיך שּפעט ַאנטװיקלט בַײ יִידן, און ניט

ַאלע יִידישע נַאצִיָאנַאלע אידעָאלָאגיעס הָאבן ַארױסגעװיזן ַא װיסנשַאֿפטלעכן אינטערעס אין דעם

יִידישן ֿפָאלקלָאר. ניט געקוקט אױף עטעלעכע ּפרָאמינענטע אױסנעמען, הָאבן די ֿפרִיִיקע צִיָאניסטן, 

למשל, ָאּפגעװָארֿפן ַאלץ װָאס הָאט צו טָאן מיט גלות װי ַא מיטל צו בױען ַא נַײע יִידישע געזעלשַאֿפט. די

יִידישע שּפרַאך און דער ֿפָאלקלָאר אױף יִידיש הָאבן ניט ַארױסגערוֿפן זײער  אינטערעס. עס הָאבן 

ַארױסגעװיזן ַא װיסנשַאֿפטלעכן אינטערעס אין דעם יִידישן ֿפָאלקלָאר.  די יִידישע שּפרַאך און דער 

ֿפָאלקלָאר אױף יִידיש הָאבן ניט ַארױסגערוֿפן זײער אינטערעס. 

אױב ַאזױ, ֿפון װַאנען זענען געקומען אונדזערע ֿפָאלקסליד־ֿפָארשערס? און װי ַאזױ הָאט זײער 

נַאצִיָאנַאליסטישער צוגַאנג זיך ָאּפגערוֿפן אױף דער ֿפָארשונג ֿפון יִידישע ֿפָאלקסלידער? לָאמיר ָאנהײבן

,1861מיט די צַײטן װען מע הָאט ַאֿפילו ניט געװּוסט, ַאז יִידישע ֿפָאלקסלידער זענען בכלל ֿפַארַאן. אין 

ַא שטײגער, הָאט משה בערלין געשריבן אין זַײן עטנָאגרַאֿפישער סכעמע װעגן יִידן אין רוסלַאנד:  „קײן

לידער װָאס װערן בַאניצט ֿפונעם ֿפָאלק בַײ ַאלערלײ ֿפַארװַײלונגען איז בַײ יִידן ניטָא, כָאטש זײ הָאבן אַ 

נטיה צום זינגען. ס'איז ֿפַארַאן בלױז סינעגָאגַאלע לידער, װָאס ּכמעט ַאלע יִידן קענען זײ.‟ װי לַאנג 

ֿפָארשערס הָאבן געמײנט, ַאז יִידן זינגען ניט קײן ֿפָאלקסלידער איז ניט געװען װָאס צו ֿפָארשן. נָאר 

ַאֿפילו װען ֿפָאלקלָאריסטן הָאבן געװּוסט, ַאז יִידן זינגען יָא ֿפָאלקסלידער, הָאט מען ניט ָאנערקענט ַאז די 
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לידער הָאבן ַא קולטור-סּפעציֿפישן כַארַאקטער. דערֿפַאר הָאט הַאנריק לוציען קָאן געשריבן אין ּפױלן: 

„ די טענות ַאז עס איז ניטָא קײן יִידישע נַאצִיָאנַאלע מוזיק זענען ַא ּפריָארי ניט קײן ריכטיקע. קײנער

הָאט זיך ניט גענומען די מי צו זַאמלען די ניגונים, װָאס זענען ַאזױ ֿפַארשּפרײט צװישן די יִידישע ֿפָאלקס- 

מַאסן.‟ און ַאֿפילו װען מע הָאט יָא דערקענט די עקזיסטענץ ֿפון סּפעציֿפישע יִידישע ֿפָאלקסלידער, 

הָאט מען ניט ֿפַארשטַאנען זײער װיכטיקײט װי ַא ֿפָארשֿפעלד. יעקֿב שַאצקי, ַא חשוֿבער היסטָאריקער 

הָאט ֿפעליקס קָאן  1868און ביבלִיָאגרַאף ֿפון יִידישער ֿפָאלקלָאר ֿפָארשונג, דערקלערט ַאז אין 

ָאּפגעדרוקט ַאן אױֿפרוף, און שּפעטער ַאן ַארטיקל, אין װעלכער ער װַײזט ָאן אױף דער װיכטיקײט ֿפון

יִידישע ֿפָאלקסלידער. די הצֿפירה הָאט אױסגעלַאכט גַאנץ קולי-קולות. חײם זעליג סלָאנימסקי הָאט 

געהַאלטן ַאז  „ַאזַא ּפָאעזיע װי עס זענען די שטערן אין הימל ֿפַארמָאגן די יִידישע ֿפָאלקסלידער ניט.‟ װי

שַאצקי דערקלערט, הָאבן די דעמָאלטדיקע ּפױליש-יִידישע װיסנשַאֿפטלערס אױֿפגעקלערט די

װיכטיקײט ֿפון העברעִיש און די נישטיקײט ֿפון די זשַארגָאנישע ליטערַאטור-שּפילערַײען, װָאס שטערן

דער ַאסימיליזַאציע און העלֿפן ֿפַארשּפרײטן ּכלערלײ זַאבַאבָאנעס. װי מָאדנע, ָאבער ֿפַארשטענדלעך, 

װָאס אונדזערע ערשטע ֿפָאלקלָאריסטן הָאבן זיך ֿפַאראינטערעסירט אין ּפױלישן און רוסישן ֿפָאלקלָאר 

בשעת עטלעכע ֿפון די ערשטע ֿפָאלקלָאריסטן װָאס הָאבן געֿפָארשט ָאדער געמוטיקט אונדזערע 

װיסנשַאֿפטלעכער, ַאז זײ זָאלן ֿפָארשן יִידישן ֿפָאלקלָאר, זענען ָאדער ּפָאליַאקן, ָאדער רוסן.

ש. ַאן-סקי, יואל ענגעל, יוסף בעקערמַאן, הַאנריק ביגעלַײזן, און ַאנדערע הָאבן ָאנטײל גענומען 

אינעם אױֿפװַאך ֿפונעם ּפױלישן און רוסישן נַאצִיָאנַאליזם. ַאן-סקי, דער ּפִיָאניר ֿפון דער יִידישער 

יָאר ֿפון זַײן  15ֿפָאלקלָאריסטיק, הָאט זיך שטַארק גענומען צום יִידישן ֿפָאלקלָאר נָאר אין די לעצטע 

לעבן. ֿפרִיער איז ער געװען ַא מׂשּכיל, װָאס איז געקומען אונטער דער שטַארקער השּפעה ֿפון דער

ליטערַאטור ֿפון די רוסישע נַארָאדניקעס. ער הָאט געלעבט אין רוסישע דערֿפער, צװישן רוסישע 

ּפױערים, און הָאט געשריבן װעגן רוסישן ֿפָאלקסלעבן. אין צװישן, הָאט דער ּפױלישער ֿפָאלקלָאריסט 

ָאסקַאר קָאלבערג ַארַײנגעגעבן אין זַײן געדרוקטער זַאמלונג ּפױלישע ֿפָאלקסלידער עטלעכע יִידישע 

ֿפָאלקסלידער, װָאס ער הָאט געהערט ֿפון יִידישע בעל-עגלות װָאס הָאבן אים געֿפירט אױף זַײנע

עטנָאגרַאֿפישע נסיות. 

שַאצקי הַאלט ַאז יַאנקעלָאװיטש, דער גרינדער ֿפון  „װיסלע", ַא ּפױלישער לינגװיסטיש- 

עטנָאגרַאֿפישער זשורנַאל, הָאט אױך ַארױסגעװיזן ַאן אינטערעס אין דעם יִידישן ֿפָאלקסליד. ער הָאט 
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געװָאלט ַאז אױך יִידישער ֿפָאלקלָאר זָאל זַײן רעּפרעזענטירט אין זַײן ּפױלישן זשורנַאל. די ַאסימילירטע 

יִידן הָאבן געקוקט זײער קרום אױף די דָאזיקע ּפלענער. לױט שַאצקי, ַאזױ ָא נָאך הָאבן די עטלעכע יִידן- 

ֿפָאלקלָאריסטן זיך מער ֿפַאראינטערעסירט מיט ּפױלישע ֿפָאלקסלידער, מיטן ֿפָאלקלָאר מיטן 

װַארשעװער ּפױלישן בעל-מלָאכה, און זיך ניט צוגערירט צום יִידישן ֿפָאלקלָאר; בשעת עטלעכע

ּפױלישע ֿפָאלקלָאריסטן, ֿפַארקערט, הָאבן געזַאמלט יִידישע ֿפָאלקסלידער און הָאבן געמוטיקט יִידישע 

װיסנשַאֿפטלערס ַאז זײ זָאלן ֿפָארשן זײער אײגענע קולטור. סוף יָאר-הונדערט הָאבן די

נַאצִיָאנַאליסטישע געֿפילן בַײ יִידן זיך געשטַארקט. עטלעכע ַאדװָאקַאטן, װי מיר װעלן בַאלד הערן, הָאבן

זיך געקערט צו יִידישער געשיכטע אין רוסלַאנד און הָאבן געזַאמלט ַאלערַאלײ דָאקומענטן, 

ַארַײנרעכנדיק ֿפָאלקלָאריסטישע מַאטעריַאלן, װי ַא מיטל צו דָאקומענטירן דָאס יִידישע לעבן אין

רוסלַאנד. די גינזבורג-מַארעק זַאמלונג יִידישע ֿפָאלקסלידער איז געװען ַא בַײ-ּפרָאדוקט ֿפון די 

ַאקטיװיטעטן ֿפון דער יִידישער היסטָאריש-עטנָאגרַאֿפישער קָאמיסיע, װָאס איז אױֿפגעקומען אין 

די גינזבורג-מַארעק זַאמלונג הָאט ַארַײנגענומען נָאר די טעקסטן ֿפון. 1891-1892ּפעטערבורג אין  

ֿפָאלקסלידער, װָאס קָארעסּפָאנדענטן הָאבן ַארַײנגעשיקט. ס'הָאט ַארױסגערוֿפן ַא גרױסע 

הָאט מען אױֿפגעשטעלט צװײ געזעלשַאֿפטן, װָאס , 1908בַאגַײסטערונג. מיט זיבן יָאר שּפעטער, אין 

הָאבן נָאך מער סטימולירט די ֿפָארשונג ֿפון יִידישע ֿפָאלקסלידער:  „די געזעלשַאֿפט ֿפַאר יִידישער

ֿפָאלקסמוזיק" און „די יִידישע היסטָאריש-עטנָאגרַאֿפישע געזעלשַאֿפט." די מוזיקערס הָאבן געװָאלט 

שַאֿפן ַא נַאצִיָאנַאלע יִידישע קונסטמוזיק און הָאבן געזען אין יִידישע ֿפָאלקסלידער דעם רױ-מַאטעריַאל 

מיט דער הילף 1911דערצו. אױך ַאן-סקי, װָאס הָאט ָארגַאניזירט ַאן עטנָאגרַאֿפישע עקסּפעדיציע אין 

ֿפון דער היסטָאריש-עטנָאגרַאֿפישער געזעלשַאֿפט, הָאט געזען אין יִידישן ֿפָאלקלָאר ַא קװַאל ֿפון

שעֿפערישקײט ֿפַאר דעם יִידישן שרַײבער, דיכטער, און מָאלער. ער ַאלײן הָאט זַײן ּפיעסע  „ דער דיבעק"

געבױט אױף ַא מסורה װָאס ער הָאט ֿפַארצײכנט אױף זַײן עקסּפעדיציע. ַא דַאנק די נַאציָאנַאליסטישע 

געֿפילן הָאט זיך ַאנטװיקלט סוף-ּכל-סוף ַא גרױסער אינטערעס אין יִידישע ֿפָאלקסלידער, און יִידישע

ֿפָאלקלָאריסטן הָאבן זיך שטַארק גענומען צו דער ַארבעט ֿפון זַאמלען זײ. קלַאסיֿפיקַאציע און ַאנַאליז 

זענען געקומען שּפעטער.

צוליב דער אומֿפַארמַאטערלעכער ַארבעט ֿפון אונדזערע ביז-איצטיקע זַאמלערס, װי י. ל. ּכהן,

אידעלסָאן, לעהמַאן, ּפיּפע, ּפרילוצקי, בָאסטָאמסקי, קיּפניס, סעקולעץ, קַאוֿפמַאן, סקודיצקי, ליטװין,

און ַאנדערע, הָאבן מיר הַײנט ַא בלַײביקע ָאנזַאמלונג ֿפון טױזנטער יִידישע ֿפָאלקסלידער. ַא דַאנק דער
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מָאדערנער טעכנָאלָאגיע, הָאבן עטלעכע זַאמלערס, װי מ. בערעגָאװסקי, רות רובין, דוֿב און מאיר נױ,

דער שּפרַאך און קולטור ַאטלַאס, און ַאנדערע, רעקָארדירט מַאגנעטָאֿפָאניש טױזנטער לידער ֿפון

יִידישע זינגערס אין ּפױלן, רוסלַאנד, קַאנַאדע, ַאמעריקע און יׂשראל.  

ַא לַאנגע טרַאדיציע אונדזערע ֿפון ניצן קָארעסּפָאנדענטן אין װַײט-ֿפַארשּפרײטע װינקלען איז

עד-היום לעבעדיק אין די רובריקן אין יִידישע צַײטונגען, למשל, אין „ֿפָארװערטס", און ביז ֿפַאר-ַא-יָארן 

אין  „ טָאג-מָארגן זשורנַאל", װּו לײענערס שיקן ַארַײן ֿפָאלקלָאריסטישע מַאטעריַאלן װָאס זײ געדענקען. 

די װָאכנטלעכע װינקלען ֿפון נֿפתלי גרָאס, מנשה אונגער, װָאלף יונין, חנה און יָאסל מלָאטעק, און 

ַאנדערע הָאבן דורך די יָארן ָאנגעקליבן אוצרות. ָאן די ַאלע איבערגעגעבענע ַארבעטערס װָאלט גָארניט

געטָאן געװָארן.  

חוץ זַאמלען, װָאס מיר הָאבן שױן ַא שּפָאר ביסל געטָאן, איז ַאנַאליז זײער װיכטיק, נָאר מיר הָאבן

ביז איצט זײער װײניק געטָאן מיט ַאנַאליז. די ֿפָאלקלָאריסטן װָאס הָאבן יָא געּפרּוװט ַאנַאליזירן די 

געזַאמלטע מַאטעריַאלן הָאבן געַארבעט ס'רוֿב אױף דרַײ ּפרָאבלעמען. אײן ּפרָאבלעם איז דער

ָאּפשטַאם און געשיכטע ֿפון ַא געװיסן ליד. דָא הָאבן מיר אין זינען ש. ּפיּפעס דורכקוק ֿפון דוד

עדעלשטַאטס ֿפָאלקלָאריזירטן ליד  „דער ַארבעטער" און װַאלטער ַאנדערסָאנס רעקָאנסטרוקציע ֿפון אַ 

היּפָאטעטישער קדמון-ֿפָארעם ֿפון דעם  „ליד ֿפון דער מָאביליזַאציע" (ַאגֿב, ַאנדערסָאן איז ניט געװען 

קײן יִיד.)  

די צװײטע ּפרָאבלעם איז די אידענטיֿפיצירונג ֿפון די יִידישע עלעמענטן אין די לידער, ַאן 

אינטערעס װָאס װַאקסט גלַײך ַארױס ֿפון די רָאמַאנטיש-נַאצִיָאנַאליסטישע מָאטיװירונגען בַײם ס'רוֿב

ֿפון די ֿפרִיִיקע ֿפָאלקלָאריסטן. דער בַארימטער ֿפָארשער אידעלסָאן הָאט געּפרּוװט אידענטיֿפיצרן: װָאס 

זענען די סּפעציֿפיש יִידישע עלעמענטן אין די מעלָאדיעס? סַאמינסקי און יואל ענגעל הָאבן זיך אױך

ֿפַאראינטערעסירט אין דעם.  די דריטע ּפרָאבלעם הָאט צו טָאן מיטן אוֿפן װי ַאזױ די לידער שּפיגלען ָאּפ

דָאס יִידישע לעבן. ּפרץ, למשל, הָאט געשריבן אױף ַאזַא טעמע בַײם ָאנהײב צװַאנציקסטן יָארהונדערט. 

חוץ די ּפרָאבלעמען ֿפון ָאּפשטַאם, יִידישקײט, און ָאּפשּפיגלונג ֿפון יִידישן לעבן, הָאט מען אױך

געּפרּוװט ֿפון צַײט צו צַײט ֿפָארשן סטיל; דָאס הײסט, די שּפרַאך און מעטרישע ָארגַאניזַאציע ֿפון די

לידער און אױך קעגנַאנַאנדערדיקע השּפעות. די ֿפרִיערדיקע ֿפָארשונגען ֿפון ַאזױנע ּפרָאבלעמען הָאבן
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ניט געֿפָאדערט ַא סך מער אינֿפָארמַאציע װי לידער גוֿפא, כָאטש זײ הָאבן יָא געֿפָאדערט, מער ָאדער

װײניקער ּפינקטלעכע טרַאנסקריּפציעס ֿפון די לידער.

  ט ֿפונַאנדערהַאלטן זַאמלען ֿפון ַאנַאליז, װַײל מיר ֿפַארשטײען ַאז נַײע    י  הַײנט ּפרּוװן מיר נ

טעָארִיעס ֿפָאדערן נַײע ֿפַאקטן און ַאז נַײע ֿפַאקטן רוֿפן ַארױס נַײע טעָארִיעס. לױט מַײן מײנונג דַארֿפן 

זַאמלען, ָאדער ֿפעלדַארבעט, און ַאנַאליז גײן געּפָארט. דערֿפַאר איז ּכדַאי ֿפונַאנדערצוטײלן די צװײ

בַאזונדערע ַאקטיװיטעטן: זַאמלען װי מע ֿפלעגט טָאן; און ֿפעלדַארבעט װי מע דַארף איצט טָאן. זַאמלען

הײסט ֿפַארשרַײבן, ָאדער רעקָארדירן, דעם טעקסט און די מעלָאדִיעס ֿפון די לידער, מער ָאדער

װײניקער אױף טרַאף. י. ל. ּכהן, ַא װיסנשַאֿפטלעכער זַאמלער, הָאט געבעטן די ֿפַארשרַײבערס זײ זָאלן 

ֿפַארֿפיקסן דָאס גַאנצע ליד ּפינקט ַאזױ װי דער אינֿפָארמַאנט זינגט עס, און אױך די נעמען ֿפון די

אינֿפָארמַאנטן און װען און װי זײ הָאבן עס געהערט צום ערשטן מָאל. כָאטש די בעסטע זַאמלערס הָאב 

יָא ֿפַארשריבן ַא ּפָאר ּפרטים װעגן דעם זינגער, איז דער עיקר בַײ זײ געװען אױֿפהיטן די לידער גוֿפא.

זַאמל-ַארבעט און ַאנַאליז זענען געװען בַאזונדערע און ֿפָארזיכטיקע ַאקטיװיטעטן. דער גרױסער

דערגרײך ֿפון די זַאמלערס איז געװען דער אוצר ֿפַארצײכנטע לידער װָאס זײ הָאבן איבערגעלָאזט. אַ 

גרױסער טײל ֿפָאלקלָאריסטן, סַײ יִידישע סַײ ַאלגעמײנע, זענען ביז הַײנט, דערעיקרשט, זַאמלערס. 

ֿפעלדַארבעט איז ַאנדערש ֿפון זַאמלען. ערשטנס, װַײל סע ברענגט צו ַא ברײטן עטנָאגרַאֿפישן 

צוגַאנג, און צװײטנס װַײל סע ָארגַאניזירט זיך ַארום געװיסע ֿפָארשּפרָאבלעמען. װי ֿפרִיער דערמָאנט, 

ֿפָאדערן נַײע טעָארִיעס נַײע ֿפַאקטן. דערֿפַאר זענען הַײנט אומבַאגײלעך אינֿפָארמַאציע און 

ֿפָארשמיטלען װָאס זענען ניט געװען נײטיק צו די ֿפרִיערדיקע ֿפָאלקלָאריסטן. 

לָאמיר דָא ַארומרעדן צװײ ֿפון די הַײנטיקע ֿפָארשּפרָאבלעמען װָאס ֿפָאדערן ַאנדערע 

אינֿפָארמַאציע װי ֿפרִיער געשריבן און ַאן ַאנדער צוגַאנג צו דער ֿפָארשונג ֿפון יִידישע ֿפָאלקסלידער 

בכלל.

מיר דַארֿפן לױט מַײן מײנונג דעֿפינירן דָאס ֿפָארשֿפעלד ניט װי יִידישע ֿפָאלקסלידער, נָאר) 1

לידער װָאס יִידן זינגען.

מיר דַארֿפן ֿפָארשן ניט די לידער נָאר די לידער אינעם שטײגער.) 2

די צװײ בַאגריֿפן זענען ֿפַארבונדן אײנס מיטן ַאנדערן. לָאמיר דורכטרַאכטן די אימּפליקַאציעס ֿפון ַאזאַ 
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צוגַאנג װָאס מיר רעקָאמענדירן דָא. קודם-ּכל, דער חילוק ֿפון ֿפָארשן יִידישע ֿפָאלקסלידער און ֿפָארשן

לידער װָאס יִידן זינגען. י. ל. ּכהן הָאט געֿפירט װיּכוכים מיט די ֿפָאלקלָאריסטן װָאס הָאבן ניט קלָאר 

ֿפַארשטַאנען דעם חילוק ֿפון ֿפָאלקסליד, ֿפָאלקסטימלעך ליד, טעַאטער-ליד, און ַאזױ װַײטער. ער הָאט

זײער קלָאר דעֿפינירט װָאס איז ַא ֿפָאלקסליד, און ער ַאלײן הָאט שטַארק געהַאלטן די ֿפונַאנדערקײט ֿפון 

די קַאטעגָאריעס, ּכדי דער ֿפָאלקלָאריסט זָאל קענען ֿפונַאנדערטײלן די עכטע יִידישע ֿפָאלקסלידער און 

זײ ַאלײן ֿפָארשן. ַא דַאנק ּכהנס טעָארעטישע דערגרײכן ֿפַארשטײען מיר איצט ַא סך בעסער, װָאס איז אַ 

ֿפָאלקסליד.  

כָאטש ֿפָאלקסלידער און ַאנדערע מינים לידער דַארֿפן קלָאר דעֿפינירט װערן, בין איך ניט מסּכים 

ַאז דער ֿפָאלקלָאריסט דַארף נָאר ֿפָארשן די ֿפָאלקסלידער — און דער עיקר די יִידישע ֿפָאלקסלידער  —

און דָאס װָאס הָאט ַא דירעקטע שַײכות צו זײ.

ּכדי צו ֿפָארשן לידער װָאס יִידן זינגען דַארֿפן מיר נעמען װי ַאן ָארגַאניזיר-ּפרינציּפ ניט דָאס

יִידישע ֿפָאלקסליד נָאר דעם יִידישן ֿפָאלקסזינגער. דָאס יִידישע ֿפָאלקסליד הָאט קײן מָאל ניט עקזיסירט 

בַאזונדער אין ַא חלל. ס'הָאט ַאלע מָאל עקזיסירט צוזַאמען מיט ַאנדערע מוזיקַאלישע טרַאדיציעס װָאס

די זינגערס הָאבן געקָאנט און װָאס הָאבן געהַאט ֿפַארשידענע השּפעות אױף דער ַאנטװיקליונג ֿפונעם 

יִידישן ֿפָאלקסליד. ס'גײט ניט נָאר אין דעם ַאז גױִים הָאבן געזונגען זײערע לידער און יִידן זײערע און די

השּפעות זענען געקומען דערֿפון װָאס יִידן הָאבן געהערט. ַא סך יִידן זענען געװען עטלעכמוזיקַאליש. זײ 

הָאבן געקענט און געזונגען ניט-יִידישע לידער. דערֿפַאר זענען די ניט-יִידישע לידער אױך ַא טײל ֿפון

יִידישן לעבן. ֿפַאקטיש קען מען זָאגן ַאז אײנע ֿפון די הױּפט-שטריכן ֿפון דער יִידישער קולטור איז איר 

עטלעכקײט. ּכדי בעסער צו ֿפַארשטײן די יִידישע קולטור און די יִידישע מוזיקַאלישע טרַאדיציע דַארֿפן

מיר זי ֿפָארשן װי ַא העטערָאגענישע גַאנצקײט און ניט בַאגרענעצן אונדזער ֿפָארשֿפעלד אױֿפן 

סּפעציֿפיש יִידישן װי ַאן איזָאלירטער אײנס. דערֿפַאר איז גלַײכער צו נעמען דעם זינגער װי ַאן

ַארױסּפונקט און צו נעמען ַאלץ װָאס דער אינֿפָארמַאנט זינגט סַײ יִידיש, סַײ ניט-יִידיש; סײַ 

ֿפָאלקסלידער, סַײ ניט-ֿפָאלקסלידער. נָאר מיט ַאזַא צוגַאנג קען מען ֿפָארשן די רָאלע ֿפון געזַאנג אין

יִידישן לעבן, און אױב מע װיל, די ַאנטװיקלונג און די רָאלע ֿפון סּפעציֿפיש יִידישע מוזיקַאלישע 

טרַאדיציעס. 
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לָאמיר נעמען װי ַא דוגמא ליֿפשע שעכטער-װידמַאן, ַא ּפרעכטיקע טרַאדיצִיָאנַאלע זינגערין. זי

לײבל ּכהן און איך הָאבן בַײ איר ; 1893איז געבױרן געװָארן אין זװיניעװטשע, לעבן טשערנעװיץ, אין 

לידער. ֿפון זײ 250לידער, און מיר רעכענען ַאז זי קען ַא היּפש ביסל מער װי   200רעקָארדירט איבער 

קענען מער װי הונדערט זַײן יִידישע ֿפָאלקסלידער, לכל-הדעות. דער רעשט זענען יִידישע און ענגלישע 

טעַאטער-לידער, אוקרַאִינישע ֿפָאלקסלידער, און דַײטשע קונסטלידער ֿפון קָאמּפָאזיטָארן װי שובערט. 

דָאס הײסט ַאז איר רעּפערטוַאר איז זײער ַא ֿפַארשײדנדיקער. ֿפַאקטיש נעמט זי ָאנטײל אין עטלעכע 

מוזיקַאלישע טרַאדיציעס, אין ֿפינעף שּפרַאכן, ּפונקט ַאזױ װי זי רעדט מער װי אײן שּפרַאך און איז

בַאקַאנט מיט מער װי אײן קולטור. דָאס ַאלץ איז ַא כַארַאקטעריסטיק ֿפון יִידישן לעבן בכלל. די װָאס

קענען טרַאדיצִיָאנעלע זינגערס װײסן גַאנץ גוט ַאז ליֿפשע שעכטער-װידמַאן איז ניט קײן יוצא-מין-הּכלל

נָאר ַא כַארַאקטעריסטישער, ַאקטיװער טרעגער ֿפון אונדזער מוזיקַאלישער טרַאדיציע. עטלעך-

שּפרַאכיקײט, עטלעך-קולטורישקײט, עטלעך-מוזיקַאלישקײט זענען ֿפַאקטן ֿפון יִידישן לעבן. דערֿפַאר 

איז לױט מַײן מײנונג דער זינגער מער ַא מיקרָאקָאזם ֿפון יִידישער קולטור װי דָאס עכטע יִידישע 

ֿפָאלקסליד און ַאז ַא ֿפָארשונג ֿפון דעם זינגער, און זַײן רעּפערטוַאר, קען אונדז בעסער געבן צו

ֿפַארשטײן קולטורעלע ּפרָאצעסן ֿפון איבערבַײט און השּפעה. ָאט דָאס זענען די אימּפליקַאציעס ֿפון

ֿפָארשן די לידער װָאס יִידן זינגען ַאנשטָאט דָאס יִידישע ֿפָאלקסליד ַאלײן.  

איצט, ַא חילוק ֿפון ֿפָארשן דָאס יִידישע ֿפָאלקסליד און ֿפָארשן לידער אינעם שטײגער. צו ֿפָארשן 

לידער װי איזָאלירטע אײנסן, װי בריליַאנטן. . . 

64:17  01-333A 

איז ֿפַארַאן ַא בלױז אין דער רעקָארדירונג]** ) 02-333Bאון טַאשמע  01-333A**[דָא (צװישן טַאשמע 

00:00 02-333B

. . .װעגן דער װיכטיקײט ֿפון ֿפָארשן דעם ּפרָאצעס, דעם װי-ַאזױ  און ניט דָאס ליד װי עסטעטישן 

ָאביעקט. ֿפָארשן די לידער אינעם שטײגער איז ַא שליסל צו ַא ֿפַארשטַאנד ֿפון די ּפרָאצעסן. ַאזַא צוגַאנג

איז ניט נַײ אין דעם יִידישן ֿפָאלקלָאריסטיק. בערעגָאװסקי, מער בַאקַאנט װי ַא זַאמלער ֿפון יִידישע 

ֿפָאלקסלידער, איז קודם-ּכל געװען אײנער ֿפון די בעסטע ֿפָארשערס ֿפון דער טעָאריע, ֿפון דער 

מעטָאדילָאגיע, און דער געשיכטע ֿפון דער יִידישער ֿפָאלקסמוזיק. ער הָאט שױן אין די ֿפרִיִיקע 

8



דרַײסיקער יָארן געּפרּוװט אַײנרעדן אונדזערע ֿפָאלקסליד-ֿפָארשערס ַאז זײ זָאלן ניצן ַא ברײטערן 

עטנָאגרַאֿפישן צוגַאנג און ֿפָארשן יִידישע ֿפָאלקלָאר־מוזיק אינעם שטײגער. אונדזערע 

רעקָאמענדַאציעס דָא זענען אינעם גַײסט ֿפון בערעגָאװסקין. די בײדע בַאגריֿפן  —  לידער װָאס יִידן

זינגען און לידער אינעם שטײגער — זענען ענלעך צו דער בקשה װָאס ַאלַאן דָאנדעס, ַאן ַאמעריקַאנער 

ֿפָאלקלָאריסט, ֿפלעג מַאכן: 

“Let's put the folk back into folklore.”

ַא ּכלל, כָאטש מיר הָאבן ָאנגעהױבן שּפעט ֿפָארשן יִידישע ֿפָאלקסלידער, הָאבן מיר ַא סך לידער 

ֿפַארצײכנט און ַא ביסל ַאנַאליזירט. די נַײע סטילן אין ֿפָארש-ּפרָאבלעמען װָאס ֿפַאראינטערעסירן אונדז 

הַײנט ֿפָאדערן ֿפעלדַארבעט ּכדי מיר זָאלן קענען בַאקומען אינֿפָארמַאציע װָאס מיר הָאבן ֿפרִיער ניט

געדַארֿפט און ניט ֿפַארשריבן. אונדזערע נַײע ֿפָארש-ּפרָאבלעמען װַײזן ָאן װי װַײט די הָאריזָאנטן ֿפון דער

יִידישע ֿפָאלקסליד־ֿפָארשונג ֿפַארברײטערן זיך הַײנט. לָאמיר ניט ֿפַארגעסן ַאז ָאן דער זַאמל-ַארבעט ֿפון 

נעכטן װָאלטן מיר ניט געהַאט ַא יסוד אױף װָאס צו בױען הַײנט. מיט דער מיטהילף ֿפון די מכשירים  און

מעטָאדן װָאס די הַײנטיקע עטנָאמוזיקָאלָאגיע שטעלט אין אונדזער רשות בױען מיר װַײטער אױף די

דערגרײכן ֿפון די ֿפרִיערדיקע דורות ֿפָאלקלָאריסטן. 

איצטערט װעלן מיר זען עטלעכע ליכט-בילדער און קודם-ּכל ֿפון ַאנסקיס עטנָאגרַאֿפישער 

עקסּפעדיציע אין אײרָאּפע ֿפַאר דער ערשטער װעלט-מלחמה. ַאנסקי הָאט רעקָארדירט ַא סך יִידישע

ֿפָאלקסלידער, חוץ ַאנדערע ֿפָאלקלָאריסטישע מַאטעריַאלן, װי מעׂשיות, זַאבַאװָאנעס, מינהגים, 

גלײבענישן, ָאּפשּפרעכענישן, און ַאזױ װַײטער. 

דערנָאך װעל איך אַײך װַײזן ליכטבילדער װָאס הָאבן ַא שַײכות צו מַײן אײגן ֿפעלדַארבעט. מיט

שעהען יִידישן ֿפָאלקלָאר ֿפון אינֿפָארמַאנטן אין 125ֿפינעף יָאר צוריק הָאב איך רעקָארדירט מער װי 

ֿפָאלקס-מעׂשיות װָאס איך הָאב בַאקומען זענען עטלעכע הונדערט 700טָארָאנטע. צװישן די מער װי 

ֿפָאלקסלידער. איך הָאב געּפרּוװט װי װַײט מעגלעך צו רעקָארדירן ניט נָאר די לידער נָאר זײערע 

סָאציַאלע קָאנטעקסטן. איר װעט הערן װָאס איז ַארױסגעקומען. בַאם סוף װעל איך זָאגן ַא ּפָאר

װערטער װעגן ַא יִיװָא ּפרָאיעקט װָאס מיר טוען הַײנט. ָאבער דָאס װעלן מיר לָאזן צום סוף. 

] 1[ליכטבילד נומער  
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. . .ער איז געװען ַא מיט-ַארבעטער ֿפון ַאן-סקי, און ער איז געװען אױף דער עקסּפעדיציע. און ער

הָאט בַאשריבן זַײנע זכרונות און בַאשרַײבט די עקסּפעדיציע און די ֿפָאטָאגרַאֿפיעס זענען געװען אין

זַײנע זכרונות.

] 2[ליכטבילד נומער  

דָאס איז אױך ַאנסקי. ַאזױ איז געװען אין אײרָאּפע. װען מע הָאט געמַאכט ַאן עקסּפעדיציע צו

זַאמלען ֿפָאלקלָאר. דָאס איז טַאקע רעכטמַאן װָאס זיצט דָא אױף רעכטס און ער אינטערװּוִירט ַאן

אינֿפָארמַאנט. אין ַאזױנע שטעטלעך הָאבן זײ בַאקומען זײערע מַאטעריַאלן. 

] 3[ליכטבילד נומער  

די זענען דרַײ קלָאגמוטערן, װָאס זײ הָאבן סּפעציעלע קלָאגן װָאס זײ זָאגן בַײ ַא לװיה. און ַאנסקי 

הָאט ליב געהַאט צו ֿפַארשרַײבן דָאס װָאס זײ הָאבן געזונגען.

] 4[ליכטבילד נומער  

דָא הָאבן מיר קלעזמָארים. . . 

] 5[ליכטבילד נומער  

און דָא הָאבן מיר עּפעס ֿפון מַײן אײגן ֿפעלדַארבעט. דָאס איז ַא ֿפָאטרָאגרַאֿפיע ֿפון ַאן

מעׂשיות, און איך הָאב ֿפון אים זײער ַאן אינטערעסַאנטע  140אינֿפָארמַאנט װָאס הָאט מיר געגעבן  

בַאשרַײבונג: דָאס זענען זכרונות װּו ער זינגט ַא ליד און ער בַאשרַײבט ּפינקלעך װען און װּו ער הָאט עס 

געהערט. דָאס איז װָאס עס הײסט צו ֿפָארשן לידער אינעם שטײגער, און איך הָאב צוגעּפַאסט 

ֿפָאטָאגרַאֿפיעס צו זַײן בַאשרַײבונג, און מיר װעלן הערן ַא טַאשמע און װעלן זען די ֿפָאטָאגרַאֿפיעס 

ער קומט ֿפון] . Jack Starkmanצוזַאמען. (װָאס איז זַײן נָאמען?) זַײן נָאמען איז דזשעק שטַארקמַאן [ 

קלימָאנטָאװ, און דָאס איז ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע אײדער ער איז געֿפָארן קײן קַאנַאדע. און ער איז געֿפָארן איך 

'.34מײן יָאר 

06:22 02-333B
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[דזשעק שטַארקמַאן דערצײלט װי ער הָאט געהערט ַא ליד װי ַא יונגער־מַאן בעת ער איז געװען 

שּפיטָאליזירט אין װַארשע, און זינגט דָאס ליד.]  

] 6[ליכטבילד נומער  

דָא הָאבן מיר ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע ֿפון. . .  דער אינֿפָארמַאנט, אײדער ער איז געקומען קיין קַאנַאדע. .

.  ּפינקט אײדער ער איז געקומען הָאט ער גענומען די ֿפָאטָאגרַאֿפיע. 

] 7[ליכטבילד נומער  

און דָאס איז ַא מין „טרענזישן" צו מַײן אײגן ֿפעלדַארבעט און מַאטעריַאלן װָאס איך הָאב געזַאמלט 

דָא אין טָארָאנטָא. דָאס איז ַא בילד ֿפון טָארָאנטָא, די געגנט װּו איך ַאלײן בין געװען אין די ֿפערציקער, 

ֿפוֿפציקער יָארן.

] 8[ליכטבילד נומער  

דָאס איז אײנע ֿפון מַײנע אינֿפָארמַאנטן, װָאס זי הָאט געזונגען ַא סך אינטערעסַאנטע לידער. זי

קומט ֿפון ַא קלײן שטעטל אין ּפָאלעזִיע, און איר װעט הערן ַא מוסטער ֿפון אײנע ֿפון אירע לידער. דָאס 

איז ַא ליד װָאס געֿפינט זיך אױך אין י. ל. ּכהנס זַאמלונג. דָאס איז ַאן עכט יִידיש ֿפָאלקסליד. 

13:42 02-333B

[מַארַאים נירנבערג זינגט אױף ַא רעקָארדירונג] 

איר נָאמען איז מַאריַאם נירנבערג, זי װױנט איצט אין טָארָאנטע, און זי איז ַא ּפרעכטיקע 

טרַאדיצִיָאנעלע יִידישע ֿפָאלקסזינגער. 

]9[ליכטבילד נומער  

די לעצטע צװײ ליכטבילדער װיל איך אַײך װַײזן ּכדי צו זָאגן ַאז יִידישע ֿפָאלקסלידער לעבן נָאך אין

געװיסע קרַײזן און אױף געװיסע געלעגנהײטן. װען מע ּפרַאװעט ַא סעודה, בַײ ּפסח ָאדער ׂשימחות- 

ּתורה, בַײ ֿפַארשידענע יום-טוֿבים, איך געדענק ֿפון מַײנע קינדער-יָארן  — און דָאס איז טַאקע אַ 
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ֿפָאטָאגרַאֿפיע ֿפון מַײנע קינדעריָארן  —  ַאז מיר הָאבן ַא סך יִידישע ֿפָאלקסלידער געזונגען, און דָאס איז 

אמת עד-היום. 

]10[ליכטבילד נומער  

און דָאס, ַא מלװה-מלּכה בַײ די חסידים. און מיר װײסן ַאלע ַאז מע קען הערן ַא סך שײנע ניגונים 

און יִידישע ֿפָאלקסלידער בַײ ַאזַא געלעגנהײט, ַאז דָאס יִידישע ֿפָאלקסליד לעבט נָאך. דָאס איז װָאס איך

הָאב געװָאלט זָאגן מיט די לעצטע צװײ ליכט-בילדער.

ַא דַאנק אַײך. 
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