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נתן סטאַלניץ

נגינה אין יירישן לעב

סאָראָנטאָ,

קאַנאַרע

געדרוקט אין קאַנאַדע
אין דער
מאָריס

פּרינטינג

קאָמפּאַני

טאָראַנטאָ.7991 ,
לט

הא  5ט:

א יננ

אַ װאָרט פונם מחבר
--

פּאָרװאָרט

ואָהלבערג

משה

מוזיק

אינם

ננינה

אין

חזנות

אין אמעריקע

ריטואַל

חזנישן

די השפּעה

פון

:

קוואל

-

-

פון שופר
כוה

פון כל נדרי נינון

דער
דער

יידישער

אויף

בריק

צװוישן

פון די געזאננ-פעסטיװאַלן

אין

ישראל

מוזיק-חודש

ענהעסט
דעות

זיננער

ישראל

כבלאָד

פון

אין

קלאננען

װעגן

.ננינה

און

און

זיין

גרעסטער

ננינה

עפּיזאָדן

אין

בילדער

זוכצעטל

פון

נעמען

פון

עננלישער

אין

צייטונג

אין

-

יירישער
דער

. -

באדייטונג

מוזיקאָלאָניע

אַריינגעריסן

חזנות

מדינת

-

און

מוזיקאלישע

די

יידישע

|ה-
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=

י
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מיסיע
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װי

אַרגענטינע

כאָרן
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אװי

לאש

:

ווירקזאמער

חלוקי

לעבן

פאָלק

-

האָריזאָנט

חסידישן

חזנישער

פון

=

זיילן

סינאַנאַגאלע

דער

אין

==

חזנות

ליטורנישע

פון

און

ליטע

קאַנאַדער
אויפן

אי

ננינה

האבן

גרויסער

וועלט

זיר

אויפלעבוננ"
אין

עננלישע

מדינת

ישראל

אַפּטיילונמג --

-

--
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יי

פריצייטיט פאהש

א

פוגם

והארט)

הכה

שוין אייניקע יאָרן װי איך טראָג זיך אַרום מיטן געדאנק אַרויסצוגעבן א גרעסערע
ארבעט ,װאָס זאָל פארצייכענען לדורות די אויפטוען אויפן יידיש-מוזיקאַלישן געביט פון
די איינפלוסרייכע פּערזענלעכקייטן ,מיט וועלכע כ'האָב געהאט די זכיה צו זיין יאָרן לאנג

אין ענגער פריינדלעכער פאַרבינדונג ,און אויך צו פאַראייביקן די אויסשטייענדיקסטע
פינורן פון פריערדיקע דורות חזנים און ליטורניש-שעפערישע כוחות.
אנב,

האָבן

אויך

מיר

װאָס איז איבערגעריסן
אליהו

באַװירקט

געװואָרן
זײל ,מחבר

זאלודקאוסקי,

ממשיך

צו זיין די ארבעט,

א צאֶל חזנים-קאָלענן

פון מיין פריצייטיק-פארשטאַרבענעם

און קאָלעגע

קולטור
פון ,

טרעגער

פון יידישער

פריינט

ליטורגיע .

הגם דער דאָזיקער חזנישער מיניאַטור-לעקסיקאַן איז געװאָרן א האַנטבוד פאר יעדן
איינעם ,װאָס האָט נאָר א וועלכע ניט איז פּאַזיטיווע באַציאונג צו יידישער נגינה ,פילט
זיר אָבער א דרינגענדיקע נויטװוענדיקייט אין דעם היכל הננינה אויסצוברייטערן יענע
התחלה .עס איז וויכטיק ממשיד צו זיין די ביז איצטיקע שטודיעס און אויסצופילן די
בלויזן ,װאָס האָבן זיר געשאפן אינם משד פונם פערט? יאַרהונדערט זינט דער דערשיינונג
פון זאלודקאָווסקי'ס

פּיאָנערישן

ווערק.

פאר די לעצטע אנדערהאלב צענדליק יאָר ,צוזאַמען מיט די גרויסע שנוים אין דעם
יידישן

לעבן ,איז פאָרגעקומען

אויך אן איבערשיכטונג

אינ'ם חזנים-לאגער.

גרויליקן חורבן פון אייראָפּייאישן יידנטום האָט דאָס חזנות-געביט

נאָד דעם

באַקומען אן אנדער

געשטאַלטונג .מיטן טראַנישן אומקום אויך פון אונזערע געטלעכע זיננער ,אינם עמק הבכה
אונטער

דער נאַצישער

װאַנען ס'האָט געצויגן

ווילדער ממשלה,

איז דער דאָרטיקער

זאַפטן די גאַנצע יידיש-מוזיקאַלישע

יידישער

נגינה-קוואל

פון

וועלט ,לנמרי אויסגעטריקנט

געװאָרן .די חזנ ישע רייען אין די אַנדערע מער גליקלעכערע וועלט-טיילן האָבן ,וי לעגי-

טימע

יורשים,

אחריותפול

זידך אַריינגעװאָרפן

אין דער נאָבעלער

מיסיע

פון איינהיטן

די דורות דיקע ירושה ,ואס האָט וי אַ גרויסער נייסטיקער פאקטאָר אַזױ שטארק משפּיע
געווען צו קרעפטיקן דאָס פאָלק מיט מוט און גלויבן אין א ליכטיקערן עתיד .אין אַ גאר
גרויסער מאָס האָט א דאנק דער ננינה-השפּעה

דאָס יידישע פאלק געהאט דעם כוח --

אין די פינצטערסטע תקופות פון דעם לאנגן גלות-עטאַפּ  --אָנצוהאלטן דעם אומגעהויערן

אויסדויער און די האָפנונג אויף דעם קומענדיקן פריידיקן אחרית הימים.

מיט מיין איצטיקער ארבעט האָף איך צו האָבן דערגרייכט מיין וואונטש און
הייליקן חוב צו פאַראייביקן אמווייניקסטנס א צאל איינפלוסרייכע גאונים אין דער יידישער
8

נגינה-וועלט,

װאָס זיינען שוין מער ניט מיט אונז ,אָבער זייער גייסט לייכט איבער

און אויך צו באַלײיכטן ,װוי ווייט מענלעך,
קאַלישע רייען  --אויף צו שטאַרקן

שריט

די ניייפארמאָסטענע

אין די יידיש-מוזי-

דעם נאָלדענעם פאָדעם פון המשך
4

א

אונז,

ינתק.

שלא

:

פנקנקין זכות על ידי זכא.
װאָס כּ'האָב זוכה נעווע

איך פיל מיך דערהויבּן

צום ליכט אִין בור"

צו ברעננען

פאָרם מיין ארבעט דורך א משד פון יאָרן .זיכער איז מיין שטודיע ווייט ניט אויסשעפּ-
זיין רעכט

דיק .איך על

ווען מיין װערק

באַפרידיקט

װועט דינען אַלס אָנרעגונג

פאר

אַנדערע נאָכצופאָלנן אויפן דאָזיקן געביט .דאָס װעט אייגנטלעד זיין מיין גרעסטער שכר.
דאָס בוך איז אילוסטרירט

די בילדער פון פּערזענלעכקייטן,

מיט איבער

פיווער .איז דאָך עס אן אָננענומענער
בוך האָט

דאָס

נעשיכטע
עסייען

אויך

צוויי הונדערט

איבער

ביי דער

בילדער

כלל ,אן א בילד רעדט
אָפּטיילוננ;

אַן עננלישע

אין די צוויי עננליש-שפּרעכנדיקע
ננינה

נעזאמלט

שולן און כאָרן וועלן געוויס מאַכן

יאָרן לאננג.

די ארבעט

אימפּרע-

פיל מער פון ווערטע.

הויפּטזאכלעך

מדינות ,אמעריקע

די קאפּיטלעך

און קאנאדע,

חזנות-

אויך א פּאַר

בכלפ.

דאָזיקער

געלעגנהייט

אויך

וויל איך

הארציק

מיינע

באַדאַנקען

חשובע

פריינט :הרב ד"ר מ .קליין ,בארימטער תלמיד חכם און פילאָלאָג; נ .שמן ,יונגער פאָרשער

און שריפטשטעלערן

י .היימאַן,

קאַנאַדער יידישן קאָנגרעס;

רעדאקטאָר

סטאַנדאַרד";

פון ,דזשואיש

ב .חפץ

פון

מ .בעקער און א .ריינהארץ ,װאָס האבן מיר אַרױסגעהאָלפן

אין מיין אַרבעט.
נאָר באַזונדערס
קאַלענן;:

משה

דערמוטיקן

װוי? איך אויסדריקן

קוסעוויצקי,

מיך פאַרצוזעצן

אַ דאַנק

אויך

ישיבה-אוניווערזיטעט
חזנים-סטודענטן

יעקב

ווארימע

נאָלדשטין,

משה

דאנקבארקייט
ואַהלבערג

צו מיינע ליבע חזנים-
און דוד

פּוטערמאן

פאר

מיין שטודיע.

פּראָפּעסאָר

קאר?

אַדלער,

אין ניו יאָרק ,פאַר

דירעקטאָר

צושיקן

ביים אַננאננ פון די לימודים.

מיר

פון

ספּעציעל

חזנים-אינסטיטוט
גענומענע

בילדער

ביים
פון
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אין ווייטן אמאָל ,אין איינענעם
שריט

און אויף

וי אין טרויער,

חורבן

לאַנד ,איז יידיש

געהערט

נעזאנג

יעדן גאנג .אין לייד װוי אין פרייד ,אין געבעט
ביים

דראטווע

האָט ניט נעצוימט

און

ביים

אקער,

די שטימע

ביים

געװאָרן

אויף

און אין לויב ,בשעת

שפּין-ראָד

ביים

און

יעדן
נצחון

ווינ.

פון פאָלְק און ואָנל האָט ניט געשטילט

דאָס

יידישע לִיד .און דורך דורות האָבן פון אלטע קוואלן באצויבערנדע מאַטיוון און נאָגנדיקע
ניגונים געשטראַמט.
כסדר

זיר נייע טענער

געלערנט,

דאָס אייביקע פאלק מיט יידישער

נייע תנועות
יתירה

נשמה

דעראָבערט,

אָבער

שטענדיק

זיי

האָט

באהויכט.

אַזױ האָט דער יידישער טאָן נעקלונגען אין חזנ'ישן זאָגעכץ ,אין חסידישער
התלהבות ,אין פרומען דבקות ,אין לומדישן גמרא-שטיינער ,אין בעל-מלאכה'שן אייפער,
אין נייטארינס בענקשאפט ,אין תמימות'דיקן ווינ-ליד ,אין בא חנ טן קינדער-שפּיל און
אין יונגווארגס לוסט.
ביז  --ביז די פארשאַלטענע שעה ווען א חיה שע ממשלת זדון מיט דער
פון גרויליקער נלייכנילט פון א פארפוילטער כלומרש'דיקער ציוויליזאציע האָט
שניטן דעם לעבעדיקסטן טייל פון אונזער קערפּער .און די וועלט האָט ווייטער
און װוידער געשלאָפן און זיד פארט אמוזירט .שטי? ווילט זיד מתודה זיין אז אויד
אבלות האָט ניט געגרייכט צו טיף.

הסכמה
אָפּנע-
געגעסן
אונזער

אָבער דער ,כאָטש שוואכער ,זכור-תזכור-געוויסן מאַנט און ברויזט און לאָזט ניט
פאַרגעסן :עס ווילט זיר ניט צוגעבן אז והקולות יחדלון  ---אז די משה לעד און שלמה'לער
עס וילט זיך ניט גלויבן אז דורות ליבע און באשיידענע
זיינען אַנטשװינן געװאָרן.
פאָלקס זינגער זיינען אויף אייביק פארשטומט געװאָרן.
עס ווילט זיך איבערזיננען די באַקאַנטע מעלאָדיעס,
װייטאָנ-זיסע קלאננען .לאָמיר זידך דערמאַנען און לאָמיר
וכל המרבה לספר -

עס ווילט זיר ממשיד
דערציילן.

זיין די

הרי זה משובח.

חבר נתן סטאַלניץ ,א מיט לייב און זעל? איבערנעגעבענער חזן און פאָלקס זינגער
האָט מיט ליבע און פּיעטעט פארצייכנט א צאָל געשיכטע-בלעטער פון יידיש-מוזיקאלישן
נעכטן .אין זיי װועט איר נעפינען אן אָפּקלאנג און הערן אן אויפקלאנג פון א רייכן,
באַגיײיסטערטן ,שאַפּנדיקן עבר .איר װועט זיד אויך באקענען מיט א טייל פון אונזער
היינטיקן מוזיקאליש-אקטיוון טאַלאַנט.
לייענט און בענקט .זעט אַז די קלאנגען זאָלן ניט אויפהערן .זינגט ווייטער .זאָלן
אין אונזערע פריילעכסטע געזאננען דערהערט וװוערן א קול דממה דקה ,א ווייפולער זכר

פון אונזערע טייערע קדושים אשר בארץ המה.
זאָלן די ברכות
זיין גמילת

חסד

פון נאָט און די אַנערקענונג

און פאר

זיין מסירת

פון פאָלק באלוינען

חבר

סטאָלניץ

פאר

נפש.

משה

װאַהלבערג

ש"ץ

6אט
װ

.
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מוזיק אינט ריטואל און אין לעבּן פון פאָלק
2
מוזיק און געזאַנג האָבן געלעבט און גע-
ווירקט אין יידישן פאָלק אין אַלע צייטן .איזן
צאח .כ'דוע .פון קדסונים אן .דער ננינה-
קולט געווען צווישן די דאַמינירנדע פאַקטאָרן
אין אונדזער נייסטיקן וועזן .גלויבן מיר אַז
אַפּילו קבלת השכינה קאָן מען אַמבעסטן דער-
גדייכן נאָר דורך געזאַננג ,װי ס'איז באַטאַנט
אין איינעם פון אונדזערע הייליקע אַלטע
פפרים, :שערים שבשמים שאינם נפתחין
אלא בשירה וזמרה"( .פּאַראַן טויערן אין
הימל ,וועלכע עפענען זיד נאָר פאַר געזאַנג
און מוזיק).
האָט דעריבער טאַקע אויך אין חסידיזם,
די גרעסטע
נעװאָרן
װאָס אין נגעהאט
פאָלקס-באַװעגונג ,נגינה פּאַרנומען דעם סאַמע
אויבנאָן .דער ,זוהר" װאָס װערט ביי חסי-
דים באַטראַכט פאַר איינעם פון די הייליקסטע
ספרים ,און איז דער הויפּט-מקור פאַר קבלה-
לערע ,האַלט ,אַז ננינה אייננטלעד איז די
נשמה פון דער וועלט ,דער אָטעמצו :פונם
אוניווערס.
ס'איז אויר פעסטנעשטעלט ,אַז חזנות האָט
באַלוױיכטן דאָס יידישע לעבן אין נלות .באַ-
נגלייט האָט דער חזן דעם יידן פון זיין ווינעלע
ביזן קבר .יידיש-טראַדיציאַנעלע ננינה אין
פּאַקטיש די נאָלדענע קייט און דער גרעסטער
כוח המושד ,װאָס האָט אין אַלע צייטן נע-
האָלפן פּאַרבינדן דאָס פאָלְק בכ? התפוצות.
אויטאַריטאַטיווע נגינה-חקרנים האָבן שוין פון
לאַנג אָן אָנגעװוויזן אַז די גאַנצע מוזיקאַלישע
קראַפט ,װאָס דאָס יידישע פאלק האָט מיט
טויזנטער יאָרן צוריק געשעפּט פונם קװאַל
פון דער נביאישער מוזיק ,װאָלט געווען פאַר-

לאָרן גענאַנגען אין משד פון לאַנגן ,פינסטערן
ה
נייס-
דער-
האָבן
האָפ-

נקום װעו יט די חחטם וצס האבו
זייער קונסט דעם דאָזיקן װירקזאַמען
טיקן כוח אויפגעהאַלטן און שטענדיק
פרישט .מיט דעם דערװואַרעמטן פונק
זיי אָנגעפּילט די יידישע הערצער מיט
כונני

שירה וזמרה איז איינע פון דער דרייאיקער
הייליקער בחירה ,װאָס זיינען די דריי זיילן,
וועלכע האַלטן אויף די אחדות פון בורא עולם

מיטן עם ישראל ,װי עס ווערט געזאָגט אין
דאװונען :צוערשט (הבוחר כבשירי ומרה'.
דערנאָך ערשט ,ה,בוחר בעמו ישראל באהבה"
און צולעצט ,אשר בחר בנו מכל העמים ונתו
לנו את תורתו" .און ווייל שירה וזמרה איז

דער ווירקזאַמסטער נייסטיקער קשר ,װאָס
באַהעפט דעם ייד מיט נאָט ,דערפאַר טאַקע
זיינען אַלע רעליניעזע צערעמאָניאַלן דורכ-
אויס פארבונדן מיט ננינה ,סיי אין פריידן
און סיי אין ליידן( .הגם די ביידע ווערטער
זיינען סינאָנימע ווילן אָבער אַנדערע אויטאַ-
ריטעטן זיי אויסטייטשן אין צוויי באַזונדערע
באַדייטונגען  --אַז ווען שירה מיינט געזאַנג
מתוך חדוה ,אין אַן אופן פון פריידיקער שטי-
מונג ,מיינט זמרה  --אַ געזאַנג אין ביטער-
ניש און פּיין .קיין נעזיכערטע באַגרינדונג
פאַר דעם איז אָבער ניט פאַראַן סיי פון פו-

לאָלאָנישן און סיי פון פּאַקטועלן שטאַנד-
פּונקט).

אין די גרויזאמסטע און ביטערסטע תקופות
אינם לאַנגן נלות-וועג האָט דאָס יידישע פאָלק
נעזוננען און געשטאַרקט זיד דורד דעם מוט
און נלויבן אויף אָנצוהאַלטן דעם המשד פון
קיום

האומה.

היינט

ווער שמועסט

נאָך

=

ווען
יו

ז'
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אונדזער דור האָט ענדלעך זוכה געווען צו
זען דעם ווידערגעבורט פון אונדזער יידישער
איז אונדזער נאַנצער נשמה-ועזו
מדינה
דורכגעדרונגען און אָנגעפילט נגעװאָרן מיט
אַ שירה חדשה .אונדזער ניי-דערװאָרבענע
מדינת ישראל איז ,אַזױ צו זאַנן ,דורכאויס
וואו אין נאָך נאָר פאַראַן
אַ זינגענדיקע.
אויפן גאַנצן כדור הארץ אַזאַ לאַנד באַהערשט
מיט אַזױ פיל נעזאַנג און טענץ?

.2
דער באַוואוסטער יידישער קאָמפּאָזיטאָר
יעקב וויינבערג ע"ה") איז געהאַט אַרױיסנע-
וומען מיט אן ארטיק? וועגן סינאַנאַנאַלער
מוזיק ,אין דער עננליש-יידישער צייטשריפט
די
באַטאַנענדיק
,רעקאַנסטראַקשיאַניסט?.
וויכטיקייט פון אויפלעבן צוריק די אינסטרו-

מענטאַלע מוזיק אין אונדזער רעליניעזן רי-
טואַל ,האָט ער זיך פאַררופן אויף דער גראַנ-
דיעזער פּאַנאַראַמע ,װאָס האָט מיט זיד פאָר-
געשטעלט דאָס נאָטעס-דינסט אין בית-המקדש
פון שלמה המלד ,וואו עס האָט געהערשט אַ
סובלימע פאַרייניקונג פון רעליניע ,קונסט,
עטיק און עסטעטיק .וויינבערג האָט געהאַלטן,
אַז אויב די יידן האָבן עלימינירט אין דער
עבודת הקודש די אינסטרומענטאַלע מוזיק
אַלס אַן אייביקן צייכן פון חורבן-טרויער ,איז
נישטאָ מער קיין אורזאַך פאַרװאָס איצט,
נאָכן װידערנעבורט פון מדינת ישראל ,זאָל
מען ניט ווידער באַנייען דעם פולן מוזיקאַלישן
קולט אין האַרמאָנישער נאַנצקייט אין און-
דזער קיטורניע/ .דערביי האָט ער אויך  אננט-

וויזן אויף די ליטורגיש-פארשערישע שטו-
דיעס פון די באַרופענע יידישע מוזיקאָלאָנן:
ווערנער ,אידעלסאָן ,לאַכמאַן ,ראָזאָוסקי,
זאַקס ,װילסאָן א.אַ ,.וועלכע באַהאַנדלען אין
*) געשטארבן אין יו יאָרט ,נאָר,6591 .
אין עלטער פט דד יאָר .פראדוסטיט געװען
איך ליטורגישער טאַמפאַגירונג און אַלגעצי"
גער ידישער מזיק שאַפונג .,ערשטער פרײן
געװינער טויף אַן אינטערנאטיאנטלן מזזיק:
טאנטעסט פְטַר זיין אַפּערע .החסלוץ",

אַ גרויסער מאָס דעם איבערנאַנגס-פּראָצעס
פון די רייכע יידיש-ריטואַלע מוזיק-פונקציעס
צו דער קאַטוילישער קירכע ,וואו די אַזוי-
גערופענע ,לענגיטימע" מוזיק-ירושה איז ביי
זיי פּרעזערווירט און אויפנעהיטן געװאָרן
ביז דער קעגנװואַרטיקער צייט.
אנב האָט אָט דעם זעלבן ענין מיט יאָרן
צוריק געהאַט אויד שטאַרק באַרירט אין זיי-
שטודיע
נער אַ היסטאָריש-מוזיקאַלישער
(פאַרעפנטלעכט אין לאַנדאַן ,ענגלאַנד ,אין
-מיין

,9

פריינט
סקי

פריצייטיק

חזן-קאָמפּאַזיטאָר

ע"ה,

וואו

אויך

ער

פאַרשטאָרבענער

אליהו

זאַלודקאָװ-

שטרייכט

שטאַרק

אונטער ,אַז די רוימיש-קאַטוילישע און לו-
טעראַנישע קירכן האָבן זייער נאַנצע יניקה
פון דער יידישער מוזיק געצויגן.

אָבער בעת ביי אונדז איז פון תמיד אַן
געווען אַ קאַמף צווישן רעליגיע און קונסט,
האָבן זיי דאָס פאַרשטאַנען צו פאַרייניקן ביי
זיד ,ווייל זיי האָבן ניט נעהאט ,אזוי װי די
יידן ,כסדר צו קעמפן פאַר זייער עקזיסטענץ,
און זיינען ניט געווען וי מיר ,צעזייט און
צעשפּרײט .איז ווירקלעד זיי געלוננען אויפן
געביט פון רעליניעזער מוזיק צו שאַפן .זיי
האָבן גענומען אונדזער מוזיק-נוסח און דאָס
מוזיקאַליש באַאַרבעט ,און זיך אין דעם ,װאָס
ווייטער מער ספּעציאַליזירט און עס באַ-
רייכערט,
זאַלודקאָווסקי ווייזט אָן ,אַז ווען מיר באַ-
טראַכטן איצט די אַזױ נערופענע גרעגאָריאַ-
נישע און אמבראַזישע מעלאָדיעס ,װוי די
קאָמפּאַזיציעס פון פּאלעסטרינאָ ,באַך ,הענדל
און אַנדערע ,און הערן זיד צו גוט צו דער
מעלאָדיע פון זייערע האַרמאַניזירטע און אי-
בערפאָרמירטע שאַפונגען ,קלינגט אין אונ-
דזערע אויערן דער אַלטער יידישער מסורו
נוסח ,װאָס איז דורכאויס דער לייט-מאָטיוו,
בלויז מיט אַ צומיש און געוועב פון גריכיש-
עגיפּטישע און טיילווייז אַראַבישע טאָנאַרטן,
און דערפירט זיין אַרױיסגעבראַכטן געדאַנק צו
פאַלגענדן אָנגעווייטיקטן אָפּשלוס:
8,

ויי

נעמט

אָן

ביים

האַרצן,

ווען

מיר

נוינה אין אידישן לעכן
דערמאַנען זיר ,אַז מיר ,די אוראלטע גרינדער
און פאַרשפּרייטער פון דער מוזיק ,זיינען נע-
בליבן אויף אַזױ פיל הינטערשטעליק קעגן
אַנדערע פעלקער ,אַז מאַנכע פון אונדזערע
שונאים האָבן זאַנאַר געװאגט צו צווייפלען
אין אונזער היסטאָריש-מוזיקאַלישער ראָלע".

עי האבו די נטתו בי ייד אי גע-
וויסע תקופות אויף באַשטימטע צייטן פאַר-
שניטן און פאַרצערט דעם וואוקס פון אונ-
דזער נעזאַננ און מוזיק ,פאַרלירנדיק דעם
גלאַנץ און לגמרי אַטראָפירט די תשוקה ,װוי
עס איז נגעווען דער פאַל אין דער ערשטער
תקופה פון נלות בבל .אַלס איבערצייננדיקע
אילוסטרירונג קאָן דאָךד אונדז אַמבעסטן
דינען דער תַּהלים-קאַפּיט? ,על נהרות בב?":
יאיך משיר פאתישירד' על ארמת ככר' (קל"ז.

11
יוזוויאר'
עװואָרן

מענטן

ד

י

נוימיק
טיקע

גאר וזרריוּ
אַלערק

וי אוידך פאר דער

פּעטיציעס

כאָר

מיטן

פאַר מוזיק-שטודיום
המקדש י"ז).

א-רי
רצוי זיר+-
מוזיק-אינסטרו

אָנפירוננ

און

פון רע-

אַרקעסטער

און

צורת

בית

בכלל (סימני

שוין צו יענער צייט איז ביים כאָר-געזאננ
באַנוצט נעװאָרן אַ מין
זעלטענעם קּאַסטבאַרן מעטאל
לייטער

פון

לויים

די

א
װאָס

פלענט

אַ

פון
דער

באר-

אַ װאָרף

טאָן

אויפן דיל .דער אָפּקלאַנג פונם טאָן איז נע-
ווען אַזױ שטאַרק הילכיק ,אַז עס פלענט אֶן-
פילן דעם נאַנצן חלל פונם גיגאַנטישן ו טעמפּפ,
און

דאָס

געזאַנג

טאָנ-איין

האָט זיך אָנגעהויבן.

טאָנ-אויס

איז

דאָס

דעמאָלט

כאר-געזאַנג מיט מוזיק באַגלייט ,געווען אַ
ווירקזאַמער גייסטיקער פאַקטאָר .דאָס קען
מען דאָד בולט דרינגען פונם ,הּשיר ש יִים

שפּעטער ערשט האָבן עזרא און נחמיה אויפ-
געװועקט די עצמות היבשות פונם פאָלק און

היו אומרים

צוזאַמען מיט דער אַלגעמײנער יידיש-נאַציאַ-

בּראַכט אין די פּרימאַרגנדיקע תּפילותּ .יעדן

נאלער דערװאַכונג איז אויך אונדזער נגינה
געקומען צום װוידערגעבורט און אויפלעבונג

טאָג און אויף יעדן פון

3
וועגן דער אומגעהויער גרויסער מוזיקאַלי-
שער ראָל אין צייט פון ערשטן בית המקדש
ווייסן מיר וואויל פון תּנ"ך .װי עס ווערט
באַצייכנט אין דברי הימים ,זיינען פיר טויזנט
זינגער און שפּילער געווען באַטײליקט אין
די גאָטעס-דינסטן 882 .מוזיק-לערער זיינען
אויסגעהאַלטן נעװאָרן צו קולטיווירן און
אויסצושולן גוטע װאָקאַלע און אינסטרומענ-
טאַלע קרעפטן פון וועלכע מ'האָט צוזאַמענ-
געשטעלט גראנדיעזע כאָרן און אָרקעסטערס
אונטער דער לייטוננ פון דיריגענטן.
אין אַ באַקאַנטן ספרל ,תּפארת ישראל",
אַ קאַמענטאַר אויף משניות ,ווערט אנב נע-
בראַכט אַ באַזונדער קאַפּיטל מיט גענויער
באַשרײיבונמנג פון דער ביתּ המקדש ארכי-
טעקטור .דאָרט ווערט צווישן אַנדערעס אויך
באַצייכנט ,אַז צוויי ספּעציעלע צימערן זיי-
נען נגעווען הינטער דער מענער אָפּטײלונג
עלף איילן די טיף ,וואו עס זיינען געהאַלטן

בבית

המקדש",

װאָס ווערט נע-

טרעפּ אַן אַנדער מין געזאַנג .און יעדער
כאָר-געזאַנג איז אָנגעפירט געװאָרן אונטער
דער לייטונג פון אַ דיריגענט ,מייסטנס אויך
אַקאָמפּאָנירט פון

אינסטרומענטאַלער

מוזיק.

פאר א מער גענויערע פארצייכנונג זאָל דאַ
אגב אויך באַטאַנט ווערן אַ תלמודישע שטע-
ערקיי שירים| ,װאָס זיינען גע-

קע אז ריפ

זונגען געװאָרן אויף די  91טרעפּ ,וועלכע
האָבן געפירט פון דער מענער-אָפּטײלונג צו
דער עזרת נשים ,זיינען עס נעווען לויט דער
צאָל פון די  51שיר המעלות'ן אין תהלים.

דער דאָזיקער

ספּעציעלער

געזאַנג-צערעמאַ-

ניאַל איז געפּראַװעט געװאָרן נאָר אין די
זיבן טעג סוכותּ (שמחת בית השואבה),
אָבער אַלע טעג פון אַ גאַנץ יאֶר האָט דער
לויים-כאָר געזונגען שטייענדיק אויף די בענק
װאָס ארום אלטאר -מובח (א משנה אין

סוכה /0א עמוד 3
ס'איז אגב ווינטשנסווערט צו דערמאָנען,
אַז אויך די קונסט פון שיינער מויל-פייפעריי
איז גאַנץ אָפּט באַנוצט
באַנלייטוננ

אינם

געװאָרן

דאַמאָלסדיקן

אַלס מיט-
כאָראַל.

וזה

12
ווערט געבראַכט אין אַ צווייטער שטעלע פון
תלמוד (יומא ל"ח)) ,אַז אַ געוויסער הורגס
בן ?וי איז

נעווען

א וואונדערבאַרער

פייף-

זינסטלער ,װאָס פלענט נעמען צווישן די ליפּן
זיין גראָבן פינגער פון דער רעכטער האַנט
און מיט צוויי פינגער פון דער לינקער האַנט
אונטערהאַלטן ביים האַלדז און בנעימות'דיק
מיטפיום ן מיטן כאָר אַזױי מייסטערהאַפט,
דאָס קיינער הא ָ5ט זיך צו אים גאָרנישט גע-
קענט

פאַ הנליוכן.

דאָס אַלץ באַװייזט װוי גרויס די תשוקה
און פילזייטיקער אינטערעס עס איז שוין צו
יענער צייט געווען צום מוזיקאַלישן אי
4

עס דעהלמאַנט זיר מיר ,אג ב ,איצט אין אַ
טרעפלעכער באַמערקונג וועג | דער גרויסער
הייליקער מיסיע פון נגינה נאָך אין דער פּרע-
היסטאָרישער צייט ,בעפּאָר דער אַנטשטײאונ
פון בית המקדש ,דוקא ניט פון קיין מוזיקער
נאָר פון אַ ישראלדיקן רבנישן גאַסט ,הרב
שמריהו קארעליץ פון בני ברק (אַ פּלימעניק
פון חזון איש ז"ל) ,ווען ער האָט אין זיינעם
אַ פאָרגעהאַלטענעם דרוש אין אַ שבת-שירה,
געהאַט אַרױסגעבראַכט אויף װאָס פאַר אַן
עקסטאַזפולן אופן ס'איז געטראָגן געװאָרן
דער ארון מיט די לוחות באנלייט מיט נע=
זאַנג און טענץ ,אָנווייזנדיק דערביי ,אַז דאָס
װאָרט ,ישא" אין חומש

מיינט אויך געזאַנג.

דאָס װאָס אין דער תורה איז געזאָגט געװאָרן
ביי די בני קהת וועגן זייער אויפנאבע אין
דער מלאכת הקודש ביים טראָגן דעם אֶרון:
,בכתף ישאָו" ,מיינט עס געזאַנג מיט טענץ
צוזאַמען ,אַרומגענומען אַקסל? צו אַקסל,

אויך די חכמי התלמוד האָבן נגינה אַװעק-
געשטעלט אין צענטער פון אונדזער גייסטי-
קייט .ס'וועט דאָ גענוג זיין בלויז אֶנווייזן
אויף אַ תלמודישער שטעל ,װוי עס ווערט באַ-
צייכנט אין סוף פון מסכת מגילה אַ ווענדונג

צום פאָלק ,אַז תורה לערנען זאָל מען זינ-
גענדיק,
ברעננגען

וויי? דער ריטם און די מעלאָדיע
אַריין געמיטלעכקייט און הרחבת

אהום
הדעת ביי די ואס פערנען .א
שאַפט זיר אַ גייסטיקע האַרמאַָניע צו קאַ-
פּאַבל זייז געהעריק פאַרטיפן זיך און בעסער
צו פאַרנעמען דאָסגעלערנטע  --אַן ענין װאָס
איז אוממעגלעד צו דערנרייכן דורך אַנדערע
אופנים.
נענונ בולט װי הויך

הַאָס באַווייזט אונדז

ס'איז אָפּנעשאַצט געװואָרן דער מוזיק-וועזן
אויד אין דער תלמודישער תקופה ,האַלטנדיק
אַז ניט נאָר ווירקט נגינה דירעקט אויף דעם
נאָר

מענטשן

אויך

העלפט

איינקריצן

אין

זכרון דעם תוכן פון דאָס געזונגענע ניט צו
פאַרגעסן .און אין דער זעלבער שטעל ווערט
ווייטער נעבראַכט אַ מין װאָרנונג, :הקורא
דעם
בלא נעימה נשונה בלא זמרה וכו
װאָס לייענט די תורה אָן מעלאָדיע און דער
וואס לערנט תלמוד אָן געזאַנג ווייזט דערמיט
אַרױסּ גריננשעצוננ צו די חוקים פון דער
תורה.
כֹּלל? אין ביי יידן פוזיק

בדרך

הויר

/2ע=-

שעצט געװאָרן און אַפילן איינגעװאַרצלט אַ
זיך הייליקע

גלויבן ,אַז ס'האָט אין

געטלעכ-

קייט פּונקט װוי די נבואה.
(.6

אויד אין דערציאונגס-וועזן האָט מוזיק פון
אַלֶע מאָל אָן ,נאָך אין די גאָר אַלטע צייטן,
געדינט אַלס נאָר וויכטיקער פאַקטאָר .שוין
אין יענער אַלט-היסטאָרישער עפּאָכע ,ווען די
גריכן האָבן זיר גערעכנט פאַר דעם קולטו-
רעלסטן פאָלק ,איז ביי זיי דער ערשטער אַרינ-
פיר אינם קינדס וועג פון בילדונג געווען דורך
די מיטלען פון געזאַנג און מוזיק ,באַטראַכטנ-
דיק אַז דאָס איז דער בעסטער אופן אויף צו
אַרפיינערן און ראַפינירן די חושים פונם
מענטשן גלייך פון
גריכישער פילאָזאָף
מיט

דער

מיינוננ,

קינדהייט אַן .אויב דער
אַריסטאָטעל איז געווען

אַז מוזיק

און פּאָעזיע

זיינען

אומצעטיײילבאַר סיי פון עטישן און סיי פון
עסטעטישן שטאַנדפּונקט ,אין זיין גרויסער
פאָרגענגער
דעם

געדאנק

פּלאַטאָ געגאַנגען
אז מוזיק

נאָך ווייטער

איז איינער

מיט

פון די וויכ-

נגינה אין אידישן לעבן

=
פּלאַטאָ ווייזט

טיקסטע אידעאַלן אינם לעבן.
אָן אַז מוזיק אַנטװיקלט דעם דענקונגס-אַפּאַ-
ראַט ,אַלע חושים ,אַזױי װוי גימנאַסטיק דעם
קערפּער.

מוזיק האָט ביי די אַמאָליקע חכמי היופי
געדינט אַלס אַ סימן פון עטישער און מאָ-
ראַלישער אַנטװיקלונג ,װי ס'איז שוין מערע-
רע מאָל אָנגעוויזן געװאָרן פון פארשיידענע
חקרנים ,גלויבנדיק דאָס מוזיק אַנטװיקלט דעם
פאַרשטאַנד ,די נייגונג פון האַרצן ,און ווער
עס איז נעשטאַנען אויף אַ הויכער עטישער
מדרנה ,פלעגט באַטראַכט ווערן אלס א מענטש
װאָס איז דורכגעדרונגען מיט האַרמאָניע.

וועגן ענין מוזיק פאַר קינדער און די וויר-
קונג אויף אַלגעמיינער מענטשלעכער פּסיכיק
װועט דאָ ,מיין איך ,ווינטשנסווערט זיין צו
ברענגען אַ ציטאַט פון אַ בריוו געשריבן צו
מיך מיט איבער פיר יאר צוריק פון פרי-
צייטיק פאַרשטאָרבענעם דיכטער י .י .סינאל
ע"ה (אַליין אַ געוועזענער לערער ),וואו ער
באַדויערט שטאַרק די געשאַפענע אַפּאַטיע אין
דעם נייערן וועלט-טיי?ל צום יידישן געזאנג-
וועזן:
,װאָרט און קלאַננ זיינען דאָך אייגנטלעך
געקניפּט און געבונדן צוזאַמען .צום באַ-
דויערן האָבן מאַמעס בדרך כל? אויפגעהערט
פּאַרוויגן זייערע קינדער מיט לידער .דאָס
וַויכטיקער ענין ,אויף וועלכן ס'איז
איז נאָר א
כדאי זיר אָפּצושטעלן ,ווייל דאָס ניט זיננען
קיין לידער ביים פאַרוויגן דאָס קינד נעמט צו
ביים קליינעם קינד זיינע זיסע שיינע גליקלעכע
חלומות ,אָט די שיינע אידיליע פון די קינדער-

יאָרן ,װאָס האָט זיך איינגעקריצט אַזױ שטאַרק
אינם מוח פונם מענטשנס גאַנצן לעבן .דער

פּועל יוצא דערפון איז ,אַז ווען אַזא קינד
ווערט עלטער ,איז עס פּוסט און ליידיק ,עס
האָט נאָר נישט צוגעגרייט .עס האָט געפעלט
די היימישע צערטלעכע קינדהייט און די האַר-
ציקע ווינלידער פון דער מאַמען".
צַיטאַט
נאָך א
כדאי

זיין אויד

פון אייניקע שורות
ברענגען

פון

גרעסטן

װועט דאָ
יידישן

ליטעראַטור-קריטיקער שמואל נינער ע"ה ,אין
זיינעם אַן אַרטיקל

;,טאַג-מאַרגן
-

אַ פּאָר יאָר צוריק

מיט

זשורנאַל?

ם

געװוידמעט
*

//

=

אין

דעם

יידישן מוזיק-חורש:

,ווען מיר זאָלן ,אַ שטייגער,

געבן דעם

יוננטלעכן אַ מענלעכקייט צו הערן נוטע,
פיינע יידישע מוזיק ,וועלן מיר העלפן שאַפן
ביי אים אַ יידיש-מוזיקאַלישע נגעוואוינהייט,
מיר װועלן אים יידיש-מוזיקאליש דערציען,
און עס קען קומען אַ מאַָמענט ווען דאָס זאָל
ביי אים ווערן אַן אמת'ע באַדערפעניש און
ער זאָל מער נישט װואַרטן ביז אימעצער װועט
קומען און אַרנאַניזירן אַ חודש פאַר יידישער
מוזיק ,ער װועט אַליין זוכן געלעננהייטן צו
באַפּרידיקן זיינע מוזיקאַלישע נויט-באדערפע-
נישן".
*

*

*

זייער ריכטיק האָט געהאָט אַרױיסגעבראַכט
מיט אייניקע יאָר צוריק איינער פון די טאָן-
געבער אין אַמעריקאַנער חזנים-לאַגער ביי אַ
צוזאַמענפאָר אין אַטלאַנטיק-סיטי:

ואס ננינה מיינט פאַרן יידישן פאָלק אין
דער איצטיקער ערנסטער צייט ווען אונדזער
אומה לעבט דורד איינע פון די נורל'פולסטע
תקופות אין אונדזער לאַנגער געשיכטע ,ווען
פון נאַנצן יידישן לעבן אויף יענער זייט ים
איז פאַרבליבן אַ באַרג אַש ,יידישע א
זיינען חרוב ונחרב געװאָרן ,טויזנטער ש
זיינען פאַרברענט נגעװאָרן ,זוכן איצט די
אותיות פּורחות פון יענע פאַרניכטעטע ספרי
תורות אַ תיקון .דאַרפן מיר דאָ אין דעם
אַמעריקאַנער וועלט טייל ,וואו ס'איז נליק-
לעכערווייז קאָנצענטרירט היינט צו טאָג דער
גרעסטער יידישער קיבוץ פון דער וועלט ,מים
אונדזער ננינה מתקן זיין יענע אותיות
פּורחות ".
מיט אונדזער ננינה דאַרפן מיר געהעריק
אויסדריקן דעם נרויליקן װייגעשריי און צער
פון די טראַגישע מאַמענטן פון אונדזער פאָלק
און צו גלייכער צייט אַריינברעננען אַ רוח
חיים און התעוררות הנפש און דורך אַ שיר
חדשה גייסטיק פאַרבינדן אונדז מיט דער ניי-

נֹתן
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געשאַפענער עראַ פון דערלייזונג .אין דאָך
דעם חזנ'ס נגינה פון דורות אָן געווען אויך
די אינספּיראַציע פאַר זעלישער דערפרישונג
פון די יידישע מאַסן בכל מקום שהם וכל
צרה שלא תבא .חזנ'ישע נגונים זיינען אויס-
געזונגען געװאָרן אויך אין טויזנטער פּאַב-
ריקן ביי די מאַשינען פון יידישע אַרבעטער.
אָסהאָט זיי גענעבן מוט און אויסדויער פאַר

דודים ,װאָס אונדזער פּאָלק האָט דורכגע-
מאַכט אין די דורות לאַנגע װאָגלענישן אין
פאַרשיידענע לענדער ,איז די יידישע נגינה
געווען דער קװאַל פון בטחון און האפנונגצו
שעפּן װידערשטאַנדס-קראַפט פאַר ווייטערדיקן
המשך און קיום צו דערציען ביז דער איצ-
טיקער אתחלתא דגאולה ,װאָס װעט האַפנט-
לעד' דערפירן צו אַ נאולה שלמה במהרה

אַ נייעם לעבן .אין די שווערסטע גלגולים און

בימנו.

נמינה אין קיטע

בי
איר

אויסגעאיבטע

השפּעט

אין

נ הש
אין

ווילנע ,אירושליס דליטא" א

5

יידישער

דער

יי טמ

װעלט.

ט

--

די

שטאָט

מוסטער

איר גלאררײך קאפּיטל חזנות געשיכטע--.

ײידיש:מזיקאלישן געביט.

די גרויס שעפערישקײט אויפן אלגעמײגעס

נגינה-שלל ,וועלכער איז שפּעטער געװאָרן א
שפּרודלדיקער קװואַל צו מסונל זיין אויס-
שפּרייטן אַ גינסטיקע השפּעה אויד ווייט אַרי
בער דעם שטח פון דער קליינער מדינה.

ליטע איז נגעווען ,װי ס'ווערט צו איר מיט
לויב צוגעשריבן ,די אכסניא של תורה וחכמה,
גאונות וחריפות; דאָס וויגעלע פון דער מאָ-
דערנער העברייאישער ליטעראַטור און אויך
פון מאָדערנעם יידישן שו?-וועזן .אויסטיילנ-
דיק פון זיד דעם אַװאַנגאַרד אויד פאַר אַל-
אין
קולטור-טעטיקייט
יידישער
זייטיקער
ע מ ו ד א ש
ליטע פאַקטיש נעווען דער
 --דער נינאַנטישער לייכט-טורעם פאַר נאָרדער יידישער וועלט ,אַריינצוברענגען ליכט
און יידיש וויסן אין די פאַרװאָרפנסטע וועלט-
ווינקלען .זי איז נלייכצייטיק אויד געווען אַן
אמת'ער שפּרודלדיקער קװואַל פון חזנות און
שאַפונגס-
יידיש-מוזיקאַלישן
אַלנעמײינעם
וועזן .איר אויסגעאיבטע השפּעה אויד אויפן
נגינה נעביט האָט זיך געלאָזט פילן שטאַרק
ווייט אַריבער די נרענעצן פון לאַנד.

חזנות ליטע איז פאַקטיש געװואָרן אַ נאָר
װויכטיקער רעזערוואואַר אויך פאַר אַ סך אַנ-
דערע יידישע קבוצים אין פאַרשיידענע וועלט-
טיילן.
ישרא? ראַבינאַוויטש*) האָט זייער ריכטיק
כאַראַקטעריזירט דעם עצם ליטווישן חזנות
שטיינער ווען ער האָט באַשריבן (,קאַנ .אָד"
אַפּריל?  ,)7491 ,4אַ ליטװוישן חזן אין זיין
געבורט-שטעטל ,ביי וועמען ער איז יינגלווייז
א משורר'ל געווען .שילדערנדיק דעם אֶריני-
נעלן ליטווישן חזן ,וי איינער פון די זיסע
זינגער פון ,ישראל" ,וועמענס האַרציקע
חזנות צייכנט זיך אויס מיט יענער ניט נע-
קינסטלטער פּשטות ,װאָס איז כאַראַקטעריס-
טיש פאַר עכטער קונסט ,ברענגט ער צום
אויספיר:

הנם דאָס ליטווישע חזנות ,אין עצם נע-
נומען ,האָט מיט זיד געטראָגן אַ באַשטימטע
איײיננאַרטיקע אויסשטאַלטונג מיט אַ געצאַמ-
טער אַרינינעלער שטרעננ-טראַדיציאָנעל-פּרע-
זערווירטער פאָרם ,איז אָבער מיטן לויף פון
דער צײַט ,א דאנק די אַריבערנעבראכטע
גרויסע חזנים פון אַנדערע געגנטן (מערסטנס
פון װאָלין ,אוקראינע ,בעסאַראַביע און רו-
מעניע) אויסגעװאַקסן געװאָרן אין פילפאַר-
ביקע חזנישע פאָרמען פון אויסערגעוויינלעכן
קאַליבער.

,נישטא ביי אים קיין געקינצלטע קאַלאָ-
ראַטורן מיט יענע אַקראַָבאַטישע שטיק ,װאָס
איז

כאַראַקטעריסטיש

פון

קאַדענטישן

דעם

ליטװישער

אַזױ אַרום האָט בהדרגה דאָס באַרייכערטע
דאָרטיקע חזנות ,גענומען פאָרשטעלן מיט
זיך ,װאָס ווייטער אַלץ מער ,אַ קאַלירפולן

גראַדן

װעג

ששטה.

שאט

נוסח
פן

פון חזוות,

1

עס

אין

װאָס

גײט

דעם

אויפריכטיקער

איהעהגעקאטט

פן
*) רעדאַסטאָר
ואצטהטאט .אט הבה
ר

פאַר דעם
סאָרט.

אַרט

חזנות
דער

שלש

תפילה

אֶן

ששהיעעקע

אַדלער",
,פענעדער
ה"ה
פון הור הדע
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אט

העשטהאַכן

טעאַטראַלע
הורר

עפעקטוי.

מיר --

(אונטער-

:טס

פאַרמעסטנדיק זיך צו באַלײיכטן דעם דאָ-
זיקן געביט װועט אונדז אויסקומען קודם כל
זיד אָפּצושטעלן און אפשר אויד ליינן די
הויפּטגעװיכט אויף דער מוסטער-שטאָט ,די
ליטווישע מעטראָפּאָליע ווילנע , --ירושלים
הליטא" (וואו כ'האב אנב מיין יוננט פאר-
בראַכט).

,נישט

אומזיסט

האָט

וילנע

באַקומען

דעם נאָמען ירושלים דליטא  --שרייבט דיכ-
טער דוד איינהאָרן אין זיינע פארעפנטלעכטע
זכרונות  --וייל אין יעדער שטאָט אויף

דער ערד ,וואו יידישער גייסט האָט געבליט
און געהאַט אַ גרויסע פאַרגאַנגענהײיט האָט
איבער איר נגעשוועבט די ירושלים של מעלה,

יענע אייביקייט פון דער אייביקער שטאָט".
ס'וועט דאָ ,מיין איד ,כדאי זיין אויך צו
ציטירן אין קורצן כאָטש פון דעם װוי ס'האָט

זיד מיט יאָרן צוריק געהאַט צווישן אַנדערעס
אויסגעדריקט וװוענן דער באַליבטער ווילנע

איינער פון אונדזערע געטרייסטע אידעאַלע
קוקטור שוכרים ,וקמן הייחו
הקדמה פון ווילנער פּנקס)*:
,ווילנע איז תמיד געווען

ז  ;2אין
דער

זיין

אַלטער,

*) ,פןסס" פְאַר דער געשיכטע פן וילגע
אש די יאָרל פן מלחסמה אוו אַקופּאַציע.
אַרױסגעגעבן פן דער יידישער היסטאריש:
עטגאָגראַפישער געזעלשאפט אויפן נאָמען פון
ש .אַניסטי (ראַפּאַפּאָרט) ז"ל ,טונטער אלגע:
מײיצעה קעהאטציט פט צלמץ הי) .היה העה
רעדאַטציאָנעלער סאַלעגיע פון דר' אברהם
װירשובסטי,
ש .7 .ציטראָן און דרי במה
שאַבאַד.
תרפ"ג --וילנע
 .2291 -די
רערמאַנטע געזעלשאפט איז געגרינדעט גע
װאָרן אין װילגע דעם '02טן פעברואָר,9191 ,
דורך ש .אַג'סטי ,װעלכער איז בלויז איײן
יאָר שפּעטער נפטר געװארן אין סטרשע.
אש
7ש ,.3פופ},.
שאט
ש .ארסטי
ערשטן מאֵל געלײענט טי ווילגער קהילה
בר ט טרײיט פטן שהײבער מיט ארטיסטן זײן
גרויס דראַמאַטיש װערס ,דער דיבוס" ,װאָס
8
אײגע 8ון די פעפקעט ופט טיט היקכעה
פאלטלאריירושה ,אט איז מיט יאָרן שפעטער

צום
זאל

אָבער זיד שטענדיק באַנײיענדיקער קולטור-
צענטער ,װאָס שיינט צו דער גאַנצער יידי-
שער וועלט מיט דעם אַרעאָל פון ירושלים
דליטא ,מיט דעם רום פון דער שטאָט ,וועלכע
האָט אין דעם חילוף פון דורות און שטרע-
מונגען ניט אויפגעהערט צו זיין דאָס וויגעלע
פון מעכטיקע יידישע באַװעגונגען".
בכלל גענומען איז די גרויס שעפערישקייט
און װאָניקע השפּעה פונם נייסטיק רייכסטן
יידישן מרכז ,װי עס האָט מיט זיר פאַרגע-
שטעלט ביון לעצטן חורבן .אט די קירע
יידישע מאַמע-שטאָט ווילנע ,אַן און פאַר זיר
אַ גאָר רייד קאַפּיט? יידישע קולטור-געשיכטע,
װאָס לאָזט זיך נישט אויספילן אין די פאָר-
אויסבאַשטימטע ראַמען פאַר דער איצטיקער
שטודיע געווידמעט ספּעציעל דעם דאָרטיקן
נגינה-וועזן.
ווילנע איז אויך נגעווען טיילווייז דאָס ווי-
געלע פון אַלוועלטלעכער חזנות .האָבן דאָך
ווילנער חזנים טאַקע באַשיינט און אַרויסגע-
אַלװעלטלעכן
אינם
גלאַנצט פונם מזרח
חזנים-לאַגער .אוידך ווילנער שול-דיריגענטן
האָבן דאָך אין אַזאַ גרויס-באַדייטנדיקער
מאָס מיט זייער פּראָדוקטיווער קאַמפּאָזיטאָ-
רישער שעפערישקייט באַריײיכערט ניט נאָר
אונדזער ליטורגיש-מוזיקאַלישן אוצר ,נאָר
אויר נאָר פיל מיטגעווירקט צו דער אַנטװיק-
לונג און קולטיווירונג פון אַלגעמיינער יידי-
שער מוזיק.

שמואל נינער ,ז"ל ,וועלכער איז אַ צאָל
יאָרן געווען שעפעריש אין ווילנע האָט ,גע-
דענק איך ,געהאַט אַ מאָל געשריבן וועגן דעם
דורך

אַן איטאַליענישן

סאַָמפֿאַזיטאָר

בשַאַר:

בעט געטאָרו טוױיך טין אַן אָפּערע 8 .גאַנצן
סעזאָן טיז דער דיבוס געשפילט געװארן טין
מילטגער אָפּערע הויז ,לט
דער באַריסטער
ססטלט".
קאַָמפאגירט
האָט
װאָס
ערשטער,
,דער
מטיט פטרן ,ר"בוט" .צ+ו הער אויפפירווג פון
הבימה" ,טיז געװען יוטל
דער געגריבדעטער ,
ענגעל ,פּיאָנער פן דער מאַָדערגער יידיש:
העברײאישער מוזיס ,געשטאָרבן צו  89יאָר
אין ארץ ישראל.

נגנינה אין אידישן לעבן
נייסטיקן כוח און גרויסער השפּעה פון ווילנע,
אַז וואו נאָר אַ ווילנער קומט שאַפּט ער אַרום
זיך אַ קליינע ווילנעטשקע .און אין דעם פּרט,
װאָלט איך זאָנן ,האָבן זיר על אחת כמה וכמה
באַזונדערס אויסנעצייכנט אונדזערע יידישע
מוויקעה פון ווילנע .וואוקין נאָר דער הור?
זאָל זיי האָבן פאַרטראָנן האָט זיד אומנעזאַמט
געלאָזט פילן זייער אויסגעשפּרייטע השפּעה
אין זייערע ניײאַדאָפּטירטע וואוין-ערטער.
װעט דער באדייטנדער חזמות רא? א
ווילנע ,װאָס איז נעשטאַנען ברומו של עולם
און פאַרנומען דעם סאַמע אוױיבנאָן אויף דער
אַלװועלטלעכער חזנישער מאַפּע ,האָט זיך
אַמאָל חזן נרשון סיראָטע געהאָט אויסנע-
דריקט אין זיינע געדרוקטע מעמואַרן:
,דער עמוד פון ווילנער שטאָט-שול איז די
בעסטע קאָנסערװאַטאָריע".

בלייבט דאָך עס טאַקע אַן אומבאַשטרייט-
באַרער פאַקט ,אַז אַ ווילנער חזנות-אַמט האָט
נעמיינט דער בעסטער דיפּלאָם צו קענען
דערנרייכן די פראמינענטסטע און בעסט.
באַצאָלטע חזנות-שטעלעס אין דער וועלט .די
גרעסטע און אָנגעזעענסטע קהילות האָבן
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זיד ממש נעריסן צו קענען זיי דערגרייכן פאר
זייערע שולן.

און איצט ווען מיר האַלטן ביים באַהאַנד-
לען דאָס קאַפּיטל חזנות אין ווילנע ,װאָס
האָט פאַר דורות לאַנג פאַרנומען אַזא חשי-
בותדיקן אָרט אינם דאַרטיקן יידישן לעבן,
וועלן מיר זיך הויפּטזאַכלעך אָפּשטעלן אויף
די צוויי ווילנער דאַמינירנדע נגינה-צענטערן:
דיי

טאג קע

עי

יש ול

יפ אט

אויף זאַואלנע נאַס ,געבויט אין לעצטן יאָר-
צענדליק פון פאָריקן יאָרהונדערט און די
אלטע היסטאָרישע
אש
ט*
א

טי

שש

אש

יש

וט

אויף יידישער נאָס און ווינקל דייטשישע,
מעבויט אין ואר שכת6 .ה75זטו (קויט ש.
י .פין ,ערשטער היסטאָריקער פון דער יידי-
שער ווילנע -- 0981-8181 -- ,אין זיין בוך
;קהיה נאכנה );
ביידע דערמאַנטע שולן האָבן אגב אוֹיף
אַן אומדירעקטן אופן ,אין פאַרשיידענע צייטן,
געליפערט אַ צאָל באַרימטע חזנים פאַרן אַל-
וועלטלעכן יידנטום.
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װילנער

כאָר'שול

,טהרחת

הקסודש"

סטאָלניץ

נגינה

אין אידישן

לעבן

12

ווילנער

כא

צענטער פון קלאסישע

זיינען

ווירקלער

די

נאָטעסדינסטן

מצ

יויי

יו

פאר
הקודש.,
חי כאר  :שול גטהרת
מיין צייט ,אונטער דער נייסטיקער הנהלה
פון ראַבינער און סענאַטאָר יצחק רובינשטיין
ו"ל (נפטר נעװאָרן אין ניר-יאָרק,)9491 .,
האָט מיט זיר פאַרגעשטעלט אַן אמת'ער היכל
הננינה .דאַרט האָבן נעדאוונט די פּני פון
ווילנע :די רייכע אַריסטאַקראַטיע און אויך
די משכילים פון שטאָט מיט די מערסטע
פון דער גרויסער העברייאיש-יידישער ליטע-
ראַרישער משפּחה ,װאָס האָבן גע"שמט ברייט
און ווייט אין דער וועלט)=.

== יס ס

 ,טהרת

דפ

בערג

פאט //

וויץיו

ת

שי

*וי =

וע

און

אייראַפּע.

האָט דאָרט

י

פון

אַנד ערע

צוזאַמען

דער

ייא =

=

משכילים
סישע ע

ק

חזנים

מיטן שטייננדן

איבערנוס

פון

מערב

רענעפאַנס

און איבעו

-

הויבע מוז יע ניוואַ א אַזױ אַרום גע-
מאַכט קאַלירפול דעם פּאַנטעאָן פון אונדזער
ליטורגישער מוזיק.
אַ דאַנק

דער

צאַל

מערב

איראָפּייאישע

חזנים (אַ טייל פון זיי אגב נעבוירענע אין
ליטע) ,באַװאַפנטע אויך מיט אַקאַדעמישער

יעדן

בילדונג און וועלטלעכן מוזיקאַלישן וויסן ,איז
די עבודת הקודש פון דער יידישער ליטורניע
אַרויסנעפירט געװואָרן אויף א גאַנץ נייעם
דרך .דאָס חזנות אין אזוי ארום דערהויבו
געװאָרן צו אַזא רייכן קולט ,װאָס האָט װוי
אננעהויבן
לייכט-טורעם
רעפלעקטירן און באַשײינען פיל יידישע צענ-
טערן אויך פון מזרח-אייראָפּע .די דאָזיקע
ראַפּינירטע נייע פאָרם פונם באַאַרבעטן סי-
נאַנאַגאַלן רעפּערטואר איז בהדרנה געװאָרן
א מוסטער פאַר טיילווייזע מאָדערנע שולן
פון ליטע און נאָר באזונדערס אין דער וויל-
נער כאָר-שול

= פאט סצף טוט ער עמשטער שעקט.
מלסמח איז וילגע אײגנטלעך געווען אײגער
פרן די גרעסט-סטאנצענטרירצדיסע העברײאיש:
יה שוט קזטעהטרישע 7שגעט .צו יעצער טיט
האָבן זיך דאָרט געפונען אַזעלכע בארימטע
ליטעראַרישע כוחות װי :ש .אַב-סקי ,א .װי-
טער (װועלכער איז בײם פּאַגראָם פון די פאַ:
ליאַסו ,די צװײטע טעג פסחס ,9191 ,געפאַלן
ט סרבן אין וילבע) ,ש .ניגער (װעלכער איז
שױין אויך געװען אי סכנה דערשאָסן צו
זיפטעה 7ף יפם .ש .7 .ציטהשאה
שש
טריטאוש ,נאַטיק ,לעווש ,דוב בער ראטגער
שאט זט א"טעם שרי 7פאן ט7שפמימטט.8 .
ב .שגײדער ,כאזאַגאװיטש ,זלמן און שרה

מענדל עלטיש ,ש .באסטאמססי ,א .י .גראַָ-
אוצטצסטן  .6 .6אש ושיט שש ש .אשטטי
נבריידע טראַגיש אוסמגעקומען דורך די רוג:
סישע נאַציס ,י"ש ,טין װילנער געטא) א8ן
אַ צאָל אַנדערע
בראש פן טהרח חסודש פאַרװאַלטונג זי"
גער בשעחו געשטאַנען די ב8סאנטע װילבער
עסקגים :אינזשינערן ספירא און ראַזעגהוי,
גייטול .,עפּשטײץ ,אדאלף גאַרדאָן אט דער
גרויסער חלמיד חכס ומשכיל אֲליהו סופר,
אויף װעמער מיהאָט געזאָגט טי לוסדישע
קרײיט ,אַז מיט זײין חסריפוח אט בקיאוף סען
ער זיך פאַרמעסטן אין לערנעג אַפילו מיט רי
טיס פאט (שטישיטה אה אפאטש)
אליחו סופר איז אויך געצען אײײנער פון
דער ליטעראַרישער סעקטציע בײ דער היסטא:
עיטשבאגראפישער געזעלשטפט טַלס ממונה
ר
טיבער דעם תלמודישן זאַמלונגס-ארכיה.

שבת און יום טוב אין ,טהרת הקודש" ממש
געווען װוי נגעהויבענע גענוספולע ליטורנישע
קאָנצערטן ,ווענן וועלכע מ'פלענט רעדן אַזױ

אָפט מיט פּאַטאָס אין די ווילנער מוזיקאַלישע
קרייזן.
הא אין קטהרת הקּודש ,,איו דער סינא-
גאַנאַלער רעפּערטואַר באַשטאַנען דורכאויס
פון אגַעלייטערטן מאַדערנעם שטרענג-קלאַ-

ו .כאַראַקטער .געזוננען האָט מען מער-
סטענס קאָמפּאַזיציעס פון זולצער ,לעװאַנ-
דאָווסקי( די פּאָפּולערסטע רעפאָרמאַטאָרן אין
חזנות); טיילווייז אויד פון וויינטרויב ,נאומ-

רייזען ,משח

סולבאַס ,משחה שאליט,

דרי מאַסס

שש זײן שטער )וי צמחה שאבטע
ריר
הי שי
שיובטט.
אוי שעגעוטשאהג .טצ'י א
גאַדסטי ,ד .קאַפּלאַנאַװיטש ,משה זילבורג,

()1952--1869

סזן סאַמפּאָזיטאַר
א צ .פטהעאשטיט

דאָס גרויסע חשיבות פון ווילנער חזנות,
װאָס האָט זיך אַזױ שטאַרק קונה שם געווען
איבער גאָר דער יידישער וועלט ,האָט אַ סך
געהאַט צו פאַרדאַנקען דעם חזןקאָמפּאַזײ
טאָר ,מוזיקאָלאָג און משכיל ,אברהם משה
בערנשטיין ז"ל ( ,)4391--3081וועלכער איז
געווען דער פּאָפּולערסטער און לאַנג-יעריק-
סטער פאַרטרעטער פונם עמוד אין ,טהרת
הקודש" .בערנשטיין אין נגעװאָרן וועלט-
באַרימט ,דער עיקר ,פאַר זיינע אומצייליקע
ליטורנישע שאַפונגען ,װאָס ווערן נאָך עד
היום געזוננען אין מערערע שולן בכל תפוצות
ישראל .מען פאַררעכנט אים פאַר איינעם פון
אונדזערע סינאַגאַגאַל-מוזיקאַלישע קלאַסיקער.
זיינע קאָמפּאַזיציעס װועלן פאַרבלייבן לדורות
ווערטפול אינם פּאַנטעאָן פון אונדזער לי-
טורגישער מוזיק.
חזן בערנשטיין האָט אין זיין פריער יוננט
געזונגען ביים חזן רפאל-יהודה ראַבינאַוויטש,
אין קאָוונער כאָר-שול .ער איז דאָרטן נע-
װאָרן חזן שני און אויך כאָר-דיריגענט.
שפּעטער האָט ער איבערגענומען די כאָר-
לייטונג ביים באַוואוסטן חזן און קאָמפּאָזי-
טאָר ברוך לייב ראָזאָווסקי ,אין רינע .זיין
חזנות-אַמט אין ווילנע האָט ער באַקליידט
מיט

נרויס

כבוך

במשך

 02ואר

האר

דער

צייט האָט ער שטאַרק באַװירקט אויך דאָס
אַלגעמיינע יידיש-מוזיקאַלישע לעבן אין וויל-
נע .אַ סך צייט און מי האָט חזן בערנשטיין

אָפּנעגעבן צו פאַרשפּרייטן מוזיקאַלישע ביל-
דוננ צװוישן דער שטודירנדיקער װוננט .ער
האָט זיד אויר אָפּנענעבן מיט פּעדאַנאַנישער
ארבעם אין די וילנער יידישע לערן-אנ-
שטאַלטן .דאָרטן האָט ער אויך איינגעשטו-
דירט מיט זיינע תלמידים און תלמידות זיינע
איינענע מוזיק-שאַפונגען אויף אַ צאָל טעק-
סטען פון אונדזערע קלאַסישע העברעאישע
און יידרישע דיכטער .אין העברעאישן לערער-
סעמינאַר האָט ער אויפנעשטעלט אַ גרויסן
מענער-כאָר ,װאָס איז געװואָרן אַ שם-דבר איז
דער נאַנצער אַרומיקער נעננט .זיינע דער-
פלעגן אַ-
פאַלנרייכע קאַנצערט-אויפטריטן
רויסרופן די װאַרעמסטע לויב-קריטיק.
צו דער זעלבער צייט האָט בערנשטיין גע-
שאַפן ארַייכע צאָל פּאָפּולער-געװאָרענע סי-
נאַנאָגאַלע קאָמפּאַזיציעס און וואונדערלעכע
װאָס ווערן אומעטום געזונ-
א
גען .א צאָל שאַפונגען זיינע האָבן די גרעסטע
חזנים אין אונדזער צייט פאַראייביקט אויף
גראַמאָפאָן-פּלאַטן .באַזונדערס פּאָפּולער זיי-
נען אין דער יידישער וועלט געװואָרן די רע-
קאָרדירונגען פון בערנשטיינס מייסטערהאַפ-

טע

געזאַנג-קאַמפּאָזיציעס

באַרופנסטע

דורד

עמוד-קינסטלער

און מרדכי הערשמאַן עליהם
לחיים,

דעם

איצטיקן

די וועלט-
סיראָטע

גרשון

השלום ,ויבדל

חזן הדור

משה

קוסע-

וויצקי.

טייל

יידישע

לידער,

ואָס

צו

זיי

האָט

נגינה

אין אידישן

בערנשטיין

לעבן

פאַרפאַסט מוזיק ,װוי ?זאַמד און

פאַרערונג ביי יעדן איינעם ,װאָס איז געקומען
מיט אים אין באַריר .איז נאָר קיין וואונדער

קלאַפּ" (אברהם רייזן) און נאָך אַ צאָל אַנ-
דערע ,ווערן אומעטום אייננעשלאָסן אינם
רעפּערטואַר פון אונדזערע פּראַמינענטסטע
קאָנצערט-זינגער.

אַזױ

שטערן"

(ש.

פרונ),

,העמערל,

העמערלפ,

אין דער חזנים-וועלט זיינען באַזונדערס
שטאַרק באַוואוסט זיינע צוויי זאַמלונגען מיטן
נאָמען ,עבוּדת הבורא" ,װאָס שליסן איין אַ
צאָל זיינע איינענע געקליבענע ליטורנישע
קאָמפּאָזיציעס און אויד די ווערק פון אַנדערע
קלאַסישע חזנים און דירינענטן-קאַמפּאַניסטן.

חזן בערנשטיין איזן אויר געװוען א נע-
טרייער און איבערגעגעבענער זאַמלער פון
חסידישע זמירות ,װאָס מ'האָט במשד דורות
געזונגען און װאָס האָבן שפּעטער אָנגעהויבן
פּאַרנעסן ווערן .נאָך אַ צאָל יאָרן ענערגישער
ואמשטג און באארבעטו; .איו דורד דער
היסטאָריש-עטנאָנגראַפישער נעזעלשאַפט ,אין
יאָר  ,7291פֿאַרעפנטלעכט נעװואָרן דער ,מו-
זיקאַלישער פּינקס" פון א .מ .בערנשטיין,
װאָס אַנטהאַלט אַ רייכן נינונים-קװואַל פון
יירישן פּאָלקס-אוצר.
א .מ .בערנשטיין איז ניט נאָר געווען אַ
באַנאַבטער קאָמפּאָזיטאָר און מוזיקאָלאָג,
נאָר אויך אַן אומדערמידלעכער חקרן פון
כמעט טאָנ-איין
העברעאישער ליטעראַטור.
טאָנדאויס האָט מען אים געקענט טרעפן ביי
דער פאַרשוננס-אַרבעט אינם שריפטשטעלער-
ציכער ביי דער הרויסער סטראשור-ביבא-
טעק ,אויפן ווילנער שול-הויף ,פאַרטיפט אין
אַלטע ספרים און מאַכנדיק פאַר זיר נייטיקע
נאַָטיצן.

מ'האָט

אין

פאַרשיידענע

צייט-

שריפטן ,העברעאישע און יידישע ,נעקענט
באַגעגענען זיינע באַלערנדיקע אַרטיקלען און
אָפּהאַנדלוננען איבער יידישער מוזיק און
אויךד מעמואַרן ווענן באַרימטע חזנים און
מוזיקער.
בכלל ,איז חזן בערנשטיין געווען אַ נאָר
ליבער ,נוטער מענטש ,געבענטשט מיט אַ סך
גרויס
אַרויסגערופן
האַבן
װאָס
מעלות,

ניט ,װאָס ער איז אין ר
שטאַרק

באַליבט .אַלע שיכטן

געטיײילט גרויס
אַן אמת'ער

בית

זיין

כבוד.

ועד יט

געווען

האָבן אים צו-

הויז איז געווען
ומנננים.

זיין

ע
נאָבעלער נאָמען װעט תמ
מיט אַ ברכה אויף די ליפּן ,באַזונדערס פון
יענע ,װאָס האָבן אים נוט נעקענט .איך

האַלט עס פאַר אַ גרויסער פּריווילעגיע ,װאָס
כ'האָב דעם כבוד געהאַט במשד יאָרן צו
געניסן פון זיין ידידות און צו זיין ביי אים
אַ בן בית .אויף אייביק וועט אייננעקריצט

בלייבן ביי מיר אין זכרון מיין אַנטײיל מיט
אים אינאיינעם אויף מוזיקאַליש-אילוסטריר-
טע אֶוונטן ,נעווידמעט דעם יידישן נינון,
װאָס די אויבנדערמאַנטע היסטאָריש-עטנאָ-
גראַפישע געזעלשאַפט האָט פון צייט צו צייט
אַראַנזשירט .די הויפּט-איניציאַטאָרן פון די
דאָזיקע אַװונטן זיינען נגעווען זלמן רייזן און

קאַפּלאַן קאַפּלאַנסקי ,מיט דער מיטהילף פון
תמימותדיקן ,ליבן מענטש און גרויסן משביפ,
דעם שטילן האַרציק-איבערגעגעבענעם קול-
טור-עסקן און ביבליאָטעקאַר חייקל לונסקי,
װאָס האָט פאַרענדיקט זיין לעבן װוי אַ קדוש
אין ווילנער געטאָ.

דער װאָניק-מוזיקאַלישער בײיטראַנ פון א.
מ .בערנשטיין װועט פאַרבלייבן אַ גייסטיקער
מאָנומענט לדורות.
אל
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צום ערשטן יאַרצייט נאָך א .מ .בערנשטיין
האָט דער ,ווילנער טאָג" געווידמעט אַ גרע-
סערן אַרטיקל .צווישן אַנדערעס איז דאָרט
געווען געשריבן:
,א .מ .בערנשטיין ,האָט געהערט צו דער
פּלעיאַדע חזנים ,וועלכע האָבן אין זיך פאַר-
אייניקט די מאָדערנע מוזיקאַלישע אויסביל-
דונג מיט דער ריין-יידישער חזנות אין בעסטן
זין פון װאָרט .ער האָט זיד צו  6באַרוף
באַצוינןמיט דעם גרעסטן אייפער אוןער
פון אַ תלמיד חכם ,וועלכער האָט געהאַלטן
אַז אַ חזן דאַרף באַזיצן ניט נאָר װאָקאַלע

נתו
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מענלעכקייטן און מוזיקאַלישע אויסבילדונג,
נאָר קודם כל טאַקע קענען און פאַרשטיין
,װואַרצע פּינטעלעד" .און זייענדיק אַלײַן
די ש
דורך און דורך אַ משכי? מיט אַ סובטילן חוש
און פיין-פילנדיק האַרץ ,האָט ער זיין גאַנץ
לעבן געשטרעבט אויפצוהייבן דאָס חזנות צו
דער מדרגה פון אַ מאַָדערנער קונסט".
*

א

א

צום צווייטן יאָרצייט האָט פּנחס שערמאַן*)
אין זיינער אַן אָפּשאַצונג ווענן א .מ .בערנ-
= )+געט .אטם ראש פט אטשחש ששטושט יש
פוילו טמ אַרױסגעבער פון חזוישן מאַנאַטי
שריפט.

שטיין,

געשריבן

פטאלנין

צ.אַ;( .חזנים װועכט" .אײַר

תרצ"ד;)4391--

;,אַ נוטע נשמה ,װאָס האָט יעדן איינציקן,
מיט וועמען ער איז נאָר נעקומען אין קאָן-
טאַקט ,פּשוט פאַרהיפּנאָטיזירט מיט זיין
גוטסקייט ,באַשײדנקייט און דינסט-פערטי-
קייט ,אַן איש תם וישר און נחבא אל הכלים,
פונדעסטווענן באַװויזן אויפצורודערן אַ וועלט
מיט זיינע שאַפוננען ,װאָס האָבן פאַר דער
יידישער מוזיק בכלל און פאַר דער סינאַגאַגאַ-
לער מוזיק בפרט אַן אומשאַצבאַרן ווערט.

,פאַר דער יידישער סינאַגאַגע איז ער נע-
ווען דער ריכטיקער כהן לאל עליון".

א

=
,

יהו ואַלודקאָווסקי
ּ

()1943-1888

סש

טאַמפּאָזיטאַר

א.

בערנשטיין

האָט

ווען

זאלודטאטסקי

אין

1291

שיינען מיט זיינע וויכטיקע געװאַגטע פאַר-
מעסטונגען .הגם נאָך גאָר יאוַנגערמאַנטשיק,
איז ער צוּגעטראָטן צום דרך החזנות גלייך
מיט גרויס פאַרנעם ,אָבער מיט זיכערע טריט.
שוין זיין ערשטן חזנות אַמט האָט ער באַ-
קליידט אין דער גרויסער װואַרשע ,די גרעסטע
יידישע קהילה אין אײיראָפּע ,ביים עמוד פון
דער באַוואוסטער סינאַגאַגע ,סיני" .טראַץ
זיין יונגקייט ,האָט חזן זאלודקאָווסקי זיך
שוין אָבער געפילט גענוג דרייסט און געווען
געהעריק רייף צו זיין פאַרגענומענער גרוי-
סער מיסיע.

אויפנע-

גענעבן שוין זיין לאנ-יאָריקן הזנות-אמט
אין ווילנער כאַר שול אין זיין אידעאלער
נאַכפאָלנער געװואָרן אליהו זאלודקאָווסקי,
וועלכער האָט נלייךד געוואונען געהעריקע
אנערקענונג און נרויס אכטונג מצד דער
נאנצער נעמיינדע.
אליהו

זאַלודקאָווסקי

גאָר גרויס
דאַנק זיין
נאַבטקײט.
נעביט ,נאָר

איז באמת

געווען

אַ

געווינס פאַרן חזנים-לאַנער ,אַ
פילזייטיקער קענטעניש און באַ-
אַ חריף ניט נאָר אויפן ננינה-
אויד באַװאַפּנט מיט טיפן יידישן

װיםו און װעקטלעכער בילדונ ,:וע? כוקם
געבענטשט מיט א פענאַמענאַלן זכרון ,װאָס
האָט אַרויסנערופן פיל באַוואונדער וי ביי
יעדן איינעם ,וועלכער איז נעקומען מיט אים
אין נאָענטער באַרירונג .דערצו נאָר איז ער
אויד באַשאַנקען געווען מיט גרויס קעמפע-
רישן נייסט צונונסטן דער דערהויבונג פון
חזנות ,ווירקנדיק אין דעם פּרט דורך װואָרט
און שריפט.

געקומען איז ער דאַמאָלסט שוין מיט אַ
רייד-באַלאָדענעם מוזיקאַלישן און אַלגעמײן-
גייסטיקן באַנאַזש ,אי אַלס דיפּלאָמירטער
קינסטלער מיט אויסצייכענונגען פון די באַ-
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שוין אין סאַמע
קאַריערע

באאַַניניייוננען

האָט זאלודקאָווסקי

ופנסטע אייראָפּייאישע ;קעניגלעכע מוזיק-
אַקאַדעמיעס,
אַלס מוס

וו

פון

ן

אויך צו ר
לנעמיינער בילדונג .א
שטאַרק (ם;אַהילפיק געווען
זעלבסטשטענדיקע חזנישע

פון זייןיי חזנישער
גענומען

וי מיל

אַן,

װ וין און בערלין ,אי
באַהעפט
:

אַרױיס-
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געזאַפּטקײיט פול מיט דער ערשטער נגינה-
יניקה פון זיין גרויסן פאָטער ,דעם פּאַט-
ריאַרכאַלישן חזן און גרויסן משכיל ר' נה
האָבן פאַר-
הי{
לירער ,די
= 4
ײו
גרויסע חזנישע פּאָזיצ
נומען נאָר
א איבער גאַר דער יידישער
חשוב'סטע
וועלט.

(אויך די דריי ברידער

פון אליהו זאלוד-

קאָווסקי ז"ל זיינען באדייטנדע מוזיקער און
משכילים .צוויי פון זיי ,יעקב און סיני פאַר-
נעמען אַ חשובן פּלאַץ אין חזנים-לאַנער פ
ננלאנד .און דער הרוטעה .הר .שאול זאי
לודקאָווסקי,

איז איצט

אַן אָנגעזעענער

מע-

דיקער אין מדינת ישראל ,אייננטימער פון אַ
קינדער-קליניק אין רמת-נן .אַלע דריי האָבן
זיי גראַדואירט מיט אויסצייכענוננען פון
הויד-שולן פאַר מוזיק און האַלטן אָן מיט
שטאַלץ און גרויס ווירדע די גע'ירש'נטע ניטע
מידות און פיינע טראַדיציעס פון זייער גרויסן
פאָטער).
אליהו זאלודקאָווסקי'ס העברעאישע מא-
מרים איבער יידישער ליטורניע און אַלנע-
מיינער מוזיק ,װאָס האָבן אָנגעהויבן דער-
שיינען אָפּט אין דער ווארשעווער

,הצפירה",

און אויד אַ ריי מוזיקאַלישע אַרטיקלען זיינע
אין דער יידישער און ניט-יידישער פּרעסע,
האָבן גענומען אַרויסרופן גרויס אינטערעס

אין די אַלגעמײינע

אינטעלעקטועלע

קרייזן ,אַזױ נוט װי ביים
מנגנ'ישן עולם.

יידישן

אויך

ברייטערן

אין  2291ווערט חזן זאלודקאָווסקי ארויס.
גערופן קיין ענגלאנד צו פארנעמען דעם עמוד

פון דער

צענטראל

סינאגאַנע

און מיט איין יאָר שפּעטער ווערט ער איינ-
געלאדן קיין אמעריקע ,וואו עס עפנט זיך
פאר אים א ברייטער ארבעטסספעלד .מיט
ךד מער אימפּעט זעצט ער פאָר דורכצופירן
זיינעמוזיקאליש-ליטערארישע אַמביציעס אין
בי שוואונג

אָרֶער עס ואָלט מיד צו ווייט פאַרפירט,
וועז כ'זאָל זיד וועלן איצט פאַרשפּרײיטן אי-
בער דעם ווייטערדיקן שעפערישן וואוקס און
רייד-פארצוויינטע טעטיקייט פון אליהו זאַ-

לודקאָווסקי ,סיי אַלס חזן-קאַמפּאָזיטאָר און
סיי אַלס מוזיק פאַרשער און פרוכטבאַרער
קאָמפּאַניסט פאַר אַ ריי שירים יי אונדזערע
נאציאַנאַלע קלאַסישע דיכטער פון דער העב-

רעאישער און יידישער ליטעראַטור.
זאָל דאַ אויך נעצוינן ווערן די נויטיקע
װאָס עס האָט וועגן זאַ-
0
יי
לודקאָווסקין געשריבן לעצטנס זיינער אַ גע-
וועזענער פריינט דוקא ניט פון חזנישן לאַנער
נאַר איינער פון די פּראָמינענטסטע גייסטיקע
פירער אין פּיטסבורנ ,ראַבײי דר .הערמאַן
האַלפּערין פון דער ,עץ חיים" קאָנגרעגאַציע.
אין איינעם פון זיינע וועכנטלעכע אַרטיקלען
זשורנאַל
יידיש-ענגלישן
דאָרטיקן
אינם
,אוטלוק" ,מיט דער איבערשריפט פפּער-
זענלעכקייטן וועלכע איך האָב געקענט",
שילדערט ראַבײ האַלפּערין מיט אַ באַזונדער
מין האַרציקער ואַרעמקײיט די גרויסע און
ליבע פּערזענלעכקייט פון חזן-קאָמפּאַזיטאָר
אליהו

גלייכצייטיק אַנטפּלעקט זיר ביי אים קאָמ-
פּאַזיטאָרישער טאַלאַנט און זיינע געלונגענע
ליטורגישע שאַפונגען געווינען אומגעזאַמט
אָנערקענונג און ווערן מיט רעכט פאַרעכנט
צום סינאַנאָגאַלן רעפּערטואַר פון קלאַסישן
סטיל .דער נאָמען אליהו זאלודקאָווסקי ווערט
וואס ווייטער אַלץ מער מפורסם שוין ווייט
ר
אַריכער די גרענעצן פון פּוילן און

אין ליװערפּול,

פסטאלניץ

זאַלודקאָווסקי,

וועלכער

האָט

מיט

גרויס חשיבות פארטראָטן דעם עמוד פון דער
גרעסטער שול אין פּיטסבורג(פון דער קאָנ-
סערװואַטיווער געמיינדע ,בית שלום") פון
7
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שוין גלייד ביים אַריינפיר פון זיין אַרטיקל
באַוואונדערט שטאַרק דר .האַלפּערין זאַלוך-
קאָווסקי'ס פילזייטיקע באַנאַבטקײט און איז
מסופק אויב פי? פון דער אָרטיקער באַפּעל-
קערונג האָבן געוואוסט געהעריק אָפּצוש
אַז פּיטסבורג האָט פאַרמאָגט איינעם פון
געלערנטע

און

נים אין אַמעריקע.

בעסטגעביל-

און פּאַרענדיקט

נגינה

אין אידישן

לעבן

איז דער זעלבער אַרטיקל מיט אַ שמערצלעכן
טאָן ,אַז חזן זאַלודקאָווסקי'ס טויט איז גע-
ווען אַ  שרעקלעכער פאַרלוסט ניט נאָר פאַר

געווען

דער אָרטיקער נעמיינדע נאָר פאר דער גאַנ-
צער װועלט פון ליטורניע און אַלנעמיינער
יידישער מוזיק.

פאָרן

עס דערמאַנט זיך מיר אנב איצט אויך
אין דער פּרעסע-יריעה ,מיט  41יאָר צוריק,
אויף װאָס פאַר אַ רושמ'דיקן אופן די יידישע
פּיטסבורג האָט בשעתה באַקלאַנט דעם נפטר
 -ידעם חשוב'ן ש"ץ פון ,בית שלום" הרבווומטן ה' אליהו זאטורקאווסקי ז"?' .אננע-
פילט פון פריינט און פאַרערער איז געווען די
גרויסע שול ,וואו דער פאַרשטאַרבענער חזן
האָט דערפאָלגרייר געדינט בקודש די 0
 6יאָר פון זיין פרי-פאַרשניטענעם לעבן און
וואו זיין אָרון איז געבראכט געװאָרן אים צו
 2יע פאַר-
מספּיד זיין כהלכה .עס

טראָטן ניט נאָר אַלע קאָלעגן פון דער אגודת
החזנים ,פון וועלכער דער וב נפטר איז
געווען יושב ראש זינט ער איז געקומען קיין
פּיטסבורג ,נאָר אויך אַלע רבנים און אַ גרוי-
סע צאָל פאַרשטייער פון אַרטאָדאַָקסישן וי
אויך פון קאָנסערװאַטיוון יידנטום ,וועלכע
זיינען געזעסן אויף דער בימה דורכנעדרונ-
גענע מיט צער און טיפן ווייטיק.
אין זיין רירנדיקן הספּד האָט דער מנהיג
רוחני פון שול ,רבי נוטמאן ראָוז ,ביטער
געוויינט אויף דעם פאַרלוסט פון זיין האַר-
ציקן פריינט און חבר ,וועלכער איז געווען
באַשאַנקן מיט אַלֶע מידות טובות װאָס אונ-
דזערע חכמים האָבן אויסגערעכנט ביי אַן
אמת'ן תלמיד חכם .ציטירנדיק אַ מאמר חז"?
,כל דבר בעולם יש לו תמורה חוץ מתלמיד
חכם" ,האָט ער שטאַרק אונטערשטראַכן ,אַז
ר' אליהו זאלודקאָווסקי ,דער פּרשן פון אונ-
דזערע האַרציקע תפילות דורך זיינע הימלישע
געזאַנגען ,װעט אײביק פעלן.

אויך דער זקן הרבנים פון פּיטסבורג ,הרב
אשינסקי ,האָט ביים מספּיד זיין ,אָנגעוויזן
אויף דעם פאַרדינסטפולן מוסטערהאַפּטן לע-
בענס שטיינער פונם נפטר, :אַ לעבן פון צרק

אאווןן

וייאואשרר,

געווען

זיין רהולז?עצטן

רב'יז

בצרכי

ציבור

טאָנ

וב
מטש
שים
במע

ציבן

בצרכי

--

האָט ער

-

עוסק

וטוורבייהם,

ים

זזייי

הויז איז שטענדיק געווען ברייט אֶפֹן פאַר
אָרעמע רבנים און חז
די ריס

אע

זייערע

עזנהייט
האָט

דער

און

רב

זאלודקאַווסקי

אט
;,

געזאַנג'.

זיין  /הפּפּד,
זי

ן קען

מיט

מיםה

און

אַז או
;

-

רעכט

,

װאון

פאַרענדיקנ
יף

הֹ

נגעזאַנט ווערן
"ױ

וז

אליהו זאלודקאָווסקי האָט אַלע מאָל גע-
װועקט און געהוסן מ
ק;אלעגן
זיינע חזנים
טיפן ניט נאָר אין מוזיקאַלישן וויסן נאָר אויך
וי

ניט

צו

לערנען

אד

שון

און

ויתרזרווד

י=ש;ען

פאַר-

זיך

סטע יידישע
באַקרעפטיקן
לימודים ,װאָס אַ שליח ציבור דאַרף און מוז
וויסן .אויף חזנישע לאַנד-קאַנפערענצן פון
אַמעריקע
ווען

דער

און קאַנאַדע איז ער פאַקטיש
רוה החיים

און רק

געװואָרנט

צו

גע-
זיין

אויף דער וואך איינצושליסן אין די אַקטועלע
פּראָפּעסיאַנעלע אינטערעסן אויך דעם הויר-
פּונקט פון פּרעזערווירן און איינצוהיטן דעם
נייסט פון ריינער מוזיק ,אויסצומיידן ניט-
ווירדיקע

מעלאָדיעס,

וואָס

אַפּעלירן

איגנאָראַנטע מאַסן, .לערנט מוזיק,

צו

די

האָט ער

אַלעמאָל איינגע'טענה'ט מיט צוזאמענגעפאָ-
רענע חזנים-דעלעגאַטן ,און ווערט באהערשט
פון עסטעטיק-פילאָזאָפּיע; לערנט די מענטשן
צו אָנערקענען העכערע ניװואָס ,דאַן װועט איר
ניט נאָר דערהויבן זיי נאַר אויך דערהויבן
און שטאַרקן אייער אייגענעם סטאַטוס".
א דאַנק זיין הויכער יידישער אינטעליגענץ

און פאַרדינסטפולע פילזייטיקע אינטענסיווע
קולטור-טעטיקייט האָט זאַלודקאָווסקי פאַק-
טיש געליינט א גאָר אַנגעזעענעם חותם אין

די אַלע נרויסע געמיינדעס ,וועלכע ער האָט
באַדינט מיט זיין טאַלאַנט אין משך פון זיי
מערקווירדיקער

רייר-חזנישער

קאריע

נתן
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ביידע זייטן ים ,װי :װאַרשע ,לאָדזש ,ווילנע,
ביאַליסטאָק ,ראַסטאָו ,ליװערפּול ,ניו-יאַרק,
דעטראַיט און צולעצט פּיטסבורג.

אליהו זאַלודקאָווסקי האָט הויד געהאַלטן
די פאָן פון חזנות און געהעריק געהאָלפן
פלעכטן די נאָלדענע קייט פון יידישער לי-
טורניע ,װאָס האָט פאַר דורות לאַנג אויסנע-
איבט אַ קאַלאָסאַלע השפּעה אינם יידישן
לעבן .גרויס חשיבות האָט ער אַרויסגערופן

אויך ביי

און מעלאַ-

ניט-יידישע מוזיקער

מאַנען צו אונדזער ליטורנישן אוצר אדַאַנק
זיינע פאַרגעהאַלטענע לעקציעס אין אוניווער-
זיטעטן איבער דער אַנטשטיאונג און אַנט-
וויקלונג פון יידישער

יאָר צייט

איז

פאַר געזאַנג

מוזיק.

ער אויך

אַ משך

געווען

און טעאָריע

פון 5

פּראָפּעסאָר

אין קייזערלעכן

מוזיק קאָנסערװאַטאָריום אין ראָסטאָוו ,רוס-
ביז ,)7191

לאַנד (פון 4191

וואו

ער איז

גלייכצייטיק געווען חזן ראשי פון דער דאָר-
טיקער כאָר-שול?ל און אויך מוזיק דירעקטאָר
פון דאַרטיקן יידישן געזאַננס פאַראיין ,וועל-
כער איז געװואָרן שטאַרק באַרימט אויד אין
פיל אַנדערע שטעט דורך אָפטע אַרויסרופונ-
גען אויף קאַנצערטן.
צום גרויסן שבח זאָל דאָ אויך דערמאַנט
ווערן די פאַרבליבענע גרויסע השפּעה זאַ-
לודקאָווסקי'ס דורך דער פּלעיאַדע תלמידים
זיינע ,וועלכע האַלטן אָן דעם המשר פון באַ-
רייכערן דאָס פעלד פון יידישער נגינה .עס
וועט גענוג זיין אָנצואווייזן אויף איינעם פון
זיינע תלמידים מובהקים ,דער איצטיקער חזן
הדור משה קוסעוויצקי ,וועלכער טראָגט מיט
זיד שטענדיק וואַרעמע דעראינערונגען און
ווענן זיין
הערלעכסטע פאַרערונגס-נעפילן
ערשטן חזנישן רבין.
פון זאַלודקאָווסקי'ס צאָלרייכע שאַפונגען
איז איין װאָגיק װערק ,דער שולחן ערוך פון
אַלגעמײנער און יידישער מוזיק" פאַרבליבן
בלויז אין מאַנוסקריפּט און ליידער ניט גע-
האָט דעם
די

זכות

צו דערזען

קרוין-ווערק

פון

זיינ

די ליכטיקע
פא ר

שיין.

פנטליכטע

פטהאטנ'י;

 2אויפטואונגען ,ציינט
טי
מטיק א
זיך איצט אַרױס ,איז זיין יידישער מיניאַטור-
לעקסיקאָן פון חזנים און דירינענטן, ,קול-
טור טרענער פון יידישע ליטורניע" (דער.
שינען אין  ,)08291װאָס דינט פאַר אַ נאַר

וויכטיקן האַנדבוך פאַר יעדן איינעם ,װאָס
האָט נאָר אַ וועלכע עס איז פּאַזיטיווע באַ-
ציאונג צו יידישער נ י4נינה .אונדזערע איצ-
טיקע מוזיקאָלאָגן באַנוצן זיר מיט דעם דער-
מאַנטן װערק נאנץ אָפט .אויך די נייידערשי-
נענע אוניװוערסאַלע ענציקלאָפּעדיע האָט זיר
ביים צוזאַמענשטעל פון דער ביאָגראַפישער
טייל פון יירישע מוזיקער (אונטער דער רע-
דאַקציע

פון מיין חשוב'ן

פריינט

אין פילאַ-

משה וואָהלבערג,
דעלפיע חזן און מוזיק-חקרן
חזנים-
אינסטרוקטאָר פון קאָנ רע
ינסטיטוט ביים טעאָלאַנישן סעמינאַר) פיל
מיט זאַלודקאָווסקי'ס לעקסיקאָן.
באַנוצט
מען האָט בדעה אַרויסצונעבן דאָס ווערק אויר
אין העברעאיש אין מדינת ישראל.
בכלל איז דער בייטראנ פון אליהו זא-
לודקאָווסקי פאַר דער יידישער ליטורגיע א
גאַנץ באַדייטנדער און לויבנסווירדיקער ,װאָס

װועט נאָך דאַרפן געהעריק אָפּנעשאַצט ווערן
פון דעם קומענדיקן חזנישן היסטאָריקער.

צום מוזיקאַלישן קרעדיט פון דער פאַר-
בליבענער זאלודקאָווסקי'ס פאַמיליע איז דאַ
ווינטשנסווערט צו פאַרצייכענען די געהוי-
בענע אָפּרופן ,װאָס איז געהאט געדרוקט גע-
ווען װעגן אַ פאָרגעקומענעם טריאומפאַל
קאָנצערט-אויפטריט מיט  4יאָר צוריק אין
דאָרטיקן קאַרנעגי מוזיק האָל פון זיינעם
אַ -01יאריקן אייניקל דזשיימס (ישראל)
פייערונג פון
ביי אַַ גרויסער
לעװינסאָן
דעם =ממאןי ר איין-טאָגיקן ישראל באַנד
דרייוו ,װאָס האָאטַריינגעבראַכט אַ קאָלאָסאַ-
לע געלט סומע( .אָנגעפירט דעם קאַמפּיין האָט
זאַלודקאָווסקי'ס איידעם ,דער יונגער שטאָל-
מאַגנאַט ,אינזשינער אהרן לעװוינסאָן ,איינער
פון די גרעסטע ע פילאַנטראָפּן און אָנערקענט-
סטע יידישע
דער

עסקנים

יונניטשקער

אין פּיטסבורג).
פּיאַנאָיקינסטלער

האָט

נגינה

אין אידישן

לעבן
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האָט

גאר

וייאר

אד
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|

יר;זזר;

ניאליטעט
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אַ

תורוורד

פן

תי'י

 ,ע

י

זיין

פון

האגאר

מאָס

וז /ירדאג,

נרויסן

,עטרת זקנים בַּיַי
אבותם" (משלי י"ז).

ע

-

שּ נט

:

מוזיקאלישן

ותפארת

כנים

נאָר זאַלודקאָוופקי'ן האָט ד

:

====

די

נע

=

:

בנים

1 ,

שול שוין נעהאַט שװועריקייטן זיך צוצופּאַסן
1 ,
אַ חזן ,װאָס זאָל ראוי זיין צו פאַרנעמען א
געהאַלטן
עס האָבן
עמוד.
חשיבותדיקן
פּראָבעס אַ באַדייטנדע צאָל פּראָמינענטע
חזנים פון פארשיידענע שטעט ,אָבער קיין
פּערמאַנענטן

חזן

אַריש

האָט

האָבן

מען

דעם

נישט

דערוװויילט.

דאָזיקן

הזנות-

ען :חזן טייכטיי?ל פון ראַװנע

ו

ישראל לעװינסאָן

ארויפנערופן נרויס באַוואונדערוננ מיט זיין
מזיקאַלישער װירטואָזיטעט און באַרעכטיקט
די פריערדיקע שוין אַרױיסנעזאַגטע מיינוננען
פון פּאַטענטירטע מוזיק-מבינים ,אַז ישראליקל

נעלונגען
יעקכב

אַלס חזן תמידי
באַקומען
צו
װעלבער אט
אלד שט"ייו.
רן שפּעטער אַװעקנענומען

אָרן אין דער גרויסער שול פון לאָנדאָן,

לך

שטי 
560

פִּ

מֹ

רעליגיעזע דערציאונג.

זיין פּאָטער ר' חיים

ז"ל (אַ קווין פון אסטראַװצער רבי |"?),
א ורויסער למדן און בעל כיחוף? והאט
אַז זיין
נגעהעריק אַכטונג נעגעבן.
שוין
יאַנקעלע זאָל אויסװאַקסן על ברכי התורה
און מדריך זיין אים בכדרר החפידות .פינף

אַזיינער פאַרטאָג פלענט ער וועקן יאַנקעלען
מיטניין מיט אים אין ,שטיבל" אַריין לערנען.

צו  81יאָר איז שוין

נאד נאָר אַ יונגערמאַנטשיק אי יעקב
גאַלדשטײן אויפגענומען געװאָרן אַלם אוי-
בערקאַנטאָר פון ווילנער כאָר שול ,אין יאָר
 . 92ראוי צו זיץש אחוי יוטנ צו פארטרעטן
/טהרת
פון דער בארימטער
זעם עמוד
הקודש" ,וואו ס'איז געשטאַנען מיט אַזאַ
אומגעהויער הויכשעצונג און װועלט-פּראָמי-
נעמץ

א משך

פון

ריידדשעפערישער

דרוי

צענדליק

ליטורנישער

יאַנקעלע געווען

נרויסער למדן און מיט מול אים חתונה
נעמאכּט .צו דער זעלבער צייט האט זיר
אָבער געראַננלט ביי אים די גרויסע תשוקה
נאָר ננינה ,צו וועלכער ער האָט געהאַט אַ
שטאַרקע נטיה און טיפע ליבשאַפט נאָך פון
זיין פריער קינדהייט אָן .יינגלווייז נאָך שוין
געווען פון די אויסנעצייכנטע זיננער ביים
רבינס טיש ,יעדעס מאָל ווען דער פאָטער
אויף זיינע אָפטע
פלענט אים מיטנעמען
נסיעות קיין אָפּטראַװצע .צו  02יאָר כא-
קומט ער אַ וואונדערבאַר-קלאַנגפולע דראַ-
מאַטישע טענאָר שטימע און קומט אָן אַלס
ערשטער טענאָר און חזן שני אין װואַרשע-
ווער נאַזשיקס שול ,וואו דער כאַר-דירינענט
פוזיקער
באַואוסטער
דער
געווען
אין
דאַװידאָװויטש ,און חזן ראשון  --שלמה
אין אַ קורצער צייט אַרום גייט
הערשמאַן.
אַלס
שול
אין א צוייטער
ער איבער

סחו יעסב גאַלדשטײן

יאר

אַ

דעה

חזן ראשון.

קאָמפּאַזיטאָר

אין דער זעלבער צייט שטודירט

ער פלייסיק מוזיק אין שאָפּענס קאַנסערװאַ-
טאָריום און אויף דעם ראט פון די מוזיק

אברהם משה בערנשטיין ז"ל ,און דערנאָך
דער פילזייטיק נעלערנטער און אָנערקענטער
מוזיקער חזן אליהו זאלודקאָווסקי ז"ל? ,האָט
ווירקלעך נעמײינט א (רויסע וכוה אוו ולאה
הויכע דערגרייכונג

פּראָפּעסאָרן גרייט ער
גער

פאַר

דער

זיד אַלס װאַגגער-זיג-

ואַרשעווער

אָפּערע.

ווע-

ווען דער פּוילישער פירשט פּלאַטער,
מענס טאָכטער האָט צוזאַמען שטודירט מוזיק

חזן יעקב נאָלדשטיין ,אַ געבוירענער אין
װאַרשע (קודם החורבן ,די גרעסטע יידישע
קהילה אין אייראָפּע) ,אַ בן יחיד ביי חסי-
דישע עלטערן ,האָט באַקומען אַ שטרעננ

מיטן יונגן חזן גאַלדשטײן ביי איין פּראָפּע-
סאָר ,קומט צוזאַמען מיט זיין משפּחה אים
הערן אין שול ,ווערט ער שטאַרק באַגייסטערט
20

ננינה

אין אידישן

לעבן

און פּרובירט דערנאָך מיט אים איינרעדן
אויפצונעבן חזנות און זיד ווידמען אויס-
שליסלעד אָפּערע נעזאַנג .אָבער דער יוננער
חזן לאָזט זיך ניט באַװירקן .ער פאַרװאַרפט
פון זיך דעם רייץ צו דער אָפּערע-בינע און
זעצט פאָר מיט נאָר מער התלהבות און יראת
הכבוד זיין עבודת הקודש אין וועלכער ער
גייט אַלְץ מעלה ,מעלה אַלס אַנערקענטער
שליח ציבור ,און זיין נאָמען ווערט באַקאַנט
אוה אויסשר די נרענעצן פון פּוילן .עה
ווערט אויפנענומען אין ראַװונע אויף דעם
חשיבות'דיקן חזנות-אַמט פון ר' זייד? ראָו-
נער .דאָס באַנייען אַלֶע זיידלס קאָמפּאַןי-
ציעס איז געװאָרן ממש א נעשעעניש ,אי-
בער וועלכע מ'האָט מיט פיל אינטערעס גע-
רעדט אין דער דאָרטיקער מנננישער סביבה.
ווען די ווילנער כאָר-שול האָט זיך גענוי-
טיקט אין אַ חזן און קאַנדידאַטן פון פאַר-
שיידענע שטעט מיט באַרופענע חזנישע נע-
מען האָבן אָנגעהויבן קומען איינער נאָכן
אַנדערן האַלטן פּראָבעס ,איז חזן יעקב נאָלך-
שטיין ,דער -99טער קאַנדידאַט ,דערוויילט
נשוטרו טיט והוום כבוך .און דא הויבט
זיד אַן פאַר אים אַ ניי קאַפּיטל הזנות פון אַ
נאַנץ אַנדער זשאַנער.
זיײיענדיק אין ווילנע האָט חזן נאָלדשטײן
גענומען אַ נאָר טיכטיקן אָנטיײל אויד אינם
לעבן:
יידיש-געזעלשאַפּטלעכן
אַלנגעמײינעם
אַקטיװויזירט זיד אין דער ציוניסטישער אֶר-
גאַניזאַציע און אין ספּאָרט-פאַראײין ,מכבי";
געגעבן א ריי קאָנצערטן אָן האָנאָראר; :פאר
וואוילטעטיקע צװועקן  --פאַר ראַמײלעס
ישיבה און אַנדערע נאָבעלע אינסטיטוציעס.
זיין גראַנדיעזער קאָנצערט לטובת דעם ,קרן
קימת" פאַר טויזנטער באַנייסטערטע צוהע-
רער אונטערן פרייען הימל אין בערנאַרדינער
גאָרטן צוזאַמען מיטן סימפאָנישן אָרקעסטער
אונטער דער לייטונג פון מוזיק-דירעקטאָר
רובינשטיין ,איז געווען אַ נאָר גרויסע מוזי-
קאַלישע געשעעניש אין ווילנע צו יענער צייט.
אין

3391

ווערט

נערופן קיין לאַנדאָן,

חזן

גאַלדשטײן

אַרויס-

ענגלאַנד ,צו פאַרנעמען

אַ געבנסלעננלעכע

סטעמפארד

שטעלע

נרויסער

אין דער

היל סינאַנאַג

ביים פּאַרלאָזן ווילנע האָט די דאָרטיקע
אויסגעדריַקּט

קהילה

גְרויס

באַדױערונג

פאַר

אָנוערן אין שטאָט אַזאַ איינ
זענלעכקייט און באַדייטנדן מוזיקאַלישן כוח.
ביים געזענענען זיד זיינען אים פּרעזענטירט
געװאָרן אָנערקענוננס צושריפטן פון גאַנצן
ראכינאט ובראש פון שר החמורה ר' חיים
עוזר גראָדזענסקי און ראַבינער יצחק רובינ-
שטיין און פון אצַאָל אַנדערע אויסשטייענדע
פּערזענלעכקייטן.
פלוסרייכע

פּע

אין לאַנדאָן איז חזן נאָלדשטײן ממשיר
זיין עבודת הקודש מיט נאָר נרויס ווירדע,
געװינענדיק אומגעזאמט ברייטע אָנערקענונג
יבער נאנץ עננלאַנד און אַ קורצע צייט
שפּעטער אויד אין פּאַריז ,ואוו ער ווערט
אַרוױיסנערופן אויף אַ קאָנצערט דורך זיין
בןדעיר און ערשטן חזנישן רבין הירשין.
פון דאַן אָן ווערט חזן גאָלדשטײן אַן אָפּטער
נאַסט אויך פון פּאַריזער אוהבי ננינה.
זין

בי
,יידישע

אַנקום

פּאָסט?

אין

איַן

קאנראן

אַ נרעסערן

האם

די

לויב-אַר-

טיקל װוענגן חזן נאָלדשטײן מיט באַנייסטערונג
נגעשריבן בזה הלשון:
,אין זיין דאַוונען האָבן זיר געהערט אִפּ-
קלאַנגען פון דער פּאָעמע ,ווילנע" ,וועלכע
איז געזוננען געװואָרן פון באַרימטן דיכטער
ז .שניאור .מען האָט נעפילט ,אַן דער חזן
קומט פון דער שטאָט וואו:
,יעדע
דיציע;

װאַנט

איז

אָנגעזאַפּט

מיט

טראַ

;די זמירות פון ?בעל הבית'ל" טרעלט רי
וויליע ביי אירע ברעגן;
,די װיזיאָנען פון מיכל דעם דיכטער ריידן
אַרויס פון די טאָפּאָלען מיט זייער שעפּטשען;

+

,און די פּנימער פון יע דעם נאון און

נ
פון מאָנטעפיאָרע דעם האַרציקן
אויף מיט רחמים ווען איר טרעט אַריבער דעם
שוועל פון א יידן א.א.וו".
---

יאָ ,חזן

גאַלדשטײן

קומט

דאָ פון

דער

װוילגער ראבינער

א

װילנער רב הכולל

סעגאטאר

ה' -צאאט טהייעטיט

ר' חײס

2

עוזר גראָדזשענסקי זײל

רבו של כל בני הגולה

שטאָט וואו, :אַפּילו די ואסערטרענער זיי-
נען אַרױסגעשעפּט געװואָרן פון דעם קװאַל
פון די נדולי תורה" .און דער רעצענזענט
קומט צום שלוס מיט פאָלגענדן אויספיר:
,מיט זיין קלאַסישן דאַוונען האָט ער אונדז
אַראָפּנעבראַכט די ווילנער יידישע אַטמאָס-
פערע .ער באַזיצט אַ שטאַרקע הויך-קלינננ-
דיקע און רחבותדיקע טענאָר שטימע ,באַ-
זיצנדיק אויך מתיקות אין א נאָר גרויסער
מאָס .איר האָט פאַר זיד אַ מייסטער פון זיין
פּאַד .דער עמוד איז זיין בעל הביתישקייט,
פון װעלכע ער ברעננט ארויס כל מוב..

,ער באַלאַנגט צו דער קלאַסישער שולע,
וועלכע האָט געהאַט אירע בעסטע רעפּרעזענ-
טאַנטן אין דער היינטיקער צייט .ער האָט
זיר זיינע ספּעציפישע אייננשאַפטן ,וועלכע
שטעלן אים אַװעק אויף אַ הויכן פּעדעסטאַל",
נישט מיט װייניקער לויב-קריטיק איז אויך

אַרױסגעקומען
וועלכער

די לאָנדאָנער ,צייט",

אין

די

באַ-

ס'ווערט

אַרױסגעבראַכט

שול ,איז ער באַזונדערס שטארק שטאָלץ מיט
די װאַרעמע צושריפטן פון באַרימטן העב-
רייאישן שריפטשטעלער דו
ר
ליטעראַרישן
פון
טאָדגעבער
געוועזענער

לאַגער אין ארץ ישראל ,און אויד פּון משורר
לאומי

מיט

זיין ערשטן

דאַרטיקן

פון די פילצאָליקע אָנערקענונגס בריוו,
װאָס חזן גאַלדשטײן האָט באַקומען פון
הויכגעשטעלטע געסט פון דער פרעמד ,װעל-
כע זיינען ביי זייערע באַזוכן אין לאַנדאָן גע-
קומען אים הערן דאַװנען אין דער גרויסער

חיים

ביאַליק

ד .יעלין שרייבט אים;
?מר
הנעימה

נאָלדשטיין

נכבד

מאד!

תפילתך

והמספורתית

עשתה

רושם

על

כביר

כל?ל המתפּללים ,במרחק מאות מילים עוד
וקוֹל
מצלצלים באזני צלצלי ,בחצוצרות
יוצאים מפורש מפּי כה
שופר" ששמעתי
וזה הוא שאמרתי

גדול בר"ה שעבר.

לך בע

פֹּה כי מי שהולך להתפּלל ולשמוע אל הרנה
ואל התפלה היוצאות מפּיד יש לו שכר מצוה
בהי עלמא .ואם אמר ר' יוחנן לראש לקוש
חילק לארעא דישראל" ...

גייסטערונג װאָס חזן גאָלדשטײן האָט געלאָזן
אויפטריט.

נחמן

ז"ל.

את

ביאַליק

האָט

אים

;יעקב

יקיר!

הקול

י-

תפילתרך

ר-

משיבת

געשריבן:

קול יעקב.

לא אשכח

/

נפשי',

זיך ועגן אים
האָט
פּראָפ .ש .אלמאן
אויסגעדריקט, :נולדשטיין הוא מאותו הסוג
היודע לקיים את משמעות דע לפני מי אחתה
עעחד??

דער

נאָמען

יעקב

נאַלדשטײן

אין

אין

א בילד

פן

דער אינסטשאלירונג

פון ארב

דרי

ישראל
בראָדי
אין 8491

יעטב גאַָלדשטײן אי רער גרויסער סטעמפארד

אלס טשיף
ראבײ
פט

היל סינאַגאגע טי

דער בריטישער
לאנדא.

אימפּעריע.
מחנד
געװארן
דורך חזן
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אַנטשטײאוננס-פּראָצעס פון אונדזער יידי-
שער מדינה .ער מאַכט דורך אַלע מאורעות
און מערערע מאָל אַליין אויך באַדראָעט גע-

לאָנדאָן ממש פאַרגעטערט געווען ביי די שול
אין די
יידן .אויך זיינע קאָנ; יו
אַראַטאָריעס ,ש,משון ודלילה" ,יע און
אַנדערע ,זיינען יעדעס מאָל אויפנענומען גע-
װאָרן מיט אויסערנעוויינלעכן ענטוזיאַזם פון
די אַלגעמיינע מוזיקאַלישע רייען.

לאַנדאַנער יידן קענען נאָך עד היום ניט
פּאַוורנעסן דאָס הייליק-איינדרוקספולע געזאַנג
פון חזן גאַלדשטײן ביים מעמאָריאַל-אָונט
 :?2בהאנהייסן
שופט
נאָכן פאַרשטאָרבענעם
ביי וועלכן דער ערשטער פּרעזידענט פון
מדינת ישראל ,פּראָפּ .חיים וייצמאַן ז"ל,
איו נעוען דעך ושב ראש .סיונען דאן
אויך בייגעווען בז-נוריון און אַנדערע ליי-
טענדע פיגורן פון אַלװעלטלעכן צ
לאַגער; די גאַנצע ענגלישע רעגירונג צוזאַ
מען מיטן אויסלענדישן דיפּלאָמאַטישן קאַר-
פּוס .דער אַמבאַסאַדאָר וויינאנט ,וועלכער
איז געווען דער הויפּטירעדנער ,האָט דאַן
הערנדיק חזן גאָלדשטײן ,אַלס אויסדרוק פון
גרויס באַגייכטערונג און אָנערקענונג איינ-
געלאַדן אים אויף אַ וויזיט אין אַמעריקע,
פאַרשפּרעכנדיק אים אומגעזאַמט צו געבן די
נויטיקע וויזע.
בעת דער פּטירה פון רב הכולל דר' הערץ

ז"ל איז חזן גאַלדשטײן איינגעלאַדן געװאָרן
דורכצופירן די ליטורנישע פּראָגראַם פון דער
גרויסער לויה-צערעמאַניע .ויבדל לחיים ,דער
נייער הויפּט רב פון ענגלאַנד ,דר .ישראל
איז בײי זיט .אינסטאלירוננ ,אין
בראדי.
,8

פמחנד געװואָרן דורך

חזן גאָלרשטײן.

נאָר דער צווייטער וועלט-מלחמה ווערט
חזן גאָלדשטײן דורך דעם סוכנות-דירעקטאָר

לייב יפה ,איינגעלאַדן קיין ארץ ישראל ,וואו
ער האָט צונעזען מיט נרויס חדוה און
דעם וידערגעבורט
ליקער התפּעלות

היי-
און

פון

ווען

מיט

טויט-געפאַר.

נרויס

דערפאָלג

האָט ער  6מאָל געדאַװנט אין ירושלים און
אייניקע מאָל אין ת? אביב; אין אוהל?ל שם
גענעבן אַ צאֶל קאַנצערטן .פאַרברענגענדיק

אין ארץ ישראל איז ער געווען דער גאַסט
פון רב הכולל הרב הערצאַג ,וועלכער האָט
נוט נעקענט און מערערע מאָל נעהערט חזן
נאָלרשטײן

אין לאָנדאָן.

אַ נאָר אָננענעמע איבעראשונג איז פאַר
מיר געווען די באַנענעניש מיט חזן נאָלך-
שטיין ,נאָר אַ משך פון גענויע  52יאָר זינט
=האָב פאַרלאָזן ווילנע .דאָס איז געווען ביי
חזנים-קאַנפערענץ אין ניו-יאָרק אין ,0991
בעת חזן גאָלדשטײן אין נעקומען קיין אַמע-
ריקע .דאָס מאָל שוין על מנת להשתקע .עס
האָט אויפגעטויכט און אויפנעלויכטן אין מיר
אַ צאָל אידילישע זכרונות פון דער אַמאָליקער
עיר ואם בישראל ,ווילנע ,ירושלים דליטא",
וועלכע איז ליידער חרוב ונחרב געװאַרן.
די איינציק פאַרבליבענע טרייסט איז ,האָב

איך אין דעם מאַמענט

נגעטראַכט,

װאָס מיט

פרייד צו זאָנן ,געפינען זיךד איצט אין דער
גליקלעכער אַמעריקע צווישן די װייניק לעבן-
פאַרבליבענע ווילנער די שלוחי צבור פון די
צוויי באַרימטע בתי תפילה :דער אָנערקענ-
טער חזן הדור משה קוסעוויצקי ,געוועזענער
חזן

פון ווילנער

שטאָט-שול,

גאָלדשטײן,

חשוב'ער

דער ווילנער

כאָר-שול 

חזן

יעקב

רעפּרעזענטאַנט

פון

-

דער

און

היכל הטטיט

און בית ועד לחכמים פון אָט דער גרויסער
תורה-און השכלה-שטאָט ,װאָס אין שוין,
הו

י דדווז

+-

ליידער,

זזדד

מער

יו

;רוג

נישטא.

וילנער

שטאָט -שול

*
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צענטער פון ספּעציפיש-יידישער חזנות,
  -פּלעיאדע פון וועלט-באַרימטע חזנים,חזנות צװוישן געוויינלעכע בעלי מלאכות
כמעט אין יעטווידער ווילנער האנטווערקעריי
אָדער צווישן דאָרטיקע פאַבריק-אַרבעטער.
זינגענדיק ביי דער אַרבעט פלעגן זיי ,צווישן
די פּראָלעטאַרישע און טעאַטער-לידער גאַנץ
אָפּט אַריינשמעלצן אויך א נייע חזנישע
תנועה'לע אויפגעכאַפּט ביי אַ שבתדיקן אָדער
יום-טובדיקן דאַוונען אין שטאָט-שול.

אין ווילנער שטאָט-שול האָט שוין דאָס
חזנות און אויך דאָס כאָר-געזאַנג פאָרנע-
שטעלט מיט זיך א נאַנץ אנדער שניט.
דאַ האָבן שוין געדאַװונט מערסטנס ,עמך"
און סתם געוויינלעכע בעלי בתים ,װואָס פלענן
אָנפילן די גרויסע שול מפּה אל פֹּה יעדן שבת
מברכים .װען דער חזן האָט געדאענט .אין
כאָר-שול האָט דער חזן געדאַװנט יעדן שבת
און אין שטאָט שו?ל  --בלויז שבת מברכים.
דאָ האָט שוין געגילטאַ גאָר אַנדערע חזנות

די קװואַליפיקאַציעס פון אוַוילנער שטאָט-
חזן האָבן געדארפט זיין פון אויסערגעוויינ-
לעכער מדרנה .קוחם כ? קצט הער חק גע-
ואָ ש
מוזט באַזיצן אַ פענאַמענאַלע שטימע,
זאָל אומשטאַנד זיין צו קענען אָנפילן מיט
איר קלאנג אַזא ריזיק נרויסע שול .דערצו
נאָד האָט ער געדאַרפט זיין גאַאָט-געבענטש-
טער (זאנער( .אימפּראַװיזאַטאָר) צו קענען
יעדעס מאָל מחדש זיין ביים עמוד ,שאַפן
װאָס נייערעס און אַריגינעלעס און אויך
פּאַרמאָגן אַ ריידדגעשליפענע כפול שמונה"-
קאַָלאָראטור מיט א שיינער פאל-
דיקע
מיט
סעטא (אַ פּיאַנאָ) און מעצאַװאָטשאָ
אַלע אַנדערע זיבן גליקן .מיט איין װואָרט,
די פאָדערונגען פונם עולם צום חזן זיינען
געווען גאנץ'2י' שטרענג ,אז ניט אַבי וועלכער
חזן זאָל מסוגל זיין צו קענען אויסהאַלטן דעם
ייייּ
עקזאַמען ביי ווילנער מ

ליניע  --נישט קיין ,געשטעלטע" ,קלאַסישע,
נאָר ,נעפיל חזנות" ,פריי פון וועלכע עס אי
נעצאַמטע פאָרמען ,איבערפולט מיט טיפן
און
=יל ,דבקות ,אומענדלעכע התעררות
השתפכות הנפש ,װאָס איז ביכולת מיט איר
מיסטיציעזער אָנרענונג אַריינברענגען די מת-
פּללִים אין אן עקסצענטריש-רעליניעזן עקס-
טאַז און שטיין ממש צפופים פאַרטראָנן אין
געשלוננען
העכערע פאַנטאַפטישע עולמות.
האָט מען יעדעס װואָרט און יעדן טאָן פונם
חזן ,װאָס האָט אָנגעפילט דעם חלל פונם
מקדש

מעט.

הי דאָזיקע דערהויבענע קדושה װאָס די
יידן האָבן מיט זיד אַרױסגעטראָגן פון שול
פון אַזאַ  שבת'דיקן דאַװונען האָט זיי גענעב
גייסטיקן חיות און דערמוטיגונג אין זייער
גרויען טאָנ-טענלעכן לעבן פאַר אַ גאַנצער
װאָר .אה וילנער יידן ,דארפט אור ווים)
זיינען באַרימט געווען פאַר אויסערנעוויינלע-
כע פּאַטריאָטן און גרויסע נאַשערס אויף
חזנות .איר האָט געקענט הערן נאָכזינגען
מיט נאָר פיינעם געשמאַק אַ גוט שטיקעלע

-פ42

ב;

קיין וואונדער,
ס'איז דעריבער
װאָס כיים עמוד פון ווילנער שטאָט-שול זיי-
ר ואיזרז
-

שט

געשטאַנען אַזעלכע באַרימטע חזנישע פי-
נען
גורן ,וועלכע זיינען מיט וועלט-רוםגעקרו ינט
געװאָרן און פון פאַרשיידענע שטעט האָט מען
זיד געריסן אין פאַרשײידענע צייטן אַרױיסצַו-
יכ

02

נגינה

אין אידישן

לעבן

כאַפּן פון ווילנע אירע שטאָט-חזנים ,ניט אָפּ-

שטעלנדיק

זיך פאַר קיין פּריז.

אויד אַפילו די ניט יידישע מוזיקאַלישע
װועלּט האָט אין פאַרשיידענע צייטן געהאַלטן
אַ שאַרף װאַכזאם אוינ אויף די ווילנער
חזנים ,לויערנדיק און זוכנדיק תרופות וי
אַזױ אַרום צו קענען זיי אַריבערגעװוינען
פילייכט פאַר דער אָפּערע-בינע.

איז עס דאָך עד היום ברייט באַװאוסט
דער פּאַרפירערישער פאַל מיט דעם לעגענ-
י | א 2
דאמ שער פטל אביע'ל" .קזו
עו עג שטטי | יס טרא שו =
דוה
סּ ק י ( ,)* )0381--0181וועלכער איז
אונטער דער ווירקונג פון באַרימטן פוילישן
קאָמפּאָזיטאָר מאָניושקאַ ,װאָס האָט צו יע-
נער צייט נעלעבט אין ווילנע ,אַריינגעצויגן
געװואָרן מיט ליידנשאפטלעכן אינטערעס צו
דער פּוילישער אָפּערע אין וװואַרשע.

די רירנדיקע לעבנס געשיכטע פון ווילנער

בעל הבית'ל איז שוין אויף פאַרשיידענע
אופנים פון אַ צאָל שרייבער און היסטאָריקער
ברייט באַשריבן געװאָרן .דער גייסטיקער
:

/ר

-

י

ד)

פונם איבערנאַננ פון ווילנער
איבערברוך
עמוד צו דער וװואַרשעוװוער פּוילישער אָפּערע
האָט אַזױ שטאַרק געװוירקט אויף זיין פּסי-
כיק ,אַז ס'האָט אים דערפירט אַזש ביז צו
משונעת און איז אַזױי יונג ,אין עלטער פון
 4יאָר ,אַװעק פון דער וועלט.
מיט

אייניקע

יאָר

אויך פארע םוכס

צוריק

געװאָרן

()491/

איז

אַ גרעסערער

ראָמאַן אין צוויי טיילן פון מיין ווילנעריוגנט
חבר שאול ספיר ,מיט דער אויספירלעכסטער
ביאָגראַפיע פון ,ווילנער בעל הבית'?" .אויר
די פאַרװאַנדלונג פון זיין ביאַנראַפיע אין אַ
יידישן קּלאַננ-פילם (מיט חון משה אוישער
אין דער טיטול ראָלע) איז שטאַרק פּאָפּולאַ-
ריזירט געװאָרן צװוישן די יידן אויף דעם
אַזױ אַזן ס'איז

היגן קאַנטינענט,

ניט נויטיק

מער דאָ זיד ברייטער אָפּצושטעלן אין פּרטים
איבער דעם דאָזיקן ענין ,װאָס װאָלט אונדז
דאַרפן

צו ווייט פאַרפירן *)
אל

**

אי

חיים וואסערצונ
חיים וואַסערצוג ,באַקאַנט אַלס ר' חיימל
לאָמזשער ( ,)2881--2981אין אָנגעקומען
(אין 680
װיקכע
0אן
פון לאמושע
שוין מיט אַ באַדייטנדער חזנישער רעפּוטאַ-
ציע און אָנערקענונג אַלס דער יעניקער (וי
זאלודקאָווסקי באַצייכנט אים) ,װאָס האָט
נעבראַכט דערצו ,אַז מוזיק איז אויך ביי אַלע

שישטי

אטל

ביל

| = אשט צשצװשא -שיקטער .בעל הביש'יק",
אונטער װעלכו ער איז פאַראײביסט געװאָרן
טאפסט .שאט שער פשטאטען
אאו טושא ;שער
קעטשטט שע
אשן שר אש בע " 31אה שש
אײדעם צוס דאַמאַלסדיקן רײכן שטאָט גבאי
ששטשאשטא שטט שיט "אה צאש העה
תאפ
הי ש
געװאָרן
שוין אויפגענימען
()0381
חתונה
פֿאַר װילנער שטאט'סזן אלס ממלא מקומו
בא ו"ט פ וט טיט פאעטטארטהענעט פאַטער
חי קששטענשטיט יי
תש
ה' טי ה

*)דער היסטאריקער דרי יצחק שיפער הי"יד
אי זײנער אַן אַרבעט .8ג, .שומבאַלאַנטע
שטרכיט-מאַטעריאַלו װעגן דעס אויפהאַלט פן
ושאששי .אשישי
ו;קתעה וע אפיל א
װעגן
שטריכן
אינטערעסאַנטע
ברענגענדיט
דער לעגענדאַרישער פּערזענלעכקײט .,װהייזט
אויך אֵן ,אז ער איז געטען אַ משכילישער
באהעטמער ,װאָס האט פאַרברענגט אינס קרײז
צע אע"ף
3וו הו ששאצטטע "וישע שוראפער.
דרי יעקב שאַבצטי+ ,קולטור-געשיכטע פטן דער
השכלה אי ליטע" .צענטראַל פארבאַנד פון
פײ"לישע ײדו אץ אַרגעגצטיצע .בװענאָס אי
רעס,0591 ,

ואַסערצונ

חזן

אויך

האָט

רייכע צאָל קאָמפּאָזיציעס,

אַ

פאַרפאסט

וועלכע זיינען אַ

באַדייטנדער געווינס פאַר אונדזער ליטורגי-
וזיק .איין זאַמלונג פון זיינע שאַפונ-
ן נאַמען ,ספר שירי מקדש",
ו

איז פאַרעפנטלעכט געװאָרן אין יאָר  8781אין
ענגלאַנד ,וואו ס'האָט געוואונען אַנערקענונג
פון דאָרטיקע גרעסטע מוזיקער און באַזונ-
8

מאַלסדיקן

פון

דירעקטאָר

לאָנדאָנער

דער

מוזיק-אַקאַדעמיע דר' 0ווילדע ,אויד פון פּע-
טערבורגער פּראָפּעסאָר זארעמבא ,און א צאָל

אַנדערע וועלטלעכע מוזיק אױטאָריטעטן.
װאסערבוג

סײםס

וקיילילז

ושע

אָנערקענט געװאָרן פאַר אַ
פּוילישע הו
?שפה חיה" .מיט זיין גרויסן מוזיקאַלישן
װויסן האָט ער משפּיע געווען אויף דער קעננ-
װאַרט און אויך אויף דער צוקונפט .צו זיין
דאַוונען פלעגן קומען הערן אים אויך אַ סך
קריסטן .אויך אים האָט מען אייניקע מאָל
געװאָלט שטאַרק באַװירקן ער זאָל ווערן אַן
אָפּערע אַרטיסט .די איטאַליענישע אָפּערע
אין פּעטערבורג האָט אים געהאַט פאָרנע-
שלאָגן נאָר אַ הויכן האָנאָראַר ,אָבער וי אַ
שטרענג רעליניעזער ייד האָט ער גובר געווען
אין זיר דעם רייץ צו דער רייכער אָפּערע בינע
און אָפּנעװאָרפן די פאָרגעשלאָגענע גלאָריע.

יהושע

תאוווזוייוור

שש

פיינזינגער

שש שבע

וועל-

(,)9181 .-93281

די ווילנער קהילה האָט אים זייער הויך
געשעצט און דערמענלעכט צו פאָרן קיין ווין
זיד פאַרפולקאַמען

מער

אין מוזיק שטודיום.

קומענדיק צוריק קיין ווילנע ווידמעט ער זיך
אויך מיט אויסבילדן יונגע טאַלאַנטירטע זינ-
גער פאַר חזנים ,פון וועלכע אַ צאָל פאַרנעמען
שפּעטער

אָנגעזעענע

שטעלעס

דענע לענדער.

אין

פאַרשיי-

0

(איינער פון חזן וואַסערצוגס תלמידים
מובהקים ,אברהם (אַדאָלף) בעהר (0481
איז אגב שפּעטער געװואָרן פון די באַ-
)3

רימטסטע חזנים אין פראַנקרייך ,וואו ער איז
ביזן לעצטן טאָנ פון זיין לעבן געווען אוי-
בערקאַנטאָר פון דער פּאַריזער סינאַגאָגע,

(,רי דע לֹא וויקטואר").

יהושע

פײַנזינגער

כער איז פאַררופן געווען אין מיטן פון פאָ-
ריקן יאָרהונדערט פון די אויפגייענדיקע

שטערנס און שפּעטער אַלס אָנערקענטער
גרעסטער אױיטאָריטעט אין דער דאַמאָלסדי-
קער חזנים-וועלט ,האָט פאַרנומען די חזנו
שטעלע אין ווילנער שטאָט-שול אין יאָר 8681
אַלְס ממלא מקומו פון חיים װאַסערצוג ,ווע-
מען

מען

אַװעקגענומען

האָט

אַלס

חזן

קיין

לאַָנדאָן

ליידער

שטערן

אָבער

נישט

הא

טי

העס

לאַנג געלויכטן

גרויסער

און

חזנישער

נאָך

נאָר

אַ

נגינה

אין אידישן

לעבן

יוננערמאַן,

איז

הזן

נעשטאָרבן

אין

בערלינער

נאָך

אַ קורצער

)

9ס

פיינזינגער

שווערער

צו

יידישן

92

יאָר

שפּיטאָל

קראַנקהייט.

וועט דאַ אנב כדאי זיין איבערצונעבן אויך
ווענן די אינטערעסאַנטע כתבי חזנות פון די
פפורסמ'דיקע
צוויי נאָר-װאָס דערמאַנטע
ועגן
חזנים ,וואַסערצוג און פיינזיננער,
וועלכע ס'האָט שוין געהאַט פאַרצייכנט ח.
לונסקי אין זיינעם אַן אַרטיק? פון ווילנער
פּנקס .צווישן פאַרשיידענע אַנדערע פּונקטן
אין די כתבי חזנות ,װאָס האָבן זיד געהאַט
אייננעהיט אין ביבליאָטעק-אַרכיוו פון וויל-
נער היסטאַריש-עטנאַנראַפישער געזעלשאַפט,
האָט אויך נעלויטעט אפַּונקט ,אַז זיי זיינען
מחויב צו דאוונען אַלע טאָג אין דער גרוי-
סער שול און לערנען יעדן פּרימאָרגן נאַכן
דאַוונען אַ שיעור משניות און נמרא; שכירות
באַקומען זיי פון צדקה נדולה  4רוב? אַ װאָך,
פון בדק הבית  02קאָפּ .אַ װאָך ,אויך פון
הזכרת נשמות געלט ,און זיי מענן חנוכה ניין
מיט .הי
באס
דעם
העכהונעלט.
בעסן
;פייפערס" האַלט אויס צדקה גדולה.

ישראל קּופּער
ישראל

קופּער,

וועלכער

איז פריער

געווען

אַלע אַרטיקע מנגנים סיי מיט זיין באַוואונ-
דערנדיקן העלדן-טענאָר און סיי מיט זיין
אומגעהויער רייכער קאַלאָראַטור ,װאָס האָט
צו זיד קיין נלייכן ניט געהאַט צו יענער צייט
איז אָבער ווילנער יידן נישט באַשערט געווען
לאַנג צו קענען

געניסן פון אים ,ווייל דער

דאַמאלסדיקער ווילנער שטאָט מניד ,וועלכער
איז אַָנגעקומען פאַר אַ רב אין דער קאַל-
װאַריער שול אין ניו יאָרק ,האָט אים אַרױס-
גערופן אַהין ,וואו ער איז אויפגענומען גע
װאָרן מיט אַ גרויסן געהאַלט און איז שנעל
מפורסם געװאָרן אויד ביי די יידן אין אַמע-

-+

ריקע.

אין עטלעכע יאַר אַרום איז חזן קופּער

געשטאַרבן אין ניו יאָרק.
פהן

חס צפי

(פהנת)

יוסף צבי כהן ,וועלכער איז אָנגעקומען
אין ווילנע נאָך קופּערן ,איז אויד געווען איי-
נער פון די באַרימטסטע חזנים אין צווייטן
העלפט פון פאָריקן יאָרהונדער ,ואָס האָט
מרעיש עולמות געװווען מיט זיין ריזיקער
טענאָר שטימע און מתוקות'דיקן דאַוונען.
דערצו נאָך איז ער געבענטשט געווען מיט
אַן אויסערנעוויינלעכער הדרת פּנימ'דיקייט,
שטאַרק אַלעמענס אוים-
װאָס האָט געצוינן
מערקזאַמקײט.

אין ,די געשיכטע
געבן אין ,4291

אנודת
ווענן
די

החזנים
אים

יידישע

מיט

פון חזנות" (אַרױסגע-

צום -03יאָריקן

דאמריקה

יוביליי פון

וקנדה)

שרייבט

באַנייסטערוננ

דער

פון

מוזיקער

יוסף

טעאטער

דיען

רומשינ-

סקי ע"ה ,אַליין אַ געוועזענער משורר

ביי

חזן כהן אין ווילנע:

ישראל

קופּער

חזן אין בוקאַרעסט (רומעניע) ,האָט מיט זיין
אָנקומען אַלס שטאָט-חזן אין ווילנע אַרויס-
ביי
ענטוזיאַזם
גערופן אויסערגעוויינלעכן

,פון קאהאנ'ען אַלס חזן קען איד זיך
דערמאַנען צוויי זאַכן .איינס ,זייז הדרת פּנים
ט
 -אַזאַ שיינעם מענטשן האָגוים פלעגן זיד בוקן פאַר אים אין נאַס .און
שטימלעד איז ער געווען אַ טאמאניא (דער
באַרימטער איטאַליענישער טענאָר) .איד ווייס
ניט צי עס קען געבן אין לעבּן אַ בע
קאָמבינאַציע ,װי קאהאן מיט זיין גראַנדיע-
זער שטימע און דער כאָר פון ווילנער שול".

צוליב אַ געוויסן אינצידענט האָט חזן כהן

פאַרלאָזן

ווילנע

דאָווסקי,

דער

און

אוועק

ײ
זקן החזנים

נאָך

פון

חזן

רוסלאַנד.

דטז
קאַנאַדע,

ראים אין יעליסאַװעטגראַד ,דערנאָך אָננע-
קומען אין כאַרקאָוו ,וואו ער איז פּלוצלונג

ליאָוו) .זיינע קאָנצערט נסיעות און גראַמאַ-
פאַן-פּלאַטן .מאַכן אים  1מער וועלט באַ-

געלאַדן קיין אַמע-
ער קאַנצער-

ריקע אויף אַ קאָנצערט-טורנע.
טירט אויך אין אַ ריי אַנדערע לענדער מיט
גרויס דערפּאָלג .שפּעטער פאָרט ער צוריק
ייז װאַרשע ,וואו ער איז ליידער אינם גרויסן
יידישן
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וישב-
װועל

קאַנסטאַנטינאָפּאָל ,האָט חזן כהן נאַכן פאַר-
לאָזן ווילנע (שוין אַ קימא לן פון עטלעכע
פופציק יאָר צוריק) געדאַװנט אַ ימים נו

::

געשטאַנען
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דוד

שטײנבערג

משה

װאָרן פאַר ווילנער שטאָט-חזן נאָך סיראַטען
און איז שנעל זייער באַליבט געװאָרן ביים
ו

יי

1

סן

יוי!ודייא;*

זינג

-ן

זי

= ו'זר*

טעמפען

י

אַמענט

ברייטן
האָט

דעם

עולם

שטייגער

,זאָגן",

דרונגען
איז ער ווילנער שטאָט-חזן און ווערט דער-
נאָך אויפגענומען אַלְס אױיבערקאַנטאָר פון
:
/ז-
די
דער טלאָמאַ צקער סינאַנאָנע אין װואַרשע.
יֹ
בענקעניש פון ווילנער מנגנים נאָך ח
ראָטא איז אָבער געווען זייער גרויס ,פלעגט
מען אים אָפט אַראָפּברענגען אויף קאַנצערטן,
וועלכע האָבן געהאָט אומנגעהויער גרויס ביי-
פאַל.

און

מיט זיין רייכן

מיט

איז
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הין ער איז שפּעטער צוריקנעפאָרן ממשיך
זיין דאָרטיקע שטאָט-חזנות אַ משך פון איי-
ניקע יאָר.
דער אויפקום פון שוידערלעכן נאַציזם אין
אײיראָפּע האָט אים צוריקנעבראַכט קיין ניו-
יאָרק ווא ער איז נפטר נעװאָרן אין ,1491

אין עלטער פון  07יאַר, .

אויפגענומען פון דער גרויסער כאָר-שול אין
פּעטערבורג ,וואו ער איז געבליבן בין נאָכן
אויסברודך פון דער באָלשעװויסטישער רעוואָ-
לוציע .שפּעטער געלינגט אים קומען קיין
אַמעריקע ,וואו ער איז אויפגענומען געװאָרן
פון דער פּראַמינענטער ,שערי צדק" שול
אין ניו יאָרק און געשטאַנען דאָרט עד סוף
ימיו

(.)4491

טבש
חוה יו
חוד

רויטטאו.

װען

ער

פיו

פון

בע

באכּמוט

מרדכי

ד-דרדי 

ןש

הערשמאַן,

הו

/

/

רדלזא

ארגא

װעלכער

אי

אין

אַזױי

שטאַרק פּאָפּולער געווען אין דער הזנים-
וועלט ,איז אַננעקומען אַלס שטאָט-חזן אין

ווילנע אין  .3191אַ יאָר שפּעטער ,ווען ע
ברעכט אויס די ערשטע וועלט-מלחמה ,ווערט
ער ,וי אַ ,זאַפּאַסנער סאָלדאַט" ,אויך נל

רליוי-

דוד

רויטמשן

אָנגעקומען פאַר ווילנער שטאָט-חזן ,געדענקט
זיד מיר נאָך וואויל עד היום דעם ענטוזיאַזם
װאָס דער דאָרטיקער עולם האָט אַרױיסגעװיזן
נאָך זיין ערשטן שבת דאַוװונען .אַװאַציעס
זיינען אים נעמאַכט געװאָרן אַרױסנײענדיק
פון שול דורך אַ קאָמפּאַקטער מאַסע פון די
מתּפּללים ,װאָס האָבן אָפּגעװאַרט אויפן שול-
הויף .די נאַנצע יידישע נאָס און אויר די
שכנותּדיקע דייטשישע נאַס זיינען געדיכט
געווען מיט יידן ,װאָס האָבן זיד פון אַלֶע
זייטן געריסן מיטבאַנלײיטן חזן רויטמאַן פון
שול ,אַזױי שטאַרק איז מען גערירט געװאָרן
פון זיין דאַמאָלסדיקן מתוקות'דיקן דאַװנען.
זיין רייכע מוזע און גרויס שעפערישער כוח
ביים עמוד איז באמת געווען אין לשער ,אַז
די יידן האָבן אים ממש פאַרגעטערט .אָבער

מאָביליזירט אין דער אַרמײ .אָבער נְלִיקלֵי-
כערווייז ביי אַ פאָרגעקומענער ספּעציעלער
גאָטעסדינסט אין ווילנער שטאָט-שול (פאַרן
נצחון פון רוסלאַנד) ,וואו עס זיינען געוועז
פאַרטראָטן די הױיפּטלינגע פון דער אָרטיקער
מיליטערישער מאַכט ,האָט חזן הערשמאַן מיט
זיין געטלעד געזאַנג אַזױ שטאַרק נושא חן
געווען ביים קרינס קאָמאַנדיר רענענקאַמף,
אַז ער האָט אים זאָפאָרט באַפּרייט פון מי-
ליטער.

געווען צו האָבן ביי זיך אויף לאַנג .ער ווערט

 ?7יאָר האָט חזן הערשמאַן פאַרטראָטן מיט
חשיבות די חזנות-שטעלע פון ווילנער שטאָט-

אויד אים איז די ווילנער יידן ניט באַשערט

צרדכי

הערשמאן

שול.

איז ער צוזאַמען מיטן באַ-

אין 0291

רימטן מוזיקער דירינענט ליא ליאָוו אַװעק
קיין אַמעריקע ,וואו ער איז גאָר ניך זייע
באַרימט און אַלזייטיק באַליבט געװאָרן אי

אַלס עמוד קינסטלער ,אי אַלס אויסגעצייכנ-
זיננער פון ערשטן ראַנג.
שוער קאַנצערט
שטאַרק מפורסם האָבן אים אויך געמאַכט
זיינע צאַָלרייכע וואונדערבאַרע גראַמאָפאָן-
רעקאָרדס ,וועלכע װועלן פאַר יאָרן לאַנג נאָ
באַוואונדערן
חון

נגינה

הערשמאן

ליבהאָבער
איז

נאָר

בכל

תפוצות.

פריצייטיק

הי

אין ניו יאָרק אין ( 0491געלעבט

פּערמאַנענט

צו פאַרנעמען

דאָזיקן חזנות

דעם

אַמט.
קוורצטערמינ

שול זיינען
וופ
אין

יקע

שּ

חזנים

געווען:

אַוויטש
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נה.,.

װעקכשב

נאָר הערשמאַנען איז שוין ניט אַזױ לייכט

צֹ

זיר לעת

עתה

סמיט

אַ צייטוייליקן

=

םּ

וויטש ,וועלכער איזאַנגאַזשירט
יאָהאַניסבורג ,אַפריקע.
ד ו ד .ק א צ ט א ן).
ווילנער שטאָט
ז

געװאָרן קיין

געשטאנען

א

שול אַ קורצע צייט ,דערנאָך
עמבערג און שפּעטער אין

וֹ

ביז

ביאַליסטאַקער שטאָט שול( .גענויער וועגן חזן

ס'וועט זיד סוף כל סוף אפשר דאָך אויסזיכן

יביאַלסיטאַקער

עפּעס אַן אבן טוב ,אַ חזן ,װאָס ז

חזן

און

אין זעלבן יאָר פון זיין אָנקומען אין ווילנע
אויפגענומען געװאָרן אין װאַרשעװער טלאָ-
מאַצקער שול בלוין אויף איין יאָר .שפּע-
טער אַרוסגערופן געװאָרן קיין מאַנטשעס
-

געווען אויסצוקלייבן אַ שטאָט-חזן פאַר וויל-
נע ,װאָס זאָל קאַפּאַבעל זיין צו באַפרידיקן
די דאָרטיקע מנגנים .עס זיינען געקומען אויף
פּראָבעס ח ז

שפּע-

קאַצמאַן

זע

דאָס

קאַפּיטל

סעוו

פון װילנער שטאָט שול ביז

טעמפּל בית אל"

==

9

יאָר חזנות

מיט

צקי

גלאָריע און װעלט

רום
משה

עמוד

דער

צוריק

פון

באַקומען

שטאַט-שול

ווילנער

זיין א

האָט

אַ

און געהעריקן

הונדערטער יאָרן; אַ ייד מיט אַ פּאַטריאַרכאַ-
לישן אויסזען ,מיט אַ לאַנגער שיינער באָרד,
אַ גרויסער תלמיד חכם ומנגן ,האָט ער מיט
:
פולער ווירדע אַנגעהאַלטן
,שליח צבור"  --דער פאָלקס פארטרעטער
צו
פט
פּון עמוח .אַון די דאָזיקע ?
אין
באַרוף ,האָט ער אויך איינגעפלאַנצט

זיין אַנטפּלעקטע חזנישע געניאַליטעט און
רייף געװואָרענע פענאַמענאַלע זיסע לירישע

טענאַר שטימע האָט אָנגעהויַבן ממש פאַר-
כישופ'ן דאַָרטיקע מנגנים .עס איז דעריבער

קיין חידוש ניט װאָס זיין אָנערקענונג און
פּאָפּולאַריטעט אין אַזױ שנעל געשטיגן און

זייכע (תקמירים.

זיך ברייט צעװואַקסן ן ווייט אַריבער דעם לאַנד

אין אַנהויב פון דער ערשטער וועלט-מל-

פון ליטע.

חמה

קוסעוויצקי'
ראָלע אין חזנות און
עטאפּןך-מאַרשרוט
שנעלער
נלאָריפיצירטער
פאַרדינט אַ פולשטענדיקע ביאָגראַפיע ,װואָס

מיר האַפן ,אַז ס'וועט אונדז
אונדזער איצטיקער אַרבעט.
שוין

אלס

יאָריקער

אַכט

נעליננען

אין

ביי

זיין

ייננל,

רעאל,

קאַנאַדע),

מיט זיין אויסערגעוויינלעכער

סעוויצקי צוריק

אַלעמען

*) דיריגענט איז בשעחו געװען דוד אֵי-
זענשטאַט היײד ,מיט װעמען סוסעװיצקי איז
מיט יאָרן שפעטער צזאַמען געשטאַנשט שוין
טלס אויבערסאנטאר פון דער טלאמאשטצפער
סינאַגאָגע אין װאַרשע.

מתיקות'דיקער

שטימעלע און גרויסן טאַלאַנט .עס וערט
אים פון מבינים פאָראויסגעזאָגט אַ גרויסע
זינגערישע

קאַריערע

אין

דער

מיט

דעו

פאַ

אַ קורצע צייט

זענער חזן פון ;בית דוד" שול אין מאַנט-
באַגייסטערט

פאַרלאָזן זיינע עלטער

יא

הזה

א-
=

א
מיליע די אָפּנעברענטע ס
דערנדיק איבער פאַרשיידענע שטעט
קומען אַן קיין ראַסטאָוו .דאַ האָט משה'לע
זיר באַקענט מיט חזן אליהו
ז"? ,וועלכערנעמט אים אַרין אין
מאָלסט נאָר װאָס געגרינדעטן ,הזמיר" נע-
הוויא-
וו
זאַנגס פאַראיין און דערנאָך אין
258
=
|
/
נאָנאַלן כאָר)*.

ערשטן אריינטריט אין די זינגער-רייען ,אָנ-
אט ביים סמארנאַָנער
הויבנדיק 6
שטאָט-חזן ר' אפרים שלעפּאַק ז"ל (געווע-
ער

אויף

האַט  70ערשטער הזנישער רבי שלעפּאַק
וועלכער איז געווען פון די אַמאָליקע נרויס-
חשיבות'דיקע חזנים-טיפּן .,,װאָס האָבן נע-
וועבט די טראַדיציאַנעלע יידישע ננינה פון

תּיקּון ערשט מיט דער אויפנעמונג ,אין ,6291
מ ש ה
יו דעם דאמאָלס נאָר יוננן חזן
קי .שױן אוב אן איינענער
עוויצ
ס
פּראַדוקט פון ליטע ,געבוירן אין סמארנאָן.
ווילנער גובערניע ,אין יאָר .0091

שטה

ואָניקע

השפעה

האָ

קוסעװיבּקי
אים

נע-

צוקונפט.

45

44

בלייבן

אין

דער

הרוב ער

שטאָט

האָט

ער

ניט געקענט און איז אַװעק קיין ווילנע ,וואו
ער האָט זיך אַרײינגעװאָרפן מיט דורשט אין
מוזיק-שטודיום און אַלגעמיינער בילדוננ ,פאַר-
טיפנדיק זיך אין דער זעלבער צייט אויך אין
יידישע וויסן .באַהערשט מיט אַ שטרעבונג

צו שלימות ,װאָס זאָל אים ראוי מאַכן צו

קענען דערגרייכן דעם וועג פון אַ פּערפעקטן
קינסטלער ,מאַכט ער דורך מיט פלייס און
נרויס אויסצייכנונג די ווילנער מוזיק שולע.
האָבנדיק אויך אַ חוש און באַגאַבונג פאַר
קונסט  -מאַלערײי און סקולפּטור  -שטודיום
שפּאָרט ער אויך אִפּ צייט צו לערנען ביים
באַרימטן יידישן פּראָפּעסאָר זלמן סטראַזש.
דער איצטער
קוסעויצקי'ן,
אין משה
וועלט באַרימטער עמוד קינסטלער און הויכ-
ראַנגיקער קאָנצערט אַרטיסט ,װאָלט איך
זאנן ,איז פאַרלוירן גענאַנגען אָדער דער-
דריקט געװאָרן א פאַרבאָרנענער פּאָטענציע-
לער כוח פון אַ צוקונפטיקן קינסטלער אין
מאַלערײי און סקולפּטור ,װואָס װאָלט אונדז
מענלעך אַרױסגעבראַכט אויף דער אַרענע אַ
נאָכפּאָלגער פונם אַמאָליקן ווילנער מרדכי
אַנטאָקאָלסקי ( ,)2091--3481אַנשטאַט דעם
ווילנער שטאָט חזן .דאָס מאַכט מיר אַזױ
צו דענקען ,ווען איד דערמאָן זיר װאָס פאַראַ
עס פלענן אַרויסרופן ביי
באַוואונדערונג
אונדז אין ווילנע ,אינט חבר'שן קרייז ,זיינע
מערקווירדיקע מאַלערישע אַון פּלאַסטישע אַר-
מייסטערהאַפטער
דער
באַזונדערס
בעטן,
סקולפּטור-ביוסט פונם דאַמאָלס יוננן דירי-
גענט ח .גלעזער ,וולעכער איז שפּעטער ,אין
דער נרוליקער צווט פון חורבן .טראניש
אומנגעקומען אין ווילנער געטאָ.
בכל? אין ביי פוסעוויצקין

אין די װוננט-

אַ שטאַרקער
יאָרן פאַרגעקומען
לעכע
אַ מין געראנג? אין זיינע
,ויתרוצצו"
שטרעםונגען און זוכענישן פון דעם וועג צו
קונסט .מנצח געווען האָט ,וי מיר זעען ,די
שטאַרקע נגינה-תשוקה ,װאָס האָט אים שפּע-
טער באַקרוינט מיט דער טיטולירונג אַלס
חז| הדור.

נאָך איצט דערמאַנט ער מיט פאַרבענקט-
קייט אָט יענע אידילישע יוננט-יאָרן אין
ווילנע .ווען מיר איז לעצטנס אויסנעקומען
צו פאַרברענגען אין ניו יאָרק ביי אים אין
הויז ,וואו מיר זיינען א אַנד אַליין נע-
זעסן ביז שפּעט אין דער נאַכט פאַרטיפט אין
אלַעננערן שמועס וועגן יענער פאַרגאַנגענער
טרוימערישער צייט אין ווילנע ,האָט ער מיט
אַ מין פאַרלינטשאַפט נגעוויזן אַ פּאַר פון
זיינען איינגעהיטע אַמאָליקע קונסט-אַרבעטן,
װאָס ער האָט אַרױיסגענומען פון זיין אַרכיו.

דערמאַנט

ס'װואָלט נאָך פיל געקענט

װערן

ווענן קוסעוויצקין אויפן דערמאַנטן געביט,
אָבער דאָס װאָלט אונדז אַוועקגעפירט אין אַ
זייט פון די עצם געצילטע חזניש-ביאַנגראַפיש?
שטריכן.
2
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אין  2291טרעפט ער זיד ווידער מיט חזן
איז דאַמאָלסט אויפ-
זאַלודקאָווסקי ,וועלכער
גענומען געװאָרן אין ווילנע אַלס אויבער-
,הרת הקודש" .אין יענער צייט
קאַנטאָר פון ט
הייראַט קוסעוויצקי מיט אַ סאָפּראַנאַ זינ-
גערין ,מיט וועלכער ער האָט זיך באַקענט
ססחר
אינם ;הזמיר" כאַר פון האפטאט.
קדושין איז חזן זאַלודקאָווסקי ,וועלכער גיט
זיך אָפּ מיט אים ,װוי מיט אַן איינענעם ברו-
דער ,לערנט אים ווייטערע שטים-בילדונג און
חזנות .זייענדיק טאָג און נאכט ביים חזן
דערלערנט קוסעוויצקי גרינדלעך די יסודות
פון דער ליטורגישער קונסט .די טענאָר
שטימע הויבט זיך אָן צו אַנטװיקלען ביי
אים אין פולן פּראַכט און גלאַנץ ,און זאַלוד-
קאָווסקי גיט אים צו מוט און אינספּיראַציע
אַזױ ,אַז נאָך
צום ווייטערדיקן שטודיום.
איידער זאַלודקאָווסקי פאָרט אֶפּ פון ווילנע
קיין ענגלאַנד ,וואו ער איז אַנגאַזשירט גע-
װאָרן אויף דעם חזנות-אַמט פון צענטראַל-
סינאַנאַגע אין ליװערפּול ,ווערט קוסעוויצקי
אָנגענומען אַלְס חזן ,צוערשט אין ווילנער
זאַװולס שול און בלויז איין יאָר שפּעטער
ווערט ער שוין מיט גרויס כבוד אויפגענומען
אַלס ווילנער שטאָט-חזן .צו פאַרטרעטן דעם
יחוס'דיקן עמוד פון דער באַרימטער אַלטער

נגינה אין אידישן לעבן
נע-
נרויסער שול אין ווילנע ,וואו עס זיינען
שטאנען ריזן פון דער פריערדיקער חזנים
פּלעיאַדע ,מיט וועלכע ס'האָט גע'שמ'ט אַ
װועלט ,האָט עס פאַר אַזאַ יוננערמאנטשיק
געמיינט א דערגרייכונג פון העכסטער מדרנה.
ואר כקין האט די ויקטער שטאט-שו?
נעהאָט דעם פארנענינן צו האָבן חון משה
קוסעוויצקי ביי איר עמור.

אין

,8291

ווען

חזן

נרשון

סיראָטא

איז

אַרויסגערופן געװאָרן קיין אַמעריקע ,האָט
דער קאַָמיטעט פון ואַרשעווער טלאָמאַצקער
סינאַנאַנע דערקלערט אַ קאַנקורס אויף דעם
ליידיק געװואַרענעם חזנות אַמט .חזנים פון
דער נאַנצער וועלט זיינען געווען אויף פּראָבע.
און דער יונגער קוסעוויצקי געווינט דעם קאָנ-
קורס .זיין נאָמען צעטראָגט זיר שנעל מיט
גלאָריע אויך איבער נאַנץ פּוילן
חזן
און

קוסעוויצקי

װושכט

באַנוננט

שיט פאר שיכור'ט

זיד אָבער

ניט

פון זיין דער-

גרייכטן קאַלאַסאַלן דערפאָלנ אין זיין נאָר
בליענדער יוננט .אונטער דער השפּעה פון
פּראָפּעסאַר
געלערנטן
נרויסן טעאַָלאַנישן
באכינער שאר ז'? ה/יה .מיט װעמען ער איז
געשטאַנען צוזאַמען אויפן אַמט אין טלאָ-
מאַצקער סינאַנאַנע ,װאַרפט ער זיך אַריין
מיט נרויס התמדה ,זיד צו באַװאָפּענען פיל
מער מיט יידישן וויסן ,און זעצט אויך פאָר
נלייכצייטיק זיין שטימע בילדונג ביי די אויס-
שטייענדסטע דאָרטיקע וװאָקאַל-פּראָפּעסאָרן
אין יענער צייט ,װוי :פּראָפ .בזשעזשינסקי
(יאַן קּעפּוראַ'ס געזאַנג-לערער) ,פּראָפ .ליע-
ליוא און אומבערטא מאגנעז (אַן איטאַל-
יענער) ,ביז ער דערגרייכט פּערפעקציע און
פולע רייפקייט אין געזאַנג-טעכניק.
מיט זיין קינסטלערישן פאַרטראַג און וויר-
טיאָזע װאַריאַציעס ביים אויסטייטשן אייננ-
אַרטיק דאָס ליטורנישע נעזאַנג ,האָט הזן
קוסעוויצקי אומגעהויער שטאַרק באַגייסטערט
זיינע צוהערער ,וועלכע פלעגן אָנפילן יעדעס
מאָל די שול מפּה אל פֹּה און פּשוט שלינגען
פאַרנאפט יעדעס וװאָרט ,יעדן טאָן ,װאָס
פאַרהילכט דעם חלל פון דעם מקדש מעט,

פארט וראָננדיק

מיסטיציזם
עולמות.
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אריבער

די נרעט

נעצן פון פּױלן .מ'האָט אים גענומען אַרױס-
רופן אָפטער אויף קאָנצערטן און תפילות
אוה

אי

די

צענטעהן

נרויסע

מערב אייראָפּע .דער נאָמען
איז געװאָרן

אַ שם

דבר

בון

באנץ

משה קוסעוויצקי

אִין ווין ,בודאַפּעסט,

ברוסעל ,אַנטװערפּן ,פּאַריז ,לאַנדאָן און אַ
סד אַנדערע גרויסע יידישע קהלות ,ניט װויי-
ניקער

װוי אין ואַרשע

אָדער

ווילנע.

אויך זיינע דאַמאָלסדיקע צוויי באַזוכן אין
ארץ

ישראל

זיינען

געקרוינט

געװאָרן

מיטן

נגרעפטן דערפאָלנ .זיין אָנקום אין הייליקן
לאַנד האָט אַרויסנערופן א מין נאַציאַנאַלן

יידישן מוזיק יום-טובּ .ער איז פאַרשריבן
געװאָרן צוויי מאָל אין ספר הזהב פאַר זיינע
לייסטוננען לטובת קרן הקימת לישראל מיט
זיינע פּראַכטפולע קאָנצערטן און תפלות .דער
ע  2דעם
ישוב קען נאָך עד היום ניט
נחת דוח ,װאָס חזן קוסעוויצקי האָט זיי פאַר-
שאַפט צוזאַמען מיטן גרויסן דירינענט לעאַָ
ליאָוו ,וועלכע זיינען צוזאמען דאַמאָלסט
אַרױיסגעטראָטן.
ביי

קוסעוויצקי'ס

באַטרעטן

צום

ערשטן

מאָל דעם ארץ ישראל באָדן האָבן זיד איבער
די נאפן פון הער יידישעה ה? אבירב דוהה
גרויסע מענאַפּאַנען הילכיק צעטראָגן די דער-
קוויקנדע זיסע קלאַנגען פון זיינע גראַמאַפאָן-
פּלאַטן ,װאָס מ'האָט ספּעציעל געלאָזט שפּילן
קכבור זיין אנקּום.

דער דעמאָלסדיקער פּוילישער קאָנסול אין
ארץ ישראל ,האָט העהנדיק אַ באַגייסטערטער
קוסעוויצקי'ס אַ קאָנצערט ,אים באַשאַנקען
מיט אַ מעדאל-אויסצייכנונג און מיט פיל
פּיעטעט זיך אויסגעדריקט אין זיינער אַ
רעדע ,אַז זיין פּוילישע מלוכה שטאָלצירט
מיט איר גרויסן בירנער און װירטואָזן גע-
זאנגמייסטער.

אין  ,8391לכבוד דעם -01יאָריקן

יוביליי
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פון קוסעוויצקיס פארטרעטן דעם חזנות-אמט
פון דער טלאָמאַצקער סינאַנאַנע ,האָט אים די
שול פאַרװאַלטונג גענעבן אַן אורלויב צו
דערמענלעכן מאַכן אַ רייזע קיין אַמעריקע,
וואו מ'האָט שוין פון לאַנג אָן אַזױ שטאַרק
געגאַרט אים הערן .די װאַרשעװער שול מנ-
הינים האָבן אַנב געװאָלט מזכה זיין דעם
אַמעריקאַנער יידנטום און מיט שטאָלץ באַ:
ווייזן מיט װאָס פאַר אַן אבן טוב אַ חזן זיי
זיינען געבענטשט .איז איבעריק איצט אי-
בערצו'חזר'ן נענוי װאָס פאַר אַן ענטוזיאַס-
טישן רושם חזן קוסעוויצקי האָט בשעתו
אַרויסגערופן מיט זיין ערשטן אַרויסטריט אין
קאַרנעני האָל .די נאַנצע יידישע און עננלישע
פּרעסע איז ,כידוע ,פו?ל געווען דאַמאָלסט מיט
און אויסערגעוויינלעכער באַ-
לויב-קריטיק
וואונדערונג איבער דעם גרויסן עמוד קינסט-
לער און קאָנצערט מייסטער.
די פילע אָנבאָטן ,װאָס זיינען אים דאַן נע-
מאַכט געװאָרן צו פאַרבלייבן אין אַמעריקע,
האָט קוסעוויצקי צוריקגעוויזן .אים האָט נע-
צוינן צוריק קיין װאַרשע אין דער טלאָמאַצ-
קער שול ,די קעניגרייד פון חזנות אין פּוױלן,
וואו ער איז געווען דער פּרינץ פון עמוד ,צו
וועמען יעדערער האָט אַרויפנעקוקט; זיין
וועלט איז געווען אָנגעפילְט מיט באַגייסטע-
רונג און פאַרערונג ,מיט שטענדיקן ננינה-
דורשט און רעליניעזער בענקשאַפט ,מיט
סודות פון דער געטלעכקייט.

אין  ,93291דעם ערשטן סעפּטעמבער ,האָט
אויסנגעבראַכן די צווייטע וועלט-קריג .נלייך
ביים אויסברוך פון דעם שרעקליכן אייראָפּײי-

אישן חורבן ,איז פריער װוי אומעטום פּױלן
באַפאַלן געװאָרן פון די ווילדע נאַצישע חילות

און װאַרשע מיט איר גרעסטער יידישער
קהלה איז גרויזאַם באָמבאַרדירט געװאָרן.
אין אייראָפּע האָבן זיך פאַרשפּרײט ניט
קיין פריילעכע בשורות ,װאָס האָבן זיך דער-
טראָנן אויד אויף דער זייט ים ,וועגן חזן קו-
גליקליכערווייז האָט מען זיד אַ
סעוויצקי.
צייט שפּעטער דערוואוסט ,אַן אים אין על
פּי נס געלונגען צוזאַמען מיט זיין פאַמיליע

זיר אַרױיסצוראַטעװען פון די נאַצישע נעגל
און אַריבערשמוגלען זיך דורך פאַרבאָרנענע
אומוועגן איבער דעם טייד בוג ,דערשלאַננדיק
זיד קיין ביאַליסטאָק ,וואו עס האָט זיך צו
יענער צייט געפינען די סאַוועטישע מאַכט.
קוסעוויצקי באַקומט גנלייך אַן איינלאַדונ
פון קונסט-מיניסטעריום צו מאַכן אַ קאָן-
1

מאָסקװע .ער טרעט אויף מיט קאַנצערטן אין
אָדעס ,סװערדלאָווסק ,באַקו ,טיפליס און
קיעוו .זיינע דערפאָלנרייכע קאַנצערט-אויפ-
טריטן רופן אַרױס אומגעהויערע באַגייסטע-
רונג אין דאָרטיקע אַלנעמײינע מוזיקאַלישע
קרייזן .נלייד נאָך זיין ערשטן קאַנצערט,
װאָס איז אַראַנזשירט געװואָרן פון מאָסקװער
רעגירונגס קאַנסערװאַטאָריום ,האָבן מוזיק
קריטיקער פון דער רוסישער פּרעסע זיך גאָר
ניט געקענט אָפּלוױיבן פון דעם גרויסן מוזי-
קאַלישן געווינס מיט דעם אָפּגעראַטעװעטן
מיכאַאי? קוסעוויצקי ,וי ער איז דאָרט גערופן
געװאָרן.
דאָס מערקווירדיקסטע דערביי איז געווען,
װאָס אין זיין דאַמאָלסדיקער קאַנצערט פּראָג-

ראַם ,וועלכע האָט איינגעשלאָסן אַ ריי גע-
קליבענע רוסישע און פּוילישע אָפּערע אַריעס,
אַראַטאָריעס און יידיש ליטורניש געזאַנג,

האָט דוקא דעם גרעסטן בייפאַל געהאַט די
לעצטערע פּראַנראַם-טײל ..איבערהויפּט זיין
נשמה-פאַרכאַפּנדיק כל נדרי זינגען האָט אַלע-
מען פון די צוהערער אַמשטאַרקסטן מיטגע-
ריסן ,און ניט-יידן װוי יידן האָבן זיךר ממש
געווייקט אין טרערן.

אין קיעוו האָט מען אים פאר גרויס באגייס-
טערונג געטראָגן אויף די הענט פון קאָנצערט

זאַל אין האָטעל אַריין ,און ערשט דאָרט גע-
מוזט איבעראַנייעס זינגען פון האָטעל באַלקאָן
צום ענטוזיאַסטישן פּובליקום ,װאָס איז פאַר-
זאַמלט געווען אויפן גאַס.

נאָכן אוסברוך פון דייטש-רוסישן קריג
(-99טן יוני )1491 ,איז קוסעוויצקי ,צוזאַמען
מיט פילע אַנדערע קינסטלער ,עװואַקואירט

נגינה

אין אידישן

לעבן
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געװאָרן אין טיף רוסלאַנד ,אויסהיטנדיק
פון באַדראָענדן פּראָנט-געפאַר.

זיי

אויף דעם פאַרלאַנג פון בילדונגס מיניס-
טעריום פירט ער דורך אַ קאָנצערט טור אי-
בער דער ווייטער און ברייטער רוסלאַנד .זיינע
קאָנצערטן דינען װוי אַן אינספּירירנדיקער
כח ,װעקנדיק לעבנס-לוסט און קעמפערישע
דערמוטיגונג אין פילע טויזנטער הערצער פון
די קרינס-פירפריקע בירנער .פיי יורן ,סיי
קריסטן ,אין די סאַמע פאַרוואָרפנסטע מקומותּ
פון דער ריזיקער רוסישער טעריטאָריע .דער
נאַמען קוסעוויצקי האָט זיד װוי אויף אָדלער-
פלינל גענומען טראַנן מיט לויב און באַוואונ-
דערונג .ער באַקומט די גרעסטע אויסציי-
כענונג פון דער רענירונג פאַר זיין קינסטלע-
רישער

לייסטונג.

אָנהויב  2491פאַרלאָזט ער דעם קאַלטן
אוראַל ,וואו ער האָט געגעבן אַ צאָל
0
אָנצערטן ,און קומט אָן אין מיטל-אַזיע .זיין
ר
קאַנצערט פון אַ נייעם ציק? הויבט
זיד אָן אין טאַשקענט ,די הויפּט-שטאָט פון
אוזבעקיסטאַן.
אן ,4491

ווען דער

דייטש

האָט גענומען

אָפּטרעטן ,פירט איבער קוסעוויצקי
מיליע פון מיט?-אַזיע אויף קאַװקאַז,
הויפּט-שטאָט פון נרוזיע ,טיפליס.
ווערט ער איינגעלאַדן צו ווערן דער
הא -טענאר אין דער גהוזינישער
אָפּערע.

זיין פאַ-
אין דער
דאָרט
פּרינצי-
פלוכה-

בין  6491זיננט קוסעוויצקי אין דער
אָפּערע מיט גרויס בייפא?ל אין די לייטנדע
טענאָר-ראָלן פון רינאָלעטא ,טאָסקא ,לאַ טראַ-
װויאַטאַ ,באָריס גאַדונאָוו א.אַ.
נאָר דער מלחמה איז חזן קוסעוויצקי צו-
זאַמען מיטן שטראָם פּוילישע יידן ,פליכט-
קינגען ,צוריקגעקומען קיין פּוילן .אָנקומענ-
דיק קיין װאַרשע און דערזען וי אלץ אין
פאַרוויסט און אָפּנעװישט געװאָרן  ---נישטאָ
מער די האַרציקע יידן ,נישטא מער די שיינע
מלכות'דיקע טלאָמאַצקער שול ,איז אים באַ-
פאַלן אַ שוידער און אויך פאַרשוואונדן איז

געװאָרן דער גאַנצער אינטערעס פאַרן לעבן.
אַ שרעקלעכער

האָט

יאוש-געפיל

געפּלאָנט.

קיין סימן פון אַ וועלכן עס איז האָפנונגס-
שטראַל .ס'איז נאָר אויסנעשלאָפן געווען אַ
ט ראַכט צו טאַן ווענן
וו עלכע

פפּעקטיוון

פאַר דער

עס

פער-

איז

צוקונפםט...

צום גליק ,װוערט חזן קוסעוויצקי אייננע-
לאַדן דורך דעם דאַמאָלסדקן פּוילישן פּרע-
מיער-מיניסטער פאַר אַ קאָנצערט אין איינעם

פון די גאַנץדאיבערגעבליבענע פּאַרלאַמענט-
זאַלן ,וואו ס'זיינען
גאַנצע

פּוילישע

אים

רענירונג

געקומען
און

הערן
אויך

ד
דער

דיפּלאָמאַטישער
אויסלענדישער
צווישן וועלכע עס האָבן זיד אויר געפינע
נמבאַסאַדאָרן פון אַמעריקע און לש
אַ דאַנק דעם באַגייסטערטן רושם פון יענעם

קאָנצערט געלינגט אים צו באַקומען ענגלישע
און אַמעריקאַנער וויזעס צו באַזוכן די ביידע
לענדער.
אין ענגלאַנד טרעפט זיד משה קוסעוויצקי
מיט זיינע דריי ברידער ,באוואוסטע הזנים,
ןויר מיט זיין מוטער ,וועלכע האָט אויס-
א
נעוויינט אירע אוינן פון בענקשאַפט .גרויס
איז געווען די פרייד פון דער באַגעגעניש נאָך
אַזאַ לאַנגער צייט פון צעשיידונג.
חזן קוסעוויצקי ווערט איינגעלאַדן צו געבן
א סעריע קאָנצערטן אין לאָנדאָן און אַנדערו
שטעט פון עננלאַנד .די קאָנצערט-אויפטריטן
ווערן געקרוינט מיטן גרעפטן דערפאָלג ,װאָס
אַ קינסטלער קען זיד נאָר פאָרשטעלן.
דעם

-12טן

דעצעמבער,

,6491

גיט קוסע-

וויצקי ,אין לאַנדאָנער אַלבערט האָל ,זיין
אָפּשײיד קאָנצערט ,און ענדע יאַנואַר,491/ ,
פארט ער אָפּ מיט זיין פאַמיליע קיין אַמעריקע.
ד דועם
=

ביים אָנקומען קיין ניו יאָרק ,פרייטיק,
1ן
אַראַנזשירט געווען פּאַר חזן קוסעוויצקי מיט
זייז געראַטעועטער זײןפּאַמיליע דורד דעם דאָר-
טיקן חזנים-פאַרבאַנד .אַקאָמיטעט פון פּראָ-
מינענטע חזנים ,דיריגענטן און קרובים מיט
אַ צאֶל פּאַרערער זיינע האָבן אים אָפּגעװאַרט
ביי דער שיף.
יאַנואַר ,איז אַ גראַנדיעזער קבלת פּני

-

יֹ

48
באַזעצן

קוסעוויצקיס

האָט אַרויסנערופן

זיך

אַמעריקע

אין

נרויס פרייד אין פאַרשיי-

דענע יידישע קרייזן ,באַזוונדערס אינם חזנים-
לאַנער ,װאָס צו זיינע רייען איז צונעקומען
אַזא גרויסער עמוד-קינסטלער און אַ גנוטער
קאָלענע,

וועלכער

איבערלעבונגען

האָט

טראַץ

זיך אויף

זיינע

גרויליקע

א האר

נע-

ניט

ענדערט סיי פיזיש ,סיי קינסטלעריש .פאַר-
קערט ,קינסטלעריש נאָך פיל רייכער און קאָ-
לירפולער װוי מיט  9יאָר צוריק.

װעט דא כדאי זין איבערצונעבן העם
טעקסט פון דעם פייערלעכן ברוך הבא לכבוד
חזן משה קוסעוויצקיס אָנקומען ,װאָס אין
דערשינען אין דער ניו יאָרקער יידישער
פּרעסע:

;אין

פון

נאָמען

פון

אַלע מיטגלידער

חזנים-פאַרבאַנד פון אַמעריקע און קאַנאַ-
דע ,ווינטשן מיר אייר אַ האַרציקן ברוך הבא
צו אייער אָנקומען דאָ אין לאַנד.
,מיר דאַנקען השם יתברד ,װאָס ער האָט
אונדז געשענקט אַזאַ זייל פון חזנות וי איר
 -נאָד דעם גרויסן חורבן ,װאָס דאָס יידישעפאלק האָט איצט דורכגעמאַכט ,פאַרלירנדיק
הונדערטער באַנאַבטע און געטרייע שלוחי
צבור.
,מיר האָפן ,אַז אייער איינגלידערונג אין
אונדזער הינער חזנים משפּחה וועט פיל ביי-
טראָגן אין דער פאַרווירקלעכונג פון אונדזער

געמיינזאַמען אידעאַל ,צו דערהויבן דעם ניוואָ
פון חזן און חזנות אין אַמעריקע".
אומגעזאַמט
פון

קוסעוויצקיס

אַראַנזשירט
שטעט

פון

נאָמען

ווערט

צען

הויבט

זיד ווידער

קאָנצערטן,

נעװואָרן
אַמעריקע
נאָר מער

אין
און

אַ

אָן אַ סדרה
ואָס

ריי

קאַנאַדע,

מפורסם

זיינען
גרעסערע
און

איבערן

זיין
גאַ

קאַנטינענט.

אין  ,0591אויף דער איניציאַטיווע פון
מיין קאָלענע נחמן שמן צוזאמען מיט מיר,
ווערט משה קוסעוויצקי אַנגאַזשירט אויף אַ
קאָנצערט אין טאָראָנטער מעסי האָל (דעם
)6סטן מערץ) ,אונטער דער אויפזיכט פונם

פאַרבאַנד פון די פּוילישע יידן .וי = הי
געקענט דערװואַרטן איז זיין ערשטער קאָנ
צערט-אויפטריט דאָ אין שטאָט געווען אַ קאַ-
און אַן אמת'ע יום-
לאָסאַלער טריאומף
טוב'דיקע נעשעעניש פאַר פילע אוהבי נגינה,
אַרויסרופנדיק אַַ ריי נאָכפאַלגנדיקע קאָן-
צערטן.

,דאָס איז דער דריטער זיננער   -פאן-
זיכערט מיר אַ באַוואוסטער מוזיקער ,װאָס
איז נעזעסן מיט מיר אין איין ריי ביים קו-
סעוויצקי קאַנצערט  --װאָס איך װאָלט
קיינמאָל ניט מיד נגעװואָרן צו הערן .דער ער-
שטער איז געווען דער איטאַליענישער טע-
נאָר-קעניג ,ענריקאָ קאַרוזאָ; די צווייטע --
די אומפאַרגלײיכלעכע נענערשע קאַנטר-אַלטאָ
מעריאָן ענדערסאָן; און דער דריטער איז
דער גרויסער יידישער זינגער משה קוסע-
וויצקי".
די מוזיק קריטיקער פון אַלע  3טאָראָנטער
ענגלישע צייטוננען זיינען גלייד אויף מאָרגן
אַרויס מיט פיל לויב און באַוואונדערונג פאַר

דעם גרויסן יידישן געזאַנג קינסטלער .מיט
באַנייסטערט-אַנאַליטישע אָבזערװואַציעס האָ-
בען די רעצענזענטן געשריבן ייענן דעם רייכן
רעגיסטער פון קוסעוויצקיס פענאָמענאַלער
שטימע און נרויס באַגאַבונג פון זיין געזאַנג
באַהאַנדלונג.
כ'וועל אוירך קיינמאָל ניט פאַרנעסן דעם
גרויסן נחת רוח ,װאָס האָט מיר פאַרשאַפט
דער קבלת פּנים פאַר משה קוסעוויצקי ביי
מיר אין הויז ,וואו עס האָבן זיד פאַרקליב
אַלֶע לאָקאַלע חזנים און אַ צאָלגעזעלשאַפט-
לעכע פירער און אין אַ מסיבת מרעים פאַר-
בראכט אַזאַ גענוספולן אֶוונט.

אין 1991

איז מיר ווידער

אויסגעקומען

צו הערן אים ביי אַן אָפּשלוס-באַנקעט פון אַ
אין דער יידישער מעט-
חזנים-צוזאַמענפּאָר
ראָפּאָליע נין יאָרק ,וואו קוסעוויצקי אין
אויפגעטראָטן פאַר דער גרעסטער אינסטאַנץ,
צו טאָג אין אונ-
װאָס מיר פאַרמאָגן היינט
טעה וועלט .קוסעוויצק
דזער פיעט
האָט דאַן געזונגען פאר אַן עדה פון עטלעכע

4

,61 ,0591

גאר"ח,

שמוט?חזר

מערץ

צוקי.ער,ל.

שמן.1,

האָל,

אײז ינ.בערג,

מצעסי

טאַראַנאטטאָ,

טינקצסו:
אדװאטא ל

רעכטפסון

קאוצערט ערשטן

שטײענדיעק":ה.

זיצגדיק ייד),

שאנאסָ.ף

אויפװג.אניג,.

קוסעוי(צנקאיךיס 1 0991ו,

פוילפיושןע

מערץ

דורך

פרײטיט.

פעדעראציעטאַגאַדדעערר

(פיאויסטטב,ארקןלעאָן

,יאָמא
װאלדמאה ג

סטאלג1יגחץן ,חזו

קוסעװוימצשקהי,חור

געגומעבןיקד

אראטושירט

פינקעל,

סטאָלניץ,

 5זט

פטטאט אפ ייט
פוך

הונדערט

טאָרן,

רעכטס

הזנים,

צווישן

פענע נעמען.
הערשט

געווען

טראַנס,

ואָס

כערע
בולט

באַגייסטערטע
מיט

א שטילער

יי

שמואל

לינקס.

דיריגענטן

זיי אַ צאָל

און

מיט

קאָמפּאַן

וועלט

אַלע װי איינער
פון ְ

ממש
האָט

עולמות,
נעקענט

צו

טוסעװיצקיס

זיינען באַ-

אַװעקנעטראַנן

היכל

צום
פּנימ'ער
ברכה

דעם
אויף

אין

השירה.

אַראָפּליײיענען

באַרו-

תאו  /.כישום

א

פון

הסכם
די ליפּן

 /טן

הע-

מ'האָט

די

ערשטן

סטאלגיץ,

שטאַרק

כולם

און

דעם

צו-

באזוך

משח

אין

טוסעװיצקי

ענטוזיאַזם.
חזנישער

אין

האָט

מיטגעווירקט

אָװונט די גרויסע

אין

יענעם

מוזיקאַלישע

וועלכער ער און נֹאָךף
*אא יי רנסרחפבּי ייירריירהרטז געװאָרן צו אַנטפּלעקן
פולן נלאנץ מיט די 02
זינ-
טענציעלע כחות פון זיין געבענטשטער
נערישער באַנאַבונג אויף צו דעמאַנסטרירן
אין פולסטער קראַפט און שענסטן קאָלאָריט
זיך
א

זיין
אי'י

פורן

האָט

בריליאַנטענע שטים
אומפאַרנלייכלעך
פּערלדיקע קאַָלאָראַטור-פּאַסאַזשן ,װאָס
געבראַכט

צו שטוינונג

און

גרענעצלאָזן

פון

האָב איך

נעהאַט די פּריווילעגיע צו 0

מיין באַליבטן

קוסעוװוייצצ

אַליין

פריינט

יוגנט

 0עדות

משה

יי

איד אַלץ

פון

זייכע

אנב

ער שטע

אי ווילנע.

מער

חונישו

יעדעס מאָל

באַוואונדערט

האָב
אאיוזר-

זיינע

סטלערישע
דע

--

דנרייכוננ

1

-'-א,

געזאַנג -זינסטלער,
באַצױבערן און

פייערלעכן
מסיבה,

משך

קאַריערע

נונג פאַרן ,חזן הדור" האָט ער באמת כשר
פאַרדינט .הפּנים ,גאָר אין אַ גרויסער מאָס,

פון

טאַָראַנטאָ,
און

.0991

נתן סטאַלביץ.

ראַנצן
בײלעכן זין פון ו ואָרט ,דעם ג

אין בוכשטע

וועגן

אַ קאָנצערט

אין

יאָר

זעל

ווו-

ת 3יו!ו

יאָרקער יידישן דיריגענטן פאַראיין (לכבור
דער  82יאָריקער עקזיסטענץ) ,וואו עעס האָבן
געזונגען

די

באַרימטער
7/ה

זי2

בעסטע
חזן-קג

יווא;רדיר'
=ו
.

בן

*6אי'י

אין

האָט

חזנים,

פּאָזיטאָר

אַ בריוו

רד דיוי

,דאָס איז געווען אַ מין

בזה

=

מיר

והואזו
ווו =
ווו

וווויח זר
= 2
/

הלשוו:

 ,שו

פאַרמעסט
=

"

דער

יז

ר

יז

|.

פון
ה

וי

|

די ױ

נגינה אין אידישן לעבן
ועסטע הקונישע כוחוה . װער איז וװער:
ווער איז בעסער ,אָדער ריכטיקער נעואָגט--
ווער קּען העכער דערלאַננען.

די אַנדערע חזנים זיינען נגעווען נוט ,יעדער
לויט זיינע מענלעכקייטן ,אָבער ביי היינטי-
קער צייט ,אין אונדזער דור ,איז משה דער
מו י

,עס האַבן געזונגען משה און דוד ,האחים
קוסעוויצקי ,משה אוישער ,לייבעלע ואַלך-
מאַן ,יוסף איידעלסאָן ,קאַפּאָװ-קאַגאַן (חני
און פּינטשיק זיינען ניט געקומען) .עס האָט
אויסגעזען וי להבדיל אַ גרויסער ,פייט" אין
מעדיסאָן סקּווער נאַרדען ,װוער וועמען װעט
בעטעב דערלאנמען ..און איך מוז אויר וי
דער צונעבן ,אַז משה קוסעוויצקי ,אונדזער
פריינט ,איז אַרויס דער זינער און געווינער.
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גשטששען

שו'פה

אשראטהאט

איז

אנגעטולצטו

אויף

זײין פערטן

א גאָלדענעס

אש

שם

צום שלום זאָל"נאָך דאָ אויך געבראַכט
ווערן אַ פּאַר אויסצונן פון דער ישראל פּרעסע
קאנטצערט-
דריטער
זין דארטיקער
װעט
נסיעה אין  .4891די יידישע צייטונג פון
1טן

,משה קוסעוויצקי האָט אין די דורשטיקע
יידן אַריינגעזעצט א נייע נשמה ,ער האָט זיי

,5

טאַנצבערט-טור

שאר טה האט באגעסטערט
7שצקט

פסו)

בעת

אין

מצעדאל פט צ3ח"ל פאר זײנע אויפטריטן

ששם

סוסשט'צטי
שושטים

שטאט
טיט

װײץ

אוױינוסט ,שרייבט צווישן אַנדערעס:

טס

משה

ישראל,
אי

קוסעװיצקי

באַטעצענדיט

4591

אי

די "ווע

הײשט.

שאקפסצדה.

טעלפעה

סא אי לטע 0איקאצט.

(אין

אן אױסבײכנונג

די מיליטערישע

גי יארע;

האָט

צענטער)

באזעס,

געה"האט

א"ן

נַתּן
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אַריינגעפירט אין דעם אַלטן תמיד-פרישן
קװואַל פון יידישע שאַפונגען .עס איז געווען
װאָס צו הערן :מקורדיקער נוסח ,פאָלקסטימ-
לעך ,קולטור נעמיט ,יידישער קנייטש ,האַר-
ציקע נגונים און א שטים װאָס ווירקט וי

:

גוטער באַלזאַם.

,מיר האָבן פון דעם נענוספולן קאָנצערט
געלערנט ,אַז דאָס גאַנצע רעדעריי וועגן דער
,אָפּנעלעבטער" גלות-קולטור פון דעם געווע-
און
יידנטום
סזרח-אייראָפּייאישן
זענעם
װעגן אַ ככל הנוים-קולטור  --איז נישט
ווערט קיין שמעק טאַבאַק .יידן זיינען גרייט
אויסצופילן יעדן זאל און צו באַצאָלן די
טייערסטע בילעטן אַפילו ,אויב מען ניט זיי
פאַלקסטימלעכקייט ,זייער נוסח ,אויב מען
שטילט זייער בענקשאַפט און אויב מען שעפּט
פון דעם אַרינינעלן קוואַל .דער עולם לעכצט
צום יידישן קװאַל ,צו ריין אייגענעם מקור
און קוסעוויצסי האָט זיי אַרײינגעבראַכט אין

דעם קוואל".
בּו הור פון ירושלים שרייבט אין ויינעף
אַ קאָרעספּאַנדענץ צו אַ ניו יאָרקער ציי-
טונג (-02טן אוינוסט):
,משה קוסעוויצקי איז נעקומען  --געזונ-
גען און געזיגט.
,עס איז פאַראַן אין ישראל אַ טיפע נאָגנ-
דיקע בענקשאַפט צו דעם אַמאָליקן יידישן
לעםן .צו ד! אַלטע פאלקס ספקורות .צו
אמת'דיקער ניט געפעלשטער און ניט באַ-
פּוצטער יידישער פאָלקסטימלעכקייט.
,משה קוסעוויצקי האָט
אָבערן ישראל ,צו געווינען
גאַנצן ישוב ,ווייל ער שעפּט
זיין פאָלקס-אוצר .ער איז
מיט

ניט

אויסנעבאַרנטער

דעם הערלעכן
און

באַװויזן צו דער-
די הערצער פונם
פון יידישן האַרץ
געקומען צום ייך
נאָר

קונסט,

יידישן קרעכץ און יידישן

מיט

חן

געשזינט;

,קוסעוויצקי
נאנץ

ישראל,

איזן
די

איצט

דער

מיניסטאָרן

גאַסט
און

פון

הויכגע-

שעצטע דאַמען רייסן זיך איבער אים און
יעדן אַװונט ווערט פאַר איר איינגעאָרדנט אַן
אַנדער באַנקעט ,אויף וועלכן מ'טרעפט די

פסטאלויץ

גאַנצע ישראל-פּני .פאַר דער הבימה-נעביידע
זיינען געווען פאַרזאַמלט טויזנטער מענטשן,
וועלכע האָבן כאָטש געװאָלט כאַפּן אַ קוק
אויף דעם וועלט באַרימטן חזן-קינסטלער.
,דער הבימה-זאַל האָט נאָך קיינמאָל ניט
געזען אַזאַ עולם פון דער ישראל אינטעלי-
גענץ און די מאַסן ,צוזאַמענגעפּרעסט אין
איין זאָל און קיינמאָל האָט מען אין דעם זאַל
ניט אויפנענומען אַ קינסטלער מיט אַזאַ אומ-
געהויערן ענטוזיאַזם".

מיט אַ יאָר שפּעטער ווערט קוסעוויצקי
קאַנצערט:
פערטן
א
אויף
אַנגאזשירט
טור אין מדינת ישראל ,ואָס באַרייכערט
ווידער אַמאָל נאָר מער זיין גרויסן רעקאָר
פון קאָלאָסאַלע קינסטלערישע דערפאָלגן.
אל

אל
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אַ גרויסער טריאומף איז אוידך געווען זיין
קאָנצערט-נסיעה אין  9991אין דרום אַפריקע,
וואו ער איז אין יאָהאַניסבורג פייערלעך
אויפנענומען געװואָרן פון דער שטאָט רעני-
רונג און די דאָרטיקע פּרעסע איז פול געווען
מיט לויב פון זיינע קינסטלערישע אויפטריטן.
אַזױ אויך לעצטנס אין מעקסיקע .אין אַ
בריוו זיינעם פון -03טן נאָוועמבער,06891 ,
צוריקקומענדיק קיין ניו יאָרק ,שרייבט מיר
אנב משה קוסעוויצקי מיט פיל באַנייסטערוג
ווענן זיין דערפאַלגרײיכן באַזור אין מעקסיקאָ
און איז פול מיט ברכות וענן דאָרטיקן
יידישן ישוב:
,פּאַר מיר  ---אַ נייע לאַנד מיט אַלטע און
נײַע

פריונט.

דערקוויקט

יי

ב ה מיט

טיין

אנב אורחא אַ ביסל
זינגען און דאַװנען.
אָפּנערוט זיך אין איינעם פון די שענ-
סטע פּלעצער ואָס איך האָב ווען עס איז
געזען ,איבערהויפּט װאָס דער קלימאַט האָט
מיר זייער גוט געדינט .באַקאַנט זיר מיטן
יידישן לעבן ובכלל מיט פיינע יירן ואָם
טוען אַ סך פאַר כל?ל ישראל און מדינת
ישראל .יידן לעבן דאָרט זייער גוט און פירן
אָן אַ רייכע קולטור-געזעלשאַפּטלעכע טעטי-
קייט און האָבן אַ זייער װאַרעמע באַציאונג
פאַר יידישער נגינה .ווען סיר וועלן זיך

גגינח אין אידישן לעבן

שטאטימעיאר
מצשח

פט

יאהאגעסבורג,

טוסעװיצקי,

פון

באגלײיט

אפריקע
זײן

(רעכטס)

ברודער

שפיטששט,

קירצלעד טרעפן ווע? איר אייר איבערנעבן
א הך אינצעקקיטן .
באזונדערס

איז קוסעוויצקי

פול מיט לויב

וועגן דאָרטיקן רעדאַקטאָר פון דער יידישער :
צייטונג ,משה רובינשטיין ,וועלכער איבט
אויס אַ נאָר גרויסע השפּעה אויפן גאַנג פון
יידיש-געזעלשאַפּטלעכן לעבן אין מעקסיקא.
פאַר דער צייט פון זיין דאָרטיקן באַזוך אין
קוסעוויצקי זייער נאָענט באַפריינדעט געװאָרן
מיט רובינשטיינען ,מיטנעמענדיק מיט זיד אַ

נאָר געהויבענע מיינונג וועגן אים.
אָט זיינען אויך אייניקע אויסצונן
עכערן ויבזארטיק? נעשריבן פון

פון אַ
מרדכי

קאַראַנא)=:
;משה

קוסעוויצקי

האָט

מחזיר

געווען

דער ועג" ,מעקססיקא'8 ,טן נאוו6991 .
*) ,

איז

שמחסה

מקבל

פגים

קוסעװיבטי,

אש

סיטי

האל

אויבערטאנטאָר

חזן
פון

פ55פע.

עטרה ליושנה  --ער האָט נעבראכט די תּפי-
לות צום קװאַל פון טיפער עמאַציאָנעלער

איבערלעבעניש.
,מיט שפּאַנונג האָט יעדער נאַָכנעפאָלנט
יעדעס וואָרט װאָס האָט זיך געשנירלט פון
וי האלדן  וי די פיונסטע הקערט?

,זיין געזאננ ניט מוזיקאלישע באַטאַנונג
טו די ווערטער פון די קכיקות .אוה אן
אַפילו דער װואָס פאַרשטייט נישט דעם אינ-
האַלט פון די תּפילות ,הערפילט זיי דורך דער
מוזיקאַלישער אינטערפּרעטאַציע.

,הערנדיק

צאַרטקײיט

און תחנונים-טענער

פון משה קוסעוויצקיס מויל ,ווערט דאַן פאַר-
שטענדלעד דער זאג  --פון ר' שמעון אין
פּרקי אבות  --אל תעש תפלתך קבע ,אלא
רחמים ותּחנונים ?פני המקום"  --דאָס
מיינט ,זאָלסט ניט זאָנן דיינע תפילות שאַב-

04
נאָר אַריינגעבן
לאָן ,װוי אַן אָפּקומעניש,
נשמה און אינהאַלט אין די תפילות.

,שה קוסעוויצקי ,װאָס האָט אַ גאָלך-
מ
מעטאַלענעם טענאָר ,וועמען דער רבונו של
עולם איז מזכה מיט איינעם אין פיל דורות,
פאַרמאַנט אויך רוח הקודש און דעריבער איז
ער אַ ,מעין חמתנבר"  --אַן אומאויסשעפּ-

לעכער קװאַל ,ער פירט אונדז וי אין אַ
ספערע פון באַנייאונג און אומבאַגרענעצטער
פרישער

אויך די וויכטיקע ראָלע ,װאָס האָט געשפּילט
קודם החורבן אייראָפּע די ליטורגישע מאַ-
נאַטשריפט אין װאַרשע, ,די שו? און חזנים
וועלט" .בלב ונפש איז ער נרייט זיד ווידמען

פאַר דער דאָזיקער נאָבעלער מיסיע און צו
זיין דער ערשטער פון דער איפיציאטיט-

גרופּע ,אויב ס'זאָל געלינגען אַזאַ פאַראינ-
טערעסירטן

שאַפּן.

אַרגאַניזאַציאַנס-קאָלעניום

צו

זאָלן מיר האַפן ,אַז דאָס זאָל קענען
2

ווערן.

איבעו רלעבוננ

אל

ז,יין צאַרט תפילות דיק זיננען פאַרמאָנט
דעם כוח װאָס דינט וי אַן אימוניטעט אויפ-
צורודערן די איינגעװואַרצלטקײט ,װאָס א ?
טיף פאַרבאָרנן אין יעדער יידישער נ

חזן משה

82

קוסעוויצקי

אל

האָט זוכה געווען דעם

נחת צו דערפירן מיט דערפאַקר צום דרה
החזנות אויד זיין ליבן בן יהיר אלכפּנדה"

,נישט נאָר דערהויבט קוסעוויצקי זיינע
תּפילות .צו די הימלען  --ער ברעננט אויך
הימלישע נעזאַננען צו די אַלע װאָס הערן
אזם".

חזן משה קוסעוויצקי פאַרטרעט איצט מיט
,ית אל"
גרויס כבוד דעם עמוד פון טעמפּל ב
אין בארא פאַרק ,ברוקקין ,נ:י ,.װאָס האט
זיך קונה שם נעווען אַ דאַנק די וועלט באַ-
רימטסטע חזנים ,וועלכע האָבן דאָרט משמש
געווען בעבודת הקודש.
זיין אומבאַגרענעצטע ליבשאַפט צו חזנות,
וועקּכע ער װואָלט וועלן זען דערנרייכט .צום
העכסטן פּעדעסטאַל ,האָט אין אים דערוועקט
אויך דעם אידעאַלן געדאַנק וועגן דער דרינ-
גענדקייט צו שאַפן א חזנישן אַרנאַן ,װאָס
זאל דינען אַלס מורה דרך און אינספּירירן-
דער כוח אין אַמעריקאַנער חזנים-לאַנער,
װאָס שטעלט מיט זיך פאָר היינט צו טאָג
דעם גרעסטטקאַנצענטרירטן ליטורגיש-מוזי-
קאַלישן מרכז אין דער וועלט .ווענן דעם
ענין האָט מיט מיר לעצטנס קוסעוויצקי
דערמאַנענדיק אגב
זייער פיל געשמועסט,

אלכסנדר

קוסעװיבּקי

וועלכער האָט אין  4891חתונה געהאַט אין
ישראל מיט זיינער אַ קוזינקע ,הדסה ,אויך
קוסעוויצקי ,אַ געבוירענע אין ירושלים.

אלכסנדר קוסעוויצקי פאַרטרעט איצט זיין
ערשטן חזנות אַמט אין אַ חשובער קאָנסער-
װאַטיווער נגעמיינדע אין לאָנג איילאַנד ,ניו
יאָרק.
*)

נעף.

אש

װיקגע.

6291

ננינה

אין אידישן

א אוקך
האָל,

אין

פאן

לעבן

די פיה

זטזש

חווים

בריהער

גיו יאָרט,

דעס

6231

אין

אין

ניריארקער

99ס1

דעצ,.

שוטעט
.3591

צטי

געצומשט

פוו רעכטס

קארנעני

האָל צושטאַנד געקומען א קאָנצערט פון די
קוסעוויצקי ,װאָס אין נע-
 4ברידער-חזנים
געשעעניש.
ווען א גרויסע יע

טו ט-עהן

צו לינקס:

צעטראַנן

יעטב,

אונדזער

טאָר

שלום

אַנדערעס,

האָט

פעקונדע

און זיך

זאָלן װערן װעלט באַר
צוזאַמענטרעפן

איין

פּלאַץ

צו געבן

אַ

קאָנצערט .אַזאַ בלאַט געשיכטע איז געשריבן
גשווארן װעז די פיר ברירער קוסעוויצקי  -
משך .ועקב) שמחה אוו דוד  -האָבן גע-

געבן דעם ערשטן קאָנצערט אין זייער לעבן
יענעם

פאַרדאַנקן

גראַנדיעזן

קאָנצערט

איז נעווען די איניציאַטיוו פון באַוואוסטן
מעצענאַט

פון

חזנות

משה

מאַרגענשטערן.

אַלע פיר ברידער ,וועלכע האָבן זייערע
ערשטע חזנישע טריט געשטעלט אין ווילנע
דליטא,

האָבנדיק

האָבן

מיט

געגעבן

איז געווען דער אָנרעגער פאַר די אַנדערע
דריי ברידער נאָכצופאָלגן אינם דרך החזנות,

וװעלן מיר דאָ אויך פאַרצייכענען ביאַנראַ

פישע

שטריכן

גרויס פאַרנעם

און גלאָריע

שמחה

יעקב,

פון

און

דוד.

קו האט אטםס
י עק בב ק וס עו יט
הויבן זינגען אַלס  7יאָריקער יינגל אין כאַר
ביי חזן אפרים שלעפּאַק אין סמארנאָן ,ביי

וועמען ס'האט שוין דעמאָלסט געזונגען זייו
בּרודער משה.

צוזאמען".
צו

שוין

א
אַ פולערע

בואַ-

גראַפיע פונם עלטסטן ברודער משה ,וועלכער

,אויף װווי ווייט מיר איז באַקאַנט ,האָט
נאָך קײינמאָל ניט פּאַסירט אַז פיר ברידער
אויף

ננינה

כמעט

ליטורנישע

יי

צווישן

נגעשריבן:

משה,

אש

דוד אוו

איבער נאָר דער יידישער וועלט ,דערהויבנ-
דיק די נעמיטער פון פוקע ט װנטער באה
גייסטערטע צוהערער.

דער באַקאַנטער דיריגענט און קאָמפּאַזי-
בשעתו,

א קאשטערט

שאטעט
שמחה.

*

אין

1

יי

ויקטער

-

דערנאָך איז ער געווען
כאר

ר -ואא

שוק

הּ

דיי

=

הו'

חזןז

משורר

ירזווי
אי
רד וז ד

בערנשטיין.

אין די יאָרן פון דער ערשטער וועלט-מל-
חמה

זיך

געפונען

אין

רוסלאנד,

שטודירט

אין ראָסטאָוו .שפּעטער געװאָרן חזן אין קרע-
מעניץ ,װאָלין ,וואו ער איז געשטאַנען צוויי
יאָר ,ביז ער איז אַועקגענומען

געװאָרן

אוי

נתן

0ס

פּמאלניץ

קיין לעמבערג אויף אַ גרעסערן פּאָסטן .ער

פטער ברודער ,האָט זיננענדיק אַלְס טענאָר
אין ווילנער כאָר-שו? נלייכצייטיק שטודירט
אין ווילנער קאַנסערװאַטאָריע און געצוינן
גרויס אויפמערקזאַמקײט מיט זיין גרויס מו-

,זאָגער"

ער האָט אויד אַרױיס-

אין

אַ חזנות-שטעלע

ער ווערט

לעמבערג.

דערנאָך אַננאַזשירט אין לוצק ,אָבער אַ קור-
צע

צייט

ווערט

שפּעטער

צוריקגערופן

ער

ווערט מפורסם אַלס געבענטשטער
(אימפּראַװויזאַטאָר)
זיין נאָמען

ענגלאַנד,

דערטראָגט

און ער ווערט

זיך קיין

לאָנדאָן,

אַנגאַזשירט

אַלס

הויפּט חזן אין איינע פון די דאָרטיקע גרויסע
שולן ,וואו ער איז געווען ביז .1591
קיין קאַנאַדע צו
ער ווערט אַרויסגערופן
אי דער-ני:
פאַרנעמען דעם חזנות א
געבויטער ראש פּינה שול פון וויניפּעג .אים
ציט אָבער צום גרויסן חזנישן מרכז ניו יאָרק,
וואו ס'האָבן זיד שוין צו יענער צייט געפונען
זיינע צוויי ברידער משה און דוד און אין
 83ווערט ער אויפנגענומען פון אַ חשיבות-
דיקער

אין לאַנג איילאַנד,

קאַנגרענאַציע
אל

שם

ח ח

חזנים 

א

ק ר םס ע הוהי צ ק י

הער װוננט נעזוכנען
אַפרים

*

שלמה

האָט אין

אווך בי די פרהמינענטע

ראבעץ

ספּעקטאָר

נ.י.

אין

כארקאָוו

און

אין ראָסטאָוו.

אין  7291קומט ער צוריק קיין ווילנע ,וואו
ער איז חזן צוויי יאָר ,און דערנאָך ווערט ער
אויפנענומען אין ראָוונע .ער ווערט אַרויס-
אַנד צו פאַרנעמען אַ חזנישן
גערופן קיין
אַ קורצע צייט שפּעטער
פּאָסטן אין 6
איז ער אַננאַזשירט געװאָרן פון דער הויפּט-
שול אין עננלאַנד ,די גרויסע סינאַנאָגע אין
לאנצאן וואו עשרה האָט  61יאָר מיטוכבוה
פאַרטראָטן דעם עמוד.
אי  7491איז שמחה קוסעוויצקי אַרויס-
גערופ געװואָרן קיין זיד אַפריקע ,וואו ער איז
געװאָרו דער חזן פון דער עווניוטער סונא-
איצט אין ער חון
נאנ? אין ואהאניסבוהג.
ראשי פון דער נייער גרויסאַרטיקער סינאַ-
גאַנע אין קעיפּטאון ,וועלכע ווערט באַצייכנט
צווישן די שענסטע מקדשי מעט אין דער

וועלט,
4

דוד

 7וו טס עה

4

4

יש ק".

דער יינו-

זיקאַלישער באַנאַבונג.

געוויז טאַלאנט אין דירינירן און דערנ:
אָנגעפירט דעם כאַר אין ראָװונער שול0 ,
דער ברודער שמחה האָט דאָרט פאַרטראָטן
שפּעטער איז אין דער
דעם חזנות-אַמט.
זעלבער שול דוד נעװואָרן דער חזן ,נאָכדעם
וי שמחה איז אַװעקגענומען געװאָרן קיין
ענגלאַנד.
דריי יאָר איז דוד קוסעוויצקי געווען חזן
אין ראַוונע ,ביז ער איז אייננעלאדו נשווארן
קיין לאַנדאַן צו פאַרנעמען דעם עמוד פון
דער גרויסער הענדאָן סינאַנאָגע .דאָרט איז
ער געווען חון  21יאָר.
זינט

8401

זיך דוד

נעפינט

קוסעוויצקי

אין אַמעריקע ,וואו ער פאַרטרעט מיט כבוד
דעם חזנות-אַמט אין פּראַמינענטן טעמפּל
באָראָ פּאַרק ,אין שכנות פון
,עמנואל?",

טעמפּל ,בית אל" ,וואו דער איצטיקער שליה
ציבור איז זיין עלטסטער ברורער ,דער
טולירטער חזן הדור ,משה קוסעוויצ

=

אין  6891האָט חזן דוד סופעוויצקי .דורכ-
געמאַכט

אַ דערפאַלגרייכן

אין אַרגענטינע און אין
האָט זיך אויד קונה שם
וואו ער איז אַן אָפטער
גאַסט און זיד דערװואָרבן
:

ס'איז דאָ כדאי

:

קאָנצערט-טורנן

ישראל .ער
מדינת
געווען אין קאַנאַדע,
זייער אנגעלייגטער
אַ סר פאַרערער.
:

צו דערמאַנען,

אַז די מו-

זיקאַלישע באַנאַבונג האָבן די פיר געניאַלע
חזנים-ברידער גע'ירש'נט פון ביידע צדדים,
זייער זיידע פון פאָטערס צד איז געווען אַן
אַנגעזעענער חזן און דער זיידע פון דער
מוטערס צד ,שלום שולמאַן ,אַ העברייאישער
לערער אין סמארנאָן ,איז געווען אויך מוזי-
קאַליש

באַגאַבט

און

איינגעפלאַנצט

אין

און גרויסע
זיינע אייניקלעד די הייסע תשוקה
ליבשאַפּט צו נגינה .זייער פאָטער אברהם
קוסעוויצקי ,הגם ער האָט ניט ליב געהאַט
צו זיין קיין קהל'שער מענטש און דעריבער

נגינה אין אידישן לעבן

יפ

ניט פאַרנומען זיך אויפן וועג פון חזנות ,איז
ער אָבער געווען אַ נרויסער מנגן .אויך דעם
פּאָטערס אַ ברודער איז אין דער יוגנט געווען
אין ווילנער כאָר-שול ביי חזן
א משורר
בערנשטיין.
זייער מוטערס ברודער יוסף מרדכי שול-
מאַן ,איז נעווען חזן אין רוסלאַנד און אין
פינלאַנד ,דערנאָך אַרויסגערופן געװואָרן קיין
אַמעריקע צו פאַרנעמען אַן אַנגעזעענע חזנות
שטעלע (נפטר געװאָרן אין סקענעקטעדי,
.7
חזן י .מ .שולמאַנס
באַגאַבטע
ברודער

זינגערין
פון

אַ טאָכטער,

לאה,

אַ

געהייראַט

מיט

אַ

האָט

באַרימטן

קאָמפּאָזיטאַר

יוסף

אחרון ,וועמעס געניאַלע מוזיקאַלישע שאַפונ-
גען וערן אויסנגעפירט אויף אַלװעלט
קאָנצערט-בינעס דורך די גרעסטע קינסטלער

פון אונדזער צייט.
זאָל
מאָנען
פריילין
וועלכע
בּראַכט

דאָ אויך ניט פאַרגעסן ווערן צו דער-
דעם נאָמען פון זייערע אַ קוזינ
1
זורער ,אַ פּאָפּולערע פאָלקס זיננען
;=ה
ט
איז דורך די בלוטיקע נאַציס אומג ;
געװאָרן אין ווילנער יידישער
געט 44

און אַזױ װאָלטן מיר קענען אויסרעכענען
נאָך אַ ריי פאַרדינסטפולע מיטנלידער אין
דער פאַרצוויינטער מוזיקאַלישער משפּחה פון
די קוסעוויצקי ברידער ,װאָס האָב
נרויס חשיבות'דיקער מאָס באַ
פעלד פון אונדזער ננינה.

ווילנעער שטאָט * הו
22

וועלכן סדר נאָר מענלעד ,װאָס זאָלן דערציילן
פון אַזאַ רום

אַ מעשה
גלאַנץ ,פון אַזאַ שטרעבן
אַזאַ 

און

פליען

פון אַזאַ אומקום
גוניקנע,

און אַזאַ דערגרייכן,

אַזאַ 

דערלאַנגען,

און

אונטערגאַנג

איז
ס

און אַזאַ

לסוף

און

געווען אַ יידישע צויבער-

מעשה'לע .אין אַ נגעשיכטע פון גאַלע וואונ-
דער איז ווילנע געווען אַ וואונדער געשיכטע.
פון אַ נויאישן דאָרף אַ יידישע ירושלים --
נאָר בקיצור ,דאָ האָבן

דאָס איז די מעשה'לע

יידן אַראָפּנעבראַכט דעם הימל אויף דער ערד,
ניט
און די ערד צום הימ? אויפנען א
געווען קיין ליכטיקערער שטערן אין דער
יידישער נאַכט וי ווילנע.
יוסף

,ביז
דאַרפן

אײדעלסאן

שול,

אין

,0

דע און

ווען

גאיר
ראכן

געדאַ

ווילנע .זיינע טראַגישע אט

אַנדערע

פינף

ווערטער,

קאָפּ!

אייער

הילכט

עס

איז

געװאָרן

צוריק

און

וויסטקייט

,נאָר ניט צו באַזינגען װאָס ווילנע אין
געווען ,און ניט צו באַויינען װאָס ווילנע
איז געװאָרן ,איז דער צוועק פון די דאָזיקע
שורות,

,

-

ווילנער
ר !
וז
לעבן

נאָר
ז'

5

שטאָט

סור
'
געבליבן

אַזױי ער האָט
אַזױ

זיי

ער

געמאַכט,

קענען געמאָלט זיין אין דער וועלט

אויסנעשטעלט

די

און

ווילדקייט.

,דער לעצטער װוילנער שטאָט חזן
שטרייכט אונטער ליבערמאַן גלייד אין אָנהויב
פון זיין ערשטן אַרטיקל
פינף ווערטער,
און װאָס פאַראַ מורא'דיקער אויסשפּרוך דאָס
דערציילן!

איבער

וועלט

ברייט באַשריבן אין אַ סעריע אַרטיקלען פון
חיים ליבערמאַן (,פאַרווערטס"  ,)1591א
קורצע צייט נאָך איידעלסאַנס אָנקומען קיין
אַמעריקע .ס'איז כדאי צו ציטירן ליבערמאַנס
האַרציקע ווערטער ווענן ווילנע
ירושלים
דליטא:

איז! פינף ווערטער,

שרייבט

ווערטער

ועלטן

מיטן ואַָיען און היילן ,מיט די פאָרכטן און
גװאַלטן פון ;והארץ היתה תהו ובהו'; די

די

און וועלכע געשיכטע

פינסטערן
לעצטער

שטאָט-חזן"!

סף איידעלסאָן איז נאָך גאָר אַ
מאַנטשיק אָנגעקומען אין ווילנער שטאָט-
דאָרט

אַהער ,ביז דעם
,דער
שרייבן:

גורל צו
וילנער

אאיים

אין

האָט
און

יוואגוזי

נעשען

דורכגעטראָגן.
המ

דערציילן

צו

-ז'''?

חזן",
הו'י
שען

וועלכעו

חוררז
חוו שון

געלעבט
געליטן

אין
און

וועלכע
יי

אאון

=ון

ו ווװווזערלרכ

-

איז

+

יויסוז
 4ע,
0

בהור

וואו
יי

*

ײֹ

*

ר

שם

זי ז רי

וו

און

רר"ײ

רי

די חורבן-יאָרן,
ער

װאָס

וואונדער
ז
דוחיח
21ו

011

וי

האָט

מיט-

זו

ייז

זיינען

ר יא ר *י

ו(ושָ|-

טפ
אי

א

אין אידישן

נגינה

לעבן

,יוסף איידעלפאָן איז נעווען דער לעצ-
טער ווילנער שטאָט-חזן .דער טראָפּ אין דאַ
נעשטעלט אויף ,שטאָט" .געווען אין ווילנע,
פאַרשטייט זיד ,א סך שולן און עס זיינען
נעווען אַ סד חזנים אין איין צייט מיט חזן
א נאָר ער איז

יוסף או

דער גרויסער שטאָט-שול ,באַרימט
חזנות .אין א דורות איז זי געוו
און אַ צענטער פון גרויסער חזנות .זי האָט
נערופּן צו זיך די גרעסטע הזנים ,און די
נרעסטע חזנים האָבן זיך געצוינן צו איר.
די עפּאַכע פון די גרויסע חזנים פון דער מאַ-
דערכער צייט איז דהורכגענאננען דורד דער
ווילנער גרויסער שול .דאָ איז געווען איינער
פון די גרעסטע צענטערס ,וואו יידישע נגינה
איז געשאַפן געװאָרן".

יוסף איידעלסאָן איז געבוירן נגעװאָרן אין
װארשע,

יאָר ,0191

אין

ביי

אַ חסידישער

פאַמיליע .זיין פאָטער יודל קויפמאַן ,אַ
מאַדזשיצער חסיד ,איז געווען אַ באַוואוסטער
בעל תפילה אין פּױילן און נאָר פיל משפיע
װי אין דרה
שועה אױף זין כן זקונים
החסידות אַזױ אויך אין ננינה-געביט .ער
לּערנט אין אַ נערער ישיבה ,יסוד התורה".
גלייכצייטיק הויבט ער אָן לערנען הזנות ביי
מיט װועמעס
חזן מענדל מענדעלעוויטש,
טאַכטער ער האָט שפּעטער חתונה געהאַט.
זיין ערשטע

חזנות-שטעלע,

ווען

ער

איז

קוים  61יאָר אלט געווען ,איז די ,סיני  -שול
אין װאַרשע.
איז
ווען אין לעמבערנער שול יע
פאָרגעקומען אַ קאָנקורס פאַרן חזנות-אַמט
איז דער יונגינקער.חזן אויד אַריינגעטראָטן
אין יענעם קאָנקורס און אַרױיס דערגעווינער-

אין אַ קורצער צייט אַרום ,ווען די ווילנער
שטאָט-שול האָט געזוכט אַ נייעם חזן ,פאָרט

אַהין

יוסף

איידעלסאַן

אויף

פּראָבע

און

נעמט נלייד די שטעלע.

אין  8891וװוערט חזן איידעלסאָן

אַנגאַ-

זשירט אויף אַ סעריע קאַנצערטן אין ענג-
לאַנד.

אין  9391ווערט ער אַרויסנערופן קיין אריץ
ישראל צו באַטײליקן זיך אין א הייליקע
פייערלעכקייט:
ביים פאַרענדיקן דעם א  7ש
בוי פון דער ,ישורון"-שול אין ירושלים איז
באַשלאָסן נעװואָרן איינצולאַדן חזן יוסף איי-
דעלסאָן פון ווילנע צו קומען קיין ירושלים
מקדש=
מחנד זיין דעם נייעם
אַװונען.

פאַרשטייט

זיד,

אַז

האָט

אים

מען

חדשים,

נע-

פ

ער

האָט

דאָרט

פאַרבראַכט

2

צוויי װאָכן נאָד זיין צוריקקער קיין ווילנע
איז אױסגעבראַָכן די שר קלעכע מלחמה:
אינם װוילנער הורבן איז הזן אידעלסאָן
מנולגל געװאָרן אין דאָרטיקער געטאָ ,וואו
ער האָט זיד אָנגעליטן ביז דער ליקװוידאַציע
אין סוף יאָר  ,2491און דאַן פאַרטריבן גע-
װאָרן
יידן

מיט
אין

די

איבעריקע

פאַרשיידענע

לעבן-פאאַַררבליבענע

אינקוויזיציע

לאַגערן:

צענדליקער מאָל געזען דעם טויט פאַר די
אויגן ,און יעדעס מאָל ניצול געװאָרן  ---אַ
דאַנק זיין האַרציקער שטימע.
ענדע  ,4491נאַכדעם וי ס'איז געשען
דער נס און חזן יוסף איידעלסאָן איז באַ-
פרייט געװואָרן פון זיין לעצטן אינקוויזיציע-
לאַנער אין שטוטהאָף ,איז ער אַװעק קיין
װאַרשע ,וואו ער האָט ליידער קיינעם פון
מיט
דער נאַנצער משפּחה ניט געפונען.
גרויס שוועריקייט האָט ער אויסגעפונען ,אַז
זיין פרוי האָט זיד געראַטעװעט אין בראמ-
בערג

די טרויעריקע לאַנע אין פּוילן צווינגט זיי
זיר נעמען פּאַרן װאַנדער-שטעקן .װאַנדערנ-
דיק דורך פארשיידענע גרענעצן ,אָן וויזעס,

האָט

זיך חזן איידעלסאָן

דערשלאָגן

קיין

איטאַליע  --צום לאַנד ,װאָס איז דער טרוים
פון יעדן חזן און זינגער .באַזעצנדיק זיך אין
רוים ,זעצט ער פאָר פלייסיק מוזיק שטודיום
אַ משד פון  3יאָר.

נֹתּן סקמלויץ

00
דערוויסנדיק זיך אין ארץ ישראל ,אַז חזן
יוסף איידעלסאָן לעבט און נגעפינט זיד אין
וואויל זיין
איטאַליע ,און געדענקענדיק
פּרעכטיקן דאַװנען און גענוספולע קאָנצערטן
פון זיין באַזור אין יאָר  ,8391האָט מען אים
גלייד איינגעלאַדן אויף אַ דריי-חדשימדיקן
קאָנצערט-טור ,וואו ער האָט געהאַט גרויס
דערפאָלג.
אין ארץ ישראל האָבן אים געהערט יידישע
טוריסטן פון זיד-אַפריקע ,אָנפּירנדיקע שול-
עסקנים פון יאַהאַניסבורג ,און האָבן אים
נלייד אַנגאַזשירט אויף אַ לעבנסלעננלעכן
קאָנטראַקט אין די ,י,ונייטעד היברו קאָנגרע-
גיישאָן" ,וואו ער איז אָבער בלויז איין יאָר
געשטאַנען .דער אויפקום דאָרט פון אַ נייעם
פּאָליטישן קורס ,דורכנעדרונגען מיט פאַשיס-
טישע טענדענצן ,האָט ביי אים אַרויסגערופן
אַ ווידערגעפי? פון מאַכן זיין שטענדיקע היים
אין אַפריקע .עס דערוװועקט זיך ביי אים אַ
שטאַרקער רצון צו פאַרלאָזן דאָס לאַנד און
פּרובירן בעסער זיין נורל אין דער פרייער
אַמעריקע ,פון װאַנען ער איז אנב פאַרװאָרפן
געװאָרן מיט בריוו פון זיינע קרובים צו קומען
זיד באַזעצן אין ניו-יאָרק.

אויפן װועג קיין אַמעריקע האָט זיד חזן
איידעלסאָן אָפּנעשטעלט אין מאָנטרעאַל ,קאַ-
נאַדע ,וואו ער איןז אייננגעלאדן געװאָרן צו
זינגען ביי אַ ישראל-פייערונג אין שטאַטישן
,פאָרוום? פאַר אַן עולם פון  81טיזנט
מענטשן .אַ דאַנק דעם דאָזיקן גרויסן דער-
פאָלג האָט אים די ,יאַנג איזראַעל קאַנגרע-
ניישאָן" אין מאַנטרעא? נלייך אַנגאַזשירט
אויף ימים נוראים.
דעם -41טן| פּעברואַר ,0891 ,איז החון
איידעלסאָן אָנגעקומען אין ניו יאָרק ,וואו ער

איז באַגעגנט געװואָרן
זיין ערשטער
חזנים.

פון פיל פריינט און
אויפטריט אין טאַון

האָל ,אַ גענויעם חודש נאָך זיין אָנקוּם (דעם
2סטן מערץ )0591 ,האָט אַרויסגערופן נרויס
באַגייסטערונג ביי די דאָרטיקע חזנים און
מוזיק-קריטיקער .ער איז שנעל מפורסם נע-
װאָרן איבערן לאַנד און איז באצייטנס אַנ-
גאַזשירט געװואָרן פאַר ימים נוראים פון דער
באַוואוסטער שול אין שיקאַנאָ, ,אַנשי כנסת
ישראל" ,באַקאַנט אַלְס די רוסישע שול ,וואו
עס זיינען ביים עמוד נעשטאנען די גנרעס-
טע חזנים.
שוין אייניקע יאָר וי חזן יוסף איידעלסאָן
פאַרנעמט מיט גרויס כבוד דעם עמוד אין
מידוואוד דזשואיש סענטער ,ברוקלין ,וואו
ער איז פילזייטיק באַליבט .ער ווערט אויך
אָפט אַרויסגערופן אויף קאָנצערטן אין פאַר-
שיידענע שטעט פון אַמעריקע און קאַנאַדע
און איבעראַל זיד דערװואָרבן פיל פריינט און
פאַרערער.
:

=

יו

פאַרענדיקט האָט דער לעצטער אײיראָפּײי-
אישער חורבן דאָס נלאָררייכע און קאָליר-
פולע קאַפּיטל װילנער חזנות ,װואָס אין גע-
ווען דער גלאַנץ און שטאַלץ פון ליטווישן
יירנטום און פאַר דורות לאַנג געשפּילט אַזאַ
וויכטיקע ראָל אין געשיכטלעכן נאננ פון אל-
וועלטלעכער חזנות .די איינפלוסרייכע פּלע-
יאַדע פענאַמענאַלע ווילנער עמוד-קינסטלער
און גרויס באַנאַבטע דירינענטך-קאָמפּאַןי-
טאָרן ,וועלכע האָבן מיט זייער געבענטשטער
שעפערישקייט אין אַזאַ װאָניקער מאָס ביי-
געשטייערט צו אונדזער ליטורנישן נגינה-
אוצר און צו דער אוניווערסאַלער יידישער
מוזיק-שאַפונג ,וועלן זיכער דערמאַנט ווערן
מיט נרויס כבוד און מיט ברכות אויף די
ליפּן אויך אין קומענדיקע דורות פון אַלַע
יעניקע ,ואס װעלן שעצן און ליב האָבֹּן
יירישע נגינה.

תשים ילידי וילנע

אמעריקאנער

א ב ר חה ם

רעדנדיק וועגן ווילנע איז ווערט אויד צו
דערמאַנען אַ צאָל חזנים ילידי ווילנע ,װאָס
זיינען אויסגעװאַקסן אין זייערע חזנישע
קאַריערעס ערשט אויפן אַמעריקאַנער קאָנטי-
נענט .דער באַדייטנדסטער פון זיי איז זיכער
חזן אברהם שאַפּיראָ.

פאַּי ר א
ש
בחור הויבט זיר ערשט אָן זיין מוזיקאַלישע
זיין אַנטדעקטע ואונדערבאַרע
קאַריעדע.
טענאַר שטימע ציט גרויס אויפמערקזאַמקײיט
פון מוזיק מבינים און מ'ברענגט אים פאַר
דעם דירעקטאָר פון מעטראָפּאָליטאן אָפּערע,
צו יענער צייט מר .קאָנריעד ,וועלכער האָט
זיד מיט אים שטאַרק פאַראינטערעסירט און
ניט נאָר באַזאָרגט מיט פרייעם אונטערריכט,
נאָר אויך מאַטעריע? געשטיצט.

געבוירן אין ווילנע אין  9881ביי זייער פרן-

ער שטודירט געזאַנג קונסט ביי דער הויפּט
לערערין פון מעטראָפּאָליטאן ,פרוי יענער,
דערנאָך ביי שטאַלשמיט און שפּעטער ביים
פראַנצויזישן באַס לעאָן ראטהיער ,אַ זעלטע-
נער מייסטער פאַר שטימע בילדונג און סטיל.
מיט דערפאָלג איז אברהם
געטראָטן אין אַ צאָל אָפּערעס אין
און איטאַליעניש .אַ דאַנק זיין מעטאַל-רייכער
שטימע פול מיט דראַמאַטישן טימבער ,אַלאַ
קארוזאַ סטיל ,האָט ער געהאַט די פולע מעג-
לעכקייט צו דערגרייכן אַ הויכע פּאַזיציע אין
דער אָפּערע וועלט .אָבער זיינע עלטערן
זיינען שטאַרק כנגד געווען און דורכאויס נע-
פאָדערט פון אים אויפצונעבן די בינע .דער
כיבוד אב ואם געפיל האָט מנצח געווען .ער
איז נאַכגעקומען זייער פאַרלאַנג און אין
אַװעק אויפן װעג צום עמוד .ער האָט פאַר-
טראָטן די פּראָמינענטסטע חזנישע פּאָסטנס
און איז געװאָרן א שטאַלץ פאַרן אַמעריקאַ-
נער חזנים לאַנער.
שאַפּיראָ

אויפ-

נגליש

אברהס

שאפירא

מע עלטערן ,באַקומט ער אַ שטרענג-רעליניעזע
וואס רער יננער
(טהאצרעם
העבציאוט.
ווייזט אַרױיס אַ נאָר גרויסע
אברהמ'עלע
תשוקה

צו ננינה ,איז אָבער זיין פאָטער

ר'

לייב ,אַ למדן און אָנגעזעענער סוחר ,נישט
גערן געווען צו לאָזן זיין זון זיךד פאַרנעמען
אויפן דרך החזנות.
קומענדיק

קיין אַמעריקע

אַן  81יאָריקער

01

פאןמש

יוסף

פי שק עס

היים

געלערנט

געבוירן אין ווילנע אין .9881
חזנות ביי אברהם בער בירנבו
סטאָכאָוו ,שפּעטער שטודירט אין מאָסקװער
:קאַנסערװאַאטַטאאָָריע ,אויפנעטראָטן אַלס אָפּערע

געבוירן
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אַמעריקע

וואו

ער

זיד

=

יאָרן

שוין

איז

קאַננג

וואויל

-

באַקאַנט

ץ
ינא ר
טי ו
אוב
אוהל
ש

 ,האָט ער די ערשטע נגינה יניקה
באַקומען

ענגלאַנד.

דערנאָך

שיקאַגאָ און שפּעטער אין לאָס אַנדזשעלעם.

ביי זיין פּאָטער ר' יהושע

ור פֿון
ווילנע .שפּעטער
כאָר פון ווילנער
לייטונג פון לעאָ
אַמעריקע נתידע

אין

יע

באַ-

ו

אין

מרדכיי

ער

פ

בערנשטיינען.

ביי בירנבוים אין
מטט פאר-

א

5

זיננער אין אַ

שטעט

פון ה

אין

כאָר-שו?ל

.2981

ביי

ייננלוייז

יצחק,

דער אַלט-נײיער  , : 4 .1שו
געזונגען אַלס סאָליסט אין
שטאָט שול אונטער דער
ליאָוו און קומענדיק קיין
געװאָרן אַלס פיינער עמוד

הנם

ארטהר
אָבעו

ניט

קיין

אן
מ אפ
גר
ווילנער

זווה הא אט
ן נאַנ

געבוירענער

וגנגטלעכע

ןהאָט

דערציאונג

ער

באַ

געזונגען יינגלווייז ביי חזן סיראָטע אין
שטאָט-שול און שפּעטער אין כאָר-שול
חזן בערנשטיין .אַלס טענאָר געזונגען ביי
חזן רויטמאַן און געלערנט מוזיק ביים די"
ריגענט און קאָמפּאַזיטאָר גאָטבעטער.
אַ קורצע צייט איז גאָלדבערג געווען חזן
אין קאָוונער כאָר-שול.

קומענדיק קיין אַמעריקע האָט ער גלייך
געוואונען אַָנערקענונג .ער ווערט אַנגאַזשירט
אַלס חזן אין װאַשינגטאָן און שפּעטער גייט
ער איבער קיין ניו יאָרק ,וואו ער שטייגט
נאָךד מער אין זיין חזנישן דערפאָלג.

שאול

גראפמטן

קומען אין ווילנע .לערנדיק אין ראַמײלעס
ישיבה האָט ער גלייכצייטיק געזונגען אין
ווילנער שטאָט-שול אין דער צייט וװען די
חזנים קופּער און קאהאן האָבן דאָרט פאַר-
טראָטן

דעם

עמוד.

ער

איז

אַלס

יינגל

אַרומ-

=

וא
ם

זי

*א

זזור'י

פּיאָנערן,

תפ+אַר

אַנטװיקלטער
שטימע קומט

קליוולאַנד .ער ווערט יי אויפגענומען
און שפּעטער אין
ֶ
ווערט אַ יימאַנענטער
גהויסער ניו יאַרק.
סקנים יו חזנים פא

דרי

װואָס
זרזור

רבזועחסערער

הי

א

האַָבן
זוייורה

ננינה

ודעט;
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אאיין
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ש

*איזיר'י

ולן

יזר

זר

גצ "ר.

נעטעמשםש
אי

זיי

ן

,זאנעכץ" איז אַלע מאָל געווען ריין מוזי-
קאַליש און עכט יידיש-טראַדיציאַנעל .ער
האָט זיד דערװאָרבן אין אַמעריקע א געהוי-
בענע רעפּוטאַציע אַלס אינטעליגענטער מוזי-
קאַלישער הזן.

ה
ווערן

מיס

נאָך

ט

געקענט

אוז

נאָד

אויפגעברייטערט
ילידי

ווילנע,

װאָס

זיינען אויסגעעװואַקסן אין אַמעריקאַנער חזנות
און ממשות' די
אויף

דעם

אַרײיכערט דעם נגינה

געביט

װאָלט

אונז

קאַנטינענט.

אָכבער פארפירט

צו ווייט-

דאָס

4
4
4
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 2 ,טן קאָמפּאַױיטאָרן

רומשינסקי

יוסף
פּראַָדוטטיטסטער
טעאַטעריסזיט.
ליטטרגישו

סאַמפּאַזיטאָר
--

עגיצט

(געבוירן

אין װילנע

אַמעריטע אין ,8091
אט

עלטער

בט

זיין בײטראָג

שלצה

סטולטור

פד

,דער

רום פון אַן עפּאַכע" .איבער

אט

אין

אין

בו

יאֶר.

צו אונדזער
חטה

"הישעה

אַמעריקע.

,1881

געשטאָרבן

פעברואַר,

מיט דעם טויט פון יוסף רומשינסקי איז
פאַרלוירן גענאַנגען אַ גאָר וויכטיקער כוח
פונם יידיש-טעאַטראַלן שאַפּונגס-װועזן .דער
געוועזענער משורר אין ווילנער שטאָט-שול,
וואו ער האָט זיין ערשטע נגינה-יניקה געצויגן,
איז אין משך פון איבער אַ האַלבן יאָרהונ-
דערט מוזיקאַליש שעפעריש געווען אין אַמע-
ריקע אויפן יידיש-טעאַטראַלן געביט ,דער-
גרייכנדיק צו דער גרעסטער פּאָפּולאַריטעט
אַלְס דערפאָלגרייכסטער קאָמפּאַזיטאָר .דורך
זיינע צאַלרייכע פּראָדוצירטע האַרציק מעלאָ-
דישע אָפּערעטעס ,איז ער געװואָרן ,װוי ס'האָט
אים ריכטיק באַצייכנט אַ טעאַטער-קריטיקער,

פון

יידישער

געטומען

קײין

אין ניריאָרט

מאעטיש.

העםס

זיסן

)6591

דער באַקאַנטער מוזיקער מיכאל געלבאַרט,
אין זיינעם אַ נעקראָלאָג וועגן יוסף רומשינ-
סקי ע"ה (אין מאָנאַטשריפט פקולטור און
דערציאוננג" פון מערץ )65991 ,שרייבט צ.אַ:.
ז
,יינע טעאַטער-לידער האָבן אָנגעפילט
יידרישע היימען מיט פרייד ,יידישע אַרבעטער
אין די ,סוועט-שעפּער" ,פּעדלערס ביי זייערע
,פּושקאַרטס? האָבן פאַרגעסן אין זייערע
צרות אונטערברומענדיק זיינע לידלער .נאָך
היינט קען מען הערן אויף אַלע יידישע חתו-
נות ,אין אַלע יידישע ואַקאַציע-האָטעלן און
רעזאָרט-פּלעצער שפּילן און זינגען רומשינ-
סקיס סוקסעסן".

הונדערט

באַװויזן צו
האָט רומשינסקי
אָפּערעטעס
קאָמפּאָנירן פון וועלכע די זיסע מאַטיוון האָבן
זיר צעטראָגן אין טויזנטער יידישע היימען.
64

נאָכ'ן אַנאַליזירן רומשינססיס

מוזיקאַליש-

וינסטלערישן שאַפּונגס-שטייגער
באַרט צום פאָלננדן טרעפלעכן

געל-

קומט
אויספיר;

נגינה אין אידישן לעבן
,אִיד מיין ,אַז רומשינסקי איז געווען פאַר
יידישער

ננינה

װאָס שמ"ר

איז געווען

פאַר

דער יידישער ליטעראַטור .שמ"ר האָט צו-
געוואוינט עמד צו לייענען און אַזױ אַרום
צוגעגרייט אַ לייענער-קרייז פאַר די שפּעטער-
דיקע קלאַסיקערס פון דער יידישער ליטעראַ-
טור ,אַזױ האָט רומשינסקי צוגעוואוינט עמך
צו זיננען און אַזױי ארום צונעגרייט אַ זינ-
נענדיקן עולם צו הערן און טאַקע אליין זינגען
קינסטלערישע יידישע געזאַנגען".

זייער ריכטיק האָט אין דעם פּרט באַטאַנט
עדיטאָריעל דער /,טאָג-מאָרגן זשורנאל? צום
טאָנ פון רומשינסקיס לויה (דאַנערשטיק,
דעם -9טן פּעברואַר):

,קיין אַנדער מענטש ,אַפילו ניט
נאַלדפּאַדען ,דער פאָטער פון דער
אָפּערעטע ,האָט ניט בארייכערט די
בינע מיט אַזױ פיל מוזיק וי יוסף
סקי ע"ה.

אַברהם
יידישער
יידישע
רומשינ-

,זיין מוזיקאלישע שעפערישקייט האָט פיל
בייגעטראָנן אויפצוהאלטן דעם יידישן גייסט
אין דער נייער היים און צו דער פאַרבינדו
מיט דער אַלטער היים.
,רומשינסקיס שאפונגען זיינען אַ וויכטי-
קּער בייטראָג צו דער יידישער קולטור אין
אַמעריקע".

אין זיין לאַנג-יאָריקער רומפולער קאַריערע
אַלס טעאַטער-קאַמפּאָזיטאָר האָט רומשינסקי
אויך מזכה געווען פון צייט צו צייט מיט
קינסטלערישע ליטורגישע שאַפונגען ,װאָס
האָבן באַרייכערט דעם סינאַנאַנאַלן רעפּער-
טואַר.
די איינגעזאַפּטע השפּעה פון סינאַנאַנאַלן
געזאַנג אין זיין יוננט האָט ניט נאָר געלייג
אַ שטאַרקן חותם אויף זיין גאַנצן מוזיקאַלישן
שאַפּונגס-װעזן דורד די מערסטע יאָרן פון
זיין פאַרבינדונג מיט דער יידישער טעאַטער-
וועלט ,נאָר האָט אויד אַרויסגערופן ביי אים
א שטאַרקן ווילן און געפילט זיד אמת יום-
טובדיק ווען ער האָט געקענט אָפּרייסן אַביסל

צייט צו ווידמען זיין טאַלאַנט אויך פאַר לו-

טורגיש  -כאָראַלער שאַפ
האָט זיך קונה שם געוו
ע
ר
ַ
א
ב
ר
ע
ד
נ
חזנים-לאַנער זיין וואו
רעליגיעזע
קאַנטאַטע אאַז ישיר" ,וועלכע ער אַליין האָט
איינשטודירט מיט אַ גרויסן חזנים-כאָר צום
גראַנדיעזן קאָנצערט פון ניו יאָרקער אנוֹדֶת
החזנים מיט אַ פערטל יאַרהונדערט צוריק אין
מעקאָ-טעמפּל,
רופנסטע

מיטבאַטײליגט

עמוד-קינסטלער

פון

די

פון אונדזער

ב
ציי

צו רומשינסקיס קרעדיטפולן רעקאָרד דאַרף
אויד צונעשריבן
ווערן זיין אַרקעסטרירן
די ערשטע חזנישע רעקאָרדירונגען פון זיין
ווילנער בן עיר ,דער געקרוינט געװאָרענער
חזן הדור משה קוסעוויצקי ,ביים באַזעצן זיך

אין אַמעריקע מיט  9יאָר צוריק .אַ דאַנק די
גראַמאָפאָן-פּלאַטן איז
דאָזיקע פאַרשפּרייטע
קוסעוויצקיס בע שנעל מפורסם געװאָרן
אויד איבערן גאַנצן אַמעריקאַנער קאַנטינענט.
גלייכצייטיק האָט עס אויך געדינט

אנַאָבעלן

צוועק אויף אַריינצוברעננען אין די ווייטסטע
יידישע ווינקלען דעם געהויבענעם חזנות-
שטייגער פון קוסעוויצקיס שניט ,באַװירצט
מיט רומשינסקיס מוזיקאַליש-קינסטלערישער
באַנלייטונג ,שאַפנדיק אַזױ אַרום אויך אין
דער נייערער וועלט-טייל? אַ ברייטערע פּערי-
פעריע פאַר אַנטװיקלטע פיינשמעקער און
געװאָרענע ליבהאָבער פון ליטורגיש-קינסט-
לערישער נגינה.
רומשינסקי איז אַנערקענט געווען אַלס
,גלענצענדער שווימער אין מעלאָדיע ,האַר-
מאָניע און אינסטרומענטאַציע" .ער האָט
אויך פאַרפאַסט אַ ביבלישע אָפּערע ,רות",
טרוימענדיק אויפצופירן אין ארץ ישראל אין
העברייאיש .ליידער איז זיין אידעאַלער הוט
ניט רעאַליזירט געװאָרן.

דאַרף דאַ אויך דערמאַנט ווערן אַז רומ-
שינסקי האָט נאָך אין סאַמע באַנינען פון
זיין מוזיקאַליש-פאַרמאַסטענעם דרך שוין זיר
אויסגעצייכנט אויפן געביט פון שאַפן אָר!
אַראַנזשירן יידיש-קינסטלערישע כאָר-געזאַנ-
גען און אָרקעסטרירונגען ,װאָס האָבן אַרױס-
גערופן נרויס אויפמערקזאַמקײיט אין מוזיקאַ-

נתן

00
לישע רייען .איז ער דאָך פאַקטיש געווען דער
אנצופירן דעם איינציקן יידישן
ערשטער
קונסט-כאָר פון ניט-פּראָפּעסיאַנעלע זיננער,
װוי עס האָט סיט זיך פאָרנעשטעלט דער
לאָרזשער ,הזמיר" ,פון וועלכן רומשינסקי
איז געווען  3יאָר דיריגענט .װוי עס האָט שוין
אָנגעוויזן מ .געלבאַרט ,אַליין אַ געוועזענער
לאָרזשער תושב ,האָט דער זעלבער ,הזמיר"
פאַרשריבן אַ וויכטיק קאַפּיטל געשיכטע אין
דער אַנטװיקלונג פון יידישער מוזיק און יידי-
שע געזאַנג-פאַריינען .אונטער רומשינסקיס
לייטונג איז דער לאָדזשער ,הזמיר" נעװאָרן
דער וועג-ווייזער פאַר אַ ריי שטעט און שטעט-
לעך ,וואו ס'האָבן זיך אַרנאַניזירט אַזעלכע
כאָרן ,וועלכע האָבן נעדאַרפט האָבן יידישן
געזאַנג-רעפּערטואַר .דאָס האָט אַריײינגעבראַכט
אַן אויפלעבוננ אין יידיש-מוזיקאַלישן שאַ-
פונגס-וועזן .יידישע קאָמפּאָניסטן זיינען אינ-
ספּירירט געװואָרן צו שאַפן יידישע געזאַנגען
און אליין װוערן די דירינענטן פון די אלע
געשאַפענע געזאַננ-פאַרײינען .אַ דאַנק דעם
האָט זיך שפּעטער צעבליט און צעװאַקסן אַ
שלל פון וואונדערבּארע כאר -נעזאננען ,וושל-
כע זיינען פּאָפּולאַריזירט געװואָרן איבער נאָר
דער יידישער וועלט דורך עטאַבלירטע יידישע
כאָרן ,װאָס האָבן אויך אונדזער פאָלקס-
מוזיק אַרױיפגעבראַכט אויף אַ גאַנץ הויכער
ניוואָ.
2

אל

אל

פטאלניץ

טענבערנ ,אין לאָקאַל פון חזנים-פאַרבאַנד.
דאָס איז געווען צוריקפאָרנדיק פון אַ חזנים
קאָנפערענץ אין די קעטסקי? בערג (גראָסינ-
גערס האָטעל) ,אין יוני.2991 ,

נאַָכדעם װוי מיר האָבן זיךד געהאט רעכט
צורעדט אַנהאַלטנדיק אַ לענגערן שמועס אָנ-
געפילט מיט אויפנעטויכטע דעראינערונגען
פון אונדזער געוועזענער ליבער מאַמע-שטאָט
ווילנע ,האָט שפּעטער רומשינסקי אַװעקנע-
זעצט זיך ביים קלאַוויר און התלהבותדיק
גענומען דורכשפּילן זיין קאָלענע מאַכטענ-
בערנס ניידדערשינענע ליטורניש-כאַראַלע נו-
מערן .די אַלע בייוועזנדיקע חזנים-קאַלעגן
זיינען אומנעזאַמט אינספּירירט געװאָרן און
ספּאָנטאַן האָט זיד באַקומען אַ וואונדערבאַ-
רער כאָראַל ,װאָס האָט פאַרקלונגען און אָנ-
נעפילט מיט געהויבענער שטימונג דעם גאַנצן

אַרום .דורך די אָפּענע פענסטער האָבן זיר
די קלאַנגען צעטראָנן איבערן גאַס ,וואו עס
זיינען מיטגעריסן געװאָרן אַ סר פון די פאַר-
בייגייער און אָפּשטעלנדיק זיד אַרויפנעקוקט
מיט גרויס ניינער און מיט אָנגעשטעלטע
אויערן ענטוזיאַסטיש אוױיפנעכאַפּט דאָס גע-
זאַנג.
רומשינסקי האָט זיר דערפילט זייער דער-
הויבן ,ממש אויפן זיבעטן הימל ,און פאַר-
שטייט זיד ,ניט ווייניקער באַגיײיסטערט איז
אויך געווען מאַכטענבערג ,דער מחבר אַליין
פון די קאָמפּאַזיציעס.

נישט קוקנדיק אויף דעם ,ואָס רומ-
ענג
שינסקי אין די מערסטע יאָרן געווען
פאַרבונדן דורכאויס מיט דער יידישער טעאַ-
טער ועלט ,האָט עס אים אָבער געצויגן
שטענדיק אָנצוהאַלטן קאָנטאַקט און צו פאַר-
ברענגען גאָר אָפט אויך אין חזנישע קרייזן.

מיט צופרידנהייט האָב איך שפּעטער אָנ-
גענומען זייער ביירנס איינלאַדונג און זאַלבע-
דריט זיינען מיר אַװעק אין אַ נאָענטן יידישן
רעסטאָראַן ,וואו מיר האָבן ביז שפּעט אין
אָנגעפירט
אָוונט געמיטלעך פאַרבראַכט און
אַ לעבהאַפטן שמועס וועגן אינטערעסאַנטע
עפּיזאָדן אין דער חזנים-וועלט.

אַ

בעל
ואונדערבאַרער
דער
רומשינסקי,
זכרון האָט זיך אויר אויסגעצייכנט אַלס פיי-

ס'איז

ביי מיר

שטאַרק

זכרון יענע אָנגענעמע

איינגעקריצט

שעה'ן

ביי מיינעם

אין

אין ניו-יאָרק ,ואָס כ'האָב געהאט
באַזוך
פאַרבראַכט מיט מיינע ביידע מוזיקאַלישע
לאַנדסלייט יוסף רומשינסקי ע"ה און ,צו
לאַנגע יאָרן אים ,דער באַוואוסטער סינאַנאָ-
גאַלער דיריגענט-קאָמפּאָזיטאָר מאיר מאכ-

נער דערציילער מיט אַ חוש פאַר הומאָר ,אַז
ער האָט אייך געקענט שטאַרק אַמוזירן און
האַלטן געשפּאַנט האָבנדיק מיט אים א גע-
שפּרעך.

6א"יי
אין

ייייד
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ער האָט אויך פאַרמאָגט שרייבערישן טאַ-
לאַנט צו פאַרצייכנען אַ סך פון זיינע אינטע-
רעסאנטע איבערלעבוננען .דאָס קען אַמבעסטן
באַשטעטיקן זיין בוך ,קלאַנגען פון מיין
לעבן" ,אַרויסגעגעבן אין ניודיאָרק אין ,4491
דורך דעם יידישן קאָמפּאַזיטאָרן פאַראיין ,אַ
װאָניק מעמואַרן-װערק

פון איבער  008זייטן.

דאָס בוך איז אויך רייך מיט פאַרפיקסירטע
חזנישע לעבנס-עפּיזאָדן צוזאַמען מיט אַ כאַ-
נאַלעריע פון
ראַקטעריסטיש-אילוסטרירנדע
גלנעמיינע וועלט באַרימטע מוזיקאלישע פי-
ן מיט
גורן און ליטעראַרישע פּערזענ
וועלכע רומשינסקי איז אין זיין לאַנגן קינסט-
לערישן לעבנס-עטאַפּ געקומען אאין באַרירונ
ס'דערמאַנט זיר מיר ,אנב ,איצט אַן עפּי-
זאָד ,װאָס רומשינסקי האָט יענעם אַוונט
דערציילט וװענן יאַסעלע ראַזענבלאַט און
מרדכי הערשמאַן עליהם השלום.
הערשמאַ אן

פלענט אָפט זיד וויצלען אויפן

חשבון פון יאסעלעס באַרד און אים אקַיבעץ
טאן.

/טר

בעהדעניו,/

װאם

פלענט

ארויס.

רופן נישט ווייניק פאַרדרוס ביי די בייוועזנדע
מאכט זיך איינמאָל ביי אַ
חזנים-קאַלעגן.
אין מעקאָ טעמפּל ,וען
חזנים-קאַנצערט
הערשמאַן האָט שוין געהאט אָפּנעזינגען אַ
רעטשיטאַטיװו און ס'האָט געשטורעמט די
אוידיענץ פון גרויס באַנייסטערונג .קומט ער
אַרױיס אונטער דער בינע און מיט אַ סאַרקאַס-
טיש שמייכל רופט ער אויס צו יאָסעלען/ :נו,
װאָס זאָנסטו איצט ,בערדעניו?"

אין דעם דערהערט זיך גלייך װוי חזן יעקב
ראַפּאָפּאָרט ,דאַמאָלסדיקער פּרעזידענט פון
חזנים-פאַרבאַנד ,רופט אויס פון דער
בינ =
פּאַרן עטלעכע טויזנט קעפּיקן עולם, :און

איצט װעט פאר אייך אַרויסקומען דער מלך
החזנים!"
אַ דונער פון אַפּלאָדריסמענטן

באַנלייט זיין

אויסרוף ..יאָסעלע ראָזענבלאַט ניט זיך אַ
גלעט די באָרד און דערשיינענדיק אויף דער
בינע לייגט ער אַװעק אַ תפלה ,װאָס װאַשט
אֵפּ איז

גאַנצן

דעם

פריערדיקן

ענטוזיאַזם.

דער חלל פון גרויסן קאָנצערט זאַל ווערט ממש
ר פון די לאַננ-אַנהאַלטנדע שטור-
מישע אַפּלאָדיסמענטן אוֹן התלהבותדיקע
בראַװאָדגעשרײען.
פון

ביים אַרונטערקומען

בלאַט אַ שטאַרק צופרידענ!
נלעטם

באהר

זין

און

ט

2

שמייכל טוט ער אַ פרעג הערשמאַנען:
װאָס

איצטער

װעסט

זאַנן ,מאָטעניו?"

בכלל האָט רומשינסקי שטאַרק

געהאַלטן

גיין
פון חזן ראַזענבלאַט,
הערן כמעט יעדע ימים נוראים .רומשינסקי

אַליין דריקט זיך אויס ,אַז ער פלענט יעדעס
מאָל ממש באַנייסטערט ווערן

אַרטיקן

,יאַסעלע

פון זיין אייגנ-

וי און פון יאַסעלעס

פלינקייט און געניטקייט אין

:

נוסח

נוסח ארויס אִין צװײיטן אַריין ,לייכט ,בוינ"
זאַם ,ממש

צו באַוואונדערן.

זיי האָבן זיר ביידע נגעהאלטן יאָרן לאַנג
; יאָסל שני",
נאָענט באַפּריינדעט.
רומשינסקין

יים באַגעגענען זיד ,און ער צוריק, :העלאָו
יאָסל ראשון".
אין זיינע פאַרעפנטלעכטע לעבנס זכרונות
ווידמעט רומשינסקי אַ באַזונדער קאַפּיטל
,יאַסעלע ראַזענבלאַט ".אין סוף פון זעלבן
קאַפּיט? גיט ער איבער דעם שווערן איינדרוק
װאָס די פּלוצליננע פּטירה פונם ארי שבחבורה
האָט אויף אים נעמאַכט:
,אַמאָל 2 ,פאַרטאָג ,שפּאַצירנדיק אויף
סעקאַנד עוועניו מיטן פּרעזידענט פון חזנים-
פאַרבאַנד ,חזן יאנקל ראַפּאָפּאָרט ,האָב איך
זיר דערוואוסט וועגן דער נאָר-װאָס אָנגעקו-
מענער טרויעריקער טעלעגראַמע ,אַז יאָסעל?
ראַזענבלאט איז נפטר געװאָרן אין ארץ יש-
ראל .די ערשטע ווערטער װאָס איך האָב
געזאָגט צו יאַנקלראַפּאָפּאָרט מיט טרערן אין
2.
די אויגן איז געווען ,אַז יאסעלע ר
נעמט מיט אין קבר די גלאָררייכסטע צייט פו
חזכות?.
וי געזאַנט

איז רומשינסקי

דורך

און

דורך
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נגעווזען אויסגעווייקט און דורכגעדרונגען מיט
טיפער ליבע און פאַרערוננ צו חזנים און
חזנות .די מוזיקאַלישע וועלט ,איבערהויפּט
אין חזנישע רייען ,װי רומשינסקי אַלֵיין גיט
צו אין זיינע מעמואַרן ,האָבן געהאַלטן ,אַז
כמעט אין זיין נאַנצער מוזיק פאַרן יידישן
טעאַטער ,ווען מ'זאָל עס שטאַרק אַנאַליזירן,
געפינט מען דעם שורש פון שול? ננינה ,און
איבערהויפּט דעם נוסח פון דאַוונען .איז ער
דערויף

זייער שטאָלץ נעװוען:

,ווייל מיט רע-

ליניעזער מוזיק האָבן זיך באַנוצט די וועלט
באַרימטע מוזיקער ,װוי באַך ,בעטהאַוען,
װאַגנער ,טשייקאָפסקי און אַנדערע".
אל

אֹל

**

רומשינסקיס טויט האָט אַרויסגערופן טיפן
טרויער צווישן די ברייטסטע שיכטן פון דער
גרויסער יידישער ניו-יאָרק .טויזנטער מענטשן
זיינען געקומען צו דער לויה אים צוצוטיילן
דעם לעצטן כבוד און מיט אַ שווער געמיט
זיף צונגעהערט צו די רירנדיקע הספּדים פון
זיינע באַרופענע קאַלעגן און צו די תפילות,
װאָס זיין נאָענטער פריינט און בן עיר משה
קוסעוויצקי האָט פאַרגעטראָגן אין דער באַ-

גלייטונג פונם חזנים-כאָר אָנגעפ
נאַרעל.

די הספּדים

האָבן

געהאַלטן

,עאַטריק?
אַלס פאָרשטייער פון ט

יעקב קאַליך,
עלאַיענס";

חיים עהרענרייר ,אַלס פאָרשטייער פון ,פאָר-
ווערטס" און אין נאָמען פון די ווילנער
לאַנדסלײט; נוסטאַוו בערגער ,רעפּרעזענטירנ-
דיק דעם יידישן אַקטיאָרן-פאַראײן; מאָריס
שװאַרץ ,דירעקטאָר פון יידישן קונסט-טעאַ-
טער; זינדל עסקאָװוויץ ,פּרעזידענט פון חזנים
פאַרבאַנד און שלום סעקונדע ,פּרעזידענט
פון דער יידישער קאָמפּאַזיטאָרן און דירי-
גענטן אָרגאַניזאַציע.

אין די אַלע טרויער-רעדעס איז אַרויסגע-
הויבן געװאָרן די גרויסע פּערזענלעכקייט פון
יוסף רומשינסקי ,זיין ראָל און גרויסע פאַר-

דינסטן אַלס קאָמפּאַזיטאָר פאַרן יידישן טעאַ-
טער אין אַמעריקע און איבער גנאר דער
וועלט .אַ שעפערישע פּערזענלעכקייט וועמעס
ווערק װועלן לעבן אייביק.
דער הסכם כולם איז נעווען ,אַז מיט רומ-
שינסקיס טויט איז אויך אַװעק אַן עפּאָכע פון
יידישן לעבן אין אַמעריקע.

נגינה

'*
*

*

=+

אין

*אי יי *

אידישן

יי

די זייי

לעבן
יי

-

*

0

=

=
=!

מאיץ

?א
מאיר

ראָל אין דער

געשפּילט אַן ערשט-ראַנגיקע

קולטיווירונג פון אונדזער נגינה אויפן אַמע-
ריקאַנער קאַנטינענט.
ירה

טא כ טענב

ערג.

קומעם

דיק קיין ניו יאָרק אין  ,1091אַ -71יאריקער

בּחורל שוין מיט אַ פיין מוזיקאַלישער רעפּן-
טאַציע פון ווילנע ,וואו ער האָט יינגלוייז
נע'שמ'ט

אַלס ,מאירל

סאָפּראַן",

האָט

זיך

מיט יוגנטלעכן ברען גלייד אַרײינגעװאָרפן אין
זיין באַליבטער אַרבעט פון כאָר-פירערשאַפט.
ער איז באַרימט געװאָרן פאַר איינעם פון די
באַגאַבטסטע שול-דיריגענטן .זיינע קאָנצערט
אויפטרעטונגען אין מעטראָפּאָליטאן אָפּערע
הויז און אין אַנדערע פּראַמינענטע קאַנצערט-
זאַלן יט אים געשאַפן אַ גרויסע רענאַמע
און ער איז זייער פּאָפּולער געװאָרן .ער האָט
דיריגירט ביי די באַוואוסטע חזנים קאַמינסקי,
רוטמאַן ,שטיינבערג ,מייזעלס ,ראָזענבלאט
ראַפּאָפּאָרט און פאַר אַ צייט געווען כאָר-
מייסטער אין טעמפּעל ,בית אל" ,באָראָ
פּאַרק.

=

ליא

מאכטענבערג

גאָר װאָניק איז דער בײיטראָג אויפן נגינה-
שעפירישן געביט פון די צוויי ריט וויל-
נער דיריגענטן ,מאיר מאכטענבערג און לעאָ
ליאָוו .ביידע יידישע מוזיק װעטעראַנען האָב

הא

יו

=

:
4

אין

דער

זעלבער

צייט

קאָמפּאָנירט

ער פילצאָליקע סינאַגאָגאַלע שאַפונגען ,װאָס
זיינען אומנעזאַמט אויפגעכאַפּט געװאָרן אין
זיינע רייך-מעלאַדישע
דער חזנים-וועלט.
כאָר-קאָמפּאָזיציעס זיינען מפורסם געװאָרן
אוידך צװוישן שול-כאָרן אין אײיראָפּע און אַן-
דערע וועלט טיילן.

מיט דעם ווידערגעבורט פון מדינת ישרא?
האָט אַ שטאַרקער ווילן גענומען באַהערשז די
טאָזדגעבער פון אונדזערע ליטורגישע מוזי"
קער אין אַמעריקע עולה צו זיין אין יידישן
לאַנד און צו פּרובירן פּאַראיינס דירעקט
בינדן זייער שעפערישקייט מיט דעם ניי-
געשאַפּענעם גייסט פונם דאַרטיקן נאַציאָנאַלן
רענעסאַגס .זיי האָבן געהאָפּט שעפּן מער קו-
ראַזש ,טק עקסטאַז און אינספּיראַציע
פאַר זייער מוזיקאַלישער מוזע .מאַכטענבערג
איז געווען פון די ערשטע צו מאַכן אַ לענגערן
באַזוך.

י גרויסע פאַרדינסטן פון מאַכטענבערגס
פרוכטבאַרער ליטורגיש-מוזיקאַלישער טעטי-
קייט אין אַמעריקע במשך פון איבער אַ
האַלבן

יאַרהונדערט

ווערן

הויד

אָפּנעשאַצט

אין מנגנישע קרייזן .זיינע קינסטלערישע
שאַפּונגען וועלן תמיד פאַרנעמען אַ חשיבות-
דיקן פּלאַץ אינם אוצר פון סינאַנאַנאַלער
מוזיק.
2

?' עאָ

ליאװ,.
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נעקומען

וועלכער איז

קיין אַמעריקע מיט גענויע צוויי צענדליק יאָר
שפּעטער פון זיין קאָלעגע מאַכטענבערג ,האָט
מיט פולן שוואונג פאָרגעזעצט זיין פאַר-
טעטיקייט ,װאָס האָט
צווייגטע =
גענומען אַרויסשײינען און געווינען אָנערקע-
נונג אין די ברייטסטע יידישע קרייזן.
זאָל דאָ אנב באַמערקט ווערן ,דאָס אין
דער צייט ווען מאַכטענבערג האָט זיין גאַנצן
טאַלג

נט

קצְ נצע נטרירט

דורכאויס

אין

סינאַ-

עאָ ליאָװ אוּן אליחו זאַלודקאָװפקי ,ע"ה (פאַטאגראפירט אי גיויארה,
ביידע האָבן באקומען זײער ערשטע מזיקאלישע יניקה ביים װעלט-בארימטן
זוץ רי גח לידער ז"ל (א .זאלודטאחװסטייס פאַטער.
נאָגאַלן כאָר-געזאַנג ,האָט ליאָוו געשאַפן אויך
אויף דעם אַלנעמײײנעם יידיש-מוזיקאַלישן
באַזונדערס אין ביי אים נעפלעגט
געביט.

געװאָרן דאָס יידישע פאָלקס-ליד ,װאָס איז
אַ דאַנק זיינע מייסטערהאַפטע אַראַנזשירונ-
גען אַדאָפּטירט און פּאָפּולער געװאָרן דורך
כאָר-אַנסאַמבלען

יידישע

איבער

כמעט

גאָר

דער יידישער וועלט.
האָט

בכל?

ליאָוו

אַלטער

אין

היים

דאַרטיקן

קאָלאָסאַלע

װוערנדיק

ער

דינאַמישער

דייטנדער

פאַרדינסטן

ננינה.

שוין

נאָך אין דער
אַ שם

נעווען

יידיש-מוזיקאַלישן

שטאַרק

באַוואונדערט

דיריגענט

מוזיקער

הויבן די עבודת הקודש צו אַ נאַר הויכער
מדרגה ,ואָס איז געװאָרן לתהלה ולתפארת
אין די מנגנישע רייען פון גאַנץ ליטע.
ליאָוו איז דערנאָך געווען אַ געוויסע צייט
אין בוקאַרעסטער טעמפּל? ,כאָראַל" צוזאַמען
מיט חזן בערנאַרד װולאַדאָווסקי (איצטיקער
זקן החזנים אין קאַנאַדע) .אין  8091קומט

ער אַן אַלס דיריגענט פון דער =

אויפן פעלד פון יידישער
איז

)0391

און

נאָר

דבר

לאַגער,

סינאַנאָגע

ווערט

אין וואַרשע,

מפורסם

געקומען

ניט נאָר אַלס
באַ-

מאַן

ע"ה,

קאָמפּאָ

שוין

אויך

געניאַלער

טאָר.

גאַנץ אייראָפּע.

אַמער יקע

ערשטער וועלט מלחמה
מאָלסדיקן

אַלס

קיין

איבער

פון ואַנען זיין

ווילנער

פריער

און

דאַ

איז

ליאָוו נאָר

דער

צוזאַמען מיטן דאַ-

שטאָט-חזן
האָט

באַטאָנט,

נאַָמען

זיך,

ערשט

מרדכי
װוי

נאָך

הערש-

מיר

מער

האָבן

צע-

בליט זיין דינאַמישער כוח אַלס וואונדערבאַ-

וואַרשעווער
אַבסאָלװוירנדיק
טאָריע אין  9981ווערט

קאַנסערװאַ-

ער גלייך אויפנענו-

רער

כאָר-אָרנאַניזאַטאָר

און

שעפערישער

קאָמפּאַניסט.

מען אַלס דיריגענט אין ווילנער שטאָט-שול,
וואו ער האָט צוזאַמען מיט חזן גרשון סי-

וועגן זיין גרויסער יידיש-מוזיקאַלישער
ראָל אין אַמעריקע האָט זיך געהאַט אויסגע-

דער-

קאָמפּאָזיטאָר

ראטא,.

הי ד .א משר

פון  5יאר צײַט

דריקט

אונדזער

באַריסמטער

נגינה

לעבן

אין אידישן

לאַזאַר וויינער ,אַז אמת'ע יידישע מוזיק אין
דעם נעהעריקן זין איז אַנגעהויבן געװאָרן
מיט דעם אַריבערקומען אַהער פון לעאָ ליאָוו,
וועלכער איז געװואָרן דער ערשטער אָנרענער
צו פאַרשפּרייטן יידישע פאָלקס מוזיק ,אי-
בערהויפּט צווישן די מאַסן.

צו ליאָווס קרעדיט
פילע

מוזיקאַלישע

דאַרף

מען

דערנגרייכוננען

.-

מאשפיו

-י= 5

|

*'--יה

יאיי 

=,'=-

ין

צושרייבן
װוי

אויפן

ליטורנישן געביט אַזוי אויך אינם פעלד פון
אונדזער אַלנעמיינער פאָלקס מוזיק ,באַזון-

דערס אינם וואוקס און קולטיווירונג פין
כאָראַל-נעזאַנג .זיינע קאָמפּאַזיציעס ווערן מיט
נרויס דערפאַלג געזונגען איבעראַל.

לעאַ ליאָוו האָט זיךד מקדים געווען אַ קך
פריער פון זיינע פאַך-קאָלעגן צו מאַכן אַ

לעננערע נסיעה אין ארץ ישראל ,איידער זי
איז געװאָרן זעלבסטשטענדיק ,און האָט פון
דאָרט געשעפּט אינספּיראַציע פאַר זיין פאָר-
געזעצטער פּראָדוקטיווער נגינה-שעפעריש-
קייט.
 | 7פ ה 2 .א וט = עעם ע פם

פונם רייסטער געוועזענע ווילנער דירי-
נענטן דאַרף מיט חשיבות דערמאַנט ווערן
דער נרויסער יידישער מוזיקער יוסף גאָט-
בעטער .אַ געוועזענער סטודענט פון פּעטער-
בורנער מוזיק אַקאַדעמיע און שפּעטערדיקער
גראַדואַנט פון װאַרשעװער קאָנסערװאַטאָריע
האָט ער זיין הויד-מוזיקאַלישן וויסן געוויד-
מעט דורכאויס דעם יידיש-רעליניעזן ננינה-
געביט .אַ צאָל יאָרן דיריגירט ער דעם כאָר
אין ווילנער שטאָט-שול און איז גלייכצייטיק
זייער שעפעריש אַלְס גלענצענדער קאָמפּאַ-
זיטאָר.
אין  9291איז נאָטבעטער אַװעק קיין ראָס-

טאָוו ,רוסלאַנד ,וואו ער ווערט אויפנענומען
אַלס מוזיק-פּראַפּעסאַר אין רעגירונגס-קאָנ-
סערװאַטאָריע.
זיינע וואונדערבאַרע קאָמפּאַזיציעס ווערן
פּאַררעכנט צװוישן די פּערלען פונם סינאַגאַ-
גאַלן כאָר-רעפּערטואַר.

יי

דורמאשטץ

זאב

סלעפּ

אברהם

קינדוייז האָט זאב דורמאַשקין
שוין
אַלס פּיאַנאַ
וױירטואזיטעט
אַרױסגעװיזן
קינסטלער ציענדיק גרויס אויפמערקזאַמקײיט
פון אָרטיקע מוזיקער.
אויף אייביק

ס'איז

נגעבליבן

אין מיין זכרון דער אַוונט ,ווען מיין עלטע-
ן

רער זון שמואל ,צו לאַנגע

איז אויפ-
טיקער חזן פון טאָראָנטער טעמפּל),
געטראָטן צום ערשטן מאָל אין אַ מעריב-קאָנ-

צערט אין איינער פון די ווילנער שולן און
דער

א

יוננינקער

אויף

האָט

דורמאַשקין

אַ פיסהאַרמאַניע,

אים

באַ-

טראַץ

דעם

דערשטאַנד פון אייניקע עלטערע מתפּללים
קענן
יענער
לישע
ביידע
פירט

באַנוצן זיך מיט דעם אינסטרומענט.
אַװונט האָט אַרויסגערופן א מוזיקאַ-
האָבן
סענסאַציע אין שטאָט= .
יוננע הברים צוזאַמען אויך דורכגע-
אַ קאָנצערט-טורנע איבער אַ צאָל שטעט

אין ליטע און ווייס-רוסלאַנד ,װאָס האָט באַ-

קומען

אַ נאָר װאַרימען

אֶפּרוף אין מוזיקאַ-

לישע קרייזן און אויך אין דער פּרעסע.
אברהם
נע נטע

סלעפּ

איז געווען

מוז יקאלישע

פינור

אין

א גאָר פּראָמי-
ךו

ר

יירישער

ווילנע אי אלס אויסגעצייכנטער געזאננב-לע-
רער אין די שולן ,אי אלס ערשטראנניקער
כאָר-דיריגענט און פארדינסטפולער קאָמפּאַ-
ניסט.

פן-+1

בילד פון ווילנער דיריגענט חנן נלעזער ,הי ד ,און פּ-יאָריקן שמעון סטאָלניץ (פון תפו וינם

מחבר) ,גענומען ביי זייערן א קאָנצערט אין ווילנע.6991 ,

ח .נלעזער איז אומגעקומען

אין ווילנער געטאָ צוזאַמען

טיקע באַרימטע דיריגענטן :אברהם סלעפּ (אָנפירער
שטיין,

פאָנישן

עקיבא

דורמאַשקין

אָרקעסטער

מיט

אין געטאָ.

זיין

זון זאב,

פונם

באַנאַבטער

מיט זיינע מוזיק-קאָלעגן,

יידישן

כאָר

קאָמפּאָזיטאָר

אין

און

געטאָ),

לייטער

דאָר-

יעקב

גער-

פון

סימ-

ווילנעף

יאצשא

אינכטרומענ

סספץ

וי א ש א ח פ ץ ) נעבוירן אין ווילנע
איז נאר יוננ באריסט געווארן
צין 0

אַלס מוזיקאַלישער וואונדער-קינד .צו פינף
יאָר אָנגעהויבן שטודירן אין ווילנער מוזיק
שול און בלויז מיט צוויי יאָר שפּעטער שוין
אויפּנעטראָטן אויף עפנטלעכע קאַָנצערטן,
װאָס האָבן באַנייסטערט די צוהערער און
אַרויסגערופן באַוואונדערונג ביי פּראָמינענ-
טע מוזיקער.
איז עס איבעריק נאָר צופיל צו באַטאַנעו,
אַז יאַשאַ חפץ איז היינט צו טאָג כמעט דער
אויסשטייענדסטער פון דעם קליינעם הייפל
וועלט באַרימטסטע פידל-קינסטלער ,מיט ווע-
מעס נאַמען די מוזיקאַלישע ווילנע האָט אַזױ
שטאַרק שטאָלצירט.

 2ע אט א  7ה ( אל אוו פ טק י,
אַ געבוירענער אין  0781אין ווילנע ,וואו ער
מויקאַלישע
זיין ערשטע
האָט באַקומען

לעאַפּאַלד

האַדאָװסקי

דאָווסקי געצוינן זייער גרויס אויפמערקזאמ-
קייט פון די נגרעסטע אייראָפּייאישע מוזיקער,
צוערשט ביי די פּראָפּעסאָרן פון בערלינער

הויד-שול פאַר מוזיק ,וואו ער איז צו דרייצן
יאָר שוין אָנגענומען

געװאָרן אַלס סטודענט,

41
דערנאָך אין די מוזיק אַקאַדעמיעס פון אונ-

זיינע טריאומפאַלע

אין אַלע

קאַנצערטן

מוזיקאַלישע צענטערס פון איראָפּע ,אַמע-
ריקע און אין אַלע אַנדערע וועלט-טיילן
שאַפן אים אַן אינטערנאַציאַנאַלע רעפּוטאַ-
ציע פון העכסטער מוזיקאַלישער מדרגה און
זזר

ר

ויזזרין

ווערט

זיר

יי ה-זיו

שפּעטעעו

*6איזזירדח

זזיי.

אָנערקענט

*6אייי ;יי

חור

די

יע

יש

6085

נֶע

-

וי עס ווערט באַצײיכנט אין זיין ביאַגראַ-
פיע*) האָט פּיראָזשניקאָוו דורך זיין איינע-
נער דערפינדונג פיל פאַרּבעסערט און פאַר-
ברייטערט די מענלעכקייטן פון דעם אינסטרו-
מענט.

זיין געשאַפענע מעטאָדע װוי צו שפּילן

אויף דער קאָנצערטינע אין אַזױ פאַרפול-
קאָמט געװאָרן ,אַז דער דאַמאָלסדיקער רו-
סישער אַנטיסעמיטישער בילדונגס מיניסטער
האָט געהייסן איינפירן פּיראַזשניקאָווס קאָן-

צערטינע

אין אַלע רוסישע

לערער-אינסטי-

טוטן.
אַ געוויסע צייט איז פּיראָזשניקאָוו געווען
מיליטערישער קאַפּעלע-מייסטער און גלייכ-
צייטיק אויך לערער אין דעם ווילנער לערער-
אינסטיטוט.

י .פיראזשגיקטאו

ו.
איז

פ יריא וז ש כבי"ק א וט .
אין

דער

יוננט

שטאַרק

וועקכעהת
גנעווען

אַקטיו

אין ווילנע אויפן מוזיק געביט ,הויפּטזאַכלעך
אַלס מייסטערהאַפטער שפּילער און לערער
ענגלישער קאַנצערטינע ,האָט זיך
אויף דער
אין

דעם

זיטעט

פּרט

אַלס

קונה

חד

שם

במינו.

נעווען

בין

סיט

אים

װוירטואַָ-

אין

דער

קומענדיק אין אַמעריקע אין  2191אין
פּיראַזשניקאָוו געווען פון די ערשטע פּיאָנערן
צו אָנהוֹיבן אַנטװיקלען אַן אינטענסיווע
יידיש-מוזיקאַלישע טעטיקייט .ער איז פאַק-
טיש געווען דער איניציאַטאָר פון דער וויכ-
טיקער מיסיע צו אָרגאַניזירן יידישע כאָרן,
װאָס זיינען שפּעטער אויסגעװאַקסן אין אַ
גרויסער צאָל איבערן גאַנצן אַמעריקאַנער
קאָנטינענט.

י .פּיראָזשניקאָוו איז געשטאָרבן אין על-
טער פון  47יאָר אין ניו-יאָרק.9991 ,
*) פאַרעפנטלעכט
זאצמקבהד  װיקגע".
רין ,ביר יארט ,.פ9כפו.

פון

י .פ.

העדאַטטירט

קאַץ
פון

אין

"6 .שטה

נגינה אין אידיש

פ= -ת-

:

זן

(ויינשטיין)

א ד אָ וז

ער האָט זיד אַרומגעטראָגן מיט דעם פּיאַ-
נערן-געדאַנק פאַר דער שאַפונג פון אַ יידי-
שער אָפּערע .זיין ערשטער פּרואוו פאַר
מיט דער פינאַנציעלער מיטווירקוננ פון באַ-
ראָן ראַטשילד ,איז נעמאכט נגעװאָרן אין
לאַנדאָן ,ענגלאַנד ,וואו ער איז  9יאָר געווען

פּרעמיער באַריטאָן אין דער דאָרטיקער באַ-
רימטער אָפּערע הויז קקאַװענט נאַרדע".
שפּעטער קומענדיק אַ פאַרבענקטער צוריק
אין דער ליבער מאַמע-שטאָט ווילנע ,פּרו-

בירט ער זיך ווידער פאַרמעפטן אויפן זעלבן
געביט און איז ליידער ניט איבעריקס
יוסף

װינאָגראדאָט

אויד דער אָפּערע בינע איזן די יידישע
ווילנע ניט שולדיק געבליבן קיין חוב ,אַ דאַנק
דעם נרויסן ביישטייער פון יוסף וױינאָגראַ-
דאָוו .געבוירן אין ווילנע אין  8081האָט ער
גאָר יונג אָנגעהויבן זיין זינגערישע קאַריערע
אַלס משוררל אין ווילנער שטאָט-שול ביי
חזן פיינזיננער ,דערנאָך אין כאָר-שול ביי
קאַנטאָר מיכײילאָווסקי און אויסגעװואַקסן צו
אַ וועלט אָנערקענטן אָפּערע אַרטיסט און קע-
נינלעכן זינגער.

מצליה.

געשטאַרבן מיט זיין ניט-פּאַרווירקלעכטן
חלום איז יוסף װױינאָגראַדאָוו אין אריץ ישראל
אין  ,7291אין עלטער פון  80יאָר.
אויפן

ער איז נעבראַכט געװאָרן צו קבורה
אַלטן בית עולם אין תל אביב.

אויףּ דער געשטעלטער מצבה צו זיין ער-
שטן יאָרצייט איז אינם העברייאישן עפּיטאַף
צווישן אַנדערעס אויסגעקריצט געװאָרן:
דאַ ליגט
אפטשט

דער

שגעה

טאוסטער

טאַלאַנטירטער

טאה

פּיאָנער

שקפש
פון

אַרטיסט

אש

דער

5אשטן
י

ײדישער

אן
וט

אָפּערע

(הנם מיר ווייסן פון נאָך אַ פריערדיקן
גאָר באַרימטן ווילנער געבוירענעם אָפּערע
זינגער מיכאילאָוו (משה זילבערשטיין ,געב.
אין  )8981איז ער אָבער ליידער אַרויסנע-
פּאַלן פון דער יידישער מחנה .ביי זיין אוים-
שטייג אויפן העכסטן שטאַפּל פון מוזיקאַ-
לישן לייטער האָט ער זיך אָפּגעקערט פון
יידישן פאָלק און זיך נעטויפט).

רעצענזיעס כמעט פון דער גאָרער וועלט וואו

חשיבות' דיק און

קאָלאָ-

יוסף װױינאָגראַדאָוו

האָט

שטאָלץ שטענדיק מיט זיך געטראַנן דעם
יידישן נאָמען אויך ווען ער האָט באַקומען
שוין אַ װעלט רענאָמע ,אַ דאַנק זיינע גע-
קרוינטע טריאומף-אויפטריטן אין רוסישע
און דייטשישע אָפּערע געזעלשאַפטן און מיט
אַ דיי דערפאָלגרייכע קאָנצערט-נסיעות אין
פאַרשיירענע לענדער.

אין

7טאטשט.

8י

ןת

אַ באַדייטנדע זאַמלונג פון זיינע ,טראָ-
פעען" און ווערטפולע געגנשטאַנדן ,זעלטע-
נע בילדער פאַטאַנראַפירט פון אים צוזאַמען
און אַנדערע
מיט קייזערלעכע פאמיליעס

וועלט פּראָמינענטע פיגורן ,באַקומענע לויב-
ער איז איבעראַל

מיט

אויפגעטראָטן

סאַלע דערפאָלגן ,האָבן זיד געפונען אין זאַמ-
לונג-אַרכיוו פון ווילנער יידישן װיסנשאַפּט-
לעכן אינסטיטוט ,וועלכע ער האָט אַ קורצע
צייט פאַר זיין טויט איבערגעשיקט אַלס גע-
שאַנק.

האָט

אַ ספּעציעלער

דער

אינסטיטוט

וױנאָגראַראָוודצימער

געהאט

איינגעאָרדנט

פאַר זיין רייכן געזאַמלטן אַרכיװו.

אין

הונות
ביאליסטאט--צװייט'גרעסטער
אה חט נסוםס װילטאמירסטי

--

מוזיטער פּסח קאפּלאן

טסום

צענטער
מײגע

ערשטע

רי שטאט'חסזנים

עיר ואָם בישראל

אין

זיר אויף תסיד אייננער

גלייכצייטיק

און

געזוכנען

אינם כאָר פון דער דאַרטיקער כאָר-שול אונ-
טער דער לייטונג פונם דינאַמישן דירינענט
און פאַרדינסטפולן מוזיקער יעקב בערמאַן
ז"ל .דער חזן פון שול אין בשעתו געווען
דער וואונדערבאַרער עמוד קינסטלער נחום

װילקאָמירסקי

ז"ל.

אומפאַרגעסלעכע

יענע

צייט האָט אנב געליינט אַ חותם אויף
שפּעטער פאַרנומענעם דרך אין חזנות.

מיין

יאָר 2291

האָב

ביי מיינעם

אַ באַזוך

אין

איך געהאַט די געלעגנהייט שוין מיט אַ מער
טיף

מדריכים טי גגינה-טולט:
דוד טאצמאן

פאַרשטענדלעכן

און

רייפערן

בליק

צו

שריפטשטעלער

און

מאיר פּאַדראביגנעס.

א

װילקאמירסקי

קריצט אין מיין זכרון ,א דאנק דעם וואם
כ'האָב אין מיין פריער יוננט דאָרט געלערנט
דער

דער דיריגענט

טאַמפּאַזיטאָריעקב בערמאן

דה.

הנם אַלֵיין ניט קיין ביאַליסטאָק געבוירע-
נער האָט אָבער די דאָזיקע חרוב-געװואָרענע

ישיבה

יַסט
ליא
ב

פון ליטעו

אָק

יאטב

בעהסאך

באַאָבאַכטן דאָס גייסטרייכע קאַלירפולע לעבן
פון דער באַרימטער ביאַליסטאָק ,װאָס האָט
נעשפּרודלט פול מיט קולטור-שעפערישקייט
כמעט אויף אַלֶע געביטן .אידך האָב דאַמאָלס
באנלייט מיינע צװײַ .צו יענער צײַט באריטס
טע,

אַלט)

וואונדער

און

קינדער,

שמואל

אין טאָראָנטער

(01

טעמפּל

שמעון

(דאַן

יאָר) --

--

 8יאָר

איצט

צו זייערם

חזן

אַ

קאָנצערט ,װאָס איז אַראַנזשירט געווען אינם
זאַל פון אלינת הצדק" געזעלשאַפּט .מיט-
באַגלייט האָט אונדז דאַן פון ווילנע אויך דער
וואונדער-קינד ,דער -01יאָריקער פּיאַניסט
זאב דורמאַשקין ,אַ זונעלע פון מיין ווילנער
קאָלענע ,שול דירינענט און קאָמפּאָזיטאָר
עקיבא דורמאַשקין ז"ל .ביידע זיינען זיי אויף
אַ זייער טראַנישן אופן אומגעקומען על קידוש
השם

אין דער

ווילנער

געטאָ.

נגינה אין אידישן לעבן
אין יענער צייט האָבן אין ביאַליסטאָק
פאַרנומען די הויפּט אַמטן פון חזנות מיינ
צוויי השובע פריינט ,דוד קאַצמאַן ,חזן
ראשון

פון דער

דאָרטיקער

שטאָט-שול,

און

אליהו זאלודקאָווסקי ,ז"? ,אוױיבערקאַנטאָר
מו דער כארישוק בי וועמען כ'בין אייננט-
שטאַנען .חזן זאַלודקאָווסקי האָט דאַמאָלס
אנב זיד שוין נעקליבן אין וועג אַריין צו זיין
נייעם חשובן חזנות-אַמט פון דער צענטראַל
סינאַנאַנע אין ליװוערפּול ,ענגלאַנד .איך אַלֵיין
האָב זיך אויך שוין געהאַט אַרומגעטראָגן
מיט פּלענער פון איבערװואַנדערן אינם נייעם
אַמעריקאַנער וועלט-טיי? ,דערװואַרטנדיק שוין
די נויטיקע פּאַפּירן אויף צו קענען אימיגרירן
נאָד קאַנאַדע ,וואוהין כ'האָב טאַקע מיט אַ
יאָר שפּעטער ,אין איין צייט מיט חזן קאַצ-

שער

װעלט,

װאָס

האָט

אַזש

דערנרייכט

צום

גרעסטן מעקא פון מוזיק ,וי עס שטעלט מיט
זיד פאָר די מעטראָפּאָליטאן אָפּעראַדהױיז אין
ני-יאָרק.

און זאָל דאָ ,אגב ,ווען מיר שרייבן וועגן
יידישער נגינה אין ביאַליסטאָק ,נלייך ביים
אַנהויב באַצייכנט ווערן מיט פאַרדינטן שבה,
אַז אַ סד צו פאַרדאַנקען דעם דאָרטיקן יידיש-
מוזיקאַלישן

אויפשטיינ

איז

נעווען

דער

רע-

דאַקטאָר פון דער ביאַליסטאַקער יידישער
טאָנ-צייטוננ ,פּסח קאַפּלאַן .עס אין אַ דבר
ידוע ,אַז דער אויסאיבנדער כח פון דער

מאַן ,זיך געקליבן אין וועג אַריין  --ער ,קיין
מאַנטרעאל,

איך ,קיין טאָראַנטאָ.
א

2

ביאַליסטאָק ,וועלכע האָט זיך געפונען
אויפן שייד-ווענ פון ליטע און פּוילן ,איז אין
אַ גרויסער מאָס באַאיינפלוסט געװואָרן מיט
דער נייסטרייכער שעפערישקייט און אינדוס-
טריעלע דערגרייכוננען פון אָט די ביידע מדי-
נות .ווערנדיק אַלֵיין פאַר זיר אַ מוסטער פאַר
פיל גרעסערע שטעט איבער דער נאַנצער רו-
סישער אימפּעריע ,האָט זי אויך אויפן ספּע-
ציפיש יידיש-קולטורעלן געביט אַרױיסגעויזן
פילזייטיקע אויסצייכנוננען ,צװוישן וועלכער
יירישע ננינה האָט פאַרנומען דעם אוױיבנאָן..
אויב ביאַליסטאָק איז געווען פאַררעכנט פאַר
דעם צווייט-גרעסטן טעקסטי?ל צענטער נאָך
לאָדזש (וועלכע האָט זיך פאַררופן אַלס די
מאַנטשעסטער פון דער רוסישער אימפּעריע),
איז זי אויך ,נאָך ווילנע ,געװוען באַרימט
פאר דעם צווייט-נרעסטן יידישן ננינה-צענ-
טער פון ליטע.
ביאַליסטאַק האָט געצוינן גרויס אויפמערק-
זאמקייט ניט נאָר פון אַלוועלטלעכן חזנים-
לאַנער ,נאָר אויך אַרויסגערופן אַ באַדייטנדן
אינטערעס אין דער אַלגעמיינער מוזיקאַלי-

פסחס

קאפּלגן

פּרעסע איז אַלע מאָל דער דאָמינירנדער פאַק-
טאָר  --די טרייב-קראַפּט און באַראָמעטער
אויף צו העלפן באווירקן די סביבה ,זי צו
פירן אויפן געוואונטשטן דרך.
פּסח קאַפּלאַן ,אנב אַליין אויד אַ גרויסער
מנגן (אַ בן חזן) ,וועלכער האָט איןמשד פון
 0יאָר צייט ,אויסער זיין רעדאַקטאָר-אַמט,
אויך אָנגעפירט מיטן כאָר פון דער דאָרטיקער
געזעלשאַפט ,יידישע קונסט" ,איז באמת גע-
קולטורעלער
װען דער יעניקער געהעריקער

שליח-צבור

פון דער יידישער

ביאַליסטאַק,

78
מאָס,

װאָס האָט אין אַזאַ ואַניקער
װאָרט  2שריפט ,מיט ראַט און
יי 1ישיזַ*-
האָלפן דערהויבן די יידיש
אַ נאָר הויכן ניוואָ ,אַרויסנעבנדיק
מוזיק-קינסטלער,

האָבן

װאָס

דורך

!-

פון זיך

שפּעטער

גע-

שמ'ט ווייט און ברייט אַריכער די גרענעצן
פון ליטע :אה פוילן .װין ;לידער בנד =

איבערזעצונגען

פון די קלאַסישע

מענדעלסאָן ,שובערט,
דרוקט

אין ,)2191

מוזיקער

שומאַן און אַנד( .גע-
--

װוי אויך

זיין ,ספר

,ירי זמרה" ---לידער מיט
הזמירות" און די ש

נאָטן ,געזאַמלט פון פאַרשיידענע
אויך פון סידור און מחזור,

מחברים,

צום טייל אויך

ייגענע  --און אויך די צאָל אָפּערעס און
אָפּערעטעס איבערגעזעצט דורך אים אויף
יידיש ,און צו לעצט זיין רייכע צאָל געשאַ-
פענע קינדער-לידער ,פון וועלכע אַ טייל זיינען
דערשינען איןבוד-פאָרם אונטער דעם נאָמען:

,געזאַנג-אוצר
ווירקלעך

פאַר שול און היים" ,זיינען

אַ שאַצבאַרער

אוצר

און װאָניקער

בייטראָג צו אונדזער אַלגעמיינער יידישער
פאָלקס מוזיק .עס איז דאָ אויד כדאי צו דער-
מאָנען זיין איבערזעצונג פון מאַרק אֶר
שטיינס ,ה,שיר הנצחי" פאַר דער ,הבימה",
וועלכע האָט זיך גענרינדעט

אין ביאַליסטאָק

אין  .5191זיין מוזיק-קריטיק און רעצענזיעס
אין זיין טעגלעכער צייטונג ,,דאָס נייע לעבן",
האָבן שטענדיק אַרױיסגערופן גרויס אויפזען
אין די מוזיקאַלישע קרייזן .מ'האָט זיר מיט
זיי שטאַרק גערעכנט און פאַקטיש האָט ער וי
געהעריק באַװוירקט מיט זיינע גלענצנדע אָנ-
ווייזונגען אַרויפצופירן אויף אַן אויסגעבע-
סערטן און מער ראַפינירטן דרך אַ צאָל חזני
און קאָנצערט-זינגער ,וועלכע האָבן זיכער
געפילט צו אים אַ טיפע דאַנקבאַרקײט.

פּסח קאַפּלאַן איז ,לויט דער באַצייכנונג
אין ביאַליסטאָקער בילדער-אַלבום (געזאַמלט
און צונויפגעשטלעט פון דוד סאָן ,דערשינען
ביאַ-

אין ניו יאָרק ,)1991 ,נעשטאָרבן אין
ליסטאַקער געטאָ ,אין מערץ  .3491זיין טאָג-
בוד פון לעבן אין געטאָ מיט וויכטיקע דאָ-

קומענטאַציע-מאַטעריאַלן

אין

געפונען

און

פאַרעפנטלעכט געװאָרן דורך
טאָקער היסטאָרישער קאַמיסיע.

דער

ביאַליס-

אַ װוירקזאַמער און איינפלופרייכער שותף
צו פּסח קאַפּלאַן ,אין דער גרויסישעפערישער
מיסיע פאַר דער מוזיקאַלישער אַנטװיקלונג
פון דער יידישער ביאַליסטאָק ,אין געווען
זיין מיטצייטלער ,יעקב בערמאַן ,דער אומ-
שטערבלעכער ליטורנישער קאָמפּאַזיטאָר א

א
וואונדערבאַרער כאָר-לייטער ,וועלכער
אין משד פון אַ גענויעם האַלבן יאָרהונדערט,
דאָרט אויסגעאיבט אַ קאַָלאָסאַלע השפּעה
אויפן נגינה-געביט ,ממש דערצוינן אַ רייע
חזנים און דיריגענטן .פון זיינע צאַלרייכע
אויסגעצייכנטע תלמידים און תלמידות אין
געזאַנג זיינען פאַקטיש א באַדייטנדע צאָל
פון זיי שפּעטער באַרימט נעװאָרן אַלס גרוי-
סע קינסטלער אויך פון דער אַלנעמײנער
קאָנצערט-בינע און וועלט-באַרימטע אָפּערע
זינגער .ס'וועט גענוג זיין אָנצואווייזן אויף
צוויי פּראָמינענטע אָפּערע זינגערינס ,ראַזא
ראַאיסא (בורשטיין) און אסתר ראַזאָוו.
זשעטל,

אין
אין יאָר 0681
געבוירן
גראָדנער נובערניע ,האָט יעקב בער
קינדווייז אַרױסגעװיזן אַ  שטאַרקע נטיה צו
נגינה און געצויגן גרויס אויפמערקזאַמקײט
פון מנגנישע קרייזן .יינגלווייז שוין געדאַװנט
פאַרן עמוד און מרעיש עולם געווען .נאָכ-
דעם געזונגען ביי יאשע סלאַנימער און דאָרט
געלערנט נאָטן .צו  51יאָר שוין גערופן גע-
װאָרן ,נאָטן פרעסער" און געווען אַ וואונ-
דער חזן ,אַרויסרופנדיק שטורמישע באַגייס-
טערונג מיט זיינע מתיקות'דיקע אימפּראָװי-
זירונגען אין דאַוונען .שוין דאַמאָלס אָנגע-
הויבן שאפן אייגענע רעטשיטאטיוון און כאָר
אין
קאָמפּאָזיציעס און איינמאָל ,פאָרנדיק
וועג ,פאַרצייכנט אויפן פור זיין ?עד הנה"
פון נשמת ,מיט וועלכן ס'האָבן זיר שפּעטער
אויסגעצייכנט ראָזומני און אַנדערע וועלט
אויך,
חזנים( .עס געדענקט זיך מיר ,אנב,
אַז דעם גרעסטן דערפאָלג פון אַ קאָנצערט
פּראָגראַם אין באָפאַלאָ ,װאָס חזן משה קו-
סעוויצקי האָט געגעבן ביי זיין אֶנקום אין

נגינה אין אידישן לעבן
אַמעריקע,
יעד הנה

איז

פאקטיש

נעווען

בערמאַנ'ס

שפּעטער שטודירט בערמאַן מוזיק עטלעכע
יאָר אין וואַרשע און נאַכדעם אָנגעקומען
פאַר דירינענט אין ביאַליסטאַקער כאָר-שול,
וואו ער האָט באַקליידט זיין קינסטלערישן
אַמט מיט פיל ווירדע און גרויסע פאַרדינסטן
ביזן לעצטן טאָג פון זיין לעבן .זיינע געווע-
זענע תלמידים ,אַלֵיין גרויסע קינסטלער צע-
שפּרייט איבער גאָר דער וועלט ,ציילן זיר אין
די פיל צענדליקער .זיינע ווערטפולע געשאַ-
פענע קאָמפּאָזיציעס און רעטשיטאַטיון ,װאָס
צייכנען זיד אויס מיט עכטקייט פון נוסח און
אַרינינעלער האַרמאַנישקײט האָבן אַ סך
חזנים מיטגעהאָלפן צו זייער דערפאָלג און
באַרימטקײיט.

זיינע געדרוקטע צוויי לידער פאַר מענער-
כאַר ,ממשמר הירדן" און ,עם אחד" זיינען

שטאַרק באַרימט כמעט אין נאָר דער יידישער
וועלט .די דערמאַנטע צוויי שאַפוננען זיינען
אנב קאָמפּאַנירט געװאָרן אונטער פּסח קאַפּ-
לאַנ'ס אָנווייז און השפּעה .בכל? האָבן די
ביידע ביאַליסטאַקער מיטצייטלער ,די הויפּט-
בויער און צעמענטירער פון ייריש-מוזיקאַ-
לישן וועזן אין ביאַליסטאָק ,יאָרן לאַנג אָפט
געמיינזאַם געאַרבעט האַנט אין האַנט צו
שאַפן אַ ברייטערע פּעריפעריע פאַרן דאָרטיקן
ננינה-וואוקס און אַ דאַנק זיי ביידען זיינען
אויד אַרױסגעבראַכט נעװאָרן אויף דער
אַרענע אַ באַדייטנדע צאָל פאַרבאָרגענע פּאַ-
טענציעלע כוחות ,װאָס האָבן געהאָלפן אין
אַזאַ גרויסער מאָס דערהויבן ביאַליסטאָק צו
אַן אָנערקענטן מוזיקאַלישן צענטער און װוערן
דער שטאָלץ פון דאָרטיקן יידנטום.

אין יאָר  0291אין אין ביאַליסטאַקער
שטאָטישן

טעאַטער

נראַנדיעז

געפייערט

נע-

װאָרן דער  04יאָריקער יוביליי פון בערמאַנ'ס
מוזיקאַלישן דינסט.
געשטאָרבן

זינער
וועזענער

איזן

יעקב

בערמאַן

אין

.2991

אן איידעם ש .מילער .1"2 ,א נע-
תלמיד און משורר פון זיין כאָר

באַקאַנטער חזן אין קאַנאַדע ,באַקלײדנדיק
זיין אַמט אַ צאָל יאָרן אין דער ,שערי ציון"
1
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אַ נאָר גרויסן חלק צו דער מוזיקאַלישער
יצירה אין ביאַליסטאָק האָט בייגעטראָגן חזן
נחום װילקאַמירסקי ,ז"ל ,וועלכער איז שפּע-
טער געװאָרן אַ שם דבר אין דער חזנים-וועלט.
געבוירן אין דװאָרעץ ,גראָדנער גובערניע
אין יאָר  .4681געלערנט יינגלווייז אין אַ צאָל
ישיבות און קיבוצים ,וואו ער האָטגע'שמ'ט
אַלס עילוי און נלייכצייטיק

געזוננען

ביי די

אַרטיקע חזנים ,ציענדיק
זאַמקייט מיט זיין ,וואונדער אַלט? און זעל-
טענעם נגינה-חוש.
נרויס

אויפמערק-

זיין גרויס תשוקה צו פאַרפולקאַמען
אין מוזיק-שטודיום ברעננט אים נאָר י
קיין אָדעס ,וואו ער ווערט 2ייר אָנגענומען
אין דער דאַרטיקער מוזיק-אַקאַדעמיע .ער
און
שטודירט שטים-בילדונג בי ר
ביים קייזערלעכן זינגער באָריסאָוו (אַן איי-
דעם פון באַרימטן חזךקאָמפּאָזיטשיאָר ויז= 1פּיצ
אַבראַס .)4881--0281( ,גלייכצייטיק זינגט
ער ביי חזן פּנחס מינקאָווסקי ,ז"ל ,וועלכער
האָט אים געהאַלטן אַלס זיין תלמיד מובהק
און שוין דאַמאָלס אויף אים געזאָגט ,אַז ער
וועט זיין צװוישן

די נדולי החזנים

פון און-

דזשר חור
דעם ערשטן חזנות-אַמט האָט נחום וויל-
קאָמירסקי פאַרטראָטן אין אָדעס אַלס ממלא
מקום פון חזן גרשון סיראָטע .ווען סיראָטע
איז אַװעק פון אָדעס און אויפגענומען גע-
װאָרן אַלס ווילנער שטאָט-חזן ,האָט מען

גלייך גענומען ווילקאמירסקי'ן .ער איז אָבער
געשטאַנען דאָרט בלויז אַ האַלבן יאָר ,ווייל
פאָרנדיק איינמאָל אַהיים דורך ביאַליסטאָק,
וואו ער האָט געדאוונט אַ שבת ,איז די באַ-
גייסטערונג געווען אַזױ נרויס ,אַז מען האָט
גלייר געמאַכט מיט אים אַ קאָנטראַקט און ער
איז פּאַרבליבן חזן אין דער כאָר-שול .דער

נתן

50
גייסטיקער פירער אין בשעתו
ראַבינער דר .יוסף מאהיליווער)*.

געװוען

דער

ווערנדיק אויפגענומען אַלס ש"ץ ראשי
אין ביאַליסטאַקער כאָר-שול (אין )5091
ווערט זיין נאָמען שנעל מפורסם אויך אַרי
בער די גרענעצן פון ליטע און פּױלן .אין
 7פאַרלאָזט ער ביאַליסטאָק און קומט אָן
דער נגרוי-
קיין פוזאַלס הױיפּט-קאַנטאָר אין
סער סינאַנאָגע ,וואו דער דיריגענט איז געווען
פּראָפעסאָר זעלינמאַן .שפּעטער איז ער אויפ-
גענומען געװואָרן אין לייפּציגער גרויסער סי-
אַגאָגע און ווערט באַוואוסט אַלס דער פּאַ-
קאַנטאָר אין דייטשלאַנד.
6

וי עס ווערט אָננענעבן אין זיין קורצער
ביאָנראַפיע ,פאַרעפנטלעכט אין 0פ-יאָריקן
יוביליידבוך פון דער אנודת החזנים דארצות
הברית וקנדה (ניו יאָרק ,תּש"ח) ,האָט מען
צוליב זיין הערלעכן טענאַר באצייכנט אים
אלס  דער קארוזא אונטער דען הייטשען
קאנטאָרען".
חזן װילקאָמירסקי אין פיל מאָל איינגע-
לאַדן געװאָרן פון דעם חזנים-סעמינאַר אין
װאַרשע צו קומען און האַלטן לעקציעס צו
די יונגע חזנים .דער חזנים-זשורנאל ,װאָס

איז דערשינען

קאַלישע פאַרטראַגן און זיין אייגנאַרטיקן
הויר-קינסטלערישן אַרט-דאַװונען ,צו דער
צייט אָבער אין אַ גרויסער מאָס נאָכ-
1
אָלגנדיק דעם דרך החזנות פון זיין גרויסן
רבין פּנחס מינקאָווסקי,

*) װעגן דער משפחה אָנגעהעריקיט פון
ראַביצער דר .יוסף מאהיליטער מיט רי שמואל
שאט לשוער .באגרינהער פ)ן  חסוהבי טי
אט פט די פירער אט דער געגויוהעטעה
.מזרחיי" באטעגונג זײנען פֿאַראַן בװײיערלי
װערסיעס:
און
ישראל"
/אוצר
אש אײַזעגשטײטמס
אויך אין דער ענגלישיידישער ענגיקלאַפּע:
װאגגאלס
דיע (אַריסגעגעבו פן פונק א
ש8מט .יו ימרט אט טאג ראט) װערט ער בט.
צײכנט אַלס זין שן; דוד סלעמאַנטאגאטסקי
אי זײן כראַגאַלאָגישן טיבערבליס ,פופציק
(ד8פן)7981--
ביאַליסטאס"
יאר ײדישע
באַצײכגט אים אַלס אֵן אײגיקל פן רי שמואל
לעבו" ,ספע'
(אביאַליסטאקער
מאהיליוער
ציעלע אויסגאבע ,ברוסלג.)7491 ,

ז"ל.

ביים מלחמה-אויסברוך אין  ,9391האָט
זיד חזן װילקאַמירסקי על פּי נס געראַטעװעט
קיין לאָנדאָן און באַקומען די חזנות שטעלע
סאבער שול .אין 5491
אין העמפּסטער
קומט ער קיין אַמעריקע און ווערט אויפגענו-
מען אין בני ישורון טעמפּל אין פילאַדעלפיע.
אין  7491האָט ער זיך צוריקגעצוינן פון
חזנות און געמאַכט זיין היים אין אַטלאַנטיק
סיטי ,וואו ער האָט זידך גענומען גרייטן צום
דרוק אַ באַנד פון איינענע ליטורגישע קאָמ-
פּאַזיציעס פאר כאָר און געקליבענע רעטשי-

טאטיוון .מיט  2יאָר שפּעטער ,שוין אין על-
טער פון  17יאָר ,רעקאַרדירט ער אייניקע פון
זיינע שאַפונגען אויף גראַמאָפּאָן-פּלאַטן .און
מערקווירדיק איז ,אַז די שטימע איז נאָך
געווען אין איר פולער קראַפט און גלאַנץ.
אין 4891
ענדיקט
ליפאָרניע.

זיין

ביז דער לעצטער וועלט-מל-

חמה ,האָט מיט גרויס לויב נגעשריבן ווענן
װילקאָמירסקיס באַלערנדע חזנישע און מוזי-
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חזן װילקאָמירסקי
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:

לעבן

אין

פאַר-
קאַ-

:

עס װועט דאָ וינטשנסװוערט זיין אויך
איבערצוגעבן אייניקע ביאָגראַפישע שטריכן
און עפּיזאָדן װעגן חזן ווילקאָמירסקי ז"ל,
װאָס זיינען פאַרצייכנט געװואָרן דורך זיינעם
אַ פּלימעניק ,אֲשר װאָלק ,אין אַ פאַרעפנט-
זשורנאַל"
לעכטן אַרטיקל אין  טאָג-מאָרגן
פון -2טן אַפּריל:4891 ,
,נאָך אין מיינע קינדער-יאָרן ,ווען נחום
װוילקאָמירסקי איז שוין געווען באַרימט ,האָט
זיר

זיין

טיפע

מענטשלעכקייט

איינגעבאַקן

אין מיין האַרצן צוזאַמען מיט זיין עכטער
פּיקחות און איינגעבוירענע פאָלקסטימלעכע
תמימות.

,ווען איך בין אַלְט געװאָרן צען יאָר איז
נחום װוילקאָמירסקי שוין דעמאָלט געווען

שטאָט-חזן

אין פּױיזן ,איז ער אַראָפּגעקומען

נגינה אין אידישן לעבן
קיין זשעטל ,דאָס שטעט?ל וואו דער חפץ חיים
און דער דובנער מניד זיינען געבוירן געװאָרן,
און געהייסן דעם בעל ענלה אים צופירן נלייך
אין דער אַלטער תלמוד תורה פון שטעטל,
וואו ער איז אַמאָל נעווען אַ תלמיד .די ער-
שטע זאַך װאָס ער האָט געטאָן איז פאַרהערן
די קינדער .חזן װילקאָמירסקי האָט דאַן
אויסנגעטיילט שאָקאָלאַד  צו די תלמידים,
צווישן וועלכע איד בין געווען איינער .דאָס
האָט זיך אויף אייביק אייננעקריצט אין מיין
זהטי

,מיט עטלעכע טעג שפּעטער אין דאָס
גאַנצע שטעטל גענאַנגען כאָדאָראָם ,ווען ער
האָט געדאַװונט אַ מעריב .די עלטערע יידן
האָבן זיר דערמאָנט ,אַז דער איצט גרויסער
חזן פון פּױזן ,האָט אַלס צוועלף-יאָריקער
ייננל ,מיט זיין וואונדערלעכן אַלט ,ביים
זעלבן עמוד באַוויזן ,אַז ער װאַקסט אַ ףכלי".
איד נעדענק אויד אַז יענעם מעריב האָט ער
שעבן א כמתנה צו דער תלמוד תורה .צו
באַצאָלן דעם שכר לימוד צו די מלמדים.
,ניט בלויז פלענט נחום וילקאַמירסקי
אויפטרעטן אויף קאָנצערטן כדי צו העלפן
נויטבאַדערפטיקע אַנשטאַלטן פון די שטעט-
לעך ,וואו ער האָט געלערנט אין זיין יוגנט,
נאָר ער איז אויך אויפגעטראָטן אויף קאָנ-
צערטן לטובת ,טאָז"-אַרנאַניזאַציע ,וועלכע
האָט אין פּוילן געהאָלפן יידישע קינדער פאָרן
אין קור-ערטער.

ער האָט אויך פיל געשטיצט

ישיבות.
.עס דערמאַנט זיך מיר ווענן אַ באַנעגע-
ניש צווישן אים און דעם באַרימטן העברע-
אישן שריפטשטעלער נחום סאַקאַלאָוו ,װאָס
איז פאָרגעקומען אין דעם קור-אָרט נאָװאַ-
יעלנע .אין אָט דעם דאָזיקן רעזאָרטישטעטל
האָט חזן װילקאָמירסקי אויסגעבויט פאַר זיין
מוטער אַ פּראַכטפול הויז ,וואו זי פלענט
וואוינען אַ גאַנץ יאָר .זומער-מאָנאַטן פלעגט
דער זון אירער נחומ'קע קומען צו פאָרן פון
לייפּציג (ער איז שוין דעמאָלט געווען חזן
אין

עטינגאַנס

שול

אין

לייפציג),

אָפּנעבן

כיבוד אם (דער פאָטער זיינער איז שוין נע-
ווען אויפן

עולם

האמת).

,אין די צוואנציקער יאָרן האָט מען דאָרט
געלוינט דעם יסוד פאַר א גרויסער ,,טאָז"
געביידע ,וואו יידישע קינדער ,ליידנדע אויף
די לוננען ,זאָלן קומען אויף די זומער-מאָ-
נאַטן און הנאה האָבן פון פרישע און גע-
זונטע לופט .נחום װילקאַָמירסקי ,וועלכער
האָט זיד דאמאַָלט נגעפינען אין נאָװאיעלנע,
איז געווען צװוישן די חשוב'ע געסט ,וועלכע
האָבן באַשיינט די בינע .נחום סאַָקאָלאָו,
וועלכער איז פאָרנדיק קיין ווילנע אויף אַ טור
פאַרן קרן היסוד ,האָט זיד דערוואוסט אויפן
װאָקזאַל ,אַז װילקאמירסקי איז אין שטעטפ,
האט ער באַשלאָסן צו בלייבּן פאַרן טאָנ און
הערן א ביסל ננינה .די פייערונג איז פאַרנע-
קומען אין דעם נעדיכטן סאָסנאַװען װאָלד .די
וואונדערלעכע געזאַנג פון וילקאַמירסקי'ן,
זין ;סזמור שיר חטכת הבית  .װעלכן עם
האָט געזוננען מיט זיין פּרעכטיקער שטי-
מע ,האָט אַלעמען באַגייסטערט .נאַכן זינגען
האָט ער אויך גערעדט אַ פופצן מינוט און
אַפּעלירט מען זאָל העלפן דעם ,טאָז" .אויך
אין זיין רעדן האָט מען נעקענט זען פאַר
זיר אַ מענטש א חכם און מלא ונדוש מיט
תורה און וועלט קענטעניש .אין דערנאָך
צונעגאַנגען צו אים סאָקאָלאָוו מיט די ווער-
טער   -דו הקעלכט נחום .װוען צו ואקסט
באַשלאָסן ביי זיד צו ווערן אַ שרייבער װאָלט
איך געדאַרפט ווערן אַ חזן.
,ווען װילקאַמירסקי איז אָנגעקומען אַלס
חזן אין דער נגרויסער שול פון פּויזן ,די שול
וואו ר' עקיבא איינער האָט אין זיין צייט גע-
דאַװונט ,האָט ער נעפינען פיל רעשטלעד פון
ננינה פארבליבן טאַקע פון די צייטן פון
עקיבא איינער און װאָס פלעגן געזונגען ווערן
פון נאַנצן קהל .אַ טייל פון דער נגינה האָט
ר' עקיבא איינער אַליין פאַרפּאַסט .װוי באַ-
וואוסט איז דער דאָזיקער נאון אַליין געווען
אַ בעל תפילה און מננן .װוילקאָמירסקי,
זייענדיק חזן אין דער דערמאָנטער שול איבער
פיר יאָר ,האָט צוזאַמענגעקליבן אָט די אַלע
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רייכע פאָלקסטימלעכע מעלאָדיעס פון תפילות
און פאַרפאַסט פּערלדיקע קאָמפּאַזיציעס .איי-
נע פון זיי איז טאַקע די ,טל" קאָמפּאָזיציע
פאַרן יום-טוב פּסח .װילקאָמירסקי האָט דעם

,טל" אויך אריינגעזונגען אין א רעקאָרד" .
חזן װילקאָמירסקי איז בכל? געווען נאָר
פּראָדוקטיוו אינם פּרט פון פארפאסן כאָר-
קאָמפּאַזיציעס און רעציטאַטיון ,װאָס האָבן
שטאַרק אויסנגענומען ביי חזנים און שול די-
אז רער

רינענטן .ס'איז כדאי צו דערמאַנען,
,תכנת שבת" וװאָס דער פאַרשטאָרבענער
מרדכי הערשמאַן האָט דערפון נעמאַכט אַ
רעקאָרד איז וילקאַמירסקי'ס פאַרפאַסונג.
דאָס זעלבע מיט ,היה עם פּיפיות" ,װאָס איז
רעקאַרדירט געװאָרן פון אַ חזן אין יאָהאַ-
ניסבורג ,אַפריקע.
פיל גע'ירשנ'ט

זיין נגינה

פון

האָט

ייננסטער זון אברהם ,דער באַרימטער
זיננער פון תל אביר.
*

אי

דער

אָפּערע

אל

פון דער צאָל באַרימטע ביאַליסטאָקער
חזנים ,װאָס האָבן שפּעטער פאַרנומען דעם
מזרח פונם אַלװעלטלעכן חזנים-לאַנגער ,אין
באַזונדערס וויכטיק זיך אָפּצושטעלן וועגן
דער ראָלע פון חזןקאָמפּאָזיטאָר אליהו
זאלודקאָווסקי ,ז"ל און ,יבד? לחיים ,חזן
דוד קאַצמאַן .ביידע האָבן אין איין צייט
פאַרנומען חזנות-אַמטן אין ביאַליסטאָק .דער
ערשטער ,אַלס אױיבערקאַנטאָר פון כאָר-שול,
און דער צווייטער  --אַלְס חזן ראשון פון
דער שטאָט-שול .האָבנדיק אָבער געווידמעט
שוין אַ באַזונדער קאַפּיט? וועגן זאַלודקאָװ-
סקי ,װעלן מיר דא בלויז רעדן מער אריכות-
דיק ווענן חזן קאַצמאַן.
דוד קאַצמאַן איזן אויפגענומען געװאָרן
פאַר ביאַליסטאָקער שטאָט-חזן נאָך דער ער-
שטער װועלט מלחמה ,נאַכדעם וי ער אין אַ
קורצע צייט געווען חזן אין ווילנער שטאָט-
שול .זיין פּרעכטיקע עלאַסטיש-לירישע טע-
נאָר-שטימע מיט נאַטירלעכער אומגעוויינלעך
שיינער פליסיקער קאַלאָראַטור ,האָט אַרויס-
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ביי
באַנייכטערונג
אומנעהויערע
גערופן
ביאַליסטאַקער מנגנים און זיין דערפאָלג איז
זיד צעװואַקסן נאָר גרויס .מיט אים צוזאַמען
איז געשטאַנען דער דיריגענט יאַלאַװוצין (נע-
וועזענער קאַפּעלע-מייסטער אין קאָוונע) ,אַ
באַדייטנדער מוזיקער ,אָנפירנדיק מיט אַ
גרויסן איינשטודירטן כאָר ,װאָס איז געווען
לתהלה ולתפארת .יעדן שבת מברכים אָדער
אַ יום-טוב ,ווען נאָר חזן קאַצמאַן האָט גע-
דאַװונט אין שטאָט-שול איז דער געלויף פונם
ניינעריקן עולם געווען אַזױ גרויס ,אַז ריי-
טער-פּאַליצײי האָבן נעמוזט האַלטן אַרדנונג
אַרום דער שול ,מענטשן זאָלן ניט דערדריקט
ווערן אינם אומגעהויערן געדראַנג .די שול
פלענט תמיד שנעל? איבערפולט ווערן מפּה
אל פֹּה און אַ גרויסער עולם האָט געמוזט
בּלײַבן פון דרויסו .ס'איז יאה שווער עו
גלויבן ,אַז נאָך אין יענער צייט זיינען די
נבאים פון ביאַליסטאַקער שטאָט-שול דער-
גאַנגען אַזױ ווייט מיט זייער אַפּעטיט פאַר
חזנות ,אַז זיי זיינען מרוצה געווען צו צאָלן
חזן קאַצמאַן אַזױ הויך וי פערטהאַלבן
טויזנט דאָלער אַ יאָר ,װאָס איז דאַמאָלס
פאַרהעלטניסמעסיק פאַררעכנט געווען פאַר אַ
גאָר קאַלאָסאַלן און ממש פאַנטאַסטישן גע-
האַלט פאַר אַ חזן אין ליטע אָדער פּולן.
דער חזן שני ,ואָס איזן געשטאַנען אין
איין צייט מיט חזן קאַצמאַן איז געווען אליהו
שוחט (װאָלאָצקי) ,אויך אַ פיינער מנגן און
בר אורין.
די שיינע פּראַכטפולע שטאָט-שול (געבויט
אין  ,)8-7091מיט אירע אויסגעצייכנטע
משמשי בקודש ,האָט מיט זיר פאַרגעשטעלט
אַן אמת'ער מקדש מעט ,װאָס איז ווירקלעך
געווען מוסטערהאַפטיק אין געבוי און פאַר-
נעם.

אין  6291איז חזן קאַצמאַן אָנגעקומען
קיין קאַנאַדע ,וואו ער איז געשטאַנען זעקס
ואר אין

דער

נרויסער

,בני

יעקב'

שו?

אין

אונגאַרישער
מאָנטרעאל ,דערנאָך אין דער
שול ,אוהב צדק" אין ניו יאָרס אַלֶס ממלא
מקומו פון ר' יאָסעלע ראָזענבלאַט ,ז"ל ,און

נגינה

אין אידישן

לעבן
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איצט חזן פון דער אוננארישער שול אין
דעטראיט ,וואו ער איז א תושב שוין מע-
רערע יאָרן.
*

אל

א

דער נאָכפאָלנער פונם עמוד אין ביאַליס-
טאַקער שטאָט-שול נאָךר חזן קאַצמאַן איז
שפּעטער

נגעװואָרן

מאיר

פּאָדראבינעק

(אויר

א געוועזענער תלמיד פון יעקב בערמאַן,
וועמענס נאַמען האָט זידך אויר שנעל צע-
װאקסן פול מיט לויב .עס האָט לאַנג ניט נע-
נומען ביז די ווילנער שטאָט-שול האָט אים
ממש אויסגעכאַפּט נאַָכדעם װוי חזן משה
קוסעוויצקי איז אויפנענומען געװאָרן אין
װאַרשעװער טלאָמאַצקער שול .די באַרימט-
קייט פון חזן פּאַדראַבינעק צעשפּרײיט זיר
אומנעזאַמט איבער גאַנץ ליטע און פּוילן ,וואו
ער פאַרטרעט שפּעטער אַנדערע פּראַמינענטע
שטעלעס .ס'איז אָבער אָנגעקומען די גרוי-
זאמע צווייטע וועלט מלחמה ,װאָס האָט מיט
זיךד נעבראכט דעם דריטן נדעסטן יידישן
חורבן און איבערגעריסן זיין חזנישע גלאָריע.
די השנחה האָט אָבער גליקלעכערווייז אויס-
טערליש צונעשפּילט ,אַן חון פּאָדראבינעק,
וועלכער איז שוין צוויי מאָל געשטאַנען אונ-
טער דעם פייער-סקוואד דערשאָסן צו ווערן,
זאָל על פּי נס אָפּגעראַטעװעט ווערן צוזאַמען
מיט זיין פאַמיליע און פאַרװאָרפן װוערן אין
טיף רוסלאַנד ,אין די ווייטסטע סטעפּעס פון
סיביר ,דערנאָך יאַפּאַן ,ליידנדיק הוננער און
קעקט .בין ענדלעדר זיד דערשלאַנו קיין
שאַנכיי .דאָרטן האָבן זיך דערוואוסט פון
אים די רייכע רוסישע יידן ,די שטענדיקע
תּושבים פון שטאָט און האָבן אים אויפנע-
נומען פּאַר דעם שטאָט-חזן פון זייער גרוי-
סער שו? און אים אויפנעהאַלטן בכבוד .זיין
מנוחה אין נייעם מקום מקלט האַלט אָבער
ניט אָן לאַנג.

ווען יאַפּאַן איז אַריין אין קריג מיט אַמע-
ריקע איז חזן פּאָדראַבינעק צוזאַמען מיט
אַלע יידן איינגעשלאָסן געװאָרן אין אַ געטאָ,
וואו ער האָט שטאַרק געליטן ,ביז ס'איז אים
געלונגען זיך צו פאַרבינדן שריפטלעך מיט

דעם ביאַליסטאַקער צענטער אין אַמעריקע,
וועלכער האָט נלייר אָנגענומען מיטלען אַרי-
בערצוברעננען זייער חשובן לאַנדסמאַן אויפן
אַמעריקאַנער קאָנטינענט און נאָך שווערע,
לאַנגע השתדלות איז עס ענדלעד רעאַליזירט
געװואָרן .אין  ,6491קורץ פאַר פּסח ,איז חזן
פּאָדראַבינעק אָנגעקומען אין סאַן פראַנציס-
קאָ ,קאַליפאָרניע ,און דאָרט האָט אים שוין
אָפּנעװאַרט אַ דעלענאַציע פון סיאַטעל ,ואַ-

שינגטאָן,

איינלאַדנדיק

אים

אַלס

זייער

שטאָט-חזן.
ניט וועלנדיק פאַרבלייבן אין דער ווייטער
וועסט האָט ער נאָר געדאַװונט אין סיאַטעל
בלויז די ערשטע טעג פּסח און די קהלה האָט
אַרייננעשיקט אַ טשעק פון
אים דערפאַר

טויזנט דאָלער ,מיט א בייגעליינטן באַגייס-
טערטן דאַנק-בריוו .פון דאַמאָלס אָן פאַרנעמט
חזן פּאָדראַבינעק שוין אויד דעם אויבנאָן
אין אַמעריקאַנער חזנים לאַנער ,און זיין
חשיבות איז נאַנץ אָנזעעוודיק איבערן גאַנצן
לאַנד.

די באַרימטע חזנים יצחק הײמאַן ,איזי-
דאַר בלומענטאַל ,משה באַס ,הלל
אַלטערמאַן א.א.
ביאַליסטאָק בכלל האָט גע"שמ'ט ברייט און
ווייט אין דער חזנים-וועלט מיט אירע גרויסע
עמוד קינסטלער ,וועלכע האָבן אויסגעאיבט
אַ פילדבאַדייטנדיקע השפּעה און אַן און פאַר
זיר געשאַפן אַ געוויסע איינענע שולע אין
דער חזנות-קונסט ,האָבנדיק ,װוי שוין אויבן
דערמאַנט ,אויד פּראָדוצירט און געליפערט
חזנים און דיריגענטן אין פאַרשיידענע מדי-
נות .די פילצאַליקע תלמידים פונם חזנישן
חדר אין ביאַליסטאָק און אַנדערע קאָמפּאַק-
טע יידישע קבוצים פון אַמאָליקער גראָדנער
גובערניע ,האָבן אנב מיט זייער געניאַלער
מוזיקאַלישער שעפערישקייט בארייכערט אונ-
דזער ליטורנישן אוצר און אויד װאָגיק ביי-

נתן
געטראָגן

צו

אונדזער

אַלנעמײנער

פון דער עלטערער פּלעיאַדע

יידישער

פּראַמינענטע

ביאַליסטאַקער חזנים ,וועלכע האָבן זייער ער-
שטע יניקה נגעצוינן פון דאַרטיקן חזנישן חדר,
זיינען אַ צאָל פון זיי שפּעטער אוױיסגעװואַקסן
מיט באַרימטקײט אין זייערע קאַריערעס ווייט
אריבער די נרענעצן פון דער סרינה .בא-
קליידנדיק די חשוב'סטע חזנות אַמטן אויך
פון מערב אייראָפּע און טיילווייז אויך אין
די גרעסטע קהלות פון ווייטערע וועלט-טיילן.
אָנהויבנדיק פונם ערשטן העלפט פון -91טן
יאָרהונדערט ,ווען חזנות בכל? האָט צוזאַמען
מיטן אַלנעמײינעם רענעסאַנס ,װאָס האָט אֶנ-
אויך אינם תחום
אַריינדרינגען
געהויבן
המושב פון מזרח אייראָפּע און גענומען זיך
אַנטװיקלען ביז צו איר שפּעטערדיקער דער-
גרייכטער גלאַנץדעפּאַכע פון רייד-שעפעריש-
קייט ,האָט ביאַליסטאָק צו פאַרצייכענען פון
יענער

צײַט

דעם

בארימטן

שטאט

חון

ה'

פּנחס היימאַן ,ז"ל ,וועלכער האָט איבערנע-
לאָזן נאָך זיך אַ וואונדערבאַרן נאָכפאָלנער
אינם דרך החזנות ,זיין זון יצחק היימאַן)*.

חזן יצחק היימאַן איז געבוירן געװאָרן אין
אין ביאַליסטאָק ,וואו ער באַקומט ביים
4
פאָטער זיין ערשטע מוזיקאַלישע און אַלגעמײי-
נע קולטורעלע דערציאונטו .צו זיין בר קצוה
דאַװונט ער שוין אַלֵיין פאַרן עמוד אין שטאָט-
שול און דער יונגער איצעלע רופט אַרויס אַלע-
מענס באַוואונדערונג .באַװוירקט פונם ערשטן
גרויסן דערפאָלג ביי זיין התחלה'דיקן

חזנישן

אויפטריט ,לאָזט זיד דער יונגער היימאַן אומ-
געזאַמט אַװעק אין די ווייטע מדינות צו לער-
נען מוזיק .ער באַרייזט דערנאָך פאַרשיידענע
שטעט אין אונגאַרן ,עסטרייד און דייטשלאַנד
ציענדיק איבעראַל גרויס אויפמערקזאַמקײט
* )+װעגו אים האָבן מיר מער אויספירלעכע
ביאגראַפישע מאַטעריאַט אַ דאַנץ דער פאָךר:
שונג פון מיין סאָלעגע אליהו זאלודסאװסטי,
זיל ,איבער חזנים אט חזנות ,פאַרעפנטלעכט
אין זײײן לעקסיקאָגראַפיש  װערט אקולטור
טרעגער פון יידישער ליטורגיע".

פטאלויץ

פון מוזיק-מבינים .:צו זיין טן לעבנסײיאַר
ווערט ער חזן אין שטעטל פּילנע ,פּויזנער
געגנט .ער האָט דאָרט חתונה מיט דער טאָכ-
טער פון אָרטיקן ראַבינער געטיננער ,און
קומט אָן ,מיט אַ יאָר שפּעטער ,פאַר חזן אין
דער שטאָט גרוידענץ ,וואו ער פאַרבלייבט
אויך איין יאָר בלויז און ווערט אויפגענומען
פאַר שטאָט-חזן אין ננעזין .אָבער זיין גרויס
פּרסום צעװואַקסט זיך ערשט פון יאָר ,0881
ווען דער באַרימטער האָלענדישער חזן שלום
פרידע פון אַמסטערדאַם שטאַרבט אָפּ ,באַ-
קומט חזן היימאַן אַן איינלאַדונג פון דער
אַמסטערדאַמער קהלה .ער פארט אַהין האַלטן
פּראָבע מיט אַ שבת דאַוונען און פאַרבלייבט
אַמסטערדאַמער אוױיבערקאַנטאָר כל? ימיו .זיין
נאָמען ווערט באַלד באַרימט איבער נאַנץ
מערב אייראָפּע און זיינע געשאַפענע קאָמ-
פּאָזיציעס ווערן געזוננען מיט גרויס דער-
פאָלג אין נאַנץ האָלאַנד .היימאַנ'ס הויז האָט
זיר גערעכנט פאַר איינע פון די פיינסטע און
מוזיקאַלישסטע אין אַמסטערדאַם( ,זיינע קינ-

דער זיינען אַלע געווען הויך מוזיקאַליש און
זיין הויז איז געווען אַ ;בית פּתוחה לרוחה",
באַרימט אין נאַנץ האַלאַנד) .אין  ,6981צום
-04יאָריקן יוביליי פון זיין חזנות-דינסט אין
אַמסטערדאַם ,האָט חזן היימאַן באַקומען באַ-
גריסונגען פון דער גאַנצער וועלט .ער האָט
באַקומען אויר מתנות פון זיין געמיינדע און
פון זיינע אַ סך פריינט און פאַרערער .זיין
ווערק ,שיר תּודה קאל ,,וועלכע ער ווידמעט
דער קייזערין ווילהעלמינע ,זיינען פון גרוי-
סער מוזיקאַלישער באַדייטונג .עס זיינען אויר
שטאַרק באַרימט זיינע פּסאַלמען און זיינע פיל
אַנדערע סינאַנאָגאַלע געזאַנגען .דעם -42טן
מאַי,6091 ,

האָט די אַמסטערדאַמער

יידישע

געמיינדע געפייערט מיט גרויס פּאַראַד דעם
0ספיאָריקן אַמט-יובילעאום פון זייער באַ-
ליבטן חזן יצחק היימאַן .אין אַלע צייטונגען
אונ-
אין האָלאַנד ,װי אויך אין דייטשלאַנד,
גאַרן און אַנדערע מערב אייראָפּייאישע לענ-
דער ,זיינען דערשינען גרעסערע אַרטיקלען
ן היימאנ'ס בילד ,פול מיט קויב-
געזאננען פאַרן באַליכטן יובילאַר .חזן היי-

נגונה אין אידישן לעבן
מאַן האָט נעלעבט בלּויז דריי חדשים נאָכן
דאָזיקן יובילעאום .ער אין פּלוצלינג נ
שטאָרבן דעם -61טן אוינוסט .6091 ,אויך
יאָרן שפּעטער נאָך זיין טויט זיינען אין האָ-

לאַנד בּיי פאַרשיידענע רעליגיעזע צערעמאָ-
ניעס געזוננען געװאָרן די איינגעוװואַרצלטע
באַליבטע היימאַן מעלאָדיעס ,וועלכע ווערן
עד היום באַטראַכט װי אַ סקאַרבאָװוער נאַ-
ציאָנאַלער אייגנטום.
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פון די אַמאָליקע באַרימטסטע חזנים אין
ביאַליסטאַקער כאָר-שול איז געווען איזידאָר

בּלומענטאַל

(געב .אין 4481

אין בערדי-

טשעוו) ,וועלכער האָט דאָרט באַטראָטן דעם
עמוד װען ער איז נאָך קוים  91יאר אַלְט
פון זיינע קאַנצערט-
געווען .אויף איינע
נסיעותּ .-מיט ניסן בעלזער (ספּיוואַק) ,לייגט
 מען פאַר בלומענטאַלן צו ווערן דיריגענט פוןשטאָט-שול .דעם פאַרשלאַנ נעמט ער נערן
אָן און אַ יאָר שפּעטער ווערט ער אויפנע-
נומען אַלס קאַנטאָר אין דער ניי-געגרינדע-
טער כאָר-שול .דער יונגער בלומענטאַל רופט
אַרױיס ביי אַלעמען גרויס באַוואונדערונג מיט
זיין שיינער זאַפטיקער לירישער באַריטאָן-
גרויסע ידיעות אויפן
שטימע און זיינע
חזנישן נעביט .ער וװוערט באַלד שטאַרק באַ-
ליבט אין דער גאַנצער שטאָט און אומנעגנט.
ס'האָט אים אָבער געצוינן צו העכערער קול-
טור און טיפערן מוזיקאַלישן וויסן .ער פאַר-
לאָזט ביאַליסטאַק און קומט אָן קיין דייטש-
לאַנד ,וואו ער דערלערנט די דייטשע שפּראַך
און דערווערבט גרונטלעכע מוזיק קענטעניש.
דאָס דערמענלעכט אים א פיל מער קינסט-
לערישן

אויפשטייג.

אין יאָר  0781קומט ער אָן אַלס חזן אין
.,שוועדט-ביי-די-אָדער" און אין יאר 6781
איז ער אויפנענומען געװאָרן פאַר אויבער-
קאַנטאָר אין דער ניי-געגרינדעטער הויפּט-

סינאַגאַגע אין קעלן ביים רהיין.
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איין-

ביאליסטאַקע

ר

זיינען

החזנים

אויך

געוען :משה באַס (ראַבינאַויטש) ,הלל אַלִּ-
טערמאַן ,יהודה לייב בייבטשיק ,מענקעס,
שפּילאנסקי ,באִיופקאַ ,א באַרוכאַוויטש

(איצט אין בוענאָס איירעס ,אַרגענטינע ,חזן
דער

פון

(איצט

הרצליה

אין

א

א

און

אַמעריקע)

שיינוואלד

אַ צאָל

נאָך

אַנדערע.

אַ יוצא מן הכלל איז ביאַליסטאָקן

געווען

לגבי

שטעט

אַנדערע

אינ

המושב פון מזרח איײיראָפּע דערמיט ,װאָס אין
דער צייט ווען אַ באַס-שטימע פאַר אַ חזן

איז ניט געווען צו שטאַרק פּאָפּולער אין אַן
ש

אָרטאָדאָקסישער
געווען

פאר

שול

אַ חסרון,

און

ן

זאָגאַר

האָט דוקא

פאַרעכנט

דער

הזנות-

:
רעקאָרד פון ביאַליסטא
פאַרצייכענען אַ פּאַר נאָר פּראַמינענטע חזנים
וועלכע זיינען זייער
מיט באס .טיס
שטאַרק באַליבט געווען ביי דאַרטיקע מנגנים.

און דאָס זיינען געװען
אַלטערמאַן .דער

משה באַס און הלל

ערשטער

איז געווען לאַננ-

יאָריקער חזן פון דער ביאַליסטאַקער שטאָט-
שול און אייניקע יאָר אויך אין אַמעריקע.
דער צווייטער ,וועלכער איז באַרימט געווען

מיט זייז פענאַמענאַלער באַס-ישטימע איז אויך
געווען נאָך ביאַליסטאָק אַ צאֶל יאָרן חזן
אין לאָדזש און אין ניקאָלאַיעו.
ווענן
פּרטים

חזן
אין

משה

באַס

אַן אַרטיקל

בינאָוויטש*),

שרייבנדיק

געפינען
פון

שמואל

מיר

מער

לייב

ראַ-

צוו אַ.

,יאַליסטאַסער לעבן" ,אַרױסגעגעב,
*) ב
ביאַליסטאָקער ביקור חולים צענטער ,ברוסל'
רעדאַסטאָר סעס סלאן ,אָסטאַבער 8491

נתן

80
,אין דער שטאָט-שול האָבן מיר געהאַט
אין די אַכציקער יאָרן אַ חזן ,האָט ער גע-
הײַסן ;משה באס" ,װייל ער האָט אמאק
מסתמא ,איידער ער אין געװאָרן חזן אין
ביאַליסטאָק ,געהאַט אַ באַסאַווע שטימע .זיין
ריכטיקער נאָמען איז געווען משה ראַבינאָ-
װיטש (ניט קײַן קרוב מיינער) :א ייה א
משכיל? ,געשריבן גוט העברייאיש .דאָס האָב
איך געזען פון זיינע שירים ,װאָס ער פלענט
אַריינשיקן די בעלי-בתים און מיין טאַטן
ע"ה אויר בתוכם ,צו זום טוב .צו הנוכה
און פּורים; די שורות אין שיר האָבן זיך אָנ-
נעהויבן אין דער קענ :און אין דער בריוט
מיט די ?ראשי תיבות" פון נאָמען משה

ראַ-

בינאָוויטש .משה באַס איז געבוירן געװאָרן
אין קאַליש (פּוילן) און צום צווייטן מאָל
האָט ער חתונה געהאַט פון ביאַליסטאָק מיט
אַ פרוי קראָנמאַן און ער האָט באַקומען ביאַ-
ליסטאָקער חזנות.
אַזױ וי ביאַליסטאָקער חזנות האָט משה
באַס'ן אויף אַלְץ געסטייעט ,נאָר ניט אויף
געהעריק צו דערנערן ווייב און קינד ,האָט ער
זיר געלאָזן פאַרנאַרן פון די צונעזאַנטע
,אַמעריקאַנער נליקן" און זיך אַװעקגעלאָזן
אַרום  0981קיין ניו יאָרק .אָפּמאַטערנדיק
זיד אַ יאָר דריי אין אַמעריקע ,האָט משה
באַס אָנגעהויבן צו געבן צו פאַרשטיין גוטע
פריינט פון ביאַליסטאָק ,אַז ער װאָלט וועלן
צוריק פאָרן .אין ביאַליסטאָק אין ער דאָך
פארט געווען חזן פון דער גרויסער שטאָט-
שול און דאָ אין ניו יאָרק ,אָדער אין ברוק-
לין ,אין ער אַ חזן פון אַ לאַנדסמאַנשאַפט
אין אַ קליינער שול .װאָס פאַראַ תכלית איז
עס.

אַ קיצור ,מ'האָט אין ביאַליסטאָק אָננע-
הויב צו שמועסן ,אַז משה באַס קומט צוריק.
(געוויסן)

מענטשן מיט אַ שטיקל ,סאָװויעסט"
האָבן אָנגעהויבן צו פרעגן -- :ס'טייטש,
װאָס וװועט זיין מיטן נייעם חזן ,װאָס מ'האָט
צוגענומען; ער האָט דאָך אויך אַ וייב און
קינדער? מיר האָבן דאָךר משה באַס'ן ניט
אַרױסגעטריבן ,ער האָט זיך געװאָלט אויס-

סטאַלניץ

בעסערן ,טאָ זאָל ער בלייבן דאָרטן ,וואו ער
איז.

,עמד" ,װאָס האָט געדװואַנט אין שטאָט-
שול ,ניט די נבירים און ניט רי ;זירענע
בעלי-בית'לער" ,האָט גע'טענה'ט :אונדז נע-
פעלט ניט דער ;/חזן חדש" ,ער האָט ניט
קיין שטימע און האָט ניט קיין קאַלאָראַטור.
די חשוב'ערע בעלי-דעות ,וװאָס האָבן דעם
חזן חדש נעגעבן אַ קאָנטראַקט ,האָבן דאַקענן
גע'טענה'ט ,אַז אַזױ לאַנג װוי ער האָט אונדז
ניט אַװעקגעװאָרפן האָבן מיר אים געהאַלטן
בכבוד ,צוריקנעמען אָבער וועלן מיר אים ניט.
,עמך" ,װאָס איז געווען פון משה באַס'ס
צד ,האָט געזאָגט ,אַז ,קעפּ וועלן פליען" אויבּ
מ'וועט משה באַס'ן ניט צונעמען צוריק און
געמאַכט סקאַנדאַלן יעדן שבת פאַרן שול.

דאָס איז געווען אין די צייטן פון אַלעק-
סאַנדער דעם דריטן .די געשעפטן ביי יירן,
צוליב די אונטערדריקוננען און צוליב דער
אויסװואַנדערונג זיינען געווען בכלל שלעכט,
האָט ,עמך" נאָך אַריינגעלײינט די טומאה אין
דער יראה און געזאָגט ,זינט משה באַס איז
אַװעק פון ביאַליסטאָק איז ניטאָ קיין אַרבעט,
מ'גייט אַרום אָן אַ שטאָך מלאכה .דערצו נאָך
איז אין יענער צייט געווען אַ כאָליערע אין
ביאַליסטאָק ,האָט מען גע'טענה'ט ,אַז דאָס
איז אַן אָנשיקעניש ,אַ שטראָף ,ווייל משה
באָס איז ניטאָ .אַקיצור ,דעם קאַמף האָט
,עמד" געוואונען .חזן משה באַס איז צוריק-
געקומען פון אַמעריקע און ביאַליסטאָק האָט
אים נאָך געהאַלטן אַ צייט לאַנג בכבור".
חון משה באַָס איז
ליסטאָק אין .7091
8 *8

געשטאָרבן

אין ביאַ-

*

אין
וועלכער
בייבטשיק,
לייב
יהודה
אָרי-
מפורסם געווען אַלס שיינער מנגן און
גינעלער דאַוונער ,איז אויך אַ צאָל יאָרן אָפּ-
געווען אין ביאַליסטאָק און אַװעק קיין אַמע-
ריקע וואו ער האָט פאַרנומען חזנות-אַמטן
אין דעטראָיט ,מילװאָקי ,און צו לעצט אין

בית המדרש
געשטאָרבן.

הנדול אין שיקאַנאָ

און דאָרט
ו

(זדיהמזז

5
אמ

החזן מענקעס ,איינער פון די פריערדיקע
באַרימטע חזנים אין ביאַליסטאָקער כאָר-שול
האָט צװוישן זיינע נאָכפאַלנער ,געוועזענע
תּלמידים זיינע ,געלאָזן אנב איינעם ,װאָס
איז שפּעטער געװאָרן אַן אויסשטייענדע און
אָנפירנדע פינור אין אַמעריקאַנער חזנים-
לאַנער ,קאַנטאָר נתן איײיבראַמסאָן ,פון עדיו-
קיישאַנאל אַלייענס סינאַנאַגע .אַבראַמסאָן
איז אַ געוויסע צייט אויד נגעווען פּרעזידענט
פון ניו יאָרקער חזנים פאַרבאַנד און געווען
איינער פון די הויפּט עסקנים ,ואָס האָב
דערמענלעכט אַרויסצונעבן די געשיכטע פון
חזנות אין .4291
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אָר קער

אַ באַדײיטנדיקע צאָל נוט באַק אי חזני
אויד אויףאונדזער אַמעריקאַנער קאַנטינענט,
לעו זייערע
יי געהאט א סך צו

ניאָֿוו

 4עאָ
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אַלס

הזנות
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אַמטן
פאר

העם
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יעקב
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טרעט
חזן,

אַרױס

און

ווא

די בארימטע

ערפּאָלגרייכע קאריערעס

בערעלע שיקאָף ,ז"? א געבוירענער אין
ביאַליסטאָק ,געזונגען דאָרט אין זיינע קינדער
יאַרן און געצויגן די אויפמערקזאַמקײיט פון
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באַשנדער

פלאַץ

-

שוין

פאַרנעמענדיק

אין
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ציים

ה*
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נרעסערע
ר

זזר

י

ניו
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+צד-רדי-
ר

געווען אינם דרד החזנות זיין באַרימט גע-
װאַָרענעם זון סידני שיקאָף ,וועלכער אין
געװאָרן אַ שטאָלץ פאַרן אַמעריקאַנ
לאַנער .שוין ביי זיינע ערשטע עפנטלעכע
אויפטריטן זיינען מוזיק קריטיקער געווען
מיט לויב װעגן דעם יונגן עמוד קינסטלער
און קאָנצערט זינגער סידני ,ביי וועלכן עס
האָט זיך גענומען אַנטװיקלען אַ פענאַמענאַ-
לע דראַמאַטישע טענאָר שטימע .די פאַר-
-

הזנישן

אַ גלענצענדן

=

:

עתיד

רוריק,
שיקאָף דאָס ערש,טע מאָל מיט ' צ
ווען ער איז צוזאַמען מיט זיין פאָטער געווען
אויף אַ טור אין קאַנאַדע און בעת מעשה
זיד געטראַכט אַז אַזאַ זעלטענע רייכע און

פאַר דער אָפּערע בינע ,און וי איד האָב גע
הערט האָט ער
זיד שפּעטער טאַקע פ6א 3וי ט =
פלייסיק איינצושטודירן אַן אָפּערע רעפּער-
טואַר.

ביא-

זיינען געשטאנען זייערע
זיי האָבן באקומען זייער
ס'וועט דאָ ווינשנסווערט
כאָטש א טייל פון זיי,
ביי מיר אויפן זכרון:

= מיר שיאמען שיט
אין די שפּעטערע פרקים,.

ר

מעטאַלפולע שטימע איז זיכער װוי צוגעמאָסטן

. *.

וואו עס
א
ווינעלעד און וואו
ערשטע ננינה-יניקה.
זיין אויסצורעכענען
וועלכע זיינען נאָך

ר ויא

גענט

ביז

זעלבפסטשטענדיק

חשוב'ע

האָט

הוי-
ןד-הקר*אַמפּ=אָזיטאָר,
הז

=

פון די וועלט באַרימטע הזנים ביי
ביאַליסטאָק האָט פאַרנומען אַ נאָר
חלק אין זייער שטייגענדן דערפאָלג
נלאררייכע דרר החזנות ,איז אויך
חזן משה לעװוינסאָן ז"ל )*.

וואן

צו

ר ייוזירי

פּאַר

וועלכע
גרויסן
אינם
געװוען

קע,

וויאוי

אזר

נעזוננען

מרדכי נעמענסקי ,אַ געבוירענער אין ביאַ-

ליסטאָק ,איז דערצויגן געװאָרן על התורה
ועל העבודה ביי זיין פאָטער ,איינער פון די
באַוואוסטע ביאַליסטאַקער רבנים .יינגלווייז
געזונגען אין ביאַליסטאָק און שפּעטער ביי די
באַרימטע חזנים יאִשע סלאָנימער ,סקאָבעל-
יאָוו

און

אריה

לייב

רוטמאן.

יערלעכע חזנות-שטעלע האָט

טראָטן

אין דער ביאַליסטאָקער

זיין

ערשטע

נעמענסקי פאַר-
/

שול אין ניו"

נתן

יאָרק ,דערנאָך
מינענטע שולן.
-

אַנו

אין אייניקע

דזז

פּראָ

רז

=

=ין =

-

נוטשטיין,

דוד

ליסטאַקער

געבוירן
האָט

א זון פון

בעל

תפילה

געװאָרן

געשטעלט

אין
זיינע

ר'

שרנא

פייוויש,

וואו

ער

ביאַליסטאָק,
ערשטע

אויפּגעואקסן

נגינה-דרףה.:

באַוואוסטן

טריט

אַכער.

אינ

אִין

ירמיהו מאַזור ,באַוואוסטער עמוד קינסט-
לער ,וועלכער געפינט זיך איצט אויך אין
אַמעריקע ,איז דער איינציקער לעבנס-געבלי-
בענער חזן פון דער ביאַליסטאַקער געטאָ.

ביאַ-
איז

זי

חזנישער קאַריערע איזן ער אין אַמעריקע,
וואו ער האָט אױיסגעװאַנדערט יונג און אָנ-
געשלאָסן געװאָרן אין חזנים-לאַגער ,דער-
דיק פאַר זיך אַ גאַנץ אָנגעזעענע רע-

פטאַלניץ

54
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:

דער רייכער מקור פון נגינה אין 2
טאָק האָט אויך געהאַט אַ געהעריקע השפּעה
אויף אַ צאָל באַרימט געװאָרענע דיריגענטן
פון ביידע זייטן ים .זאָל דאַ כאָטש אַ פּאַר
פון זיי דערמאַנט ווערן.
ראובן

קאזימירסקי,

פּרעזידענט

פון

שול-

דירינענטן פאַראיין אין ניו יאָרק ,וועלכער
שמחה דיינאָף ,אַ זון פון וועלט באַקאַנטן
גאון און ראש הישיבה ,ר' דודל מאַלטשער,
האָט זיין חזנות אויסבילדונג באַקומען אין
ביאליסטאַק ,זינגענדיק אַ צייטאין

כאָר6 .
( ,)5991וואו
חזנות-שטעלע
דער גרויסער
דעלפיע ,אַלְס

בערמאַנ'ס

איז ער אַװעק קיין אַמעריקע
ער האָט פאַרנומען זיין ערשטע
אין ניװ-יאָרק ,דערנאָך אין
,אה? יעקב" שול אין פילאַ-
ממלא מקומו נאָר חזן בערנאַרד

קווארטין.

יוסף ארנעסט,
זיין פאָטער,

געבוירן אין ביאַליסטאָק

ר' שאול

אנישעוויץ,

וועלכער

איז געווען חזן אין דער אָפיצערסקער שול,
איז בשעתו געווען אַ באַװואוסטער חזן אין

יענער געגנט .אַלס יינגל האָט יוסף געזונגען
ביי זיין פאָטער אין כאָר און שפּעטער אַלס
סאָליסט

ביים

ביאַליסטאַקער

שטאָט-חזן,

שײינװאַלד .יוסף ארנעסט איז געװאָרן אַן
אַנגעזעענער מיטגליד אין דער גרויסער
חזנים-משפּחה פון ניו יאָרק ,וואו ער האָט
געוואונען
זיינע
מיט
אויך
פּאָפּולאַריטעט
אויפטריטן אויף דער ראַדיאָ.

נברהם
 49ש ש .1 +

האָט

צבי

דאַװידאָװיטש,

2אַרשעװער

הי"ד,

באַ-

דיריגענט,

א אַ משך פון  04יאָר צייט,

ורבן אויסברוך ,דעם אַמט פון
כאַר-דיריגענט אין נאַזשיקס שול .דאַװידאָ-
וויטש ,אַ געבוירענער אין ביאַליסטאָקער
אומגעגנט ,האָט אין זיין יוגנט געזונגען און
שטודירט מוזיק אין ביאַליסטאָק .זיינע גע-
לונגענע כאָר-קאָמפּאָזיציעס זיינען מיט דער-
פאָלג

געזונגען

געװאָרן

אין

פיל

שולן

פּױילן און ליטע .ער האָט אויך פאַרפאַסט א

סד פאָלקס-כאָרן לידער .ער איז באַליבט
געווען אויד אַלס באַגאַבטער מוזיק-פּעד
אין פאַרשיידענע שולעס( .זיין שיקזאַל איז

פאַרשלאָסן געװאָרן אויף אַ טראַגישן אופן
אין װאַרשעװער געטאָ צוישן די טויזנטער
געפאַלענע על קידוש השם) .דאַװידאַװיטשעס
בײיטראָג צום אוצר פון אונדזער ליטורגישער
און פאָלקס מוזיק איז אַ באַדייטנדער און
זייער הויד אַנערקענט.

הונטות

אין

ווען מיר ווילן אַרױסבאַקומען

קאו

און

אַ פולערן

1871

באַנריף וועגן יידישער נגינה אין ליטע װאָלט
אַ צו גרויסער בלויז פאַרבליבן ,אויב מיר

פון

זיין

דער

נאָמען

אויף

ליפן

די

אין פילע שטעט

פ

5

= 8 4

זאאר ר '
טאָרבן

א

יז

גין

בריסק

אין

היי
י דר
ר

*

אויסנעבראַכענער

האָט
פון

זיך
זיינע

יאָרן

1

געטראַנן
ו

זי

ו!=+

און שטעטלעך

=-

כאָלערע-

לאַנג

טויזנשטש

דער

איבער

ו

-1

=

6?/

ליטע.=+

ש
מויה
יה קה היאד
א=ק
ה
איז געווען  51יאר הזן אין קאַװנער כאַר-
שול און איבער  02יאָר דווינסקער
חזן.

ביים אויסברוך

מלחמה,

בשעת

זיישט ריאאָט

פון דער

ערשטער

נירוש

די

דעם

פון

--

וועלט-
קאָוונער

יידן איז ער אַנטלאָפּן קיין באקו צו זיין זון
אַן אינזשינער און איז דאָרט געשטאַרבן.
רפאל יהודה און אויך זיינע אַנדערע צוויי
בּרידער זיינען באַריסט נעװען אין דער

אינם רייסטער פון אונדזערע ליטורגישע זיילן.

חזנים-וועלט פּאַר געבענטשטע עמוד

מיר וועלן דעריבער דאַָ פאַרצייכענען אַ
נאָר עד
צאָל פון זיי ,וועמענס נעמען זיינען
חזנים

ז

ער

3:

ש

עפּידעמיע.

הגם ווילנע און דער צווייטער פּלאַץ ביאַ-
ליסטאָק האָבן פאַרנומען דעם סאַמע אויבנאָן
אין ליטווישער חזנות ,װאָס האָט זיך קונה
שם געווען איבער נאָר דער יידישער וועלט,
האָט אָבער אויך קאַוונע און אומגעננט פאַר-
מאַנט חזנים נדולים ,וועלכע פארדינען איינ-
נעשלאַפּן צו וװוערן מיט כבוד און נלאָריע

און

אין

טק

װאָלטן דורכגעלאָזן דעם גרויסן יידישן צענ-
טער פון ק אַ וונ ע און אומנעגנט ,װאָס
האָט צו פאַרצייכענען מיט זיד צום קרעדיט
אַ באַדייטנדע צאָל אויסשטייענדע קאריפייען
אין דער פּלעיאַדע פון ליטורגישע קינסטלער
און מיטבויער אויך פון אונדזער יידישער
פאָלקס מוזיק.

היום איינגעקריצט

א

יֹ

(בס

אפ
=

5

אפ

אין זכרון פון עלטערע

לער,

שטרענגע

העם

פון

דרר

וויינטרויב.

מעלאָמאנען.

ברידער

ק אוה יי לכ ע ר איז גנעהעןו
ח
ו{1
=
פּון די באַרימטע חזנים אינם -91טן יאָר-
הונדערט ,וועמענס תלמידים האָבן פאַרנומען
א
געהויבענע חזנות-אַמטן אין גרויסע
פון פאַרשיידענע מדינות .ער איז אַ צאָל יאָרן
געווען חזן אין בית המדרש הגדול פון קאָוונע,
דערנאָד האָט אים בריסק דליטע אויפגענומען
פאַר שטאָט-חזן און שפּעטער איז ער אַװעק-
גענומען נעװאָרן קיין קאַמעניעץ פּאַדאָלסק.
פון צייט צו צייט פלעגט ער אַרומפאָרן מיט
אַ קאַפּעליע משוררים אין אַן אייגענער בויד
פון שטאָט צו שטאָט ,באַגייסטערנדיק אי-
בעראַל מיט זיין וואונדערבאַרן דאַװנען .אין

מאָדערניסטן,
זיישעה

קינסט-

נאָכפאָלגנדיק

בארימטן

רכי'ן

דער עלטערער פון די דריי חזנים

ראַבינאַוויטש

איז געווען

איבער

יאָר חזן אין ליבוי און אָנגעשריבן

גרויסע

חו

צאָל וואונדערבאַרע

08

אַ נאָר

קאָמפּאַזיציעס,

וועלכע ווערן געזונגען בכל תפוצות ישראל.
דער דריטער ברודער ,וועלכער האָט אָנגע-

הויבז זיין חזנות אין ווילנער כאָר-שול
הקודש" ,האָט אַ משד פון  38יאָר פאַרנומען
א חזנות שטעלע אין א פּראָמינענט

זזור

2

האאי-

שכִי.

סערװואַטיווער שול אין סאַן פראַנציסקאָ ,קאַ-
ליפאָרניע

ק יד

89

ר 'י6

90

ווען אין גאַנצן אומנעננט .די איינציקע אינ-
פאָרמאַציע װאָס געפינט זיך ווענן אים פאַר-
צייכנט איז בלויז אין אַ קורצער אויטאָביאַ-
גראַפיע פאַרעפנטלעכט אין דער געשיכטע פון
חזנות פון זיינעם אַ תלמיד אליהו אײומסטן
זיין
וועלכער דערמאַנט מיט גרויס שבח
חזנישן רבין ,אַז ער האָט ביי אים געזונגען
און באַקומען פון אים זיין ערשטע חזנישע
יניקה ,װאָס האָט געליינט א שטאַרקן חותם
אויף זיין שפּעטערדיקן דרך החזנות.

שול .א
אין נאַװאָגרודעק אין ,32881
געלערנט אין דער דאַרטיקער ישיבה און אויך
אין קארעליצער קיבוץ .ער האָט פאַרמאָגט אַ
שיינע באַס-באַריטאָן שטימע און געווען אַ
האַרציקער מתפּלל .ביים אויסברוק פון דער
רוסיש יאַפּאַנעזישער קריג האָט ער פאַרלאָזט
קאָוונע און עמיגרירט קיין אַמעריקע ,וואו
ער האָט פאַרגעזעצט זיין מוזיקאַלישן שטוד-
יום און זיין קלאַנגפולע רייר-געשולטע שטימע
איז שטאַרק באַוואונדערט געװאָרן .מ'שלאָגט

אים פאָר אַן אָפּערע-קאַריערע,

יה והת

פ עה  70וט ער

אנע-

ווען אַ צייט חזן פון קאָוונער כאָר-שול ,שפּע-

טער אָנגעקומען קיין לאַנדאָן ,ענגלאַנד ,און
דערנאַך אין פּאַריז .ער איז באַרימט געווען
פאַר אַ זייער מוזיקאַלישן חזן.

פון וועלכער

ער זאָגט זיך אָבער אֶפּ צוליב רעליניעזער
איבערצייגונג און פאַרנעמט זיך נאָך מיט
מער התלהבות אויפן חזנישן דרך .ער האָט
פאַרנומען חזנות-אַמטן אין נאַרפּאָלק ,וויר-
,בית אל") ,ריטש-
דזשיניאַ (אין טעמפּ?
מאַנד ,ווירדזשיניא .ווטיקא ,נכי .און צן=

לעצט אין פּענסילוואניא.
פטראוװו סק יעג ועלכער אין
װזון אַ
אַ צאָל יאָרן געווען אין קאָוונע מפורסם אֵלס
גרויסער מננן ,איז אינם גירוש קאָוונע ,אין
 ,9פאַרװואָגלט געװואָרן צוזאַמען מיט די
מערסטע קאָוונער פּליטים אַרום דעם טייך
װאָלנאַ ,וואו זיין נאָמען איז גיך נתידע נע-
װאָרן צווישן די דאָרטיקע יידישע קיבוצים.
וי חזן חארלאָף האָט מיר איבערגעגעבן ,האָט
ער אין יאָר ,9191

נאָכן ערשטן

וועלט-קרינ,

געטראָפן חזן אָסטראָווסקי אין סאַראַטאָו,
וואו ער איז געווען חזן אין דער דאָרטיקער
כאָר-שול .פון סאַראַטאָוו איז חזן אָסטראָוו-
סקי אַװעק קיין ארץ ישראל.

א לעקפ אנרר אוו ייטש
מכא?
אַ נעבוירענער אין רינע ,אין געװען דער
לעצטער חזן פון קאָוונער כאָר-שול ביזן
אויסברוך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה.
ער האָט זיך געראַטעװעט קיין רוסלאַנד ,וואו
ער האָט געדאַװנט אַ צייט אין מאָסקװער
גרויס
מיט
קאָנצערטירט
און
כאָר-שול
גאַנצן לאַנד.
דערפאָלג דאָרט איבער
עס נגעדענקט זיד מיר נאָך אנב וואויל ,אַז
ער איז געווען באַרימט אונטערן נאָמען מישאַ
אלעקסאַנדראה יטש,

אַלס

-9יאָריקער

וואונ-

דער קינד ,דורכפירנדיק אַ דערפאָלנרייכן
קאָנצערט-טורנע (אין דער באַגלייטונג פון אַן
אײנער פון די כא-
לא כט אן.
װזון
רימטע חזנים אין קאָוונער כאָר-שול ,איז

געווען פריער חזן אין יעקאַטערינאסלאַװ און
דערנאָך אין ריגע.

אימפּרעסאַריאָ) איבער גאַנץ ליטע ,לעטלאַנד

און פּױלן .זיינער אַ קאָנצערט אין ווילנער
גרויסן שטאָט-זאַל ,אין  ,9291האָט בשעתו
אַרויסגערופן די װאַרעמסטע לויב-קריטיק פון
דאָרטיקע קריטיקער.
דעם

ה
ת י
הו
כו
געווען

צווייטער

הא

פטמא|ן

קאַנטאָר

אין

אװטא

יט

קאָוונער

כאָר-

לעצטן

גרוס

האָב

איך

חזן אַלעקסאַנדראָװויטש ביי חזן
וויצקיס אָנקומען קיין אַמעריקע.

געהאַט

ועגן

משה קוסע-
קוסעוויצקי,

נגינה

אין אידישן

לעבן

וועלכער האָט זיד אין די לעצטערע בלוטיקע
מלחמהד-יאָרן צוזאַמען מיט אַלעקסאַנדראַ-
וויטשן געפונען אין רוסלאַנד ,האָט מיר
דערציילט ,אַז אַלעקסאַנדראָװיטש האָט זיך
געריסן צו קומען נאָד אַמעריקע .פון יענער
צייט אָן האָט מען פון אים קיין ידיעות מער
נישט געהאַט.

רימטע װואָלינער חזנים ,װאָס איז אַ צייט
אע אַנגען בנונע דעם יסוד אין מקור פונם
נוסה התפלה .חזנות האָט בשעתה אָנגעהויבן
געווינען פאַר זיר העכערע אַנערקענונג און
אַלץ מער ברייטער פּאָפּולאַריזירט געװאָרן
איבערן נאַנצן תחום המושב פון מזרח איי-
ראָפּע ,ווערנדיק אַ נאָר וויכטיק-גייסטיקער
לעבן.
יידיש-נעזעלשאַפטלעכן
אינם
כוחה
האָבן די חזנישע אויטאָריטעטן
פון
ע -.צ
צייט גענומען זוכן אַ געהעריקן דרד וי אַרום
צו סּטאַביליזירן אַן איינהייטלעכע אייננע-
פאָרם פון דעם חזנות-שטיינער,
שטעלטע
=י+

אויך אַ צאָל קלענערע שטעט אין קאָוונער
געננט האָבן אַרױיסגעגעבן זייער באַרופענע
עמוד-קינסטלער וועמענס נעמען זיינען פאַר-
איײיביקט געװאָרן אין דער חזנים-וועלט.
א גנאר פראר
.
עורח
שק
ישר אק
מינענטע פינור אין חזנים-לאַנער אין ערשטן
העלפט פון פאָריקן יאָרהונדערט ,געבוירן אין
שוין אין זיין פריסטער יוננט האָט
,4
מען באַוואונדערט אים וי אַ ניי-אוויפנייענ-
דיקער מוזיקאַלישער שטערן ,וועלכער האָט
חזן
אבער פיירער נישט לאננ נעקױיכט.
שקודער איז איינגעלאַדן געװואָרן צו דאַװנען
אין ווילנער שטאָט-שול בעת משה מאָנטע-
פיאַרע איז געווען אויף אבַאַזוךד .אין מיטן
דאַוונען ,ווען דער חזן האָט געמוזט אַרױסגײין
לצרכיו און ווען ער האָט געװאָלט צוריק
אַריינקומען אין שול ,איז אָבער די ענגשאַפּט
און דער געדראַנג געווען אַזױ גרויס ,אַז אויר
די אַרויסנערופענע פּאַליצײי איז נישט אומ-
שטאַנד געווען איינצוהאַלטן אָרדנונג ,האָט
ער אינם סכנות'דיקן געדראַנג באַקומען אַ
קּלאַפּ אין האַרצן און אין אין דריי טעג
אַרום נעשטאָרבן אין עלטער בלויז פון 653
יאָר .געזאָגט האָט מען ,אַז דעם קלאַפּ אין
האַרצן האָט ער באַקומען פון אַ פּאַליציי-מאַן,
ואס האָט געהאַלטן אין פאַנאַנדערטרייבן
דעם גרויסן המון אַרום דער שול ,און אַזױ
איז דער באַרימטער שקודער חזן אַ קרבן גע-

פאַלן אין זיינע סאַמע בליענדע יאָרן.
שטאַרק
ווען

אויד

מפורסם

זיין איינפלוסרייכער

באַטײ-

ליגונג צו יענער צייט אינם באַוואוסטן

חזנים-

שטריים

דורד

איז

ישראל

שקודער

נע-

פון סענדער

מינסקער,

טימ

אייניקע

װאָס

זאָל

גענומענעם

אויך

קענען

מוסטער

דינען

פאַר

פאר

די יינגערע

וידי

אן

*ז-

אִו-

חזנים.

ישראל שקודערס
קאַנטאָר,
פּנחס
אַן איידעם ,איז אויד שטאַרק באַרימט געווען
איבער נאַנץ ליטע און פּוילן אַלס אויסנע-
צייכנטער מתפּל? און גרויסער תלמיד חכם.

אן אייניקל
לַה.
א ר ר ה םס קטאא
פון ישראל שקודער ,איז אַ צאָל יאָרן געווען
כאָר דיריגענט פון קאַלװאַריער שול אין ניו
יאָרק.

שי אחם
ער
לרקטס
ה ר עש
לככ
א
געווען אַ פּראָדוקט פון שקודי ,וואו ער אין
אין דער
געבוירן געװאָרן אין יאָר .4881
ביאַנראַפיע זיינער נעשריבן פון חזן פּנחס
שערמאַן הי"ד (אומעקומען אין װואַרשעװוער
נעטאָ) ,ווערט ערסלער מאַצייכנט אַלס איינער
פון דער
פון די נרויס געבילדעטע חזנים
אַלטער גענעראַציע .אין די יונגע יאָרן ,לער-
נענדיק אין חדר האָט ער זיר שוין אויסגע-
צייכנט אַלס וואונדערבאַרער משוררל ביי
דאַרטיקן חזן .ער לערנט דערנאָך אין די
ישיבות

פון ווילקאמיר

און ווילנע ,וואו

ער

האָט געהאַט די געלעגנהייט זיר צו באַקענען

פס

מיט דעם באַרימטן װאַרשעװער חזן און מו-
זיקער ר' יעקב ווייס ,וועלכער איז צו יענער
צייט געקומען קיין ווילנע 8 .יאר האָט
אלכסנדר ערסלער נעזונגען אין כאָר ביי חזן
ווייס און געהאַט די מעגלעכקייט צו לערנען
 1סט פון געזאַנג און קאַנ-
אים
רעפאָרן
נאָר דער חתונה איז עו ייג

קיין

צו חזן וויינטרויב ,וואו ער דער-
ווערבט די קינסטלעריש פאָרם פון טראַדי-
ציאָנעלער חזנות און פארט שפּעטער קיין
בערלין זיךד מער פאַרפולקאַמען אין האַר-
מאַניע ,טעאָריע און פרייע קאָמפּאָזיציע .זיין
חזנישע קאַריערע האָט ער באַקלײידט מיט
גרויס חשיבות אַ משך פון  04יאָר אין
פאָלגנדע קהלות 01 :יאַר אין קאַליש 1 ,יאָר
אין מיטוי (קורלאַנד) ,און פון דאָרט ווערט
ער

אַרױסגערופן

אין

װלאָצלאַװעק

אַלס

חזן ערסלער האָט פאַרפאַסט  2חזנישע
ווערק אונטערן נאָמען ,,-מנגינות לתפלות ר"ה

ויה"כ" און זיין ?.תהלה וזמרה" אין  2טיילן,
מאָדערנע כאָר-קאָמפּאָזיציעס און רעטשיטאַ-
טיוון .חוץ דעם זיינען פארבליבן א הײכז
צאָל ליטורגיש-מוזיקאַלישע
אין

הזנישע

הייע.

 7באַוואוסטער
מואל ב אע
ש
פּאַנעוועזשער חזן,האָט זיין ערשטע הזנישע
יניקה באַקומען פונם חזן גדול ר' ישראל
מינסקער .שפּעטער עמיגרירט
ריקע .ער איז געװאָרן חזן אין סט .לואיס
און דערנאָך אין קליװלאַנד ,וואו ער אין
נפטר געװאָרן אין דער דאַרטיקער פלו-עפּי-
דעמיע (אין איין טאָג מיט זיין פרוי) .צווישן
זיינע פּאַרבליבענע שאַפונגען געפינט זיך
אויך אַ פאַרפּאַסטע האַרמאָניע-טעאָריע אין
יידיש ,וועלכע איז דערשינען
טאָג פון זיין לויה.

פון דרוק

אין

חזן

ראשון אין דער דאָרטיקער שטאָט-שול ,וואו
ער פאַרבלייבט שוין ביזן סוף פון זיין לעבן.

שאַפוננען

אָפט

דערמאָ

ין

זיינע

איז איך געווען
מ ש ה ר אָנ אָ וו
חזן אין פּאַנעװועזש און שפּעטער קומענדיק
גנ יא אין
אויפגענומען
קיין אַמעריקע
דעטראִיט ,אין דער פּראָמינענטער שול ,שער
צדק" ,און צולעצט געשטאַנען

אין קליװולאַנד,

באַרימט נגעווען אַלס נרויסער משכי? און
טיכטיקער פאַכמאַן ,געווען גוט מוזיקאַליש
און באַזעסן אַ וואונדערבאַר-געשולטן טענאָר,

מאַנוסקריפּט.

נפטר געװאָרן אין חזן אלכסנדר ערסלער
אין  9291אין ואַרשע אין עלטער פון 96
א וועלכע
יאָר ,נאָר אַשווערער יא
האָט זיר פאַרענריקט מיט אַ ניט געלונגענער
אָפּעראַציע .צו זיין לויה זיינען קיין װאַרשע
ספּעציעל געקומען צו פאָרן די געמיינדע פאָר-
שטייער פון װולאָצלאַװעק מיטן שטאָט-רב
ראש .אויד אַלע װואַרשעװוער חזנים ,מנגנים
און דיריגענטן זיינען געקומען צוטיילן דעם
לעצטן כבוד און באַויינט מיט הייסע טרערן
זייער הויר-געשעצטן קאָלעגע .ביים אָפענעם
קבר האָט אים מספּיד געווען דער װלאָצ-

לאַװוקער רב סענאַטאָר קאָװאַלסקי
חזן ערסלערס

נאָמען ווערט נאָך עד היום

אע -
כברוײי דא.
יונה
אין קראָז ,קאָוונער גובערניע ,איז

מ8שח
בוירענער

שטאַרק באַרימט

געװאָרן דורך זיינע צאָל-

רייכע פאַרפאַסטע לידער .אין מאגעלניצקיס
,קיבוץ שירי ציון" געפינען זיר זיינע לידער
:

מיט

מוזיק.

לערנענדיק אין
גלייכצייטיק ביים

קראָזער ישיבה
דאָרטיקן חזן.

זינגט
*= .

ער
וזראוז-

פּעטעו

פאָרט ער לערנען אין קעלמער ישיבה ,דער-
נאָך אין ווילנע אין פּאָפּלאַװער קלוין ,זינ-
גענדיק

צו

דער

זעלבער

ווילנער .טהרת הקודש".
שטודירן

אין

צייט

אין

כאָר

פֿון

ער פאָרט דערנאָך

קעניגסבערגער

קאַנסערװאַטאָ-

נגנינה
ריע

אין אידישן
און

קאַנטאָר

זינגט

לעבן

איינצייטיק

עדוארד

באַוואוסטן

ביים

קומענדיק קיין אַמעריקע איז ער  8יאָר חזן
אין באַלטימאָר און ווערט דערנאָדך אַרויסגע-
רופן אויף אַ לעבנסלענגלעכער שטעלע אַלס
חזן ומטיף אין סיראַקיוז.

//
ם

ראל"

רדופי

רופן

ביים

שטאַטישן יע

דער

-

קסלוגער

דער

אין

ניו

חזנים-וועלט

סקאָ4בע וליאָוו,

נרויסער

באָרד

-

יאָרק
האָט

וויי?
-

שטאַרק

אים

-

אין

=

געווען

ער

ענלעך

מען

נע-

מיט

(ר'

זיי

באַ

צום

ו

לעכע יאָר ביי ראבינאַװויטשן אין ליבוי ,שטו-

קאָמיר ,וואו ער האָט לערנענדיק

דירט פלייסיק די גאַנצע צייט מוזיק טעאָריע
און האַרמאַניע .לערנט זיד אויך פידל שפּילן
און פּאַרנעמט זיד שפּעטער אויפן דרך פון אַ
זעלבסשטענדיקן חזן ,דאַװנענדיק מיט דער-

אין ישיבה ש"ס און פּוסקים נלייכצייטיק גע-

פאָלג אין עטלעכע שטעט.

ער פאָרט

י ע ק בכ

יו

יע

יע

זיין ליטורניש

ווערק ,שירי

הלל" פאַר קאַו-

טאָר און כאָר און אַ ריי אַנדערע

פיין מע-

לאָדישע קאָמפּאַזיציעס ,איז געבוירן געװאָרן

אין  1881אין ראסיין ,קאַװנער גובערניע.
נעזונגען אַלּס סאָפּראַן ביי אברהם ראסיינער
און דערנאָך ביי קופּערן אין ווילנע 9 .יאָר
געווען חזן-שוחט אין אַ ליטוויש שטעטל.

בהתמדה

זונגען ביים שטאַטיש! חזן
דאָרט מוזיק .אייניקע יאָר איז ער געוען
הזן אין ליטע .אין  5091װאַנדערט ער אויס
חזנישע
קיין אַמעריקע ,וואו ער פאַרנעמט

דערנאָך

וועלכער איז ברייט באַקאַנט געװאָרן דורך

שטעלעס

אין בינגהאַמטאָן,

דזשויהוי

און העהנאך

אין

נ.י ,.בעיאָן ,ניו
סיט.

הזשירוי

אייסי' שקיו
א כר הפ אליקו.
קיידאנער חזן ,איז געווען איינער פון די
מצוינים ,א גרויסער מוזיקער ,אַ למדן און
פון זיוכע תסס
אײטער
בעל מידות טובות.
מידים

מובהקים,

וועלכע

חזן א .מונשסתר,

איז באַקּאַנט געװאָרן אויך אַלס גרויסער
חובב ציון ,איז אין  7091געקומען קיין אַמע-
ריקע ,וואו ער איז געװאָרן חזן אין מאַסאַ-
איה
איי
יי
{ר-אא יי
כ5ום
און
.
=.
טראֵי,
שוזעטס ,דערנאָרך אין
סופ אין בעיאן ,נ .דזש.

שפּעטער װואַנדערט ער אויס קיין אַמעריקע,
וואו ער פארנעמט חזנות-אַמטן אין אַטלאַנ-

טאַ ,טשאַדלסטאָן און צום סוף אין ניו יאָרק.

יצ

הק

נאלדפספמיט.,
:

קאלואריע

ייז

-

|
חזן ,איז אין  8091אַָנגעקומ
וואו ער איז נלייך מפורסם נגעװאָרן און מיט

ב יצ ר כ ע ה פ ק א ב ע לי אַ וו
איז געווען חזן אין טעלז ,שאַוולי און אַנדערע
ליטווישע שטעט .מערסטנטיילס איז ער אַרומ-
אין 2091
געפאָרן אויף קאָנצערט-נסיעות.

-

האָט זיין חזנות לערע אַנגעהויבן

זינגט דערנאָך עט-

קיין אַמעריקע און פאַרנעמט חזנות-אַמטן אין
פילאַדעלפיע ,באלטימאָר ,דעטראַיט און אַנ-
דערע שטעט און צום סוף אין ניו יאָרק

:

וואוסטן רוסישן גענעראַל סקאָבלעיאָװו

ה .ר עפפס .אגע=
!יע ק ב יוהד
בוירענער אין פּיקעלן ,קאָװונער גובערניע,
האָט זיין ערשטע חזנות-השפּעה באַקומען
יאָשע פלאַנימערסשווער),

האָספּיטאל

אין

י2י8

שלמה

אָנגעקומען

הייי

אויפנענו

מען געװאָרן אַלס חזן אין באָסטאָן און מיט
 2יאָר שפּעטער נעשטאָרבן אינם ,בית יש-

בירנבוים.

=1:

ער

איז

גאז י/זהורזזז!

גארוולרירוי.

קיין

*אא

אַמעריקע,

=

אַ

יאַר

-

ליסטן

קאַרנעני

שפּע טער

 ):וועז

נראַנדיעזן

ביים
ם

האָל

אין

ניו

איינער

הוון
פ

זדי

ס"אאַ-
ה

זדר

גאי*

חזנים-קאַנצערט

יאָרק.
יי

א

דאַן
האָם
ער
ז זווזן ז יי אוו

זזר-

אַלעמען שטארק באַגײיסטערט מיט ז ין

הי

יא רז

רד6א

זינגע

י

איכות,

אין

מעכטיק

נייסטיק

אויף אַלע קולטור געביטן,
דעם

דערמיט איז נאָך ווייט ניט או יסגעשעפּט
דאָס רייכע קאַפּיטל יידישע נגינה אין ליטע,
װאָס האָט אין אַזאַ װאָגיקער מאָס באַרייכערט
דעם אוצר פון אונדזער ליטורגיש געזאַנג און
אויך אין א באדייטנדער מאָס בייגעשטייערט
צו אונדזער אַלגעמײנער יידישער פאָלקס
מוזיק .האָבן דאָך אויד די קאָמפּאַקטע יידי-
שע צענטרען אַרום סובאלק און גראָדנע פאַר-
מאָגט אַ נאָר רייכן רעקאָרד אויפן יידישן
נגינה געביט .זיינען דאָד די דאַרטיקע חזנים-
ריזן װי :ר' יאַשע סקאַנימער ,ר' לייב חסיר,
ר' ישראלקע

פובאלקער

אורי'

(יפה),

גדולים

פון די דערמאַנטע ליטווישע געגנטן באַרום
געווען צװישן די זיילן פונם אַלגעמײײנעם
חזנים לאַנער .אָבער דאָסװאָלט אונדז שוין
דאַרפּן פאַרפירן אין אַ פיל ברייטערן פאַרנעם,
װאָס לאָזט זיר נישט אױיסשעפּן אין די ראַ-
מען פון דער דאָזיקער אַרבעט.

אויב

געווען

די

יידישע

קליין,

=)  8צאל

ליטע

איז

זי אָבער

ואש

אטמעהע
האזטעהר
דייטשלאַגט.

בב5פ

אש

העזגשהר

עה

גאָר

אט

צאַאָלמעסיק

גרויס

אויט

+י װוי עס האָט זיד נע-

פערישן יידנטום אונדזער גרויסער יידישער
היסטאָריקער פּראָפּ .שמעון דובנאָוו ז"ל:
,עס איז דער קװאַל פון יידישער טראַדי-

ציע ,שפּרודלדיקע קולטור-אוצרות ,װאָס האָ-
בען

באַריײיכערט

די יירישע

הנם

אַ

מיט

סךד

קאפפורטלען

שיינע

געשיכטע"

עניוות'דיקע

דאָס
ז

ליטווישע

גצ  4ו.

נייסטי

יידנטום
זיר

וצו

2

הענע-

6

וי בבל בשעתה אין דער בליאונגס-עפּאָכע
פון אירע גרויסע ישיבות אין סורא און פּומ-
בדיתא ,אַזױ אויך האָט דער גייסטרייכער
יידישער ישוב אין ליטע ,אין משד פון דורות,
ישיבות-
אַרױיסגעשיינט מיט אירע ר
צענטרען אונטער דער הנהלה פון זייערע
נציבים,

געווען

געטען

הא"

עטטהטה

אט

**)נפטר געװאָרו אין אַמעריקע אין .95391

הדור,

נדולי

משפּיע

און

געווען

פאַר

דאָס זעלבע מעג אויך געזאָגט ווערן וועגן
ייריש-מוזיקאַלישן וועזן.
א

איז

וואַניקן

שטאַרק

איינשליסנדיק

קייה

רוטמאן ,יעקב משה אבעלאָוו ,ארנאַלד
מאַרקסאָן ,דוד מרדכי כאינאָווסקי ,דוד שטאַ-
בינסקי*) ,זיסל ראַזשאַנאַיער (פאָטער פון
באַרימטן מוזיקער רוסאָטאָ) ,משה בצלאל
טוביאַנסקי**) און פילאַנדערע חזנים

נגינה

כמעט
אויר

ה"ד

וי

שן

פ"ן

דר
-

|-

ופי

:

נומ

ודי

ו

פאַרצייכנט ווערן לדורות :אויב דאָס גייס-
טיק-זאַפטיקע ליטווישע יידנטום האָט אין אַ
גרויסער מאָס געדינט וי אַ מוסטער מיט איר
פילזייטיקער שעפערישקייט פּאַר די מערסטע
יידישע וועלט-צענטערן ,איז עס אויך גע-
בענטשט געווען מיט פאַרדינסטפּולע שעפע-
רישע

כוחות

אויפן

פעלד פון

מוזיק

און

גאָר

װאָגיק צוגעטראָגן צו דער באַרייכערונג פון
אונדזער

אַלנגעמיינעם

יידישן

נגינה-אוצר.

לידער

'ח
נ

(זאַלודקאַװסקי)

()19256 - 1889
וואונדערונג אין שטעטל
האָבן אים נאָענט נעקענט.

ביי די אַלע װאָס

אַ קורצע צייט שפּעטער זיינען זיינע על-
און
קיין מייטשעט
טערן אַריבערגעפאָרן
נח'קע לערנט דאָרט מיט התמדה תלמוד ביז

זייו צען יאָריקן עלטער.

ער פּאָרט דערנאָך

לערנען קיין זשעטל ביי די באַקאַנטע לומדים,
די מנהלים פון דאָרטיקער ישיבה ר' משה
אייזיק און ר' איטשעלע אשרס.

ביים לערנען
די גרויסע אנשטרעננונג
ווירקט שטאַרק אויף דעם יונגן נח'קע און
ער ווערט ערנסט פּראַנק .זיין פאטער ,ווע?-
כער איז געווען אויפער למדן
אויד אַ ידען אין הלכות ננינה ,האָט אין דער
צייט פון זונעלעס קראַנקהײי
אָפּנעטרעטן פון זיין בעט און פאַר אים נע-
זונגען פאַרשיידענע נגונים פון די וואונדער-
חזנים
רי טז לידער (זאלודקאטסקיט

וְ
איינער פון די פּראָמינענטסטע ליטווישע
חזנים ,װאָס האָט אַ סר משפּיע געווען אויף

אי א יו פויש ,איז געווען ו שש די

(זאַלודקאָווסקי)

ז"ל ,קאַלישער

שטאָט-חזן

ישראל שקודער,

ווילנער בעל הבית'ל,

קאַשטאַן און נאָד אַנדערע .ביז ער אין מיט
מזל נגעזונט געװאָרן און שפּעטער אויסנע-
װאַקסן אַ חזן גדול? לתהלה ולתפארת.
נאָר גאַר יונגערהייט אין נח'ן אויסנע-
קומען צו פירן מיט זיך אַ נאַנץ העפטיק:

גייסטיקיא

פון איין זייט האָט אין

אים געברויזט דער שטארקער לוסט צו נגינה

במשד פון איבער  04יאָר.

און פון אַ צווייטער זייט האָט אָבער גענאָנט

געבוירן אין דװאָרעץ ,גראָדנער נובערניע,
ביי זייער פרומע עלטערן ,וועלכע האָבן נע-
שטאַמט פון אַ יחוסדיקער משפּחה מיט באַ-
וואוסטע רבנים און לומדים מופלנים ,האָט
נח'ל נאָך אַלס פינף יאָריק קינד ,לערנענדיק
חוש פאַר
אין חדר באוויזן זיין וט
גרויס באַ-
נגינה ,װאָס האָט אַרויסגערופן

די גרויסע תשוקה און התמדה זיינע צו פאר-
טיפן זיר אין היות יש וויסן .ער פאָרט
קיין פלאָנים און לערנט דאָרט ביים באַ-
וואוסטן ראש הישיבה ר' יודל און איידער
ער באַווייזט נאָד רעכט זיד צו באַקענען מיט
דער נייער סביבה ווערט ער שוין א חתן צו
 2יאָר .ער זעצט פאָר לערנען דערנאָך אין

90

זשאַלודאָק צוזאַמען מיט די דאָרטיקע פּרו-
שים .כדי להחיות נפשו דאַװנט ער אָפט
פאַרן עמוד .אָבער פון לערנען האָט ער זיד
יני ט אַועקגעקערט אַפילו אויף איין טאָג.
אויך דערנאָד ,ווען ער איז אַרומגעפּאָרן דאַו-
נען איבער פאַרשיידענע שטעט פון ליטע און
פלענט

װייס-רופלאַנד,

קומענדיק

ער

אין

אַ

ער ווערט שטאַרק
טיקע

רבנים

ר' מרדכי

באַפּריינדעט
קלאצקין

דאָר-

מיט

און ר' יצחק

ריינעס ז"ל*) ,מיט וועלכע ער איז זיך מפּלפּל
אָפט אין שווערע תלמודישע סוניות.
אַרשײדענע

פון

א
קער

שליח

שטעט

אַרײינכאַקומען

און

אים

שטעטלער,

אַלס

שטענדי-

צבור.

צו זיין חתונה אין זשעטל זיינען זיך צו-
זאמענגעפאָרן איבער הונדערט פופציק נדולי
בתורה וכתוכם דער פלאנימער חריף ה'
דכילע ראָזענבלאַט (שפּעטער באַרימט נע-
= נער אַשמענער רבי) און דער מירער
ו;-א*ײ י=יא !/ה|ואושויר=והו  /-6חיים לייב .די שמחה איז

דעם יונגן באַרימט-געוװאָ-
מ'לאָזט אָבער
רענעם חזן ניט איינזיצן אין לידע און מיט
דריי יאָר שפּעטער ווערט ער איינגעלאַדן קיין
גראָדנע ,וואו ער איז מרעיש עולם מיט זיין
דאַוונען .פון גרויס ענטוזיאַזם קען זיךד דער
עולם ניט באַהערשן און נאָך דער צווייטער
קדושה ,ברעכט אויס אַ דונער פון שטורמי-
שע אַפּלאָדיסמענטן ,טראַץ דעם װאָס אַזאַ
ו
אַכט געװאָרן פאַר

ער באַקומט
די

ערשטע יערלעכע שטעלע אַלס חזן נעמט

נח אָן צו  91יאָר אין מייטשעט און מיט אַ
יאָר שפּעטער

גרעסערער

שוין

אין דער

שטאָט סלאָנים.

שכנות'דיקער

ער

איינלאַדונגען קיין

דערנאָך

לאָדז
ביאליסטאָק,
װאָלקאָויסק,
לובלין,
װאַרשע ,בערלין און אויך  2פיל שטעט אין
רוסלאַנד ,װוי :מאַסקװע ,באַקו ,קיסלאַָװאָדסק,
ראָסטאַוו ,סטאַװראָפּאָל א.אַ .איבעראַל רופט

רייסט אָפּ

צייט און בנתיים פאָרט ער לערנען אַ ביסל

עלבער צייט באַקומט ער אויד איינ-
לאַדונגען פון פּראָמינענטע געמיינדעס אין
ענגלאַנד און אַמעריקע ,אָבער פאָרן מעבר
? ער אַפילו ניט אַרויפברענגען אויף

ר' נח'ל קומט דערנאָך קיין ווילנע ,וואו ער

פאָרשלאַנן

מוזיק

צום

באַקאַנטן

טראָקער

חזן

ר' משה

אַבעליעוו ,וועלכער האָט צו יענער צייט פאַר-
נומען די חזנות-שטעלע אין סמארנאָן.

איבעראַשט די באַרימטע גרויסע קהלה מיט
זיין דאַװנען אַזױ שטאַרק ,אַז אַלֶע גבאים
פון די שולן האָבן זיד ממש נעריסן צו באַ-
קומען אים אויף אַ שבת.

זיין מחשבה.

פון די פאַרשיידענע

פאַר אַ פּערמאַנענטער חזנות"-שטעלע באַ-
שליסט ער צו מאַכן דעם אױיסװאַל אין װאָל-
קאַװיסק ,וואו ער ווערט גלייך דער ליבלינג
פון דער גאַנצער שטאָט און אומגעגנט.
אַ געוויסע צייט איז
געווען שטאָט:חזן אין בריסק דליטא,
מ'האָט אים אַװעקגענומען קיין קאַליש
געװאָרן אַ  שם דבר אויך אין פּולן.
=/

דער רושם פון זיינע תפלות ווערט אַזױ
גרויס .אז די צװי װױיקגער .הונישע ריחו,
ישראל מיכאַלאָווסקי און ישראל קופּער זיי-
נען דורך דער דאָזיקער שטימונג צייטווייליק
פארטונקלט געװואָרן לנבי אים און דער עולם
האָט

נאָר

געהאַלטן

אין

רעדן

מיט

באַגייס-

*) באַגרינדער
מזרחי באַועגונג.
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יעקב און יוסף סיני זאַלודקאַװסקי
סיג מע וי צו ליהער

זי?)

שסף

יעקב

ביידע געבוירן אין קאַליש .באַקומען זייער

זייער מוזיקאַלישקײט און אויך אַלס משכי-
לים ,באַזיצן שיינע טענאָר שטימען ,שפּילן
נוט פּיאַנאַ און פאָלנן נאָך נעטריי דעם
וואונדערבאַרן אייגנאַרטיקן חזנות-גוסט פון
זייער גרויסן פאָטער.

ננינה דערציאוננ ביים פאָטער .געענדיקט מיט
אויסצייכנונגען

בערלינער

מוזיק-אַקאַדעמיע;

אין
חזנות-אַמטן
אָנגעזעענע
פאַרטראָטן
דייטשלאַנד און איצט פּראָמינענטע חזני
אין עננלאַנד .ביידע צייכענען זיד אויס מיט
8

עי
ס

4

*

דר .שאול זאַלודקאָװפקי
א הריטער װון פון ר' נחה לורטר  2 7וחה'
שאול? זאלודקאָווסקי ,הגם איצט ניט קין
חזן ,איז ער אָבער אָנגעזאַפּט און דורכנע-
דרוננען מיט חזנישן גייסט און באַלאָדן מיט
אַ פיינעם אַלנעמיינעם מוזיקאַלישן באַגאַזש.
ער האָט באַקומען ,װוי זיינע ברידער ,אַ נע-
העריקע מוזיקאלישע בילדונג פון זיין פריער
יוגנט אָן ,צוערשט ביים פאָטער און שפּעטער,

שטודירנדיק
פאָר

איי פּאַריז מעדיצין,

גלייכצייטיק

מוזיק-שטודיום

מיט

אין

פלייס

זעצט

אויך

דאַרטיקער

עד

העכערן

קאָנסערװאַ-

טאָריע.

איצט איז ער אַ דערפאָלגרייכער מעדיקער
אין

ישראל,

אייגנטימער

ניק אין רמת טמ

פון

אַ קינדער-קלי-

ה אין אידישן לעבן

באדייטנדיק
פּן ופף

באַאיינפלוסט
,
וַ -+ == -+ -

במשר
:
-

זין

ת

90

דאָס

חזנות

לאנגיאָריקער חזנישער

ת-

דינסט אין לאָדזש האָט ער דערצויגן
יונגע

חזנים,

שפּרייט

וועלכע
אין

נעװאָרן

אין

זיינען

א צאָל

שפּעטער

פארשיידענע

צע-
וועלט-

טיילן ,פּארנעמענדיק חשיבות'דיקע פּאָסטנס.
ער איז

נעװוען

א פיינער

מננן

און

טיפער

משכיל ,אַרויסרופנדיק יראת הכבוד אויר מיט
זיין

אימפּאַזאנטן

פּאטריארכאלישן

הדרת

פּנים,

שלמה

באי

גרשון יאָסעלעװיטש ,נעבוירן אין יארי-
געװועזענער
שאָו ,,פּאַדאָליער גובערניע,
משורר פון ניסן בעלזער און זייד? ראָוונער.
זייו ערשעט חזנות שטעלע איז געוען אין
אלעקסאנדראָווסק .שפּעטער ווערט ער אויפ-
גענומען אין אָדעס און צולעצט פארטראָטן
 8יאָר דעם עמוד פון דער אלטשטעטישער
שול אין לאָדזש ,וואו ער איז נאָר אשווערער
אנקהייט געשטאָרבן אין  .8291ער איז
געווען א מנגן גדול און תלמיד חכם ,א בן
בית פון שר התורה אין לאָדזש ר' אליהו
היים מייזעל ז .9

דר .משה דזשאָסלין ,א זון פון חזן יאָסע-
לעוויטש ,אין אן אָנגעזעענער מעדיקער אין
טאָראָנטאָ ,קאנאדע ,וואו ער האָט געהייראט
מיט א טאָכטער פון לייביש גליצענשטיין (א
קוזין פון בארימטן

צענשטיין).
גרשט

יאָסעלעװיטש

סקולפּטאָר

היינריך

גלו-
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?ז לייאַימיאַצקער

יי
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אַנגעהויבן
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בויען

אי

9ד813

מיט חזן גריצהעגדלער
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דהף
געבוירן
פיל

אייוענשט אט
אין נאשעלסק,

ליטורגישע

פּױילן .פארפאסט

קאָמפּאַזיציעס.

פּוילישן

טעאטער);

דיריגירט

דעם כאָר אין די אויפפירונגען פון אנסקי'ס
?דיבוק" אין דער ווארשעווער אָפּערע 9991ו

געדרוקט ארטיקלען וועגן יידישער מוזיק און
חזנות;

ארויסגענעבן

נער דעם
העפטן.

צוזאמען

אלנעמיינעם
אומנעקומען

מיט א .פּרא-

מוזיק לעקסיקאָן
אין

געבוירן

קאָמפּאנירט

מוזיק צו לייוויקס ,נולם" (אויפגעפירט אין
ווארשעווער

קטאלניץ

טרעבלינקע

אין
אין

אין סטאשעוו,

פּוילן .געוועזענער

יושב ראש פון אנודת החזנים אין פּוילן און
אַרױיסגעבער

פון

ליטורנישן

מאַנאטשריפט

,די שול אין חזנים װושלט  ,ווארשע -5591

.9
גראדואירנדיק פון בירנבוימס חזנים שולע
אין

טשענסטאָכאָו,

אין

ער

9091

אין

-ֿ2יאָריקער יונגערמאן אויפגענומען

א
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טזוים

װײטערדיטע

די פּאַרגעקומענע טראַנספאָרמאַציע אינם
יירישן לעבן פאַר די לעצטע יאָרן ,װאָס האָט
אויסגעפורעמט אַ גאַנץ נייע נייסטיקע גע-
שטאלטונג אין אונדזער נעזעלשאַפּטלעכקייט,
האָט זעלבסטפאַרשטענדלעד אַריינגעבראַכט
א קאַרדינאַלע ענדערונג אויך אינם חזנים-
לאַנער פון אַמעריקע ,וואו עס זיינען היינט צו
טאָנ קאָנצענטרירט די בעסטע שעפערישע
כוחות פון דער יידישער ליטורניע און די
גרעסטע עמוד-קינסטלער פון אונדזער צייט,
איינשליסנדיק אויד אַ באַדייטנדע צאָל ניי-
חזנים,
מוזיקאַליש-באַנאַבטע
צוגעקומענע
אָפּנעראַטעװעטע פון נאַצישן יאָמער-טאָל.
איז עס זיכער פאַר אונדז א נאָר מערק-
ווירדיקע היסטאָריש-באַדייטנדע דערשיינונג,
אַז צוזאַמען מיט דעם ני-אַנטשטאַנענעם
תּורה-צענטער( ,אַ דאַנק דעם פול-שוואונגיקן
וואוקס פון דער נרויסער נעץ ישיבות און
תלמוד תּורה'ס) ,װאָס איז נעװאָרן אין אַ
גרויסער מאָס די וועלט-גרעסטע מעטראָפּאָ-
ליע ,ניו יאָרק ,וואו ס'איז געלונגען זיך איינ-
בירנערן דעם גנרעסטן קאָמפּאַקטן יידישן
קיבוץ פון אַלע צייטן ,הויבט אָן אויך װוערן
די מעקא פון חזנות ,אָפּנעזען פון דעם ליכ-
טיקן פּאַקט ,װאָס מיר האָבן זוכה געווען צו
דער ווידער-אויפריכטונג פון אונדזער אייגע-
נער מדינת ישראל.

דער לאַנ-יאָריקער
חזנים-סעמינאַר ,װאָס

חלום פון שאפן אַ
זאָל עלול זיין אֶנצו-

האַלטן אין געהעריקע פאָרמען דעם המשד פון
חזנות און צוגרייטן נייע קאַדרען געשולטע

ד" חשטפעט

פערספּעטטיגן

פןן די דרײ
אמעריטאגער

חזנות.

חזנים ,וועלכע זאָלן ראוי זיין פאָרצוזעצן די
מלאכת הקודש ,אין אין אַ גרויסער מאָס
לעצטנס רעאַליזירט נגעװואָרן .נאָך מער --
אָנשטאָט איין סעמינאַר פאַרמאָנן מיר שוין
איצט אין ניו יאָרק  3חזנים-שולעס ,אָנגע-
פירט פון אַלע דריי ריכטונגען אין אַמעריקאַ-
נער יידנטום:

דער ניט-לאַנג צוריק גענרינדעטער אָרטאַ-
ביי דער ר'
דאָקסישער החזנות-פאַקולטעט
יצחק אלחנן ישיבה-אוניװװוערזיטעט; דער שויו
פינף יאָר עקזיסטירנדער קאַנסערװאַטיוער
חזנים-אינסטיטוט פון דער קאַנטאָרס אַסעמ-
און די
בלי ביים טעאָלאַנישן סעמינאר;
הויד-שול פאַר רעליניעזער מוזיק ביים רע-
פאָרם היברו יוניאָן-קאַלעדזש ,פון וועלכער
די גראַדואַנטן שטייען שוין אין חזנישער
דינסט פון אַ צאָל געמיינדעס איבער פאַר-
שיידענע לאַנד-טיילן.
װי עס אין צו צריננען מים אַן די אנטם
וויקלונג פון אַלע דריי חזנישע אַקאַדעמיע
אין אַ נאַנץ שנעל-באַווענלעכן טעמפּאָ.

ש

בכלל מערקט זיד אין די חזנים רייען א
שטאַרקע טענדענץ פאַר אַ פולשטענדיקער
רעווידירוננ אינם נאַנצן דרך החזנות ,וואו
ס'האָט ליידער אַ געוויסע צייט געהערשט דיס-
אָרגאַניזאַציע און זאָנאַר טיילווייזע כאַאָטיש-
קייט ,װאָס האָט באַדייטנד אָפּנגעשװאַכט די
שטאַנדהאַפטיקייט

און

אוידך

פאַרמינערט

דעם

פּרעסטיזש פון אָט דער נאָבעלער פּראָפּעסיע.
אַ קלאָרן
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פון

געגריוהעטע

באַגריף

וועגן די סאַמע

לעצטע

טער תקופה פון ,דור אחרון לשעבוד ודור
ראשון לנאולה" ,װי ס'איז אַזױ עמפאטיש
ט נעװאָרן דורד איינעם פון די טאָן-

געבער ביי דער קאַנפּערענץ.
דער דערגרייכטער
פאַראייניקטן

ריקע ,װאָס איז פאָרגעקומען
 ,אין

די קעטסקיל

ליסנדיק אויך ק

פאַרשענערונג
רבודת הקודש אין אונדזערע מקדשי
ע

אויך אַ! צאָל באַרופענע

רעפּרעזענטאַנ

אַרטאָדאָקסיש!
געענדערטער שטעלונג,

ער מיט אַ גאַניץ
אויסנעדריקט

טיקער נעזאָגט ,דער הויד-פּונקט פון וויכטיקן
צ  0פאָר האָט מיט
דֶר

לכבוד דער  008יאָריקער פייערוננ פון די
יידן אין אַמעריקע האָט חזן גינזבורג (וועל-
כער אין אנב אַן אָנגעזעענער יוריסט אין
פילאַדעלפיע) פאַרגעטראָגן אַ לענגערן גוט
צוגעגרייטן היסטאָרישן איבערבליק ועגן
אַמעריקאַנער חזנות ,דערפּירנדיק אַזױי ווייט
דעמאָלט-דערשי-
וי ביזז יאָר  ,8861ווען אין
נענעם קאָלאַניאַלן געזעץ איז שוין אין אַ
ספּעציעל איינגעשלאָסענעם פּונקט דערמאַנט
געװאָרן די ראָל פון חזן אין באַצוג צו דער
אָפיציעלער פאָרשטייערשאַפט ביי אַ יידישער
חתונה צערעמאַניע .אַ פאַראייניקטער כוה
וזחזנים אין אַמעריקע צו
דאַרד פון חזנות האָט אָנגעהױבן פ
נירן ערשט

ביז

האה

ניל שם

לאַנ

מצב

החזנות

און

חזנישע רייען ,די שליחי ציבור
ראל ,זיינען לעצטנס פיל שטאַרקער וי ווען עס
פון

555

וש-

מיט אינספּי-
באַרייכערן

הקודש

אין ליכט פון

אין די לעצטע פּאַר צענדליק

יאָר

פון פּאָריקן יאָרהונדערט ,דורך דער געגרינ-
דעטער קאנטאָרס פעדעראציע אין  0881דאָ-
ירט פון אשכנזישע חזנים איינגעװאַנ-

די אייניקע אינהאַלטסרײיכע רעפּעראַטן
א
אט
רופענע
2
לענגערע דיסק
:

קלימאַקס ,אָדער ריכ-

די עבודת

דזער פאַרווירקליכ-

אַ מער אויסגעברייטערטע אֶרגאַניזירטע
טעטיקייט איז זיך צעװואַקסן מיט אַן אַנדער-
האַלבן צענדליק יאָר שפּעטער ,מיטן פאַרגרע-
סערטן צושטראָם פון מזרח אייראָפּעאישע
אימיגראַנטן ,צווישן וועלכע ס'האָבן זיר גע-
אָנגעזעענע צאָל חזנים פון
פונען אויך אַן

פאַרפאָלגטן

צאַרישן

רוסלאַנד ,ליטע ,פּױלן

גון פון די באַלטישע לענדער .אין די באַגרע-
נעצטע ראַמען פון דעם קאַפּיטל לאָזט זיך
ניט דעטאַל איבערגעבן די צאָלרייכע פאַקטן

געבראַכטע

אין חזן גינזבורג'ס

פאָרטראַג,

װאָס איז אַן און פאַר זיר אַ גאָר אינטערע-

גינה אין אידישן לעבן

סאַנטער קאַפּיטל חזנות געשיכטע אין אַמערי-
גןעדריקט
סאַ
יד
אאויז
קע .ס'

געװאָרן

די!ז-

ן

ת

א

זאר-

לאַנג צווישן די דעלעגאַטן ,אַז דער דאָזיקער
היסטאָרישער איבערבליק זאָל אין פולן פאַר-
עפנטלעכט ווערן אין איינעם פון די נאָענט-
סטע נומערן ,קול החזן" ,װאָס דערשיינט פון
צייט צו צייט דורך דער קאַנטאָרס אַסעמבלי.

פון אַ באַזונדער וויכטיקן אינטערעס איז
אויך געווען דער נאַכגעפּאָלגטער רעפּעראַט
פון יונגן ליטורנישן פאַרשער ,חזן אֲשר
געלויטעט:
האָט
טעמע
די
באַלאַבאַן.
צערעמאַניע
חתונה
פון
ריטואל
,דער
רעפעראַט
דער
באַדייטוננג".
זיין
און
איז פונדאַמענטאַל באַנרינדעט געווען אויף
תלמודישע שטעלן צוזאַמען מיט טרעפלעכע
ציטירונגען

פון

שפּעטערדיקע

חכמי

ישראל

און מאָדערנע פאָרשער ביז דער איצטיקער
צייט ,אָפּשטעלענדיק זיך לענגער אין דער
באַהאַנדלונג וועגן אינטעלעקטועלער קוריאָ-
זיטעט אין הייראטס טראַקטאַט .איבערהויפּט
איז אונטערגעשטראַכן געװאָרן פונם לעק-
טאָר דער חופּה-ריטואַל אין שייכות מיט די
אירוסין און די פאַרזיכערטע איינהיטונג פון
דער כתובה ,וי ס'האָט אַמערסטן באַװאָרנט
ר' שמעון בן שטח אין איינעם פון די תלמו-
דישע מאמרים איבער דעם דאַזיקן ענין .ער
האָט זיד אויד נעשטיצט אויף די נעבראכטע
קאמענטירוננען

פון

,אכן

העזר!.,

5.

ס'איז באמת געווען צו באַװואונדערן די
גרויסע טעאָלאָגישע געלערזאַמקײט און בקי-
אות פון אַ יונגן חזן ,שוין אַן אַמעריקאַנער
פּראָדוקט .עס מעג מיט שטאָלץ אויסגעשריגן
ווערן צו די יעניקע סקעפּטיקער און שװאַרצע
נביאות-זאָגער ,װאָס װוילן דורכאויס שוין
אָפּזאַגן דאָס לעבן און ווייטערדיקן המשר פון
חזנות צווישן אַמעריקאַנער יידנטום? :עור
לא אבדה

פון תורה וננינה ביחר
מיינעם וויסן ,וועט נאָך חז
געדייען און בליען ,אָנהאַלטנדיק ווייטער הויר
די חזנישע פאָן ,װאָס האָט פאַר לאַננע ,לאַננע
דורות אריינגעבראכט אַזױ פיל דערמוטיקונ:
נייסטיקע

און

אינם

אינספיראציע

פון

לעבן

יידישן פאָלק.
דו

-דד

דו

ו

יייויד!זי!ן
תג אה

ו

נגעשטעלט

שי

פאַ

-האי'
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-ן עפם

יייאר

אַנן

וזייי

וואש

געװװואָרן צום רעפערענט

י*'

ו''כען

אַ צאָל

מצד

קאַלענן ,האָט זיך אַנטװי רקלט אַ לעננערע וויב-
טיקע דיסקוסיע ,באטייליקט פון פאָלננדע

דעלענאַטן :מענדעלסאַן און ראַזענצוייג,
מאַנטרעא?; וואלבערג און דר .העריס ,פילאַ-
דעלפיע; שעלקאַן ,באַסטאַן; כאסמאן ,מאָל-
דען ,מאַס ;.הרב וחזן קאַרדאַזא ,ניו יאָרק;
אדעלסמאַן ,פּיטסבורנ; שװואַרצמאַן ,אַטלאַן-
טשייסען ,פּאַרטעמבאָ,
טא ,דזשאַרדזשיא;:

פילאַדעל

מאַנדעל,
-

און

אַנדערע

הי

באַק .אַנטע

ר דיהראו.

ברוקלקין;

הזנים.

זייער אימפּרעסיוו איז געווען די אינפּאָר-
מאַטיװוע לעקציע פונם פּאַרדינסטפולן רייך-
שעפערישן קאָמפּאָזיטאָר לעאָ ליאָוו ,דיען פון
די סינאַגאַגאַלע דיריגענטן ,וועלכער האָט אגב
זיד אויד געטיילט מיט זיינע גאר אינטערע-
ערינערונגען

סאַנטע

דער

פון

צאֵָכ

גרויסער

באר

דיטכב ,קרבני צרפת ,און א צאָל אנהערע
מפורשים ,װאָס האָבן נגעהאָלפן מער קלאָרער
מאַכן זיין קאָמפּליצירטע אָפּהאַנדלונ
.

תקותנו"!

װאָרצלט נייסטיק מיט באַלאָדענעם באַנאַזש

אַזױ לאַנג װי דער אַמע-

ריקאַנער חזנים-לאַגער איז מסוגל אַרױסצו-
געבן הי-געבוירענע װיטאַלע כוחות ,טיף גע-

פון אונדזער צייט ,מיט וועלכע ער איז גע-
קומען אין באַרירונג אָדער צוזאַמען מי טבאַ
טײיליקט זיך אין ליטורגישער דינסט איבער
אַ האַלבן יאָרהונדערט .קאליידאָסקאָפּיש האָט
ליאָוו דורכגעפירט די געשפּאַנטע אוידיענץ

אד

זר

דורך אַ ריי שטעט און לענדער מיט זיין מאָלן
אַַ נאַלערײי בילדער
כאַראַקטעריסטיש
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קאַרניאָל ,אַלע שוין עליהם
לחיים ב .װולאַדאָווסקי ,און
גדולים.

השלום,
אַנדערע

ויבדל
חזני

פאַרענדיקט האָט לעאָ ליאָוו מיט אַ װאַרי
מער אויפפאָדערונג צו די יונגע חזנים אֶנצוֹ-
!=ואַלטן טריי דעם אַלטן טראַדיציאָנעלן נוסח
פון וועלכן מ'האָט לעצטנס גענומען אָפּנױגן
טיילווייז דורך דער באַווירקונג פון די עקס-
טרעם-געענדערטע מוזיקאַלישע פאָרמען אין
אונדזער ליטורגיע פון מאַנכע שטרענג מאָ-
דערניסטישע קאַמפּאַזיטאָרן .ער האָט שטאַרק
באַטאָנט די גרויסע פליכט ,װאָס לינט אויף
אַלֶע חזנים און שול-דיריגענטן צו העלפן נע-
מיינזאַם פלעכטן די גאָלדענע קייט פון חזנות
אויך פאַרן עתיד אין איר פולער הערלעך שיי-
נער

געשטאַלטונג

(מיט ענלעכער קריטיק וועגן דעם פרעמד
מוזיקאַלישן לבוש ,װאָס מ'האָט גענומען
דערלויבן זיך באַצירן די הייליקע טעקסטן
פון אונדזערע תפלות איז אויך אַרױסנעקומען
נאָך מיט אַ צייט צוריק דער באַוואוסטער
קאָמפּאָזיטאָר און מוזיקאָלאָג ,פּראָפ .שלמה
ראָזאָווסקי ,אין זיינעם אַן אַרטיקל אין ,צו-
אן אַנאַ-
קונפט .// .ער האָט דורכנעפירט
לין איבער אַ גרעסערער ליטורנישער שאַפונג
פון איינעם פון די באַדייטנדסטע מאָדערנו
יידישע קאָמפּאַזיטאָרן אין אונדזער צייט ,און
איז געקומען צום פאָלנענדן אויספיר :עס
פעלט איר יידישע נשמה'דיקייט ,עס פעלט
איר ,װאָלט איך זאָגן ,די אידעאַליזאַציע פונם
טלית ,װאָס װאָלט זיד װועלן אַרויספילן אין
גינה געשאַפן פאַר תפילה").

די לעצטע לעקציע איז געווען אויף דער
טעמע וועגן נגינה-נוסחאות ביי די יידן אויפן
נאָענטן מזרח ,פאָרגעטראָגן פון דער מוזי-
קאַלאָגין דר .י .? .ספּעקטאָר ,אַ גראַדואירטע
פון פאָרשונגס-פאַקולטעט ביים העברעאישן
אוניווערזיטעט אין ירושלים און איצט איינע
פון די אינסטרוקטאָרן ביים קאַנטאָרס אינ-
סטיטוט אין ניו יאָרק .זי האָט איר רעפּעראַט
אילוסטרירט מיט אַ צאָל רעקאָרדירונגען פון
פאַרשיידענע ליטורגישע מאָטיוון ,װאָס איז

קִטאָלייץ

זיכער געווען פון גרויס וויכטיקייט אויד פאַר

די אַמעריקאַנער יונגע חזנים זיד צו באַקענעז
מקט
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מיט צופרידנהייט איז אויפגענומען געװאָרן
די מעלדונג פונם קאָנװענשאָז-טשערמאַן ,אַז
ס'איז שוין דערשינען ניײדנעשאַפענע מוזיק
פאַר חופּה-צערעמאַניאַל פון ריין-יידישן כאַ-

ראַקטער אָנשטאָט די פריער אַדאָפּטירטע
געזאַנגען ,װאָס זיינען יאָרן
קריסטלעכע
לאַנג פּראַקטיצירט געװואָרן כמעט אויף אַלע
יירישע חתונות אויף דעם אַמעריקאַנער קאָנ-
טינענט.

עס איז אויך פאַרשפּרײט געװאָרן צווישן
די דעלענאַטן דער נייידערשינענער מוזיקאַלי-
שער זאַמל-בוד ,זמרו לו" ,פון  081זייטן,
אויטענטישע יידישע מוזיק פאַר עונג שבת,
געזאַמלט און רעדאַגירט פון חון משה נאַ-
טאַנסאַן.
א צווייטע זאמלונג פאר שבת פרי איז אויך
שוין פארגרייט געווען צום דרוק .דאָס װעט
זיין א װאָגיקער בייטראג צום ניידגעשאפענעם
זאַמלונגס-אוצר פון ליטורניש געמיינדע גע-
זאַנג ,װאָס האָט פאַר די לעצטערע יאָרן אֵנ-
בן שפּילן אַ נאַנץ וויכטיקע ראָל אינם
סינאַגאַנאַלן וועזן.
עס ווערט געלייגט גרויסע האָפענונג ,אַז
דאָס קאָלעקטיוע געזאַנג ,װאָס גיט אַ מעג-
לעכקייט די שול מיטגלידער מיטבאַטײליקן
זיד אַקטיו מיט זעלבסט-אויסדרוק אין לי-
טורגישער דינסט און נישט צו בלייבן מער
קיין פּאַסיווע צוהערער ,װועט זיכער פאַר-
שטאַרקן ביי זיי דעם אינטערעס צו אונדזערע
תפילות.

האָט דאָך די פּראַקטיצירונג פון געמיינד
געזאַנג אינם ריטואַל אויר פון אַנדערע 85
קער אַרױיסגעוויזן זיך פאַר אימפּרעסיו און
דערפאָלגרייד ,װוערנדיק אַן עפעקטיווער גייס-
טיקער

פאַקטאָר

פאַרן

רעליגיעזן

אֶנהאַלט

אינם פאָלק .געזאַנג ,-טים" איז געװאָרן גאָר
אַ שטאַרקע אַטראַקציע אויך אין רעליגיעזע

נגינה

אין אידישן

קאָנצערטן
קונפטן.

לעבן

און אין אַנדערע מאַסן-צוזאַמענ-

צו דער זעלבער צייט הערשט אָבער א
קעגנגעזעצטע מיינונג אינם חזנים-לאַגער ,באַ-
זונדערס צווישן די עלטערע טראַדיציאָנעלע
חזנים און קאָמפּאַניסטן .די מאַטיווירונג
פונם צד שכננד איז ,אַז די פאַרשטאַרקטע ראָל
פון קאָנגרענאַציע-נעזאַנג קען אַמאָל עלול זיין
אָפּצושװאַכן עווענטועל די פּאָזיציע פונם חזן
מיטן כאר און זיי קענען לאר ווערן אן
איבעריק ווערקצייג .דאָס װאָלט גורם זיין אַ
צווייפאַכיקע נידערלאַגע אינם חזנות-פעלד:
נישט נאָר װאָלט עס אונטערגעמינעוועט
די מאַטעריעלע זיכערקייט פונם חזנישן פאַך,

נאָר דאָס װאָלכט אויך

עלימינירט

די פון דו-

געשאַפענע
רות-לאַנג
קונסט-ווערק ,װאָס האָבן אַרײינגעבראַכט אַזױ
פיל קדושה אין אונדזערע מקדשי מעט .און
דאָס װאָלט געווען אַ נאָר גרויסער רעליניעז-
פאַרלוסט .אָבער דאָס איז
מוזיקאלישער
ייז דת ר גארייג
ר ירצ יד
.טי
=
=
= +ו

אן ענין פאַר זיך זעלבסט,
מער ברייטערע און ערנ ס

פאַנאַנדערגעפאָרן

װאָס

פאַדערט
נ

זז

אַ

זיינען זיך דאַן די דע-

לענאַטן אין אַ געהויבענער שטימונג ,באַ-
װירקט מיט פולער האָפּנונג און ערנסטן רצון

נאָד מער אינטענסיוו פאָרצוזעצן זייער מיסיע
לטובת דער באַרייכערוננ פון דער יידישער
ליטורגיע ולשם קדושת בית הכנסת.
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די

פערזעגלעכט"ט

זײן

קעבוס

געשיכטע

אט

זײן

גהויסער

בּײיטראל

צו ווו

צייט ניט זוכה געווען צו אַזאַ פּאָפּולאַריטעט,
צו אַזאַ וועלט-נאַמען װוי ר' יאַסעלע ראָזענ-
בלאַט .אין די ווייטסטע פאַרוואָרפנסטע ווינ-
קעלעד פון אַמעריקע ,אין מיליאָנען ניט-יידי-
שע היימען איז באַוואוסט געװאָרן דער נאַ-
מען פון חזן ראָזענבלאט ,וועלכער איז
פאַרעכנט געווען אַלס ישראלס גרעסטער
זיננער.
אנב איז אַ פולערע ביאַנראַפיע פון חזן
יאָסעלע ראָזענבלאַט ז"ל ,אַרוסנגעגעבן גנע-
װאָרן אין עננליש אין יאָר  ,4991פון זיינעם
א זון ,חרב דר' שמוא? ראוזענבלאט ,אין באל-
טימאָר ,צו וועמען איך בין שטאַרק דאַנקבאַר
פאַר די אייניקע אָנגענעבענע דאַטומס אויף
מיינער אַ שריפטלעכער אָנפּראַגע אין שייכות
מיט מיין איצטיקער פאַרעפנטלעכטער אַרבעט.

יאָסעלע ראָזענבלאט

חזן יאַסעלע ראָזענבלאַט ז"ל ,וועלכער איז
געווען אַ שם דבר אין דער יידישער וועלט
בכלל און אין חזנים-לאַגער בפרט ,האָט אַלס
דער

;ארי

שבחבורה"

אויף

דורות

פאַראיי-

ליידער איז דער פריערדיקער פּאַרעפנטלעכ-
טער ביאָנגראַפישער מאַטעריאַל וועגן חזן ראָ-
זענבלאַט אַ גאַנץ מאָגערער .עס איז פאַר מיר
באמת אַ גרויסער וואונדער דאָס פאַרזען פון
,ול-
דר' חיים העריס ,אין זיין גרויס װוערק ת

ביקט זיין נאמען דורך זײינע פארבקיבענע
צאָלרייכע רעטשיטאַטיוון און פילע וואונ-
וואָס ער האָט
קאָמפּאַזיציעס,
דערבאַרע
אַריינגעזונגען אין די פּלאַטן פון פאָנאָגראַף.
זיי זיינען צעטראָגן געװאָרן בכ? תפוצות יש-
ראל .װוי ס'איז שוין געהאַט אַנגעוויזן געװאָרן
אין אַ קורץדגעשריבענער ביאָגראַפיע זיינער,
פאַרעפנטלעכט נאָך בחייו אינם -02יאָריקן
יוביליי-בוד פון חזנים-פאַרבאַנד ,דערשינען

זיד פאָרגעשטעלט ר' יאָסעלע ראָזענבלאַט.
אויך אינם צוויי-בענדיקן ווערק אין ייריש
פון יהודה לייב חדקל, ,ננינות און תפלות

חזן אין

2591

אין

4291

אין

ניו-יאָרק,

האָט

קיין

דער נאַנצער וועלט און פון אירגענד וועלכער

דות הנגינה והחזנות בישרא?" פון גענויע
 0זייטן ,װאָס איז דערשינען אין ניו-יאָרק
מיט צוויי יאָר צוריק ,און ניט צו ווירמען
אַפילן אייניקע שורות וװוענן דעם ריז אין
חזנות און גאון הנגינה װאָס עס האָט מיט

ביי

יידן",

ואס

אין אַרגענטינע,
110

איז

דערשינען

אין

האָב

איך לנמרי

ניט געפו-

אין אידישן

ננינה

לעבן

11ן

נען דערמאַנט דעם נאָמען  2חזן ראָזענ-
בלאט .איז עס ניט נאָר באַנאַנגען געװאָרן
אַן עוולה נאָר אויד נגעלאָזן אַ ביז גאָר פאַר-
דריסלעכן בלויז אין אַזעלכע צוויי װואָגיקע
ווערק איבער חזנות .נאָר דאָס איז אַן ענין
פאַר זיד ,װאָס פּאָדערט נאָך אַן אויפקלערונג,

בחרר  3צו וועלן אויסדריקן ואר אין
קורצן די גרויסקייט און די אומגעהויערע
נגינה השפּעה פון יאָסעלע ראָזענבלאַט ,װעט,
מיין איך ,נענוג זיין זיר צו פאַרופן און בלויז
אונטערשטרייכן װוי עס באַצייכנט אים טרעפ-
לעך ישראל ראַבינאַוויטש אין זיין ניי-דער-
שינענעם בוך וועגן יידישער מוזיק (איבער-
זעצט אין עננליש פון א .מ .קליין) ,ווען ער
רעכנט אויס די װוירטואָזע חזנים ,װאָס האָבן
פון דער אַלטער היים אין מזרח אייראָפּע
אַריבערנעבראַכט אין אַ גרויסער מאָס דאָס
טראדיציאַָנעלע

חזנות

אינם

וועלט-

נייעם

טייק
יט
קעהן
לער

יאטעטע

פאה

שהא?

נגינה

סטיל

ממש

רטשר

טא יס

א

װאװעצבטאַט.
שאט

שיש

אויטאראטיט

געפאַנגער

דאָס

דער
ו"ש

זיסער

זיוי

שאונהעהפה

טראַדיציאַנעלן
האַרץ

פן

און:

וי באַוואוסט ,איז חזן ראַזענבלאַט נאָך
ביי זיין לעבן געװאָרן אַ לעגענדאַרע פינור
און באַזונדערס ווענן זיין פרומקייט זיינען
צווישן שול-יידן און איבערהויפּט אין חזנישע
קרייזן אַרומגענאַנגען פאַרשיידענע לעגענדעס.
וועט דא כדאי זיין איבערצונעבן אַ פֹּאַר אינ-
טערעסאַנטע פאַלן פון יאָסעלעס פרומקייט,
דערציילט מיט יאָרן צוריק פון זיין ברודער
ר' לוי ראָזענבלאַט ,געוועזענער שטאָט-חזן
אין טאַרנאָוו ,נאַליציע .אין װאַרשעװוער לי-
טורנישן מאָנאַטשריפט ,די שול און די
חזנים וועלט" ,װאָס איז דערשינען ביזן חורבן

אייראָפּע ,געפינען מיר אין נומער פון סיון
תרצ"ט ,צום -6טן יאָרצייט פון יאַסעלע ראַ-
זענבלאַט ,פאָלגנדע אינטערעסאַנטע פאַרצייכ-
נונגען:

,ווען מיין ברודער יאָסעלע ע"ה איז אַרומ-
געפאָרן אַלס -01יעריקער וואונדער-קינד מיט
האל
רציר
רציר.:
א יי
טיה
אונדזער פאָטער
'
=
=
=

יי =

אַמאָל פּאַסירט ,אַן מיר א

ווין  61װאָכן און יעדן

געוויילט אין

שבת געדאַװנט װאָס

ווייטער מיט אַ גרעסערן דערפאָלנ .איינמאָל
האָט מען אונדז אייננעלאַדן +צ
דער װאָכנשול ,װאָס האָט געהערט צום טער-
קישן טעמפּל .אַז מיר וועלן ניט זיננען אין
גרויסן טעמפּל נופא ,צוליב דעם װאָס דאָרט
איז נעװען א האמעשה-כאר און אן ארנף  --
האָט דער קאָמיטעט פון טעמפּל און אַלע אַנ-
וװען עס האָט אָבער
דערע גוט געוואוסט.
אויסגעפעלט פּלאַץ פאַר אַזױ פיל מענטשן,
װאָס זיינען געקומען הערן יאָסעלען ,האָט
דער פּרעזעס פון טעמפּ? אונדז אַרייננעפירט
אינם גרויסן טעמפּל ,כדי דאָרט צו זיננען.
ווען יאָסעלע האָט באַמערקט ,אַז דאָרט איז
דאַ א דאמעך-כאָר און אַן ארנעק האָט ער
אַנגענומען דעם טאַטן און מיר פאַר די הענט
און אַ זאָג געטאָן --- :לאָמיר אַװעקלויפן פון
דאַנען דאַ טאר מען נישט זינגען .און אַזױ
איז טאַקע געשען .מיר האָבן איבערגעלאָזט
דעם טעמפּל מיטן ריזיקן עולם און אַנטלאַפן.
דערביי האָבן מיר ,פאַרשטײיט זיך ,געהאַט אַ
נאָר נרויסו היוק2 .

,אַזױ װי יאָסעלע ע"ה אין געווען אַלס
קינד  --שרייבט ווייטער זיין ברודער  ---אַזױ
איז ער געבליבן ביז זיין טויט .אין יאָר ,1291
ווען איד בין געווען אין אַמעריקע ,האָט מיר
יאָסעלע אַליין דערציילט די פאָלגנדע נסיונות
װאָס אים איז אויסנעקומען בייצושטיין ועמד
בכולם :איינמאָל ,ווען ער איז געגאַנגען
שטיינן אין דער ניו יאָרקער אונטערגרונט-
באַן ,טרעפט אים דער דירעקטאָר פון דער
שיקאַגער אָפּערע און באָט אים אָן צו זינגען
די ראָל פון אליעור אין דער אַפערע עדי
אידין" ,פון הלוי ,פאַר אַ האָנאָראַר פון דריי
טויזנט

דאָלער

פאַר

איין

אויפטריט.

דערביי

האָט אים דער דירעקטאָר באַמערקט ,אַז ער
אום שבת,
װעט נישט דאַרפן אויפטרעטן
אויד װעט ער נישט דאַרפן אַראָפּנעמען זיין

112
באַרד

שמינקעווען.

און

אויך

זיר נישט

דירעקטאָר

האָט

נאָך צונעגעבן:

 ---װאָס דאַרף איך נעמען

דער

איז געווען אַ גרויסער עמוד קינסטלער

ער אויד געווען אַ איש תם וישר וירא אלהים.
אַ זינגער מיט

אל

אַ פאַלשער באָרד ,אַז איך קען נעמען אייך
מיט

אַן אמת'ער

באָרד?!..

יאָסעלע איז נישט איבעראַשט נגעװאָרן פון
דאָזיקן אָנבאָט ,װאָס האָט נאָך נישט געהאַט
זיין נלייכן אין דער חזנים-נעשיכטע.

ער ה

דעם דירעקטאָר נגעענטפערט ,אַז װאָס אָנ-
באקאננט זײַן אַנבאט .זאל ער זיר ווענדן צו

זייז געמיינדע נאָך אַ דערלויבעניש .יאָסעלע
איז געווען זיכער ,אַז זיין א װעט קיין
הסכמה אויף אַזאַ מין פּראָפּאָזיציע נישט
געבן .און אַזױ איז פון גאַנצן ענין גאָר נישט
געװאָרן.
(אַזאַ נסיון איז שוין נישט בײינעשטאַנען
איינער פון די באַרימטסטע חזנים פון פריער-
דיקן דור ,חזן יעקב באַכמאַן (,)9091--0481
וועלכער איז אַ דאַנק דער באַווירקונג פונם
גרויסן מוזיקער און גרעסטן פּיאַנאַ װירטואָן
פון יענער צייט ,אַנטאָן רובינשטיין ,געװאָרן
אַ גרויסע קראַפט אין דער אָפּערע ,וואו זיין
קרוין ראָלע איז געווען אייגנטלעך טאַקע
אליעזר אין הלוי'ס ,לא זשוויף"- -.נ.ם).

,דער צווייטער נסיון האָט נאָך מער באַ-
ווויזן יאָסעלעס פרומקייט און שטרענגע רע-

ליגיעזיטעט .אַ ניו יאָרקער קינאָדצענטראַלע
האָט זיך געווענדט צו יאָסעלע'ן ,אַז ער

זאָל

זיר לאָזן פילמירן אין טלית און קיטל ,זינ-
גענדיק דערביי .כל נדרי" .דערפאַר װועט ער

באַקומען הונדערט טויזנט דאָלער .יאָסעלע
איז אויף אַ האָר נישט באַװוירקט געװאָרן
פון דער דאָזיקער פאַנטאַסטישער גרויסער
געלט-סומע

דעם

דאָזיקן

און

כלאחר-יד

איז

אָפּנעזאָגט

אָנבאָט און ערנסט

אויך

באַמערקט,

אי

1

אין אַמעריקע האָט חזן ראַזענבלאַט אָפּ-
געלעבט  12יאָר פון זיין רייר קינסטלערישן
לעבן און אומגעהויער שטאַרק באַװוירקט מיט
זיין נאָט-געבענטשטן טאַלאַנט .דאָ האָט ער
אויד געשאַפן די מערסטע פון זיינע געניאַלע
ווערק ,וועלכע וועלן תמיד ,וי
יו
נגינה-אויטאָריטעטן באַהױיפּטן מיט רעכט,
דינען אַלְס מוסטער פון אויסנעצייכנטן סטיל
אינם טראַדיציאָנעלן אַלט-יידישן גייסט און
נוסח ,דורכגעדרוננען אויך מיט התלהבות"-
דיקער חסידישער נגינה השפּעה.

שוין פון זיין פריער יוגנט אָן האָט יאַסעלע
(לויט װוי עס ווערט אָננענעבן אין די פאַר-
פאַרצייכענוננע
בײיאַָנראַפישע
עפנטליכטע
אין אַ צאָל פריערדיקע חזנישע אויסנאַבן
אין אַ פולער מאָס נעשעפּט נגינה-יניקה פון
די רבייאישע הויפן .הנם אגַעבוירענער אין
טומאה
שװאַרצער
אַזױי גערופענער
דער

שטאָט אין אוקראינע ,ביעלאָצערקאָוו ,וואו
ער האָט באַקומען זיין ערשטע קולטורעלע
און מוזיקאַלישע דערציאונג ביי זיין פּאָטער
(אַ גרויסער מתפּל?) ,ביי וועמען ער דער-
לערנט די ערשטע יסודות פון נגינה ,זאַפּט
ר איין אין זיר שפּעטער (ווען זיינע עלטערן
האָבן זיד אַריבערגעצויגן קיין סאדיגורא) די
חסידישע נגונים ,וועלכע האָבן זיך אין גאַנג
פון יאָרן אַזױ מייסטערהאַפט און האַרמאָניש
איינגעוועבט אין זיין אייגנאַרטיקן חזנות-
שטייגער ,און נאָר אַלס יונגערמאַנטשיק שוין
גענומען אַרויסשיינען אין די חסירישע צענ-
טערן פון גאַליציע און אונגאַרן .צו  81יאָר
פאַרנעמט ער זיין ערשטע יערלעכע חזנות-

אַז ס'איז אַ חלול-הקודש ,דאָס א חזן ,װאָס

שטעלע

איז א משרת בקודש ,זאָל זיך באנוצן מיט
אזא הייליקער תפלה אויפן עקראן און מאכן

ער אָן קיין פּרעשבורג און די וועלט הויבט
אָן צו קלינגען מיט ,יאַָסעלע פּרעשבורגער".

פון זיר א טעאטער " . . .
אויסער

דעם

װאָס

יאָסעלע

מיט

ראַזענבלאָט

ען

אין

מונקאַטש

 2יאָר

אויף

שפּעטער

און

פון

ווערט

אַ פּראָמינענטן

דאָרט

ער

חזנישן

קומט

אויפגע-

פּאָסטן

נגינה אין אידישן לעבן
אין האַמבורג ,דייטשלאַנד ,וואו עס ווערט
נאָך אַ משך פון  0יאָר אָפּגעשלאָסן דאָס
אין
איינדרוקספולע חזנות קאַפּיט? זיינס
אײיראָפּע.

דעם ערשטן חזנות אַמט אין אַמעריקע האָט
יאָסעלע ראַזענבלאַט אָנגעהאַלטן אין דער
,אוהב צדק" שול פון דער אונגאַרישער גע-
מיינדע אין ני-יאָרק ,וועלכע איז באַרימט נע-
ווען צוליב די באַרופנסטע חזנים ,װאָס האָבן
באַטראָטן איר עמוד .די זעלבע שול האָט נע-
שיקט אַ ספּעציעלע קאָמיטע נאָך דייטשלאַנד
וואו יאַסעלע ראָזענבלאַט האָט בשעתו שוין
פאַרנומען דעם סאַמע אוױיבנאָן פון אָרטאָ-
דאָקסישן חזנים-לאַנער אין מערב און מזרח
אײיראָפּע און באַװירקט אים אַנצונעמען זייער
אָנבאָט צו באַזעצן זיר אין אַמעריקע.
מיט יאַסעלע ראַזענבלאַטס קומען קין
ניו-יאַרק איז פאַקטיש איינגעשריבן געװאָרן
אַ ניי נלאַררייך קאַפּיט? אין דער געשיכטע
פון חזנות אין אַמעריקע .דער נאָמען יאַסעלע
ראָזענבלאַט איז שנעל מפורסם געװאָרן אי-
בערן גאַנצן אַמעריקאַנער קאַנטינענט .אויך
זיינע טריאומפאַלע קאָנצערט-אויפטריטן אין
אַ רעפּערטואַר פון קלאַסיש געזאַנג און
פאָלקס לידער האָבן אַרויסגערופן גרויס באַ-
גייסטערונג און אים באַליבט נגעמאַכט ביים
אַלגעמײינעם עולם.
באַזונדערס אויסנענומען ,אָדער בעסער
געזאָגט .,ממש אָנגעריסן ביי אַלעמען האָט
זיין אומפאַרנלייכלעד געזאַנג פון דעם רע-
ליגיעזן פאָלקס-ליד ,אלי ,אלי" ,װאָס אין
דורך אים אַזױ פּאָפּולער געװאָרן איבער
זיך אַזוי
גאַנץ אַמעריקע ,אַריינזויגנדיק
שטאַרק אין מיליאָנען הערצער .אויר די קרי-
טיקער

פון

די ענגלישע

גרעסטע

צייטונגען

זיינען אַרויסגעקומען מיט די ואַרעמסטע
קויב-געזאַנגען ,באַצייכנענדיק מיט אויסער-

די

געוויינלעכער התפּעלות און ענטוזיאַזם
אַז
ט,
אויפטריטן פון חזן
שטימע איז נאָך פיל בעסער וי קאַרוזאָס;
אַז גאלי קוירטשי װאָלט זיד געוואונטשן צו
פאַרמאַנן זייז פאַלצעט; אַז צו זיין אַרט זינ-
גען איז גנאר אין דער גאַנצער וועלט ניטאָ
קיין גלייכן;

װ מיט

נאָך אַנדערע

ענלעכ

באַגייסטערטע עפּיטעטן ,װאָס קיין קינסטלע
קען זיד עס גאָר אַזעלכעס נישט פאָרשטעלן
און נישט דערװאַרטן.
די לעצטע קאָנצערט-נסיעה פון יאָסעלע
ראַזענבלאַט איז געווען קיין ארץ ישראל ,וואו
ער איןז אָננעקומען ערב פּסח תרצ"ג און
מיט אַ פּאַר חרשים שפּעטער אויסגעהויכט
זיין צאַרטע נשמה אין דער עיר הקודש
ירושלים.

פון ר' יאָסעלע ז"ל איז

די חזנות-ירושה

איבערגעגאנגען שפּעטער צו זיין יינגערן
זון הענרי ראַזענבלאַט .ער האָט אָבער שוין
דורכגעמאַכט אגַעוויסע מעטאַמאַרפאַזע ,באַ-
קליידט אין נייערע פאָרמען פון עקסטרעמען
מאַדערניזם .אינם ניפאָרגענומענעם דרך
החזנות

האָט שוין דער זון אָפּגענוינט טייל-

ווייז פונם פריערדיקן ספּעציפיש-יידישן גאַנג,
וועלכן עס האָט אַזױ טריי און אָפּפּערװיליק
אָפּגעהיט זיין גאָטזעליקער גרויסער פּאָטער.
פּאַרנומען האָט זיד שוין דער זון הענרי איינ-
צופירן זיין ליטורגישע ראָל אין איינקלאַנג
מיט געוויסע אַרויסגערופענע פאַדערונגען פון
דער

קעגנװואַרטיקער

אולטרא-מאָדערניסטי-

שער ליטורגישער אויסבילדונג אין ,היברו
יוניאָן

סקול

אוו

סעיקרעד

מיוזיק",

װאָס

ווערט אָנגעפירט פון רעפּאָרמיסטישן לאַגע
אין אַמעריקע ,גראַדואירנדיק מיט העכסטער
אויסצייכנונג
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בילד
שי

פון יאָסעלע
5991

סעישסטד

שגיאצ+

מיט

משטיט

טאלעדזש

ראָזענבלאט'ס
טוזט

זט ,העגרי

שויסטציכטעג

שיש וו יאָרט'7 .צטס אט

אטצר

"דישט

רעליגיע

פור
דר.

צעקטא).

זון פו

שויאטן

פהטז

אינסטיטוט,
דירעקטאָר

חזנוח -פאקולטעט.

(עלטסטער

ראַזענבלאט
טעה

נאד

היפהק.

זײן גראדואירן

אענט

װאָס
)ט.2

פירט

עקאט

אט

פט היפהן
אָן

דעם

פראובבקה.

יאָסעלע ראַזענבלאט,

אנפירנדיקע
טימאָר,

פון

אוניווערזיטעט

שפּראכן,

אויפן

דזשאהןס

האָפּקין-

פּראָפעסאָר

סאָנס

איבער

פונור פון ;מזרהי'

אין באל-

מחבר
חכמת

געביט

פון

אין

אָריענטאלישע

וויסנשאפטלעכע

היהדות

פון יידישער

און

ווערק

הויפּטזאכלעך

געשיכטע

און אר

כעאָלאַניע.
אין 4991

חרב

דר ,שמואל

ראָזענבלאט

האָט דר .ראַזענבלאט

עפנטלעכט

אין

ביאָגראפיע

פון

ענגליש
זיין

אן

פאָטער,

אויך פאר-

אויספירלעכע
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פ511

ראָזענבלאַטסט

השפּעה

א באַדייטנדע השפּעה פון יאַסעלע ראָזענ-
בלאט ז"ל ,נעפינען מיר אויך אין דעם קאָנ-
סערװואַטיוון חזנים-לאַנער :איינער פון זיינע
אויסנעצייכנטע תלמידים ,דער איצט באַ-
וואוסטער חזן דוד פּוטערמאַן ,שוין אַן אַמע-
ריקאַנער געבוירענער פּראָדוקט ,איז פון די
הויפּט טאַן-נעבער .מיט זיין דינאמישער
פירערשאפט אלס עקזעקוטיוו ווייס פּרעזי-
דענט פון קאנטאָרס אסעמבלי באווייזט ער
באמת נאָר ממשות'דיקע אויפטואונגען צום
נונסטן דער חזנות קונסט אין אמעריקע.

נרויסן

א

צוציען

חלק

אין

אַ צאָל פון

דער

די

איניציאטיוו

באַרופנסטע

אויף

קאָמפּאָ-

ניסטן צו אונדזער ליטורגישן שאַפונגס-וועזן
האָט צו זיין קרעדיט חזן

דוד פּוטערמאַן,

דער

תלמיד מובהק פון יאַסעלע ראַזענבלאַט ,צו
פּאָדע-
וועמענס װאָרט און פּראָ א
רונגען

מען

ערט זיר
הערט

צו

מיט

גרויס

אייפער.

חזן פוטערמאן איז אויך דער דירעקטאָר
פון מוזיק דעפּארטמענט פון ,יונייטעד סינא-

אמעריקא",

גאָג אוו

װאָס שליס

זעקס הונדערט עקזיסטירנדע קאָנסערוואטיווע
געמיינדעס אויף דעם צפון אמעריקאנער קאָנ-
פון איבער צען יאָר זינט
טינענט .במשך
עס

אין

אפעמבלי

נענרינדעט
האָט

ער

נגעװאָרן

באוויזן

די

קאנטאָרס

צו דערמוטיקן

און

אַנרעגן די פּראָמינענטסטע קאָמפּאָזיטאָרן צו
שאפונגען אויפן נעביט פון סינאנאַנאלער
מוזיק .אויף דער איינלאדונג פון חזן פוטער-
מאן האָכן פארפאסט נייע ליטורנישע ווערק

(מערסטנס פאר פרייטיק אָוונט גאָטעסדינסט)
אזעלכע אויסשטייענדע פינורן אין דעם מו-
זיקאלישן לאגער װוי :לעאָנארד בערנשטיין,
אלכסנדר נרעטשאַנינאָוו ,מ .טעדעסקאָ ,מאר-

טאָן נאָלד ,ראֵי העריס ,פרעדריק יאקאָבי,
בערנארד ראָדזשערס ,קורט ווייל און אנדע-
רע אנערקענטע קאָמפּאניסטן פון הויכן

דוד פוטערמטן

בכלל האָט חזנות אין אַמעריקע די לעצ-
טערע יאָרן זיך פאַרנומען אויף גאַנץ נייע
וועגן .נישט נאָר שאַפט זידך אַ סדר און מוס-
טערהאַפּטע אידעאַלע דיסציפּלין אין די רייען
פון חזנים-לאַנער ,װאָס האָט גענומען אַװעק-
שטעלן די נאָבעלע פּראָפּעסיע אויף בעסערע
פּעסט געזיכערטע מאַטעריעלע און מאָראַלע
יסודות ,נאָר ס'איז אויד געלונגען צו פאַראינ-
טערעסירן די באַדייטנדסטע מוזיקער פון
אונדזער צייט זיד צו ווידמען דער קאָמפּאַ-
נירונג פון יידישער ליטורגיע .און מיט פרייד
צו זאָגן זיינען זייערע נייע מוזיקאַלישע שאַ-
פונגען אויפן דערמאַנטן נעביט נאַנץ װאַ-
ניק שוין,

באַרייכערנדיק

אַלֶץ מער

אונדזער

סינאַנאָנאַלן רעפּערטואַר אויך מיט די סאַמע
לעצטע מאָדערניסטישע שאַפונגס-פאָרמען.

ראנג.

זייערע

ווערטפולע

שאפונגען

שטעלן

שוין איצט פאָר א נייעם און וויכטיקן בי-

טראג אין אוצר פון ליטורגישער

מוזיק.

אַ גרויסער נאָכפאָלגער פון יאָסעלע'ס
חזנישן גוסט איז זיין ידיר נאמן ,יבדל לחיים,
דער באַרימטער חזן ומנגן שמואל מאַלאַווסקי
ער פילט אויס אַ נאָר וויכטיקע מיסיע פון
פאַרשפּרײיטן און פּאָפּולאַריזירן כמעט אי-
בער נאָר דער יידישער וועלט אונדזער ליטור-
נישע נגינה .אין דעם פּרט ווירקן מיט זיינע
זעקסט באַנאַבטע מוזיקאַלישע קינדער דורך
קאָנצערט-נסיעות,
טריאומפאַלע
צאָלרייכע

פילע רעקאָרדירונגען פון חזנות און געל

ווהרי-

שמואל מאָלאװסטי

מיט זײנע  6מוזיקאלישע

בענע פאָלקס-לידער אין פיין האַרמאַניזירטע
אייגענע כאָראַלע אַראַנזשירונגען.
דער כוח פון יאָסעלעס השפּעה ,אַפילו שוין
לאַנג נאָך זיין פּטירה ,באַװייזט זיין דינאַמיש-
קייט װאָס רעפלעקטירט אין אַ געוויסער מאָס

קינדער,

אינם ווייטערדיקן אַנטװיקלונגס-פּראָצעס פון
דריי אַזעלכע עקסטרעמע חזנישע ריכטונגען:
אַרטאָדאָקסיע ,קאַנסערװאַטיזם און רעפאָרם.
אין אַלע דריי ריכטונגען פילט מען דעם כוח
היוצר פון ר' יאַסעלע ראַָזענבלאַט  -+ז"ל.
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יהושע

יהושע ווייסער ,איז אין משך פון נענויע
פֵיר צענדליק יאר חזניש שעפעריש געווען
אין ניו יאָרק .דאָרט ,אין דער אַמעריקאַנעד
מעטראָפּאָליע ,איז עד אין מערץ,2991 ,
פּלוצלונג געשטאָרבן.
חזן ווייסער איז באמת געווען אַ זייל אין
אַמעריקאַנער חזנים-לאַגער .ער איז געווען
נישט נאָר איינער פון די פּראַדוקטיווסטע
שעפערישע כוחות פון אונדזער צייט אויפן
נעביט פון ליטורנישער מוזיק (באַזונדערס
אינם פעלד פון ספּעציפיש-טראַדיציאַנעלער
חזנות פון מזרח אייראָפּייאישן זשאַנער) ,נאָר
אויך פון די אידעאַלסטע קעמפער לטובת
הרמת קרן החזנות והחזנים .ער אין פאַק-
טיש געווען פון די איבערגענעבנסטע עסקנים
אין חזנים-פאַרבאַנד פון אַמעריקע און קאַ-
נאַדע ,פון וועלכן ער איז אַ צאָל יאָרן געווען
דער יושב ראש.

אָנהאַלטנדיק חזנות-אמטן אין חשיבות'"-
דיקע ני-יאָרקער שולן ,וואו ער האָט אַליין
מייסטערהאַפט דירינירט מיט זיין כאָר ,האָט
ער צו דער זעלבער צייט זיך אויך אָפּנעגעבן
מיט חזנות-אונטערריכט צו שטים-באַנאַבטע
יונגעלייט ,וועלכע זיינען שפּעטער געװאָרן אַ
שטאָלץ פאַרן חזנים-לאַגער און אויד פאַר
דער אָפּערע בינע .עס וועט זיין גענוג אַנצו-
ווייזן אויף איינעם פון זיינע תלמידים
מובהקים

ריטשאַרד

(ראובן) טאָקער.

אויף די רייכע ליטורגיש-מוזיקאַלישע

שאַ-

װוייסער

פונגען פון דעם ניט לאַנג פאַרשטאַרבענעם
יהושע ווייסער האָט זיך שוין דערצויגן א
יונגער דור פון חזנישע קאַדרען ,װאָס דינען
מיט זייער עבודת הקודש אין פארשפּרייטע
יידישע קהילות איבער נאָר דער וועלט .זיי
וועלן זיכער ממשיד זיין די נאָלדענע קייט,
װאָס ער האָט יאָרן לאַנג נעפּלאַכטן.
הנם נישט אַלע מאָל האָט זיך די קריטיק
געלאָזט אייניקן מיט אַ פולער הסכמה איבער
דעם אופן פון זיין מוזיקאַלישער שאַפוננ.
מ'האָט

אויך

געקענט

הערן

פיינוננען

פון

אַנדערע װאָס האָבן געהאַט אויסצוזעצן ,אַז
דער קאָמפּאַזיטאָרישער וועג פון י .ווייסער
איז אָפּטמאָל געווען צו זיג-זאַניש .די באַ-
הויפּטונג פון די שטרענגערע קריטיקער אין
 -און אפשר מיט באַרעכטינונג אויך --אַז פילע פון זיינע ערשטע געשאַפענע רע-
טשיטאטיוון זיינען צו געדיכט געוועבט מיט
קאָמפּליצירטע קאַלאָראַטור-פּאַסאַזשן ,וואָס
זיינען אָפּטמאָל נישט איבעריקס צוטריטלעך
פארן דורכשניטלעכן חזן אָדער זינגער ,וועל-
כער איז נישט געבענטשט מיט קיין עלאַס-
טישער בוינזאַמער שטימע .אין אַ געוויסן
פּרט פאַרטונקלען זיי אויד די עצם מעלאָדיע.
אָבער אויף איין זאר מוזן אַלע מסכים זיין
בפּה מלא ,אַז יהושע ווייסער איז לכל הדעות
זיכער געווען איינער פון די סאַמע שעפע-
רישסטע יידיש-ליטורגישע קאָמפּאַניסטן אויפן
אַמעריקאַנער קאַנטינענט .אגב האָט זיך
ווייסער שפּעטער הפּנים יאַ שטאַרק צוגעהערט
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באַזייטיקן

נאַסט

באַװייזן בולט זיינע וואונדערבאַרע קאַמפּאָ-
נירונגען אין די לעצטע יאָרן .די לעצטע שאַ-

אָגן שוין אַ גאַנץ אַנדעראַרטיקן
נגע
חותם - :זיי זיינעז טיילװוייז דורכנגעדרוננען
מיט נישט גנאַר אַ באַשװעריקטער ,מאַדערני-
זירטער מוזיקאַליש-קינסטלערישער פאָרם,
פאַרן זינגער און אָנ-
װאָס איז פיל ר
גענעמער פּאַרן אויער פונם צוהערער.
ת
-

אין

אוידיטאַריום

און יידישע

פון

פאָלקס-מוזיק.

טעמפּל,

װו

אַזאַ אי

ודי

1

=

דאָס האָט פאַר אים געעפנט

טערע

פאַר זיינע

טיר

אַ פיל בריי-

מוזיקאַלישע

ווער

אַריינצודרינגען אין די חזנישע רייען פון אַלע
קאָמפּאַזיציעס
וייסער'ס
דריי ריכטונגען.
ווערן געזונגען נישט נאָר אין די אָרטאָדאָק-
סישע שולן נאָר אויך אין פילע קאַנסערװאַ-
טיווע סינאַגאָגן און טיילווייז שוין אויך אין
אין ( 2591בלויז עטלעכע װאָכן פאַר זיין
פּלוצימדיקן טויט) ,איזן אויף אַ י' מערק-
ווירדיקןשטייגער צונעטיילט געװואָרן עפענט-
לעכער כּבוך צו חזן װייפער דורה דעם פרט-
בע פון 1קאָנסערװואַטיווער ,קאנטאָרס
פון אַמעריקע און קאַנאַדע ,חזן
אַסעמבלי"
משה וואָהלבערג .דאָס איז פאָרגעקומען בעת
דער יערלעכער פייערונג פון יידישן מוזיק-
חודש.

אויף שבת שירה האָט חזן װאָהלבערג איינ-
געלאַדן פון ניו-יאָרק דעם פ
קאָמפּאָזיטאָר יהושע וייסער צו זיך אי
טעמפּל ,בית אל" ,אין פילאַדעלפיע ,אַלס
ערןקנאסט .אין כבור  4גאַסט-קאָמפּאָזיטאָר
אין

אויף

דעם

אַ

געװאָרן

וועלכע

צאָל

זיינען

װאָהלבערג

זעלבן שבת

געזונגען

צוזאַמען

ועגן
ווייסער זײ
פּאָנירונגען געזאָגט ווערן :דער
איבערהויפּט
אַרביק ,נישט מאַָנאַטאָן.
פין די ימים כוראיס דיקע הו סחאות האָט ער
און
נעניאַלע חריפות
אַרױיסנגעויזן ממש
בקיאות .אַ סך פון ווייסערס רעט טע
באַווירצט מיט זייער געלונגענע אייננאַרטיקע
מאָדעלירונגען ,רופן אַרויס באַוואונדערונג.
אַ חוץ װאָס זיי זיינען שיין און רייך אין
זשאַנער זיינען זיי אויך באַצירט מיט פאַר-
שיײידנאַרטיקע קאָלירפולע ניואַנסן .ועל כולם
=  -זיינען זיי אַן איינגעגעבענע קינסטלעריש-
באַאַרבעטע קאַמבינירונג פאַר די אַלטע אויפ-
געהיטע נוסחאות באַקליידט מיט אַ שיינעם
איז

0

מוזיקאַלישן

מאָדערנעם

לבוש ,אַזױ ,אַז זיי

זיינען באמת אַ צירונג אין די מוזיקאַלישע
זאַמלונגען

פון

יעדן

חזן

אָדער

יידישן

מוזיק

עס דאַרף קאָנסטאַטירט וװערן דער פאַקט,
אַן  0יונגע חזנים אין פאַרשיידענע וועלט-
2

ריערעס
פּאַזיטאָר

-

די ווערטפולע ווערק פון דעם קאָמ-
בחסד

עליון

ודיאזץך

וייו

איינגעשטודירט

דורד וועלכע זיי האָבן באַקרעפטיקט דעם מו-
זיקאַלישן יסוד פון זייער מלאכת הקודש.

חזן

חזן ווייסער איז געווען נישט נאָר אַ קאָמ-

וייסערס

מיט

ט:

זז 6

סטיל

=  42ט

געװאָרן

פון

אַ פאַרגרעסערטן

1

אאז ורזאאר
פּאַזיטאָר

נאָר

=

אויך

ר

דטאפטר
8
אַן אידעאַלער

וט
מלקט

פון

ננינה

לעבן

אין אידישן

119

אַלע פאַרשיידענע נוסחאות און אַלס אומפאַר-

זיין

גלייכלעכער אינטענסיווער קאָמפּילאַטאָר פו

אַלטער חזן" ,װאָס האָט געהאַטגרויס בייפאַל

די אַלע אַלט-טראַדיצי

זיין אַרבעט

ייי

אַ

לדורות.

יו טס

ווייסער געווען

דער

פּאַקטיש איז יהושע
דערפאַלגרייכסטער סינאַנא
=-
געלונגען
עס איז שטאַרק
װעמען
דורד זיין שלל פון שאַפוננען אין משר פון
פיל יאָרן מיזאַמער אַרבע
קּאָמפּלעטע פיקסירונג פון אַלֶע נוסחאות
התפילה מכל השנה .דאָס איז באמת נעווען
נאָר געהויבענע רעליגיעז-קולטורעלע מיסיע
'האָט זיד געשאַפן אזַעל-
אַ דאַנק 7
פאר יוננע חזנים ,היגע
טענע מענלעכקייט
זיר אינם דרך
ר
געבוירענע ,צו פאַו
החזנות .מיר מוזן געדענקען ,אַזן בין נישט
לאַנג צוריק אין נאָך קיין חזנים-סעמינאַר
אויפן אַמעריקאַנער קאַנטינענט
ניש ש גי=  =-/=+יב
טראָץ דעם ואָס דער עקזיסטירנדער הז
08
פּאַרבאַנד האָט זיך אַרומגעטראָגן נאַנצע
יאָר מיט דעם רעיון ווענן דער גרינדונג פון
אַזאַ דעליגיעזדמוזיקאַלישער אַקאַדעמיע:

רדזזם!ז-זואאר .

צאָל

רעקאַרדירט
זיינען

יהושע

קאַלישן

ווייסער איז אָבער אין זיין מוזי-

שאַפונגס-װועג

ווייט נישט

געוען

באַגרעניצט בלויז אויפן סינאַגאָנאַלן געביט.

ער איז געווען אַ נאַציאָנאַלע איינפלוסרייכע
פינור אויד

אין דער וועלט פון אַלנעמיינער

יידישער מוזיק .נאַנץ באַדייטנדיק איז געווען
זיין ביײיטראָג אויך צו דער יידישער פאָלקס
מוזיק .רייד איז די צאָל פון זיינע געשאַפענע
יידישע

לידער

סמיט

קלאַװויר

באַגלייטונג,

וועלכע װוערן אָפּט געהערט אויף אונדזערע
קאָנצערט-בינעס און יידישע ראַדיאָ-פּראַגראַ-
מען .משה קוסעוויצקי ,דער איצטיקער גדול
החזנים ,האָט אויף איינעם פון זיינע טריאומ-
פּאַלע קאַרנעגי האָל קאָנצערטן געזונגען אין

פרין

געװאָרן

אויפגענומען

טערעס.
פַּוולער נעמאַכט
פּרקי

פון

רימטן עמוד

קאַלאָמביאַ

דער

אויך

זיינען

וועלכע

יולאָט

האָט

מיט
זיך

,עקביא

עלכע

נרויס

איו-

שטאַרק

פּאַ-

בן

רעקאַרדירט

קינסטלער

ךר

ר'+

געװואָרן

זיין

אָבוֹת,

זיינע

אויף

באַזונדערס

זרה.

וייסערס

קאָמפּאַנירונגען

מהללאפ"

פון

מרדכי

דעם

הערשמאן

באַ-
דורך

קאָמפּאַני.

ס איז  54דבר ידוע און אויך אַן אָנגענו-
מענער כלל אַז דער דיכטער ,װי דער קאַמ
פּאַזיטאָר ,קען
ווערן אין פאַנטאַסטישע עולמות ,נישט באַ-
ווירקט צו ווערן צו ברענגען אין זייערע שאַ-
פונגען צום אויסדרוק די אָנגעװייטאָגטע גע-
שע נישן פון דער קעגנװואַרטיקער תקופה.
געמיינזאַם לייגן זיי דעם חותם פון דער צייט
אויף זייערע װוערק ,װאָס שפּיגלט אִפּ אין אַ
גרויסער מאָס די פּעריאָדע אין וועלכער זיי
לעבן און שאַפּן .דער ערשטער דורך װאָרט
און דער צווייטער דורך טאָן ,אין רירנדיקע
/,

יייר*

ט

טראנישע

זאָל דאַ אויך דערמאַנט וערן ,אַז נישט
בלויז יונגע חזנים ,נאָר אויד אַ סר עלטערע
שלוחי ציבור האָבן אַ דאַנק ווייסערס ווערק
באַרייכערט זייער חזנישן ויסן 0 .מען
טאקע אין די חזנישע רייען אַר
אים װוי אויף א מורה דרד.

איויד

רעפּערטואַ

ויייר

ראד

דער

א

יננא

*

אַנצו

א

ייז

אוו

ע

ונעריסן

טע

שו

קלאַ נ ינען-

אַזעלכע נייע שאַפּונגען האָט אונדו
אַ

יואָמפּאַזיטאַר יהושע ווייסער צוגעטראָגן
רין  -- 9991קאָמפּאַנירונגען
ביי אשטייע א
האַרציק-רירנדע מעלאָדיעס מיט פיין האַו
מאַנישע פּיאַנאַדאַקאַמפּאַנימענטן אויף געקליד
בענע צייט-לידער וו אַ צאֶל באַרופּענע דיכ-
ו -און אויד אויף אייגענע פאַרפאַסטע
טעקסטן ,וועלכע דריקן אויס אויף אַזאַ ווירק-

זאַמען

אופן

קעגנווערטיקער

דעם

צער און צאָרן פון דער

פּיינלעכער עראַ.

פון גרוים וויכטיקייט איז אויד געווען די
ערנסטע ווידמונג פון י' .ווייסער לטובת דער
פּרעזערווירונג פון חסידיש געזאַנג .ער האָט
ממש אָפּנעראַטעװעט אַ סר חסידישע נגינה-
אוצרות ,װאָס האָבן געהאַלטן אין פאַרלוירן
גיין .ווייסער האָט פון זיי אָפּגעשײלט דעם
שימל װאָס האָט זיך אויף זיי אָנגעקליבן אין
עקזיסטירט
משד פון די יאָרן ,ווען זיי האָבן
אין אַ צושטאַנד פון מפּה אל פּה ,ווען דער

נתן

1020
מסורות'דיקער כוֹח זייערער איז אָפּגעשװאַכט
און פאַרװואָרלאָזט נעװאָרן .דורד חזן ווייסער
זיינען זיי אָפּנעפרישט געװאָרן מיט אַ רוח
חיים ,אַרוױיסגעקומען געלייטערט און באַאַר-
בעט ,אויסגעפאָרמירט סאַלאָןדפעאיג פאַר דער
מוזיקאַלישער קונסט.
וועגן זיין לויבנסווירדיקן רעקאַרד אויפן
חסידישן נגינה-געביט קען אַמבעסטן עדות
זאָנן דער רייד-שאַצבאַרער .ספר הניגונים"
מיט די געזאַמלטע נינוני חב"ד ,װאָס איז
אויפן פאַרלאַנג פונם פריערדיקן קיובאַװוי-
טשער רבי'ז ,ר' יוסף יצחק שניאורסאָן ז"ל,
באַאַרבעט געװאָרן דורך חזן ווייסער .דאָס
וואונדערבאַרע מאַנומענטאַלע װערק איז דער-
שינען אין ניו יאָרק ,9491 ,אונטער דער
רעדאַקציע פון הרב שמואל זלמנוב ,צו דער
0סלײאָריקער געבורט פון בעל שם טוב ,דער
באַגרינדער און פאָטער פון דער חסידות-
באַווענונג .דאָס איז געווען אַן אויפטו ,וי
עס ניבן אויך צו מוזיק פאָרשער ,פון גרוי-
סער קולטור-געשיכטלעכער באַדײיטונן *

מיר איז גראד אויסנעקומען צו האָבן אַ
לענגערן שמועס וװוענן דעם זעלבן מוזיקאַ-
לישן ספר מיט אַ פּאַר יאָר צוריק ,מיט איי-
נעם פון די ליובאוויטשער חסידישע מנננים
(אַ יונגער רב אין באָפאַלאָ ,מנהל פון דאָר-
טיקער ליובאַוויטשער ישיבה) ,וי אַזױ ס'איז
אינטענסיוו אָנגעגאַנגען די פּראָצעדור פון
זאַמלען און פאַרצייכענען די ניגונים פאַרן
דערמאַנטן ווערק .חזן ווייסער האָט זיך ניט
באַנוגנט מיט אויסהערן אַ נינון בלויז פון
איין חסידישן מנגן ,ער האָט נעמוזט הערן
איבערזינגען דעם זעלבן ניגון פון עטלעכע
מנגנים .ערשט נאָכדעם ,נאָר אַ געהעריקער
חקירה ודרישה ,האָט ער געהאַלטן אַ שקלא
וטריא ,ביז ער איז געקומען צו אַן החלטה
ועגן דעם ענין .און אַזױ אַרום זיינען די
נינונים אַרױסגעקומען מזוקק שבעתים
*) אַ גרעסערע אִפּהאַנדלונג װעגן די דערי
שינענע גניגונים פון די ליובאַװויטשער חסי
דים האָט טויך געשריבן ישרשל ראַביגאװיטש.
זע ,סאַג .אָדלער" ,אַפּריל .9491 ,92

פטאלניץ

געלייטערט און ראַפינירט על צד היותר טוב.
ווייסערס דאָזיקער אויפטו איז אויפגענו-
מען נעװואָרן מיט גרויס אָנערקענוננ פון די
באַרופנסטע אויטאָריטעטן און באַזונדערס
שטאַרק געלויבט נגעװאָרן פונם באַקאַנטן קאָמ-
פּאַזיטאָר און חסידישער ננינה-חקרן נחמיה
ווינאווער ,אנב אַלֵיין אַן אָפּשטאַמיקער פו
אַ חסידיש רבי'אישער נזע.

חזן ווייסער האָט אויך פאַראייביקט אַ צאָל
נינונים פון מאָדזשיץ און אַנדערע רביאישע
דינאַסטיעס ,װאָס זיינען דורך אים פאַרצייכנט
און באַאַרבעט געװאָרן ,איינשליסנדיק זיי
שפּעטער אין זיינע דערשינענע ווערק ,עבודת
החהק).

אַ װאָגיקער ביישטייער אויף דעם ליטע-
ראַריש-מוזיקאַלישן נעביט איז געווען דאָס
דערשינענע ווערק אין , 0891אידיש און
חסידיש" פון דיכטער אליעזר שינדלער און

חזן-קאַמפּאָזיטאָר יהושע ווייסער ( 062זייטן),
װאָס איז אוַוערטפולער מאַטעריאַל פאַר קינ-
דער כרעסטאַמאַטיעס און טיילווייז אויך פאַר
יידישע קאַנצערט -און ראַדיאָ-זינגער.
און קלאַנג
די האַרמאָנישקײיט פון װאָרט
אין די פאַרעפנטלעכטע לידער שטעלן מיט
זיד פאָר אַן אינטימע נשמה'דיקע באַהעפטונג
צווישן דיכטער און מוזיקער .געמיינזאַם
האָבן זיי אויף אַ געלונגענעם שטייגער הער-
אַ ואונדערבאַר קאַלירפולן
לעך געשאַפן
ווערק ,װאָס ברענגט אַזױ בולט צום אויס-
דרוק די טיפע רעליגיעז-נאַציאַנאַלע פּאַעטישע
און מוזיקאַלישע נעפילן פון ביירע גייסטיק-
פאַרבונדענע שותפים; אויך זייער אומבאַ-
גרעניצטע ליבע צו אונדזערע קולטור-אוצרות,
װאָס זיינען אין אַזאַ גרויסער מאָס פאַרניכ-
טעט נגעװאָרן אין דעם לעצטן שרעקלעכן
חורבן

פון

אייראָפּייאישן

בלעטערנדיק
*)אַ
ארבעט

דאָס

יידנטום.

בוך ,אידיש

און

חסי-

גרויסע צֹאֶל מאָדזשיצער ניגונים ,בא:
חטש ו";קסעה זײשען שא יה א
דס

די קונטרסיס ,תפארת ישראל" (ויו יאָרה
חל טביב) טרויסגעגעבן פון חסידי מאָדזשיץ.

לעבן

נגינה אין אידישן

דיש" ווערט מען ממש מיטנעריסן שוין דורך

דײּ

די ערשטע לידער ,פון זייערע האַרציקע ש
אן
רות און פון זייערע אע
װואָס לאָזן זיד זיננען און איבערזינגען נאָכאַ-
מאָל און נאָכאַמאָל.

יוויייא*

'

ן ערע

4

דערט

מיט

א זיר

אשיב

אויך צװוישן אונדזערע גרעסטע יידישע
אָפּערע זיננער איז חזן ווייסער געווען אַ שם
דבר .אין אַ נעשפּרעך מיט דזשאַן פּירס

אַ משורר

ביי

חזנים),

מיט

'?/

יא
צום סוף אייניקע

ביאַגראַפישע

שטריכן:

געבוירן אין אוקראינע ,אין נאָװאָדאַשיצע,
פּאָדאָליער גוב .אין  .8881שוין קינדווייז
ווייזט ער אַרױס גרויסע מוזיקאַלישע פעאי-
קייטן .זיין פאָטער ,אַ ייד אַ מננן ,ניט אים
אַריין אין כאָר ביים שטאַטישן חון שכנה
כהנה ,ביי וועמען ער לערנט נאָטן אין איין
יאָר צייט אויף אַזױ פי? ,אַז ער שרייבט שוין
אַליין אָן אַ מעלאָדיע און ווערט באַרימט אַלס
שיקעלע ,נאָטן פרעסער" ,װאָס האָט נעמיינט
דער שענסטער טיטול פאַר דעם יונגינקן עלוי
אין חזנות געביט .דערנאד זיננט ער ביי
חזן שמואל װויינמאַן אין סאַראָקע און פאָרט
מיט אים אַרום אויף זיינע קאָנצערט-נסיעות
איבער גאַנץ בעסאַראַביע ,אוקראינע און אַנ-
*) באטיקט טױ"ף די װערט .טולטור טרע.
גער פון אידישער ליטורגיע" פון א .זאַלוד:
סאָװסטי; ,שול א חזניםס ועלט" ,װשטרשע.
+טאָג". ,טמעריקאגער" ,גין יאָרק ,אי שנד.

תין

ואווזררוור

חרר

פו ן|ח?2כ ּ,ווע ;כער
ן

חורה

מערערע

וויניצע .דאָ באַגעננט

און

22

זיינע

ער

8

יווזרדיג

ווערט
חזנים.

-

:
אַלט

פאַלאָס

אַלין
יגאד-

נאָן
צו

אַ ,מ
6

עד היום
-1טן

זיין

אַלֶּס חון

ער זיד צופעליג

מיטן

באַרימטן ראָסטאַװער חזן אליעזר געראַװיטש
( ,)4191 -4481װעלכּער באַקאַנט זיד מיט
ווייסערס ליטורגיש-מוזיקאַלישע פאַרפאַסונ-
גען און באַוואונדערט שטאַרק זיין קאָמפּאָזי-
טאָרישן טאַלאַנט .געראָװיטש האָט זיך
פּאַראינטערעסירט מיט דעם יונגן
אַרק
זן ; 4י451וו ש ן חזן און צוויי יאַר מיט אים גע-

טאָראַנטאָ צוזאַמען מיט דער נאַכטראָלירנדי-
קער מעטראָפּאָליטען אָפּערע קאָמפּאַני ,האָט
ער ביים באַרירן דעם חזנות-נעביט (כידוע
איז פּירס אַליין אין דער פריער יוננט געווען
פיל

גנטן,

ק

"/
מתיקות דיקע

יאָר װוערט ער אויפגענומען

(פּנחס פּערלמוט) ,ביי זיינעם א באזוך אין

לויב

ווע

איב

:
צו  61יאָר פאַרפאסט
נעזוננו

פּאַרערונג זיך אויסגעדריקט וועגן חזן יהושע
ער ,וי זיין שװאַנער ,ריטשאַרד
ווייסער.
טאָקער ,די ביידע איצטיקע וועלט אָנערקענט-
סטע אָפּערע קינסטלער ,טראָגן גוט אין זכרון
ווייסערס פאַרדינסטפולן נאָמען און דערמאַָ-
נען אים לשבח ביי פארשיידענע געלעגנהייטן.

* יזז די

2ן

ד'י

*

יבער:

א

=

באוואונ

=+

גרינטלעד העכערע מוזיק יסודות .באַ-

זונדערס פלייסיק האָט ווייסקער שט
ע
אַריע און קאָמפּאָזיציע .איינע פו
קאַמפּאַזיציעס, ,אמת כי אתה הוא יוצרם",
האָט אַזױ שטאַרק נושא חן געווע
געראָװיטשן ,אַז ער האָט עס גען
) און שפּעטער
זיד אין ראָסטאַװער
אויך +י,נטלעכט אונטער פּילדערװואַסערס
נאָמען אין זיין געדרוקט ווערק ,שירי זמרה"
(-4טן באַנד).

אין  4191קומט חזן ווייסער קיין אַמע-
ריקע .-דאָ פאַרעפנטלעכט ער זיין ערשט

ווערק

( 08רעטשיטאַטיון

פאַר

,תפילת

יהושע"

י"נ) ,און שפּעטער
חדשה

זיין צווייט וערק ,שירה

( 00קאָמפּאָזיציעס

פאַר חזן און כאָר,

פאַר סליחות ,ראש השנה און יום כפּור) צו-
זאַמען מיטן באַרימטן חזן שמואל קאַװעצקי.
אין  1ניט ער אַרױס אַ זאַמלונג פון 9
רעטשיטאַטיוון פאר שבת און שלש רגלים אונ-
זערן

רנת
נאָמען ,

יהושע" .אין 9291

שיינט זיי צווייטער טייל,רנת

דער-

יהושע" פאַר

ימים נוראים .שפּעטער דערשיינען נאָך אַ
צאֶָל אַנדערע ווערק זיינע װי, :מנחת יהושע"
(מנחה

ומעריב

לחול) , ,קינות לתשעה

באב",

,בעל תַּפילה" (אין  2טיילן)  072רעטשי-
טאַטיוון; ,עבודת החזן" ( 2טיילן) ,רעטשי-
טאַטיוון פאַר חזן און קאַנגרעגאַציע-געזאַנג;
ײז

שירי

בֵּיתּ הכנסת"

( =2ט=יילן,

,1

איבער

009

122
זייטן)  ---פאַר חזן און כאָר

(אין  4שטימען)

דעם צווייטן באַנד פון זיין לעצט ווערק האָט
שוין חזן ווייסער נישט זוכה געווען צו זען
געדרוקט ביי זיין לעבן.
צייט נאָך

אַ קורצע

זיין פּטירה איז דער-

שינען דער צווייטער טייל פונם לעצטן ווערק
צוזאַמען מיט
סערס גרויסע
פון אפרים ד.
מוזיקער און
אהרן חייט,

אָפּשאַצונגען ווענן יהושע וויי-
קאָמפּאָזיטאָרישע לייסטוננען
זהב (גולדשטיין) ,באַוואוסטער
פאָרשער אין ירושלים און פון
געוועזענער חזנות-קאַלומניסט

פון ניו יאָרקער ,מאַרנן זשורנאַל".

חזן ווייסער האָט אויך פאַרפאַסט מוזיק
הגנדה
אילוסטרירטער
פאַר דער גרויסער
אַרוױיסגענעבן פון ברידער שולזינגערס ספרים-
פאַרלאַג.

אין די דרייסיקער יאָרן האָט חזן ווייסער
צוויי מאָל געוואונגען דעם ערשטן פּרייז פאַר
זיינע ליטורגישע קאַמפּאַזיציעס אין אַן אַל-
וועלטלעכן קאָנטעסט ,װאָס איז דורכנעפירט
געװאָרן דורד דער רעדאַקציע פון דעם ואַר-
שעווער מאָנאַטלעכן חזנים זשורנאַל ,די שול
און די חזנים-וועלט" ,און ווערט טיטולירט
אַלס דער ,פּאָטער פון חזנישן רעטשיטאַטיו".

ווייסערס קאָמפּאַזיציעס ווערן אויפגעפירט
אויף דער ירושלימ'ער ראַדיאָ און זיינע ווערק
געפינען זיר אין דער ישראל רעגירונגס ביב-
ליאָטעק אויפן נאָמען פון דוד המלך.
אל

א
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דער פריצייטיקער טויט פון חזן יהושע
גרויס טרויער
ווייסער האָט א
נישט נאָר אין חזנישע רייען נאָר אויך אין
דער יידישער וועלט בכלל .די גאַנצע יידישע
און העברייאישע פּרעסע האָט שטאַרק באַ-
טאָנט דעם גרויסן פאַרלוסט פאַר דער יידיש-
מוזיקאַלישער וועלט בכל? און פאַר דעם
חזנים-לאַנער בפרט.
;אינם פּלוצימ'דיקן טויט פון חזן יהושע
איז אין ניו יאָרקער ,טאָג-מאָרגן
ווייסער
זשורנאַל" באַצייכנט געווען עדיטאָריעל*)
*)

װערטץ
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האָט די חזנישע וועלט פאַרלאָרן איינעם פון
אירע זיילן ,און די יידישע וועלט איינעם פון
אירע פיינסטע מנגנים און װאַרעמסטע זין
חזן ווייסער ,איז נישט נאָר געווען אגַרויסער
מנגן ,נאָר אויד אַ קאָמפּאַזיטאַר פון חזנישער
און אַלגעמײינער יידישער נגינה .זיינע תפילות
ווערן געזונגען פון הונדערטער הזנים איבער
גאָר דער װעלט .ער איז געווען אַ רבי פון
חזנים און האָט ממש דערצויגן אַ דור פון
נייע חזנים ,האָבנדיק דערמיט געהאָלפן שאַפ
4

דעם גאָלדענעם פאָדים פון חזנות און יידי-
שער נגינה.
,חזן ווייסער איז פאַר
און איז אַלֶע
פּרעזידענט פון חזנים-פאַו רבאַ ד
יאָרן געווען איינער פון די אונטערשטיצער
פון דאָזיקן פאַרבאַנד ,װאָס פאַראײיניקט די
חזנים פון די פאַראייניקטע שטאַטן און קאַ-
נאַדע .ער האָט שטענדיק נענלויבט אין פאַר-
אייניקן די שעפערישע כוחות אין חזנות און
האַלטן זיי פאַרבונדן דורך אַזאַ א אַניזאַציע
וי דער חזנים-פאַרבאַנד ,װאָס זאָרגט קאָלעק-
טיוו נישט נאָר פאַר די אינטערעסן פון איינ-
צעלנעם חזן נאָר אויך פּאַר דעם מצב פון
חזנות אין אַלגעמײן.
אַ צייט

געווען

דער

,דער פאַרשטאַָרבענער חזן וייסער איז
געווען אַן אמת'ער שיין-גייסט ,א מזג טוב.
נישט נאָר מיט
ער האָט זיך שיט
שרייבן מוזיק פאַר תפילות און פאַר יידישע
לידער ,נאָר אויך מיט שרייבן וועגן נגינה
און חזנות פאַרן ברייטן עולם .ער האָט פאַר
אַ צייט אָנגעפירט מיט דער אָפּטיילונג וועגן
חזנות

אין ,מאָרגן

זשורנאַל?

און

האָט

זיך

אויסגעצייכנט נישט בלויז מיט די טעאָרע-
טישע פּראָבלעמען פון חזנות און יידישקייט
אין אַלגעמײן ,נאָר אויך מיט די פּראַקטישע
ענינים ,װאָס האָבן צו טאָן מיטן טאָג-טעג-
לעכן לעבן פון חזן און פון יידישן קהל".

י .ר .אין זיין טעגלעכן קאָלום פוֹן ,,קע-
נעדער

אָדלער"*)

שרייבט:

,אַ שפּרודלדיקער קװואַל פון יידישער נגינה
האָט זיך פּלוצלונג אָפּנעשטעלט מיטן פרי-
* )+מאַנטרעשטל,

מערץ
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נגינה

אין אידישן

לעבן

אַ

ווערק, .שירי בית הכנסת" און אַז ער גרייט
זיר שוין פאַנאַנדערצושיקן אַ צירקולאַר צו

חזנישע קאָמפּאַזיציעס און פאַרצייכנער פון
א נרויסער צאָל חסידישע נינונים אין ער
געווען אומפאַרגלײיכלעך אין דעם ספּעציעלן
זשאַנער.

זעלבן

צייטיקן טויט פון חזן יהושע ווייסער ...וי
פאַרפאַסער

אַ גאַנצער

פון

ריי

זאַמלוננען

פּונקט וי ער װאָלט געהאָט דערפילט ,אַז
ער נעהערט צו די לעצטע פון אַ דור ,װאָס
אויף זיי לינט דער חוב צו פאַרצייכנען פאַר
די צוקונפטיקע דורות עפּעס װאָס טאָר נישט
פאַרגעסן ווערן ,האָט ער געאַרבעט טאָג און
נאָכט אַרוױיסגעבנדיק ווערק ,װאָס אין זיי גע-
פינט זיר צענויפגעזאַמלט אַן אמת'ער אוצר
פון האַרציקער יידישער נגינ
,א באַקאַנטשאַפט מיט די אַלֶע זאַמלונגען
און אַרינינעלע ווערק מון אַרויסרופן די
גרעסטע באַוואונדערונג .איר האָט דעם איינ-
דרוק װוי איר שטייט פאַר א פענאַמען ,וואו
דאָס גאַנצע טראַדיציאַנעלע געזאַנג פון מזרח
אײיראָפּייאישן צווייג פון אונדזער פאלק האָט
זיד אָפּנעזעצט אין זכרון פון אַן איינציקן
יידן ,און ער האָט עס נישט געהאַלטן פאַר זיך,
נאָר האָט עס פאַרצייכנט לדורות מיט אַלֶע
כאַראַקטעריסטישע תנועות ,מיט אַלע וואונ-
דערלעכע הוױיכפּונקטן" ...
אל

**
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דער לעצטער בריוו ,װאָס כ'האָב נאָך באַ-
קומען פון יהושע ווייסער ,א טאָג פאַר זיין
פּטירה ,איז נאָך געווען דורכגעדרונגען מיט
אַן אָפּטימיסטישן טאָן און מיט גרייטקייט
פאַר ווייטערדיקע גרויסע מוזיקאַלישע פאַר-
פול מיט חדוה האָט ער מיר
מעסטוננען.
מיטנעטיילט וועגן דער נאָענטער דערשיינונ
פונם חלק שני' פון זיין גרויס סינאַגאָגאַל ;|

ג
*

חזנים

די

איבער

דער

אין

װעלט.

בריוו האָט ער מיר אויך געשריבן ,אַז ער
האָט אָנגענומען די איינלאַדונג פון דער
,קענטאָרס אַסעמבלי" צו האַלטן אַ דעפּעראַט
אויף זייער צוזאַמענפאָר אין ני-קאַנקאָרד
האָטעל ,אין די קעטסקיל

בערג,

ו

דיציאַנעלער חזנות און איבערהויפּ

סטילן פון קווארטין ,ראָזנבלאַט און

ליידער אָבער האָט דער טרויעריקער שיק-
זאַל פּלוצלונג אַ סות געמאַכט צו אַלע זיינע

גרויסע פּלענער און ליכטיקע פאַנטאַזיעס.
נאָר גרויס איז בשעתו געווען דער װייטאָנ
צלו
פאַר מיר פּערזענלער מיטן
לוסט פון אַזאַ אינטימען חשובן פריינט,
וועלכער איז מיר געווען אן אח לדעה אַ מש
מיר
פון אַ גענויעם פערט? יאַרהונדערט.
האָבן

זיר שטענדיק

נעטיילט

מיט

אונדזערע

מיינונגען ,רעאַגירנדיק געמיינזאַם אויף יעדער
נייער װיכטיקער דערשיינונג אין דער חזנים-
וועלט .ביי יעדן באַזוד מיינעם אינם הזנישן
מרכז פון דער גרויסער ניו יאָרק ,צי עס איז
געווען ביי אַ לאַנד-צוזאַמענפאָר פון חזנים,
צי ביי אַנדערע  7ננהיי
פלעגן געניסן אַ געמיינזאַמע גייסטיקע דער-
פרישונג און יום-טובדיקע געהויבנקייט .ב
יעדער באַגעגעניש פלענגט אונדזער פריינט-

שאפט אלץ הארציקער און ענגער פארקניפּט
ווערן.
דער

נאָבעלער

פאַרדינסטפולער

נאַָמען

יהושע ווייסער װועט אייביק בלייבן אייננע-
קריצט אין מיין זכרון און כ'בין זיכער אויר
אין זכרון פון זיינע אומצייליקע פריינט און
פאַרערער.
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פּ5נסס יטסינאַװסטקי

פּנחס יאַסינאַווסקי איז געווען איינער פון
די יהידי סנולה אין אַמעריקאַנער הזנים-
װאָס

לאַנער,

מיט

האָט

השיבות

נרויסק

און

פּראָמינענץ געטראָגן דריי געקרוינטע טיטולי-
קאָמפּאַזיטאָר
יינע
נען

און

צאַלרייכע

פריווילענירט

ווערן

אינם

אהרן פּרידמאַן ,פּראָפ .אברהם

װאַרט-דיכטער.
ליטורגישע
געװאָרן

רעפּערטואַר

פון

פון א גרויפער צאל
דער מחכר
נעװען
הזנישע שאַפונגען און נלייכצייטיק נעשריבן
אין די לעצ-
קינות ,פּליחות און יוצרות.
טערע תקופות האָבן נאָכגעפאָלגט אַזעלכע
געניאַלדשעפערישע הזנים װי :שלמה זולצער,

שאפוננען

זיי-

אַרײינגענומען

צו

קלאַפּישער

סו-

סאָן,
האַבן
מיסיע
דעם
בכל?

האָבן

קאַנטינענט
אד

אין

מדינתּ

א

+א

ישראק.

אפריב

ד.

זהבּ)-,

אין

זיינעם

אַ ראַדיאַ

=גא
/

ונ
טן

נהו

אַמאַליקער

פּלעיאַדע

חזניש-שעפערישע

שטאַלטן פון די נאָר פריערדיקע צייטן ביז
די חזנים נדולי
פות .דערביי האָט
אליעזר הקליר,
צענטן יאַרהונדערט

זע.ן עטערדיקע
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אזם/זרזזזדוז

שפּעט
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אַפן.

ייר"
ר
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נאַווסק

|

+א

 .ע-

הא

=

זויר

;שפתי

וד
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יא

=ון

אַ פאַָרשער,

:

איש

פאַר

!דרי

דידראג

*

ת גאר

ייי

=

יי

ביבליאָגראַפ
און

1

ייי

געוואַָ

ז

ייג

וויסנשאַפט.

אול-

*זייגא

ז

יי*

א

אַ חזן

אָס

*) רעדאַסטאָר פן װועכנטלעכן מוזיטאַלישן
אָרגאַן אין ישראל טו אַ צאָל אַנדערע דאָך-
אויסגאבן
טיטע פּעריאַדישע מויטאַלישע
לײטער פן מזזיט אַפּטײילוגג בײים משרך
חסטך וחחרבותם א מזיק דירעסטאָר פן
וע האלציאס .טול ישראל" און .קול יון
סטסהי.
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ידידי 6
*

אָנגעוװו

*

און

אַלְס ח

א"יא

שט

**

יי

אַ ראַלע אויך

דישער

העברייאישע

-יו ור

נע-

רייא

0אא

אלה

זי ייר זזי

=

0

יל

8

געשפּילט

אַלגעמיינעו

=וי-

ײֹ

אַדרעס אין ירושלים ,געבנדיק אַן אָפּשאַצונג
ווענן פּנחס יאַסינאַווסקי ,האָט אים פּרובירט
פאַרנליוכן אין א געוויסן זין צו אונדזער

דאָך חזנים

דער

י'

צבי אידע?-

פּנחס מינקאָווסקי און אַנדערע ,וועלכע
זיך ניט באַנרעניצט בלויז מיט זייער
ביים עמוד ,נאָר אויך געווידמעט זיך
פאָרשונגס-נעביט פון יידישער מוזיק
און ליטורנישער בפרט.

א

האָט

2

=

הו =

שן

ווא

:

=

ארדיר'

-ן|

ייא

2

=

יגא
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-

איבער דעם ענין מוזיק און חזנות נאָר אויך
אויף אַלגעמיינע ליטעראַרישע טעמעס .ער
האָט אויד שטענדיק געזוכט וועגן און מיט-
כען,

דולה

װואָרט

און

שריפט,

אַרויסצורופן

װאָס מער חשיבות צו אונדזער ליטורגיע און
צו דערהויבן דעם פּטאַטוס פונם חזן צו אַ
פיל העכערער ניוואָ.
זיינע

מערערע

סינאַגאָגאַלע

קאָמפּאָױי-

נתן

120

ציעס האָט אַ באַזונדערן אינטערעס אַרױיס-
גערופן איינע פון זיינע לעצטערע וערק
,תפילות ,שירות ותשבחות" (לליל וליום
שבת) ,פאַר חזן ,כאָר ,קאַנגרעגאַציע-געזאַנג

און אַרנאַן.

װי אַ באַגאַבטער מוזיקאַלישער

סטיליזאַטאָר אין אים אין די דאָזיקע שאַ-
פונגען געלונגען אין אַ גרויסער מאָס צו
ברענגען דעם אַלט-טראַדיציאָנעלן חזנישן

גוסט אין אַן אייגנאַרטיקער ראַפּינירט-מאָדער-
ניזירטער פאָרם ,און דערפאַר זיינען זיי טאַקע
א נאָד דער דערשיינונג מיט װאַרעמקײט
אויפגענומען געװאָרן אין די קאָנסערװאַטיווע
חזנישע יאר אויך אין פילמאָדערנע אָרטאָ-
און דאָס גלייכן אין אַ צאָל
דאָקסישע שולן
טעמפּלען.
:אַ גרויסער ביײיטראָג איז אויך געווען זיין
ווידמען זיד צו דער קאָמפּאָנירונג פון יידישע

און העברייאישע

לידער מיט קלאַװיר באַ-

גלייטונגען ,װאָס ווערן מיט דערפאָלג פיל גע-

זונגען אויף אונדזערע קאָנצערט-בינעס און
ראַדיאָדאוידיציעס .יאַסינאָווסקי יה נישט
נאָר פאַרפאַסט מוזיק צו די טעקסטן פון אונ-
דזערע גרויסע דיכטער נאָר אַלֵיין אויך גע-
שאַפּן סימפאַנישע פּאֶָעמען*) און אַ באַ-
דייטנדע

צאָל לירישע

שירים

אין אונדזערע

ביידע שפּראַכן צוזאַמען מיט דער מוזיק ,װאָס
זיינען באמת אַ ברכה און אַ גרויסע באַרײי-

כערונג אינם רעפּערטואַר פון אונדזער פאָלקס
מוזיק.
פון די איינגענעבנסטע לידער שאַפונגען
איז אָן צווייפ? זיין מייסטערווערק פוהיה
באחרית הימים" ,געווידמעט קכּבור די דערע-
פענונג פון דדער העברייאיש ר אוניווערזיטעט
אין יאָר  .9991די זעלבע קאָמפּאָזיציע האָט
פּנחס יאַסינאָווסקי אויך קאָמפּאַנירט פאַר
פיד? און פּיאַנאָ ,װאָס איז רעאָקרדירט נע-
װאָרן

אויף

אַ

גראַמאָפאָן-פּלאַטע

דורר

דער

סימפאגישע געזאנגען",
*) יאַסינאָװסקײס ,
אויף בעט.
 9אפטײקעגער
אש
א פ5טעמע
האָװעגס

סימפֿאָניעס,

איז

איבערגעזעצט

טין

ארויסגעגעבן
א
העברײאיש
אט
ענגליש
צרך העה .בלאך פובלישיעג קאַי" .ניו יאָרם.

פּמאַלגיץ

פידל קינסטלערין גלאָריאַ פּערקינס און יאַ-
סינאָווסקיס פרוי רחל ,אַ באַנאַבטע פּיאַניסטן.

פון אַ צאָל מיינוננען ,װאָס זיינען געשריבן
געװאָרן וועגן אָט דער זעלטענער מוזיק פון
וועט דאָ
גראַמאָפאַןדרעקאָרד,
דערמאַנטן
כדאי זיין ברענגען אַן אויסצונ פון אַ פאַר-
בריוו אין ,מאָרנן זשורנאַל" פון

עפנטלעכטן

הרב יעקב סיוואן ,וועלכער איז אויד אַן אֵנ-
געזעענער מוזיקער:

,נעכטן אַװנט און היינט אין דער פרי
האָב איך געהאַלטן אין שפּילן און איבער-
שפּילן אייער רעקאָרד און זיך צוגעהערט מיט
גרויס כוונה..
,און בין זיך מודה ,אַז אַ טלער איז עק-
שנות'דיק

געהאָנגען

ראַנד

אויפן

פון

מיינע

אןימע ער עקשנות'דיק זאָג איך ,ווייל
מיין האַרץ איז צונעבונדן געװאָרן צו דער
צויבער-מעלאָדיע מיט די אָנזע-
די
פון ישעיהו'ס און
באַרע נשמה-סטרונעס
מיכה'ס הייליקער נבואה .אַזױ טרעפלעך ,הימ-
ליש אויסגעדריקט אין אייער מוזיק און אַזױ
באמת קינסטלעריש איבערגעגעבן געװאָרן
דורר דער פידלערין פּערקינס און אייער לי-
בער פַּרוי די פּיאַניסטין .עס איז א וואונ-
דערבאַרער רעקאָרד ,קיין בעסערן האָב איך
נאָר נישט געהערט ..און פון העברייאיש-
נביאישן שטאַנדפּונקט אין אונדזער אייגע-
נעם מוזיקאַלישן אוצר ,איז עס אַ פּערל" ..,

יעקב גלאַטשטײן

זיך אויס וועגן

דריקט

דער זעלבער קאָמפּאַזיציע)*:
,זיין נייעסטע שאפונג ,והיה באחרית
הימים" ,פאַר פידל און פּיאַנאָ ,װאָס איז
לעצטנס דערשינען אויף רעקאָרדס ,איז גאר
אַ פיינע דערגרייכונג פאַר דעם חזן און קאָמ-
פּאָזיטאָר יאַסינאָווסקי .ביי יידן שאַצט מען
אָפּ נגינה ,אָבער נישט אינסטרומענטאַלע
מוזיק פון אַן אייגענעם וואויל באַקאַנטן חזן,
װאָס קומט אֶפט זינגען זיינע אייגענע לידער.
אָבער אין דער קאָמפּאָזיציע ,והיה באחרי
הימים" איז יאַסינאָווסקין געלונגען צו געב
*)

מאַרט

זשטצאל'.

מערץ

.454

(ככו

נגינה אין אידישן לעבן

דיב
|-

דער פיד? אַ מוזיקאַלישע שליחות אויסצו-
שפּילן דעם חזיון פון שלום אויף דער װועלט;
און צו נעבן דער פּיאַנאַ אַ קו? ,װאָס טענה'ט
זוך אויס מיט דער פּאַר'חלומטער פידל און
באַשטעטיקט די שליחות.
,אויד אין דער קאָמפּאַזיציע איזיאַסינאָוו-
סקּי דער אױיסגעשפּראַכענער חזן װאָס װיל
 1אַז חזנות האָט אויך עפּעס װאָס צו
אָגןדער וועלטלעכער מוזיק.
,ער איז אַ קאָמפּאַזיטאָר ,װאָס האָט קיינ-
מאָל נישט נגעװואָלט באַהאַלטן דעם פאַקט ,אַז
ער איז אויד אַ חזן .ער האָט תמיד נעזוכט
די קרובה שאַפט צװוישן וועלטלעכער מוזיק
און חזנות און אין זיינע מעלאָדיעס האָט ער
געגעבן נישט נאָר דעם יידישן קרעכץ ,נאָר
אויך דעם חזנישן מאַיעסטעטישן זאָג".

אאון
עלט,

שעכלרטוטר
רו

געוואוינט

אין אַ קאָנצערט-שטיק

פאַר פיד?און

41
אין

מיטט
וואו

ניקאַלאַיעוו,

ז אָנגעקומען פּאַר אַ משורר אין דעם כאָר
פון

באַרימטן

דעם

חזן

פקלאַסישן

קאָווסקי און נאָר פיל נעלערנט
יאַר

אין

איז

5001

מיןו-

פּיניע

אין הלכות

יאַסינאָווס קי

נֶע-

שויז

ווען אין פּעטערבורג ,וואו ער האָט פאָרגע-
זעצט

זיין

מוזיקאַלישן

דאַרטיקן,

שטודיום

יוזוזרדרוזרוזר

דאָרטיקער

גראַדואירנדיק
לאַמירטער

מיט

דער

אין

גא * די זל ר

קייזערלעכער

דייל

קאָנסערװאַטאָריע:

אויסצייכנוננ
איז

 ,פרייקינסטלער",

אַלם
א

ער

דיפ-
צייט

געווען אין פינלאַנד ,שוועדן ,נאַָרװעגיע און
ענמאַרק .ער פּאָפּולאַריזירט יידישע מוזיק
דורך אַ ריי לעקציעס און קאָנצערטן אין די
מערסטע שטעט און שטעטלער פון
נאַװיע ביי דער אונטערשטיצונג פון פּראַפ.
סימאנפאָן

קּער װואָכנבלאַט" ,האָט דאַן געשריבן
,וען יאַסינאַווסקי װאָלט דער
באַנײיסטערונג :ו
יידישער מוזיק נישט נענעבן מער וי זיין
קאָמפּאָזיציע
פּרעכטיקע
הימים" ,װאָס איז צום ערשטן מאָל געהערט
געװאָרן אין געזאַנג-פאָרם ביי דער דערעפע-
נונג פון העברייאישן אוניווערזיטעט אין
ירושלים און איז שפּעטער באארבעט נעװאָרן

תפי
ןי |

יאַר

=

ואָט

ע

-

זיי -נע
ער

אין

א

וון

7191

דעם

קומט

הק

וער
טו
ט

נאַכ מאַנפאָן.

יאַסינאָווסקי

קיין

אַמע-

טריט אין קאַרנעני טשעמבער האָל
געקליבענעם עולם פון מוזיקער און שרייבער.
אין אַ קורצער צייט אַרום קומט פאָר זיינער
אַן עפנטלעכער גרויסער קאַנצערט און ווערט
שטאַרק

נעלויבט

דער

דורד

ניו

יאָרקער

פּיאַנאַ,

װאָסּ געהערט צו די סאַמע געראָטנסטע זאַכן
פון דעם מין אין דער נייער יידישער מוזי
 -װאָלט ער שוין געווען בארעכטיקט צואייביקער וט
מצד אונדזער פאָלק".
געבוירן אין  0881אין אַ קליין שטעטל
צװוישן די גרויסע סטעפּעס אין אוקראינע
ראָמאַנאָווקע ,קיעווער גובערניע) אין אַ
חסידישער פאַמיליע .,האָט יענער יידישער
לעבנס-שטייגער זיד טיף איינגעזאַפּט אין זיין
זכרון און תמיד אים באַגלייט מיט נאָגנדיקער
בענקשאַפט נאָך דער אידילישער פריער יוגנט.
דאָס האָט אויד געליינט אַ חותם אויף יאַסי-
נאָווסקי'ס שפּעטערדיקע מוזיקאַלישע און
פּאָעטישע שאַפּונגען אויד שוין אין דער וויי-
טער אַמעריקאַנער וועלט-טייל.

אין

,9191

ביי

זיינעם

טולסאַ ,אָקלאַהאָמאַ ,רו

אַ קאַנצערט

אין

פט

זין

אויל מאַננאַט,
ביי א יידישן
אינטערעס
מעריאָן טראַװויס ,וועלכער אַנגאזשירט אים
אַלס קּאַנטאָר אין זיין סינאַנאַנע .ער געפינט
אָבער נישט דאָרט גענוג קינסטלערישע באַ-
פרידיקונג .אים בענקט זיך שטארק נאָך אַ
נרויסן יידישן מרכז ,וואו 'ער זאָל קענען זיד
אויסלעבן אַ מער רייכער גייסטיק יידיש לעבן
און קאַפּאַבל זיין אויך אויספירן אין אַ בריי-
טערער מאָס זיינע קינסטלערישע שטרעבונ-

גען און

אַמביציעס
ס

אומגעזאַמט

פיל

אויפמערקזאַמקײט

ביים דאָר-

נתּן
חזנים-לאַנער

טיקן

ליטערא גרישע

אויך

װוי

ער

קרי ין.

די

אין

ווערט

ברייט

-

באַ-
-

י

קאַנט אַלס דער מוזיקאַליש-ליטעראַרישער
ייים

*י

טייל
הי

זיר 6וד'

צו

יוזרדריזרהייאראגז

הי

2
*א'י

געכקייטן

זירוזרוו

ריי

נעמען

און

אונט

טו

כ

קייך

יייז'י

חזן

שרייבער-משפחה..
ער

וד

כער

איז

אוױיר

ׂ

פין

אין

קו

4

1

יא

און

כנין

גלייכצייטיס
אנודת

טעראַריש

פרייד

דער

וז

יכ

גרעסערע

איוי

פוז

ר

ול

*רדוזרוור!

אַלגעמיינע

רער

שטאַרק

ר

ר * וד רצי ור וז

נעמונג

ער

שֶר

8

צא

גאיירוזרווז

אין

רזזז ר וזרזז

יר! ,וראא

חזן

יי

יי

יאַרקער

אקטיוויזירט

החזנים,

יי

פון וועל-

סטאלויץ

טעראַרישע רייען ,וואו זיין נאָמען איז זייער
הויד געשעצט געווען.
,זיין טויט איז אַ גרויסער פאַרלוסט פאַר
חזנות ,פאַר דעם יידישן ליד און פאַר דער
יידישער קולטור-וועלט א אַלנעמיי+-ןישב"-- .=-
געשריבן .די גאַנצע
האָט דער ,פ,אַרווערטס"
יידישע פּרעסע פון אַמעריקע און קאַנאַדע
האָט דאן מיט גנרויס באדויערונג באקלאַגט
אבידה

די

פון

אַזאַ

פילזייטיק

שעפערישן

יח
ר

שוןן|.

נעבער

א

איז

וארי

צאָל

נעואה

און

יושב

דער

צװישו

די

כמעט

ביי

יועצים

ראש.

הויפט
אַלע

ער

טא
חזנישע

צוזאַמענפאָרן

איבער דרייסיק יאָר האָט פּנחס יאַסינאָו-
סקי באַקלײידט מיט גרויס כבוד דעם חזנות-
אַמט אינם יידישן צענטער פון דער וועסט
סייד אין ניו יאָרק .צו זיין -02יאָריקן יוביליי
פון זיין אָנערקענטער חזנישער דינסט אין
דער שול האָט די געמיינדע לכבוד אים איינ-
געאָרדנט אַ פייערלעכן אַוונט מיט דעו
טייליגוננ פון אַ צאָל מוזיק קינ

ובל מיט זין כאר .דער וויסט-
קער פירער פון שול ,ראבאי לעאָ יאָנג ,האָט
ביי יענער איינדרוקספולער פייערלעבקייט מיט
גרויס פּיעטעט גערעדט וענן פּנחס יאַס-
נאָווסקין אַלס פאַרדינסטפולער שליח ציבור
=

פון

יט

העכערן

נעמיינע

ראַנג

פילזייטיקע

קיסטוננען.
אַנגעוויזן

נאָווסקי

תק:מוד

-

און אויד

דער
אויף

מיט

אַלײן

איזן ער

ציבור

דרחמנא

רב

הָאט

הע

ברה

ר"רה

דז

אַז

צייט

חזן

צו

ש"7ם

צונעפּאַסט
און

אויך

פאַקט,

תמיד

דוויר 

איבער

אל

מוז יקאַליש-ליטעו ראַרי שע

דעם

געפינט

-

זיינע

=

צו
.-

דדן

טיט
חזן

לערנען

און

זיין

שפה
יאסי-

יעדן

דערפאה

,אַ שליח

7/

ישראל

בשעתו
;קענעדער

ראַבינאַװיטש

ילא פרייטיק בּיינאַכט ,דעם -2

יולי 401 ,יין טויט האָט אַרויסגערופן טי
טרויער אין דער אַלגעמײינער יידישער װעלט
און גאָר באַזונדערס אין די

6ו
צ

מוזיקאַליש-לו-

געשריבן

אין

אַדלער?:

;אַ דור ברעכט זיד און עס פאַלן מיט אים
די פירער און שאַפּער פון דער דור .אָט איז
שוין פּנחס יאַסינאָווסקי אויך נישטאַ!

,דער דאָזיקער פאַרדינסטפולער חזן-קאָמ-
פּאַזיטאָר ,וועמען דער טויט האָט אַוװעקגענו-
מען אין עלטער פון  86יאָר ,האָט געהערט צו

{ -י פּיאָנערן פון יידישער מוזיק-שאַפונג אין
אַמעריקע און מיט דעם איז ער געווען איינער
פון די בויער פון אַ יידיש-קולטורעל לעבן
אין דער נייער וועלט.
בנדיק זיד געפונען אין אַמעריקע זינט
דעם יאָר  ,7191איז ער די נאַנצע צייט געווען

אַ ווירקנדיקער כוח צום גוטן סיי װי אַ חזן,
װאָס האָט אויפגעהאַלטן די פולע חשיבות
און ווירדע פון דעם שליה ציבור .סיי וי
אַ זיננער

פון פיינערן

יירישן

לִיד און

אויך ווי

אַ קאָמפּאַזיטאָר ,װאָס האָט באַרייכערט אונ-
דזער יידישע מוזיק מיט שאַפונגען פון באַ-
דייטנדיקן

ווערט.

,קומענדיק פון אַ חסידישער

חזן פּנחס יאַסינאָווסקי איז געשטאָרבן פון

אַ

שטאַרק גערירט פון דער טרויעריקער ידיעה
וועגן יאַסינאָווסקיס פּלוצימ'דיקן טויט האָט

פאַמיליע אין

נגעהויבן וי
אוקראינע ,האָט יאַסינאָווסקי
אַ משורר ביי גרויסע חזנים ,צווישן זיי אַזאַ
גדול אין דער וועלט פון חזנות וי פּיניע מינ-

קאָווסקי ,און דערנאָך באַקומען אגַרינטלעכע
מוזיקאַלישע בילדונג אין פּעטערבורג ,וואו
ער איז אַרונטערגעפאַלן אונטער דער השפּעה
פון אַ באַװעגונג צװוישן יונגע מוזיקער ,סטו-

גנינת

הין הידישן

לעבֿן

דענטן פון פּעטערבורגער קאָנסערװאַטאָריע,
צו איבערנעבן זיד צו יידישער מוזיק-שאַפונג
חורד באױרן זיך אויף די ופודות פון אן
בעת
אוראַלטער יידישער מוזיק-טראַדיציע.

אַנדערע יידישע מוזיקער ,אַ ביסל דערוויי-
טערטע פון יידישן פאָלקס-קװאַל ,האָבן גע-
דארפט זיך סטאַרען צו דערוועקן אין זיך
יידישע בענקשאַפטן ,האָט
אָפּנעפרעמדטע
ואַסינאָווסקי זיד נישט געדאַרפט אַנטאָן קיין

פּפּעציעלן כוח דערצו ,ווייל ער איז דורד זיין
דערציאוננ,

נגעווען

אייננעטונקט

אין

פול-

וגאהיו

תסוחה

פּנחס

ציאַסינאָווסק

*אשירט6ט!ערן

*אקציעוזנירטזיי-ר*יט

זיר
עו
ז
א

יו

איז

:אווחהה''"

*

וועם
װועט
ווזי ר

הי

=

ווייםט

גאאייין

אוי ספן פֵן
פעק
אן

רז 6א יווי'י

נעשטאַנען

מיט
*

*

מש
=

פייי

זיין

ריוה
שט
='י

ירד!ז

ווירדע
גאייתם

אויף

פזויערהלברן

ראה

6וזראצוד
ע-וו,/

יויגאי
ואא!

*א''

ר

און

דוור

דער

וה

-

ו

מאָרנען

יע רגענ

0

+

-

ור
צ

יראת הכבור:

ירי
נצע  -א -

*

+ז

קאָנצערט-בינע,

וואו ער איז אַליין אויפגעטראָטן און
זיינע ווערק זיינען פאַרגעטראַגן געװאָרן דורך
אַנדערע קינסטלער ,און ער װועט אויספעלן
זיינע טויזנטער פריינט ,הזנים און חזנות
ב

יי"

4

,ליבהאָבען

בלוטיקער יידישקייט און דור-דורות-אַלטער
יידישער נעזאַננ האָט װי פון זיך אלֵיין
אַרויסנעזונגען פון אים .נעבליבן איז אים
בלויז צו אויסבילדן זיר מוזיקאַליש ,כדי צו
קּענען פאַנאַנדערנלידערן מיטן אַנאַליטישן
חוש דאָסּ אַלץ ,װאָס ער האָט נעטראַנן אין
זין בשמק .נאַכדעם װי ער האט דאס דער-
גרייכט האָט ער זיך איבערנענעבן צו יידי-
שער מוזיק-שאַפונג מיט לייב און נשמה".
צום טאָג פון דער לויה האָט דער באַקאַנ-

א גייןן וי זיין* =ל!ּעצטז א בריו ו צו מיר; א וואָך פאר
פּטירה ,האָט זיד חזן יאַסינאָווסקי אַרומ-
פול מיט פּלענער און נרויסע
א
 0פאַר ווייטערדיקע מוזיקאַלישע און
טעראַרישע פארמעסטונגען .מיט התלהבות
טיילט ער מיר אויך מיט ווענן דער צוגריי-

טונג צום דרוק פון זיינעם אַ צווייטן באַנד
פא

טער ניו יאָרקער כלל-טוער און חזנות-מעצע-
נאט משה מאַרנענשטערן ,איינער פון די
איינפלוסרייכסטע עסקנים פון דער שול ,וואו
חזן יאַסינאָווסקי איז געשטאַנען אין הייליקער
דינסט עד סוף ימיו ,אַרױסגעלאָזן א רוף אין
דער יידישער פּרעסע צו פאַראייביקן פּנחס
יאַסינאָווסקי'ס נאָמען.

אין זיין רוף װאָס ער האָט אַרױיסגעשיקט
צן די צאפרייכט פריינד און פאַרער ער פן
חזן יאַסינאָווסקי האָט מאַרנענשטערן אַנגע-
וויזן אויף דער נגרויסער נייסטרייכער ירושה,
װאָס דער נפטר האָט איבערגעלאָזן .פיל פון
זיינע קאָמפּאָזיציעס און שירים זיינען נאָך
ניט פאַרעפנטלעכט געװאָרן ,און די יידיש-
מוזיקאַלישע וװועלט װאָלט פון זיי פיל נע-
וואונען.
,ס'איז זעלטן צו געפינען אין איין מענטשן
אַזאַ קאָלירפולע פולקאַמענהייט ,אַזאַ גלענ-
צענדן צוזאַמענגוס פון גייסטיקע כוחות ,פון
רייכער מחשבה און טיף פילנדיק האַרץ ,וי
ס'האָט אַזױ הערלער פּערזאַניפיצירט הזן

נאָד דעם װי איד האָב אויסגעשטרעקט מיין
אַנט
שלעפּט

צו

אַ הויכער

פאַרשטויבטע

פּאַליצע
און

און

אַרויסגע-

פאַרקויטיגטע

נוסקריפּטן נאָך  0יאָר .9291
אַטראַכט און ממש זיך צעוויינ

צט זיינען אַלֶע מאַנוסקריפּטן

איך

מאַ-

האָב זיי

ש

צונעגרייט.

,צווישן די מאַנוסקריפּטן האָב איך נע-
פונען אָט די ביינעלייגטע ליד מיינע ,אַליין",
מיט אַ בריוועלע פון אונדזער פריינט אליהו
זאלודקאָווסקי ע"ה .לייענט עס און אויך די
ליד פון רעכעה ער איז געווען אַזױ באַגייס-
טערט...
ליידער איז מיין אָפּנעענטפערטער ברייוו
געווען שוין פאַרשפּעטיגט .מיט אייניקע טעג
שפּעטער איז פּנחס יאַסינאָווסקי שוין געווען
אַװעקגעריסן פון אונדז.
דער גרויסער ריס האָט אויף אייביק גע-
לאָזן טיפן װייטיק און צער ביי זיינע פריינט

און פאַרערער.

נתן
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י

ש ההא

רץ

פטאלניץ

אקטיוויזירט אויך אויפן אלגעמיינעם יידישן
מוזיקאלישן געביט .באזונדערס איז דאָרט
שטאַרק אָפּנעשאצט נעװאָרן זיין אױיפֿטו פון
גרינדן א יידיש-מוזיקאלישן פאראיין ,װאָס
איז געװאָרן א ויכטיקער קולטור-געזעל-
שאפטלעכער פאקטאָר אין דער געמיינדע.

()3591 - 6881

אין

2191

וװערט

ער

אריפוערופן

פון

;הר ציון" טעמפּל? אין ברוקלין און מיט איין
יאָר שפּעטער אין ער אייננעלאדן געװאָרן
צו פארנעמען דעם חזנות-אמט פון דער
?בני ישורון" נעמיינדע אלס ממלא מקום
פון חזן קארטשמאראָף ,וועלכער אין גע-
שטאנען דאָרט אין ליטורנישער דינסט א
משד פון  04יאָר.

יעב

שוארץ

א חשובע לייטנדע פיגור אין אמעריקאנער
חזנים-לאנער איז געווען דער פארדינסטפו-
לֶער חזן יעקב שווארץ ,וועלכער האָט מיט
גרויס

כבור

א משך

פון  83יאר פארטראָטן

דעם עמוד פון .בני ישורון ,איינע פון די
פּראָמינענטסטע
קאָנטינענט און
ניו יאָרק ,װאָס
געפייערט דעם

שולן אויפן אמעריקאנער
די צווייטע עלטסטע שול אין
האָט מיט אייניקע יאָר צוריק
הונדערט יאָריקן יוביליי.

א געבוירענער אין קאמענעץ פּאָדאָלסק
האָט ער ייננלוויין געזונגען ביים דאָרטיקן
חזן יצחק שקאָלניק און נעלערנט אין ישיבה.
שפּעטער שטודירט ער אין ווינער חזנים-שולע
אונטער דער לייטונג פון בארימטן חזן יוסף
וואסער און גלייכצייטיק געלערנט אויך אין
דאָרטיקער מוזיק-אקאדעמיע אָפּערע געזאנג
ביי פּראָפּעסאָר פראנץ האביק.
אין  9091איז חזן שווארץ געקומען קיין
אמעריקע אויף דער איינלאדונג פון טעמפּל

,בית

אל

אין נאָרפאָלק,

ווירדזשיניא.

חזן

אין

ווירדזשיניא

האָט

חזן

ליטורנישקאָמפּאַזיטאָרישן
אויר אויפן
געביט האָט חזן שווארץ געלאָזן א לויבנסוויר-
דיקן רעקאָרד .דאָס באשטעטיקן רעכט זיינע

זעקס פארעפנטלעכטע

זיך

װערק ,שירי

יעקב',

װאָס שליסן איין תפילות מכל השנה ,פאר
חזן און כאָר מיט אַרגאן באגלייטונג און זיין

לעצט ווערק (פאר ראש השנה) דערשינען אין
 ,2טיטולירט
;בני ישוהון?.

מיטן

נאָמען

פון זיין שול

די דערמאָנטע װערק שליסן איין נישט נאָר
איינענע קאָמפּאַנירונגען נאָר אויר געקליבע-
נע שאַפונגען פון א צאָל אנדערע אויסשטיי-
ענדע חזנים-קאָמפּאַזיטאָרן פון פריערדיקן
דור ,סטיליזירט און אַראַנזשירט דורך אים
אין א לייכטער מאָדערנער מוזיקאלישער
פאָרם.
דאָס לעצטע ווערק איז אויך פארזען מיט
אַ פאָרװאָרט ,געשריבן מיט גרויס פּיעטעט,
פונם

אין משך פון די  4יאָר װאָס ער איז געווען

שווארץ

אין  9191האָט חזן שווארץ נעגרינדעט
אן איינענעם חזנים-אינסטיטוט .זיינע געווע-
זענע תלמידים פארנעמען היינט צו טאָג
חונישע פּאַסטנס אין אָנגעזעענע קאַָנסער-
וואטיווע געמיינדעס איבער אמעריקע.

נגייסטיקן

פירער

פון ,בני

ישורון",

רא-

ביי דר .ישראל גאָלדשטײין ,איצטיקער פּרע-
זידענט פון אמעריקאנער יידישן קאָנגרעס

גנונת

און

פין

פידישן

נאָטאבעלער

וועלכן

חזן שווארץ

לעבן

131
מנהינ,

ציוניסטישער
איז א משך

מיט

פון  43יאָר

צוזאמען נגעווען אין הייליקער דינסט פון דער
זעלבער שול.

חזן שווארץ איז תמיד נעווען פון די אי-
בערגעגעבנסטע עסקנים פון חזנים-פארבאנד

פון אמעריקע

און קאנאדע,

פון וועלכן ער

אין א צאָל יאָרן געווען פּרעזידענט .זיינ
און פיינע קאָ-
אַריסטאָקדאטישע מאניערן
לענאלע באציאונג האָבן ארויסגערופן צו אים

גרויס אכטונג אין די חזנישע רייען .המאָט
זיך צו אים באצוינן װי צו א פּרינץ אינם
הזנים-לאנער .אין די לעצטע יאָרן איז ער
אויך נגעווען פון די איינפלוסרייכסטע פינורן
אין דער קאַנסערװואטיווער ,קאַנטאָרס אסעמ-
בלי" ,אָבער צו דער זעלבער צייט פארבליבן
אַרטאַדאָקסיש געשטימט.
נעשטאָרבן אין חון יעקב שווארץ
סדטן יוני ,5991 ,אין ניו יאָרק.

דעם

די השפּעה פון זיין לאנניאריקער מיזאמער
פּראַדוקטיווער טעטיקייט לטובת הרמת
החזנות האָט געלאָזן דורות דיקע שפּורן.

אהרן

קרן

קאטשקאַ

א װאָגיקער בייטראג צו דער סינאגאָנאלער
מוזיק זיינען די שאפונגען פון חזן אהרן
קאטשקאָ ,וועלכער האָט איבער א פערטל
דעם
יאָרהונדערט חשיבות'דיק פארנומען

עמוד אין טעמפּל ,אנשי

חסד ,,ניו יאָרק.

פון זיינע צאַלרייכע ליטורגישע קאָמפּאַני-
רונגען איז באַזונדערס נאָר גוט אויפגענו-
װערק
זיין פארעפנטלעכט
נגעװאָרן
מען

?עבודת אהרן' (א פרייטיק אַװנט גאָטעס-
דינסט פאר געמישטן כאָר מיט אָרג?-באנליי-
טונג) ,װאָס האָט אַרוסגערופן ווארעמע לויב
קריטיק פון מוזיקער און אדאָפּטירט געװאָרן
אין פיל מאָדערנע געמיינדעס .כאָטש ס'איז
אין א מאָדערנעם סטיל? קאַמפּאנירט ,איז עס
געטריי דער אלטער טראדיציאַנעלער חזנות
פון וועלכער ער אין שטארק באווירקט נע-

אהרן סאטשטסט

װאָרן אין זיינע יוננט יאָרן אין דער אלטער
היים.
צו זעקס יאָר איז אהרנ'דל שוין געװאָרן
א משורר ביים חזן פון זיין געבורט-שטעטל

אין

קאלישער

פּוילן (ווארטא,

גובערניע).

דערנאָך לערנענדיק אין קאלישער ישיבה
זינגט ער ביים שטאָט-חזן ר' נח זאלודקאָוו-
סקי .שפּעטער פאָרט ער שטודירן מוזיק אין
בערלין.
זיין רייד

געשולטע

קלאנגפולע

באריטאָן-

שטימע און מוזיקאלישע קענטעניש האָבן אים
דערמענלעכט נאָך נאָר יונג צו ווערן צווישן
די אָנגעזעענע חזנים אין אייראָפּע.
אין 1291

קומט

חוזן קאַטשקאָ

קיין אמע-

ריקע ,וואו ער װערט אויפגענומען פון דער
סלאַנימער שול אין ניויאָרק .דערנאָך װוערט

ער אוועקגענומען

פון ,הר סיני ,געמיינדע

אויף סטייט סטריט און שפּעטער אין יידישן
קאָמיוניטי צענטער אין פלעטבוש ,ביז ער
ווערט אנגאזשירט אויף א לעבנסלענגלעכן

פּאָסטן אין ,אנשי חסד ,,וואו ער אין בא-
ליבט געװואָרן פון דער גאנצער
אלס מענטש ,אי אַלס חזן.

געמיינדע אי

ליידער האָט א שווערע קראנקהייט אונ-
טערנעבראַכן זיין דערהויבענע חזנות-דינסט.

שוין

א לעננגערע
ן

טעה

א

ניום

יעקב

צייט

נעפינט

ברוקלינער

קיש

ס

זיך

אַרין/
נאטאָ

0

חזן

קאט-

אוו

האָט

פאַרזעצן

זיין

וואסילקאורסקי
()1944-1886

קורצער אָפּשאצונג צו וואסילקאָווסקי ס ער-
שטען

יאָרצייט*

קאָווסקי

חזנות-השפּעה

באקומען

ביי

האָט

יאַשע

וואסיל-

סלאָנימער

(אלטשולער) אין גראָדנע ,וואו ער האָט או

 ,ל .ואסילסאחטסקי

איינער פון די אידעאלסטע שעפערישע
כוחות אין אמעריקאנער חזנים-לאגער אי
געווען דער פריצייטיק פארשטאָרבענער גרוי-
סער מנגן ומשכיל יעקב לייב וואסילקאָווסקי,
וועלכער האָט הערלעד אָנגעהאלטן דעם גאָל-
דענעם פאָדעם פון שיינעם חזנות-גוסט פון די
פארגאנגענע דורות .זיינע געלונגענע רייך
קאָמפּאַזיציעס און רעטשיטאַ-
געהאָלפן א סר חזנים אין זייער

קאריערע.
י .? .וואסילקאָווסקי האָט זיר שטרענג
געהאלטן ביי דער פריערדיקער קלאסישער
חזנישער שיטה און ניט געװאָלט זיך אראָפּ-
לאָזן צום פּשרה'דיקן אמעריקאנער חזנות-

שטייגער
;אין חזנות איז ער געווען

גרויסער

ליסט ,װאָס האָט נעלעבט אין א מין פאן-
טאסטישער וועלט פון דעם שיינעם חזנות
אעוואנדאָווסקי ,אדלער ,נאָוואקאָווסקי,
פון ל
געראָוויטש און אנדערע חזנים פון די פארי
נגענע דורות; און אזוי פארטיפט איז ער
געווען אין זיינע מוזיקאלישע שאפונגען ,אז
ער האָט ניט באמערקט וי ארום אים בייט
זיד דער גאנצער וועזן פון דעם חזנות אין
אמעריקע ,און מען דארף צופּאסן דאָס חזנות
 2נער לאנע אין די הינע
צו העה
אמעריקאנער שולן .ער האָט פּשוט ניט גע-
קענט ,אָדער ניט טעט א ביסל ארונטער-
קומען פון די הויכע הויכקייטן אין וולעכע
ער האָט זיך געפונען שאפנדיק זיינע חזניש!
ווערק ,און דערפאר טאקע קען זיין איז ער
צום באדויערן פון פיל פון זיינע אמעריקא-
נער קאַלענן און אודאי ניט פון די שול-יידן
וי געהעריק אָפּנעשאצט געװאָרן".
זיין ערשטע

מעלאָדישע
טיוון האָבן

--

דער

אידעא-

געלערנט אין דער ישיבה .שפּעטער זינגט ער
אין ביאליסטאָקער שטאָט-שול ביי חזן שפּי
לאנסקי און ווערט דערנאָך כאָר-דיריגענט

ביי ר' נח לידער (זאלודקאָווסקי) אין קאליש.
דאָרט באווייזן זיך אויך שוין זיינע ערשטע
געראָטענע קאָמפּאָזיציעס .אים ציט אָבער
צום גרויסן צענטער ווארשע ,וואו ער זעצט
פאָר זיין מוזיק-שטודיום ביי פּראָמינענטע
פּראָפּעסאָרן און דיריגירט גלייכצייטיק דעם
כאָר ביי חזן משה זארניצקי .ער פּאָרט דער
נאָר קיין קעניגסבערג צום חזנישן אױטאָר
טעט עדוארד בירנבוים און לערנט אויך קאָנ-
טראָפּונקט ביי פּראָפּעסאָר אָטטאָ פיעבאך!
לערנט שפּעטער אין דער שטערנשער קאָנסער-
װאטאָריע אין בערלין .זיין מוזיקאלישע בא-
גאבטקייט ווערט דורך אלעמען באוואונדערט,
מען האָט גערעדט וועגן אים צווישן די בער-

וי ס'האָט

זיך אויסגעדריקט יהושע ווייסער ע ה אין א

*) ,מאָרגן זשורגאל",

מאי

.9891 ,52

נגינה

אין אידישן

לעבן
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לינער מוזיק-סטודענטן װוי װועגן
מענדיקן יידישן בעטהאָווען".

דער גור? האָט אָבער

אפּנים

דעם

געװאָלט

אקו-

אז

פּיאַנאַ באגלייטונג) זיינען א לענגערע צייט
געהערט געװאָרן אויף קאָנצערטן און ראדיאָ-
אוידיציעס.

ער זאָל ווערן א חזן.

ער האָט אייניקע יאָר אָנגעהאלטן חזנישע
פּאַָסטנס אין עננלאנד און אין ליטע .נאָך

דער ערשטער וועלט-מלחמה קומט חזן ווא-
סילקאָווסקי קיין אמעריקע ,וואו ער זעצט
פאָר מיט פולן שוואונג זיין ליטורגישע שע-
פערישקייט .א צאָל פון זיינע רעטשיטאטיוון
און כאָר-קאָמפּאַזיציעס ,האלט מען ,זיינען
עכטע פּערלען אין אונזער סינאנאַנאלישן
נגינה-אוצר .הנגם אין עכט מאַדערנער מוזי-
קאלישער באארבייטונג ,זיינען זיי אָבער גע-
שריבן און באזירט אויף דעם ריכטיקן יידישן
טראדיציאָנעלן נוסח התפלה.
א דבר

בעתו

זיינען

געווען

זיינע

צויי

ווערק ,רנה ותפלה" און ,רנת עמך ,,דועטן
און טערצעטן פאר י"נ .אין א צייט ווען כאָר-

געזאנג פון ברייטערן פארנעם איז אין די
אמעריקאנישע שולן שטארק איינגעשרומפּט
געװאָרן איז ער געקומען צו דער איבערציי-
גונג ,אז אזעלכע וװוערק זיינען ווירקלעך

=

זדב

בעתו

און

פראקטיש

בל

הדעות .ער האָט זיך באמיט צו קאָמפּאנירן
אין טראדיציאַנעלן גייסט; לייכט און עכט
יידיש ,אַזױ אַז דער זינגער וי דער צוהערער
זאָלן האָבן דעם געווינטשטן גענוס .זיינען
טאַקע די דאָזיקע שאפונגען געװאָרן זייער
אָננעמבאר צװוישן אמעריקאנער חזנים ,בא-
זונדערס ביי די יעניקע ואָס דאוונען מיט
קלענערע כאָרן.
ער האָט אויד דערצויגן אין דרך החזנות
א גרעסערע צאָל תלמידים ,פון וועלכע איי-
ניקע פארנעמען איצט ואר פּראַמינענטע
פּאָסטנס אין פארשיידענע לאנד-טיילן.
חזן וואסילקאָווסקי האָט אויך פארעפנט-
לעכט העברייאישע שירים אין פיל חזנישע
אויסגאבן.

אויד זיינע פארפאסטע יידישע לידער (מיט

משה

לעװינסאן

צווישן די נאָר אָנגעזעענע חזנים אין אמע-
ריקע איז א צאָל יאָרן געווען משה לעװוינסאָן,
וועלכער איז געקומען מיט א געהויבענער רע-
פּוטאציע פון מינסק ,וואו ער איז געווען 61
יאָר חזן פון דער דאָרטיקער כאָר-שול און
גלייכצייטיק אויך געזאננפּראַפּעסאָר פון דער
רוסישער רעגירונגס קאָנסערװאטאָריע.
אין דער יוגנט געלערנט בהתמדה תלמוד
און פּוסקים אין דער ישיבה פון זיין גע-
בוירן שטעטל בערעזינאַ ,מינסקער גובערניע,
דערנאָך זיננט ער אין מינסק ביים באוואוסטן
חזן ר' ישראל שאװועלזאָן ,לערנענדיק נאָטן
און ווידמעט פיל צייט אויף שטודירן גרונטיק
העברייאיש און א צאָל אייראָפּייאישע שפּרא-
כען.

אָנקומענדיק

דערנאָך

אין

ביאליסטאָק
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אלס

אין בערמאנס

טענאָר

העברייאישע
שטודירן

לעקציעס.
אין

מוזיק

כאָר גיט

שפּעטער
און

אָדעס

לייבעלע

ער אויך

ווא?הטטן

פּאָרט ער

נייט

דערנאָך

איבער אין פּעטערבורגער קאָנסערװאטאָריע.
זיין ערשטער חזנות שטעלע אין דער

אויף

אָדעסער העקערישער שול (גלייד נאָך רא-
זומנין) האָט ער זיך גיד קונה שם געווען .ער
ווערט אַרויסגערופן קיין ווארשע פון דער
באוואוסטער נאָזשיקס שול ,וואו ער אין גע-
 4יאָר ביז ער איז איינגעלאדן

שטאנען

גע-

װאָרן פון מינסקער כאָר-שול .אין מינסק איז

זיין רענאָמע געשטיגן און ער איז מפורסם
געװאָרן ניט נאָר אלס חזן פון הויכן ראנג
נאָר אויך אלס אויסגעצייכנטער זיננער פון
אַראטאָריעס און אנדערע קאַנצערטן פון װעל-
טלעכן געזאנג-רעפּערטואר.
די אומזיכערע לאנע נאָך די רעװאַלוציאַ-
נערע איבערקערענישן צווינגט אים צו פאר-
לאָזן

אָנקומענדיק

רוסלאנד.

אמעריקע

אין

.שערי

ווערט ער אויפנענומען אלס חזן אינם

ציון סענטער" אין בראַנקס .ער גיט זיך אויך
אונטערריכט,

אָפּ מיט מוזיקאלישן

שאפנדיק

שפּעטער אן איינענע סטודיע פאר מוזיק און
געזאנג .אויך זיינע באלערנדע ארטיקלען ווע-
גען יידישער און אלגעמיינער מוזיק האָבן גע-

צוינן גרויס אויפמערקזאמקייט
לישע

רייען.

אויך

ער האָט

אין מוזיקא-
די

בארייכערט

יידישע ליטורניע מיט א צאָל קאָמפּאָזיציעס.
די לעצטע

האָט

יאָרן

חזן לעװוינסאָן

זיר

אויסגעלעבט אין כבוד ביזן טיפן עלטער אין
וואו ער איז געווען

אריץן ישרא?,
ראש

פון

דער

מוזיק-קאַנסערװואטאָריע.

אגודת

געשטאָרבן
ת? אביב,

 8יאָר,

אין

החזנים

איז

חון

יוני,

און

משה

,5591

דער

פּראָפעסאָר

לייבעלע וואלדמאן

צווישן די אמעריקאנער-געבוירענע חזנים
איז איצט אָן ספק דער פּראָמינענטסטער לֵיי-
בעלע

אין עכטן סקארבאָוון חזנישן גוסט דערמאַנט
אונז דעם היימישן חזן ,ריכטיקער געזאָגט,
הארציקן בעל תפלה ,װאָס איז ביכולת אריינ-
צוברענגען די מתפּללים אין התלהבות און
רעליגיעזן עקסטאז.
ווען מיר פארטראכטן זיך וועגן אזא פיין
חזנישן כח ,ווילט
באַנאַבטן אמעריקאנער
זיד דרייסט אָפּווארפן די אָנגענומענע השערה
אז דער היגער באָדן איז ניט קאַפּאַבל ארויס-
עס
צוברענגען עכטע חזנישע פּראָרוקטן.
דארף נאָר זיין דער אמת'ער רצון באגלייט
מיט איינגעבוירענעם טאַלאַנט און געהעריקער
אין דעם פּרט קען
גייסטיקער צוגרייטונג .
אונז חזן לייבעלע וואלדמאן דינען פאר א
גאָר

יושב
זפיןון

לעװוינסאָן
עלטער

פון

אין

גוטן

ביישפּי,

אַריינגעטראָטן אין חזנות-פעלד איז וואלד-
מאַן
נאזש.

אין

וואלדמאן.

זיין אייגנארטיקער

דאוונען

נאָר יונג מיט
לערנענדיק

אַ פיינעם
בהתמדה

גייסטיקן
אין

א

בא-

ניה-יאָר-

קער ישיבה האָט ער גלייכצייטיק זיך געהעריק
אָנגעזאפּט מיט נגינה ,זינגענדיק ביי אויס
שטייענדע חזנים .ער האָט אויך קולטיווירט
זיין

שטימע

ביי

אַ באַוואוסטן

געזאננ-פּראָ-

נגינה

אין אידישן

לעבן

יאָסעלע ראָזענבלאט ז"ל ,ביי וועמען ער האָט

פּעסאָר אזוי ,אַז ווען ער איז צונעטראָטן צום
עמוד אלס חזן האָט ער זיך געפילט דרייסט
און פול מיט ווירדע כזקן ורגי? און באגייס-

שטארק

מפורסם געװואָרן ניט נאָר אין ניו-יאָרק ,נאָר
אויך ברייט און ווייט איבערן לאַנד.

די גרויסע השפּעה
חזנות במשר פון 9
גאָר נוט נגעדינט אין
פארנעמען גאר יונג

טערט

די צוהערער.

זיין נאָמען איז שנעל

שטארק
זיינען
זיינע גראמאפאָפּלאטן
פארשפּרייט .אויד זיין אָנטיי?ל אין יידישע
קלאַנג-פילמען האָט אים זייער פּאָפּולער נע-
מאַכט.

שלמה

פון
יאָר
זיין
דעם

יאָסעלעס געניאלער
האָט אים שפּעטער
חזנישער קאריערע.
עמוד פון טעמפּל

,עמנואל .אין באַראָ פּארק ,וואו עס איז גע-
שטאַנען אזא חזנישער ריז װוי זאוול קווארטין
און אַנדערע חזנים נדולים -- ,דאָס האָט
ווירקלעד געמיינט א נאָר גרויסע דערגרייכוננ.
מיט פ יאָר שפּעטער ווערט חזן בלאָק איבער-

גענומען

(שקיא = -לאק

נושא

חן

געווען

אין

רייכן

טעמפּל

,בני

שלום',

לאַנג איילאנר.

חזן בלאָק איז אויך אַנגאזשירט

געװאָרן

אויף א סעריע קאַנצערטן איבערן לאנד און
אויך אין דרום אמעריקאנער לענדער .זייער
אויסנענומען האָבן זיינע פילע חזנישע רע-
קאַרדירונגען און זיינע צאַלרייכע אויפטריטן
אויף דער ראדיאָ .אמערסטן פּראָמינענץ אָבער
האָבן אים פארשאפט זיינע וועכנטלעכע טע-
לעװיזיע-פּראַנראמען .אין דעם פּרט איז ער
געווען איינער פון די ערשטע חזנים אין אמע-
ריקע פּריווילעגירט צו זיין מיט טעלעוויזיע-
אויפטריטן.

ש.

בלאָט

דער חזנים-לאגער אין אמעריקע מעג רעכט

שטאלצירן מיט נאָך אן איינענעם געראָטענעם

פּראָדוקט חזן שלמה (טשארלס) בלאָק ,וועל-
כער איז געקומען צום עמוד נוט באוואפנט
מיט מוזיקאלישער קענטעניש צוזאמען מיט
יידישן וויסן װוי אויד מיט אַקאַדעמישער ביל-

דונג (גדאדואירטער יוריסט).
א געבוירענער אין ניו-יאַרק האָט ער צו
? יאָר שוין גענומען זינגען אויף זיין זיסן
אלט אין א סינאַנאָגאלן כאָר ,און מיט איין
יאָר שפּעטער אָננעקוומען צום גדול החזנים

מען װאָלט געקענט אנווייזן אויף נאָך א
היפּשער צאָל אמעריקאנער-געבוירענע אויס-
געצייכנטע חזנים ,וועלכע האָבן גאָר ערנסט
גענומען די מלאכת הקודש און געקומען צו-
געגרייט מיט פילזייטיקער מוזיקאלישער ,יידי-
שער און אַלנעמײינער בילדונג .זיי האָבן צו-
געגעבן גרויס חשיבות דעם היגן חזנות-פעלר.
וועט דאָ ווינשנסווערט זיין אָנצואווייזן כאָטש
אויף אייניקע פון זיי:

(לויטן א"ב) :ה .אבראמסאָן ,ש .באַשקאָ-
וויטש ,פ .בלאכמאן,
לער ,ש זיידעלמאן,
ס .שארף א.א.

ה .ל .נרינבלאט ,ס .זי-
ח .פּאנוש ,מ .ריננעל,

091
ם

אוישער

שה

חזן ,וועמען ס'איז געלוננען צו ווערבירן
פיל פארערער.

נאַר

זיין נאָגנדיקע חזנ'ישע תשוקה פון דער
פריער יוגנט האָט אפּנים שפּעטער גובר גע-
ווען זיינע טעאטראלע דערפאָלגן און באקומען
צוריק א תיקון ביים עמור.

יהושע וואלאך
און

(כאָר-דיריגענט ,אימפּרעסאַריאָ
זינגער)

משחה אוישער
משה

איז

אוישער

היינט צו טאָג

איינער פון

די פּאָפּולערסטע חזנים אין אמעריקע .דורך
זיינע כסדרדיקע קאָנצערט-נסיעות ,דורך זיינע

2

גראמאָפאױפּלאטן און באזונדערס

רך דעם חזנ ישן קלאננ-פילם,דער ווילנער
בעל הבית ל' ,.װואו ער וב די טיטול-
ראָל ,האָט זיך זיין נאַמען צוטראָגן צווישן די

ינענט און אין פיל אנ-

יידן פון נאנצן

אױר סדינ
עי
א
דערע
ישראל .זיין פּרעכטיקע דראמאטישע שטימע,
פלאמיקער זינגערישער טעמפּעראמענט ,זיי-

ער קלאָרע דיקציע און געפילפולע אינטער-
פּרעטאציע

ברענגען

אַרין

אין התחעלות

די

צוהערער.

 7טסאה

סענסאַציאָנעל? איז געווען אוישערס ספּאָנ-
טאַנער איבערגאנג צו חזנות פון דער טעאַ-
טער-בינע ,מיט וועלכער ער איז מערערע יאָרן
געווען ענגפארבונדן .דער דאָזיקער שריט זיי-
ניט וייניק
נער האָט בשעתו אַרויסנערופן
קעגנערשאפט מצד די אָרטאָדאָקסישע יידן
ובנפרט אינם חזנים-לאנער .אָבער זיינע שטיי-
גענדע דערפאָלגן אויפן חזנות-געביט האָבן
ענדלעך גורם געווען שלום צו מאכן מיט דעם
אַרויסגערופענעם

איז

געװאָרן

ווידערווילן.

פאקטיש

אן

משה

אוישער

איינגעבירגערטער

יהושע

איז

וואלאך

געבוירן

אין

געװאָרן

לוצק  -װאָלין .צו  9יאָר זינגט ער שוין .אלט"
בִיו

זיין

און

לערנט

אין
מו

פעטער

ו

יקאלישן

חזן

ער

קומט

-

אין

קיין

אונטערריכט

פּלאטאן-:ברונאָף,
יהושע

אפרים

גלייכצייטיק

2191
(:

ר"

הענרי

ווייסער

 5צקער

דער

(קליגער)

ישיבה.

נעמט

אמעריקע,
-

אין

ניו

יאָרק

ביי

און

ביי

ראסאטא

(פילדערוואסער).
עו

צייט

אַנטװיק
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זו ן
ר

ננינה

אין אידישן

לעבן

=
/פ'

ביי אים א רייכע באס-קאנטאטע שטימע ,קופ-
טיווירט ער זי ביי די פּראָפּעסאָרן דאנאטא
א .פאראדיסא און פּערוטשיאַ קאפּעליני .ער
טרעט אויף אין פארשיידענע כאָרן אלס סאָ-

ליסט און ענדלעך אלס פאָלקסזינגער אין יידי-
שע

ראדיאָ-פּראָגראמען.

גלייכצייטיק

ניזירט ער אן ערשט-ראנניקן

אֶרגא-

מוזיקאלישן סי-

גאלן כאָר און פארטרעט אלס דיריגענט
פּראָמינענטע שטעלעס מיט די בארימטסטע
חזנים אין לאנד.
אין 7991

ארנאניזירט

ער די סננינה

זיקאל ביוראָ" און פּרעזענטירט
הזנים פון אמעריקע

מו-

די בעסטע

און אייראָפּע .אין 8291

אראנזשירט ער דעם ערשטן אויפטריט אין
קארנעני האָל פאר דעם נרעסטן וועלט-חזן
פון היינטיקער צייט ,משה קוסעוויצקי .נאָך
אים ברענגט ער א פּלעיאדע פון אויסשטייענ-
דיקע חזנים :דעם ווילנער לעצטן שטאָט-חזן

יוסף איידעלזאָן ,חזן אפרים ראָזענבערג און
חזן שבתאי אקערמאן פון ישראל; אויך די
חזנים שלמה קרייטשטיין פון ווין ,װאָלף ריכ-
טער פון אויסטראליע און צענדליקער אנדע-
רע.
א דאנק זיין טעטיקייט האָט י .ואַלאך
ארויסנערופן א באלעבונג אויף דער אמערי-
קאנער

החזנ'ישער

ארענע.

צבי דאַנטע
די חזנים-משפּחה אין ניו יאָרק איז לעצ-
טענס בארייכערט געװואָרן מיט נאָך א נייעם
כּח ,װאָס גיט גרויס צוזאָגן ,און דאָס אין
דער יונגער פיין געשולטער חזן צבי דאנטע.
א געבוירענער אין סואוואלק ,פּוילן ,אין
 ,7האָט ער ייננלווייז זיר שוין אויסגע-
צייכנט אלּס סאַליסט אינם כאַר פון דער
שטאָט-שול .ביים אָנהויב פון דער צווייטער
וועלט-מלחמה האָט ער צוזאמען מיט די על-
טערן געשווארצט דעם גרעניץ און פארבליבן

אין
ר

ו

ווייסרולאנדישן
*א'י

נ

ז

יא

ר

*י.

-+ג

אריינ געט

שטעט?
זי

אָטן

גאי.

א

|

פטא אַלבצי,

וואו

=אארההר-אאי"ר

פאָלקס

שׂוֹ.2

שפּעטער ביי א פאַרנעקומענער אלימפּיאדע
האָט דער יונגער
פון נאנץ ווייסרוסלאנד
דאנטע געוואונעןדעם ערשטן פּרייז פאר זיין
אויסגעצייכנטן זינגען .דאָס האָט אים אויך
דערמענלעכט צו באקומען א פרייען סקא-
לערשיפּ אין מינסקער רעגירונגס קאָנסערווא-
טאָריע .ער האָט תיכף גענומען ציען גרויס
אויפמערקזאמקייט פון דאָרטיקע מוזיק-פּראַ-
פּעסאָרן .אין דער צייט פון שטים-מוטאציע,
ווען זיין פּראַפּעסאַר האָט אים פארבאָטן צו
זינגען ,האָט ער זיך פלייפיק נגעלערנט שפּילן

טשעלאָ.
נאָר דער מלחמה איז דאנטע צוריקנעקומען

קיין סטאָלבצי ,וואו ער האָט שוין ליידער
קיינעם פון זיין משפּחה ניט געפונען .צוזא-
מען מיט די פיל טויזנטער אומגעבראכטע יידן
דורד די מערדערישע נאציס זיינען אויד זיינע
עלטערן

און

אַלע

קרובים

קרבנות

געפאלן.

ער פאָרט קיין לאָדזש ,פּרובירט ווייטער פּאָר-

זעצן מוזיק-שטודיום ,אָבער ס'איז שוין ניטאַ
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די שטימונג אוֹן װוילן צום לערנען .עס עג-

דער עצה פון זיינע קרובים אריינגעטראָטן
אין מירער ישיבה און בהתמדה גענומען זיך
באוואפענען מיט תלמודישן וויסן .אין דער

פארגאָסן

זעלבער צייט לערנט ער אויך גרונטיק חזנות.

אים

בערט

אין

װוי צו אנטלויפן

דורכנעווייקט

איז
ייריש

מוה

דער

איינציקער

רעיון

פונם לאנד ,וואו דער באָדן

מיט

אזוי

פיל

מיט אים פאראינטערעסירט זיד דער באקאנ-

בלוט.

מיט גרויס שוועריקייט געלינגט אים ענד-

לעד זיך דערשלאָגן קיין איטאַליע .ועורארפט
יר אַריין מיט זיין גאנצן יוגנטלעכן ברען
פאָרזעצן לערנען מוזיק אין קאַנסערװאטאָריע
פון רוים .עס באגליקט אים צו געװוינען חן
ביי די בעסטע פּראָפּעסאָרן פון שיינעם גע-

זאנג (בעל קאנטאָ) .ווען דער גרויסער איטאַ-

ליענישער זינגער בענדזשאַמינאַ דזשילי האָט
אים געהערט זינגען איז ער שטארק באגייס-
טערט געװאָרן און אים פאָראויסגעזאָגט א גו-
טע צוקונפט אלס אפּערע זינגער .אויף דזשי-
לִיס רעקאָמענדאציע האָט דאנטע באַקומען
איינעם פון די אנערקענטסטע געזאנג-פּראָ-
פּעסאָרן אין רוים ,וועלכער האָט זיד מיט אים
שטארק

אָפּנעגעבן

איבער

 3יאָר.

דער יונגער דאנטע עמיגרירט קיין אמע-
ריקע .קומענדיק קיין ניו יאָרק אין ער לויט

טער

מעצענאט

און

מעלאָמאן

משה

מאָרנע

שטערן ,וועלכער עפנט אים א וועג צו עפנט-
קעכע אויפטריטן ביי גרעסערע אונטערנע-
מונגען פון רעליגיעזן כאראקטער .דער יונ-
גערמאן ווערט שנעל נתידע אין דער גרויסער
יידישער ניו יאָרק .עס נעמט ניט לאנג ביו
צבי דאנטע ווערט א פולשטענדיקער הזן און
זיין

דערפאָלנ

אלס

עמוד

קינסטלער

האלט

איצט אין כסדר'דיקן וואקסן.
זיין פיין געשולטע לייכטע לירישע טענאָר
שטימע (מיט פריי-אָפּערירנדיקע .רע" און

,מי" טענער אין דער אויבערשטער לאגע)
און זיינע עכט קינסטלערישע פליסיקע אי-
בערגאנגען פון דער שטימע אין מעצאווא-
טשאַ און פאלעסטאָ רופט ארויס באוואונדע-
רונג ביי מוזיק מבינים און וירקט וי א
באלזאם אויף די צוהערער.

נגינה אין אידישן לעבן

הייר'

ייייי
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זירש מאַרכביין
6=5

איצטיקער

פּרעזידענט

אין אמעריקע
באַקומען

פא =

אן

פון

און קאנאדע.
ערן-טיטול
נישער

פארבאנד

חזנים
ערשטער

פון

דער

חזן צו

איטאַליע-

רעגנירונג.

הירש

באַוואוסטער

מארכביץן

מעלאַמאן

און

מעצענאט,

ואָ

האָט פינאנציעל און מאָראליש פיל געלייס

טעט פארן אמעריקאנער ,חזנים-פארבאנד.

משה

מאָרגעגשטערן
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קאנאדער
הנם קאַנאַדע מיט די
זיינען אייננטלעך כמעט
יידיש-געזעלשאַפּטלעכן
זאָגן ,װי א שטוב מיט
דאָס קאַפּיטל חזנות אין
שוין צו פאַרצייכענען
זעלבסטשטענדיטן

פאַראייניקטע שטאַטן
אין אַלע פּרטים פונם
לעבן ,וװאָלט איך
אַ קאַמער ,דאָך האָט
יונגן קאַנאַדער ישוב
אַ גאַנץ קאָלירפולן

געשיכטלעכן

עס געלאָקט און אָנגערעגט חשק ביי אויס-
שטייענדע אַמעריקאַנער חזנים איבערצובייטן
זייערע פּאַזיציעס אויף קאַנאדער חזנישע
אַמטן .אויד אַ באַדייטנדע צאָל פּראָמינענטע
חזנים פון אייראָפּע האָבן פאַר זיר אַ נייעם
מקום מנוחה געפונען דאָ אין לאַנד ,נאָכדעם
וי זייערע אַלט-אײיננעזעסענע קהלות זיינען
נאָר די מלחמה-יאָרן רואינירט און פאַרוויסט
געװאָרן.

רעקאָרד

יידישער
אויב דער פערטל-מיליאַניקער
ישוב אין קאַנאַדע איז לנבי דעם אַמעריקאַנער
יידנטום נאָר קליין אין כמות ,איז אָבער אין
איכות ,האָט זיך דער אַלנעמײנער יידישער
קולטור וועזן דאַ אין לאַנד ,איינשליסנדיק
אויד דעם חזנישן נגעביט ,לנמרי נאָר נישט
צו פאַרשעמען קענן דעם שכנות'דיקן פיל
מאָל גרעסערן ישוב .אין געוויסע פּרטים האָט
זיר די יידישע קאַנאַדע זאַנאַר אַרױסגעװיזן
פאַר אַ מוסטער .דוקא דער פאַקט ,װאָס די
אַנטװיקלונג פון קאַנאַדער יידישן ישוב אין
אַ פיל שפּעטערדיקע ,װוי אין אַמעריקע ,האָט
אין אַ גרויסער מאָס נורם געווען אָפּצוהאַלטן
די שנעלע טעמפּאַ פונם אַנגייענדיקן אַסימי-
לירונגס-פּראַצעס אינם גרויסן שמעלץ-טאָפּ.
אין אַ געוויסער מאָס האָט עס פּרעזערווירט
דעם אַריבערגעבראַכטן יידיש-נייסטיקן באַ-
גאַזש און נאָבעלע טראַדיציעס פון דער אַלטער
היים ,ואוו עס האָט נעשפּרודלט מיט תורה,
חכמה וננינה ביחד.

קאַנאַדע איז אויך געװאָרן א נינסטיקער
פּלאַץ פאַר גרויסע חזנים-אַטראַקציעס .כמעט
אַלֶע פון די וועלט באַרימטסטע חזנים האָבן
דאָ גאַסטראָלירט מיט דערפאַלג מערערע מאָל
מיט קאָנצערטן און תפלות ,געװוינענדיק פאַר-
ערער אין גרויסע צאָלן.
בכלל האָט חזנות לעצטנס דערגרייכט אַ
גאַנץ נייעם וװענד-פּונקט .דער נרויסער היס-
טאָרישער שנוי אינם יידישן לעבן האָט גורם
געווען ,אַז אַ באַדייטנדע צאָל פון אונזער
פאַרפרעמדטער יוננט זאָל זיר אַ קער טאָן
מיטן פּנים צום פאָלק ,װאָס איז זיכער פון
די גרעסטע געווינסן פאַרן קיום האומה .נייע-
רע האָפנוננען האָבן זיך ענדלער גענומען
אױיסשטראַלן אויפן יידישן האָריזאַנט ,וועל-
כע האָבן אַריינגעבראַכט אַ ממשות'דיקע ענ-
דערונג צום בעסערן פאַר די שלוחי צבור
פונם יידישן פאָלק .די שול ,דער מקרש מעט,
איז געװאָרן דער צענטער פון יידישן לעבן
און באַקומען צוריק דעם;כתר קדושה.

א דאַנק דעם איז אויך דער מצב החזנות,
אַפּילון אין דער שפל'דיקסטער צייט אין די

יאָרן פון עקאָנאַמישן קריזיס

חזנות

נאָך דער ער-

אויף וויפי? חזנות אין קאַנאַדע האָט שוין
געשלאָגן טיפע װאָרצלען אין אָט דעם נייעם
באָרן איז צו דריננגען פונם פאַקט ,װאָס נאָך
מיט צענדליקער יאָרן צוריק האָט שוין דער
הינער יידישער ישוב באוויזן אַרויסצוגעבן

שטער וועלט-מלחמה ,ווען דער חזנים-לאַגער
אין אַמעריקע איז באַהערשט געװאָרן פון
יאוש און כאַאָס ,לפי ערך געשטאנען אין
קאַנאַדע אויף אַ נאַנץ אַנדערער מדרגה .איז
גאָר קיין וואונדער נישט װאָס גאַנץ אָפּט האָט
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אייגענע חזנישע פּראָדוקטן ,וועלכע האָבן
פערנומען אַ גאר אַנגעזעענעם פּלאַץ אין דעם
אַלגעמײנעם חזנים-לאַגער פון אַמעריקאַנער
קאָנטינענט.

דער פּאָפּולערסטער פון זיי איז געווען
יאָסעלע שליסקי ע"ה*) ,וועלכער האָט דער-
גרייכט די מדרגה פאַררעכנט צו ווערן צווישן
די סאַמע באַרימטסטע עמוד קינסטלער פונם
דור .אין יענער צייט האָבן אויד פּראַמינענט
פיגורירט די טאָראָנטער יונגע חזנים אברהם
סעלסקי ,ע"ה**) ויבדל? לחיים אברהם סיננער
און אַנדערע.

אויך די לעצטערע ואָרו איזו דער חזנים-
לאַנער באַרייכערט נעװאָרן מיט א גרופע
יונגע באַנאַבטע חזנישע כוחות פון קאַנאַדע
(איבערהויפּט פון טאָראָנטאָ) װוי :הענאַר
באָרענשטיין (איצט אין קאַליפאָרניע) ,יעקב
באַרקין (איצט אין ואַשיננטאָן)  שמואל
סטאלניץ (פריער אין וואנקואווער ,בריטיש
קאָלאָמביא ,שפּעטער אין מיניאַפּאָליס און
איצט אין טאָראַנטאָ) ,נתן קאַצמאַן (איצטי-
קער פּרעזידענט פון ,קענטאָרס אַסעמבלי"
אין קאַליפאָרניע) ,לואיס הערמאַן (איצט אין
ניו יאָרק) און אַ צאָל אַנדערע יוננע עמוד
קינסטלער ,וועלכע אַמטירן איצט אין פּראָ-
מינענטע שולן פון אַמעריקע און קאַנאַדע.

סטאלניץ

ביים באַהאַנדלען דאָס קאַפּיט? קאַנאַדער
חזנות װועט מיר אויסקומען זיך מער בריי-
טער

אָפּצושטעלן

דוקא

אויפן

צווייט-גרעסטן

צענטער אין דער דאַמיניאָן ,טאָראַנטאָ ,װאָס
האָט לעצטנס געפייערט  001יאָר אָרנאַניזירט
יידיש לעבן ,און וואו איך בין אייננטלעך אַ
תושב די מערסטע יאָרן פון מיין זיין דאָ אין
לאַנד .אנב זייענדיק אויך דער גרינדער פונם
אַרטיקן חזנים-פאַרבאַנד נאָר מיט אַ פערטל
יאָרהונדערט צוריק ,גיט עס מיר אַ מעגלעכ-
קייט צו קענען פאַרצייכענען מער פּרטים
איבער טאָראָנטער חזנות איידער פון די אַן-
דערע קאַנאַדער קבוצים.

דער ערשטער חזן אין טאָראָנטאָ מיט הונ-
דערט יאָר צוריק ,ווען ס'האָט זיך אָרגאַניזירט
אין שטאָט

די ערשטע
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קאָנגרעגאַציע

יירישע משפּחות ,איז געווען רעוו .חיים
גאָלדבערנ פון ניו יאָרק ,וועלכער האָט אויך
געדינט אַלס רב און שוחט.
מיטן וואוקס און אַנטװיקלונג פונם ישוב
האָט אויך דאָס חזנות אין די שפּעטערדיקע
יאָרן אָנגענומען אַן אַנדער אויסזען .די פּאַ-
זיציע פונם חזן האָט אָנגעהויבן ווערן סטאַ-
ביל ,חשיבות'דיקער און מער געזיכערט עקאָ-
נאָמיש ,אַזױ אַז ער האָט זיר שוין געקענט
ווידמען דער פּראָפּעסיע נישט צו זיין אונ-
טערװואָרפן אין דער ראָל פון אַ ,כל בו" ,װאָס

* 8 6געברשענטר

8טטהשטצט

אט

געסטומען אַן עלף-יאריסער
טאַָ

מאַן.
גיטע

ד09ן1

אין

שפּעטער
יאָר

שין

צחאַמער

פיט

יינגל קײין טאָראָ
מיט

האָט שליסקי
טאַָראַנטער

חזו

משה

שטודירט

ואל

אײ:

קאגסערטאטאריע,

גראַדואירנדיק מיט א דיפּלאָס +בעטשלאר אוו
מיוזיט" א זיין דערפאלג צעװאַטסט זיך אַלס
אויסגעצײיכנטער עמוד קינסטלער אט אַמעז
ריקע ,טאו ער האָט פֿאַרטראָטן די פּראַצי
גענטסטע חזטת אַמטו .געשטאַרבן נאָך א
פראנקהײיט אי וי יאָרה,
לאגגייעריקער
 ,5אין עלטער פון פפ יאָר.
*) זײן ערשטע חזנוחת שטעלע שיז געטען
אש דער .טאל צחײט" שטל .טאהאנטא .דער
נאָך טין אַטלטנטא ,דוזשארדזשיש ,טון שפע:.
טער טין באַלטימאָר ,װטו ער איז געשסטגען
8מפטד גל ער סוף יא,1891 ,

איז געצוואונגען צו דינען קהל מיט עטלעכע
כלי-קודש'דיקע אַמטן כדי צו מאַכן חיונה.

פון די ערשטע אָנגעזעענע חזנים אין טאָ-
ראָנטאַ מיט אַ האַלבן יאָר הונדערט צוריק,
װאָס האָבן גורם געווען דאָס חזנות זאָל מיט
פּראָמינענץ איינגעשלאָסן ווערן צװוישן די
באַװוירקנדסטע גייסטיקע פאַקטאָרן אינם רע-
ליניעזן לעבן פון היגן ישוב זיינען געווען:
מ .שולמאַן און מ .קאַפּלאַן ע"ה (8081
און מיט עטלעכע יאָרן שפּעטער
)82
8

סההסבע

בישגרטפ"ט

פט

וו

ט,

שאם.

לאַן טיז פאשַרעפנטלעכט טינםס פופציקיאָריקן
הו  2צבהת
פט  ביעי המההש
שבילײטד
חהלים"

(מיקטל

סטריט

שול),

רעדאַגירט

פן

ננינה

אין אידישן

לעבן
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א .מאנאָוויץ ע"ה*) .זיי האָבן אויד שו
ליינט דעם ערשטן יסוד אין שטאָט פאַר סי-
נאַנאַנאַ?ל-כאַראַלן געזאַנג ,װאָס האָט זיך
שפּעטער בהדרגה אנטוויקלט צו אַ פיל הע-
כערער ניוואָ אַ דאַנק דעם צונעווינס פון
וועלט באַרימטן חון ב .װלאַדאָװסקי און
דערנאָך פון אַ צאָל באַרופענע מוזיקאַלישע
חזנים װי :מ + .י .זאיעץ ,א .י .שערמאַן ,שלמה
פעקסקי?) .2 ,נארטענהויז ,א .בארקין ,י.
דארסקינד
52

ב .װלאַדאָוװוסקי
(לעצּטער

מאַהיטאַגער

פלעיאַדע

חזוַים

פון

פריערדיטער

גדולים)

כמעט א האַלבן יאַרהונדערט װוי
החזנים ב .װולאַדאָווסקי געפינט זיך
נאַדע ,וואו ער האָט זיך פילזייטיק
נעמאַכט און איז אָן שום ספק דער
נענטסטער חזן אין לאַנד.

דער זקן
אין קאַ-
באַליבט
פּראָמי-

אַ נגעבוירענער אין סמילע ,קיעווער גובער-
ניע ,די געבורט-שטאָט פון די וועלט באַרימ-
טע חזנים ראַזומני ,נוטמאַן ,משה קאַרעצקי
אייזיק בראון (פאָטער פון געניאַלן דיריגענט-
קאָמפּאַזיטאָר צ .בראון) ,משה נאַנפּאָלסקי
שאן .עליהם השלום ,ויכדלן קחיים ,מאַ-
ש .טריב ,דערשינען אין ד3פו .חזן סאַפּלאַן
איז אָנגעקומען טין טאָראַנטאַ אין דספו אן
גלײך אויפגענומען געטארן אַלס שליח צבור
פן דער דערמאַנטער שול .שפעטער אי ער
איבערגעגאַנגער אין פעלר פון מסחר.

*) נפטר געװאָרן אי שיקאגא.4591 ,
**) געוועזענער שטאט'סזן פון ברוסילאו
(פישװצער גוב ,).געקומען קין אַמעריקע אין
*-ןטע .שש עה שיט געטטן  2יאר אש טיור
יאָרס אט אין  6191אנגעקומען אין טא
ראַנטאָ אַלס חזן פון דער רוסישער שלל.
שפּעטער געװאָרן כאַר-דיריגענט אי מיסאל
סטריט שול .געשטארבן אי  ,7291אש על'
טער פון  46יאָר,

לאַווסקי ,לואיס ליפּעץ און אַ צאָל אַנדערע
חזנים גדולים ,האָט חזן װלאַדאָווסקי אָנגע-
הויבן זיין חזנות מיט געקרוינטן דערפאָלנ
ת זייז ערשטער חזנישער פּאָסטן
אין
איז געווען אין קיעוו ,דערנאָר שטאָט-חזן אין
באַכמוט (וואו עס זיינען געשטאַנען נאָך אים
ביים זעלבן עמוד די באַרימטע חוני
לעװינסאָן און דוד רויטמאַן ע"ה).
שפּעטער ווערט וװולאַדאָווסקי ארויסנעפאָ-
דערט קיין סעװואַסטאַפּאָל אַלס שטאָט-חזן,
דערנאָך ווערט ער אויפגענומען אין דעם ניי-
אויפנעבויטן טעמפּל? פון דער קולטוס גע-
מיינדע אין דער טערקישער עיר הבירה קאָנ-
סטאַנטינאָפּאָל ,פון װאַנען זיין נאָמען צע-
שפּרייט זיר מיט באַרימטקײיט צווישן אַלֶע
יידישע קיבוצים פון נאָענטן מזרח ,בין ער
ווערט איינגעלאַדן אַלס אױיבערקאַנטאַר אין
באַרימטן טעמפּל ,קאָראַל" פון בוקאַרעסט,
רומעניע ,אַלס ממלא מקומו פון באַוואוסטן
חזן ווייס ע"ה .דאָרט איז חזן װלאַדאָווסקי
געשטאַנען מיט גרויס כבוד עטלעכע יאר צו-
זאַמען מיטן באַרופנסטן דינאַמישן שול די-
רינענט און גרויסן מוזיקער לעאָ ליאָוו .פון
בוקאַרעסט ווערט חזן װולאַדאָווסקי אַרויסגע-
פאָדערט קיין אַמעריקע ,וואו ער פאַרנעמט
דריי יאָר דעם חזנות-אמט פון דער ,אוהב
צדק" שול (וואו נאָד אים איז אויפגענומען
געװאָרז יאַסעלע ראַזענבלאַט ע"ה); יע
דריי יאָר אין שיקאגאַ אין דער רוסישער שו
קומענדיק אויף אַ קאַנצערט קיין טאַראַנטאָ,
ווערט ער ממש ,געקידנעפּט" און מער נישט
אַװעקנגעלאָזן ,אַפילו אַריבערנעבראַכט זיין
כאָר פון שיקאַגאָ.
זיין לעצטער חזנות-אַמט אין געווען אַ
משך פון איבער אַ פערטל יאָרהונדערט אין
,בית המדרש הגדול (מיקאָל סטריט שול),
ביז די זעלבע געמיינדע האָט זיד פאַראייניקט
צוזאַמען מיט דער ,גואל צדק" שול אין איין
גרויסער קאָנגרענאַציע און אויפגעבויט אינם
נייבאַזעצטן צפון טייל פון טאָראַנטאַ די

גראַנדיעזע שול אונטערן נאָמען ,בית צרק",
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(מיט  000,3זיץ :פּלעצער) ,ואָס איז היינט
צו טאָג די גרעסטע שול אויפן נאַנצן צפון-

אַמעריקאַנער

קאַנטינענט)*.

פּאַר די אַלע יאָרן פון חזן װלאַדאָווסקיס
ליטורנישער

דינסט

אין טאָראַנטאַָ

איז דער

כאָר ביי אים אין שול שטענדיק אָננעפירט
געװאָרן אונטער זיין פּערזענלעכער מוסטער-
האַפטער לייטונג .צום גרויסן טייל זיינען נע-

זונגען געװואָרן זיינע איינענע קאַמפּאַזיציעס,
וועלכע זיינען אַדאָפּטירט נעװאָרן אויך פון
אַנדערע חזנים מיט זייערע כאָרן.

זאל דאָ אויד דערמאַנט װוערן אַ לויבנס-
ווירדיקער פאַקט צו חזן װולאַדאָווסקיס פאַר-

דינסטפולן

רעקארד,

װאָס אין פאַרגעקומען

ערשט מיט אַ יאָר צוריק אין מאָנטרעאל .אין
צוזאַמענהאַנג מיט דער פייערונג פון יידישן
מוזיק-חודש אין דער קאַנאַדער מעטראָפּאָליע
אין  ,0991שרייבט מיר בשעתו פּראָפּ .יעקב
ראָזמאַרין ,דער סעקרעטאַר פוןמאָנטרעאלער
פון
א
חזנים-פאַרבאַנד און יי
דאָרטיקער ,שער השמים" שול ,אַז אינם באַ-
רייכערטן פינאַנאָגאַלן רעפּערטואַר פאַר די
אַלע  4שבתים פון אָננייענדיקן מוזיק-חודש
האָט מען דאָס יאָר אויך אייננעשלאָסן די
באַרימטע ליטורגישע קאָמפּאָזיציע ,מ,ודים"
פון זקן החזנים אין קאַנאַדע ב .װולאַדאָווסקי.

דערמיט האָט מען געװאָלט אויסדריקן טיפע
אָנערקענונג צו איינעם פון די לעצטע מאָהי-
קאַנער פון דער פריערדיקער פּלעיאַדע באַ-
רופנסטע חזנים ,וועלכע זיינען געווען אַ שם
דבר

צווישן

די יידישע

נעמיינדעס

אויף

ביידע

זייטן ים.
אויך אין דער מאָנטרעאלער ,,שערי

ציון"

שול ,וואו דער כאָר דיריגענט אין שמשון
ראָזמאַרין (אַ זון פון יעקב ראָזמאַרין) איז
אויפן זעלבן אופן צוגעטיילט געװואָרן כבוד
דעם קאַנאַדער חזנישן װעטעראַן ,באַנוצנדיק

זיר מיט דערפאָלג די אַלע שבתים

מיט זיין

;מורים".

ס'איז דאָ אנב ווינטשנסווערט צו דער-
מאָנען נאָך אַ פאַקט ,װאָס איז שוין אפשר
געװאָרן חזניש-היסטאָריש ,אַז צווישן די ער-
שטע רעקאָרדירער פון חזנות אויפן גראַ-
מאָפּאָן מיט אַ זעכציק יאָר צוריק איז געווען
חזן װלאַדאָווסקי ,אין איין צייט מיט די וועלט
באַרימטסטע עמוד קינסטלער זאַוול קװואַרטין
און גרשון סיראָטא עליהם השלום .זייערע
פּלאַטן האָבן צעטראַנגן אונדזער ליטורגיש גע-
זאַנג איבער אַלע ווינקלען פון דער יידישער
וועלט.
אין

1991

אין

דורך

דער

איניציאטווע

פון מיין ווייניקייט מיט דער מיטווירקונג פון
מיין פריצייטיק פאַרשטאַרבענעם פריינט ,באַ-
רימטער חזן און מוזיקאָלאָג אליהו זאלוך-
קאָווסקי ,ע"ה ,וועלכער איז בשעתו געווען
חזן פון דער פּראָמינענטער קאָנסערװאַטיווער
,שערי צדק" שול אין דעטראַיט ,געגרינדעט
ד'טאָראַנטאָ
החזנים
אַן אנודת
געװאָרן
והגליל ,דערוויילנדיק חזן וװולאַדאָווסקי אַלס
פּרעזידענט .מיט כבוד האָט ער דעם דאָזיקן
אמט אָנגעהאַלטן יאָרן לאַנג
ב .װלאַדאָווסקי ,וועלכער איז אַ משך פ ן
איבער אַ יובל אַזױי חשיבות'דיק פאַרטראָטן
געווען אַלס שליח ציבור צװוישן די פּראָמי
נענטסטע קהלותאויף  8וועלט קאַָנטינענטן
האָט אַ סך בייגעטראָנגן צום חזנות געביט
און האָט אויך פיל צן הערצייקן װעט זיין
לאַנגדיאָריקער ענגער באַרירונג מיט די גרעס-
טע חזנים און שול דיריגענטן פון אַלְטן דור,
פון וועלכע די מערסטע זיינען שוין מער נישט
מיט אונדז.

צװוישן דעם איינגעהיטן חזנישן בריוו-
אַרכיוו ,װאָס חזן װלאַדאָווסקי האָט מיר גע-
וויזן ,איז מיין בליק געפאַלן באַזונדערס אויף
אַ בריוו פון אָדעס געשריבן נאָך מיט עטלעכע

=) בי עמאד פט .ביה צדה" שול בֿאַָר.
טרעטן איצט חזן עקיבא באַרענשטײן ט) דער
יונגער סזן יוסף קופער,

פופציק

יאָר

צוריק

פון

באַוואוסטן

דיריגענט

כאָר  -לייטער פון
געוועזענער
יאקאָווקין,
וועלט באַרימטסטן עמוד קינסטלער צו יענער

גנונה

פין אידישן

לטב

שול.

צייט; הזן ראַזומני אין שאַלאַשינער
דאָס איז געווען אַ שריפטלעכע איינלאַדונג
צו חזן װלאַדאָווסקי אָנצונעמען דעם פּאָסטן
אַלס ממלא מקומו פון רבאעמני ע ה .די
טעמפּל-מנהיגים אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל האָב
אָבער זייער חזן װלאַדאָווסקי

בשום

אופן

זייענדיק פּאַר יאָרן
חזן װלאַדאָווסקי ,קען איך זיר ממש
אָנזעטיקן פון
:
חזנישע עפּיזאָדן און אינטערעסאַ
וועלכע זיינען שוין
צ

א

א

באַדײיט.

ניט

נעװאָלט אַװעקלאָזן.

גרופע

פט

טאָראַנטער

אגודחת

דאָװספי,

א.

החזוים

חזוים

ין

מיט

געסט-פאַלען

אנטעראָ.

זאלודקאוסקי,

ט.

זיצצויק

בארקין.
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פּרעזידיום פון טאַראַנטער אגודת החזונים פאטאגראפירט אי  7491לכבור
דעם גאלדענעם יובילײ פון חזנים פארבאנד אי אמעריקע און קאגאדע.
בון הטצפטס

ע .בארשנשטיט.

צו ?צקס:

ביי אַ חנוכה-חנינה
פון

רעכטס
=

צו

לינטס:

האנקאף.

מ.
=

 .3טלאדאטסטי.

פון טאָראָנטער

חזנים-משפּהה

סגײדער,

ע.

בארענשטײץ,

דגעלמשצש.

'8

שטיצבערג

אוו

ל ,ספילמאן

ג .סטאלטיץ.

ב.
ה.

(פיאגיסטט,

אין 9491

װלאדאַװסטי,
גליק.

י .זיגעלמא.

גֵג.

ש.

סטאליץב

סטאָלניץ,

נתן
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אברהם באַרקין
()9391--2881
חון בארקין ,א געבוירענער אין בריסק
דליטא ,האָט פון זיין יוננט אָן זיר דערװואָרבן
אַ באַדייטנדע מוזיקאַלישע רעפּוטאַציע ,זינ-
גענדיק צוערשט ביי זיין פעטער ,חזן עקיבא
אַפּטער ז"ל ,דערנאָך אין װאַרשע אַלס טענאָר
אין כאָר פון נאָזשיקס שול ,אונטער א .דאווי-
דאָוויטשעס לייטונג .נלייכצייטיק שטודירט
ער אין דאָרטיקער קאַנסערװאַטאָריע ,וועלכע
זיין
ער גראַדואירט מיט אויסצייכענוננ.
טענאָר שטימע
דראַמאַטישע
אַנטװיקלטע
רופט אַרױס נרויס אויפמערקזאַמקײט אויך
אין ניט-יידישע מוזיקאַלישע קרייזן און ער
ווערט פּריווילעגירט צו האָבן אַ קאַנצערט-
אויפטריט אין ואַרשעװוער פילהאַרמאָניע,
וואו די בינע איז צו יענער צייט פאַר יידישע
קינסטלער לנמרי ניט געווען צוטריטלעד .ער
האָט חתונה מיט דער שוועסטער פון חזן
משה לעװוינסאַנס פרוי און ווערט מיט דער
צייט חון שני ביים שװאָנער אין נאַזשיקס
שול .שפּעטער ווערט ער חזן ראשון אין דער
זעלבער שול ,בעת לעװוינסאָן איז אַוװעקגענו-
מען געווארן אַלס חזן אין כּאר שו? פון
מינסק.
פון װאַרשע אין א .באַרקין אַננאַזשירט
געװאָרן קיין הומאן (רוסלאַנד) ,וואו ער איז
מיט כבוד געשטאַנען אויף זיין חזנישן
פּאָסטן העכער  71יאָר.
אין 4291

איז חזן

בארקין

נעקומען

קיין

קאַנאַדע .ער ווערט אויפגענומען פון דער
,ואל צדק" שול אין טאַראָנטאָ ,וואו ער האָט
חשיבות'דיק פאַרטראָטן דעם עמוד מערערע
יאָרן און זיר אויך אָפּנעגעבן מיט מוזיק אונ-
טערריכט .ער האָט אויך געשפּילט פיין קלאַ-
וויר און ביי פאַרשיידענע געלעגנהייטן אַקאָמ-
פּאַנירט אויף קאַנצערטן געקומענע חזנים-
געסט .אַ צייט נעווען וויצע פּרעזידענט פון
אגודת החזנים אין טאָראָנטאָ און פיל ביי-
געטראָנן צום פּרעסטיזש פון קאַנאַדער חזנות.

כטאלניץ

חזן באַרקין איז פּלוצלינג געשטאָרבן פון
אַ בלוט-שטורץ אין  ,9391אין עלטער פון
 7יאָר .דריי פון זיינע קינדער זיינען זייער
דער עלטסטער זון ,ליאָ ,איז
מוזיקאַליש.
איינער פון די פּראָמינענטסטע פּיאַניסטן אין
לאַנד .די טאָכטער ,שרה ,איז א גוטע זינ-
גערין און איז אויך באַוואוסט אַלס אויס-
געצייכנטע פּיאַנאַ אַקאָמפּאַניאַטאָרין .זיין
יינגערער זון ,יעקב ,איז חזן אין װאַשינגטאָן
אין איינער פון די גרעסטע קאַנסערװאַטיווע
סינאַגאָגעס אויפן אַמעריקאַנער קאָנטינענט
און גרייט זיך אויך פאַר דער אָפּערע-בינע.
די אַנדערע צוויי זין ,הערי און יונה ,זיינען
אויך מוזיקאַליש אָבער איבערגענאַנגען אויפן
געביט פון מסחר.

בכלל איז די באַרקין פאַמיליע אַ באַוואוס-
טער מוזיקאַלישער אַדרעס אין טאָראַנטאָ פאַר
אויסער-שטאָטיקע געסט-מוזיקער .אויך ביי
ניט-יידישע קאָנצערטאַנטן סיי אינסטרומענ-
טאַלע קינסטלער און סיי אָפּערע זינגער איז
פאַקטיש ליא באַרקין דער ערשטער אויסװאַל
אַלס אַקאָמפּאַניאַטאָר פאַר זייערע קאָנצערט-
אויפטריטן.

הרב וש"ץ חיים מאיר צימערמאַן
()4891--4881
געבוירן אין כערסאנער נובערניע .,רוס-
לאַנד .וװוערנדיק דערצוינן על ברכי התורה
האָט ער גלייכצייטיק אויר אַרױיסגעוויזן באַ-
גאַבונג אויפן נגינה-געביט ,זינגענדיק אַלס
אַלט ביי באַקאַנטע חזנים .נאָד גאָר יונג שוין
באוויזן צו דיריגירן א געוויסע צייט דעם כאָר
ביים באַרימטן חזן ראזומני פון שאלאשינער
שול אין אָדעס .ער אין געווען פיין מוזי-
קאַליש .געלערנט זיך שפּילן פידל און קלאַ-
וויר .אין דער זעלבער צייט האָט ער אָבער
בהתמדה ממשיך געווען דאָס לערנען ש"ס
ופּוסקים ,ווערנדיק שפּעטער אַ מוסמך פון ר'
אליהו פּוסק ,פון אַליפּאָל ,פּאָדאָלער גובערניע,
און פון אַנדערע באַקאַנטע רבנים.

נגינה אין אידישן לעבן
וועלט-

אין די יאָרן פון דער ערשטער
מלחמה איז ער צוזאַמען מיט אַנדערע פּליטים
פּאַרװאָגלט געװאָרן קיין כארבין.

אין  9291נעקומען

קיין קאַנאַדע ,וואו ער

איז באַלד אויפגענומען געװאָרן אַלס רב אין
טאָראָנטאָ פון בית הכנסת ראש פּינה .אין
זעלבן יאָר וװוערט ער אַנגאַזשירט אין רוסי-
שער שול ,,שערי צדק" ,פריער אַלְס חזן און
אַ קּורצע צייט שפּעטער אויך אַלס רב ומנהיג
רוחני .דאָרט איז ער געווען  31יאָר.
די לעצטע

יאָרן איז ער געווען רב און חזן

פון בית הכנסת

אנשי

מינסק.

פון זיינע  4זין האַלטן אָן די נע'ירשנטע

זעצט

חזנות-טראַדיציע דריי :אהרן ,וועלכער
פאָר נאָך זיינע תלמודישע לימור
דיק זיר פאַר רבנות; משה ,וועלכער דאַװונט
י"נ פּאַרן עמוד פון בית-שלום אוידיטאָריום,
און ישראל ,איצטיקער חזן פון רומענישער
שול ,עדת ישראל" ,וועלכער האָט שטודירט
אייניקע יאָר אין מאָנטרעאלער מעקניל קאָנ-
ספערװואַטאָריע .וואָס שייר זיין זון
ער איז איצט אין מסחר נעביט.
האָט אויך מחבר געווען אַ
הרב צימערמאַן
ספר ,ואָס איז
תלמודיש א אָפּעדישן
נעבליבן אין כתב יד ,און די קינדער גרייטן
זיד עס אַרױיסנעבן אין דער נאָענטער צו-
קונפט.

נתן
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צערט-טורנע
װאָס ווערט
אַלנעמיינער
נענט.

פמאלניץן

פון אַטלאַנטיק ביזן פּאַסיפיק,
געקרוינט מיט לויב מצד דער
פּרעסע איבערן נאַנצן קאָנטי-

דער יונגער שמואל האָט נענומען ציען די
אויפמערקזאַמקײט ניט נאָר פון יידישע מו-
זיקאַלישע קרייזן ,נאָר אויך פון פּראַמינענטע
לאַנדדמוזיקער  ---פון אַזעלכע פינורן ווי
סער ערנעסט מעקמילען ,פּראָפ .מוזאָלעני,
סיניאָר פערארי פאָנטאַנאָ ,דאָלטאן בעקער
אַלבערט קענעדי ,דייוו דיק סלייטער א .א.
שמוא? געװוינט אַ סטיפּענדיע (אַ פרייען
ביים
אין קאַנסערװאַטאָריע
סקאלערשיפּ)
טאָראָנטער אוניווערזיטעט ,וועלכע איז פון
די באַדייטנדסטע מוזיק-אַקאַדעמיעס איז דער
בריטישער אימפּעריע.

.

4
שמואל

סטאלגיץ

אַ נעבוירענער אין ווילנע האָט שמואליק,
אלם יַננל אין דער דאַרטיקער
זיננענדיק
כאָר-שול ,שוין געצויגן גרויס אויפמערקזאַמ-
קייט פון מוזיק מבינים מיט זיין מתיקות'-
דיקער ליריש-דראַמאַטישער אַלט-שטימע און
שיינעם אַרט זיננען .זייענדיק נאָך ניט קיין
פולע צען יאָר שוין גענומען אַליין דאַוונען
פאַרן עמוד און געבן קאָנצערטן אין אַ ריי
שטעט.

זיינע קאָנצערטן און דאַוונען נאָך אַלס
יינגל האָבן אַרױסגערופן װאַרעמע לויב-קרו-
טיק מצד דער פּרעסע .צווישן פיל אַנדערע
צייטונגען באַקומט ער אַ זייער באַגײיסטערטן
אָפּרוף אויך אין די צוויי דאַמאָלסט עקזיס-
טירנדע יידישע צייטונגען אין לאַנדאָן ,ענג-
לאַנד, ,די צייט" און ,עקספּרעם".
קומענדיק קיין קאַנאַדע אַלס -21יאָריקער
יינגל ,צוזאמען מיט זיין יינגערן ברודערל
שמעון ,מאַכן זיי דורך אַ דערפאלגרייכן קאָן-

צום 0מדיאָריקן יוביליי פון דער זעלבער
מוזיק-שולע ווערט דער יונגער סטאָלניץ פּרי-
ווילעגירט אויפצוטרעטן אין אַ קאָנצערט-
פּראַנראַם צוזאַמען מיטן טאָראָנטער סימפאָ-
נישן אָרקעסטער אונטער דער לייטונג פון
דר' מעקמילען ,זיננענדיק מיט נרויס דער-
פאָלג פאַר אַ דריי טויזנט קעפּיקן פּובליקום
אין מעסי האָל איינע פון די קאָמפּליצירטסטע
אָפּערע אַריעס פון ווערדי .ער איז זייער
הויד אָפּגעשאַצט געװואָרן פון די דאַמאַלסדי-
קע אויסשטייענדע מוזיק-קריטיקער דר' מיי-
,לאָוב
סאָן אין ג

ענד מעיל"

און פון אונוס-

טעם בריידעל אין ,דײילּי סטאר" (די גרעם
טע עננלישע צייטונגען אין קאַנאַדע).

שפּעטער ווערט ער אויך איינגעלאַדן צו
זינגען אין װאַגנערס אָפּערע ,לאָהענגרין",
אויפגעפירט אין טאָראָנטאָ אונטער דער 6
טונג פון בינע-דירעקטאָר פון שיקאַנער סי-
צייט נעמט
וויק אָפּערע .אין דער וי
אַנדיעזן קאָנצערט-
ער אויך אָנטיי? אין
פּראָגראַם פון הענדל און באַך פ רים פון
דר' מעקמילענס סימפאָנישן אַנסאַמבל ,װאָס
אין

פון

דער

בראָדקעסט
נענט.

קאַנאַדער

געװאָרן

ראַדיאָ

איבערן

קאַמישאָן

גאַנצן

גע-

קאָנטי-

ננינה אין אידישן

לעבן
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שמואל סטאַָלניץ ווערט אויך פּאָפּולער װי
אַ פיינער יידישער פאָלקס-זינגער דורך זיינע
מערערע יידישע געזאַנג-פּראָגראַמען ,באַטײ-
לינענדיק זיך אויך אין ליטעראַריש-מוזיקאַ-
לישע אַװנטן צוזאַמען מיט געסט-לעקטאָרן,
פון די גרעסטע שריפטשטעלער אין אונדזער
צייט ,וועלכע דריקן אויס פיל לויב פאַרן יונגן
װואַקאַל-קינסטלער.

ער זעצט פאַר שטודירן חזנות ,דאַװונט
מיט דערפאָל; אין אַ צאָל פּראַמינענטע שולן
פון קאַנאַדע און די פאַראײיניקטע שטאַטן,
ביז ער ווערט אַנגאַזשירט אַלס פּערמאַנענטער
חזן פון דער קאַנסערװאַטיווער סינאַגאַנע
בריטיש
;בית ישראל" אין וואנקואווער,
קאָלאַמביאַ .אין וואנקואווער צייכנט ער זיר
אויך שטאַרק אויס מיט זיין אָנטיי? ביים
ערשטן אלקאַנאַדער מוזיק פעסטיװאַל .ער
טרעט אויד אויף ביי דער דימענטענער יובי-
ליייפייערוננ פון דער שטאָט אין אַ גרויסן

מוזיקאַלישן

אַװונט צוזאַמען מיט דעם

באַ-

רימטן פילם-סטאַר עדי קאנטאָר .,וועלכער
איזן אַרױיסנעקומען מיט עפנטלעכער לויב
און ענטוזיאַזם פאַר דעם יונגן חזן.

שמואל? סטאַלניץ ווערט דערנאָך אויפנע-
נומען אַלס חזן אין מיניאַפּאָליס ,און איצט
פאַרנעמט ער דעם חזנות-אמט שוין אייניקע
יאָר אין טאָראָנטער טעמפּל.
אן 9901

הקאט דער

יוננער

עמור קינסט

לּער זיך באַטײיליקט מיט אַ ליטורנישער
פּראָנדאַם ,באַנלייט פון טעמפּל-כאָר ,אונטער
דער דירינענץ פון אַרנאַניסט און מוזיק-די-
רעקטאָר עריק שייפער ביי אַ ספּעציעלן
נאָטעס-דינסט אין טאַָראָנטער אוניווערזי-
װען דער כבוד פון דורכפירן דִי צע-
=
רעמאָניע איז צונעטיילט געװואָרן דער יידי-
שער געמיינדע .די פּראַנראַם האָט געמאַכט
א נאָר שטאַרקן רושם אויף די צוהערער,
װאָס זיינען באַשטאַנען פון סטודענטן און
פּראָפּעסאָרן.
ער אין אויך איינגעלאַדן געװאָרן קיין
אַטאַווע אויפצוטרעטן אויף דער רעגירונגס

ראַדיאָדסטאַנציע אין אַ ליטורגישער געזאַננ-
פּראָנראַם באַגלײיט פון אַ גרויסן געמישטן
כאָר .די דאָזיקע פּראָגראַם איז גלייכצייטיק
אויד רעקאַרדירט נגעװאָרן אויף גראַמאָפאָן-
פּלאַטן.
חזן שמואל

רייכע,

סטאָלניץ

קלאנגפולע,

באַזיצט

שיין

א מעטאַל-

לירישע

געשולטע

באַריטאָן שטימע און װאַונדערבארן געזאַננ-
פּאַרטראַג ,װאָס באַגייסטערט יעדן מוזיקאַ-
צוהערער.

לישן

פאַרנלייכן

מוזיק-קריטיקער

זיין פּראַכטפולע שטימע צו דער קװאַליטעט
פון לאָרענס טיבעט און חזן זאוול קווארטין
ד"ל
קאָמפּאָזיטאָר פּאול דיסקאנט (געוועזענער
האַרמאַניע און טעאָריע-פּראָפּעסאָר פון קאַ-
לעדזש אוו מיוזיק אין ניו יאָרק) האָט נע-
שריבן וװוענן אים:
,שמושל
סזרן

װאָס

סטאלניץ
באַגײסטערט

פעסי:טיסטיי.

אליהו

איז

8

טאונדערלעכער

אַפילו

גרעסטן

דעס

(פ,ארװערטס").

ע"ה האָט געהאַלטן,

זאלודקאָווסקי

אַז
אסזן

שמוטל

סטאַלגיץ

8

בטזיבט

פענ1א:

מענאַלע שטימע פן זעלטענער קװאַליטעט
א טעמבער" (מ,אָרגן זשורגאַל").

ישראל ראַבינאָוויטש ,רעדאַקטאָר פון קע-
נעדער אָדלער און מחבר פונם ווערק ,מוזיק
ביי יידו ;/דריקט

אוים

הי מיינוני:

.זט שוטש)ע אט א טעגאן טיט א בשוי
טאַנישן טעמבער אט דאס טיז  8גאר פגער
ער ברענגט אַרױס גאָר
זינג-אינסטרומענט.
קונציקע איבערגאַנגען פון פאלסעטא צו נאַ-
טירלעכער ברוסט שטימע און באַװײזט דער.
מיט װי װײט ער איז געשװלט שיש שטים.
קאַנטראָל אוו איז אַ פיינער מנגן".

מיכעלע בארסוק און באבי ברין
אינם
שע

רייסטער

פּראָדוקטן

פון טאַראָנטער
דארף

אויד

יונגע

חזני-

אריינגעשריבן

ווערן נאָד אַ נאָמען ,װאָס האָט מיט ו

דריו

152
צענדליק
נעצוינן

יאָר צוריק
אין

אויפמערקזאַמקײיט

נרויס

חזנים-לאַגער,

אמ' /ערי קאַנער

און

עלע באָרסוק.

שוין אַלס -11יאָריקער יינגל האָט מיכעלע
שטאַרק באַגייסטערט מיט = זיסער שטי"
מעלע און וואונדער
לאָקאַלע שולן או
שטעט אויפן אַמו
טער דער אויפזיכט פון באַקאַנטן חזנישן
ן .די גרעסטע חזני
פון דער צייט האָבן אַרױסגעװיזן טיפן אינ-
טערעס צום באַגאַבטן יונגן חזנדל .מיט לויב-
קריטיק זיינען אויך ארויסגעקומען די גרעס-
מיט פּראמינענץ
געדרוקט בילדער פון אים פאַטאַגראַפירט צו-
זאַמען מיט די חזנישע גדולי הדור :יאָסעלע
-

ראַזענבלאַט און זייד? ראָוונער.

מיט אייניקע יאָרן שפּעטער האָט אַלס פע-
נאַמענאַלער זינגערל אַ נאַר גרויסע ראָל גע-
עשסם ו לט מיכעלעס יינגערער ברודערל ,װאָס

איז באַרימט געװאָרן אין דער פילם-וועלט
באי
ב
אַלס וואונדערקינד אונטערן נאַמען
ער האטזיין ערשטע ננופה יניקה
בר ין.

באַקומען זיננענדיק אין כאָר פון חזן עקיבא
שול פון טאָ-
באָרענשטיין אין בי

ראַנטאָ .ווען באבי האָט אָנגעהויבן זינגען
אויף זיין קלאנגפולער מתיקותדיקער אַלט-
שטימעלע אינם דערמאַנטן כאָר איז ער בלויז

ער זיר יע מיט אים פאַראינטערעסירט און
אים אַנגאַזשירט אויף זיין ראַדיאָ-פּראָנראַם.
באביס נאָמען דערנייטשנעל צו די פילם-
פּראָדיוסערס פון האַליוואוד ,וועלכע נעמען
אים איבער אין זייער רשות .עס ניבן זיר
אָפּ מיט אים באַרימטע ואָקאַל-לערער און
רעזשיסערן

בינע

ביז מ'נרייט

אים

רעכט

צו

פאַר אַ ספּעציעלן פילם מיט זיין אָנטײיל ,װאָס
איז געקרוינט

מיט

געװאָרן

גרויס דערפאָלג.

און אַזױ אַרום איז שוין דער נאַמען באבי
ברין געװואַקסן אין פּאָפּולאַריטעט איבערן
גאַנצן אַמעריקאַנער קאַנטינענט און שפּעטער
אויך אין אַנדערע לענדער.

די ביידע וואונדער-קינדער האָבן אין די
שפּעטערדיקע יאָרן ניט פאַרווירקלעכט די
גאָר גרויסע דערװאַרטונגען .נאָכן פאַרלירן
זייערע געבענטשטע יינגלשע פענאַמענאַלע
שטימעלעד האָבן זיי ניט באַקומען די מענער
שטימען פון יענעם קאַליבער צו קענען אָנ-
האַלטן די זינגערישע גלאָריע מיט דעם רום
פון װעלט-פּראַמינענץ .דאָד זיינען ביי א
סד פאַרבליבן

אויף

לאַנג איינגעקריצט

אין

זכרון די ביידע נעמען מיכעלע באָרסוק און
באבי ברין.
אנב

אין

דער

יונמערער

נאָךד איצט אַקטיוו
וי אַ פיינער זיננער.

אין

פרורדער

דער

כבאכי

ברין

טעאַטער-וועלט

 7יאר אַלט געווען.
ער האָט אָנגעהויבן ציען גרויס אויפמערק-
זאַמקײיט פון מוזיק מבינים און אַ קורצע צייט
שפּעטער אויך פון טעאַטער-אונטערנעמער.
ס'האָט לאַנג ניט געדויערט,

און דער

יונגינ-

קער זינגענדיקער באבי האָט אָנגעהויבן ווערן
אַ שטאַרקע אַטראַקציע אויך אויף דער לאָ-

קאַלער ענגלישער בינע.
קונה שם
שטאַטן.

ער האָט זיך שנעל

געווען אויך אין די פאַראייניקטע

ווען דער װעלט באַרימטער פילם-סטאַר
עדי קאנטאָר האָט דערהערט דעם טאַלאַנט-
פולן זינגערל אין א שיקאַגער טעאטער האָט

דירינענט חיים רינלהויפט
ריגעל-

שוין  14יאָר וי דיריגענט חיים
הופּט אין אין דינסט אינם טאָראָנטער
ישוב אויפן געביט פון יידישן כאָר-געזאַנג

געבוירן אין זבאָראָוו ,אונגארן ,האָט ער
יינגלווייז געזונגען ביי יאָסעלע ראָזענבלאַט
אין פּרעשבורגער שטאָט-שול ,דערנאָך אין
דאָרטיקן טעמפּל? און גלייכצייטיק געלערנט
ה
;ור
יי
א
שפּעטער געפאָרן לערנען קיין
ישיבה
אין
דייטשלאַנד ,פון װאַנען ער האָט אַלס צוואנ-
ציק-יאָריקער יונגערמאַן עמיגרירט קיין אַמע-

לעבן

ננינה אין אידישן

זטג-ן

חיזדיר!
-

=-

*א

יז

אגיר
-שו

ט

הזה

אין

+א

 -יי

ן

זדר רהוזה

1

אין

יי

זעלבער

דער

שול

 -זן

מאַנאַװיץ

=

צייט

זעלבער

מוזיקאליש-פּעדאנאַגישן

אַרבעט
געביט,

אויפן

ער

אַלס געזאננ-

לערער אין די פּרץ-שולן ,אין נאַצ.
פּאַרבאַנד און אין באָראָכאַוו שולע.
*אייד

יייאד

װאָר

*אוזהגאר'

אויך

האָט

ייי

נעפאָרן

ר

קיין

+אה צאר +

אָנגעפירט

האָט

אַ-רנאַניזירט

זיר

אשוהפּעטער

*ו;גאיי

דווייוה

הייטס

אער
הגאר"א

געזאננ

*יגאי

באָפאַלאַ,

אַ געזאַנניקלאַס

י

מיט

פאַראיין,

אַרר
יעדע
זיר

וואו

אין

/ע

אַ יידי-

דעם-

וועלכן

פ דרחייי
ער

י-

איז

פרויען-כאַר
4.וי
פירב

פיט

ירוירר,
יו

2

ריכי

שאר

בע

אט

ויגטשהויפט

דצשץ

ריקע.

אפעטט"ט
געגוטן

א האלכ

אצ

אש

יאר

ענגלישער

זיר"געעצט

יאה

געווען

= גארי-

פאַלגריוכן

.05991

אין

גאַרדען

ואוו
תושב.

ער

איז

שוין

געזונגען

צוערשט

געװאָרן
הוה

מצו

8

פּרעסע,

י

י

=+

וּ

באַזונדערס

-

-

איז

טעאַטער.

דער

-

ווינטער

-

דעם

אין

אויך

לאַקאַלער
-

מיט

קאַנצערט-אויפטריט

=

גַר

-

אוית

*.

ניו-

יאָרק און דערנאָך געקומען קיין טאַראַנטאָ,
געװאָרן

;וד

4

ײ

בט
=

(שו

פמערקזאַמקייט

און

חיר

לעםלו

דכ

און

זיך

אויך

ר)

טייליקט

אי

אַ שטענדיק

ביי חזן קאַהען

א

;נואל צדק" שול ,דערנאָך ביי חזן קאַפּלאַן
אין ביתּ המדרש הנדו? חברה תהלים (מיק

הה

בכל?

6אי

דזזר

איז דער

-

בײיטראָג

-

פון ה .ריגעקהויפט

2

2;/

א 3

+ביח

שלוס

שול?",

טאָראַנטט

נתן

סטאַָלניץ

טאָראַנטאַ געווען אַ גאַנץ באַדיײיטנדער .די
מערסטע פון די אָרטיקע זינגער ,וועלכע זיי
נען שפּעטער אויסגעװואַקסן צו פּראָמינענץ
האָבן ביי אים באַקומען די ערשטע װאָקאַלע
אונטערריכט װוי :יאָסעלע שליסקי ,אברהם
זינגער ,הענאד באָרענשטיין ,לואי הערמאַן
און אַנדערע .פון זיינע שילער דיק זיך אַ
צאָל אויסגעצייכנט ביי די טאָראַנטער נע-
זאַנג-פעסטיװואַלן.
איז ח .רינעלהויפּט

איצט

כאָר-דיריגענט

נין ,בית שלום" שול ,וואו ער שטייט ביים
עמוד

צוזאמען

חון מ .ש .אָפּענהיים,

מיט

וי אויך א געזאַננדלערער

אין די פּרץדשולן.

אַפּענהיים

וא?
מכי
שמ רה
הז) ט

וואויל באַוואוסט אין חזנים-לאַגער ,טראָגט
מיט זיך אַ חשיבות'דיקע רעפּוטאַציע אַלס
םת שליח ציכוה און בר אוריןא
אא
אַרטראָטן מיט כבוד פּראָמינענטע שולן אין
בית

אמעריקע:

הפמדרש

הנדול ,דענווער,

קא-

לאַראַדא; ישיבת ר' מאיר שמחה הכהו טין-
יאָרק; כרם ישראל ,פילאַדעלפיע און אַנדערע
חשובע קאָננרענאַציעס .פאַר אַ צייט געווען
אין ניו-דיאָרק וויצע פּרעזידענט פון חזנים.
פאַרבאַנד אין אַמעריקע און קאַנאַדע.

װואַנטראָם

אברהם

חזן אברהם וואנטראָף איז געבוירן געװואָרן
אין נאָווא-אושיצאַ ,פּאַדאָליער געננט ,א בן
עיר פון באוואוסטן חזן-קאָמפּאָזיטאָר יהושע
ווייסער ז"ל ,וועלכער איז געווען זיין ערשטער
לערער .ער האָט אויך געזונגען

חזנים

ר'

קייזערמאן
קומענדיק

אברהם

שלעפּאק

ביי די גרויסע

און

ר'

משה

אין בעלץ.
א יוננערמאן

קיין

קאנאַדע

האָט

ער פלייסיק געלערנט מוזיק און שטים-קול-

אברהס

װאנטראָף

טיווירונג אין טאָראָנטער קאַנסערװואטאָריע.
אין דער זעלבער צייט פארפולקאָמט ער זיך
שפּעטער דעם
אין חזנות .פארטרעטנדיק
עמוד וי א פיין געשולטער חזן טראַנט ער

פיל צו פון דעם קלאסישן חזנישן זשאנער.
חזן וואנטראָף איז אויך וואויל באקאנט
אַלס אויסנעצייכנטער קאָנצערט-זינגער .ער
באזיצט א רייך איינשטודירטן רעפּערטואר
פון ליטורגישע קאָנצערט-נומערן ,יירישע און
העברייאישע פאָלקס-לידער ,וי אויך פון
וועלטלעכן קלאסישן געזאנג
א גרויסע רענאַמע האָבן אים פארשאפט
זיינע מערערע אויפטריטן אלס סאָליסט פון
פּראָמינענטע כאָרן און סימפאַנישע אָרקעס-
טערס אין קאנאדע וי אויך אין צאָלרײיכע
ראדיאָ-אוידיציעס .א לענגערע צייט האָט חזן
וואנטראָף

זיך

אויך

באטייליקט

טאָראָנטאַָ אָפּערע קאַמפּאני.

אין

דער

ננינהּ אין אידישן לעבן

551

קעננווארטיקע

חזנים אין טאַראַנטאַ

-שן
י
ינ
טר ע
יק יו  2א .בבאא
שוין  05יאָר אין חזנישער דינסט אין טאָ-
ראָנטאָ ,וואו ער האָט זיך זייער פּאָפּולער
נעמאַכט.
עדער
טעשט

פּרטימדיט

אי חמזצש

טיג

ברידער

אַ באַזינדער

טטפּיטל

באהענשטיט.

באַקאַנ
-חארלאָף
בערעלע
אוידך אַלס קאָמפּאַזיטאָר ,איז געווען חזן אין
פּאַלנענדע טאָראַנטער שולן, :בית הכנסת
אהטי עננלאנד  ,קבית יעקב? און צולעצט
אין אָסטראַווצער שול.
זיינע ליטורנישע שאַפונגען האָבן געוואו-
נען אָנערקענונג ,באַזונדערס זיינע געדרוקטע
,עטראָ מיוזיק
,סליחות" ,אַרױיסגעגעבן פון מ
טא" אין נין יארק ,מיט ועקכע סבאַנוצן
זיך פילע יוננע חזנים .זיין געדרוקטער רע-
טשיטאַטיו

,,קרוץ

מחומר"

מיט

פּיאַנאַ

אַקאַמפּאַנימענט ,װוי אויך זיין מוזיק און
ברכותּ-רעציטירונג פאַר חופּה-צערעמאָניאַל
זיינען נוט פארשפּרייט געװאָרן .פון זיינע נע-
שאפענע יידישע לידער האָט זיד ספּעציעל
אויסגעצייכנט

,פון יאַריד" ,װאָס איז פאַר אַ

צייט לאַנג באַנוצט געװאָרן מיט דערפאָלג אין

קאָנצערט-פּראָגראמען פון פּראָמינענטע חזנים
און יידישע ראַדיאַ-זינגער.
 2 2ן א  2ס ט אָ ל נני ץ  --חזו
פון ,פּרהי קודש" (האֵלי בלאָסאָם טעמפּל).
אַ מער אויספירלעכע בײיאַנראַפיע גיבן מיר
אויף אַן אַנדער אָרט.
,שערי שמים
נש | א ד ? ע ר -
שול .נעווען פריער חזן אין ,שערי צדק" פון
װוינדזאָר ,אַנטעריאָ .אַ יליד פון ארץ ישראל.
אַפּע נה ײ ם
ש מו אל
ב רד בי
(מער פרטים אויף אן אנדער אָרט).
לבות צהק.
ק וט עה
ין 8ף
א-ַ-
ד -
נ ן
ַטמא
א ל
ג ע
ל
זי
טק
=
נער שול.
געדת
צימערמאן
ישר אל
ישראל" (רומענישע שול).
,בית יהודה".
- 8צי יד עה
2
רמאז.
 0הו דה פעעד
הי
ט
;,שערי צדק" (רוסישע שול).

5
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טי
=
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ׂ

,מחזיקי בני ישרא?".
//
=

א ? חנו

שער

-.

קיעטער שול

חזנים ניט אויף פּערמאַנענטע פּאָסטנס:

השטטענעב
נת |{ ר עס ע נ יק -.
פּרעזידענט פון מאָנטרעאלער אגודת החזנים,
האָט אַ לאַננ-יאָריקן חזנות-רעקאַָרד נאָך פון
יחוס'דיקן הזנישן מרכז בערדיטשעוו .אין
טאַראָנטאַ פאַרטראָטן דעם עמוד פון ,בני
ישראל" (שאו סטריט שול).
עעװע-
אערמאו.
שמ ריהו
זענער חזן פון ,עדת ישראל".
הל
קיי ח וי ש טיינככ ערו
א
וועזענער חזן פון ,שערי שמים" און ,גואל
צהק;
לעש
דורף יי הי נ המ אכ ט ) --
זענער חזן פון מיקאָל סטריט שול.
יה
-יײ חק קלייה
שהק
מ
וועזענער חזן ,בית יעקב".
 געװעזענער קוור צוענכערו 
פון קיעווער שול.
-

וַ 
פיאקא
ב ש
דז
ה.
זענער חזן פון ,בית יעקב".
װאנטראָף 
כברהס
א
זענער חזן פון שאָו סטריט שול.

1װעס
פעעוע-

געועזענער חזן פון
-נליק
דוד
;בטי ישראל' און ;עדת ישרא?.
כת

+

סט

אין

אָטאַװע,

אין

טאָראָנטאָ.

א ל ני
גּרינדער

ץ -
פון

ינעו

אגודת

הזו

החזנים

חזנים
(ראזמאַרש-משפסח
דינסט

און דיריגענטן

 - -דרײ

פון יידישער

דורום

איט

ליטורגיע)

ווען מיר האַלטן ביים קאַפּיטל חזנות אין
קאַנאַדער מעטראָפּאָליע ,מאַנטרעאל ,דאַרף
קודם כל באַצייכנט ווערן דער בייטראָג פון די
ראָזמאַרינס.

חזן אהרן ראָזמאַרין ז"ל איז אין יאָר
אַריבערגעקומען קיין קאַנאַדע ,וואו עס
4
זיינען שוין מיט יאָרן פריער געווען זיינע
דריי זין ,און צוויי פון זיי  ---יעקב און אלעזר
 --זיינען שוין אַקטיװו געווען אויפן יידישןספּעציעלע
אין מאַָנטרעאל.
נגינה-נעביט
פאַרדינסטן פאַר יידישער ננינה האָט שוין
צו יענער צייט נעהאט דער עלטערער /ן,
יעקב.

געקומען איז חזן אהרן ראַזמאַרין פון לוצק
(װאָלינער גובערניע) וואו ער איז געווען
שליח ציבור איבער צוואנציק יאָר .נלייד ביים
באַטרעטן דעם דרך החזנות אויף זיין ער-
שטער שטעלע אין סידילקאָוו ,האָט ער זיך
מיט התלהבות אַרינגעטאָן אין ליטורנישער
כאָר-קאָמפּאַנירונג און באַװויזן אַרויסצוהויבן
זיין מלאכת הקודש אויף אַ חשיבות'דיקער
מדרגה .עס האָבן זיד נגעריסן אָנצוקומען ביי
אים אין כאָר באַגאַבטע יונגװואַרג מיט שיינע
שטימעס ,פון וועלכע ס'זיינען שפּעטער אויס-
וועט גענוג
געװאַקסן באַרימטע קינסטלער.
זיין אָנצואווייזן אויף צוויי פון זיינע געווע-
זענע משוררים :ליפּע באַס  ---דער שפּעטער
באַרימטער אָפּערע זינגער סיביריאקאט און
מאָריס

שװאַרץ

רעקטאָר

פון

-יידישן

דער

שפּעטערדיקער
קונסט-טעאטער

די-
אין

אַמעריקע.

אַ קורצע צייט האָט חזן ראָזמאַרין אויך
פאַרטראָטן דעם עמוד פון דער גרויסער שופ
אין קרעמעניץ און דערנאָך אויפגענומען גע-

װאָרן אַלס שליח ציבור אין מהרש"ל
פון לובלין.

,

שול

אין מאַנטרעאַל
 8יאָר איז חזן אהרן ראָזמאַרין ליטורגיש-
שעפעריש געווען אין קאַנאַדע .ער האָט מיט
כבוד פאַרטראָטן דעם עמוד אין ,בית יהודה"
שול ,מאָנטרעאל (דעמאָלט די שענסטע שול
ער איז
אין יידישן נעננט) ,עד סוף ימיו.
נפטר געװאָרן אין .2391

חזן ראָזמאַרין האָט באַװיזן צו שאַפן אַ
רייכע צאָל פאַרשיידנאַרטיקע קאָמפּאָזיציעס
און אויך פיל רעטשיטאַטיוון פאַר יונגע און
פאַרגעשריטענע חזנים.

ה א)-ו כ א ה יו

י ע ק בצ

פּראַפּעסאָר

געבוירן אין סידילקאָוו ,רוסלאַנד ,אין יאָר
זיין ערשטע מוזיקאַלישע יניקה באַ-
,2
קומען ביים פאָטער .אַלְס  41יאָריקער בחורל
דיריגירט ער שוין דעם כאָר אין שטאָט-שול
פון װאָזניסענסק (כערסאָנער גובערניע).
אין  2191איז ער נעקומען קיין קאַנאַדע,
אָנגענומען אַ שטעלע אין מאָנטרעאלער מוזיק
אַקאַדעמיע (קאָלאָמביאַ קאָנסערװאַטאָרי אָוו

מיוזיק) ,פאָרגעזעצט קלאַװיר-שטודיום מיט
אַלפרעד לאַ ליבערטי (שילער פון סקריאַבין)
און אָרגאַן  --מיט דזשאָרדזש ברוער.
אין דער זעלבער צייט האָט י .ראָזמאַרין
אָנגעפירט מיט דער מוזיקאַלישער טייל פון
יידישן טעאַטער און אויך דיריגירט אַ צאָל
שטאָטישע כאָרן פון פאַרשיידענע נאַציאַנאַ-
ליטעטן .ער ווערט אַננאַזשירט אַלס מוזיק-
דירעקטאָר אין אַלֶע מאָנטרעאלער יידישע און
העברייאישע שולעס .שפּעטער איז ער אויך
,בני
פון פאָלגנדע שולן:
כאָר-מייסטער
יעקב", ,חברה קדישא', ,ערת ישורון / ,בית
יהודה" און ,בית דוד" .איצט שטענדיקער
,ער השמים" שול.
כאָר-דיריגענט אין דער ש
פּראָפ.

ראַזמאַרין

פירט

אויך

אָן

מיט

אַ

ננינה אין אידישן לעבן
וועכנטלעכן רעליניעזן ראַדיאָ-בראָדקעסט אין
פּאָרטלאַנד ,מעין (פאַראייניקטע שטאַטן).

יאָרן

2:

(רמת

ורן
שט
;

נן);

באַזיצט

* .ראטצארט)

אַן אויסנגעצייכנטער

ציבור

אין

א זיסע

מיט אַ פליסיקער

ארץ

ישראל

לירישע

טענאָר

קאָלאָראַטור און

פיינער בעל נוסח  ---דריי מעלות ,װאָס זיי-
נען אַגעטלעכע ברכה פאר אַ חזן.

אַ גראַדואירטער פון מעקניל מוזיק קאָנ-
,עטשלאָר אָוו
פערװאטאָריע מיטן טיטול ב
מיוזיק".

נעווען

שליח

שטימע

ן
יקא
רז ס
ר א

(0שוץ פו פּראפ

לער פון העכערן

ראַננ ,וועלכער

איז אַ צאָל

פידל שפּילער,

פּיאַניסט און אָרגאַניסט .פאַר אַ צאָל יאָרן
איז ער דער כאָר-מייסטער און אָרגאַניסט פון
ער אין אויך אַ
;שערי ציון" סינאַנאַנע .
הויכשול מוזיק ספּעציאַליסט.

חזן שני  ---א .נרינבערג.
די שול האַלט אָן אַ שטענדיקן

כאָר אונ-

טער דער לייטונג פון י .קראָניק ,וועלכער
האָט שוין באַדייטנדיקע פאַרדינסטן אויפן
געביט פון סינאַנאַנאַלער כאָר-געזאַנג מיט אַ
רעקאָרד פון דריי צענדליק יאַר.
אַ נאָר חשובן אָרט פאַרנעמט דאָס חזנות

אין דער מאַנטרעאלער .שער השמים" שול,
פא זואה
ניווגסטער

טי
ר
או
רא

וואו עס איז יאָרן לאַנג מיט כבוד געשטאַנען
הזוט .קינע? ו 0

|

זון פון חזן אהרן ראָזמאַרץן)

געבוירן אין לוצק .אָנגעהויבן זיננען ביים
פאָטער אין כאָר נאָך ניט קיין פולע  6יאָר
אַלט .הנם די שטימעלע איז נאָך געװוען
שװואַך האָט ער אָבער נעמוזט אַרויסהעלפן
צוליב פירן די אַלטן-פּאַרט .נעזונגען אַלְט ביז
 9יאָר און צו  61יאָר שוין נעמוזט פירן די
באַס פּאַרט.
אין  2291געקומען קיין מאָנטרעא? און
פאָרגעזעצט די טעטיקייט אויפן נגינה-געביט.
,ית דוד" שול מיט הזן
איצט דירינענט אין ב
יהושע דלין.
*

*

*

דער איצטיקער חזן נחמיה מענדעלסאָן ,א
מננן ומשכי? ,באַװאַפנט אויך מיט העכערער

אַקאַדעמישער בילדונג (גראַדואירטער יוריסט
פון ניו יאָרקער אוניווערזיטעט) האָט פאַר די
 8יאָר װאָס ער פאַרטרעט חשיבות'דיק דעם
דאַרטיקן עמוד זיך פילזייטיק באַליבט נע-
מאַכט ביי דער געמיינדע.

חזן מענדעלסאָן אין אַן אויסשטייענדע
אויף דעם אַמע-
פיגור אינם חזנים לאַגער
ריקאַנער קאָנטינענט .ער איז אַ געוועזענער
פון קאַנטאָרס אַסעמבלי אין
פּרעזידענט

אַמעריקע

און בכלל

דער דערהויבונג פון חזנות סיי אין די פאַר-
אייניקטע שטאַטן און סיי אין קאַנאַדע.

מאַנטרעאַלער חזנות-אַמטן
מאָנטרעאלער

חזו שני -

חזנות האָט יאָרן לאַנג פאַרנומען די בית
יעקב שול ,וואו עס זייַנען געשטאַנען די באַ-
רימטע חזנים דוד רויטמאַן ,אליהו קרעטש-
מאר און קאַפּאָװדקאַגאַן ,ויבדלו לחיים ,דוד
קאצמאַן ,מענד?ל שאַפּיראָ ,חיים שולזיננער,

י .ראָזמאַרין.

דעם

גרעסטן

פּלאַץ

אין

שמואל קאנטאָראָף ,שמואל

פיל בייגעשטייערט

צו

װױיגאָדאַ און אַנ-

דערע פּראַמינענטע עמוד קינסטלער.
שול

דער איצטיקער חזן פון ,בית יעקב"
איז יהושע ראָזענצווייג  --אַן עמוד קינסט-

י .י .פראָם .דיריגענט  --פּראָפ.
,

האט
אין דער ;בית הור" שוק וואו 8
מערערע יאָרן פּאַרטראָטן מיט גרויס חשיבות
דעם עמוד דער וועלט באַרימטער חזן ר'
אפרים שלעפּאַק ז"ל ,איז אַן ערך שוין צען
יאָר ממלא מקומו דער באַגאַבטער חזן יהושע
דלין ,וועלכער האָט אַ צאָל יאָרן פאַרנומען
:
דעם חזנות-אמט פון דער בית
אין תל אביב.
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אין ,שערי ציון" איז איצט חזן ש .גיסער,
וועלכער האָט זיך שוין דערװאַרבן אַ גאר
פיינע רעפּוטאַציע אַלס עמוד קינסטלער און
קאָנצערט-זינגער פון בעסערן זשאַנער.

געדת ישורון- -הדרת קודש  :הז ו כֿי
מאַסטער; דיריגענט און חזן שני איז יאָרן
לאַנג געווען ש .שורים ז"ל ,וועלכער איז
לעצטן יאר נפטר געװאָרן.

דירינענט  ---ש .ראָזמאַרין.

:דער איצטיק 2ער

שול

0

איז

נאָלדבערנער,

קאָפּ/

פון

פּערן;

:
י

נהאַנען.

דירינגעעננט

מית

:

אַ צאָל פון זיי אויך מיט שטענדיקע כאָרן
זיינען:

ישבת
,בית

:

,תפארת ישראל" (שפּאַניש-פּאָרטונגעזישע

טע
+

טע
2

הײ.

.

פהאָט.

א.

ליגקס:

צו

מענדעלסאָן,

טעצעה
מ.

(אין

אפּװעזנהייט)

ט.

אַ.

ראַזמאריץ,

הקאפטפאהט,
די

אל":

סט .לאָראַן שול :חזן א .קאַנער.

גרישצבערג,.

חזוים

חון מ .מולשטאק.

נאָטערדאַם גרייס באַצירק :חזן מ .פאָגעל.

*י .ראזענצװײג,
א.

אחים':

חזן ג .בערקאוויטש,

א
יי
אוקראינער שול :חזן א .לאָטנער.

שול) :חורי קראל דיריגענט -י װיינבעףט:

רײ

מדרש

3

;בית משה" :חזן ל .סירעק.

פון די אַנדערע גרעסערע מאַנטרעאלער
לן ,װאָס האַלטן אָן יערלעכע חזנים און

פט

ש+

הנדוכ

קאופלע

:

נ

העכטס

הידים.:/

.

זי

חזן

אאותטוור

2

,בית יהודה" :חזן מ .ישראלי.
 .ששּוׁמרים לבוקר -:חזן נ .קראל.

א .קראשינסקי.

.1

מֿ .אַל-

חזן שני ,ר .מעלער.

רוח

ער ווערט הויכגעשעצט אַלס שליח ציבור הגון
און פיינע פּערזענלעבקייט.
--

חזן ראשון

,יאַנג איזראַעל שו?":

חזן אין ,עדת ישראל

ס ט אָל נ יייץ

ש.
י.

א.

מאץ.

.7

י .גאדלער.

פראַפעסאָה
.3

טירפש.

=.

שלעפאע,

" ;.השזואריען

עאבטעת

גאָלדבערגער

טון

א.

קאלפוס.
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טש)

ננינה אין אידישן לעבן
-

חזנים אָן פּערמאַנענטע

מידים

אַמטן:

מ .אַכטמאַן ,ח .ניסער ,מ .ניסער ,פ .האָפּ-
יי י טבער; ו .נארלער ,ג .פאנעל ,א.
קאלפום ,מ .קאַרבער ,נ .רעזניק ,ס .רייטער,
 5רייד ,יש.עכּטער און א.שרייבער.
דירינענטן

אָן יערלעכע

שטעלעס:

רעוו .ר .קאַפּלאַנסקי ,מ .באַך ,נ .סינעל און
י .בורקאָ.
4
אי

מאָנטדעאל פאַרמאַנט אויך אַ גרויסן פיין-
געשולטן מענער כאָר ,זמרה" ,וועלכער טרעט
אויף פון צייט צו צייט אין ליטורנישע קאַן-
צערטן מיט פּראָמינענטע חזנים-געסט פון
ניו יאָרק אַלס סאַליסטן, .זמרה" איז געגרינ-
דעם נעווארו מיט  92יאר צוריק דורד דעו.
קאַפּלאַנסקי.

וויניפעכ
דער דריטער יידישער צענטער אין קאַ-
נאַדע ,וויניפעג ,פאַרמאָנט אויך א חזנישן
רעקאָרד ,װאָס פאַרדינט פיל לויב.

פּון די װועטעראַנען אויפן דאָרטיקן גע-
ביט פון יידישער ננינה דאַרף אויפן ערשטן
פּלאַץ מיט שבח דערמאַנט וװערן חזר משה
דזשייסאב .געבוירן אין סאַקאַלאָוו ,ביי זשי-
טאָמיר ,אין  .4881יינגלווייז געזונגען אין
בערדיטשעוו ביי די חזנים נדולים ניסן בעל-
זער ,ירוחם הקטן און זייד? ראָװונער .געקו-
מען אין קאַנאַדע אין  .8091אַלס װיניפּענער
תּושב במשד פון אַ גענויעם האַלבן יאָרהונ-
דערט האָט ער אַ צאָל יאָרן פאַרנומען חזנות-

אַמטן אין אייניקע דאָרטיקע שולן און אויך
פיל געלייסטעט אויפן געביט פון כאר-געזאַנג.
װי א פעאיקער דיריגענט און אָרגאַניזאַטאָר,
אויסצייכנענדיק זיך אויך אלס אַקטיוער
עסקן אינם אַלגעמײנעם
געזעלשאַפטלעכן
לעבן ,האָט ער פיל צוגעטראָגן צו דער אוים-
לעבונג פונם דאָרטיקן
חזן דזשייקאָב

יידישן

האָט דערצוינן

ישוב.
אַ צאָל תל-

וואָס
די

ערשט

פאַרנעמען

פאַרנאַנגענע

חזנישע
י"נ

פּאָסטנס.

האָבן

פון

פיר

זיינע תלמידים געדאַװונט אין מערב קאַנאַדע
און אין אַנדעדע קאַנד-טיילן .ער אין אויך
נעווען דער גרינדער און פאַר אַ צייט אויך

דער לייטער פון יידישן פאָלקס-כאָר אין װוי-
ניפּעג ,וועלכער האָט זיך דערװואָרבן א נוטע
דערפאַלגרייכע
דורך מערערע
רעפּוטאַציע
קאָנצערט-אויפטריטן ,טיילמאָל אויך צוזאַ-
נאָלקס-אָר קעסטע זֶר אונטער
מען מיטן יידישן פא

דער

לייטונג

טיײיליקט

פון

פוּן חזן

יאַשאַ
בנימין

רעזניצקי,

מיטבא-

בראַנשטײן.

ממשות'דיק בייגעשטייערט צום דאָרטיקן
נגינה-געביט האָט חס בנימין בראָגנשטײה
אַן אָנגעזעענער מוזיקער און פא
כאר-דיריגענט ,באַוואוסט אויך אַלס משכיל
און פּעדאַנאנ .ער אין דער מחבר פון מע-
רערע ליטורגישע שאַפונגען .צוויי פוֹן זיי:
;שיר ושבחה" (רעטשיטאַטיון פּאַר שבת
און

י'ט),

און

לחו?'

,מנחה

זיינען

שוין

פאַרעפנטלעכט געװאָרן און באַקומען פיל
קויבּ פון מנגנים .חזן בראָנשטײן האָט אויך

געשאַפן כאַראַלע ווערק ,וועלכע זיינען ווערט-
פול אינם רעפּערטואַר פון יידישער נגינה:
אין אָנערקענ ועפא זיינע וויכטיקע ביי-
טראַנן צו יידיישער מוזיק האָט הזן בראָנ-
שטיין געקראָגן אַןערן-דיפּלאָם פון דער שול
פאַר ליטורנישער מוזיק ביים היברו יוניאָן
דער סערטיפיקאַט
אינסטיטוט אין ניו יאָרק.
איז אים אויף אַ פייערלעכן אופן פּרעזענ-
טירט געװואָרן ביי אַן אַמעריקאַנער חזנים-
קאָנפערענץ,

וואו

ער

איז

הארציק

באַנריסט

געװאָרן פון די צוויי לייטנדע פינורן פון דער
דערמאַנטער חזנים-שול :מוזיק פּראָפּעס
עריק ווערנער און דר' א .נ .פראנצבלוי ,דיען
פון דער אַקאַדעמיע.
שוין

איבער

ויא ר
יאָן

וי

ורזוז
-ןבס

זו
ראי
רהאי
ִָי= = .
-

וי

אין דער חזן און דיריגענט פון ויניפּעגער
ת"ת ,וואו ער פירט אויך אָן דערפּאָלנגרייך
מיט אַ נרעסערן קינדער-כאָר .א צאָל יוגנט-

1
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לעכע זיינע
װאָרן

!= ==ז==! .

דרד

אינם

2
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= 6א

ש

||  ׁ+ױ: .שׁ = =:

?ׁ+5

מאָל אַרױסגעװיזן

ו

חזנות.

החזנות.

עס ווערן גאנץ הויך אָפּגעשאצט פון
ניפּעגער ישוב די װאָגיקע לייסטונגען
די ביידע טיכטיקע מוזיקער ,וועלכע
יאָרן לאַנג זיר געווידמעט לטובת דער
טיווירונג פון יידישער נגינה אויף דער
שער גאַס.

אינטערעס

װאַרעמען

צו

די צוויי גרויסע שולן אין וואנקוא-

שערי
ווער ,

וי
פון
האָבן
קול-
יידי-

סטאַלניץ

צדק" און ,בית

קומען

ישראל"

נאָך זייער באַנער אָנצוהאַלטן פּראַמינענטע
חזנים מיט פיין צוזאַמעננגעשטעלטע כאָרן
און אין אַ גרויסער מאָס געהויבן דעם אָנזען
פון דעם יידישן ננינה-נעביט אין דאָרטיקער
קהילה.
8

*

א

אַטאַװוע
ז /פ װעלכעה
פ7 .עסטנער
הזו
איז נפטר געװואָרן אין ענדע פון  6801אין
מאָנטרעאל ,וואו ער האָט אייניקע יאָר פאַר-
טראָטן דעם עמוד פון דער שפּאַניש-פּאָרטו-
געזישער שול ,איז אַ משך פ |  02יאָר גע-
שטאַנען אין חזנישער דינסט פון װיניפּעגער
שערי

שול.

צדק"

זיין ממלא
יי
"וי

נעהאט

באריסמטן

דעם

קוסעוויצקי

(איצט אין ניו יאָרק) .דער קעגנװואַרטיקער
 .אגעס
ל
אער
וו
י
כר
ה
א
ח א
בוירענער פון טשעכאָסלאַָװאַקיע ,געקומען
קיין

אין

קאַנאַדע

מיט

6991

א

 2עד

2

ר אב

-

יי

ר אַ ר ע נ ש טײ

|| -

א פּ ט אַ װ יץ --
1

יי בכ ער

ק;סחחקי

,עדת

חהת.

ישראל".

{;כבנ יעקב".
/

װוינדזאַר

די נייע ראש פּינה שול האָט אַ פּאַר יאָר
חזן

נ ע רש

חזנים

,בית שלום' שו?

6

מקום איז אַ צאָל יאָרן געווען
עו

יעקב

קעגנװואַרטיקע

אין אַטאַװע

זיינען:

חזנישן

ת"ט
0
דעם

שי

נק ער,

ועלכער איז אין

פאַרנעמט
(נעקומען פון פראַנקרייך,
עמוד פון .שערי צדק" שול אין ווינד-
5.
==

זאָר ,אָנטעריאַ ,זינט חזן אַדלער איז אַװעק
אויף זיין נייעם גרעסערן פּאָסטן אין טאָ-
5
ראָנטאָ.

סטאַזש פון ענגלאַנד.
פון די פיר שולן אין האַמילטאַן ,אָנטעריאָ,
אין

אשכנזי

אייניקע

יאָר

(;שול

חזן

פאא רנעמט

מ

א

ייה

דעם

עמוד

פ ע  2ח

אַ פיינער מנגן און בעל נוסח.
4

76

װויניפּעג
חזנישע
עפּשטיין,

פאַרמאַנט

פּראָדוקטן
נאָלצמאַן,
א

דוד

2

א

;/

2

אויד

װי:

שוין

אייגענע

אייניקע

י .סילווערבערג,
באָראָדעצקי

:

ש.

א.אַ.

:

וואנקואווער
דער

ואקסנדער

וירישער

קיבוץ

נאַדער

פּאַסיפישן

ים-ברעג

האָט

בײַים
אויך

קֵא.
אַלע

האָט

זיך אַלע מאָל אַמבעסטן

אויסנעצייכנט

די ,בית יעקב" קאַנגרענאַציע ,וועלכע האָט
שטענדיק אַרױיסגעװױיזן װאַרימען אינטערעס
און ברייטהאַרציקײיט אָנצוהאַלטן מיט כבוד
אַ פּראָמינענטן חזן.

איבער אַ פערט? יאָרהונדערט אין אין
,בית יעקב" נגעווען חזן יעקב לעװוינסאָן ז"ל
 .)1491 70א יליה פון װיקנע ,ווע
כער האָט אין דער יוגנט פארנומען חזנישע
פּאסטנס אין קאָװונע ,אָדעס און לאָנדאָן,
ענגלאַנד .אין  2091אימינרירט נאָך אַמע-
ריקע ,וואו ער האָט אָנגעהאַלטן חזנישע
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פּאסטנס אין ניו-יאָרק ,סיראַקיוז ,דעטראִיט,
און צולעצט אין האַמיליאָן עד סוף ימיו.
א
קעגנװואַרטיקע

חזנים

אין

האַמילטאָן

זיי-

נען;

תביתּ יעקב" שול  --צימערמאַן; ,אנודת
אחים"  --יהושע כץ; ,עדת ישראל"  --זינ-
נער ,און אין טעמפּל ,אנשי שלום"
לעוויננער.

קיין גענויע רשימה פון אַלע אַנדערע קאַ-
נאַדער קיבוצים באַזיצן מיר ניט .עס מענ
אָבער כפחה  272באטאנט ועםו .אן הי
חזנישע ראָל אין קאַנאַדע איז פאַר די לעצ-
טערע יאָרן נאַניץ חשיבותדיק נעװאָרן .זאָלן
מיר האָפּן ,אַז דאָס זאָל נורם זיין צו דער-
הויבן חזנות אויד דא אין לאנד צו א נאָך
מער העכערער ניואָ אי קינסטלעריש אי

עטיש צו קענען געווינען די פול געווינטשטע
השפּעה און ווירקזאמען
קאַנאַדער יידישן לעבן.

גייסטיקן

כוח

אין

דער נפטר ,וועלכער איז געווען אַן אויס-
חזנים-וועלט אוז
שטייענדיקע פינור  0דער
ביים דרוםאַמעריקאנער
באַליבט
שטאַרק
יידנטום ,האָט זיר נעהאַט דערװואָרבן אַ גרוי-
סע צאָל פריינט און פאַרערער אויך אויף
דורך
דזער צפון-אַמעריקאַנער קאַנטינענט
זיינע אייניקע טריאומפאלע באַזוכן ,איבער-
געהויבענעם
לאַזנדיק אַן אומפאַרנגעסלעכן
איינדרוק .די באקומענע אין ני-יאַרק טע-
בשעתה
האָט
טרויער-ידיעה
לענראפישע
פון די
דעם חזנים-לאנער
אויפנערודערט
פאַראייניקטע שטאַטן  2קאַנאַדע ,וואו עס
ברידער חזנים.
געפינען זיך נאָך פיר
חזן פּנחס באָרענשטיין האָט געשטאַמט פון
אַ חזנישער גזע מדור דורות ,זעקס ברידער
חזנים זיינען זיי געווען אין דער משפּחה ,װאָס

איז אין עצם אַן און פאַר זיך אַ נאָר זעל-

טענע דערשיינונג .דער עלטסטער פון די ברי-

פּנסס

דער ,צבי שרנא באָרענשטיין ז"ל? ,וועלכער
איז געווען אַ פּראָמינענטער חזן ומשכיל אין
פילאַדעלפיע ,אין מיט  01יאָר צוריק נפטר

באָרענשטיײן

געװאָרן

מיט דעם פריצייטיקן טויט פון וועלט באַ-
רימטן עמוד-קינסטלער פּנחס באַרענשטייז
איז פאַרלאָשן געװאָרן אַ שטערן אויפי
חזנישן האָריזאַנט .דער פּלוצימדיקער טויט
איז געקומען דורך דער פאַטאַלער באַװי-
קונג פון די אויפטרייסלענדיקע געשעענישן
אין אַרגענטינע אין יאָר  .9991אין יענעם
היסטאָריש-געװאַרענעם פרייטיק ,דעם -71טן
יוני ,ווען די לופט אין בוענאָס איירעס איז
אָנגעפילט געװאָרן מיט פּולװער דורדך גאַסן-
באַמבאַרדירונג און די גאַנצע דאָרטיקע באַ-
פעלקערונג איז באַהערשט געװאָרן מיט גרוי-
ליקער טויט-פּאַניק,
געװאָרן
געטרייסלט
פאַרלוסט.

איז דער
דורךד

דעם

ישוב

אוים-

שרעקלעכן

אין

אַריזאָנאַ

קיין דרום

אַמעריקע

איז חזן

שטיין געקומען אַ -02יאָריקער יונגערמאַן,
פון דער גרויסער יידישער װאַרשע מיט אַ
פיין באַלאָדענעם מוזיקאַלישן באַגאַזש צוזאַ-
מען מיט יידישן וויסן און אומגעזאַמט גע-
וואונען

זיין

אַנערקענונג

פאַרדינטע

אַלס

ער איז
אויפגייענדיקער חזנישער שטערן.
קינסטלערישן
גאָר שנעל געװאַקסן אינם
עטאַפּ

ן זיין

חזנ

גלאָןררייכער

קאַ ריערע.

ישער

צוערשט אין ראָזאַריאָ און דערנאָר,
נון גענויע דרייסיק יאַר האָט ער
חשיבות אָנגעהאַלטן דעם אַמט פון
קאַנטאָר אין דער גרויסער שול פון
איירעס.

פּרעזידענט
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די

מערסטע

פון אגודת

יאָרן

אויד

החזנים

אַ משך
מיט פיל
אויבער-
בוענאָס-

געווען

דער

אין אַרגענ-
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טינע ,דערהויבנדיק דאָרט דאָס חזנות צו אַ
הויכן ניווא .ער האָט מיט זיין נעבענטשטן
טאַלאַנט אויך געדינט דעם דאָרטיקן אַלגע-
מיינעם יידנטום ביי פאַרשיידענע קולטור-
געזעלשאַפטלעכע אונטערנעמונגען פון גרויסן
פאַרנעם און געווען אַן אָפּטער אָנטיילנעמער
ביי מוזיקאַליש-ליטעראַרישע אַװונטן פון דער
שרייבער משפּחה .בכלל איז זיין בייטראָג פאַר

דער פּאָפּולאַריזירונג פון חזנות און פון
יידישן ליד צװישן אַרנענטינער
בעפערן
יידנטום געווען זייער װאָגיק
חזן פּנחס באָרענשטיין האָט פאַרייניקט
און פאַרקערפּערט אין זיך ביידערליי חזנים-
שטיינערס  --אי אַלס מאָדערנער שייך-גע-
שולטער עמוד קינסטלער פון קלאַסישן שניט,
אָדער װוי מען האָט נערופן אין דער אַלטער
היים ,דער שיינער טיפּ קאָר-חזן ,אי די
שטרעננגע אָרטאַדאַקסישע חזנות פון אַלטן
חדר ,װאָס איז ביי אים נישט עלימינירט גע-
װאָרן .ער האָט מייסטערהאַפּט מאַדיפיצירט
די ביידע שיטות אין אַ צוזאַמענגענאָסענער
איינהייט אויף א גאַנץ אייגנאַרטיקן שטיינער.
ער האָט לייכט געקאַנט געווינען אויף זיין
זייט אי די אָנהעננער פון כאָר-חזנות ,אי די
חסידים פון ספּעציפיש-יידישן אַלטן חזנישן
חורה
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איינעם פון די נרעפטע זאַלן אין בוענאָס-
איירעס (,אָדעאָן") ,וואו עס האָבן זיך באַ-
טײליקט כמעט אַלֶע דאָרטיקע אינסטיטוציעס
פאַר וועלכע ער האָט שטענדיק ביי יעדער
געלעגנהייט ,מיטנעהאָלפן מיט זיין נגינה --
שלא על מנת לקב? פּרס  --און אוידך די גאַנ-
צע לאָקאַלע חזנים-משפּחה ,וואו עס איז אים
צונעטיילט נעװואָרן גרויס אנערקענוננ און
טיפע דאַנקבאַרקײט צוזאַמען מיט וועדטפולע
מתנות.

אין זיין לאַנג-יאָריקער לויבנסווערטיקער
אַקטואַציע האָט חון פּנחפ באָרענשטיין
שטאַרק נושא חן געווען נישט נאָר מיט זיין
וואונדערבאַרער זיסער לירישער שטימע און
איינפלוסרייכן

רישן

אייגנאַרטיקן

געזאַנג-שטייגער,

הויך-קינסטלע-

נאָר אויר מיט זיינע

פּערזענלעכע מעלות און אמתהאַרציקער
פּאָלקסטימלעכער באַנעמונג ,װאָס האָט אים
אַזױ

שטארק

ברייטסטע
איז

באַליבט

נעמאַכט

צוװישן

די

שיכטן.

נאָר קיין וואונדער

נישט,

װאָס דער

פּלוצימדיקער טויט פון חזן פּנחס באָרענ-
שטיין אין פריען עלטער פון  328יאָר ,האָט

אַרוסגערופן

אַזאַ טיפן

טרויער

אין אַלע

קרייזן פון אַרגענטינער יידישן ישוב .די נאַנ-
צע דאָרטיקע יידישע פּרעסע איז פול געווען
מיט טרויער-אַרטיקלען איבער דעם גרויסן
נפטר.

אין אַלנעמײן גענומען איז פּנחס באָרענ-
שטיין פאַררעכנט נעווען מיט רעכט צו
יענער העכערער פּלעיאַדע חזנים ,װאָס ווייסן,
וי געזאָגט ,אויסנעבונדן דעם חזנות-פאך
און צו דער זעלבער צייט נישט מיד ווערנדיק
פון זוכן און שטודירן שטענדיק נייע אופנים
װאָס מער צו באַרייכערן די עבודת הקודש.
דערצו נאָד איז ער נעווען נאָר היימיש און
דערפאָלגרייד אויך אוֹיף דער אַלגעמײינער
קאַנצערט-בינע און אין ראַדיאָ אוידיציעס,
געװינענדיק אַזױ אַרום פּראָמינענץ און פאַר-
ערונג אין אַלע קרייזן פון דער ברייטער גע-
זעלשאַפּטלעבקײט.

שול האָט געהאט דער פאַרשטאָרבענער רע-
דאַקטאָר מרדכי סטאַליאַר ע"ה ,וועלכער האָט
פיל מיטנעווירקט ,אַז דער ענין זאָל צושטאַנד
קומען .בעת באָרענשטיין איזן געקומען פון
ראַזאַריאָ ,וואו ער האָט אַקטואירט אַלס חזן,

צו זיין פ-יאָריקן יוביליי אַלס שליח ציבור
פון פּאסא טעמפּל ,האָבן די שול-דירעקטאָרן
אים באַערט מיט אַ גראַנדיעזן באַנקעט אין

האָט ער באַזוכט די ,יידישע צייטונג" .סטאָ-
ליאַר ע"ה האָט דעמאָלט איינגעלאַדן די
בעלי בתים פון דער פּאסא'ר שול ,אַז זיי זאָלן

אין שייכות מיט דער פּטירה פון פּנחס
באַרענשטיין האָט די ,יידישע צייטונג" אי
בוענאָס איירעס אנב דערמאַנט צום טאָג 6
דער לויה (זונטיק ,דעם -91טן יוני,)9991 ,
דעם פאַקט ,דאָס ניט קיין קליינעם חלק אין
זיין פאַרנעמען

דעם

עמוד

אין דער פּאסא'ר
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זיד באַקענען מיט באָרענשטיינען ,וועלכער
האָט בשעתו געהאַט שוין אַ שם אַלס גוטער
חזן .טאַקע אין רעדאַקציע גופא ,נאָכן באַ-
קענען זיך מיט זיי ,האָט חזן באָרענשטיין --
וי זיין שטייגער איז געווען  --זיך נישט
געלאָזט לאַנג בעטן און ער האָט פאַר זיי
געזונגען אייניקע חזנישע זאַכן .ס'איז וייניק
צו זאַגן ,אַז ער איז אַלעמען געפעלן געװאָרן:
זיין פּרעכטיקע שטים האָט אימפּאַנירט און
אַלע זיינען געווען ממש באַגייסטערט פון זיין
סטאַליאַרס אינטער-
טאַלאַנטפולן זינגען.
ווענץ האָט אַזױ אַרום נישט ווייניק מיטנע-
ווירקט פאַר זיין פאַרבלייבן אין בוענאָס
איירעס אַלס חזן פון דער פּאסא'ר שול ,וואו
ער האָט אַריינגעשריבן אַזאַ גלאָררייך קאַפּיטל
פון נרויס קינסטלערישע דערגרייכונגען אינם
יירישן לעבן פון דאָרטיקן ישוֹב.

חזן פּנחס באָרענשטיין איזן טאַקע שין
אויף שטענדיק געבליבן אַ פריינט פון סטאָ-
ליאַרן און פון דער ,יידישע צייטונג" .ער אין
געווען פּערזענלעך באַפּריינדעט מיט די מער-
סטע מיטאַרבעטער און אָפּט אין ער אַרײנ-
געקומען אין די אָװונט שעה'ן אין רעדאַקציע,
וואו מען האָט אים אויפנענומען וי אַ גוטן
פריינט און איידער ער האָט פאַרלאָזט די
צייטונג פלעגט ער תמיד אַ זינג טאָן ,וייל
זינגען איז ביי אים געווען ליב װוי דאָס לעבן
אַליין.

פון אַלעמען איז ער געשעצט געווען און
מיט באַזונדערן רעספּעקט האָבן זיך צו אים
באַצױגן די חזנים ,וועלכע האָבן אים באַ-
טראַכט וי זייער ראש .ער איז געווען דער
אומדיסקוטירטער

בעסטער

ח)

אין

נער יידישער

נעזעלשאַפט,

מען בולט צום אויסדרוק

איז

נעכטן

נגעקו-

בעת זיין לויה.

,דאָס יידישע בוענאָס איירעס האָט זיך
נעכטן אָנגעטאָן אין טרויער און מיט אַ שטילן
געוויין האָבן טויזנטער פאַרערער באַגלייט
פּנחס באָרענשטייען צו זיין אייביקער רו.

?אַ גרויסער עולם האָט אַ פאַר'אָבלטער,
באַנלײיט דעם ארון פון זיין לעצטער וואוי-
נונג אויף דער נאָס בולנעס ביז צום טעמפּל
אויף פּאַסאָ ,וואו פּנחס באָרענשטיין האָט
במשדך פון העכער אַ פערטל יאָרהונדערט --
אַרומגערינגלט מיט פאַרערונג און ליבע --
אַמטירט אַלס חזן.
,די זעלבע ליבע ,די זעלבע פאַרערונג ,צו-

זאַמען מיט אַ געפיל פון האַרציקער פריינט-
שאַפט ,האָבן צוזאַמענגעבראַכט ביים טויער
פון דערמאַנטן בית התפילה טויזנטער מענ-
טשן ,װאָס האָבן פול געמאַכט די גאַס.
,נאָך דער אימפּרעסיווער ליטורגישער טייל
אויסגעפירט פון איינעם פון זיינע חזנים-
קאָלענן ,אליהו בארוכאָוויטש ,באַנלייט פון
טעמפּל-כאָר אונטער דער לייטונג פון דירי-

גענט יעקב שקליאַר ,האָבן אים מספּיד געווען
דער גרויס-ראַבינער דר' שלעזינגער און דער
אב בית דין און רב פון שול? הרכ הר .עמרם
בלום .אין זייערע ווערטער האָבן זיי אַרױיס-
געבראַכט די נייסטיקע מעלות פון נפטר און
זיך באַצוינן אויף דעם גרויסן פאַרלוסט װאָס
עס ליידט מיט זיין פּטירה די קונסט פון
חזנות און דאָס רעליגיעזע יידישע לעבן אין
בוענאָס איירעס".

לאטײן

אמעריטע.

אויפן צווייטן טאָג
איז געווען איינע פון
יידישער בוענאָס
צייטונג" ,צווישן

פון דער לויה ,װאָס
די גרעסטע אין דער

איירעס ,האָט די ,יידישע
אַנדערעס ,געשריבן:
די

,דער טיפער נעפי? פון טרויער ,װאָס
האָט
פון חון פּנחס באָרענשטיין
פּטירה
אַרױיסנערופן ביי ברייטע קרייזן פון דער הי-

אין די פילע אַרטיקלען מיט ברייטערע אִפּ-
,עניאָראַלער ראָלע אין
שאַצונגען וועגן דער ס
אַרגענטינער

חזנות",

װאָס באָרענשטיין

האָט

פאַרנומען ,ווערט אויך שטאַרק אַקצענטירט
זיינע פאַרדינסטן אַלס גרויסער פאָלקס זינ-
גער, ,פאַרנעמענדיק די חשובסטע פּאָזיציע,
װאָס איז אויפגעשטעלט געװואָרן דורד אַ סך
יאָרן פון ערלעכער מיזאַמסײט און זינגערישן

ננינה

אין אידישן

טאַלאַנט,

לעבן

פאַר'שותפט

מיט
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אַ פּרעכטיקער

שטימע".
בכלל איז ווינטשנסווערט
כאָטש אייניקע ציטאַטן.

צו ברענגען

דאָ

פּאַזיציע

אין

חזנות",

שרייבט

צווישן אַנדערעס:
,פנחס באָרענשטיין איז אויסגעװאַקסן אין
אַרגענטינע און מיטגעװואַקסן מיטן אַרגענ-
טינער ישוב.
?װאָלט ער נישט מיטגעװואַקסן מיטן ישוב,
װאָלט ער נישט אויסנעװאַקסן..
,זיין הייסע ליבשאַפט צו נגינה האָט אים
געפירט אַלץ ווייטער און העכער.

,אָט דאָס לערנען נאָכאַנאַנד האָט פּנחס
באָרענשטיין קינסטלעריש כסדר פאַרפיינערט
פון טראַדיציאַנעלע
אין זיין רעפּערטואַר
תפילות פון רוטין .די שטים איז כסדר נע-
ווען נעשליפן ,זיין טענאָר האָט געהאט אי
גלאַנץ ,אי געפירט נגעװואָרן װאָס ווייטער אַלץ
מער ,מיט אַזאַ קלונשאַפט ,װאָס עס האָבן
נאָר יענע קינסטלערס ,וועלכע אַרבעטן איבער
זיד אומאויפהערלעך.
;פנחס

באָרענשטיין

איז

דער

צייט

מיטגעגאַנגען

מיט

דערפאַר
און

נעווען

כסדר
באַ-

האַװונט אין די נייסטע וועגן פון תפילה ,נגינה
און

אומאויפהערלעד

כסדר געשליפן זיין פּרעכטיקע טענאָר-שטימע
און

זי געשו?ט

מיט

די נרויסע

געזאַנג.

,אָפּהיטנדיק דעם עמוד ,האָט ער אָבער אִפּ-
געהיט אויד דאָס יידישע און העברייאישע
ליד ,מיט שטילער ליבשאַפט זיך צוגעכאַפּט
צום קּלאַסישן ליד און אין האַרצן האָט אים
גענאָגט אַ בענקשאַפט צו זיין לאַנג-יאָריקן
חלום צו זינגען אין דער אָפּערע ,וואו עס איז
שוין פאַר אים נעװוען אַ פּסעװדאַנים --
פּעדראָ באָריני  ---און וואו מען האָט אים
(אַזש אִין זזקאַלאָן") געלאָקט מיט געהויבענע
הבטחות.
,א דאַנק דער דאָזיקער געהויבענער באַ-
ציאונג צו זיין געזאנג באַרוף ,ווייל ער האָט

עשירות

פון

22

מוזיקאַלישע שאַפונגען פון 2
1
אוצ ,;-1
יידישן און אוניווערסאלן
!יי ++ז*
מיטן
באַוויזן מיטצואװואַקסן
באַָרענשטיין
ישוב און אויסװואקסן.
1

שמואל ראַזשאנסקי ,אין זיין געווירמעטן
קאָלום ,פּנחס באַרענשטיין  --די גרעסטע
אַרגענטינער

איבער

זיר

געאַרבעט

און

6

;ער האָט אױיסגעטראָטן
אַרגענטינער חזנות".

אַ װועג פאַר דער

זײַן

(קמנצה

י  22חדק?;
בכנקכות ' שהייכה:

אין

ארטיק?

,פנחס באָרענשטיין ,מיט זיין געשולטן,
קליננענדיקן און זיסן טענאָר ,מיט זיין הויר
מוזיקאַלישער געבילדעטקייט און טאַלאַנט
פון אַן אמתן משורר בחסד עליון ,האָט באַ-
וויזן צו ברענגען צום אויסדרוק די אַלע מאָ-
מענטן פון יידישע איבערלעבונגען פון דורות,
ווען ער איז געשטאַנען ביים עמוד.
,אין זיין אומבאַנרענעצטער ליבע צום
יידישן פאָלק ,אין זיין זאַנן תפילות ,װאָס
האַבן אויסגערעכנט יידישע צרות ,אין זיין
צערטלען און באַרואיקן ,אין זייז בעטן רחמים
פאַרן כלל ישראל איז ממש געלעגן אַ געט-
לעכע קראַפט .דאָס איז געווען א מתנה פון
זיין ליבן נאַמען ,װאָס נישט יעדער חזן איז
צו איר זוכה .ווען חזן באָרענשטיין האָט
פאַרגעטראָגן אַ תפלה ,האָט ער מיט זאָגן
אַרױסנעבראַכט די נאַנצע טראַגעדיע פון
יידישן פאָלק ,רי שוֹל אין ממש אָנגעפילט
געװאָרן מיט די נשמות פון די קדושים
וטהורים ,די הייליקע מאַרטירער פון אַלע
צייטן ,אַ שטראַל פון העכערן חסד האָט באַ-
שטראַלט דעם עולם דאַװנער ,אַ הייליקער
ציטער האָט באהערשט אַלעמען ,כביכול אַליין
איז אָנװעזנד געווען.
,אין באָרענשטיינס נוסח התפילה און אין
זיין זאָגן ,האָט מען דערפילט דעם גאַנצן כוו
פון דער יידישער ננינה ,צו האַלטן זיך איזאַ-
און דער-
לירט פון דרויסנדיקע השפּעות,
האַלטן איר אייגענאַרטיקייט פון ווייטן עבר
ביז היינטיקן טאָג .זיין זאָגן װאָס איז געווען

פאסא

טעמפל,

געלייטערט דורך צער און וויי איז ביי אים
אַרויסגעקומען לויטער רוחניות ,הימליש.
;פּנחס באָרענשטיין איז געווען דער װאָס
האָט געלייטערט דעם נוסח התפלה און דער-
הויבן

עס צו העכפטער

;הנבל!
:

קונסט.

חבלן

סן//

נומען מיט נלאָריע פון אַ באַרימטן עמוד
קינסטלער און וואונדערבאַרער פאָלקס זינגער.
8

װוי

באָרענשטיין ברייט באַקאַנט געווען אויך אין
די פאַרייניקטע שטאַטן און ביי אונדז אין
קאַנאַדע .ביי זיין ערשטן באַזוך אויפן צפון
אַמעריקאַנער קאַנטינענט ,אין יאָר  ,1291איז
חזן פּנחס באָרענשטיין גלייך פּאָפּולער גע-
װאָרן איבערן גאַנצן לאַנד אַ דאַנק זיינע דער-

פאָלגרייכע אויפטריטן אייניקע מאָל אין יידי-

װאָכן לאַנג נאָר דער פּטירה האָבן אָננע"
האַלטן דאָס באַקומען צער-אויסדרוקן פון
ישובים ניט נאָר פון אַרגענ-
אַלֶע יידישע
טינע נאָר אויר כמעט פון גאַנץ דרום אַמע-
ריקע און אַנדערע לענדער ,וואו דער נאָמען
פון פּנחס באָרענשטיין איז געווען אַרומגע-

שוין

בוענאָס

אירעס

פריער

א

8

באַטאָנט

אין

חזן

פּנחס

שע ראַדיאָ-פּראָגראַמען אין ניו יאָרק אָנגע-
פירט צו יענער צײַט פון דער 5/אנ' .רע-
דאַקציע.
ער האָט זיך דעמאָלט געקליבן אויף אַ
באַזור קיין ארץ ישרא? און לכבור דער אָנ-
געלעגנהייט האָבן די באַרופנסטע חזנים פון
אַמעריקע אים געגעבן אַ צאתך לשלום אין
הויז פון חזן אליהו קרעטשמאַר ז'"ל ,וואו
עס האָבן זיד צוזאַמענגעקליבן אויך אַ צאָל
רבנים אוהבי נגינה .עס האָבן זיר בשעתו
די פּני פון חזנים לאַגער װי:
באַטײליקט
יאָסעלע ראָזענבלאַט ,דוד רויטמאַן ,יאָסעלע
יעקב ראפּאָפּאָרט ,עליהס
שליסקי ,מייזעל,

הנה

לעבן

אין פאידישן
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פּנזצס,

עטיבט

השלום; ויבדלו לחיים :שאַפּיראָ ,קאַטשקאָ
רינגע? ,װיגאָדא און אַנדערע חזנים גדולים,
גאַסט קאַלעגע
צוטיײילנדיק כבוד אַ חשובן
פּון מרחקים ,וועלכער טראַנט מיט ווירדע און
שטאָלץ דעם כתר החזנות.

צו יענער צייט האָט חזן באָרענשטײין אויך
באַזוכט קאַנאַדע ,וואו ער האָט זיך באַטײ-
ליקט אַלס ערן גאַסט אין טאַראַנטאַ ביי אַ
גרויסן חזנים-קאָנצערט אַראַנזשירט דורד דעם
שרייבער פון די שורות ,איבערלאָזנדיק אַן
אומפאַרנעסלעכן באַגנײיסטערטן איינדרוק*).
ביי זיינעם אַ דריטן
ערשט

מיט

פ יאָר

באַזוךד אין קאַנאַדע,

צוריק,

אויד מצד

שטיין אויך וב אויפנעטרעטן אין מאָנט-
רע אל וואו ס'איז אים פאַרגעליינט געװאָרן אַ
חזנות-אַמט,
פּערמאַנענטער
חשיבותדיקער
אָבער זייענדיק שוין איינגעװואָרצלט א וו אײַנ-
געבירגערט אין אַרגענטינע ,האָט עס אים
צוריקגעצויגן אַהיז.

די וואונדערבאַרע ליטורנישע רעקאַרדירונ-
גען אַרויסגעגעבן

דורך

,,װיקטאָר קאָמפּאַני",

זיינען פאַרשפּרייט געװאָרן איבער נאָר דער
יידישער וועלט ,אַזױ אַז זיין נאָבעלער נאָמען
וועט פאראייביקט בלייבן לדורות ביים יידישן
פאלק ובפרט ביי אוהבי נגינה.

האָט

באָרענשטיין אָנטייל גענומען אין א ליטור-
נישן קאָנצערט פּראַגראַם אין טאַראַנטאָ ,צו-
זאמען מיט זיינע ברידער חזנים ,עקיבא
און הענאד באָרענשטיין ,װאָס האָט בשעתו
לויב-קריטיק
אַרויסנגערופן די ואַרעמסטע
דער ענגלישער

א

הענאַךד

פּרעסע.

מיט גרויס דערפאָלג איז חזן פּנחס באָרענ-

*) בײ יענעםס גראַבדיעזן סינאַגאָגאַלן סאָב-
צערט איז טויך אײנגעלאַדו געװען אנטייל צן
סזארַמפּאַזיטאָר אליהו זאלודקאַה"
נעמעןר ח
טש .זי .2פון חעטהאטט .ששובה סן הו שן
פן
6טולטור-טרעגער
מיויאַטור לעטסיטאר
יידישע ליטורגיע" ,וועלכער האַָט בשעתו גע"
לײגט דעם יסוד פאַר דער אַרגאַבויזירונג פון
דער ארטיטער אגודח החזנים.

פטאקניץ

נֹתן

ענעם

רי ירוחסם הקטן
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שלמה

קלאַסיקער אין חזנות
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()1804-1890
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משה

אט
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זײן
דער
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פון חסידישן
,א שטיק נשמה פון חסידות איזן דער
ניגון" ,האָט אַמאָל ריכטיק באַטאַנט אהרן
צייטלין אין זיינעם  5אַרטיקל געווידמעט
דעם ענין וועגן דער נויטיקייט און וויכטיקייט
צו זאמלען די אַלֶע קולטור-ווערטיקע מאַטער-
יאַלן פונם אַמאָליקן חסידישן לעבנס-שטיי-
נער ,פון וועלכן נגינה איז אייגנטלעד געווען
א דאַמינירנדיקער פאַקטאָר, ,און זאָל עס
פּאַרזינלט ווערן מיט דעם זינגל פון אונדזער

ננינה קוואל
נגעביט

שנקיווןוירן
ריקול
2י-יזוויוויקלען און
ץק .ען און

פ
פון

ע-
2

בי

א גרויסער

יק.

באַשטאנד

יידיײגט

= צ

פון דער

דאָזיקער מוזיק איז פאַקטיש באַזירט און
נעשעפט
פלייסיק
נגינה-קװואַל

פון

נגעװאָרן

החסידיש

עד הַיום ,װוערן פון צייט צו צייט ,מיט
דערפאָלג אויפנעפירט אויף קאָנצערט-בינעס
פון יענעם
שאַפונגען
די מייסטערהאפטע
פּעריאָד ,װוי :די סימפאָניק פּאָעמע ,חסידיזם"

אייביקייט".

און חסידישע

געקומען איז צייטלינס אַרטיק? צייטלעך,
אויף א קּול קורא צו יידישע מנגנים ,פאַר-
עפנטלעכט אין דער פּרעסע פון באַוואוסטן
כאָר-דיריגענט און קאָמפּאַזיטאָר נחמיה וי-
נאווער ,וועלכער איז באשטימט געװאָרן פון

זאָווסקי, ,דער ניגון פון בעל שם" קאָמפּאָ-
נירט פון באַוואו סט! מוזיקער יוסף אחרוו,
קאָמפּאַזיציעס פון ל .סאמינסקי און אַנדערע.

דער יור

טור צו שאפן
מוזיק.

אפטייל ביי דער יידיש

גַנֶענ-

אַן אַנטאַלאַניע פון יידישער

נאָך מיט אַ האַלבן יאַרהונדערט צוריק איז
אויד אַן ענלעכער רוף געקומען פון דעם
יידיש-ליטעראַרישן לאַגער אין רוסלאַנד ,צו
ינטערעפיתן זיך ערנסט מיט דעם גרויסן
א
פאָלקס-
פון דער יידישער
קּולטור-ווערט
מוזיק .בשעתו האָט דער דאָזיקער רוף גע-
פונען אַ געהעריקן אָפּקלאַנג

ס'איז

און

181

פּרּאָפ .שלמה

צו דער חסידישער נגינה האָט זיך אויך
פיל געווידמעט פּראָפ .א .צ .אידעלזאָן ע"ה,
איינער פון די באַרופנסטע יידישע מוזיקאַ-
לאָגן פון אונדזער צייט .דער רעזולטאַט פון
זיין -04יאַריקער אומרערמידלעכער יידישער
מוזיק-פאָרשונג איז געווען די פאַרעפנטלעכטע
זיינע
וערק
סאָנומענטאַלע
0ענדיקע
ב
;אוצר ננינת ואשרא?' .פון װעלכער הער
געװוידמעט
באַנד אין דורכאויס
לעצטער
חסידיש

די מחברים פון יענעם קול קורא זיינען
געווען די צוויי יידישע היסטאָריקער ,שאול
גינזבורג און פּסח מאַרעק ,וועלכע האָבן אנב
די
אַלײן אַרױיסגעגעבן אין פּעטערסבורג
ערשטע גרעסערע פאָלקס-לידער זאַמלונג .אַ
דאַנק אויד זייער השפּעה ,איז מיט אייניקע
יאָר שפּעטער (אין  )8091נגעגרינדעט געװאָרן
די פּעטערבורנער יידישע מוזיק געזעלשאַפט,
וועלכע האָט אין משך פון איר -01יאָריקער
עקזיסטענץ ממשות' דיק אויפגעטאָן אויפן

טריאָ פון

ראַ-

צאָ?

געזאַנג

אַ וועזנטלעכער

השפּעה
דוּרותּ

פון חסידישן
זיך

מיט

באַדייטנדן פּאַקטאָר
די קאַמפּאַקטע

טער
ומוחרב
חורבן.

היים,

יידישע

וועלכע

געװואָרן

צ

;

ניגון האָט פאַר

פאַרגעשטעלרט

אַ

אַ נאָר

אינם רעליגיעזן לעבן פוז
קיבוצים

זיינען

אין אונדזער

אין דער

אַל-

ליידער

חרוב

לעצטן

גרויסן

אין דעם שרעקלעכן חורבן פון אייראַפּיי-
אישן יידנטום זיינען לגמרי פארלוירן גענאַנ-
נען די דורות-לאננע אָנגעזאמלטע קולטור-
אוצרות און דער וואונדערבארער חסידישע

סא
נגינה-קוואַל
-

איז אויסגעטריקנט

:

געװואָרן.
'*-

דאָס

נאַכדעם

װוי ער ברענגט

ציטאַטן

נעוויסע

פון

אידעלסאַנס ווער

פרעזערווירן

און

+

לדור-דורות
דיוד

|

יווהלר,

דער

די אלע

זיר

פאַר-

יר'י8י-

שה.

נייסטיקעו

דישע נגינה איז אַ נאָר װאַגיקער טייל פון
אונדזער אַלגעמײינער יידישער קולטור ,װאָס
האָט שטאַרק משפּיע  72אויפן גייסטיקן
האָט דאָך חס
לעבן פון אונדזער
געזאַנג אין די פיינלעכסטע מאַמענטן אַרײנ-
געבראַכט

אין

אַזױ

משך

פיל פריידיקייט

פון

די

איבער

שם),

האָט

װאָס

באַנרענעצטער

טריבן

יאוש

צװיי

הונדערט

כסדר

ישראל,

מרה-שחורה,

אַרייננע-

אויפריכטיקן

בזיונות.

חסידים

אויסגעװואָרצלט

טראָץ

ננישות,
האָבן

עצבות

פאר-

די אַלֶע

רדיפות
זייער

אין

און

און
סביבה

פּעסימי

;עצבות איז נאָר אין דער זינד" ,האָט נעזאָגט

דער גרינדערה פון חפידות
שם טוב ז"ל (.)06-0071

ר' יטראל

בעפ

וועגן זעלבן ענין האָט ישרא? ראַבינאָװיטש
אין זין כוד ;מוזיק

רבי .ה

יעקב

יצחק

הוהוויץ

האָבן טאַקע חסידים דורך דעם כוח פון
נגינה אַװעקנעריסן און באַפרייט זיך פון
עגמת נפש און מעלאַנכאָליע .אַנטלאָפן זיינען
זיי פון וועלכן ס'איז אַרויסגערופענעם פּעסי-
מיזם ,אָבער זיך מתרחק געווען פון גדלות
און גאוה; פאַרהאסט סכנאָביזם און פאַר-
וניפּט דורך געמיינזאַמע געזאַנגען ,טענץ און
האַרציקע ידידות אין שותפות'דיקן גענוס,
במלא חדוה ,פון שכינה-לויטערקייט.

דרוק פון דאגות און שפלות-קאָ5מפּלעקס,
און

דער

א
קלובלינער

:

און

את ד' און אמונה שלמה .אַ באַװוענונג,
װאָס האָט לנמרי אַראָפּגעװאָרפן פון זיך דעם

אַרומרינגלענדיקע

היש-.

//

האָפענונ-

ישובים פון יידישן תחום המושב אין דער
איז
מזרח-אייראָפּע,
אַלט-אײינגעװאָרצלטער
נגינה פאַקטיש געווען דער סטימול און דער
הויפּט כוח המושך .ננינה איז געווען דער
דער באַווירקן-
;עמוד אש" פון חסידות.
דיקער כוח א נגינה האָט געקרעפטיקט און
דעם אויפברויזנדיקן וואוקס פון
צעמענטירט
רייען,
חסידישע
די ווייט-אויסשפּרײטנדע
װאָס זיינען דורכגעדרונגען געװאָרן מיט אומ-
אהבת

אומעטם

העכסטע

פלעגט זאָגן, :עצבות שמעקט מיט אַפּיקור-

יאָר חפידות-בא

מאַננעטיש
בי

און

די

פרייד

דערנרייכט

מען נאָר דאַן ,ווען מען טוט זיך אוים פון
גשמיות און מען דערגרייכט אַזש ביז ביטול

ביי יידן? (געווירמעט

דעם ליכטיקן אַנדענק פון אברהם צבי אידעל-
סאָן ז"ל) געגעבן אגב אַ טרעפלעכע אויס-

נה איז אַזױ אַרום געװאָרן דער עסענץ
א
און הויפּט באַראָמעטער פון דער
גינאַנטישער באַװעגונג ,װאָס איז אַזױי טיף
איינגעװאָרצלט געװאָרן אינם האַרץ פון דעם
פאָלק.
האָבן שוין אונדזערע שריפטשטעלער און
דיכטער אויף פאַרשיידענע אופנים באַשריבן
און באַזונגען דעם ראָמאַנטישן מיסטיציזם
פון חסידות און פון איר פאַרבאָרגענעם כוח
דורד דער נגינה-השפּעה.
באַװעגונג ,װאָס
די וואַקסנדע חסידישע
האָט פאַר אַ צייט געהאַָט אויסצושטיין אַ
געװאַלדיקן קאַמף מיט די מתנגדים האָט
ענדלעד געוואונען ביים פאָלְק איר עקזיס:
טענץ-באַרעכטיגונג ,און האָט אַרויסגערופ
אַ יראת הכבוד אַפילו ביי אַ סך פון אירע

פּאַרביסנסטע קעגנער.
אַ

געהעריקע

אָפּהאַנדלונג

וועגן

לעבן

נגינה אין אידישן

געהאט אָננעשריבן מיין יוננט-חבר ,דער
היסטאָרישער ראָמאַניסט שאול ספּיר אין זיי-
נעם אַן איבערבליק צו דער דערשיינונג פון
הו צכי כקכ טס החסידישע דבאמע? ,דער רבו
פון קאַצק" ,וועלכע איז ,װוי ליטעראטור-
קּריטיקער גיבן צו ,אַ ווערטפול ווערק פאַר
דעם

פאָרשער

חסידיזם.

פון

,חסידות  --שרייבט ער  --האָט אַרינ-
געבראַכט פייכטקייט אין דעם פאַרטריקנטן
ודישן לעכבן חספ'דות איו נשװאַרן די ראַ-
מאַנטישע באַװעגונג פון כלל ישראל".
אויך ספּיר ,דער ווילנער משכיל ,וועלכער
נעװאָרן אין אַן אולטרא
איז דערצוינן
מתננדישער סביבה ,פון ואַנען עס איז אַמאָל
אַמשטאַרקסטן אָנגעפירט געװואָרן דער העפ-

טיקער

קענן

קאַמף

חסידישן

לאַגער,

האָט

אייננעזען װי ריכטיק עס איז די השערה פון
היסטאָריקער אַז ,חסידות האָט אָפּנעראַטע-
װעט דעם יידנטום פון פּױילן ,נאַליציע און
אוקראינע

פון אומקום".

וצמאטען

בעל תשובה',

ניט אונרן

שאול ספּיר אַ נלענצענדע אָפּשפּינלונג פון
יענער אינטערעסאַנטער עפּאַכע .זייער בולט
ווערט אינם ,בעל תשובה" אַרױיסגעבראַבט
דער לשם שמימ'דיקער קאַמף ,נאָכן געבורט
פון חסידיזם (אין -81טן יאָרהונדערט) ,װאָס
האָט ,אויפגערודערט די יידישע וועלט מיטן
טועם

חור אין עבוהת

הבורא'.

שטאַרקסטער

באַקעמפער

בעל

שמ'ס

לערע .צוזאַמען מיטן וילנער נאון זיינען
אויד געשטאַנען אין דעם לאַנג-אָנהאַלטנדיקן

רבנים

פון

קיטע.

אַ װויסנשאַפּטלעד װוערק אין העברייאיש
וועגן דער תקופה פון ווילנער נאון איז דער-
שינען אין ארץ ישראל ,אין  ,7491פון דר'
אַ גראַדואירטער פון וויל-
ישראל א
נער אוניווערזיטעט ,וועלכער האָט אויפן סמך
פון אָנגעזאַמלטע היסטאַרישע דאָקומענטן
מיטגעבראַכטע פון ווילנע ,נאַנץ קלאָר באַ-
קויכטן יענע רעליניעזע שטרייטיקייטן צווישן
די מתננדים און חסידים.

גאָר פיל פּלאַץ איז אויד אָפּגעגעבן געװאָרן
די דאָזיקע לאַנג-אָנפירנדיקע מחלוקתן אינם
מאַנומענטאַלן חסידישן פאַרשונגס װוערק פון
פּראָפ .ש.
גרויסן היסטאָריקער
אונדזער
דובנאָוו.

אפרים

טויבענהויז

ווייזט אֵן ריכטיק

אין

זיינעם אַן אַרטיקל*) ,אַז פאַר די לעצטע 08
יאר האט

זיר קנטרי

נעביטן

די באציאוני

אַזעלכע גרויסע שרייבער װי

י .? .פּרץ ,בערדיטשעווסקי ,מאַרטין בובער,
הל? צייטלין און אַנדערע האָבן אַנטפּלעקט
פאַר אונדז די פּאַטויע פון חסידות .זיי זעען
אין חסידות אַן אמונה פול מיט פרייד און
בטחון און אין די נוטע יידן ,די אויסדער-
וויילטע יחידים ,װאָס האָבן נעוויזן די חסי-
דים אַ נייעם וועג אין לעבן.

,חסידות  --דריקט זיד אויס דער באַקאַנ-

טער שערייבער ש.

בראש פון די שטרייטנדיקע לאַנערן זיינען
געשטאַנען די גייסטיקע ריזן פון יענער צייט:
דער בעל שם טוב ,דער פאָטער פון חסידות,
און מיט נאָר מער קעמפערישן ברען  --זיין
ממלא מקום ,דער מעזריטשער מגיד ,ר' בער
מיט זיינע תלמידים ,ר' לוי יצחק בערדיטשע-
שער הו אכלר קװענסקער ,ר' בהוך טופ
פון חסידישן
טשינער ,ר' זלמן
דער
טצעי וו כהאש פון די מתננרים
ווטעשר האור ה' איהו ( ,)9:0201/דער
פון

דער

די גרעסטע

צום חסידיזם.

אין איינעם פון זיינע לעצטע היסטאָרישע

רער

קאַמף

שיטה,

קענן

נעשג אַפענער

חסידישער

ערנסט פון תל אבי יביא) -

איז די ראָמאַנטישסטע באַװענונ; וו דער
מענטשהייט .איז אָבער אין דער זעלבער ייט
צאט פ2יטן יוהיקיי פאן שי
 5קשט קע
 .8שאשראװעטט6 .ײטער פוט וי" טיעסטע גע"
שיכטע שרײבער פון חסידות ,וועלכער האַלט
אַז ססידיזס האט בכלל דעמאקראַטיזירט דאָס

 )5אין זײיגער אן אָפּהאבדלונג װעגן לעג
יידישע גײסטיקע לעבן.
װערט טיש ישרשל פן
טענס דערשיגענעס
אײנעםס פון די באַדײטנדסטע שריפטשטעלער
טפופטעת
אט װעה שיעה אושפהאפשועה 7
משנת
,באר החסידותף
אליעזר שטײנמאן,
 8אט אשט .די שעקט
ואוטר טעה
אי"
בוט הורישי

184
נרעסטע

די

באַװענונג,

נאַציאָנאַלע

אין

װואָס

געווען ביי יידן זייט חורבן בית המקדש"

אַלנעמיין
אַרװישט
פאַרביסענעם
חסידות

און

פאָרשער
װאָרן
זי

ט

ק

אַן

גענומען

קאַמף

צוו

ליטווישע
שוין

אַנישער

אאזזת וידי 6אן

שעפעו

די צייט

די שפּורן

האָבן
אָר

האָט

ענדי

שן

הזז

ירי

שן

דייד'ן

-

די

לומדות,
אָנגעוויזן,
טייל

פוז

כלוהע

וי

אַ צאָל

זיינען

אונד

ן

יפיייאיחױה

שיטום

ו
.וי

א2
טמ8וד
=
. +יו

ליטורגישע קאָמ-

קינסטלער און

ניום-

זער

ר '

געבן

נעשאַפּענעם

חפידישן

דרך.

אויך

האָבן

אָפטמאָל

לייכטער

אין

ליט-

געמאַכט

ז יד אין אַ שװערער

קרבנות-גרייטקייט

פאַר קעגנזייטיקער
מיר אייגנטלעך

װאָלטן

זברונם לכּרכה אוו
ת
ריערדיקע חזנים נדולים
די איצטיקע באַרימטע חזני
ויבדלו לחיים
א.אַ .איז אַ פועל? יוצא
פּינטשיק ,לייב גלאַנץ
פון

דער

זיר

אין

יניקה,
זייער

וואָס
יוגנט

זיי
אין

*

האָבן

אָנגעזאַפּט
פביבה

הסידישער

צו

סוניא

ינה ביי חסידים איז געװאָרן נישט נאַר
דער תמצית ביי תפילה נאָר אויך אינם טאָנ-
טע א לעבן איז עס געװואָרן די באַווירקנ-
סטע טרייב-קראַפּט .געזאַנג האָט אויס-
און ליבנסווירדיקער געמאַכט זייער
א
תוכן,
פאַראומערט לעבן .עס האָט געגעבן
שטאַנדהאַפטיקײיט און בטחון אין די סאַמע
פּיין
שווערסטע צייטן פון אויסשטייענד
האָט
און נויט .דאָס התלהבות'דיקע א
מיטגעווירקט אַריינצוברענגען אין דער חסי-
דישער מחנה הייליקע יום-טוב'דיקע געהויבנ-
קייט ,שטאַרקן אָפּטימיזם באַהעפט מיט די
נאָבעלסטע מוסטערהאַפטע הומאַניטאַרע מי-
דות פון אמת'ער ליבלעכער פארברידערונג;
באַװאָפנט מיט שטענדיקער ויליקייט און
פון וועלכע אויך

ועגן דער באדייטנדער השפּעה פון חסי-
חזנות-פעלד װאָלט געקענט
אַ סד געזאָגט וערן .עס װעט אָבער ,מייז
1טרייבן,
ש
ונ זיין אוו

געע-

צו מאַכן מיטן געדאַנק פון געפונען אַן אויס-
קעגנערישן לאַגער צום נייד
י

װאָס

היינט ,אין דער אַזױ גערופענער
וויליזירטער עפּאַכע",

,הויר צי-

הילף,
נאָך

וי באַוװואוסט זיינען אין אַ צאָל רבי'אישע
הויפן אױיסגעהאַלטן געװאָרן שטענדיקע
חזנים און קאַפּעליעס פון וועלכע די אָנפי-
ן זיר אַרױסגעוויזן זייער שעפעריש
אויפּן געביט פון פאַרפאַסן אַלע מאָל נייע
ניגונים ,װאָס זיינען שנעל פאַרשפּרײט גע-
סידישע

רייען בון האףשייהענע

פון די פּאָפּולערסטע חזנים אין די רביי-
הויפן,

אישע

וועמענס

ס'האָבן

נעמען

זיך

אַמשטאַרקסטן איינגעקריצט אין זכרון פון
חסידישע מנגנים ,זיינען געווען ר' יאָסעלע
טאַלנער (אַ זון פון באַרימטן פפּייסי דער
חזן") און ר' יאָסעלע כענטשינער,

דער ער-

שטער אין אוקראינע ביי ר' דוד'ל טאלנער
(שפּעטער אין ראַכמאסטריווקע ביי ר' דוד'לס
ברודער

:
פּוױילן,

ר'
)91

ציקע

ר' יוחנן)
אין

גערער

ו
און
;
רבינ'ס

יאַסע לע
וועמענס

ניגונים

ו

דער
הויף.

טאלנער

הונדערטער

האָבן

צוייטער

אין

וכבאן-

פאַרפאַסטע

צוגעצויגן

מאַסן

האַר-

חסידים

פון נאָענט און ווייט ,קומענדיק ספּעציעל קיין

ננינה אין אידישן לעבן
דוזריאיירא

רזוזי!

מען

צוט.

גב

דערציילטיט,

שוין
שו

וא

דורד
ו

|

גארזן 

די

ן

-אארז

טאָטן

יזר

רויה

; עש

=

יד

רצ יר*

5

==

גנעווען

,ע-
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+

כ2וי'עם

ז

:
גאריג

נאָך

א
=

ברים

כמעם

ערו

ואד

זיך

זירז'ז

שטט

ען

מערדער

ו

האָט

אאעטל

אז

שיא

יי

זיינע
פאר-
-

4

יאָסע

* דיי ר

5

+

 ,שמע

ישרהאפ"
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יב
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ור

ירדואוה

וזר

רושה

פא

נעניפן

אויר

=

האאררפיורמויויר

יוזיוה.
אין

8

דעם

אה

יבענער

איר

:וי

הסירישער

ואד

זיילװװיי

באה

=

דוע

**איי --
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זיר

ן
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יום
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שון

געשאַפענע איינדרוקספולע נגונים.
מנשה אונגער ,אָנװייזנדיק אין זיינע אַר-
טיק

וו

זי

אייזיק טויב ז"ל (געב .אין יאָר תקי"א) אַז
דער עיקר חסידות זיינע איז געווען נגינה,
מערקט וע א דאָס פון די צאָלרייכע לו-
גאר וי'
פלענט
חר!
קאַליוו -
ר
דער ,וועלכע
ינגען אין אונגאַריש און איבערדיכטן אין
יידיש ,איז איין ליד ,װאָס איז פאַרשפּרייט
ו| -

רי

יאָסעלע

טאלנער

שיייעאין
צוו

;
ממשות'דיק

:
פי?

רות

געקומען אין ר' יאָסעלע זיך צו זען
האָבן
מיט זיינע אויסנעגעבענע קינדער ,װאָס
דאָרט געוואוינט .זיינען אין זעלבן טאָג די
באַנדיטן באַפּאַלן די שטאָט ,פּאָנראָמירט
יידישע הייזער און צונויפגענומען  08פון די
חשוב'סטע בעלי בתים ,געבנדיק זיי אַ באַפעל
צו גראָבן קברים הינטערן שטאָט און דער-
נאָך האָט מען זיי לעבעדיקערהייט באַגראָב
*) אַ כוליגאַגישע באַנדע פּאַרטיזאַגער,
אָנגעפירט פט אַטאַמאַן גריגאָרעה,

ייד

גוננא

פין

י
,

טאלנע אים הערן דאוונען אין רבינ'ס ביַת
המדרש און א ביים טיש נאַכזינגען מיט
ע
גרויס התלהבות יו זמירות ,וו
בארבליבן א שם רבר אין דער ח
וועלט.

ר' יאָסעלע איז אויף אַ זייער טראַנישן
אופן אומנעקומען נאָך דער ערשטער וועלט
מלחמה (ל"נ בעומר תרע"ט) אין נאַװאָמי-
ראַנאַראָד ,אין א פּאַנראָם פון די גרינאָראָוו-
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באהאג בה

+סקולטור טרע.

7ורגיע" און ;0 .+
גער פון העה "דישער ט
מעטלערס אַן אַרטיסל ,פן טשערנאבאל ביז
טאַלנעײ (אַ,מעריסאַגערײ

דעבּ.,6291 .

, 5טאָג-מאָרגען זשורגאל",
)5

נאָװ.6591 .

וַיגוני חסידי חב"ד (גוחחי גיריאָרק

תש"ט.
= )666ארויסגעגעבן דורך װילנער היסטאַ:
אין א
ריש-עטנאַגראַפישער געזעלשאַפט
,7

ליבאװויטשער

רבי

רי יוסף יצחסק שגײערסאָן
(צר'ט  --ששיי)

ז"ל

פריערדיטער

לען פּרטימ'דיק אין די באַזונדערע קאַפּיטלעך
געווידמעט די צוויי אומשטערבלעכע חזנים-

גאָר באַדייטנדיק איז דער אויפטו פון רע-
קאָרדירן אויף פּלאַטן אַ מערערע צאָל חסי"
דישע ניגונים .דער אויפטו איז באַזונדערס
ווערט  0דערמיט,

דירונגען

װאָס אַ דאַנק די רעקאָר-

האָט זיך געשאַפן אַ ברייטערע מעג-

לעכקייט צו

פאַרשפּרײיטן

דעם

האַלב

שוין-

אַרגעסענעם ניגון אין אַלע וועלט-ווינקלען,
וואו נאָר יידן שפּארן אָן ,און אריינצו-
רינגען אַפילן אין אַזעלכע מקומות ,וואו
באַװירקנדער קלאַנג פון חסידיש געזאַנג
 ;+ ==4 2אָך אפשר גאָר קיינמאָל נישט געהערט
געװאָרן .שוין דערמיט אַליין איז עס אַ פאַר-
דינסט פון נאַציאָנאַלן מאַסשטאַב ,װאָס דאַרף
ערן

צום

רייפסטער

פון די פאַר-

היטענע געווינסן פון יידישן פּאַלקסטום.
אַ שאַצבאַרער בייטראָג
מיט מאַָדזשיצער ניגונים

זיינען די פּלאַטן
(זמירות למוצאי

שבת) ,איבער וועלכע קאָלעגע דר' נ.
סווערדלין האָט שוין לעצטנס געשריבן אין

איצטיקער ליבאװויטשער רבי
רי מנסם מענדל שגיאורסאַן שליט"א
(איידעם פון פריערדיקן רבי')ט

זשורנאַל".

,טאָנ-מאָרגען

זיך

ער פאַררופט

אגב אויך אויף אַן אַרטיקל פאַרעפנטלעכט
ט
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נגינה אין אידישן לעבן
מערקווירדיק װוי דער
שמואל ניגער ,אין ממש

ליטווישער
מיטגעריסן

מתנגר,
געװאָרן

אין

נגינה,

דער

פון דער התלהבות'דיקער מאַדזשיצער

אט
װאָס איז אַזױ וואונדערבאַר
געװואָרן פונם רבין אַליין באַגלײט אויך פנ
דער טיף-באַגייסטערטער חסידישער מסיב
נ .שמן,

אין איינעם

טיקלען ,חסידות

פון זיין סעריע

און נגינה"*),

אַר-

וואו ער גיט

איבער פּרטימ'דיק ווענן נפטר געװאָרענעם
מאָדזשיצער רבי'ן, ,דער זינגער און באַזינ-
גער פון קידוש השם און אייביקער נאולה",
ווייזט אָן ,אַז ר' שאול אַליין האָט געשאַפן
אַן ערד  007נינונים ,צווישן וועלכע עס גע-
פינען זיך נאָר װואַגיקע קונסט-ווערק אויפן
אומצייליקע
געביט.
זשיק-אַלישן
ודי
חמסי
פאָרשער און מוזיקער האָבן שוין געשריבן
ווענן זייער מוזיקאַלישן באַדײט.

,אַלס שאַפער פון חסידישער נגינה איז
ער געווען אַ יחיד בדורו .ניטאָ קיין פאַרגלייך
אינם זשאַנער פון זיין אייגנאַרטיקער רייכער
נגינה יצירה.
?מאָדזשיצער ננינה איז דאָס הערלעכסטע
חסידישע געזאַנג ,פאַרמאַגנדיק אין זיד דעם
טיפן שמערץ און אויד דעם יידישן אָפּטימיזם,
װאָס װוערן אויף אַ סינטעטישן אופן אַזױ
האַרמאַניזירט װוי הימלישע קלאַנגען אין דער
מענטשלעכער נשמה .אַ מאָדזשיצער נינון
פון אמתן
האָט אין זיך קבלה-אויסדריקן
היכל השירה ,באַנלייט מיט אהבת ישראל
איינגעהילט

אין קדושה

וטהרה.

,אין מאָדזשיצער ניגון האָט זיך אַנט-
פּלעקט דער טיפער נאַציאָנאַלער אינהאַלט
פון חסידישן רענעסאַנס און די אומענדלעכע
פפערע פון דער חסידישער באַגייסטערונג.
,אַפילו אין דער פינסטערער געטאָ און
אויף די וועגן קיין טרעבלינקע האָט זידך גע-
הערט דער מאָדזשיצער ניגון .הפּנים די לע-
גענדע האָט געװאָלט ,אַז דער הערלעכער
,אַני מאמין"-נינון זאָל זיין די שאַפונג פון
א מאָדזשיצער חסיד ,ואָס איז נעפירט גע-
*) פאַרעפנטלעכט

אי

.אַמעריקאַגער",

7891

װאָרן

פון װואַרשע

קיין טרעבלינקע.
:

/
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מיט
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אין

נאז

אמונה

אין

משיחן

אונטער

הערלעכע טענער פון אייביקן נלויבן"
הונדערטער
פאַרצייכנט
קאַלישן

פאָדזשיצער

געװואָרן

פריינט

פון

נינונים

מיין

עקיבה

זיינען
מוזי-

ווילנער

-//

הי"ד,

דורמאשקין

בעת דער רבי איז געווען אַנטלאָפן קיין וויל-
נע .אַ גרויסע צאָל נינונים זיינע זיינען אויך
פאַרצייכנט געװואָרן דורך דעם באַוואוסטן
ליטורגישן קאָמפּאָזיטאָר און דיריגענט פון
װאַרשעװער טלאָמאַצקער שול ,דוד אייזענ-
שטאַט הי"ד.

ראַטעװעט

דורך

רוסלאַנד

יאַפּאַ

און

מעריקע (ת"ש).
אאַ סד אַרויסגעהאָלפן אין פאַרצייכענען מאָך-
זשיצער ניגונים מיין פריצייטיק פאַרשטאָר-
בענער קאָלענע ,חזן קאָמפּאַזיטאָר
ווייסער ע"ה ,וװאָס זיינען פאַו
,בודת החזן".
װאָרן אינם ווערק ע
ר' שאול איז נפטר געװאָרן
ט"ן כפמקו תש ח .אין דער נר
=ענונג דעם
שער שעה פון דער וועלטסאַנערק
וװוידערגעבורט פון מדינת ישראל.

יס-היסטאָרי-

אַלס ממלא מקום איז ביים אָפענעם קבר
אויפן הר הזתים געקרוינט געװאָרן זיין עלט-
סטער
ממשיד
,ואס
הויִבּן

זון ר' שמואל אלי' (תל אביב'ער רב)
צו זיין מאָדזשיצער חסידישן דרך,
האָט מיט וואונדערלעכער נגינה דער-
יידן צו קדושה און התלהבות'-- ,

נגינה

מאָדזשיצער

האָט זיר ריכטיק

איז אַ מלכות'דיקע
אויסנעדריקט

--

אין אַן אַר-

טיקל רב שלמה יוסף זעווין נאָךר ר' שאולס
פּטירה.

שטאַרק פאַרשפּרײיט
וואונדערבאַרע נגונים
רבייאישער דינאַסטיע.
צייכנט אַלס יוצר פון
זיד דער פריערדיקער

זיינען אויד געווען די
פון דער באָבאַװער
באַזונדערס אויסגע-
חסידישער נגינה האָט
באָבאָװער רבי הרב

בן ציון האַלבערשטאַם

ז"ל הי"ד ,וועמענס

=

-//

//ד-

זורזוזיר

נַתֶן

פטאלוגיץ

נגונים דורכגעדרונגען מיט השתפּכות הנפש,
זיינען מפורסם געװאָרן כמעט בכ? תפוצות

ישראל.
אין נאַליציע ,װאו פ'איה נשװען די
שטאַרקסטע פעסטונג פון חסידות ,האָט די
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פריערדיקער באַבאַװער רבי
ר  33צשן האלבעושטאט ול
יוצר פון חסידישער גגינחה.
(פהל"ה   -שש"א)
אומגעבראכט געטאָרו אי לעמבערג צוזן
אומגעבראכט געװאָרן אין לעמבערג צוזאמען
מיט זיץ ײגגעט צאן אט דרי איקעמס
הי"ד

יצירה פון חסידישער ננינה זיך אומנעהויער
צעבליט און דערגרייכט צו דער העכסטער
מדרנה.
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שצאאטושיטעה

ירידיםט

(חרמ"ז

אליששסר

דער חסידישער ניגון  ---וי נ .שמן דריק
זיך אויס אין אַן  05יקל וועגן ר' נפתלי
ראָפּשיצער ,שאַפּער פון חסידישער נגינה ---
האָט זיך געטראָגן איבער די ספערן און האָ-
ריזאָנטן פון זאָטשעװו און סאַנדז ,פון ראָפּ-
שיץ און באָבאָוו ,סאַדיגורע און ריזשין ,סאָ-
סעוו און האָניפּאָל ,בעלן און ראָמאַנאָוו און
אַנדערע שטעט און שטעטלעך .אינם געזאַנג
איז נתגלה געװאָרן דאָס יידיש-חסידישע
בעש"ט נתגלה
האַרז .דורכן געזאַנג איז דער
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טױב

חש"ח)

ז"ל

געװאָרן

תצ"ד

אין

יענע

ליכטיקע

נגינה אין אידישן
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הלזוזיסמר

מוזיק

אויסשטייענדסטע

און פאָרשער װאָס האָבן ,מיט פרייד צו זאָגן,
ומשות'דיקע רע-
באַװיזן אַרויסצוברע
זולטאַטן .פילצאָליקע ווערק זיינען שוין ביז
איצט דערשינען אויפן דערמאַנטן געביט.
עוויכט ווערט געלייגט אויף דער אָנ-
גייענדיקער טיכטיקער זאַמלונג און פּרעזער-
פון דער טיילויין  -פּאַרבליבענער
ירושה

פון קולטור-ווערטיקן

נגינה-

חסירישן

מיראַפֿאָליטר רבי ,הי גששם טשטעהטטי
איצט אין טשעלסי,

שלימ"א

מאסאטשזעטס

א גרויסער פריינט פן חזנים ,אליץ א
האַרציטער

ערשטער אָסטראַװצער רבי
די מאיה ימל ה"ל
באחטאוסטער
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אין  8291קומט הזן פּינטשיק קיין אמערי-

קע ,וואו זיין

= ט .פ5ינטטעט

פון די קעגנווארטיקע חזנים ,ואָס האָבן
אין א נאָר נרויסער מאָס אריינגעבראכט אין
זייער ליטורנישער דינסט א שלל פון חסידישן

נגינה-קוואל ,איז כדאי זיך אָפּצושטעל
זונדערס אויף די צוויי באנאבטע
טלער פּינטשיק און גלאנץ.
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קענען אַרויסברענגען געהעריק זיין איינציק-
ארטיקע

שיטה.

אין

פינטשיק

במינו מיט זיין חזנישן
שטארק

פאקטיש

הד
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זשאנער און װוערט

באוואונדערט

מנגנים.
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גוסט

ממש

פון פיל טויזנטער
געװאָרן
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חזן

רביום.

קיינמאָל

איז ער אָבער

= וי י

ליבלינג

אויף חזן פּינ טשיקס איינדרוקספולן דאוו-
נען מענ מען אין פולסטער מאָס זאָגן ,וקול
דממה דקה ישמע"  .טראַץ דעם װאָס זיין
שטימע איז ניט פון נאָר הויכלאַניקן קאליבער
איז זי אָבער אזוי מתּיקות'דיק און זיין אימ-
פּראַוויזירונג איז ממש נשמה פארכאפּנדיק,
אז פּ'דריננט אַריין טיף אין די הערצער פון
די מתפּללים ,וועקנדיק ביי זיי די העכסטע
רעליגיעזע באגייסטערונג.
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איבערן טי לאנד .זיינע גראווירטע חזנישע
פּלאַטן זיינען אויפגעכאפּט געװאָרן מיט גאַר
גרויס אינטערעס און זיינעז נאָך היינט צו טאָג
אַזױ פּאָפּולער װי מיט  03יאָר צוריק .זיין
אַריגינעלער הזנות ארט ,דורכגעדרונגען מיט

קיין

משורר
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אין דער חזנים-וועלט ,איז אויך דער מייסטער
פון חסידישן קלאנג .זיינע רעקאָרדס ,חסידיק
כפּיריטשועלס"

באנייסטערט

האָבן

גרעס

די

טע געניעס פון אונזער צייט ובראשם קאָמ-
פּאָזיטאָר ערנעסט בלאָך און פּראָפּ .אלבערט
איינשטיין ,פון וועלכע ער'/איז שטארק גע-
געװואָרן

לויבט

געבוירן
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די לייטנדע װאָרט-פירער אין אמעריקאנער
חזניםדלאגער און באטייליקט זיך אויך מיט
אויף הזנישע צואמענפאָרן.
רעפעראטן
בכלל איז לייב גלאנץ געבענטשט מיט א סך
מעלות ,װאָס גיבן צו נאַר פיל גלאנץ צו זיין
חזנישן בארוף .דער עיקר אָבער איז ער דער
פּאַעט פונם עמוד.
וי א הייסער חובב ציון 8

זיינע יאָרן

האָט לייב גלאנץ באקומען א געהעריקן תיקון
דורד באזעצן זיך מיט  5יאָר צוריק אין

ישראל ,וואו ער פארנעמט מיט נרויס השיבות

אַ פּראָמינענטן חזנות-אמט אין תל-אביב .אין

דער גרויסער צאָל ניי-ווערבירטע פארערער
זיינע זיינען אויד איינגעשלאָסן

די פּני פון

דער יידישער מלוכה.
ליים

גקטטט

ער טרעט אריין אין גימנאזיע און שפּעטער
לערנט ער אין אוניווערזיטעט ,גלייכצייטיק
שטודירנדיק מוזיקת ביי אויסשטייענדיקע
זיין ערשטע חזנות-שטעלע באקומט
אין קישינעוו ,דערנאָך אין בוקארעסט,

פּראָפּ .שלמה

ראַזאָווסקי

ער
נא-

לאץ ,ביז ער פאָרט אִפּ אין  6291קיין אמע-

בא-

 0טעטיקייט
ריקע ,וואו זיין
קומט איר פולן שוואונג .מיט דערפאָלג ק
צערטירט ער און דאוונט אין א ריי שטעט
פון די פאראייניקטע שטאטן און קאנאדע,

באקומענדיק

איבעראל

זייער ווארימע לויב

קריטיק ,ביז ער ווערט אויפנענומען

אלס חזן

פּראָס.

פון דער ?אוהב שלום .שול אין ניו יאָרק.
מיט יאָרן שפּעטער

ווערט ער איינגעלאדן

אָנ-

פּאָסטן אין איינער פון
צונעמען דעם חזנישן
די פּראָמינענטסטע שולן אין לאָס-אנדזשע-
לעס,

קאליפאָרניע.

חזן גלאנץ באנוגנט זיך אָבער ניט בלויז
מיט זיין דינסט ביים עמוד .עד שאפט א רייכע
צאָל רעטשיטאַטיון ,קאָמפּאָנירט א ריי לו-
דער ,האלט פאָרטרּאגן און שרייבט אָפּהאנד-
און אלגע-
לונגען איבער יידישער ליטורנגיע

מיינע באלערנדע ארטיקלען .ער ווערט צווישן

ש.

איינער פון אונזערע
קער,

װאָס

האָט

ראָזאָװסקי

פארדינסטפולע

חשיבות'דיק

מוזי-

בייגעטראָגן

צו

אונזער חסידישן נגינה-אוצר ,איז דער גוט-
און מוזיקאָלאָג
קאָמפּאָזיטאָר
באַקאַנטער
פּראָפּ .שלמה ראָזאָווסקי .װוי ס'איז שוין פרי-
ער דערמאָנט געװאָרן ווערן זיינע מוזיקאלישע
שאפוננען אויך אויף חסידישע טעמעס מיט
דערפאָלג דורכגעפירט אין קאָנצערט-פּראָגרא-
מען פון אונזערע בארופנסטע אינסטרומענ-
טאלע קינסטלער.

ננינה

לעבן

אין אידישן

פּראָפ .ראָזאָווסקי ,וועלכער איז במשך פון
א פערטל יאָרהונדערט מוזיקאליש-שעפעריש
געווען אין ארץ ישראל ,וואו ער איז געווען
דער גרינדער און לייטער פון דער דאָרטיקער
קאָנסערװאטאָריע ,האָט זיך א צאָל יאָרן ג
ווידמעט אויסשליסלעד דער פאָרשונג פון דער
ביבלישער קאַנטולאציע און אויף דעם געביט
שפּעטער אויך נעהאלטן לעקציעס אין א ריי
אוניווערזיטעטן און אין פיל טעמפּלען איבערן
אמעריקאנער קאַנטינענט.
די אַרינינעלע אנאליטישע טעאָריע איבער
די טעמי המקרא פון פּראָפּ .ראַזאָווסקי אין
איינשטימיק ענטוזיאסטיש אקצעפּטירט נע-
װאָרן פונם פענאט ביים העברייאישן אוני-
ווערזיטעט אין ירושלים.
ש .ראָזאָווסקי האָט אין דער יוננט פילע
יאָרן פארבראכט כמעט בלויז אין א ניט יידי-
שער סביבה ,שטודירנדיק אין די אקאַדעמישע
לערן-אנשטאלטן פון צארישן רוסלאנד .ער
האָט גראדואירט צוערשט דעם יורידישן פא-
קולטעט אין קיעוו ,דערנאָך שטודירט מוזיק
אין דער קרוין-שטאָט פּעטערבורג ,אין דער
זעלבער רעגירונגס-קאַנסערװאטאָריע ,וועלכע
עס האָט דורכנעמאכט זיין גאָטזעליקער פֹאַ-

טער (חזן ברוך לייב ראַזאָווסקי

געקומען צום אויסדרוק אין פּראָפּ.ראָזאָווסקיס
ווזר

יי זעפעריש

ריייוז

טעכערישע

והן

פ'

יה

6

וט

יא

זיר

אז
אי

'

י

וזה

די

דוויר

פּאנונג

רהיי!

קאלישע

ריאי

רייען

זזייוגאב'

דערווארט

דערשיינונג

= -

מענטאלן

געביט.
ײ

ווערט

די

האארצסגאי'י

הן אויפן

מוזיקאלאָנישן

שפ

מיט
גאר

ניע,

ז

אויפן

דג

גאיריה'

זיר
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חקירה-ווערק
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קאָמפּאָזיטאָריש

אין

פון

זי

איכער

מוזי

זיין

מאַנו

-

-

אונזער

-

ננינה,

וועלכעס ,װוי געוויסע מוזיק-אויטאַריטעטן
װאָס האָבן געהאט די געלעננהייט זיך צו
אקענען מיטן כתביד ,באהויפּטן ,ס'זאָל
ממש רעװאָלוציאַניזירן דאָס געביט פון יידי-
שער מיזיק-פאָרשונג .דאָס דאָזיקע ווערק
שויז

וו ערט

וועו

ייוזד!א

קעננערע

| א

צייט

צונענדיים

+

צום

צום

צונעג

דרוק (איז ענגליש) דורכן פארלאג ביים קאַ-
אוניווערזיטעט.

א
נען

פונם ווערק

בות

פארצוינן

הגם דאָס דערשיי-

האָט זיך צוליב געוויסע

וי מ'האָט

פיל לעננער

סי-

דער-

ווארט ,װעט אָבער די קאַמפּענסאציע דער-
פאר זיין ,װאָס די ארבעט איזן א פיל מער
װאַגיקע װוי נגעפלאנט.

וויבאוורעף

נהקט ה

ז"? ,אן

אינטימער שול-חבר פון גרויסן רוסישן קאָמ-
פּאַזיטאָר טשייקאָווסקי .דאָך ,ניט געקוקט
אויף דער פרעמדער סביבה ,איז פּראָפּ .ראָ-
זאָווסקיס גייסט אינגאנצן יידיש פארבליבן.

(אין דעם זעלבן פּעטערבורג אין שפּעטער
ש .ראָזאָווסקי געווען איינער פון די גרינדער
פון

דער

מוזיק-געזעלשאפט,

יידישער

װאָס

האָט אזא דאַמינירנדע ראָל נעשפּילט אין
דער אנטוויקלונג פון דער יידישער פאָלקס-

מוזיק).

|

די השפּעה פון זיין גרויסן פּאָטער ,דעם
הזנישן פּאטריארך און גרויסן בר אורין
פון וועמען ער האָט זיין ערשטע נגינה-יניקה
באקומען ,האָט אויף אים געליינט א טיפן
חותם איינצוהיטן טריי די נגע'ירשנ'טע טרא-
דיציעס .די דאָזיקע ירושה איז גאנץ בולט
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אגב אליין אן אִפּשטאַמיקער פון
ווינאווער,
א רבייאישער גזע.
שוין מערערע יאָרן איז ווינאווער זייער
אינטענסיוו אין דער מיסיע פון פלעגן און
פּרעזערווירן

דעם

רייכן חסידישן

ננינה-קוואל.

געבוירן אין ווארשע  ,0091וואו ער
באקומען א געהעריקע יידישע און מוזי

לישע בילדונג ,זעצט ער פאָר שפּעטער זיין
שטודיום אין בערלין .זיין וואקסנדיקער דער-
ברענגט אים שנעל ברייטע אנ ,רקענונג,

און ער ווערט אן אויסשטייענדער

גר והירי-

ער אויפגענומען אלס
מוזיק-דירעקטאַר פון ,הבימה טעאטער און
מיט  9יאָר שפּעטער גרינדעט ער דעם קאָנ-
א

=- -

-

צערט-כאָר

-

 ,הניגון

//

4

מיט

:

וועלכן

מאכט

ער

מ .ש.

אין 8591

קומט

ווינאווער

קיין אמעריקע

און גרינדעט אן איינענעם כאָר ,געווינענדיק
גרויס פּראָמינענץ.
אויפן

ער ווערט גאָר שעפעריש
געביט.

ליטורניש-קאָמפּאַזיטאָרישן

זיינער א קבלת-שבת פאר חזן ,וכאָר און אֶר-
גאן
חזנים

רופט

אַרױס

גרויס

און שול-דיריגענטן.

אינטערעס

צוישן

אויך זיינע דער-

(ירושלים)

גשורי

צווישן די פּראָדוקטיווסטע פאָרשער אויפן
עביט פון חסידישער נגינה דא
זונדער לויב פארצייכנט װערן מ .ש .גשורי
וועלכער אין שוין  03יאָר שעפעריש אין
ארץ ישראל .װי א טרייער גאָר פלייסיקער
קאָמפּילאטאָר איז אים םש געלונגען ביז איצט
פארעפנטלעכן

שוין

י

-

הו

*

דערטער

דדוז רד

;וזה

חסידיש

--

שיו

רד

יגוז

' שע

ניגונים און נאָך א פיל גרעסערע צאָל גרייט
ער

זיך

אִין

אַרויפצונעבן

דער

נאענטער

צן-

שינענע אנטאַלאָגיעס פון יידישער מוזיק ווע-
רען שטארק

געלויבט פון נגינה-מומחים.

0ייער
מ .ש .גשור3י איז אויך ז

די

.-

שטארקסטע
אָבער

דער

אויפמערקזאמקייט
פאָרשונג

פון

חסידיש

שענקט
נעזאנג.

ער

=.

ווגאדרז.

װואָרט

פון

דעם

!=,ו!

אוו

א

אגדותר.

מצב

םס

רווורה

;סובתּ

החזנות

אין

טעטיק דוריןי

דוד

דער

מדינת

דומדהוירדויי

דעהרהויבונג

ישראק.

די תשפעה
א.

יאָר-איין יאָר-אויס ווערט בכ? תפוצות
ישראל ערב ימים נוראים פיל נגערעדט און
געשריבן װוענן דעם ענין שופר ,אַזױ ,אַז עס
חוכ" ר אייח וואס איר זאַלט ניט װעלן
זאָנן אָדער שרייבן אין שוין אלץ געזאָגט
צון געשויכן נעווארן .בכדי ניט איבער-
צוחזרן די שוין אַרױסנעבראַכטע מיינונגען
ועלן מיר זיר נעמען די עובדה טיילווייז צו
באַלייכטן די וויכטיקייט פונם שופר און זיין
ווירקונג ניט בלוין פונם הלכה קוקווינקל
נאָר הויפּטזאַכלעך פונם מוזיקאַלישן שטאַנד-
פּונקט און אנב אויך ברעננען געוויסע מיי-
נוננען פון מאָדערנע חקרנים און וויסן-
שאַפטלער.

מיר מוזן צונעבן ,אַז דער שופר איז ניט
נאָר געווען דער ערשטער הייליקסטער מוזיק
אינסטרומענט ביי יידן ,װאָס האָט אַזױ פיל
מיטנעווירקט צו שאַפּן די געהויבנסטע רע-
ליגיעזע ,אָדער בעסער געזאָגט ,די העכסטע
ערדישער
דער
ביי
שטימונג
הימלישע
מענטשהייט בשעת מתן תורה ,נאָר האָט
אויד געדינט אין אַלֶע תקופות פון דער
יידיש-היסטאָרישער לאַנגער קייט אַלס דער
שטאַרקסטער און חשוב'סטער מיטל צו וועקן
און צו דערהויבן די גייסטיקייט ביים פאָלק.
די סימבאָליזירונג פונם שופר פאַרבינדט
אונדז מיט דעם עבר'דיקן יחוס פון עקידת
יצחק צוזאַמען מיט דער האָפּענונג פון עתיד
בביאת המשיח.
די ערשטע הייליקע מיסיע פון אָט דעם
פּרימיטיוון בלאַזדאינסטרומענט איז אונדז
אַלעמען גוט באַוואוסט .ביים ערשטן

פון שופר
ייסטיקן אַקט ,װען דער בורא עולם האָט
זיך אַנטפּלעקט אויפן באַרנ סיני איבערצו-
געבן אונדזער פאָלק די תורה איז געווען די

דערשיינונג אונטער די קלאַנגען פון שופר,
וי מיר האָבן עס אין פּסוק (שמות ,פּ' יתרו);
,ויהי קול השופר הולך וחזק מאד" .אויף
אַן ענלעכן אופן האָבן מיר עס אין תהלים
,לה אלהים בתרוע ד' בקול שופר",
(מ"ז) :ע
װאָס ווערט מיט גרויס כּונה ראש השנה
זיבן

איבערנע'חזר'ט

מאָל

קודם

תקיעת

השופר און וי עס ווערט אַזױ שטאַרק באַ-
טאָנט אויד אין איינע פון די מוסף-תפילות
;אתה נגליתה" נאָך מיט א צונעגעבענער
װוידערהאָלונג

,וקול שופר הריעו לפני המלך

די

אַ סד טעמים װערן אָנגעגעבן וועגן דעם
יי נין פאַרװאָס מיר בלאָזן שופר .ר' סעדיה
גאון ,איינער פון די פריערדיקע גרויסע רע-

ליגיעזע דענקער גיט אָן צען דערקלערונגען.
די הױיפּט מאָטיוױירונג זיינע איז ,ווייל ראש
השנה איז די װעלט באַשאַפן געװאָרן ,און
גאָט ברוד הוא איז געװאָרן דער קעניג פון
דער

װועלט.

איזן עס דאָך

פון קדמונים

אֶן

אַן אָנגענומענער מנהג ,אַז װען אַ קעניג
ווערט געקרוינט בלאָזט מען שופר ,װי
באַשטעטיקונג פון זיין רעכט אויף דע
טואו.

וי

,בחצוצרות

חוד

המקה

וקול שופר

ְּ

הריעו

לפני המל

די
אוו" וי ארהתם
װעטייט;
=) מפרשש
איז געװען דער ערשטער װאָס האָט אַנגערופן
דעס װעלט באַשאַפער מיטן נאָמען  אדוןײ
הפף
אש
אוש
אי
צ"י ע"ה;
שע פהשטשט
צוםס ערשטן מאָל צוגעטילט
נאָמער ,מלד"
געװאָרן 3צן השס יחברך נאָך יציאת מברים
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אָפטמאָל איז דער שופר באַנוצט געװאָרן
אויך אין דער מיסיע פון אופצובלאָזן און
דעם נאַציאַנאַלן שטאָלץ און צו
א
ועקן קאַמפסלוסטיקייט פאַרן פאָלקס כבוד

און קיום ,װוי עס איז מערסטנטייל
געװאָרן אין אַלֶע אונדזערע מלחמות

צייט
אויף

פון דער
דעם
יט

פאַר

אַ

ערשטער

אייגענעם

הערשאַפּט

אויך

וויכטיקן

שופר

דער

געדינט

רעליגיעז-נאַציאַנאַל

פאַקטאָר צום יידישן פאלק דורד דער שאַ-
סיננאַלן אָנצוזאָגן אים די צייטן פון
יאָר און אַלֶע זיינע ימים טובים ; --תקעו
בחורש שופר ,בכסא ליום חננו .כי חוק

לישראל הוא ,משפּט לאלהי יעקב".
דער שופר האָט אויך געדינט דעם צוועק
פאַר אַ פּראָקלאַמירונג-סיננאַל פון חרות,
בעת ס'איז אויסגעפאַלן דאָס יאָר פון יובל,
זאָלן די טויזנטער פאַרשקלאַפטע באַקומען
צוריק זייער פרייהייט ,װוי אויך די אומקע-
רונג פון הייזער און פעלדער ,װאָס זיינען
פאַרקויפט געװאָרן צוליב נויט .אַזױ ,אַז דער
שופר האָט פימבאַליזירט מיט זיך די איינ-
שטעלונג פון יושר און צדק אינם פאָלק.

דאָס באַווייזט וואויל װי די מיסטישע
שופר-קלאַנגען האָבן אַמבעסטן געדינט דעם
צי? פון

װועקן

ביים

די

פאָלק

געווינטשטע

רעליגיעזע געפילן און געהעריקע מאָראַלישע
דערהויבונג
אט

קהיעת

אס

סא

טוי

טי

טק

אטטה"

לשמך
גאוליס
שבחו
,שירה חדשה,
זאָט:
הגדול ,על שפת הים ,יזר כלם הודן והצליכן
וט עו
צעה'.
הי ימקוטי לעוקם
צאאין.
אויף
אוצה װע.פטט"
איעגם  סדור
חפטוי
אער סוצשטר אויף
3סיטעג
שער העהקצאגטער
טאר עט
מטר'.
בישטט
"חי
די שעהטעהף
װידער אַמאֵל באַטאַנט ,אַז בײים הר
װערט
טי תאפהר ע-שט אי )0/ן טעשט שאפסה שא
אֶלס
איבערשטן
דעס
פּראַקלאַמירט
לונג
זײער

מקן

אבעף

ק"ש שאט פ=ו טוט
גאָמער מל).

בין
איט

אַ גאָר גרויסע באַדייטונג האָט אויך דער
שופר דערמיט ,װאָס ער דערמאַנט אונדז אין
עקידת יצחק .איז דאָך דער שופר געמאַכט
פונם האָרן פון אַ באַראַן ,װאָס איז געווען
אַ קרבן אַנשטאַט יצחק אבינו .אין גר =ו-נשט
גענומען איז דאָך די עקידה דער סימב 2יו ו
מסירת נפש ,די שטענדיקע גרייטקייט או
1.

אָפּפערװיליקייט פאַר קעמפן על קידוש השם,

באָדן.

ק האָט
נאָר

יידישער

געטאָן
אין דער
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קעגער
צשי

טיט

האט

אָעגערופן

נאָף
"טן

וי עס ווערט געזאַנט אין די סליחות פון
ערב ראש השנה, :זכור ברית אברהם ועקידת
יצחק? ..און דערביי װוערט נעבעטן אין
יענעם זכות ,ושוב ברחמים על שארית יש-
ראל עמיך...
תּהלים אין דעם
װירער זעען מיר אין
קורצן אָבער שטאַרק התלהבותדיקן און פריי-
לעכן לויים-געזאַנג ,הללויה" ,וועלכער איז
אויך אַריינגענומען נעװאָרן אין אונדזערע
טענלעכע תפילות ,וואו עס ווערט געזאָגט
און נעוװועקט צו לויבן נאָט ניט נאָר דורך
װאָרט און טאָן ,נאָר אויך דורך פאַרשיידנ-
אַרטיקע קלאַננען פון אינסטרומענטאַלער
מוזיק ,צווישן וועלכע דער שופר ווערט גלייר
,הללוהו
פּלאַץ דערמאַנט:
אויפן ערשטן
בתקע שופר" און דערנאָך ערשט ,הללוהו
בנב? וכנוה?.

(אנב איז דער זעלבער פּסאַלם געװאָרן
דאַנקבאַרע

און

שטאַרק

אינספּירירנדע

אַ

טעמע

פאַר די גרעסטע ליטורגישע קאָמפּאַניסטן,
װאָס איז אויך היינט צו טאָג דער קלימאַקס
כמעט פון יעדן רעליגיעזן קאָנצערט און אָפט
אויך א באַצירונג פאַר אַלגעמיײנע סימפאַ-
נישע קאָנצערטן

פון וועלטלעכער

אַ געוויסן אינטערעס
טיוון בלאָזדאינסטרומענט
אויר אַפילו ניט יידישע
זיך אין די שפּעטערדיקע

אינסטרומענטן

מוזיק).

צום דאָזיקן פּרימי-
האָבן אַרױיסגעויזן
מוזיקער און באַמיט
צייטן דורך אַנדערע

אַריינברענגען

נאָכאַמונג פון שופר-קלאַנג
קעסטראַלע קאָמפּאַנירונגען

אַ טיילוייזע
אין זייערע אֶר-
אויף ביבלישע

טעמעס,

וואו ס'האָט זיד נאָר גענויטיקט אין

געוויסע

מיסטישע

סצענעס

צו שאַפן

עכטע

ננינה

אין אידישן

שטימוננען.

גאַנץ

לעבן

בולט

איז

עס

צו מערקן

אין אייניקע שטעלן פונם פיר-רינגיקן אֶפּי
און מיסטי-

קלייב פון ואַננערס לעגענדאַרע
שע אָפּערעס ,וואו עס קומען צום אויסדרוק
איבערהויפּט
שופר-קלאנגען
נאַכגעמאַכטע
אין סצענעס פון פכנות'דיקע מאַמענטן ,באַ-

אָפּאַטאַשו

הילפס-רופן.

אהרן צייטלין ,קומט לעיעלעס
פּונם אַרטיקל צו פּאָלגנדער מסקנה:

נוצנדיק

זיך מיט

סיגנאַלן

אַזעלכע

פאַר

אויך די איטאַליענישע אָפּערע-שול האָט
זיד באַנוצט אין זייערע היסטאָרישע אָפּערעס
ביים אַרויסברענגען נויטיקע עפעקטיווע מיס-
טישע מוזיק-קלאַנגען דורך נאָכמאַכונג פון
שופר-שאַלונג אום די יעניקע סצענעס ,וואו
עס דאַרפן פאַרקומען סימבאַלישע סיגנאַלן,
זאלן אַרױיסקומען מער אימפּרעסיו און נאַ-
טירלעכער.

דער ביוג?-אינסטרומענט ,װאָס
אמבעסטן די ענלעכקייט פון שופר-קלאנג,
ווערט נאָך עד היום באַנוצט אין מיליטער-
לאַנערן און אַפילן אין ציווילע קעמפּס.

נאָך פאַרשיידענע באַהאַנדלט!
אַרויסברענגענדיק אויך געוויסע דיסקוסיע
זיינע איבער דעם דאַזיקן ענין מיט יוסף

,מיין

ע"ה ,און,

שטעלוננ

אַביס?

איז

צום שלום

אַנדערש.

?דער עיקר איז דאָך ,װאָס די יידישע מח-
שבה האָט אויפנעטאָן אין ָאָט דער עװאָלן-
ציע .די נרעסטע ג רויסקייט פון דעו
מחשבה באַשטייט טאַקע אין דעם ,װאָס ע
ז דערגאנגען צו די העכסטע ,די סאַמע
גייסטיקסטע הייכן  ---בפירוש װוי קיין שום
אַנדער פאָלק אויף דער וועלט.
חי קיי

;אָט

האָט

דאָס

+

ד'זר

הי

ייד'י!

אויך

שופר :
,ער איז געװואָרן

דער פימבאַל פון חשבון

אחריות,

און נערעכטיקייט".

הנפש,

רעכט

אויר די גרעסטע פאָרשער און שטרענג-
סטע װיסנשאַפּטלעכע קריטיקער אין אונדזער
אייגענער צייט האָבן זיד ערנסט פאַרטראַכט
מיט פאַרוואונדערונג איבער דער מערקוויר-
דיקער שופר-השפּעה .סיי אַן אַלבערט איינ-
שטיין ,סיי א זינמונד פרויד ,ווייזט אַן א.
לעיעלעס אין זיינעם אַן אַרטיקל וועגן שופר-

אַלגעמײינער נגינה-השפּעה בזה הלשון:

זעלבן ענין

צייטן וען מענטשלעכע

בּאַדייטונג*)

האָבן זי ועגן

אָפּהאַנדלונג

א טרעפלעכע

,שופר-

װועגן

פאַר-

שפּראַךד" האָט מיט יאָרן צוריק געהאַט
פנטלעכט )-הרב צבי כהן ז"ל ,געוו
זקן הרבנים פון מאַנטרעאל .ער ברענגט
=  ==-+יש=

אַרױיס

זיין פּקחותדיקע

,עס טרעפן

מחשבה

אויך

ו

ועגן

גע-

שטאַרק פאַראינטערעסירט.

פילן ווערן אַזױ שטאַרק,

אַזױ אויך פרוידס תלמיד מובהק ,דער
נאָכפאָלגנדיקער גרויסער פּסיכאָאַנאַליטיקער
דר' טעאָדאָר ראַיק ,באַמיט זיד דורד זיינער
אַ גרעסערער פאַרעפנטלעכטער אַרבעט צו
דערווייזן די וויכטיקע ראָל פונם שופר אין
דעם יידישן רעליניעזן לעבן דורד אַראָפּלאָזן
זיד אין פאַרשיידענע פּסיכישע טיפענישן.
און דערגייענדיק צו אויספירן ,װאָס האָבן צו
טאָן מיט רעליניע אויפקום בכל? און יידי-

בער אַלע גרענעצן און ניט נאָר די פּראָזע-
שפּראַד ,נאַר אויד די שירה-שפּראַךד איז ניט
אומשטאַנד זיי אויסצודריקן .דאַן מון מען
אַנדער שפּראַך
זיר שוין באַנוצן מיט אַ' גאר

,אָגימאָרגן
*) ט

זשורנאַל",

סעפּט.
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געבאָרגט

פון

העכערע

אַז זיי שטייגן

ספערן.

אין

אמר

אי-

ואין

דברים ,אָן זילבן און אָן ווערטער ,דאָך זאָגט
עס פיל מער וי גאַנצע ווערטער-ביכער .די
שפּראַך איז נגינה ,געזאַנג .מיט אַ קלאַנג און
אַ ניאנס

איז

,אָג.
*) ק

מען

בכוח

אַדלער",

צו באַגייסטערן

סעפט.

,12

.1491

צו-

נתן

198
הערער

ביז

צו

כלות

הנפש,

און

התפּשטות

ונשמיות .דאָס זיינען קלאַנגען ,װאָס הויבן
אונדז אויף צו שוועבן אין העכערע וועלטן.
דורך דעם אומבייטן פון קלאַנג קענען מיר
איבערגיין פון טיפסטן צער צום העכסטן

עקסטאַז און פריילעכקייט .טאַקע דער זעל-
 1ער אינסטרומענט ,אָבער די אַנדערש צו-
מעננעשטעלטע קלאַננען ניבן עס די פאַר-
שיידענע רמזים ,די קאַנטראַסטן פון שמחה
און צעה.
,אונדזער באַקאַנטע שופר-שפּראַך איז אַ
מיטנליד פון דער נגינה-שפּראַד .אָבער איז
דעם .עס איז אַ הימל-שפּראַר
נאָך מערא
 -אַ שפּראַך פון מלאכים.קולות,
פאַרשיידענע
האָט
דער שופר
תקיעה ,שברים און תרועה ,וועלכע ווערן
רעקאַמענדירט פון דער תורה באַנוצט צו
ווערן יעדער אין זיין צייט.

,נגינה-שפּראַך ווערט אויפנעפאַסט לויט
דעם חוש און געהער פון אויפפאַסער .דאָס
הערן די תקיעות איז דאָס וויכטיקסטע .מען
דארף זי קענען הערן ...טען דארף אויפם-
פאָס די אימפּרעסיע פון איידעלן מוזיקאַלישן
פלאַטער .דאָס האַרץ און ניט נאָר דער
אויער דאַרף קענען אויפנעמען דעם קלאַנג
פון שופר .מען דאַרף אויך פאַרשטיין די אי-
נערלעכע כוונות ,די סודות און הסמױם .די
איידעלע אָנצוהערעניש און אנדייטונגען"..

אין אַלֶע צייטן פונם שווערן צוויי טויזנט

יאָריקן גלות איז תמיד צװוישן די גרעסטע
פאָלקס וואונטשן געווען דער ערשטער און
באַגער צו הערן שין
מערקווירדיקסטער
בלאָזן בשופר של משיח .דריי מאָל טעגלעך
בעטן מיר אין שמונה עשרה ,תקע בשופר
עס זאָל שׁוין נעבלאָזן
ודול? קחטותטט?
ווערן מיטן גרויסן שופר צו אונדזער פאָלקס-
באַפרייאונג .אַזױ ,אַן דער שופר פארנעמט
ניט נאָר דעם חשובסטן פּלאַץ צווישן די ער-
שטע מוזיק-אינסטרומענטן נאָר אין אויך

קטאלניץ

אַ פאַרהייליקטער סימבאָל פונם פאָלקס באַ-
פרייאונג; מיטן שופר אין אויך פאַרבונדן
ניט נאָר אונדזער רייכער היסטאַרישער עבר
נאָר אויך אונדזער גרויסער עתיד .ובכל שנה
ושנה  ---יאָר-איין יאָר-אויס ,כאָטש מיר
גייען אַװעק יעדער יאר מיט אַזאַ אמונה
שלמה ובטחון ,אַז דאָס קומענדיקע יאָר װועט
שוין זיכער זיין די פולע נאולה ווערן מיר
און ניט מיד אָנ-

דאָך ניט חלילה אַנטוישט
צוהאַלטן ווייטערדיקע שטאַרקע האָפענוננען
און מיט נייעם מוט און אייפער נעמט מען
זיד יעדער ניי יאָר מיט דרייסיק טעג פאָר-
אויס צו מאכן הכטות דוהכן שופריקלאננ
אָנצוזאָנן דאָס פאָלְק און מתרה זיין זיך צו-
גרייטן צום נייעם אָנקומענדיקן יאָר און צו
דעם פאַרשטייענדיקן יום הדין.

די שופר-שאַלונג איז אַן ערנסטע
צום

פאלק

מ'זאָל באַצייטנס

װאָרנונג

זיר נעמען

אִפּ-

נעבן חשבון הנפש און גרייטן זיר מיט הע-
כערע דורכדריננענדיקע ריינע און ערלעכע
מחשבות צום נייעם יאר מיט וועלכע מיר
פאַרבינדן תמיד דעם טיפן גלויבן און באַ-
נייטע האָפענוננען פאַר אונדזער צוקונפטי-
קער פאָלקס באַפרייאונג.
דער שופר שאַפט ביים פאָלְק פון איין זייט
פּחד-שטימונגען ,װאָס מען מערקט זיי אין
דער שטילער אימה און טיפער מורא ,וועלכע
באַפּאַלן דעם ציבור ,ווען עס הויבן אֵן צו
הילכן איבערן שו? די מאַנאָטאַנע ,אָבער
טיף-רירנדיקע שופר-קלאַנגען .פון דער צוויי-
טער זייט זעען מיר אָבער וי דער זעלבער
שופר רופט אַרױס אַ דערפרייענדיקע און
אויפװואַכונגס-קראַפט ביים זעלבן קהל .דאָס
קען מען בולט מערקן ביים אויסגאַנג פון די
פאָרכטיקע טעג  --יום כפּור נאָך נעילה,
בעת דער עולם פקליבט ױך שוין צו גיין
באַלד פון שול מיט גלויבן און האָפנונגען,
אַז די שוין געשלאָסענע הימלישע טויערן
האָבן זייערע תפילות אָנגענומען .דער סיגנאַל
פון שופר לאָזט זיר הערן אין דעם הייליקן
שטימונגספולן בין השמשות אַלס אַ פריי-
לעכער

אָנזאָג

פון

הבטחה

אָנגעפילט

מיט

ננינה

אין אידישן

לעבן

האַפנונג פאר אַ נאולה שלמה צום נייעם יאָר
און דער עולם באַנלייט די שאלונג מיט א
שטאָלצן פריידיקן אויסגעשריי, :לשנה הבאה
בירושלום!".
אָט דער דערהויבענער

שלוס-אַקאָרד

פאַר-

שטאַרקט װוידער דגיעמיטער ביי אַלעמען און
עס מאַכט צוריק פאַרשווינדן די אַלע שרעקן
און נלות-זאָרגן ,װאָסּ דער זעלבער שופר
האָט געהאַט אַרויסגערופן פריער אין די צוויי
טענ פון ראש השנה און אויך דעם גאַנצ
+
אלו?ל חודש פון דער הכנה .מיט אַ באַני
כּחה טרעט מען אַרײן אינם נייעם יאָר מיט
בוכן מטיבן .אז די ואולה פוז און וועט
קומען.

און אָט דער פעסטער גלויבן אינם עבר און
דאָס זיכערע האָפן אינם עתיד האָט דאָך אונז
אַלעמאָל געדינט און װועט דינען פאַר די
שטארקסטע גייסטיקע פעדים אויפצוהאַלטן

דעם רעליניעזן און נאציאָנאלן קיום פון אונ-
דזער אומה און ווייטער צו פלעכטן אונדזער
היסטאָרישן
לאָמיר

קשר.
האָפן,

אז

אתחלתא

די

דנאולה,

װאָס מיר האָבן זוכה געווען צו דערלעבן אין
טעג ,זאָל אונדז בקרוב ברעננען
אונדזערע
די גרויסע שופר-שאַלונג פון פולשטענדיקער
דערלייזונג און דערפילן אַלֶע אונדזערע אָנ-
געקליבענע

האָפּענוננען

אין דעם

לאַנגן און

שווערן ביטערן נלות אויף קענען צונויפ-
זאַמלען אַלע פאַרשטויסענע און צעשפּרייטע
אין דעם װוידערנעבורטיקן איינן לאַנד .זאָלן
מיר געבענטשט

ווערן מיט

דער פולער רעאַ-

ליזירונג פאַרן נאַנצן פאָלק פונם באַזעלטן
עיניני
,גותחזינה
טאָנ-טעגלעכן וואונטש:
בשובך

לציון

ברחמים".

די

נערעכטיקייט

זאָל באַקומען די אויבערהערשאַפט און זאָל
מקוים ווערן די נבואה פון ,ציון במשפּט
יפדה!".
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הרכ צבי כהן!
געוועזענער

ישב

ראש

ק

פון מאָנטרעאלער

ראַבינאַט

אַ פּראָדוקט פון די גרויסע ליטווישע ישיבות ,האָט הרב צבי כהן במשך פון איבער אַ האַלבן
יאָרהונדערט מיט זיין מיטגעבראַכטן גײיסטיקן באַגאַזש פילזייטיק משפּיע געווען אינם געבוי
פונם אָרגאַניזירטן יידישן ישוב

אין דער קאַנאַדער

מעטראָפּאָליע.

הרב כהן איז אויך געווען אַ גרויסער אוהב נגינה.

יאָרן לאַנג האָט אָנגעהאַלטן אַ ידידות

נאמנות צװוישן דעם זקן הרבנים און דעם דאָרטיקן זקן החזנים ,מנגן און תלמיד חכם ר' אפרים
שלעפּאַק זיל,

דעם כבוד צו באַקענען זיך מיט ביידע מאָנטרעאלער חשובע פּערזענלעכקייטן האָב איך
געהאַט ביי מיינעם אַ באַזוך צום ערשטן מאָל אין רעדאַקציע פון ,קענעדער אָדלער" ,וואו זי
זיינען געווען אָפּטע אַרײנגײער .דער הדרת פּנים און פּאַטריאַרכאַלישער אויסזען פון זיי ביידן
האָט שטענדיק
הרב

מאמרים.

געצויגן

אַלעמענס

אויפמערקזאַמקײט,

צבי כהן האָט זיך אויך באַטײליקט

אין צייטונג

פון צייט צו צייט מיט

נפטר געװאָרן אין  0591אין עלטער פון  19יאָר.

זיינע באַלערנדע

נגנינה

הין תידישן

=ייר
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לעבן

פל =

ער

וויר?

 6קואטמע

באַטאַנט ווערן ,אַז מיט
זיינען מיר לנמרי ניט

זאָל דאַ לכתחילה
דעם איצטיקן
אויסן צו ציען וו
אָדער אַפילו צו בארירו די
זיקאַלישע פּלונתא ווענן דעם אורשפּרונג פון
1רי מעלאָדיע ,צי ס'איז באמת
דער עצם  1נד
אינקװויזיטאָרישער
א פּראָדוקט
עפּאַכע אין שפּאַניע ,אָדער וי אַנדערע מוזיק
חקרנים ווילן דרינגען ,אַז עס שטאַמט פון נאָך
א פך פריערדיקן פּעריאָד .וי מיר ווייסן איז
הער הוכ דשות נאה ,אז דער זשאנר פון ב?
נדרי מאָטיוו דערפירט אונז אַזש צום עלפטן
יאָרהונדערט ,ווען די מערסטע פּראַקטיק און
טעאָריע פון דאמאָלסדיקער געזאננ-שולע
אי ו
פט .נאָל (אין דער שווייץ) איז דורכגעדרוננען

געווען מיט אזעלכע ענלעד-טיפּישע פּאסאזשן
װאָסּ האָבן באאיינפלוסט אויך די מוזיק פון
די נערמאנישע און פראַנצויזישע מדינות ,פון

וואנען די כל .נדרי פאָרם ,איז קויט זייער
מיינונג ,אייננטלעד גענומען געװאָרן .וועלן
מיר די ריכטיקע דעפיניציע איבערלאָזן צו די

נאָר נישט געבוירענע מוזיקאַלאָגן װאָס װעלן

װאַרשײינלעד אויס טיילן פון זיד דעם פאַר-
א יו זיינען מיר דאָ
לעסלעכן פּוסק
בלויז צו אָבזערווירן און פאַרצייכנען אייניקע
פאקװעלכע זאָלן אונז
ר פא
אין אַ געוויסער מאָסאָפּשפּינלען דעם גרויסן
נייסטיקן כּוח פונם מיסטעריעזן כ? נדרי
ניגון ,װאָס באַנלייט אונדז פאַר דורות לאַננ
אין דעם עטאַפּ פון גלות געשיכטע.

ס'איז אַ דבר ידוע ,אַז מוזיק און געזאַנג
זיינען פון די געהויבנסטע און ווירקזאמ-
סטע מיטלען צו שאַפן רעליניעזע שטימונגען.
,געזאַנג איז די נשמה פון דער תפלה-- .

יגאדדי

נאָך

האָט

רצילר;
מיט

אויסגעדריקט
.
ת

דר.

פיל
סי2
זזר

יארן
יארן

נרויפער

! -עו

//

יעלינעק,

צודיק
צו

פון

ז"ל,

ויען,

זאָגן מיר
פּאַרשטעלן:

אין

װאָס

ע=.ען

טעאַלאַנ,

פון דעם
נייסטיקער שותף
25
:
גאון ההזנות זולצער ,ז /

נעמען

טרעפלער

4

זיד

 =-א

||

חסהיי

זז

אַבינע

קאַלענע

דרי

און

אומשטערבלעכן
האָט

וועלכער

אָנבאַטראַכט

און זיר

עס

װאָלטן

פּנים

פאַראַ

געהאַט די אַלע תפילות אין די געבעט-הייזער
+.

און

אויף

לאָזן

װאָס

פילן

לעכקייטן,

פאַר

אַלע

די
וועז

אַן אופן

ימים

זיי וואאָלטן

געגאָסן מיט נעזאַנג

עס

טובים
נישט

װאָלטן

און
זיין

זיך

פייער-

צוזאַמעג-

און מו--2זיק באַנלײטוננ?

א
ֹ
וװאָס פאַר אַן אומ-

מיר דאַרפן נישט
טאָן אויף זיך זעלבסט.
געהויערן ערפורכט
אונדזערע ימים טובים,
ן
ביי אונדז אַו
די אַלע יידישע סקארבאָווע רעליניעזע ני-
נונים .איז עס נאָר אָפּצושאַצן מיט װאָס
מין

פאַראַ

מענעם

יראת

טיפן

און

הכבוד

דורכגענן-

ציטער מיר הערן יאָר-איין יאָר-אויס

דאָס אַלטע יידיש-רעליגיעזע געזאַנג פון כל
נדרי? גלייך ביים אֶנהויב דערפי?ן מיר דעם
איבערנאַטירלעכן גייסטיקן כח װאָס באַ-
הערשט

דער מיסטישער

אונדז.

ניגון

כל נדרי

רייסט אונדז אַרױס פון דעם אַלטעגלעכן זינ-

דער דאָזיקער :א דערהויבט

דיקן לעבן.

עקסטאַז
אונדז צו דער מדרגה .פון רעליגיעזן
און צווינגט אונדז זיך צו פאַרטיפן אין גע-
לייטערטע גייסטיקע רעיונות .אָט די שטי-
מוננען לייני2ן זיר אויף דער נשמה פון
רירואה
ריב /ר
יחיד באַזונדער און גייען
א

אויף

פן'|ײ

דורות.

טריניקע

מיט

פון

אַפּילו
דער

אונדזערע

=

אַסימילירטע

יידישער

הייליקע

מח

די

און

ו

שוו

אִפּ-

היויה*'

מעלאָדיעס.

האָבן

נתן
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מיר דאָך צו דערציילן אומצאָליקע מעשיות
וי פאַרפירטע נשמות האָבן דערװואַכט פון
דעם פרעמדן נייסט װאָס האָט זיי באַ-
הערשט ווען רעליניעזער געזאַנג האָט זיך
דאָס איז
דערטראַָנן צו זייערע אויערן.
גילטיק אַפילו פאַר אַזעלכע װאָס זיינען פאַר-
שלעפּט נעװאָרן אין די שערי-טומאה פון
שמד .אָט די ווירקזאַמע נינונים זיינען נאָך
פאַרבליבן אין זייער זכרון ,כאָטש די מענטשן
געווען אַוװעקגע-
זיינען שוין פון פאָלק לאַנג
ריסן

און זייערע

נעמען

שוין 0

פון דער

יידישער מחנה געווען אויסגעמעקט.
אלס א בולטער ביישפּיל קען דאַ דינען א
פאל פון דער פארנאננענהייט פונם פאר-
שטאַרבענעם וועלט באַרימטן מוזיקאַלישן
זשעני  ---אַנטאָן רובינשטיין.
די נשמה פון אַנטאָן רובינשטיין ,וועלכער
איז נאָך אין זיין פריער יוגנט נעטויפט גע-
װאָרן ,האָט קיינמאָל ניט גערוט ,ווען עס
פלענט זיך ביי אים אין די רעיונות פאַר-
גנב'ענען בלויז אַן אָפּקלאַנג פון די געפיל-
פולע און באַצויבערנדע טענער פון יידישער
נגינה .אין איינער פון אַזעלכע שטימונגען
אין אַ געוויסן יום-כפּור אַװונט ,בשעת ער איז
בע אַ  צעטראָגענער און דענערווירטער
;כ7ל נהרי .האט
6
ביים קלאַװויר און
ער נעפאַסט א באַשלוס זיך צו נעמען פון
דעמאָלט אָן צו נאַ טע יידיש-היסטאָרי-
דאָס האָט גע-
שע און ביבלישע טעמעס.
כראַכט צום געבורט זיין ביבלישע אָפּערע
,מאָזעס" און שפּעטער אויך די באַרימטע
אָפּערע ,די מאַקאַבייער",

און אַ ריי אַנדערע

געניאַלע מוזיקאַלישע שאַפונגען ,אויף ריין
דורד די דערמאַנטע מוזי-
יירישע טעמעס.
קאַלישע מייסטערווערק האָט רובינשטיין גע-
זוכט אַ תיקון פאַר זיין צעריסענער און פאַר-
בענקטער נשמה .
אַנטאָן רובינשטיין ,װוי עס דערציילט אונדז
זיין ביאָגראַפיע ,האָט זיר נגערעכנט פאַר אַ
משומד שוין פון דריטן דור .דער זיידע זיי-
נער ,ראובן רובינשטיין ,האָט צוליב געוויסע

פטאלניץ

סיבות זיך אַליין נעטויפט און אויך אָפּנע-
שמד'ט זיין זון ,שנור און אייניקל .דאַך
שמעקט אין אַ גרויסן טייל פון אַנטאַן רו-
בינשטיינס מוזיקאַלישע שאפונגען ,באַזונ-
דערס אין די שפּעטערדיקע ,אַ ספּעציפיש-
יידישער ריח .אַ סך מעלאָדיעס פון זיינע
נומען
קאָמפּאַזיציעס זיינען שפּעטער אד
געװאָרן אין אונדזער סינאַגאַנאלן רעפּער-
טואַר ,װוי ל?משל ,דער באַוואוסטער כאָר-גע-
ישמחו"
זאַנג פון ,

(באַאַרבעט פון דער אֶפּע-

רע מאַקייבייער") און פיל אַנדערע רעליגיע-
זע געזאַנגינומערן געשעפּט פון אַנטאָן רו-
בינשטיינס

מוזיקאַלישן
אי

*

קװאַל.
*

אַ דירנדיקער פאַקט ווערט אויך איבער-
געגעבן פון פּראָם .א .אקצין ,אין זיינע איינ-
דרוקן ווענן דעם פאַרשטאַרבענעם רעוװויזיאַ-
ניסטישן פירער ,װלאַדימיר זשאַבאָטינסקי,
װאָס פאַראַ השפּעה עס האָט געהאַט דער כ
נדרי ניגון אויף זשאַבאָטינסקין דעם אט
טאָנ פון זיין לעבן ,בעת דער גערודפטער
פאָלקס-טריבון האָט אין די קעטסקיל בערג
די לעצטע שטונדן פאַרבראַכט מיט אַ קליינע
גרופּע פון פינף פון זיינע נאָענטסטע קאָלעגן
אין פאַרטיפטע געשפּרעכן וועגן גייסטיקע
ענינים .ווען עס איז געװאָרן שטיל און או-
מעטיק אויפן האַרצן און א פּאַר פון דער
גרופּע האָבן אָנגעהויבן אונטערברומען יידי-
שע ניגונים ,האָט זשאַבאָטינסקי געבעטן מען
זאָל פאַרזיננען ,כ? נדרי' .א הבר זינעה!
א געװועזענער
קאָפּעלאָװיטש,
אינזשינער
ישיבה-בחור ,וװאָס באַזיצט די שטים און
האַרציקײיט

פון

אַ פריערדיקן

תפילה ,האָט אָפּנעזונגען
תפילה .

היימישן

בעל-

די גאַנצע כל נדרי

נאָך דעם זעלבן אַװונט האָט זשאַבאָטינסקי
אַ צוזאַמענגעבראָכענער ,אויסגעהויכט זיין
נשמה אונטער דעם טיפן איינדרוק פון די
כל? נדרי קלאַנגען .

אָט דער ברויזנדיקער גייסט ,וועמעס יוגנט
איינגעטונקן אין רוסיפיקאַציע
אין געווען

ננינה

אין אידיש

---+

ת-++ -זן

--+

און זיין שפּעטערדיקער לעבן איז געווען אַזױי

פילזייטיק דורכגעדרונגען און דורכגעװוייקט
אין וועלטלעכער קענטעניש ,איז אין די לעצ-
טע שעה'ן פון זיין אידעאַליסטיש קעמפע-
רישן לעבן באַהערשט געװאָרן אַמשטאַרקסטן
פון אַן אויסערנעוויינלער טיפער בענקעניש
נאָך יידישער נגינה און באַזונדערס נאָך די
רירנדיקע קלאַננען פון כל נדרי ,דער געפיל-
פולסטער מאָטיוו פון דורות.
אל

אי

א

ווענן אונדזער געזאַנג פון דורות דריקט
זיך זייער פּאַסיק אויס דער באַקאַנטער דיכ-
טער י .י .שװואַרץ ,אויפן שער-בלאַט פון זיין
אַנטאלאָגיע איבער דער העברייאישער פּאָעזיע
(און מוזיק און פּאָעזיע ,וי ס'איז שוין לאַנג
באַטאַנט געװאָרן פון פאַרשיידענע דענקער,
זיינען דאָך אומצעטיילבאַר):
,מ'האָט נעטראָגן דאָס ליד פון פּיין און
לייד איבער דער פּיינלעכער וועלט וי אַ
שוימינן בעכער פול מיט בלוט און טרערן...
,דאָס דאָזיקע ליד װואָס האָט געריסן אין
זיד ,אַרייננעביסן אין אונדזער לייב ,האָט
אָבער
קוכט".

אין

זיך

רחמים,

נרויס
*

טרייסט

און

*

צו כל נדרי ,זיינען אויך נעווען דער קייזער
פערדינאַנד און דער ווינער פירשט אַרצי-
בישאָף פּירקעט ,וועלכער איז געװען אַזױ
שטאַרק אַנטציקט פון חזן זולצערס הימליש
נעזאַנג ,אַז ער האָט אים אַרומגענומען און
זיר מיט אים הייס צעקושט
דאָך

האָכבן

אינטעלינענץ ,צווישן זיי אויך הויד-ראַנגיקע
רעגירונגס באַאַמטע ,מיליטערישע פירער און
באַדייטנדע ניט-יידישע מוזיקער ,און אַװעק-
גיין מיט גרויס באַנייסטערונג.
ווערט אויך דערציילט וועגן חזן זולצער,
אַז צווישן זיינע ניט-יידישע פאַרערער װאָס
פלעגן אים קומען הערן ,באַזונדערס יום כפּור

אויך

פך

נעהערט

האָבן נעזען און
,דער ווילנער בעל הבית'ל" ,ניט פאַרגעסן
דעם איינדרוקספולן מאַמענט ווען דער באַ-
רימטער פּוילישער קאָמפּאַזיטאָר ,מאַנושקאָ,

דעם

קלאננ-פילם

/,/

קומט

צוזאמען

מיט

זיין אָפּערע-דירינענט

דער אַלטער ווילנער שטאָט-שול

אין

בל

הערן

נדרי זיננען דעם ווילנער יונגן געניאַלן הזן

יואל

דוד

לעװענשטיין-סטראַשונסקי

(באַ-

וואוסט מיטן נאָמען ,ווילנער בעל הבית'?").

אויך
מענטן

אין אַ סך

גרויס סכנות'דיקע

מאָ-

האָט דער כל נדרי נינון נעדינט אַלס

איינציקע רעטונג פון בלוט-דורשטיקע רוצ-
חים .זיינען דאָך אונדז באַקאַנט פאַקטן פון
אייניקע לעבן פאַרבליבענע עמוד קינסטלער,
וועלכע זיינען געראַטעװעט געװאָרן פון די
נאַצישע

הענט

זייער נשמה

אַז די טיף רירנדיקע כל נדרי טענער האָבן
געהאט א גרויסע ווירקוננ אויך אויף ניט-
יידן ,דערפון ווייסן מיר צו דערציילן אַ סך
פאַקטן .געדענקען דאָך וואוי? פילע פון אונדז
וי יום כפּור ביינאכט אין דער אַלטער היים,
אין פילע שטעט און שטעטלעדך ,פלענן יאָר-
איין יאָר-אויס קומען אין שול הערן דעם חזן
מיטן כאָר כל נדרי זינגען אויך קריסטלעכע

א

פון

אונדז,

װואָס

אַ דאַנק

דער

פאַרכאַפּנדיקן

*

*

באַווירקונג

פון

כל נדרי געזאַנג.

0

דער באַװוירקנדיקער כוח פונם מיסטעריעזן
,כל? נדרי" ניגון האָט פאַר דורות א פאַר-
נומען אַ חשיבות'דיקן אָרט אין אונדזער
טראַדיציאָנעלער יידישער נגינה .אין די
פינצטערסטע תקופות פון אונדזער לאַנגער
אַ
האָט .ער אויסגעאיבט
נלות-נגעשיכטע
שטאַרקע השפּעה ,וועקנדיק אינם פאָלק הע-
ראָאישן מוט ,אויסדויער און שטענדיקע
גרייטקייט פאַר קידוש השם .ער װעט אָן
צווייפ? אויך אין דער צוקונפט ,דורות-דורות
לאַנג ,נאָך משפּיע זיין װווי איינער פון די
אין אונדזער
פאַקטאָרן
איינפלוסרייכסטע
ריטואַל און אין לעבן פון פאָלק.

חזנ'ישער אינפקוס אויף יי אָפּערע זינגער
קינס

צווייפיקער

טמ פולריישער

דזשאַן

פירס

בכלל וועגן יידישער
מיר העד
איר השפּעה מוזן מיר דרוכאויס
דעם היסטאָרישן פאקט ,אן
חזנות איינ נטכעך איז נעװען און איו עה
היום דער יסוד און הויפּט מקור ,פון וואנען
ס'האָט זיך אויסגעפורעמט אונזער אלנע-
מיינע יידרישע מוזיק .די פארצוויינונג און
דער ענטװיקלוננס-פּראָצעס פון יידיש-מוזי-
קאלישן וועזן איז תמיד און איבעראל נע-
שטיצט און צעמענטירט געװואָרן הויפּטזאכב-
נגינה-שלל .אָט
לעך פון אונזער ליטורגישן
דער הארמאַנישער צוזאמעננוס האָט אריינ-
געבראכט דעם רייכן קאַלאָריט און שטארקע
אין דער יידישער מוזיק און זי
וויטאליטעט

געמאכט

פאר

איינעם

פון

די

איפפרעסיווסטע

נייסטיקע פאקטאָרן אינם נאציאָנאלן לעבן.
אויך די מערסטע פון אונזערע וועלט בא-
רימטע יידישע קאַנצערט-ארטיסטן ,אָפּערע
קינסטלער און קענינלעכע קאמערזיננער
ב; זייערע גלאָררייכע קאריערעס געהאט

פון ריטשארד

דערפאָ

האָ-

אין

אַ גרויסער מאָס צי פארדאנקען די חזנים פון
זייער שטאָט אָדער שטעטל ,ביי וועלכע זיי
האָבן אין זייער פריער יוננט געזונגען איידער
זיי זיינען ארויס אויף דער גרויסער וועלט-
אַרענע .װעט גענוג זיין צו דערמאַנען כאָטש
אייניקע פון די פּראָמינענטסטע אָפּערע זינגער
פון אונזער צייט:
הערמאן יאדלאָווקער און דזשאָזעף שווארץ,
ביידע געוועזענע משוררים ביי חזן ברוך לייב
ראָזאָווסקי אין ריגע; יוסף װינאָגראדאָוו (אגב
אויף דער עלטער צוריק באקומען א טיילווייזן

דער

פין

תיקון

מאַקּער -.

די

מוזיק-וועלט,
ביים

עמוד,

דאוונענדיק

אייניקע

לינים

אין אמעריקע); פרעדריק שאַר ,א בן חזן;
לעוו סיביראקאָוו (ליפּע באס ,ענוועזענער

משורר ביי חזן אהרן ראָזמארין אין לוצק);
איננאץ מאַן ,וועלכער האָט
אינאָר נאָרין;
לעצטנס נעשפּילט א ויכטיקע ראָל אין
פרעדריק
חזנות-קולטיווירונג אין ישראל;

לעכנער (וועלכער שפּילט איצט א צווייאיקע
ראָל; אי אלס חזן און אי אלס אָפּערע זינגער

אין מעטראָפּאָליטאן); אלכסנדר קיפּניס ,גע-
וועזענער משוררַה  5צאָל יאָרן ביי חזן אליהו
זאלודקאָווסקי אין ווארשעווער שו? ,סיני";
ואחרונים אחדונים חביבים:

(פנחס פּערעלמוט)

און ריטשארד

טאָקער ,וועמענס העכסטע דערפאָלנן
דער מוזיקאלישער וועלט זיינען געווען נאָר
פיל צו פארדאנקען זייער ערשטע נגינה-הש-
כּעה צוזאמען מיט דעם נע'ירשנ'טן רעלי-
גיעזן דינאמיזם און פלאמיקע עקספּרעסיע,
ויאס זיי האָבן מיט זיר מיטגעבראכמ פונם
הזנישן חדר.
מיט א געוויסער גדלות האָט מיר ריטשארד

טאַקער דערציילט ביי זיין ערשטן באזוך אין
טאָראַנטאָ ( ,)0591אז ער האָט אין דער
יוגנט א לענגערע צייט געזונגען אין ניו יאָרק
ביי חזן-קאָמפּאָזיטאָר יהושע וייסער ,וע
מענס װאָגיקע השפּעה דינט אים אין א גרוי-
סער מאָס אויך אין זיין אָפּערע-געזאנג .די
איינגעװואָרצלטע הייליקע באציאונג צום גע-
זאנג דורד די יאָרן װאָס ער איז  0משורר
ביים עמוד געשטאנען באגלייט אים מיט אויר
204

ננינה

אין אידישן

לעבן

אויף דער אָפּערע-בינע .די חזנות האָט אנט-
וויקלט אין אים די נטיה אויפצונעמען אויך

וועלטלעכע מוזיק מער נשמה'דיק .
טאָקער איז געבוירן געװואָרן אין ניו יאָרק,
אין

.5191

נאָך אלס -6יאָריקער יינגל האָט ראובנ'דל
טאָקּער שוין נענומען ציען גרויס אויפמערק-
זאמקייט פון חזן ווייסער ,ווען ער אין אָנ-
געקומען צו אים אין כאָר און געזוננען ביז
דער בר מצוה .שפּעטער ,נאַכדעם וי זיין
שטימע האָט זידך געביטן אויף טענאָר ,זעצט
טאַקער פאַר ווידער זיננען אין ווייסערס כאָר
און דערלערנט ביי אים גרונטיק די יסודות
פון הזנות ,ביז ער פארנעמט אליין א חזנישן
פּאַסטן אין איינער פון די פּראַמינענטסטע
שולן פון ניויאָרק.
אנב האָט טאָקער עד היום ,הגם געקרוינט
אלס איינער פון די גרעסטע אָפּערע ארטיסטן
פּון אונזער צייט ,זיד נאָר ניט אויסגעטאָן פון
חזנות און טריאומפירט נלייכצייטיק אלס
ערשטראנניקער עמוד קינסטלער ,דאוונענדיק
י"נ און פון צייט צו צייט אויך שבתים.

אין נעשפּרעכן מיט
דערמאַנט דער תלמיד
גרויס יראת הכבוד זיין
בּענעם ערשטן גרויסן

טאָקערן וועגן חזנות
מובהק אלע מאֵָל מיט
פריצייטיק פארשטאָר-
רבין יהושע וייסער

ז'? ,װאָס האָט אזוי טיף אייננעפלאנצט אין
אים די ליבשאפט און
עבודת הקודש .טאַקער
פיט זיין דערפאָלג אין
זיקאלישער װועלס אויך
זין כתר החזנית.

התלהבות פאר דער
שטאַלצירט צונלייך
דער אלנעמיינער מו-
ניט וייניקער מיט

הערט מען טאַקערן ביים עמוד ווערט מען
באמת נשתומם פונם אופן וי אזוי ער ברענגט
אַרויס מיט עכט רעליניעזן ברען די רעציטיר-

טע תפלות .מען קען אָנטאפּן ניט נאָר דעם
הויד-נעשולטן חזן ,װאָס איז געבענטשט מיט

א בריליאנטענער שטימע (ט,ענאָר-ספּינטאָ"),
נאָר אויד דעם הארציקן בעל תפילה .איז עס
זיכער א יוצא מן הכלל צו קענען איינצייטיק

צווייאיק
נעם אי
געביט.
טאָקער
וי

א

טריאומפירן מיט אזא ברייטן פאר-
אויפן אָפּערע-פעלד אי אויפן חזנות-
ווערט טאקע אין דעם פּרט ריטשארד
באטראכט אין די מוזיקאלישע רייען

פענאָמען.

זאָל מיר דאָ דערלויבט זיין
אָוונט,
און אומפארנע סק;עכן
א מערקוװוירדיקן
װאָס מיר איז אויסגעקומען צו פארברעננען
מיט  6יאָר צוריק אין הויז פון ריטשארד טאַָ-
קער ,וואו איך בין איינגעלאדן געװאָרן צו-
זאמען מיט יהושע וױייסער און זיין פרוי.
דאָרט האָבן מיר אויך געהאט דעם פארנענינן
צו באגענענען טאַקערס שווער ,דעם נוטמו-
טיקן תמימותדיקן ליטוואק ,ר' יעקב לוי
*י

בו

דערמאנעז

יֹ

א

ררוזרי

פּערלמוט

(פאָטער

פון דזשאן

-כי-

י

צ|

פאייייג

פּירם) ,און

פרוי טאָקער מיט די געראַטענע דריי יוננע
זינדעלעך ,אנגב אלע פלייסיקע ישיבה-תלמי-
דים .ס'איז

פאר

מיר געווען

באמת

אן אומ-

געהויער אנגענעמער סורפּריז צוצוזען אין
הויז און ביים עסן די שיינע עכט רעליניעז-
טראדיציאָנעלע הנהגה פון אונזערן א מיט
וועלט-רום געקרוינטן אָפּערע-קינסטלער מיט
וועלכן מיר יידן מענן מיט רעכט שטארק
שטאַלצירן .איז דאָך א דבר ידוע ,אז כמעט
אלע אונזערע פריערדיקע אָפּערע זינגער זיי-
נען ,קומענדיק צו זייער גדולה ,ליידער פון
אינזער מחנה פארפרעמדט נגעװאָרן און מע-
רערע פון זיי האָבן ייר שפּעטער גאָר געשעמט
מיטן יידיש; נאָמען און לנמרי פארלייקנט
זייער יידיש! אָפּשטאם .און איצט דוקא אין
דער קאָסמאָפּאָליטישער אמעריקע האָט דער
גיגאַנטישער שמעלץ-טאָפּ פון אסימי"אציע,
מיט פרייד צו זאָגן ,ניט שילט געווען אַפּצו-

פדעמדן דעם יידישן גיוסט פון אזעלכע וועלט-
בארימטע אָפּערע שטערנס װוי ע סשטעלן מיט

זיר פאָר די ביידע שװאָגערס

פּי-רדסה אאיוזן טאָ

וזא-

קער ,די פּני און דער שטאַלץ פון דער מעט

ראָפּאָליטען אָפּערע הויז  --היינט צו טאָג
דער גרעסטער קונסט טעמפּל אין דער וװעלט
פון מוזיק.
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דזשאן פּירס (פּנחס פּערלמוט ,געבוירן
א שם דבר אין

ניו יאָרק  )6091איז געװאָרן

דער מוזיקאלישער וועלט נאָר א סך פריער
איידער זיין שװואַנער ריטשארד טאָקער איז
נתידע געװואָרן אלס פּראָמינענטער אָפּערע
ינגער.

אויך פּירס איז נאָר שטארק דורכגעדרונ-
גען מיט חזנישער השפּעה װאָס ער האָט בא-
ומען אין דער פירער יוננט ,זינגענדיק ביי
מאיר

שע
50

מאכטענבערג ,דער

כאַר-דיריגענטן,

און

וועטעראן

אויך

פון יידי-

אין אנדערע

.יואַנאַגאלע כאָרן.

ועט דאָ כדאי זיין איבערחזרן א מערק-
וירדיקן עפּיזאָד װאָס װוערט געבראכט אין

טאָקערס א ביאַגראפיע*) .מיט יאָרן צוריק
ווען פּנחס פּערלמוט (דער איצטיקער דזשאן
פּירס) האָט ביי אים געזונגען אין כאָר האָט
מאכטענבערג פארפאסט א נייע ,קדושה" און

אין איר אַנגעשריבן ספּעציעל פאר ,פּינקען"
(פנחסן) א סאָלאַ אויף די ווערטער ,כבודו
מלא

עולם".

פינקע

האָט

דאמאלסט

אוי

שטארק אויסגענומען ,אז מען האָט שוין דעם
חזן ניט געװאָלט הערן נאָר דעם משורר .דער

כוף איז געווען ,אז דער חזן אין יענער שול
איז געװאָרן אייפערזיכטיק אויף פּינקען און
געהייסן אים אוועקשיקן.
מיט יאָרן שפּעטער ,ווען פּירסעס שװאָגער
חזן טאָקער האָט געדאוונט עטלעכע שבתים
מיט מאכטענבערנס כאָר ,האָט מאכטענבערג
געזאָגט צו אים:
 -הערט ,ביי דער מוספ'דיקער קדושה ווילאיד איר זאָלט זאַנן די סאַלאָ ,כבודו מלא

עולם' .ווען אייער שװאָגער האָט געזאָנט די
סאַלאָ האָט ער זיך געװוענדעט צום כבודו
מלא עולם און איז דערנאָך אָנגעקומען אין
מעטראָפּאָליטאן אפּערע ,אנו פּרואווט איר
אויך און באהאנדלט דעם כבודו מלא עולם
כדבעי װועט איר אויד זינגען אין מעטראָפּאַ-

*) פארעפנטלעכט פון אליי זינגער  אמעריי
קאגער".4491 ,

ליטאן אפּערע .װוי עס איז צו זען איז די
פאָראויסזאָנונג מקוים געװואָרן על צד היותר
טוב .ביידע שװאַגערס פארנעמען היינט צו
טאָג דעם סאמע אוױבנאָן אין דער אָפּערע-
וועלט.

שוין איבער אָנדערהאלבן צענדליק יאָר װי
פּירס איז דער לייטנדער טענאָר פון דער מעט-
ראָפּאַליטאן אָפּערע .ער איז אויך בארימט
געװאָרן
זאס:

אינם קלאסישן
א

=

לאנד

פון אפּערע

אויפטרעטנדיק

אין

גע-
דער

וועלט בארימטער ,לא סקאלא" אָפּערע פון
מילאן און אנדערע איטאַליענישע שטעט.
דזשאן פּירס איז געווען דער ליבלינג טענאָר
פון גרויסן מוזיקאלישן גאון ארטוראַ טאָס-
קאניני ,אונטער וועמענס באטאַן ער איז
מערערע מאָל אויפנעטראָטן אין אמעריקע ביי
סימפאַנישע קאַנצערטן אלס נאסט-ארטיסט
און אויף ראדיאַ-אוידיציעס אין אָפּערע רע-
פּערטוארן.
זיינע
זיינען

אויך
לענדער
גרעסטן דערפאָלג װאָס א קינסטלער קען זיך
נאָר ווינטשן .אין ישראל האָט מען אים ממש
אויף די הענט געטראָגן .כמעט נאכט נאָך
נאַכט איז פּירס אויף זיין ישראלדיקן קאָנ-

צערט-טורנע

אין פארשיידענע
קאַנצערטן
געקרוינט געװאָרן מיט דעם

אין

0991

אויפגעטראָטן

דער באגלייטונג פונםיידישן
קעסטער ,און די קאָלאָסאלע
האָבן אריינגעבראכט זיינע
ער איבערגעלאָזן לטובת א

אין

סימפאַנישן אַ
הכנסה ,װאָס עס
האָט
קאָנצערטן,
פאַנד פאר אנט-

וויקלען מוזיק אין מדינת ישראל.
זיין גרויסער רייסטער פון קינסטלעריש
פריאומפן איז פאָריקן יאָר נאָך מער באריי-

כערט געװאָרן א דאנק

זיין דערפאָלגרייכער

אָנצערט-נסיעה אין סאָוועט-רוסלאנד,
דער פארבליכענער רושם איז געווען נאָר
לשער.

וו

פּירס איזן פאקטיש געװוען דער ערשטער
איינגעלאדן צו ווערן
אמעריקאנער קינסטלער
פון סאַװועטישן קולטור-מיניסטעריום אויפ-

נגינה

אין אידישן

לעבן

צוטדעטן אין א סעריע קאָנצערטן און אין א
צאָל אָפּערע פאָרשטעלוננען .די מערסטע בא-
זוכער ,וי ער אליין ניט צו ,זיינען געווען
אהינו בני ישראל.
דאָס מערקווירדיקסטע דערביי איז ,אן
דעם שמארקפטן רושם האָבן דאָרט געמאכט
דוקא זיינע יידישע געזוננענע נומערן און
נאָך מער זיינער א שבת'דיקער דאוונען אין

דער מאָסקװער גרויסער שול.
קיינמאָל

נישט

פּרעטענדירט

(פּירס האָט
פאר

א חזנישן

בארוף ,כאָטש ער איז אין דער יוגנט ,וי
שוין פריער באטאַנט ,געווען אן אויסנע-
צייכנטער משורר און סאָליסט ביי בארימטע
חזנים אין ניויאָרק .דאָך איז ער אן ערודיט
און פאכמאן אויך פון חזנות-געזאננ :דאָס
קענען אמבעסטן באשטעטיקן זיינע וואונ-
דערבארע ליטורנישע גראמאַפאָן-פּלאטן ,װאָס
אזוי שטארק ליבהאַבער פון
באנייסטערן

חזנות).
אומעטום וואו פּירס איז אויפגעטראָטן אין
רוסקאנד איז ער אויפנענומען געװאָרן מיט
אויסערנעוויינלעכן ענטוזיאזם .ווען ער האָט
געזונגען די באקאנטע יידישע לידער ,א דו-

דעלע ,און דעם ,קדיש .פון ר .לוי יצחק

בערדיטשעווער אָדער א חזנד? אויף שבת
הרב

שרייבט

עמנואל

ראקמאן,

איינער

פון

דער אמעריקאנער רבנים-דעלענאציע קין
רוסלאנד ,האָבן די ווענט פון טעאטער-בנין
זיד געטרייסלט פון שטורמישן אפּלאוז .עס
האָט

זיךד

שפּרונגען
דערציילט
ביי זיין
מענטשן

נעדאכט

אז

דער

זאל

װועט

צע-

װוערן .און װי פּירס האָט אליין
פאר יידישע פּרעסע-פאַרשטײער
צוריקקומען אין ניו יאָרק ,זיינען
ממש געשפּרונגען פון זייערע בענק-

לעך .המאָט געשריען ,געליארעמט ,אפּלאָ-
דירט און נישט געקענט באהערשן די עמאָ-
ציעס ביים דערהערן א יידיש ליד פון רעלי-
גיעזן גוסט .א סד מענטשן אין זאל האָבן
זיר געווישט די אויגן ,אנדערע האָבן געוויינט
און געשריען און זיך נישט געקענט בארו-
איקן.
די דאָזיקע קאָנצערט-נסיעה איז ניט גע-
ווען בלויז נאָר א פּלוס צו זיינע דערפאָלגן
רע
קֹארי/
אין זיין נלאַררייכער זינגערישער
ר האָט אויך געדינט וי א נאַבעלע נאציאַָ-
נאלע מיסיע אריינצוברעננען נייסטיקע דער-
פרישונג און אויפמונטערונג אין די עצמות
בשות פון רוסישן יידנטום.
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סנה

דזשאן

פירס

(פנסס

פערלמוט)

המק

זיד
באַטײליקסט
אונזערע

משה

ס'האָבן
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,6991
אי
מעדיטאן
סקווער
גארד
ט

,)8

בילר

גר עסטע

גענומען

טוסעװיצטי,

טיגסטלער

ריטשארר

פן

רעכטס

טאַטער,

דוד

צו לינסס:

יעקב

סוסעטיצסי,
משה

לוי פערלמצט,
ור

איזענבערג

(פאטער
פוץ

ה

(א פריגט

דושאן
פירס)
ט

פון חזוי

!וי

* 5

מ

דער

אש

ראל

דיוט

פון

ער

|ע
יא

איטש

אריגאלעטא"

(7

/

פרעזידיום
דעס
צן

פון טאָראַנטער

בארימטן
זײשץ

ערשטן

רעכּטס:

ע,

חץ

חזוים

טון אפערע

פארבאנד

סטאר

טאַנצערטאויפטריט
באַָרעגנשטיץ.

ר.

2

2

,

איז

ריטשארד
אץש

טאָקער,

מ'קבל
(ראובט

שטאָט
ב.

ט'ן

חארלאף

פניס

בייס

טאקער,
05פפו.
אץ

לופט

אנקומענדיק
פון

.1

פּאָרט

לינקט

סטאָלגיץ,

31

ננינה

אין אידישן

הערמאַן יאַדלאָוקער אין זיינע פּאַרשײדענע אָפּערע ראָלן.
פן חזן יעקב גאלדשטײנס בילדער קאָלעקציע.

2

פרעדריט

ראָזצ

פרעדריק

שאַר

ראַאיסא

?עכנער

דזשאָזעף

אסתר

איגאָר

שוארץ

ראָזאָט

גאָרין

אלכסנדר

עמאַ

סידאָר

קיפּניס

שײטער

בעלארסקי

נגינה אין אידיש

פ--

צ

ראָזאַ דאַאיסא ,אספתר ר
מיט שטאָלץ קענען מיר אויך אַנווייזז אויף
א צאֵלּ בארימטע יידישע אָפּערע זינגערינס,
וועלכע האָבן זייער ערשטע נעזאנג-שולוננ
באקומען ביי סינאַנאַגאלע דירינענטן און אין
א באדייטנדיקער מאָס אייננעזאפּט אין זיך
השפּעה פון ספּעציפיש יידישער ננינה .עס
וועט גענוג זיין צו באצייכענען דעם פאל מיט
ראָזא ראַאיסא (בורשטיין) און אסתר ראָ-
זאָוו ,ביידע געבוירענע אין ביאליסטאָק ,וואו
זייערד ערשטער געזאננ-לערער איז געווען דער
און דירינענט
קאָמפּאַזיטאָר 
ליטורנישער
יעקב בערמאן .זיין איינפלוס האָט פיל מיט-
נעװוירקט אין זייערע שפּעטערדיקע גרויסע
קינסטלערישע דערגרייכוננען.
מיט לויב זאָל דאָ אויד דערמאַנט ווערן די

זינגערין עמא שייווער (פרוי פון באקאנטן
ציון עסקן משה שייווער אין דעטראַיט) ,װעל-
כע האָט זיך קונה שם געווען סיי אלס הויר-
ראנניקע קאַנצערט-ארטיסטין און סיי אלס
טאַלאַנטירטע אָפּערע קינסטלערין ,אָבער מער
פון אלץ אלס אויסגעצייכנטע יידישע פאָלקס
זינגערין.
וי א טרייע יידישע טאָכטעד ,דורכנעדרונ-
נגען מיט הייסע נעפילן און טיפער ליבשאפט

אַזאַון

עמאַ
פה

און

שייווער

צו אונזער נאציאָנאלן רענעפאנס ,האָט זי
מוותר געווען אויף דער גלאָריע פון אן אפּע-

רע קאריערע

געװוידמעט

און זיך לעצטנס

אויסשליסלעד צו דער פּאָפּולאריזירונג פון
יידישן און העברייאישן געזאנג .אירע נרא-
ווירטע פּלאטן האָבן אריינגעבראכט א נא-
נייסטיקע

ציאַנאלע

דערוואכונג

פיל יידי-

אין

פון

דער ני-דערשינענער אלבום לידער
עמא שייווער מיט דער באגלייטוננ פון אינ-
טרומענטאלן

אנסאמבל?

ישראל"

,קול

אוו-

טער דער דירעקציע פון מארק לאוורי ,האָט
אַרויסגערופן די ווארימסטע לויב-קריטיק און
איז גאָל א גרויסער געווינס פאר דער אויפ-
לעבונג און פארשפּרייטונג פון יידישן ננינה-
וועון.
עמא
דעם

שייווער,

פּרט

באצייכנט

נאָכפאלנערין

*)

איזא

שטארבו
8

פון

זינ ינערין

פאָ :לקם

יאר.

װאָלט
דער
איזאַ

קרעמער

איך
ווערן

זאַנן,
אלס

געוועזענער
ּז

רועמער
ק

איז

=

פֿאָריקן

אין בוענאס אײרעס

קען

אין

אידעאלע
יידישער
2 = //

ע"ה"?

יאֶר

גע"

אין עלטער פן
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א

חשיכותדיקן

פּרעכטיקער
טאָר
דוזיר
1
ו

פונם

אייננארטיקן

אויסטייטשער
ייורישן

וידיאאגוור
ש עו
ן

אווזרא.
;ט
/

נינון

און

אָרט

5ן

טע יידישע קאַנצערט-זינגער .ער האָט בא-
רייזט א ריי לענדער און איבעראל זיינען
זיינע קאַנצערט-אויפטריטן געקרוינט געװאָרן

אלס

פּאָפּולאריזא-

כמעסם

=תגארו!
פאן נעמפ

|

= עלאַרסקי

+

איבער
אאייארן
ט
א

נְאֶה

מיט נרויס דערפאַלג .דער קלימאקס

ירוור
ן
ז 2

אין זיין

דערפאָלגרייכער זינגערישער קאריערע איז
בער זיין גרויסער רעפּערטואר פון יידישע

אוֹן העברייאישע
א געבוירענער אין אדעס אין  ,0091איז
ער נאַכן גראדואירן פון דער קאַנסערווא-
טאריע אין לענינגראד ,געװאָרן דער לייטנדער
באס זינגער אין דער קעניגלעכער אָפּערע.
אין

לידער ,וועלכע ער פירט

דורך אזוי מייסטערהאפט און איז אויף דעם
היינט

עביט
אנב

 0391איז בעלארסקי געקומען קיין אמע-

איז

לער

פון

ווייז

פארן

צו טאַנ; כמעט
כעלארפקי

פיינער

עמוד

אויך

מדרנה.
/

א

י

אן אוניקום.
אן עמוד

קינסט-

דאוונענדיק
:

צייטנ-

נ שטילט

ער

זיין

קעניש נאָד חזנות.

ריקע ,וואו ער איז געװאָרן פון די פּאָפּולערס-

;
בילד

מיט

סידאָר

בעלארסקי
בי

מײעעם

(רעכטס)
א

באט

טון
אש

לעא

ליאָח

(לינקס!

א

ישעט.

,9890

גענומען

צוזאמען

בענ-

פוויק אל
צוןוישן

צום

מדינת

-0יאָריקן

יעעה
ישראל

יוביליוּ

די גרויסע היסטאָרישע נעשעענישן אין
אונדזער צייט ,אָט דער איבערנוס און טראַנס-
פאַרמאציע אינם יידישן לעבן ,װאָס האָט נגע-
בראַכט צו שטוינונג אַפילו די גרעסטע סקעפּ-
טיקער און צווייפלער ,האָבן לנמרי געמאַכט
אַן איבערקערעניש אין אונדזער גאַנצן גייס-
טיקן וועזן .דער וואונדער איבער וואונדער
פון אונדזער עפּאַכע  --די נאולה געשעע-
נישן און דער אויפקום פון מדינת ישראל

נאָד דעם שרעקלעכן דריטן חורבן  --אַנגֵיי
ענדיק אין אַזאַ  בליץ שנעלער טעמפּאָ ,האָט
געליינט ניט נאָר א שטאַרקן בולטן חותם
כמעט אויף אַלע פאַזן פונם פאָלקס ריכט-
ליניעס ,נאָר האָט אויך ממש אָנגעמאַכט
א רעװואָלוציע אין אונדזער נאַנצן מהות
און נעדאַנקען-גאַנג .זיי האָבן באַזונדערס
געווירקט אויף אונדזערע אינטעלעקטואַלן
כוחות .א רא-
שון קולטור  -שעפערישע
דיקאַלע ענדערונג האָט עס אַריינגעבראַכט אין
די מוחות אַפילו פון אונדזערע אָפּטריניקע
און פאַרפרעמדטע עלעמענטן .אַלֶע זיינען באַ-
הויכט נעװואָרן מיט דעם גייסט פון דער ניי-
געשאַפּענער גרויס-היסטאָרישער תקופה .אויך
סופּער-אַטעאיסטן האָבן נענומען גלויבן אין
ניסים ,ווען מיט אָפּענע אוינן האָט מען זיך
צונעקוקט אויף דער רעאַליזירונג פון דעם
צוויי טויזנט יאָריקן יידישן חלום.
אמת ,די חבלי משיח זיינען געווען שוי-
דערלעך שװוער; ליידער אַ צו גרויסער קרבן
האָט אונדז געקאָסט ,אַ דריטל פון אונדזער
אומה איז אומנעבראַכט געװאָרן על קידוש
השם  --אַ טראַגעדיע אָן אַ פּאַרגלייד אַפילו
אין אונדזער דורות-לאַננער געשיכטע פון
מארטירערטום .די גרויסע ניסים אָבער ,װאָס

פון

בּר יק
חויץ

און

יי שטראלדיקן
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מיר

האָבן

ענדלעד

טענ

האָבן

אונדז

מוט

און

ושקפות,
איבער
נייע

נלויבן

װואָס
יעדער

אַרקעפסטער)

ושו

אין

דערלעבט
באַשטראַלט

צוזאַמען

זיינען

נעשטאַלטו ונג

ניײ-געבאָרענע

איצט

מענטשלעכער
און

מיט

מיט

ביז
נאָר

אונדזערע

געווען

השנה.
אַו

באַנייטן

ממש

אַ גאַני

אַנדעא ר

אאַָנזע

האָבן מיר באַקומען אין אונדזערע א
אוינן און באזונדערס אין די אויגן פון אַלֶע
יענע ,װאָס האָבן געשטרעבט אונדז צו פאַר-
ניכטן.
מיט נרויס פרייד קען מען קאַנסטאַטירן
דעם פאַקט ,אַז דער אייביקער וואונטש ,װאָס
דריקט זיך אויס דורך איינער פון אונדזערע
דערהויבענע תפילות :חויעשו כולם אגודה
אחת לעשות רצונד בלבב שלם" ,איז בימינו
אין אַ גרויסער מאָס פאַרווירקלעכט געװאָרן.
דער

װוידערגעבורט

פון

מדינת

ישראל

האָט

געבראכט אַ שטראָם פון נאַציאָנאַלער דער-
װאַכונג אויף די סאַמע אַסימילירטסטע קרייזן
און טיילווייז אויך צװוישן עקסטרעם-לינקע
עלעמענטן ,װאָס האָבן געװואַרט אויף
יירישער דערלייזונג ,װי אַ טייל פון דער
ניווערסאלער מענטשלעכער באַפרייאונג.

דער

פילע פון אונדזערע אינטעלעקטואַלן ,װאָס
א געווען דעם יידישן פאָלק
זיינען ביז
לנמרי פרעמד ,האָבן זיר אַ קער געטאָן מיטן
פּנים צו אונדזער מחנה ,װוערנדיק באַהערשט
פון חרטה-געפילן צוזאַמען מיט
צו ווידמען זיד אין דער צוק ונפט בלב ונפש
לטובת אונדזער פאלק און לאַנד.
אויד

אין אונדזער

יידיש-מוזיקאַלישן

האָט

די אַנטשטייאונג

פון מדינת

האַט

אַ נאָר װאָגיקע

השפּעה.

ישראל

צופיל

וועזן
גע-

פּלאַץ
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װאָלט געדאַרפט פאַרנעמען אויסצורעכענען
די פריידיקע באַריכטן ,װאָס די פּרעסע ברענגט
אונדו אַפט .אוך װוע? זיך פוזן באטונענעץ
מיט בלויז עטלעכע וויכטיקע פאַקטן.

סערגיי קוסעוויצקי ,דער ניט לאַנג צוריק
פאַרשטאַרבענער באַרימטער דירינענט ,ווע-
מעס עצם יידישקייט איז אונדז צווייפלהאַפט
געווען און וועלכער האָט סיט אונדזער
װעזן
נאַציאָנאַל  -שעפערישן
איינענעם.
ניט  נעםאט,
נאָר קיין שייכות
כּמעט.
האָט ,װוי באַוואוסט ,אונדז געהאָט פאַרשאַפט
אַ גאָר אָנגענעמען סורפּריז .,ביים צוריקציען
זיך אין  0891פון דער באָסטאַנער סימפאָניע,
וועלכן ער האט הירינירט די מערסטע וארו
פון זיין גלאַררײיכער מוזיקאַלישער קאַריערע,
האָט ער אַװעקנעשאַנקען דעם גרעסטן טייל
פון זיין פּערזענלעכער מוזיקאַלישער ביבליאָ-
טעק צום העברייאישן אוניווערזיטעט אין
ירושלים ,כדי מיט זיין בייטראָג זאָל דאָרט
אָנגעהויבן ווערן א מוויקאַלישע זאַמלוננ,
װאָס זאָל טראָגן זיין נאָמען .אין זעלביקן יאָר
האָט סערניי קוסעוויצקי אויד אונטערגענומעו
אַ נסיעה אין מדינת ישראל ,וואו ער האָט
געעפנט דעם דאָרטיקן מוזיק-סעזאָן און פאַר
איינס זיר שטאַרק אַקטיויזירט מיטן אַרנאַ-
ניזירן דעם ערשטן טורנע פון ישראל סימפאָ-
נישן אָרקעסטער אין די פאַרייניקטע שטאַטן
און קאַנאַדע ,װאָס האָט אַרױיסגערופן אַזאַ
פריידיקע איבעראַשונג אין די מוזיקאַלישע
רייען אויפן גאַנצן אַמעריקאַנער קאַנטינענט.

ביים פאַרלאָזן מדינת ישראל? האָט דער
אַלטער מוזיק-קינסטלער פאַר פּרעסע פאָר-
שטייער ,צווישן אַנדערעס ,זיך אויסנגעדריקט
מיט גוואלדיקער באַגייסטערונג בזה הלשון:
,דריי טויזנט יאַר נעשיכטע האָט מיך
אַרומגענומען און צעטראָגן און איד האָב אֶנ-
גערירט פּלוצלינג די דריי טויזנט יאָר געשיכ-
טע מיט יעדן געפיל? און יעדן אבר מיינעם".
מיט נאָך מער פּאַטאָס האָט זיך וועגן דער
גייסטיקער השפּעה אין ארץ ישראל געהאַט
אויסנעדריקט נאָך מיט יאָרן צוריק דער פאַר-

איניציאַטאָר און פאַקטישער
דינסטפולער
גרינדער פון ישראל פילהאַרמאַניק ,בראָניס-
לאַװו הובערמאן ע"ה ( ,)1491/--2881אין
זיינער אַ לעננגערער רעדע ,װאָס ער האָט גע-
האַלטן צו דער געלעננהייט פון -02יאָריקן
יוביליי פון יידיש-נאַציאָנאַלן אַרבעטער פאַר-
באַנד ,אין .3491
ײאַ סר מענטשן אַפילו אומנלויביקע ,שפּירן
אַז די נביאות ווענן דער צוקונפט ,װאָס זיי-
נען אַרױיסנערעדט נעװאָרן מיט טויזנטער
יאָרן צוריק ,ווערן מקוים איצט ,היינט ,אין
אונדזער דור ,פאַר אונדזערע אויגן.

,און װוי איד הויב אָן טראַכטן וועגן ארץ
ישרא? קאָן איך בשום אופן ניט אויפהערן
צו טראַכטן און רעדן ,װוי װעגן ניסים ממש.
די ניסים הויבו זיר אן נליד כּיָם אנהויב,
וען מען שטעלט נאָר דעם ערשטן טראָט
אויפן באָדן פון ארץ ישראל .אין דער סביבה
וואו די נייסטיקע עפּיזאָדן פון תנ"ד האָבן
זיר אָפּנעשפּילט ,פאסט מען אויף דעם אינ-
האַלט אין מער בילדלעכע לעבעדיקע באַגריפן
 --באַגריפן ,װאָס ווערן די מאָראַלישע אוןעטישע יסודות פון זייער כאַראַקטער.
,און איצט נעמט מיין אייגענעם פאַל אין
ארץ ישראל .אָט בין איך אַן אייראָפּייאישער
פידל? שפּילער ,מער אייראַפּײיער וי ייד ,נאַני
אױיסגעשפּראַכן אַן אַנטציוניסט .דאָס איז
געווען אין יאר  ;8291און אין משך פון אַ
טורנע האָט זיך מיר צופעליק נעמאַכט אַ
באַזוך אין ארץ ישראל .און אָט בין איד ,דער
אייראַפּייער ,דער בירגער פון דער וועלט ,דער
?פרעמדער" ,געשטאַנען אויפן באָדן פון ארץ
ישרא? און באַלד האָט אָנגערירט אָט דער
שטראָם פון דער עלעקטריפיצירטער אַטמאָס-
פערע און איך האָב דערשפּירט איר גרויסן
נס .אור גהויפו כוה
פון דעמאָלט אָן איז שוין הובערמאַן גע-
װאָרן אַן אָפּטער באַזוכער אין ארץ ישראל,
און פון יעדער נסיעה צוריקגעקומען מיט
אַלץ מער ענטוזיאַזם און גרויס באַוואונדע-
רונג פון דעם קאָלאָסאַלן פאָרשריט ,װאָס דער

נגינה אין אידישן

לעבן
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בראָגניסלאוו

ישוב האָט דורכנעמאַכט אויף אַלֶע געביטן.
עס האָט זיר דערוועקט ביי אים דער רעיון פון
גרינדן אַ יידישן סימפּאָנישן אָרקעסטער ,װאָס
זאל קענען ,װי ער האָט זיך געהאַט אויסגע-
דריקט ,פאַרמעסטן זיד מיטן ישוב ,וועלכער
שטעלט פאָר דעם וואונדערבאַרסטן פּובליקום
אין דער וועלט ,און זיין ציל איז דערפאָלגרייד
דערגרייכט געװאָרן .הובערמאַן ,האָט ,מיט
פרייד צו זאָגן ,באַוויזן צו שאַפן ווירקלעך
איינעם פון די בעסטע אָרקעסטערס אין איי-
נוה) פון די קלענסטע לענדער אין דער
וועלט **)
װועט דאָ ,ביי דער געלעגנהייט ,ווינטשנס-
ווערט זיין אַרויסצוברענגען אַ ביס? מער

הובערמאן

פּרטים ווענן דער עצם אַנטשטייאונג און אַנט-
װויקלוננס-פּראָצעס פון זעלבן ישראל פילהאַר-
מאָניק ,װאָס איז היינט צו טאָג שוין א שם
**) שיט טֵן אַרטיסל ,װאָס טיז דערשינען
אי די ,ײדישע צײטונג" אי בועגנאס טײירעס
(יוני  ,)95991 ,61װעגן ישראלדיקן סימפאגישן
זײץ שאַפער ,געשריבן פון
ארסעסטער א
מאַרט טורטאט ,װעלכער איז גאָך טין 6391
געװען אין װאַרשע א בײגעװען צו יענער
צײט בײ אַ באנקעט פאַר הויבערמאַָגען לטובת
דער פלאנטוצג פון ארגאגיוישץן די י"דישע
סימפאָניע ,װערט שויך אַרױיסגעברשַכט די
הויפט מאַטיװירונג ,װאָס עס האָט הובערי
מאַנער באװאויגן צו שאַפן דעם אַרקעסטער
נאָך אי ערגעץ האָט ער
דוקא אי ישראל.

טתעזמטתע

אפילטרמוויס

דבר ,רעקאַרהירט צווישן די באדייטנדסטע
אין אונדזער
װערק און קולטור-פאַקטאָרן
יידישער מדינה ,האָבנדיק געוואונען אַנערקע-
נונג צווישן די סאַמע באַרופנסטע וועלטלע-
כע מוזיקאַלישע אַנסאַמבלס.
נישט געטראַפן אזא דאנקבארן טטן מחיקא:
התלהבותדיק
לישן עולס ,האט הובערמאן
געהאַט באַטאַנט בײ יענעס פײַערלעכן צוזאי
מענטוס .צענדליטער יאָרן איז ער געװען גע:
טװאינט צו שפּילו פְאַר זאָט ,װאו דער עולם
איז געזעסן אין די פראַקן אָדער סמאקינגען
אט די דאַמעו אין לאנגע אװוגנט-קלײדער .ער
האָט געשפילט פאַר קעניגן און פרינצן און
ביים גאַנצן ענטוזיאַזס ,בײ דער גאַנצער װאַ:
רעמקײט װאָס מען האָט איס אַרױסגעװיץ,
איז אַלץ געװען אַזוי שטײף ,שי אַנגעצויג,
אַזוי פּאָרמעל.
ערשט אין ארץ ישראל האָט ער זיך בא
געגגט מיט אַן עולם װאָס איז געקומען אויף
זייוע קאָנצערטן גלײך פט דער אַרבעט .אט
די אַרבעטס טלײדער נאָך ,פּשוט ,אָן צערע:.
מאָיעס ,נאָר דורשטיט נאָד טונסט.
דער ענטזיאַזם האָט טיס איבערציגט ,אז
ארץ ישראל איז דער פּלאַץ אאו ער קען זײן
חלום װעגן אַ סימפאָגישן ארטעסטער רעאָ:
א
ק

הישראקת

גלייד אין אֶנהוֹיב פון דער היטלערישער
ממשלת זדון זיינען אַ באַדייטנדע צאָל באַ-
רימטע יידישע קינסטלער ,וועלכע האָבן גע-
דינט מיט זייער טאַלאַנט דורכאויס דער ניט-
יידישער וועלט ,ניצול ווערנדיק פון נאַצישן
גיהנום אויפגעריסן געװאָרן פון זייער לע-
טאַרגישן שלאָף .פאַרקלייבנדיק זיך קיין ארץ
ישרא? אָנגעהויבן אַ ניי נאַציאַנאַל-שעפעריש
לעבן ,שוין װוי שטאַלצע יידישע קינסטלער.
צו יענער צייט אין אַ דאַנק דער וואונדער-
באַרער איניציאַטיווע פון בראָניסלאַוו הובער-
מאַן ,וועלכער איז אַליין ,וי שוין פריער באַ-
טאַנט ,אין זיין יוננט געווען אַ נאנץ שווא-
כער ייר .,גענרינדעםט גנעװאָרן פון א צאַל
אַרױסגעראַטעװעטע יידישע מוזיקער אַן ערשט
ראַנגיקער סימפאַנישער אָרקעסטער אין ארץ
ישראל ,װאָס איז שנעל געװאָרן ניט נאָר די
גרעסטע מוזיקאַלישע אַטראַקציע אויפן גאַנצן
מיטעלן מזרח ,נאָר אויך א מאָראַלישע רע-
טונג פאַרן ישוב.
דער
וואונדער

אַרקעסטער
אינם

פּרט

האָט
פון

ממש

אויפגעטאָן

הויבן

יידישן

דעם
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ישראל

פילהארמאגישער

ארקעסטער

געקומען פון דער ווייטער אַמעריקע צו דער
דערעפענונג (דעצעמבער .)65291 ,טאָסקאַניני
אַליין האָט דאן דיריגירט דעם ערשטן פייער-
לעכן קאָנצערט מיט  57געקליבענע יידישע
קינסטלער ,באַרימטע אייראָפּייאישע מוזיקער,
און נאַכהער אויפגעטראָטן מיט זיי אין א
פעריע קאָנצערטן אויסער תל אביב ,וי אויך
אין אַ ריי אַנדערע שטעט פונם ישוב און אין
שכנותדיקע לענדער ,ניט וועלנדיק אַננעמען
קיין האָנאָראַר .ער האָט זיד נאָך נעפינען באַ-
ליידיקט ווען מ'האָט וויניקסטנס געװאָלט
דעקן זיינע רייזע-הוצאות און האָטעל קאָסטן.
אין נרויס באפיסטערונטנ האָט דער נרייז-
גרויער מאַעסטראַ טאָסקאַניני דעמאָלט אויס-
נעדריקט זיין זיכערע האָפנונג ,אַז דער יידי-
שער פילהאַרמאָניק אַרקעסטער װועט וערן
איינער פון די שענסטע אין דער וועלט.

װאָס אין
בלוטיקן טעראָר (,)0391-8391
געווען א דעזולטאַט פון ענגלאַנדס פּאַרעטע-
רישער פּאַליטיק .וי אַ באַלזאַם איז ווירקלעך
נעווען די ווירקונג פונם אָרקעסטער אין יע-
נעם שווער אָנגעגריפענעם צושטאַנד .נע-
דינט האָט דער גרויס באַװוירקנדער מוזיקאַ-
לישער כוח אַלס אַ לעבעדיקער סטימול און
נוואלדיקע אינספּיראַציע אויף צו שטאַרקן
מוט מיט נלויבן און װועקן קאַמפס-לוסטיקײיט
און אָפּפערװיליקײיט אינם פאַרביטערטן קאַמף
קעגן די שונאים.

מיט אויסערגעוויינלעד געשטאַרקטער באַ-
נייסטערונג זיינען באַװירקט געװואָרן די אַלע
אָנטיילנעמענדע קינסטלער ,אַזױי אויד דער
גאַנצער ישוב ,פונם דערפרייענדיקן פאַקט,
װאָס מיט דעם אָרקעסטער האָט זיך אַזי
טריי און התלהבותדיק פאַראינטערעסירט איי-
נער פון די געניאַלסטע מוזיק-גייסטער פון
אונדזער צייט און פון די נאָר וייניק גע-
ציילטע אמתע חסידי אומות העולם ,דער
װירטואָזער און פאַרדינסטפולער דינאַמישער
דיריגענט אַרטוראָ טאָסקאַניני*) .אינמיטן
בלוטיקן טעראַר איז ער אַן אומדערשראָקענער

איז
אַז

די

עס געוויס

אַ יידישע

באַגרינדעטע

גרויסן

אוהב

טאַריער

און

ישראל,,

און

נחת,

פאָראויסזאָגוננען

פון

דעם

געבענטשטער

פרייד
גרויסן

הומאַני-

מוזיק-גאון,

אַר-

טאָסטאַניגי איז געשטארבן
*) מטעסטרא
אש יאששאה חפפו .אש עקטעה
אט טפאש
דעם
געװאָרן
באַערדיטט
יאר אן
פוך 98
מילאן ,איטאליע.
אי
-81טן פעברואַר
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טוראַ טאָסקאַניני ,האָבן מיר די פּריווילעניע
צו זען פאַרווירקלעכט אין אַ פולערער מאָס.
נאָך אַ צאָל יאָרן פון דערפאָלגרייכער עקזיס-
טענץ און טריאומפן ,פאַרמאָנגט היינט צו
טאָג דער ישראל פילהאַרמאַניק  28ערשט
קלאַסיקע מוזיקער פון  41לענדער  --אַן
אמת'ער מוזיקאַלישער קיבוץ גלויות ,מיט
וועמעס גרויסע קינסטלערישע דערגרייכוננען
עס איז אַזױי װואַרעם פאַראינטערעסירט גע-
װאָרן אויד די אַלנעמיינע מוזיקאַלישע וועלט.
אַ פאַקט ,אַז אויך פיל פון די באַרופנסטע
ניט-יידישע דירינענטן האַלטן עס פאַר אַ
גרויסן כבוד צו זיין פּריווילעגירט אַלס געסט-
דירינענטן פון ישראל אָרקעסטער.

אויף דעם -01וואַכיקן טורנע איבער אַמע-

ריקע און קאַנאַדע ,אָנגעפירט פון באַוואוסטן
אימפּרעסאַריאַ סאָל יוראָק ,זיינען א צאָל קאָן-
צערטן דירינירט נעװאָרן ,אויסער פון סערניי
קוסעוויצקי און לעאָנאַרד בערענשטיין ,אויך
אונטער דער לייטוננ פון די ניט-יידישע פּראָ-
מינענטסטע מוזיק-מייסטערס וי דער דיען
פון די סימפּאָנישע דיריגענטן ,אַרטוראָ טאָס-
קאַניני און פּאל פאַריי.

אין אייניקע קאָנצערטן האָבן זיך אויך
באַטײליגט אַלְס געסט  -אַרטיסטן יידישע
אָפּערע זינגערס ,ובראש אונדזער באַליבטער
מעטראָפּאַליטאן אָפּערע סטאַר דזשאן פּירס,
וועלכער איז אַלֵיין אויר בשעתו צוריקגעקו-
מען אַ שטאַרק באַגײיסטערטער פון זיינעם אַ
באַזוך אין מדינת ישראל ,וואו ער איז אויפ-
געטראָטן אַלס סאָליסט מיטן יידישן אָרקעס-
טער און געהאַט אַ קאַלאָסאַלן דערפאָלנ.

שוין מיט דעם ערשטן קאַנצערט-טורנע
פון דער ישראל סימפאַניע איז ווירקלעך גע-

סטאַָלניץ

ליינט געװאָרן אַ מוזיקאַלישער בריק צווישן
מדינת ישראל און חוץ לארץ .דאָס האָט גע-
לאָזן אַ גינסטיקע און זיכערע האָפנונג ,אַז
דער דאָזיקער גרויסער אויפטו זאָל ברענגען
מיט זיד ווייט-גייענדיקע פאָלְנן ניט נאָר אויפן
מוזיקאַלישן געביט ,נאָר אויך דינען פאַר אַ
באַװוירקנדיקן גייסטיקן פאַקטאָר אַרויסצו-
רופן נאָך פיל מער אַלזייטיקן לעבעדיקן אינ-
טערעס צום נס פון מדינת ישרא? און צו
דער גורלפולער צייט אינם לעבנסנאנג פון
יירישן פאָלק.
אי

אֹל

*

ניט װייניקער וויכטיק איז געווען די קאָנ-
צערט-נסיעה פון ישראל סימפאַנישן אָרקעס-
טער אין אייראָפּע אין  .8991די גרעסטע
אויפמערקזאַמקײט האָט צונעצוינן דער באַ-
זוך אין רוים ,וואו די ישראל מוזיקער זיינען
אויפנעטראָטן פאַרן פּויבסט אין ואַטיקאַן.
זיי זיינען באַשאַנקען געװאָרן פון פּוױבסט
מיט מעדאַלן און שטאַרק געלויבט געװאָרן
מצד דער נאַנצער איטאַליענישער פּרעסע.
שפּעטער האָט נאָכנעפאָלגט אַ טריאומ-
פאַלער קאַנצערט-טור קיין אַרנענטינע און
אַמעריקאַנער
דרום
שכנות'דיקע
אַנדערע
מדינות.
די השפּעה פון מדינת ישרא? גייסט איז
דורך דעם פארשפּרייט געװואָרן אין פארשיי-
דענע וועלט-טיילן.
די דורכגעפירטע מיסיע פון ישראל
קעסטער איז נגעווען אַ נאָר געהויבענע.

אֶך-

דורך דער געשאַפּענער מוזיקאַלישער בריק
צווישן ישראל און חוץ לארץ איז פילפאַכיק
פאַרשטאַרקט געװאָרן איבעראַל דער אינ-
טערעס און הילפסגרייטקייט צום גינאַנטישן
אויפבוי פּראָצעס אין אונדזער אַלט-ניי לאַנד.

דער איינפּלום פון די געזאָנג-פעסטיװאַלן אין ישראל
(דער כסדרדיקער קעגנזייטיקער אויסטויש

צונעהאָלפן נאָר שטאַרק דער מוזיקאַלי-
שער אחדות-צעמענטירונג צווישן ישרא? און
חוץ לארץ האָבן די איינגעפירטע גרויסע
און דער כסדר'דיקער
געזאננ-פעסטיװואַלן
קעגנזייטיקער אויסטויש פון קינסטלער .דער
אָנגעלאָדענער דינאמיש-ברויזנדיקער כוח פון
אונדזער קליינער יידישער מדינה האָט באַ-
איינפלוסט דעם נייסט פון די פעסטיװאַלן,
זיי זאָלן אַרויסקומען װאָס מער גראַנדיעז,
בעסער געזאַנט גינאַנטיש ,װאָס איז גאר ניטאָ
קיין פריערדיקער פאַרגלייד צו דעם.

דער

פון קינסטלער)

אָפּקלאַנג פון דאַזיקן

אויפשטורמענ-

יקן נגעזאנג האָט דערגרייכט צו דער גאנצער
יידישער

וועלט

און

אַרינגעבראַכט

פאַר-

שטאַרקטן מוט און גלויבן אין א פיל ליכב-
די אוניװוערסאלע נשמה-
עתיד.
טיקערן
שפּראַך פון געזאַנג און מוזיק ,װאָס איז אַמ-
בעסטן מסוגל צו פלעכטן די קייט פון אַחדות
אין פאָלק און שאַפּן אינספּיראַציע פאַר
גרויסע נאַציאָנאַלע מעשים ,האָט דאָס מאָל
געהעריק געדינט דעם ציל.

ס'איז כדאי צו פאַרצייכענען ,אַז דער
פאָטער פונם געדאַנק איינצואַרדנען אין יש-
ראל פעסטיװאַלן פון יידישע פאָלקס-כאָרן
אין דער וועלט איז געווען א .צ .פּראָפעס.
דער ציל? איז נעווען אַ געהויבענער :די פאַר-
ברידערונג פון אַלע יידן דורך געזאַנג

די געזאַננ-דעמאַנסטרירונג פון גרויסע גע-
מישטע כאָרן האָבן אַריינגעבראַכט אַ גאָר לע-
בעדיקן אינטערעס און פאַנטאַזיע אויפרו-
דערונ צוװוישן די ברייטסטע יידישע זינגער-
קּרייזן אין פאַרשיידענע לענדער עולה צו זיין
אין מאַסן און זיך צו באַטײליקן אין די דאָ-
זיקע איינדרוקספולע ישראל  -פעסטיװאַלן,
װאָס האָבן זיי מיטנענעבן אַזױ פיל ענטו-
זיאַזם און טיפע ליבשאַפּט צום ווידער-געבוי-
רענעם יידישן לאַנד.
אינם ערשטן פעסטיװואַל ,אין יאָר ,2891
איז די רעאַליזירונג פון אונדזער צוויי טויזנט
יאָריקן חלום און אייביקער געבעט ,והביאנו
ון עירר ברינה" התלהבות דיק אויסנע-
זונגען געװאָרן על הרי ציון וירושלים פון אַ
גיגאַנטישן כאָר פון צוויי טויזנט צוזאַמענ-
געפּאָרענע זינגערס פון גאַנץ מדינת ישראל
און פון די תפוצות הגולה.
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אַן אומגעהויער נרויסע השפּעה האָט אויך
דער כסדר'דיקער קעננזייטיקער אויסטויש פון
קינסטלער .די קאָנצערט אויפטריטן אין פאַר-
שיידענע וועלט-טיילן דורך ישראלס בעסטע
זינגערס און די אָפּטע באַזוכן אין ישראל פון
די פּראַמינענטסטע יידישע מוזיקער אין דער
וועלט האָבן אַריײינגעבראַכט גרויס דערנענ-
טערונג אין אונדזער צעשפּרייטער יידישער
מחנה און איינצייטיק באַלעבט שטאַרק דעם
גייסט פון אונדזער מוזיקאַלישן וועזן.
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דאָס בילד
לינקס:

שושנה

דאמא

איז גענומען

גשװאָרן

שושנה

רי
אין

פּאַטאָגראַפירט ביי א באַזוך אין אַמעריקע
,1591

אין רעדאקציע

דאַמארי? ,עאַן פולד און מאלי
דאַמאָלסדיקער

פטאלוין

רעדאַקטאָר

פון  אמער'קצנעה .

פיקאָן .זיצנדיק

אין צענטער.

פון העפטס
שאול

צן

שטו 2

פון גאַמעריקאַנער..

שושנה דאמארי ,די באַגאַבטע תימנישע זינגערין ,איז ברייט באַקאַנט אויך אויפן אַמערי-
קאַנער קאָנטינענט, .
בכלל ווערט באַצייכנט דער בײטראָג אויפן װאָקאַלן געביט פון תימנישן שבט אין ישראל
פאַר אַ גאַנץ באַדײטנדיקן .באַזונדערס צייכנען זיך אויס פרויען .די טאַלאַנטירטע זינגערינס
האָבן אַרײנגעבראַכט דעם ספּעציפישן ישראל-קאַלאָריט אין פאָלקס געזאַנג,
צווישן דער צאָל פון זייערע פּראָמינענטסטע װאָקאַלע קינסטלער ,װוי ברכה צפירה ,אסנת

הלוי ,אסתר גמליאלית ,אהובה צדוק ,ווערט ספּעציעל הויך אָפּגעשאַצט די פאַרדינסטן פון שושנה

דאמארי ,וועלכע האָט ישראלס נאמען צעטראָגן אויף דער גרויסער װעלט .אירע פילצאָליקע
טריאומפאַלע

קאָנצערטן

און באַזונדערס

איבעראַל ברייט פּאָפּולער געמאַכט.

איר אָנטײל אין אַ ישראל

קלאַנג-פילם,

האָבן איר

ק

נגינה אין אידישן לעבן

עטל

שטארט

אן

אלכסגדר

בראָט

ביי איינעם פון די געזאַנג-יפעסטיװאַלן אין ישראל איז אויך געווען פאַרטראָטן אַ יידישער
כּאָר פון קאַנאַדע אונטער דער לײטונג פון דער
ש ט אַ ר ק,

באַרימטער

מוזיק-קינסטלערין

ע ט ל

גרינדערין פון דעם מאָנטרעאלער סימפאָנישן פרויען-אָרקעסטער.

אין צוזאַמענהאַנג מיט דער דאָזיקער וויכטיק מזיקאַלישער געשעעניש האָט דער קאַ-
נאַדער יונגער יידישער קאָמפּאָזיטאָר א ל כ ס נ ד ר ב ר אָ ט ,פּראָפּעסאָר פון מוזיק אין
מעקגיל אוניווערזיטעט ,פאַרפּאַסט אַ כאָראַלע קאָמפּאָזיציע אויף זיינעם אַן אייגענעם טעקסט
אונטערן נאָמען, :ישראל ,קאַנאַדע סאַלוטירט דיך!"
דער קאַנאַדער כאָר ,דיריגירט פון עטל שטאַרק ,האָט געהאַט גרויס בייפאַל מיט זייערע
קאָנצערט-אויפטריטן

איבער

אַלע טיילן פונם ישוב.

שפּעטער

איז דער זעלבער

געזאַנג-אַנ-

סאַמבל אויפגעטראָטן אין מאָנטרעאלער פאָרום ביי אַ גראַנדיעזן קבלת פּנים פאַרן דאַמאָלסדיקן

אויסערן מיניסטער פון ישראל ,משה שרת ,וועלכער האָט ענטוזיאַסטיש באַגריסט די דירי"
גענטן און אונטערשטראָכן ,אַז דאָס איז דער בעסטער כאָר װאָס ער האָט געהערט אין אַ סך יאָרן.

דער יידישער מויק-הודש
(די אויפלעבוגג

פון

ליטורגיש:שעפערישן
צו

ײדישער

די איינגעפירטע יערלעכע פייערוננען פון
יידישן מוזיק-חודש זיינען שוין אַ טראַדיציע
געװאָרן אין יידישן לעבן אויפן אַמעריקאַנער
קאַנטינענט .איז עס געוויס אַ פריידיקע דער-
שיינונג ,װאָס א דאַנק דעם איז אויך נעשאַפן
געװאָרן אַ געהעריקער סטימול פאַרן המשך
פון יידיש-מוזיקאַלישן שאַפוננס-וועזן.

מען ווערט באמת באַהערשט מיט ענטו-
זיאַזם ,ווען מען איז געהעריק אינפארמירט
ווענן דער רייד-פאַרצוויינטער טעטיקייט װאָס
גייט אָן לעצטנס אויפן נאַנצן יידיש-מוזיקאַ-
לישן פראַנט ,איינשליסנדיק ,פאַרשטייט זיך,
אויר מדינת ישראל.
דער נעשאַפענער גייסטיקער בריק צווישן
דער ווידער באַנייטער יידישער מדינה און די
תפוצות האָט געהאַט אַ גינסטיקע קעגנזייטיקע
השפּעה אויך אין ישרא? נאָכצופאָלגן דעם
גוטן ביישפּיל און צו פּראַקלאַמירן אַ יער-
לעכן פייערלעכן מוזיק-חודש נאָך מיט  8יאָר
שבת שירה".
צוריק ,אָנהויבנדיק מיט ,
ס'איז נאָך גוט איינגעקריצט

אין זכרון די

געהויבענע פּרעסע-באַריכטן וועגן יענער יש-
ראלס ערשטע מוזיק-פייערונג ,ואָס פאַראַ
קאָלאָסאַלער פאַרמעסט עס איז דאָרט פאָר-
גענומען נגעװואָרן אויפן פעלד פון יידישער
נטנה .קוחם כל? איז אויה הער ואר פון
שבת שירה אדנאניױירט נעװוארן דורכן רע-
רעליניעזע קאַנצערטן
ליניע מיניסטעריום
איבערן נאַנצן ישוב מיטן אָנטיײי? פון קין-
דער-כאָרן .דאָס זעלבע מיניסטעריום האָט
אויד אַראַנזשירט אַרויסצושיקן חזנים אין
אַלע לאַנערן פון נייע עולים אין גאַנץ יש-
ראל ,כדי צו יננען דארט מיט (תרויס און
קליין .אין יענעם שבת שירה איז אויך
פּראָקלאַמירט געװואָרן דער וויכטיקער אַקט,

מחיס

או זין באד  ןם:
װעזר

א

װאטסנדיטער

אינטערעס

פאַרשונג)

אַז עס ווערט געשאַפן אַ פּרעמיע אויפן נאָ-
,וד המלך" פאַר דֶער בעסטער קאָמ-
מען פון ד
פּאָזיציע פון יידישער רעליניעזער מוזיק .א
ווענדונג איז בשעתו געמאַכט געװאָרן צו אַלֶע
קאָמפּאַזיטאָרן פון רעליניעזער מוזיק צו שיקן
פאַרן קאַנטעסט קאָפּיעס פון זייערע ווערק קיין
ירושלים צום סעקרעטאַריאַט פון רעליניע
מיניסטעריום.
אין דער זעלבער צייט אין .אין ישראל
איינגעפירט געװאָרן אַ שטענדיקע זאַמלונג
פון אַלץ װאָס האָט צו טאָן מיט יידישע מו-
זיק און נעזאַנג .אַלץ װאָס איז נעשאַפּן נע-
װאָרן אויפן דאָזיקן געביט ווערט געבראַכט
אין

,חרר

הכנור'

(דאס

צימער

פון

הנה

המלד'ס פידעלע אויפן הר ציון) :נאָטן מיט
און
שאַפוננען
סינאַנאָגאַלע מוזיקאַלישע
אַלגעמיינע רעליניעזע מאַטיוון ,געדרוקטע און
געשריבענע; װוערק פון אַלטע און נייע קאָמ-
פּאַזיטאָרן ,אַזױי ,אַז ס'זאָל מיט זיך פאָר-
שטעלן אַ צענטראַל-מוזיקאַלישער זאַמלונס-
אַרכיו פון אַלץ װאָס איז פאַרבונדן מיט יידי-
שער ליטורגיע פון דער גאַנצער וועלט.
אויך אין ת? אביב איז דאַן באַשלאָסן נע-
װאָרן צו עפענען אַ ספּעציעלע מוזיק-ביבליאָ-
טעק .פאַר דעם צוועק האָט דאָס בילדונגס
מיניסטעריום אין ישראל נלייך אַרײנבאַקו-
מען אַן ערשטע מתנה פון מוזיקאַלישע ווערק
אין ווערט פון צען טויזנט דאָלער דורך דעם
געגרינדעטן יידיש-אַמעריקאַנער קאָמיטעט צו
שטיצן דעם דערמאָנטן פּראָיעקט .אינם קאָ-
מיטעט אונטערן פאָרזיץ פון מאַרקס טאָרג
האָבן זיר געהאַט אָנגעשלאָסן אַזעלכע באַ-
רימטע יידישע מוזיקער װוי :ערנעסט בלאָך,
מישא

עלמאַן און יהודה מנוחין.

אין זעלבן יאָר האָט אויך דער אָפּטײ? פאַר

נגינה אין אידישן לעבן
קולטור און דערציאוננ פון דער יידישער
אַנענטור באַאוױיפטראַגט דעם באַקאַנטן יידישן
מוזיקער נחמיה ווינאווער צו ווידמען זיך
דער פאָרשונגס-אַרבעט כדי צונויפצושטעלן
אַ געהעריקע אַנטאַלאָניע פון יידישער מוזיק,
אין וולעכער ס'זאָל אָפּנעגעבן ווערן אַ נאָר
טראַדיציאָנעלע
פּלאַץ פאַר
חשיבות'דיק
תּפילה-נוסחאות װי אויד אַ ריי נגעקליבענע
שאַפוננען פון אונדזערע באַדייטנדע פריער-
דיקע און מאַדערנערע ליטורנישע קאָמפּאַ-
ניסטן.
אַן ענלעכער ביישפּיל האָט אין דער זעל-
בער צייט נאַכנעפאָלנט דער יידישער מוזיק-
חודש פעסטיװואַל קאָמיטעט אין אַמעריקע צו
פּרעזענטירן דעם אָנענזעענעם יידישן מוזי-
קאר דף  .הוייסנאל מיט א בכבור ער נעקט.
מתנה אויף צו שאַפּן אַריגינעלע אָרקעסט-
אין
דאַלע מוזיק אויף יידישע טעמעס,
וועלכע די ביבליאָטעק פון פיינער יידישער
מוזיק איז נאָר גאַנץ קליין געווען.
בכלל האָט דער איינשטעל פון פייערן יער-
לּעך אַ יידישן מוזיק-חודש אַ שטויס געטאָן
פאָראויס דעם אַלץ מער װואַקסנדן אינטערעס
צו אונדזער יידיש מוזיקאַלישן װועזן .אַן
אויפלעבונג און באַנייטע שפּרודלדיקע שע-
פערישקייט איז מערקבאַר געװאָרן אין די
רייען פון אונדזערע קאָמפּאַניסטן ,וועלכע
ליינן באַזונדערס גרויסע האָפּנונגען אויף דער
אויסאיבנדער השפּעה פון דער באַנייטער
מדינת ישראל ,עס זאָל עלול זיין אַרויסצו-
ברעננען אַ נאַנץ נייעם ווענד-פּונקט אינם
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געבוי און אינם גייסט פון די ווייטערדיקע
פאַרמעסטונגען אויפן דאָזיקן געביט.
דער אינטערעס צום יידישן מוזיק-חודש
האָט שוין נאַנץ ערנסט גענומען אַריינדרינ-
נען אויך אין די רייען פון ניט יידישע מו-
נאָך מיט  9יאָר צוריק האָט צום
זיקער.
ערשטן מאָל אין דער געשיכטע פון מיאַמי,
פּלאָרידע ,און פילייכט אין נאַנץ אַמעריקע ,אַ
סימפאַנישער אַרקעסטער ,וועלכער נעהערט
צום אוניווערזיטעט ,נעווידמעט צוויי פון
הודש
דעם
קאָנצערטן
זיינע רענולערע
פון יידישער מוזיק ,אויספירנדיק אַ פּראָן-
ראַם דורכאויס פון יידישע קאָמפּאַזיציעס
ובתוכם אַ צאָל סינאַגאַנאַלע שאַפונגען .דאָס
האָט אנב געדינט װי אַן אָנרעגונג פאַר סימ-
פאַנישע אַנסאַמבלען פון אַנדערע שטעט
אויפן אַמעריקאַנער קאָנטינענט װוי אויר פאַר
מערערע ראַדיאָ און טעלעוויזיע סטאַנציעס
נאָכצופאָלנן מיט יידישע מוזיק-פּראָגראַמען
אינם לויף פון יידישן מוזיק-חודש שוין יאָר-
איין ,יאָר-אויס.
אי

*

*

גרויס געוויכט ווערט געליינט אויך אויף
דעם פאַרשטאַרקטן אינטערעס פון יידישער
מוזיק-פארשונג מצד אַ צאָל פון אונדזערע
באַרופנסטע נגינה-חקרנים .די אינטענסיווע
אַרבעט זייערע האָט שוין באַװויזן צו געבן
פרוכט דורך אַ צאָל נייידערשינענע מוזיקאָ-
לאַנישע ווערק װוי אין מדינת ישראל אַזױי
אויך אין אייניקע אַנדערע לענדער.
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טפ
ע
עס
1
ביי מוזיק-חודש פייערוננען אונטער אויפזיכט
יידישער פּאָלקס-ביבליאָטעץק

ישראל
4

ישראל

.2

משחה

ראבינאטיטש
ראביצאטיטש.
װאַהלבערג,

סששובסה.

.3

מחבו

חזן

בוגםס

אוו

טערט

מזזיקאלאָגי

פון טאָראָנטער

װאָהלבערג
ישט'ט

לאזאר

שי

װײגנער

ישי

איגסטרוקטאָר

פון

חזוים-שולע

בײים

טעאָלאַגישן

שאט
צט

לאזאר

װײנער,

שיברן

שאט

בילד
טץ

משה

סטאלניץ

רעכטס

סאַמפּאָזיטאָר
שטאקערוש.

גענומען
צן

לינסס:

ציר
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מוזיקאלישע

מיסיע פון נרעסטער

עננלישער צייטונג אין קאַנאַרע

דער אינטערעס פון ניט-יידישע מוזיקער צו אונזערע ליטורגישע שאַפונגען
א וויכטיקע מיסיע צו פארשפּרייטן און
פּאָפּולאריזירן צווישן דער קאנאדער באפעל-
קערונג בעסערע מוזיק האָט אויף זיך גענו-
מען ,שוין א משך פון עטלעכע יאָר ,די ,טאָ-

סטלער און קאָנצערט-ארטיסט שמוא? סטאָל-
ניץ צוזאמען מיטן טעמפּל-כאָר ,אונטער דער
לייטונג פון אַרגאניסט און מוזיק דירעקטאָר
עריק שייפער.

ראָנטאָ סטאר" ,די גרעסטע ענגלישע צייטונג
אין קאנאדע .אין דער שפּיץ פון אראנזשי-
רונגס קאָמיטעט זיינען געווען די פּראָמינענ-
טע קאנאדער מוזיקער דר .לעסלי ר .בעל און
דער ניט לאַנג פארשטאָרבענער אוינאסטעס
בריידעל ,דער ,דיען" פון די מוזיק קריטיקער
אין טאָראַנטאָ ,װאָס איז בארופן פאר דעם
איינפלוסרייכסטן מוזיקאלישן צענטער אין
לאנד.
אין די דאָזיקע קאָנצערטן באטייליקן זיך
קינסטלער
קאנאדער
די אויסשטייענדסטע
פון פארשיידענע נאציאַנאליטעטן ,סיי אויפן
װאָקאלן און סיי אויפן אינסטרומענטאלן
געביט.

נרויס

געוויכט

װערט

נעלשונט

אויף

די

קאָנצערט פּראָגראמען איינצושליסן א ואָ-
גיקע טיי? פון איינפלוסרייכער רעליניעזער
מוזיק ,צוטיילנדיק א חשיבות'דיקן פּלאץ

אויך פאר יידיש-ליטורנישע שאפוננען און
ארץ ישראל געזאננג .פאר דעם צוועק זיינען
א צאָל קאַנצערטן אַראַנזשירט געװאָרן אויך

אין די גרעסערע שולן פון שטאָט מיטן אָנ-
טייל פון די פּראָמינענטע לאָקאלע חזנים מיט
זייערע כאָרן.
דער ערשטער צו האָבן דעם כבוד זיד צו
באַטײליקן אין אַזאַ ליטורנישער קאַָנצערט
פּראָגראם איז געווען דער יונגער עמוד קינ-

שפּעטער זיינען צו די ,סטאר -קאַנצערטן
צוגעצויגן געװאָרן אויך די אלע אויסשטיי-
ענדע חזנים פון שטאָט צוזאמען מיט זייערע
כאָרן ,אַזױ אז אונזער סינאַנאָנאלע מוזיק
האָט גענומען אַרויסרופן נאָר גרויס אינטע-
רעס אויד אין די קרייזן פון ניט-יידישע מו-
זיק

ליבהאָבער.

די אַלע קאָנצערטן זיינען זייער גוט בא-
זוכט געװואָרן און געהאט גרויס בייפאל .אגב
געדינט דערמיט א דאָפּעלטן נאָבעלן ציל:
א מוזיקאליש-דערציערישן און א דערגריי-
כונג פאר
שטענדעניש.

בעסערע

נאציאָנאליטעטן

פאר-

די סעריע סטאַר:קאָנצערטן פאר יידישע
מוזיק זיינען פאַרנגעקומען אין פאַלגנדע לֹאַ-

קאלע שולן :בית המדרש הגדול (מיקאָל
סטריט שול) מיטן אָנטייל פון קאנאדער זקן
החזנים ב .וולאדאָווסקי ,מיטן כאָר אונטער
זיין פּערזענלעכער לייטונג; אנואל צדק" ,מיט
דעם אָנטייל פון חזן עקיבא באָרענשטיין מיט-
באטייליקט פון זיין כאָר דיריגירט פון גאָרדאָן
קושניר; ,שערי שמים" ,מיטן אָנטײ? פון
חזן נתן אדלער מיטן כאָר אָנגעפירט פון מר.

בענק ,ע"ה; ,בית שלום  ,מיטן אָנטייל פון
חזן מרדכי אָפּענהיים און כאָר אונטער דער
לייטונג פון דיריגענט ה .ריגעלהויפּט ,און
אייניקע קאָנצערטן זיינען אראנזשירט גע-
װאָרן אין טעמפּל,
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דער
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;א שאָד װאָס
דער פּרעכטיקער

איר זענט ניט געווען ביי
אויפפירונג פון אעבודת

ביי אונז

געווען

הקודש"

אין שטאָט.

ס'איז

פון יענע דערהויבענע זאכן אויף וועלכע מען
,י שלא ראה  . . .לא ראה שמחה
קען זאָגן :מ
מימיו".

אין מאַנטרעאָל מיט
סימפאַנישן
דאַרטיקן

,עבודת הקודש.
באַטײליקונג פון

:שיו |א==

ס'האָט

איבערגעשטיגן

מיינע

איי-

גענע דערווארטונגען .עס גיט זיר זעלטן איין,
אז די פארווירקלעכונג פון א הלום זאָל זיין
שענער ,װי דער חלום אליין .דאָס מאָל איז
אַזאַ נס געשען".

געבוירן

געװאָרן

איז

ערנעסט

בלאָך

אין

נגינה

אין אידישן

לעבן
ער

יאָר  0881אין זשענעווע ,שווייץ ,וואו
האָט אלס מוזיקאליש וואונדער קינד געצויגן
גאָר גרויס אויפמערקזאמקייט פון דאָרטיקע
בארופנסטע מוזיקער.

נאָךר נאָר יונג האָט ער שוין אָנגעהויבן
קאָמפּאָנירן און גלייכצייטיק דורכגעמאכט
טריאומפאלע קאָנצערט-נסיעות צוזאמען מיט
אויסשטייענדע מוזיק-אנסאמבלען אין דער
שווייץ,

בעלניע,

דייטשלאנד,

פראנקרייך,

ענגלאנד ,איטאליע און אמעריקע (.)6191
א צאֵל יאָרן איז ער נעווען א תושב אין
סט .פראנציסקאַ ,קאליפאָרניע ,וואו ער איז
נעווען אן אָפּטער באזוכער אין טעמפּל

;עמנואל 'און א דאנק דער נאַענטער פריינט-
שאפט און ווירקונג פון חזן רינדער האָט ער
זיד אַננעהויבן אויך ווידמען צו אונזער לי-
טורנישער מוזיק-שאפוננג.

ווען ערנעסט בלאָך האָט געהאט פארענ-
דיקט זיין ?עבודת הקודש" אין יאָר 2991
איז די פּרעמיערע פאָרגעקומען אין איטא-
ליע ,װואו דער דערפאָלג איז געווען אומנע-
הויער נרויס ,איבער אלע דערווארטונגען.
נאָר ניך איזן דאָס וערק אויסגעפירט געװאָרן

אוידך אין א סדך אנדערע

לענדער.

ערנעסט בלאָך ,װאָס האָט די פארדינטע
רעפּוטאציע װוי איינער פון די גרעסטע שע-
פערישע מוזיקער פון אונזער צייט ,האָט צו

זייז גרויסן קרעדיט א חוץ זיינע סימפאניעם,
קאַמער מוזיק און אנדערע װערק אויך א צאָל

הויד-קינסטלערישע שאפונגען מיט יידישער
טעמאטיק ,װי, :שלמה , ,איזראעל , ,בעל
שם" ,דריי יידישע פּאָעמעס געווידמעט דעם

אָנדענק פון זיין פּאָטער און די קאפּיטלעך
תהלים:

;על אילת

השחר" (בב),

;בצאה

ישראל ממצרים" (קי"ד) א.א ,.װאָס ווערן
באטראכט וי פּערל פון מוזיק-ליטעראטור.
אין די פּראָגראמען פון יידישע מוזיק-
אָוונטן ,און באזונדערס אין די יערלעכע פיי-
ערונגען פון יידישן מוזיק-חודש ,ווערן כסדר
איינגעשלאַסן בלאַכס מייסטערהאפטע שא-
פונגען.
א משך

פון

איבער

04

יאר

װוי ערנעסט

בלאָך איז שוין אין אמעריקע מוזיקאליש-
שעפעריש .זיינע גרויסע געניאלע ווערק ,וי
עס דריקט זיך אויס איינער פון די קריטיקער,
זינגען אויס מיט סימפאַנישער עלאַקווענ'"
די פיזישע און עטיש-נייסטיקע גרויסקייט פון
אַמעריקע און דער פרייער וועלט.
אין סד הכל איז בלאָד א ריז אין דער אל-
געמיינער מוזיק און אויך אין יידישער לי-
טורנישער שאפונג .װי א באוואוסטזיניקער
ייד און קינסטלער פון ברייטער וויזיע ,האָט
ער זיך באמיט צו שעפּן אין א גרויסער מאָס
אויד פון אלטן יידישן קוואל כדי צו באריי-
כערן אונזער סינאנאַגאלע מוזיק.

חלוקי דעות אין מװיקאַלאַניע
דער גרויסער ויכוה צווישן מוזיק-פּאָרשער
יאהאשער

מוזיק פאָרשער האָבן יאָרן לאַנג זיך גע"
חקרנ'ט און גענריבלט איבער דעם ענין פון
יידישער נגינה ,צי איז בכלל פאַראַן אַזאַ זאַך
װי ריין יידישע מוזיק .און די מוזיקאלאָנן
פון פאַרשיידענע צייטן גייען זיך פאַנאַנדער
אין זייערע באַהויפּטונגען מיט פּלפּולימ'דיקע
אַרגומענטן װעגן דער דאָזיקער וויכטיקער
פראַגע ,װאָס איז נאָד עד היום נישט נעקומען
צו קיין פולער אנטשיידונג.
אין דער צייט װען א צאל פון זיי באַ-
גרינדן שטאַרק ,אַז אונדזער מוזיק איז באמת
דורכאויס אַרינינעל און זעלבסטשטענדיק,
ציענדיק איר אורשפּרונג נאָד פון דער ביב-
לישער תקופה ,קומען אָבער אַנדערע אַרױס
מיט היפּכא מסתברא און דערלויבן זיך צו
גיין אַזױ ווייט וי צו זאָגן ,אַז עס עקזיסטירט
נאָר לנמרי נישט אַזאַ זאַד װוי יידישע מוזיק
און איז בלויז אַן איבערגוס פון פרעמד נע-
נומענע אורקװואַלן.
די מיינונגס-אויסטוישוננען פון די פילע
מוזיקאַלאָגן האָבן שוין ,אנב ,אַן און פאַר זיך
געשאַפן אַ נאַנץ װאָגיקע אינטערעסאַנטע
מוזיקאַלישע פאַרשוננס-ליטעראַטור .אַנדערע
פון זיי ,נאָך לאַנגע יאָרן פאַרשונג און בלאָנ-
דזשעניש אין אַ ים פון סתירות ,זיינען ענדליך
זאָגאַר אַנטוישט געװאָרן .װוי ס'האָט זיד פאַר

מיר געהאַט אויסגעדריקט אליהו זאלודקאָוו-
סקי ו"? (מחכר פון הזנישן לעקסיקאן
,קולטור טרענער פון יידישער ליטורגיע"),
ווען איד האָב זיד מיט יאָרן צוריק געהאט
דורכגעשריבן מיט אים וועגן דעם זעלבן ענין,
אַז נאָך לאַנגע שטודיומס און טיפע גריבלע-
נישן געפינט מען אויס ,אַז מען ווייס אייגנט-
לעך זייער ווייניק.

ווענן דער אַריגינאַליטעט פון

כניכה

אויף אַן ענלעכן אופן האָט זיך בשעתו
אויךד נעהאַט אויסנעדריקט מ .ש .נשורי
(ירושלים) אין זיינער אַ דערעפענונגס רעדע
ביי דער ערשטער לאַנדעס-קאַָנפערענץ פון
די חזנים און דירינענטן אין ארץ ישראל
(אין  ,9391ערב דעם לעצטן יידישן חורבן),
אַז נאָך פילע באַמיאונגען און פאָרשונגען
װענן דעם עצם ענין פון יידישער ננינה
שטייען מיר נאָך אַלץ ביי פּרשת בראשית
און עס פאָדערט זיד נאָד אַ געהעריקער פּתרון.
נאָר לאָמיר פּרובירן אָנוואַרפן אויף אַ קאָנ-
דענסירטן
זאגטע

אופן

השערות

מוזיק-פאַרשער
ווערטיקער
געבן

אַ פּאַר

וויכטיקע

אַריסגע-

פון מער באַקאַנטערע
פון אונדזער

תקופה,

אַ געוויסן

ואָס

באַגריף

איינענער

קעגנ-

אונדז

קענען

װועט
אין

יידישע

דער

דאָזיקער

הוכטוכת:

אין ,די נעשיכטע

פון חונות,,

װאָם

אין

אַרויסגעגעבן געװאָרן נאָךד מיט אַ דריי צענד-
ליק יאָר צוריק אין ניו יאָרק ,צום דרייסיק
יאָריקן יוביליי פון דער אנודת החזנים
דאמריקה וקנדה ,געפינען מיר אויך אַ גע-
נויערע אָפּהאַנדלונג װועגן דער גרויסער באַ-
דייטונג פון מוזיק ביי פריערדיקע פעלקער*).
אין אַ גרעסערן
*) הגם
אידעלזאָן,

באַלערנדן אַרטיקל פון דעם

נאָך פריער האָט שויץ פּראַפּעסאָר
אײנער פון אונדזערע װיכטיגסטע

מחבר פון גאַנצע צען
ײידישע מחיטאָלאָט,
טוצר נגינוח ישראל" ,טויף  8גאר
בענדער ,
ברייטערן אופן בטַהאַנדלט די אורשפּרינגלע:
מזזיט,
פון דער ײידישער
כע אַנטשטײטוגג
איט שאלם אוברן
אָבער צון װעטשט צישטןש
דאַרפן צן ווייט פאַרפירן ,װאָס איז לגמרי גיט
דער פּלאַץ פאַר די ראַצען פן מיין שיצטיקער
שטודיע,

ננינה

אין יידישן

לעבן

באַרימטן געניאַלן חזן פּנחס מינקאָווסקי ז"ל,

לעד זיכער פאַרופן ווערן אַלֶּם די גרינרו

וועלכער איז מיט רעכט טיטולירט נעװאָרן
אַלס דער ,חזנים קעניג" ,ווערט ,אגב ,אויך
אָננעדייטעט ,אַז אין געוויסע תקופות האָט
זיר אַפילו ביי יידן אַריינגעכאַפּט אַ געוויסע
השפּעה פון דער עניפּטישער און פעניצישער
נגינה .און שפּעטער ,אין דעם זעלבן אַרטיקל,
זיין ברייטערע
אויס פינקאווסקי
דריקט
השערה בנוגע דער מוזיק פון די גריכן מיט
דער פּאָלגנדער קלאָרער דערקלערונג:

אונדזער יידישער מוזיק ,װאָס איז אין חילוף

שש מיר װילן בלייבן טריי העם אמת
מוזן מיר צונעבן ,אַז דער גריכיש-מוזיקאַלי-
שער איינפלוס ,וועלכער האָט דאמאַלסט באַ-
הערשט

די װועלט,

האָט אויך

אין א געוויסן

גראד באַאיינפלוסט די יידישע מוזיק .דאָס
טעאָלאַנישע פאָלק ,די יידן ,וועלכע האָב
באַטראַכט אַלע שיינקייטן ,אַריינגערעכנט מו-
זיק ,אַלס מיט? צום צװועק ,אַלֵס מיט? צו
באַשײנען די רעליניע ,האָבן נישט געקאַנט
קאָנקורירן מיטן עסטעטישן פאָלק ,מיט די
העלענען ,וועלכע זיינען שוין דאַמאָלסט גע-
שטאַנען אין דער שפּיץ פון קונסט און וויסנ-
שאפט און האָבן באַטראַכט די מוזיק אַלס
העכערן וועזן".

נאָר מער דרייסטער און אָפענער קומט
אַרויסק אין דעם זעלבן בוך ,יעקב ביימעפ,
אין זיינעם אַן אַרטיקל, ,די יידישע מוזיק און
דער חזן" ,אַז אָן ספק אין די השפּעה פון
דער גריכישער מוזיק אַריינגעצויגן געװאָרן
זאָגאַר אין דער עבודה פון בית המקדש ,ווייל
פילע פון די אַריסטאַקראַטן פון דער כהונה
זיינען געווען אַנהענגער פון דער גריכישער
קּולטור און גריכיש-אַסימילאַטאָרישע געזאַנ-
גען .אָבער צו דער זעלבער צייט איז אויך ער

מסכים ,אַז דער יסוד און הויפּט-באַשטאַנד
פּון יידישער מוזיק ציט אירע ירושה-פעדים
פון אונדזערע אייגענע געזאַנג-מייסטער .דער
קשר צװוישן נבואה און מוזיק אין געווען

'

צו

פון דורות באַהעפּט געװאָרן אויד מיט פרעמ-
דע עלעמענטן ,אָבער געיידישט און געאייגנט
געװאָרן

אין

ספּעציפיש

יידיש-אויסנעפורעמ-

טער אויסשטאַלטונג
,עס איז קיין צווייפל? נישט  --שטרייכט
אונטער י .בוימעל  --אַז די נביאישע מוזיק
האָט אין יענע צייטן באאיינפלוסט די דאַ-
מאָלסטדיקע וועלט-מוזיק ,די פאָלקס-מוזיק.
אַזױ איז דאָס געווען ביי אַלע פעלקער אין
אַלע צייטן .די רעליניעזע מוזיק האָט משפּיע
געווען אויף דער פּראָפאַנער און פאָלקס מוזיק.
אָפּט האָט אויך פּאַסירט אומגעקערט".
י .באראָנדעס ווייזט אָן די באַהויפּטוננ
דוקא פון אַ קריסטלעכן מוזיק פאָרשער ,אַז
די אירלענדער צוםביישפּיל? האָבן די גרעס-
טע און בעסטע טייל פון זייער נגינה נאָר
גענומען פון די יידן( ,און ענלעכע פאַלן זיי-
וע מיט מוזיק פון אַיע
נען אויך פאָר

אַנדערע פעלקער --נ.ם? .).איז דאָד די קונסט
 -פירט ער אויס צום שלום  --אינטערנאַ-ציאָנאַל און זי פאָדערט נישט קיין פּאַספּאָרטן
און וויזעס .די קונסט איז היימיש און זי איז
פריי וי העה היטט;

י האביכאויטש,
יידן?

(דערשינען

אין זיין בור ;מוויק ביי
אין

,0491

מאַנטרעאל),

ווייזם אויך אָן אין דעם קאַפּיטל  ,פאַרציי-
טיקע עלעמענטן אין פראַנצויזיש-קאַנאַדישן
פאָלקס געזאַנג" ,װעגן דער גרויסער שיי-
ביי די
געוויסע מעלאָדיעס
כות צװוישן
קאַנאַדער פראַנצויזן און דעם טראַדיציאָנעלן
געזאַנג ביי אונדז יידן .זיין זאַכלעכע מאָטי-
ווירונג איז ,ואָס ,דער פראַנצויזיש-קאנא-
דישער פאָלק געזאַנג איז ,בדרך כלל ,שטאַרק
באַאיינפלוסט פון דעם אַזױ גערופענעם נרע-
נאָרישן געזאַנג )=-פון דער קאַטוילישער קירך

זייער פעסט אין יענע אוראַלטע צייטן .די
אנשי רוח ,די נביאים ,װאָס האָבן אין גרויס
באַגייסטערונג געשאַפן פּאָעזיע און מוזיק
פּאַר דער יידישער ליטורניע ,קענען אייגנט-

**) לויט אַ דיספּאַזיציע פון גרעגאָר דעם
ערשטט ,סהף פט זעטסטן יארהונדערט ,איז די
אַלטע ײידישע מזזיט ,ארינגענימען געטארן
אַלס באַזיס פון די סירכן געזאַנגען.
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(צום גרויסן טייל אַרײינגעכאַפּט נעװאָרן פון
די ערשטע קריסטן) און געשטיצט זיך אויך
אויף פריערדיקע אויטענטישע מוזיק פאָר-
שער ,פירט ראַבינאַװויטש אויס:
,די ערשטע קריסטן ,וועלכע זיינען געווען
יירן ,האָבן נישט געקאַנט וויסן פון קיין אַנ-
דערע תפילה-געזאַננען װוי די װאָס זיינען זי
באַקאַנט געווען פון דעם בית המקדש און אויך
די בתי כנסיות ,ואָס האָבן דאַמאָלסט עק-
זיסטירט איבער נאַנץ ארץ ישראל".

אַ פאַרקערטע דערשיינונג זעען סיר
אָבער מיט דער יידישער ננינה אין אַ צאָל
אַנדערע לענדער דווקא אַרום ארץ ישראל וי
אין טערקיי און אַ פּאַר אַנדערע באַלקאַנישט
מדינות ,וואו חזנות האָט צווישן די ספרדישע
יידן פאַר יאָרן לאַנג פאַרנומען אַ נאָר חשי-
בות'דיקן פּלאַץ .אין אַ רעפּעראַט איבער דעם
דערמאַנטן ענין ,װאָס האָט געהאַט געהאַלטן
חזן משה װויטאַל**=*) ביי דער ערשטער חזנים
קאָנפערענץ אין ארץ ישראל ,האָט ער אויר
אַנאַליזירט דאָס ספרדישע חזנות.
כמעט די נאַנצע ספרדישע חזנות ,האָט דער
רעפערענט דאמאָלסט צװוישן אַנדערעס אויך
אָנגעוויזן ,איז היינט צו טאָג געבויט און
אימיטירט פון דעם טערקישן נעזאַנג און פון
אַ צאָל אַראַביש-אײינגעװאָרצלטע מעלאָדיעס.
אין עס דאָך אַ זעלבסטפאַרשטענדלעכע און
גאַנץ נאַטירלעכע דערשיינונג ,אַז די פאַר-
װאַנדשאַפט פון דער נזע צװוישן די יידן און
אַראַבער ,וועלכע האָבן פון קדמונים אַן גע-
לעבט און געווירקט צוזאַמען ,זאָל האָבן אַ
געהעריקע השפּעה אויך אינם געזאַנג פון די
ביידע שכנות'דיקע פעלקער .דער פאַל אין
אױיד נעשען אין טערקיי אָדער שין אנ
דערע באַלקאַנישע מדינות .אַפילו ווען די
*יי) סט שיטאל שי ש צאל יארן געטען
אליך דער ל"טארגישעטר געואעג קעהער אש די
קאתטטף בישן האביגער טעטעאת אױפן
וצ
איצרו? ראַדאָט ,טאָט האָט באלאגגט צו אַ-
פאַשיסטישער
מוסאלינייס
אונטער
טאַליע.
ממשלה איז חזן װויטאל פאַרטריבן געװאַרן
פן דארט און זיך באַזעצט אי ארץ ישראל.

סטאָלניץ

דאָרטיקע רבנים האָבן פיל מאָל פּרובירט פּראָ-
טעסטירן און פאַרבאָטן דעם אַריינמיש פון
פרעמדער נגינה אין מחזור פון אונדזערע
תפילות ,האָט מען אָבער סוף כל? סוף אויף
דער פאָדערוננ פון דער מערהייט פונם פאָלק
געמוזט אַ סך מוותר זיין אין באַצונ צום
אַראַבישן אָדער טערקישן געזאַננ-איינפלוס.
קיין שום פּייטן אין נישט אַרינגעליינט
געװאָרן אין חרם ,װוי עס איז יאַ געווען דער
פאַל מיט דורות פריער מיט די יעניקע
פּייטנים ,װאָס האָבן זיד געפלייסט אַריינברענ-
גען אין אונדזערע תפילות אין אַ װאַניקער
מאָס דאָס גריכישע געזאַנג.
דער היתר איז אוירך נעקומען צוליב דעם.
װאָס די אַראַבישע שירים און זייער מאָנאַ-
טעאיסטישע אמונה בכלל באַשטײט דאָך ,על

עיקר אהדות הא?  ,בעת די נריכישט רעכי-
ניעזע אַנשויאונג
מיט פּאַליטעאיזם.

איז געווען

דורכגעדרוננען

אנב זיינען אַ סך פון די טערקישע חזנים
באַװירקט געװואָרן פון די איינדרוקספולע שאַ-
פונגען פונם דאָרטיקן פּראַמינענטן קאָמפּאַ-
אַ סך פון די
זיטאָר  שיקיאר אפאנדי.
מעלאָדיעס צו פּזמונים ,װאָס ווערן באַנוצט
פון דעם רוב דאָרטיקע חזנים זיינען אייגנט-
לעד גענומען פון זיינע קאָמפּאַזיציעס .צווישן
זיינע תלמידים מובהקים האָט זיך אויך גע-
רעכנט דער הכם יצחק אלנאזי ,מורה הוראה
און חזן פון אַ גרויסער ספרדישער קהילה אין
מאָנטיװוידעאָ ,וועמעס נאָמען אין שטאַרק
באַרימט געװאָרן בנכל? תפוצות העולם דורך
זיינע וואונדערבאַרע גראמאָפאָן פּלאַטן ,און
אויך דורך איינן-פאַרפאַסטע שירים .זיין פאָ-
טער רבי שלמה אלנאזי איז אַליין אויך געווען
איינער פון די באַרימטסטע ספרדישע חזנים.
בדרך כלל אָבער ,זאָל דאָ נאַכאמאָל באַ-
טאָנט ווערן ,אַז נאָר ערנסטער חקירה ודרישה
פון אַ צאָל יידישע מוזיקאָלאָגן איז מען דאָך
ענדלעך געקומען צום אמת'ן שלוס ,אַז דער
הויפּט מקור און דער שליס? צו די יידישע
מוזיק-יסודות זיינען אייננטלעךר די טעמי
המקרא .דער טראָפּ ,דער אויסדרוק דורך די

נגינה

אין יידישן

לעבן
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טעמי המקרא און נקודות ,ווייזן זיי אויף ,איז
שוין באַוואוסט געווען נאָך בימי משה ,נאָר
זייערע סימנים זיינען באַנייט געװואָרן דורך
עזרא הסופר און דער אנשי כנסת הנדולה,
כדי זיי זאָלן ניט פאַרנעסן ווערן ביים פאָלק.
אל = אֹל

אל

זיינען די לעצטע יאָרן געװאָרן די באַדייטנד-
סטע פּאָפּולאַריזאַטאָרן פונם געבורט פון דער
יידישער מוזיק און די טעמי המקרא פּראָפּע-
סאָר בינדער (ניו יאָרק) און פּראָפּ .ש .ראַ-
זאָווסקי (אַ זון פון דעם וועלט באַרימטן הזו
ברוך לייב ראָזאָוװסקי ז"?) ,איינער פון רי
גרינדער און מנהילים פון דעם יידישן מוזיק

פון

די

מאַָדערנע

יידישע

קאָמפּאַזיטאָרן

װי אהי הי קלאננען פן ידישער

קאַנסערװאַטאָריום אין ארץ ישראל.

נמנה האבו ױד אהיננעריסן

אין דער גרויפער וועלט

(דער איינפלום פון חזנות אויך אויף אונזער טעאַטער-מוזיק)
מיר האָבן פריער פּרובירט אָנװאַרפן אין
אַ קאָנדערסירטער פאָרם אייניקע וויכטיקע
מיינונגען פון אַ צאָל מער-באַקאַנטע מוזיקאָ-
לאָנן פון אונדזער איינענער קעננװואַרטיקער
תקופה ,װאָס זאָל אונדז קענען אַריינברענגעו
מער ליכט אין דער דאָזיקער שטאַרק פאַר-
געקומען זיינען מיר צום
וויקלטער פראַנע.
שלּוס ,אַז טראָץ דעם ,װאָס די יידישע מוזיק
פאַרמאָגט איר איינענע רייכע אוראַלטע פאַר-
װואָרצלטע מקורות פון װאַנען זי האָט אין
לויף פון כסדרדיקע דורות געשעפּט איר יניקה
און אין א באַדייטנדער מאָס אויר געדינט
און מיטגעווירקט פאַר דער אַנטשטײאונג און
אַנטװיקלונג פון דער מוזיק ביי די ערשטע
קריסטן ,איז זי אָבער אין געוויסע תקופות
אויר שטאַרק באַאיינפלוסט געװאָרן דורד דער
מוזיק פון די פרעמדע אַלטע רייכע קולטור-
פעלקער ,מיט וועלכע מיר זיינען בשעתם

געקומען אין ענגער באַרירונג.
איצט ווידער װועלן מיר זיך באַמיען אָנ-
ווייזן ,אַז די פרעמדע השפּעה אין אונזער איי-
גענער נגינה איז אויך גאַנץ בולט מערקבאַר,
אַפּילו נאָר אין די לעצטערע יאָרן ,נאָכדעם וי
אונדזער יידישע מוזיק האָט שוין ברור השם
איר איינענעם אױיסגעטראָטענעם וועג מיט

אַזאַ רייכער אַנטװיקלונגס-פאַרגאַנגענהײט.
נאָך היינט צו טאָג דערלויבט מען זיד ,כירוע,
צו באַנוצן אַפילו ביי די הייליקסטע תפילות

מיט באַשטימטע מעלאָדיעס און װאָלאַכלעך,
גענאַשטע און באַאַרבעטע פון די שיינע ,האַר-
ציקע

פאָלקס-מאַטיוון

פון

אַנדערע

פעלקער,

מיט וועלכע מיר קומען אין ענגן קאַנטאַקט.
קענען מיר נאָך אַלץ ניט אָנזעטיקן אונדזער
גרויסן נגינה-דורשט כסדר בלויז מיט די בא-
שטימטע ספּעציפיש-יירישע מאָטיוון ,זוכן
מיר צו שעפּן אויך פון אַנדערע געהעריקע
מוזיקאַלישע קװאַלן .מיר גיסן דאָס צו-
נויף האַרמאַניש צוזאַמען מיט אונדזערע
אייגענע קלאַנגען אין איינהייטלעכער ,אייגנ-
אַרטיקער יידישער נגינה-פאָרם און אַזױי
אַרום באַרייכערן מיר אַלץ מער און מער אונ-
דזער יידישן מוזיק-אוצר.
האָט דאָך ישראל ראַבינאַװיטש אין זיין
בוך ,,מוזיק ביי יידן" ,זייער ריכטיק געהאט

אָנגעוויזן אינם קאַפּיטל ,חסידיש געזאַנג",
וואו ער אַנאַליזירט אַזױי מוסטערהאַפּט דעם
צענטן באַנד פון פּראָפ .צ .א .אידעלזאַנס
,אוצר נגינות ישראל ,/אַז .אַפילו אַ גויאי-
שער ניגט סאָן געראַטעװעט װערן ,װאָרום
אַזױ האָט געלערנט דער בעל שם טוב"( .און

נתן
גיט דערביי איבער דעם תמצית פון בעל שמ'ס
הכשר

אָדער

היתר

אויף

דעם ,שעטנז"

אין

דער יידישער ננינה) .אין זעלבן קאַפּיטל צי-

טירט

אגב ,אידעלזאַנען,

ראַבינאָװיטש,

אַ-

רויסברענגנדיק נאָכאַמאָל דרי מיינונגען אי-
בער דער זעלבער שאלה פון די צויי בא-
דייטנדסטע דענקער פון חסידיזם ,רבי שניאור
ליארי .,דער גרינדער פון הבה און
זלמן פֿון
נחמן בראַצלאַװער ,װאָס זיי האָבן געהאַט
צו זאָגן איבער דעם ענין פון נעזאַנג:

ײאַלע ביגונים  ---שרייבט דער בראַצלאַוער
 -שטאַמער פון דעם מקור הקדושה און דעםהיכל הנגינה .די טומאה קען ניט קיין געזאַנג,
וויי? זי קען ניט קיין פרייד .זי ,די טומאה,
איז דער מקור פון יעדער מרה שחורה.
געזאַנג איז די נשמה פון דער וועלט ,פון דעם
גאַנצן אוניװוערס" .דאַן אַ ציטאַט פון זוהר:
חטה גאצצטר הימלהיף זיצגט .רעה מסטהכבור אטעמט מיט מזזיט ,אַפילו גאָטס אָי
מען ,דער שם היה איז פון פיר מוזיק נאטן
צוזאצמענגעשטעלט" ,א .א.וו .און י .ר .פארענ-
דיקט זיין ציטירונג מיט פאָלגנדער מימרא פון
בראַצלאַװער :װ,אָס העכער עס איז די אמונה
אַלץ פּרעכטיקער איז איר מוזיק".

אגב ,װוי עס מערקט טרעפלעך אָן ראַבי-
נאַוויטש אויך אין אַ פריערדיקן קאַפּיטל? פון
זעלבן בּוך .עווערט דער פרעמדער כימון,
בדרך כלל ,געאידישט" דורד דעם ספּעציעלן
,אַסימיליר-פּראָצעס" ,װאָס עס נייט דורך
אין דער יידישער פאָלקס נשמה .דער פּועל
יוצא דערפון איז ,אַז אָנשטאַט דעם װאָס דאָס
איינענע זאָל איינגעשלונגען ווערן אין דעם
פרעמדן ,ווערט דאָס פרעמדע ביז צו א באַ-
דייטנדיקן גראַד אויסגעמישט אין דעם איי-
גענעם".
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זאָל דאָ אָבער נאָכאַמאָל קאָנסטאַטירט
װערן דער פאַקט ,אַז אַפילו אין אונדזער
קעגנװואַרטיקער עפּאַכע מערקט זיך וידער
אויד גאָר בולט צו דער זעלבער צייט אַ קעגנ-
זייטיקע השפּעה פון אונדזער נגינה אין גע-
וויסע ניי-געשאפענע מוזיקווערק פון די

פטאלניץ

יידיש-רעליגיעזע מאָטיוון
אומות העולם.
זיינען געװאָרן אַ נאַנץ דאַנקבאַרער מאַטע-
ריאַל אין אַ פיין אָנגעזעענער פּראָפּאַרציע
אויך אין ניט-יידישע מוזיקאַלישע רעפּער-
טואַרן .שוין נישט רעדנדיק וועגן דער באַ-
רימטער ,כל? נדרי" מעלאָדיע ,װאָס ווערט
תמיד אַזױ פיל מאָל נעשפּילט אין קאַנצערט
פּראַגראַמען אויך פון ניט יידישע מוזיקער
און אויף פאַרשיידענע ראַדיאָדסטאַנציעס ,וואו
עס ווערט אַזױ אָפט אויך נעהערט דאָס פֹּאַ-
פּולער געװאָרענע יידיש-רעליניעזע ליד ,אלי
אלי" און אַנדערע באַקאַנטע יידיש-רעליגיע-
זע געזאַננ-נומערן װוי דער ,קדיש" פון היי-

ליקן בערדיטשעווער צדיק ,ואָס ווערט נאָר
נישט אַראָפּנענומען פונם קאָנצערט-פּראַגראַם
פונם פּענאַמענאַלן נענער-זיננער פּאול ראָב-
סאָן ,נאָר אויך אין דער איטאליענישער
אָפּערע זיינען אַ צאָל רירנדיקע חסידיש-
מיסטישע געזאַנגען אויפנענומען געװואָרן מיט
אַ גאַנץ געשמאַקער פאַרדייאונג.

האָבן דאָך אַ סד פון אונדז געלייענט מיט
אַ צייט צוריק װאָס פאַראַ גװאַלדיקן רושם
עס האָט נעמאכט דאָס אויפפירן אין דער
באַרימטסטער

אָפּערע-הויז ,לאַ

סקאַלאַ"

ש.

אַנסקי'ס מיסטישע פּיעסע ,דער דיבוק",
וועלכע איז פון אַ פּראָמינענטן איטאַליענישן
דיריגענט-קאַמפּאָזיטאָר באַאַרבעט געװאָרן
אין אַ וואונדערבאַרער אָפּערע און אַ נאַנצן
סעזאָן

איז די דאָזיקע

אָפּערע

געשפּילט

גע-

װאָרן מיט אַ קאַלאָסאַלן דערפאָלג ,װאָס איז
פאַר אַ צייט לאַנג געווען דער געשפּרעד פון
טאָג צווישן די וויכטיקסטע מוזיקער פון מי-
לאַן און רוים.
װוי ס'איז דערנאָך

באַקאַנט

געװאָרן,

האָט

דער זעלבער איטאַליענישער קאָמפּאָזיטאָר
פון דער ,דיבוק-אָפּערע" פאַר דעם צוועק
געהאַט אונטערגענומען אַ ספּעציעלע לענגער!
פאָרשונגס-רייזע איבער די קאָמפּאַקטע יידישע
קבוצים פון פּוילן און גאַליציע ,כדי אַליין צו
קענען שעפּן פונם אריגינעלן חסידישן נגינה-
קװואַל אויף צו מאַכן די אָפּערע װאָס מער
רעאַליסטיש און איינדרוקספול און דאָס איז

לעבן

ננינה אין יידישן

אים ,נאָך ערנסטער אנשטרעננונג,
גרויסער מאָס אויך געלונגען.

אין

אַ

אויך די נייערע אַמעריקאַנער פּאָפּולערע
מוזיק איז אין אַ באַדייטנדן גראַד באַרייכערט
געװאָרן דורך יידישע קאָמפּאַזיטאָרן ,װאָס
האָבן זייער ערשטע ננינה-יניקה געצויגן פון
אונזער ליטורנישן קװואַל אָדער פּשוט געזאָגט
פון חזנישן חדר .איז דאָך דער קעננװואַרטי-
קער גרעסטער ליבלינג-קאָמפּאַזיטאַר אין דער
אַמעריקאַנער מוזיקאַלישער וועלט און הויפּט-
זאַכלעך ביי די ברייטסטע מאַסן אויפן היגן
קאָנטינענט ניט קיין אַנדערער װוי דער בן
החזן אוירווינג (ישראל) בערלין ,וועמעס
פאַרפאַסטע מעלאָדיעס צו אַ צאָל באַרימט
געװאָרענע לידער זיינע זיינען געמישט פון
פרעמדע און יידישע טענער צוזאַמען .דאָך
האָט עס אוירוויננ בערלינען לנמרי ניט גע-
שטערט אויסצוטרעטן פאַר זיך אַזאַ ברייטן
וועג צװוישן קאָסמאָפּאָליטישן אַמעריקאַנער
פאָלק ,צו ווערן ניט נאָר דער פּאָפּולערסטער
און טאַקע אויד דער רייכסטער קאָמפּאַזיטאָר,
נאָר אויד צו פאַררופן ווערן פאַר דעם גרעסטן
פּאַטריאָטישן פאָלקס זינגער און פּראָדוקטיו-
סטן מוזיקער פון די ניייגעשאפענע באליבט
געװאָרענע אַמעריקאַנער לידער .איז עס דאָך
אַ לעבעדיקער פאַקט ,װאָס פאַרדינט װאָס
מער מפורסם צו ווערן ,אז די אַמעריקאַגער
אַרמײ

האָט

מאַרשירט
קער,

בעח
צו

דער

דער

לעצטער

מזזיט

ט ז{ן פון ט קלײן

מלחסמה

װעלט

פוֹן אַ יידישן
שטעטלדיטן

מוויי

חזן.

דיווח איבער הונדערט טויזנט דאַלער .אָדער
יָאָד בעסער ,בלויז פון די ראַיאַלטיס פון זיין
מוזיק צו דעם פילם ,בלו סקאַיס" איז אים
שוין ביז איצט אַריינגעקומען ווייט מער פון
אַ מיליאָן דאָלער .און אַזױ זיינען אויר א סך
אַנדערע אָפּצאָלבאַרע פון זיינע העכער אַכט
הונדערט אָנגעשריבענע שלאַגערס ,װאָס האָבו
אים אַזױ שטאַרק באַרימט נעמאַכט אויר אַלֶּס
איינער פון די נרעסטע נעלט פארדינער
צווישן די מוזיקער אין דער רייכער אַמעריקע.
נאָר

אַ

מערקווירדיקע

דערשיינונג,

וואָס

איז דאָ ווערט דערמאַנט צו ווערן ,אַז אויך
דאָס יידישע פאָלקס ליד אָדער יידיש טעאַטער
געזאַנג איז פאַר די לעצטערע יאָרן אין אַן
אָנגעזעענער מאָס באַאַרבעט און אייננע-
שלאָסן געװואָרן אין דער ניט-יידישער מוזיק
אויפן אַמעריקאַנער קאַנטינענט און שטאַרק
פּאָפּולאַריזירט זיר אויד צװוישן די אַלגעמיינע
ברייטערע מאַסן.
וי לאַנג איז עס דען וי פון די אַלגעמײנ
ראַדיאָדסטאַנציעס און װאַדעװילס איבער
גאַנץ אַמעריקע און קאַנאַדע זיינען טאָג-
טעגלעך געהערט געװאָרן אומצאָליקע מאָל
די נייע פּאָפּולער געװאָרענע יידישע פאָלקס-
לידלעך; :בי מיר ביוטו שיין ,/אַדער ,שא,
שא ,דער רבי נייט", ,אוי וויי יאָשקע פארט

אוועק", ,די גרינע קוזינע" און אַ ריי אַנדערע
באַאַרבעטע לידלעך אין דזשעז-פאָרם ,װאָס
האָט אַזױ שטאַרק אָנגעריסן אויפן אַמערי-
קאַנער קאָנטינענט.

אוירווינג בערלין ,אַלְס פאָלקס זיננער פאַר
אַמעריקע ,ווערט פאַרנליכן צו אליקום צונזער,
דער פאָלקס-זיננער פונם יידישן קליינעם
שטעטל מעבר לים .דער אונטערשייד אין

דרך אנב איז כדאי צו דערמאַנען דעם
מוזיקאַלישן אינצירענט ,װואָס אין געהאַט
פאָרגעקומען איבערן ערשטן לידל ,פון וועלכן
דער פאַרפאַסער איז געווען דער באַקאַנטער

נאָר אין דעם ,װאָס בערלינ'ס שאַפונגען באַ-

יידישער

סעקונדע,

צאָלן זיד זייער נוט אויפן רייכן אַמעריקאַנער
מאַרק ,און אליקום צונזער האָט געלעבט נע-
בעד אין אַרימקייט און נויט ,װי אַ סך אַנ-
דערע יידישע קינסטלער אין זיין צייט .עס
קלינגט געוויס פאַנטאַסטיש ווען מען הערט
אַז בלויז איין ליד זיינס, ,נאַד בלעס אַמע-
ריקאַ" ,האָט בערלינען אַריינגעבראַכט ריינעם

וועלכער האָט שפּעטער זוכה געווען דערפאַר
אַרויסגערופן צו ווערן פאַר אַ קורצער צייט
קיין האַליוואוד צו שרייבן יידישע מוזיק פאר
ספּעציעלע קלאנג-פילמס .װוי ס'איז נאָר דער-
שינען פון סעקונדעס מוזיקאַלישע פּען דאָס
דערמאַנטע ליד? ,וועלכעס איז נלייך עולה
לנדולה געװאָרן צו אַזאַ שטאַרקער פּאָפּולאַרי

טעאַטער-מוזיקער,

שלום

טרומאַ  1און אוירווינג

מאַרגאַרקט

בילד

פון דער

זינגערין

טאַבער פרעזידעגט
אַ טעלעטיזיע
מיט

בערלינס

פאה

מו

יאָר

הערי

מאַרגאַרעט
טרומאן,

פאָרשטעלונג

איו

טאַמפּאָזיציעס.
איז

געפײערט

טרומאַן,

טאכטער

מיט טוירוינג
--

1991

אוירװוינג
געטאָו

אין

טעט איבער נאַנץ אַמעריקע און קאַנאַדע,
װאָס קיין אַנדער ליד פריער האָט עס ניט
זוכה געווען ,איז אומנעזאמט אַרױיסגעקומען
מיט אַ טענה און תביעה דורך דער פּרעסע,
א באַוואוסטער חזן פון קאַנאַדע ,אַז די מע-
לאָדיע איז אין גרונט גאָר זיינע פון אַ פאַר-

בערלין

פון געטעזענעם

בערלין בי אַ רעפעטיציע

א מוזיקטאלישער
בערלין

זײן

אמעריי

יז

סאלוט

טין מאי

ספּ-יאריטע

פאַר

צו אמעריסע

געטאָרן

מוזיטאלישע

90

יאָר.

טעטילקיט

אמעריטע,

פאַסטער ליטורגישער קאָמפּאַזיציע נאָךר מיט
פון {שו 4
אַ צווייטער קאָלעגע
יאָרן צוריק.
נאַדער חזנים-לאַגער ,וועלכער האָט זיד אַפּנים
שטאַרק מתקנא געווען אין דער ביסל פּוב-
ליסיטי ,װאָס יענער חזן האָט באַקומען דורך
דעם ,האָט זיד באַמיט צו איבערצייגן אַז דער

ו

נגינה אין אידישן לעבּן
נאָר
לייט-מאָטיוו פונם ליד שטאמט
יאָסעלע ראַזענבלאַט'ס אַ רעטשיטאַטיו

הי? /סקימי

פון
אין

מעפר רל".

,איין

וי די זאַד זאָל ניט זיין איז עס דאָך שוין
יט קיין הבר הדש און אין שוין מערערע
מאָל ,װי מיר האָבן שוין אויך פריער באַ-
טאָנט ,אָנגעוויזן געװאָרן פון מוזיקאַלישע
אױטאָריטעטן ,אַז אַזױ וי אין די אַלטע צייטן
האָט די רעליניעזע מוזיק באַאיינפלוסט די
וועלטלעכע מוזיק אַזױ האָט שפּעטער ,איינ-
שליסנדיק אויך אונדזער צייט ,די חזנישע
נגינה משפּיע געווען אין אַ באַדייטנדער מאָס
אויף דעם יידישן פאָלקס ליד ,און די מע-
לאָדיעס פון פילע יידישע לידער זיינען אייגנ-
טלעך ,קינדער פון חזנישער ננינה" ,וועלכע
האָט זיי אויסגעהאַדעװעט און געמאַכט זיי
זעלבסטשטענדיק.
און דאָס זעלבע אין אויד נעשעען מיט
דעם אַנטװיקלוננס פּראָצעס פון דער יידישער
טעאַטער-מוזיק ,אָנהויבנדיק פון גאַלדפאַדען,
דער פּאָטער פון דער יידישער אָפּערעטע ,און
שפּעטער מיט מאָגולעסקאָ ,טאָמאַשעװוסקי,
שלאָסבערג און אַנדערע ביז צום לעצטן דיען
פון יידישע טעאַטער-קאָמפּאָזיטאָרן ,יוסף
רומשינסקי .אַלע זיינען זיי חזנים-פּראָדוקטן,
װאָס האָבן זייער סאַמע ערשטע מוזיקאַלישע
יניקה געצוינן פון חזנישן חדר ,וואו זיי זיי-
נען אין זייער פריער יוננט נעווען משוררים
אָדער גאָר זין פון חזנים.
שלום

סעקונדע,

אין

איבער דעם זעלבן
צווישן אַנדערעס:

זיינעם

אַן אַרטיקל

איינפלוס,

ענין"),

װאָס

שרייבט

האָט

געהאַט

אויך

די

ווירקזאַמסטע השפּעה איבער דער יידישער
טעאַטער-מוזיק ,ואָסק הערט ניט אויף צו
אינספּירירן דעם יידישן טעאַטער-קאָמפּאָזי-
טאָר  --היינט פּונקט װי אין יענער צייט,
ווען אברהם נאָלדפּאַדען האָט געליינט דעם
גרונדשטיין .,דעם פונדאַמענט פאַר א טעאַ-
טער

פאַר יידן --

איז די חזנישע

מוזיק.

;דער איינפלוס פון דער שול און די פו-
טורגישע מוזיק אין קיינמאָל ניט אָפּנע-
שװואַכט געװאָרן אין יידישן טעאַטער און
אויד ניט נמאס געװאָרן דעם יידישן טעאַ-
טער באַזוכער.

,עס איז געווען לטובת דעם יידישן טעאַ-
טער ,װאָס דער צופאַל האָט געבראַכט דערצו,
אַז דאָס יידישע טעאַטער זאָל זיין געצוואונ-
גען צו באַאיינפלוסט ווערן פון דער שול און
פון חזנות ,ווייל דער מין מוזיק האָט געשאַפן
פאַר דעם יידישן טעאַטער-ליד אַ יידיש נע-
שטאַלט ,אַ יידישן פּרצוף ,אַ צלם-אלוקים".
צום שלוס

פירט ער אויס:

,לאָמִיר איינמאָל פאַר אַלע מאָל פעסט-
שטעלן ,אַז עס איז נאָך ניט געבוירן געװאָרן
דער טעאַטער-קאָמפּאָזיטאָר ,װאָס זאָל זיין
בכוח זיד צו פאַרמעסטן אין נגינה מיט דער
גרויסער מוזיקאַלישער טראַדיציאָנעלער פי-
טורגישער ירושה ,װאָס אין אונדז געבליבן

פון אונדזערע

אויף
ששטאששסשה אײופש.
 )+עה
ששא
שטטאטעי ש6ויט ..שטש)
= שש
צע קאאט (05890י

אבות
העם
נאי

אבותינו!"
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שלום

סאמלנין

פעפונה;

שלום פעקונדע ,וועלכער איז היינט צו טאָנ
איינער פון די פּראַמינענטסטע דירינענטן
אין אמעריקע סיי אויפן סינאַנאָנאל-כאָראלן
געביט און סיי אינם יידיש-טעאטראלן פעלד,
איז אַ געבוירענער פון רוסלאנד :אלעקסאנ-
דראָווסק ,כערסאָנער גובערניע.
שוין קינדווייז אַרויפנגעװויזן א גרויסע נטיה
צו

צו 21

מוזיק.

נעדאוונט

יאָר שוין

פארן

עמוד,

קומענדיק יונג קיין אמעריקע אין ער זיך
שנע? קונה שם אלס באגאבטער חזנדל .שפּע-
טער שטודירט אין מוזיק-אינסטיטוט פון
קאָלומביא אוניווערזיטעט .זיין דערפאָלג און
פּאָפּולאַריטעט צעוואקסט זיך א דאנק זיינע
צאָלרייכע נגעשאַפענע קאָמפּאָזיציעס פאר פי-
טורניע און פאר טעאטער נאָך מער.
שלום

סעקונדע

מאָריס שווארץ
מאָריס
פילם-און
אין דער

שווארץ,

דירעקטאָר

טעלעוויזיע-סטאר
אַלטער

עדי קאַנטאָר

פון יידישן

ביידע

זיינען

היים ,אין װאַלינער

א קזן אין דער ניו יאָרקער איסט

נעננט,

קונסט
זיי

אין

טעאַטער
דער

ביי חזן אהרן

און עדי קאַנטאָר,

יוננט

געװוען

ראזמארין,

וועלט-באַרימטער

משוררים:
און דער

ערשטער

דער
צוויימער

 - -ביי

פייד.

פס-יאָריקן

לעצטנס זיינען פאַרגעקומען גרויסע פייערונגען אין שייכות מיט קאנטאָרס
געבורטסטאָג .עס זיינען דערשינען פיל אָפּשאַצונגען וועגן יובילאר אַלס קינסטלער און געזעל-
שאַפטלעכער גרויסער עסקן .באַדייטנדיק זיינען אויך די לייסטונגען זיינע פאַר מדינת ישראל.

מיינונמען װעגן 
פון אַ צאָל ארטיקלען פארעפנטלעכט

בניכא אי לערו גב
(אִין א ריי ללעענדער) וועגן  ,ננינה-

אין דער פּרעפע

אויפלעבונג" ,דערשינען אין  ,9891ברע נגען מיר דאָ א קיצור פון א רעצענזיע פונם
באַקאַנטן יונגן פאָרשער און

ליטעראַרישע פאַרצייכענונגען
פון ג .שמן=)
 8שאט יט
טי

שא אי

עעישאת 
99ט.

שװימקעבטעע.
טאהאטטא.

שריפטשטעלער,

שמן.

נחמן

יירישע נגינה האָט השפּעה און באַווירקונג.
חזנים ,װוי באַקאַנט ,זיינען אין די אַלטע
ציעטן נעװען ניט בקיו זיננשם .קאה איה
שאַפּער ,פּייטנים .נענונ צו דערמאַנען דעם
פּייטן ינאי ,דעם פּייטן-חזן יוסי בן יוסי (גע-
לעבט אין אַכטן יאַרהונדערט); ר' אליעזר
הקליר; ר' מאיר בן יצחק (מהבר פון ?הק-
קח .שייח צבור אין דער קהיקה
רמות

6

ששצאהעי

קיין פולע אלצאומפאַסנדע געשיכטע פון
חושות און נינה .אין בין היינט נאך נישט
דערשינשן ,ניט אכטנדיק דאָס -01בענריקע
ווערק פון באַרימטן מוזיקאָלאָנ אברהם צבי
אידעלסאָן און די ווערק פון פּראָפ .ש .ראַָ-
זאָווסקי ,אליהו זאלודקאָווסקי ,ישראל ראַבו-
נאָוויטש (,,מוזיק ביי יידן" ,יידיש =;0491 -
עננליש  ,)2991 --דר .זזיים העריס, ,תולרדות
הננינה בישראל" ,און פיל ,פיל אַנדערע .זיי
אַלע האָבן נאָך אַלץ איבערנעלאָזן פאַר אַנ-
דערע א /סקום קהתנדר..

ווילמיוה וואנמס); רה שטען ביר וצחק פון
מאָנענצאָ (מיינץ); ר' אליעזר ברב יצחק ש"ץ
הלוי ,וועמען די נדולי הפּוסקים דערמאַנען

און אומצייליקע אַנדערע .אויף בלויז אויס-
צורעכענען די נעמען פון די פּייטנים הזנים,
װאָלט מען געדאַרפט האָבן אַ באַזונדער אַר-
טיקל.
אַזױ
װאָרן

ננינה איז פון די סאַמע ערשטע קונסט
אַנטװיקלוננען .די טעמע איז דעריבער שטענ-
רט פי ,פריש און עס בלייבט פאר יעדן
עפּעס:-װאָס מחדש צו זיין .יעדער מוזיק
פאָרשער קאָן האָבן אַ ניי אַרינינעל ואָרט
און אונדזער בן-עיר (טאָראַנטאָ) נ .סטאַלניץ,
אַליין אַ חזן און מוזיק חקרן ,אַ מָומחה אין
נגינה האָט אויף זיין שטיינער און פאַרנעם
ביײיגעטראָגן צו אָט דער שטודיע פון מאָדער-
נער חזנות און די נייעסטע ננינה-אַנטויק-
לונגען .קאלײידאָסקאַפּיש פירט ער אונדן
איבער לענדער און קאָנטינענטן ,וואו נאָר

קרוין

לאַנג װי
פאַר

דעם

נעטראָנן

פאַרנומען

די שול
מקדש
מיט

איז
און

באַטראַכט
האָט

חשיבות,

גע-

די דאָזיקע
האָט

הזנות

אַן אױיבנאָן.

דער מחבר פון ,ננינה-אויפלעבוננ" האָט
זיד באַמיט צו באַװייזן אָט דעם קריטעריום
און וי ווייט מענלעד אַרױיסגעבראַכט די הער-
לעכקייט פון חזנות אין אונדזער צייט און
די צוקונפט פון חזנות ,אַזױ לאַנג װוי בית
הכנסת און אמונה באַשיינט דעם יידישן לעבן.
חזן סטאַלניץ באַריהט דעם אויפשוואונג
פון טינה אין די לעצטע יארן .סיי אין אל-
געמיינעם ,סיי אין ריטואַלן נעזאַנג .ער גיט
א גענויע אָפּשאַצונג פון דער נגינה פּאַזיציע
היינט צו טאָג .ער באַקענט אונדן מיט די
הזנים-קאָמפּאָזיטאָרן פון אונדזער צייט ,מיט
דער שפע פון מוזיקאַלישע ווערק אויפן רע-

*) פאַרעפנטלעכט אש  3991איץ ,טענע:.
,דער אידישער
דער אדלער" ,מאַנטרעאל;
יאה
אשעשטאשטי .שאשהאאטא .חטה א" .עי
אט .דער װעג" ,מעטסיסע.

41

נתן

242
ליניעזן נעביט ,װי אַ מומחה זייענדיק באַ-
קאַנט סיי מיט די ווערק ,סיי מיט די שעפער
פון די ווערק אויפן געביט פון ליטורגיש גע-
זאַנג ,פון חסידישער און פאָלקס נגינה ,מיט
די מערסטע קאָמפּאַזיטאָרן און נדולי החזנים,

האָט ער באַװויזן ארומצונעמען אין זיין דאָ-
זיקער גרעסערער בראָשור (װאָס איז אייגנט-
לעך אַן אַריינפיר צו זיין ווערק ,אַ ברייטערע
שטודיע פון ננינה ביי יידן) אַלע פאַזן פון
חזנישן שאַפן און דערביי ניט אויסצולאָזן
שול-דירינגענטן ,געניאַלע קאָמפּאַניסטן און
אַנדערע שאַפענדע כוחות אין יידישן געזאַנג.
ער איז איבערצייגט,

פאָרגעקומענע

,די

פמאלויץ

מעטאַמאָרפאָזע

יירישן לעבן שטאַרקט

אינם

דעם מוט און גלויבן,

אַז ס'זאָל געהעריק באַווירקן אַרויסצוהויבן
אויף אַ גאַנץדאַנדערן ניוואָ אויד דעם יידיש-
מוזיקאַלישן שאַפונגס-וועזן פון וועלכער שול-
נגינה מוז ווערן כקדם אַן אינטעגראַלער טייל
אוב

ניט נאד מער
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ליבהאָבער פון חזנות און יידישער ננינה
דאַרפן לייענען א;ננינה-אויפלעבונג" און האָבן
די הנאה

פון ,לא אלמן

ישראל"

אויך אין

נגינה.

אַזן;:

וועגן חונות און ננינה אין מדינת ישראל
אַ בריוו פון מ .ש .נשורי ()9891
(געקירצט)
ירושלים ,י"א אלול ,תשי"ב.
לכבוד החזן המפורסם והסופר
נתן סטולניץ ,טאָראַנטאָ.

ליבער און טייערער פריינט:
איך דאַנק אייך זייער פאַר אייער ליבער
מתנה א,ננינה-אויפלעבוננ" ,װאָס איר האָט
מיר צונעשיקט .דאָס איז געווען פאַר מיר
אַ לעבעדיקער נגרוס פון די חזנים-וועלט מעבר
לִים ,און ווייזט ,אַז דאָס חזנות אין אַמעריקע
און קאַנאַדע אין נאָך אַן ענין װאָס לעבט
און שאַפט .איך באַקום פון צייט צו צייט
אַ בוד ,װאָס דערשיינט אין אַמעריקע איבער
חזנות אָדער רעציטאַטיוון און דאָס גיט מיר
מוט .ווייל דאָ אין לאַנד ישראל אין פאָר-
לויפיק די לאַנע פון חזנות נאָך ניט קיין גע-

הויבענע.

|=}|)+

איך קעמף גאָר שטאַרק פאַר אַן אויפלע-
בוננ פון חזנות דאַ .און עס אין ניט קין
לייכטער קאַמף .דאָס הינע רעליניעזע יידנ-

טום פאַרשטייט נאָר ניט נעהעריק אָפּצושאַצן
דעם ווערט פון אונדזער אַלטער מוזיק .איך
פיר דעם קאַמף דורך וװאָרט און שריפט,
ליידער האָב איך נאָך ניט קיין פיל הילף ,עס
זיינען דאָ נאָך אַנדערע דרינגנדע פּראָבלע-
מען ,װאָס פאָדערן אַ באַלדיקע לעזונג :קודם
כל וי שאַפט מען אַן איינהייטלעכע חזנות
פאַר אַלֶע עדות און אָפּשאַפן דעם נוסח ספרד
און אשכנז אין אונדזער ליטורגישער נגינה.
מען װאָלט דאַרפן צוזאַמענרופן אַ וועלט
קאָנפערענץ און דיסקוטירן ערנסט וועגן דעם.
עס איז אויך די פראַנע פון דיאַלעקט אין
דאַװונען ,וי דאַרף דער חזן אויסשפּרעכן דעם
דיאַלעקט ,דעם ארץ-ישראלדיקן אָדער דעם
פּויליש-ליטווישן װוי אין גלות .עס איז אויך
אַ פראַנע פון דעם כאַראַקטער פון די געבעט-
מאָטיוון ,מער אָריענטאַליש אָדער מער איי-
ראָפּעאיש ,אָדער; :מער רעפאָרם ,אָדער קאָנ-
דאָס איז זייער אַ ויכטיקע
סערװואַטיוו.
פראַנע .מיר וועלן דאָ דאַרפן שאַפן מער
אָריענטאַלישעס אין חזנות.
אויך די פראַנע
אַנטשידן.

פון ריטמיק

דאַרף

ווערן

ננינה אין אידישן לעבן
לּיידער זיינען מיר דאָ נאָר נענונ שװאַך
אום בלויז פון דאַנען צו קומען מיט אַ רוף
ווענן אַזא נויטיקן וועלט צוזאַמענפאָר .מיט
אַמעריקע און קאַנאַדע און אויר חונישע אָנ-
פירנדע פּערזענלעכקייטן פון אַנדערע לענדער,
װאָלט עס געווען אַ סד לייכטער עס צו רעאַ-
מען װועט זיכער דאַרפן איינלאַדן
ליזירן.
אויד פאַרטרעטער פון די ספרדישע חזנים און
תּימניםּ און הערן װאָס זיי האָבן צו זאָגן
און פאָדערן.

אַ חזן דאַרף נעבן היינט אַ טראַכט אויך
ווענן ישראל .איך װואָלט אויך געקענט פיל
העלפן אין שאפן די נויטיקע פארבינדונג.
עס װאָלט דאַרפן עקזיסטירן אַ ספּעציעלער
אַמט ביי אונדזער רענירונג פאַר רעליניעזע
מוזיק ,גרינדן אַ סעמינאַר פאַר חזנות ,אַנט-
וויקלען רעליניעזע כאָדן פאַר סינאַנאָגן ,אֵנ-
האַלטן פּערמאַנענטע ליטורגישע מוזיק-פּראָנ-
ראַמען אין ראַדיאָ אקול ישראל" א .אַ .װ.
עס איז דאָ פיל ,פיל ווענן דעם צו טאָן ,פי-
לייכט װעט עס דער נאָענטער עתיד באַוייזן,
איך טו פיל פאַר דעם דאָזיקן ענין ,אָבער דער
פּראָצעס נייט אָן שווער און צו לאַננזאַם.

245

די חזנים-אַרנאַניזאַציע פון אַמעריקע און
קאַנאַדע האָט געדאַרפט אַרויסגעבן אַ שטענ-
דיקן מאַנאַטלעכן זשורנאַל ,װי עס האָט נע-
טאָן זיינער צייט חון פּנחס שערמאן אין
וארשע מיט דער מיטווירקונג פון זשורנאַ-
ליסט מילאקאָווסקי ,אָדער לכל הפּחות א יאָר-
בוד איבער חזנות.

דאָ דרוקט זיד איצט א בוך איבער די
טעמי המקרא פון חזן י .5 .נאמן ,װאָס איז,
לפי דעתי ,א נאָר וויכטיק װוערק .עס נעמט

אַדום די טעמי המקרא פון גאנץ תנ ד.
איד דאַנק אייך פאַר אייער אויפמערקזאַמ-
קייט און האָב נעלעזן אייער צונעשיקטע
שטודיע אויפריכטיק .עס איז שיין געשריבן
און אין אַ װאַרעמען טאָן .איד ווינטש אייך
דערפאָלנ אין אַלע אייערע אונטערנעמונגען,
און אַ גרוס אַלֶע חזנים אויפטוער און מוזיק-
ליטעראַטן.
פון מיר אייער פריינט ,װאָס הערט זיך צו
אויפמערקזאַם צו אַלֶעם װואָס איר טוט פאַר
חזנות אין אַמעריקע.
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איה

אט

זײנע

אדאַפטירט

דער
בעכשהטט'

טאט

װאָס

געװאָרן

א

ראל,

א

שולעס

שי

מ.

אט
איז

טער

טט

פט

אט

דײיכטער

צישע

אש

אַטופּאנטן

פארטירט
אײבעס

קײן

האָבן

פּוילן א

שאומגעבראכט

אין

פון די גאַזיקאמערן
פון זײצע

2יא  ידי

טאר

יעקב

װאסילטאטסטקי

אויפגעגומען

מיט

דערפאַלג

וט

אין 2491

דע-

אין טרעבלינקע.

אײנדרוקספולע

לאדן

סידאָר

טאצען

אים

האָט

זינגער

װוארעם

פאריץ.

פארפאסט

מזזיט

געזצגען

בא

חז-קאַמפּאַזי

ע"ה,
שויף

א

װערט

"רישע

טאר

צערט)ן

פאַלט.

שיקגע.

װאו

שטעט

געטאָן

פאַָלטס

זײער

.8

ער

שעפערישט
טאט

א באָל יאָרן געװועו טעטיס

אלס פּעדאגאג
די עא.

צו אײנער

העטאצט רט

איז

ביים

פויש.

שטארט

אט

עט
גפט
הי

באקאנטער

ילא

אש

ששסשיטע

פאהשײטעטמע

לשוט",

זײנען

טאיעצרער
ש

געזונגען

גע-

סטאַלויץ

טרוגמאן

ט צאל
שעפעריש

יאט

חזן

אויך

טאַמפּאגניסט.

אין
אלס

יש-
דיב:

ה.
פאצרװואלטער

פט

אנטעריא

העריס

ײדישער
במשד

פטן

ראדיאַ-שעה
02

יאָר.

אין

782
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בילד
שאט

פון

יצחט

רי

גערשטנטאָרן,

שאעגיאי-קעה

אעאף 

שאשש.

גרינדער
הע

הו

ישראל ,גענומען געװאָרן אין טאָראַנטער סיטמי
האל

צוזאמען

סבלח

פוים

מיטן

פארן

גערשטנסאָרן

מעיאָר

חשובן

װערט

לעמפארט

גאסט

אי

אגערקענגט

נער פן די אָנגעזעענסטע

בײ

א

.3991

אלס אײ-

פיגורן פון רעלי-

גיעזן ישוב אין מדינת ישראל א

איז אויך

װאויל באקאנט אלס חסידישער מגגט .ער איז
אויך דער מחבר פון די ספרים ,נעים זמירות
ישראל"

(ילקוט

החהלים

הראשווים

מזמורי

ר'

יצּוטץ

גערשטענטאָרן
פט

זיין

סזין

פאָטאגראפירט
יצסט

אויפגטנג

בײ

דער

(אין

חחונה
בענטער).

חהלים

פון

לאה

מאמרי

חז"ל

והאחרוגיםסם

עם חולדותיהם

אויפגאנג,

טאראַנטא.

.3991

ומפרשי

על

כונות

והטדמותיהם).

טאַכטער
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נתן

ט

ט

בטן רעכטס

.יו2

(ש

=

זין

פא א =  7:ז15 .גי ז.

בו ל"נטס .הרב ד"ר י .פרעגטטל,
ש.

זאָר,

.י= ש ש

פּראָפּ .זאָר און חזן גאַלדשטײן

 .געסנער,

י .װאָרטסמאן

סטאָלניץ

אט

ט .גארפינטעל ,ח .פאראלגיס,
ס.

פּראַפ.

קאהען.

2

בש

װועפטט

צור
פון

71סט:
אדזשואיש

שער

עי

אחקשה

אבזערטער",,

סון
סו

י.

זיגעלמאן,

ג .1סטאלניץ,

אט

מ.
חס

גראפשטײן
י .גאלדשטײ.

(ארויסגעבער
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יי

ר' אברהם

ברידער  צװיי ר'יפטוננען

יצחק סטאָלניץ

הבי דר' הפרים (הענרי) שטאַלנין ו ?

ז"ל

(מיין פּאָטער)

(מייץ אנקל)
געװעזענער

געװען

באטאוסטער

א

חסידישער

4מגן

צאָל

אלט-

פלארידע.
שא

טואהציקשה

שסידישע
געבן

בעל

ניגוויםס

געװאָרן

חספקט.

זײצען

פארן

=

דורך אים

מזזיטאלישן

א.

טאמפאזיטאָר
קש
ש

דקעה
הו

פש

העבש טשער אט

ויקנע.

שה"פעה

פון

אױפטיכט

פנטס

בערנשטיט,
פוצטער

װעט

ץדיש-היסטאריש

עע2לששט

אש

פון
גהיברו

אן

סטאנדארד"

ז"ל,
צײטשריפטטן.

מטרויסגעגעבן

א מזיץ-

דער
יו

ענגילש.

זײנע א טאג"

עטואַ-
פאר

געזאנג

א

פיאגא

איז

רער-

געזעלשאפט.
שינען

נפטר

זיר פאטיליקט

װאַכונשריפט

פּאַזיציע
גראפישער

אי

טעם

יאההטשװערט

פארשוונגס-טרבעט
דער

אויך

א באדײטנדיטער

מו"

איבערגע:.

אנדערע
ח.2591

געװען

שאט

ײדישן
מ.

גײסטיטער

פירער

אין טעמפֿא,

געװאָרן

אט

פוילט,

ד.291

גפטר

אי

לאָס אנדזשעלעס

געטאט

אש

נאָך אץ

קאליפארט"ע.

.9981

ד3פו.

ווכצעטל

באָראָדעצקי ,דוד 001
באראן ,י .ב452 -- .
בּאַראַנדעס ,י259 -- .
באָרדענשטיין ,ד792 -- .

א,
אַבעליאָו ,יעקב משה
אַבראַס ,פיצי 97 --
אנדוו .ש  792 .-
אַגראַנאָװ 852 --
אַדלער,

ב-- .

אַדלער,

נתן

--

49

באָרוכאָװויטש,

באָריסאַװ

,851

,061

--

אַרלער ,קאַרל ,פּראָפ.
אַרעלסמאַן ,א701 -- .

,822

852

א.

אידעלסאָן,

,8552

2

אייבראַמסאָן,
אייגער,

--

עקיבא

78
18

איײידעלסאָן ,יוסף ,15 --
אייזמאן ,אליהו 09 --
י-- .
אייזנבערג,
דוד
אייזענשטאַט,
אייזענשטיין,
דוד

איײינהאָרן,

אכטמאַן,

ד.
--

,98 ,858

,34
--

,101

,08

,06

--

מ.

201

781

אַלנאַזי,

אַלגאַזי,

שלמה

--

459
642
58
מכאל

--

,09

19

88

אָפּטאָװיץ

י.

אַפּעל,

701

061

עקיבא
--

041

אָפענהיים ,מ .ש551 ,451 -- .
אַקערמאַן ,שבתאי 721 --
אַקצין ,א .פּראָפ902 -- .
=

באָגשעסטער,
באַי,

שלמה

--

באַר

--

באַלאַבאַן,

,01

059

99

באִיופקאַ 828 --
באכמאַן ,יעקב --
באף מ951 - .

,211

091

86

אשר

--

54 --

ה.

952

3

יעקב

--

בעטהאַװען

--

בעלאַרסקי,

סידאָר

842

,68 ,58

78

852

861

,86

72

--

55

--

,412

,211

בעל הבית'ל ,יואל דוד
(לעװוינשטייך-סטראַשונסקי)

ניסן

(ספּיװאַק)

בעל? לעסלי דה' 8022 --
בעל שם טוב ,ר' ישראל
י0222 -- ..
בעננאל.
בענדזשאַמינאָ,
בעקער,

--

י.

9581

בױדגוריון --
בזדדוב 95 --
בעהר ,אברהם (אַדאָלף)

בעקער,
702

382

בלאכמאן ,פ851 -- .
בלאָק ,שלמה (טשאַרלס) --
בלום ,עמרם ,הרב דר' --
בלומענטאַל ,איזידאַר 98 --
בלומענפעלה ,ל .ט482 -- .
בלומענטאַל ,ניסן 961 --
בלומענפעלר ,ל .ט4829 -- .
הקטן 701 --
ירוחם
בלינדער,

בעלזער,
זאב

641

285

841

--

,8241

541

851
461

אָסטראָוװוסקי

--

,241

,041

,401

,561

,0661

בירנבוים .אברהם בער20 - ..
בירנבוים ,עדוארד 961 ,951 --
בלאָך ,ערנעסט 159 ,052 ,422 ,191 -

אָסטראָווצער
אָסטראָװוצער

אָפּאַטאָשו,

באַרקין,
בארקין,

ביימעל,

--

--

באַרקין,

יעקב

--

--

,241

ליאָ 841 ,94 --
שרה 841 --

ביאליק.

09

יוסף

--

,041

בינדער ,פּראָף952 -- .
בייבטשיק ,יהורה לייב --

רבי ,ר' מאיר יהיאל --
רבי ,ר' יחזקאל 091 --

--

בארקין,

באַרקין,
בארקי);

בזשעזשינסקי

981

122
"-- .
אלטמאן.
אַלטער ,ישראל --
אַלטערמאַן ,הלל --
אַלעקסאַנדראָװיטש,
אַלפּערן ,מ881 -- .
אַנישעװיץ ,שאול --

,06

,181

--

,41/

,251

,701

,012

באשקאַװויטש ,ש851 -- .
בובער ,מאַרטין 881 --

אברהם אליהו 99 --
אַלבערט ,פּראָפ101 -- .

יצחק

אַפּטער,

781

81

--

הענאַר 761 ,241 --

אברהם

בורקא,

449

מיכעלע

,151

הערי 841 --
יונה 822 -

באַרש

94
--

י.

אייסקישקין,
איינשטיין,

,01

,858

,95

6122

נתן --

--

951

באַרענשטײין,
822
פּנחס ,501 ,261 --
באַָרענשטײן,
861 ,7
בארענשטיין ,צבי שרגא 261 --
בארגאד ,ב .י252 -- .

אויפנאננ; י .הי 7592 - 040 -
אוישער ,משה 681 ,18 ,782 --
אונגער ,מנשה 851 --
181 ,7
אחרון ,יוסף
צ.

--

עקיבא.

--

401

97

באָרענשטײײן,

7

פּראָפ.

אליהו

--

בארסוק,

859
--

פון

נעכמען

בערגער,

200

דזשילי

דאָלטאָן
מ.

--

-,7

גוסטאַװ

--

081
722

--

86

--

682

--

909,861

632 ,281 -881

752 ,15
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בערדיטשעווער,

לוי

ר'

--

יצחק

די

881

בערדיטשעווסקי 581 --
בערלין ,אוירװוינג (ישראל) 882 ,782
בערמאַן ,יעקב ,431 ,58 ,91 ,81 ,60 --
בערקאָװויץ,

--

ג.

512

891

בראָדי ,ישראל ,הרב דר' 95 --
בראדפקי ,ד041 ,701 -- .
בראון ,א852 -- .
בראָט ,אלכסנרר 222 --
בראנדייס95 -- .5 ,

בנימין

בראָנשטײן,

ר'

בראַצלאַװער,

,981

--

--

נחמן

יונה --
ברוידא ,משה
ברין ,באַבי 251 ,1581 --

י-- .

ברייטמאן,

001

032

,29

89

נאָלד ,מאַרטין
חיים
גאָלדבערג,
גאָלדבערג ,יוסף 26 --
גאַלדבערנער ,י8581 -- .
גאָלדסטאָן ,ש041 -- .
גאַלרפמיט ,יצחק 39 --
גאָל-פאַדען ,אברהם ,50 --
,9

47

--

-

02

,99

,842

882

יעקב
,49/

האביק,

ל-- .

גאָרין ,איגאַָר --
נאַרעליק ,נ .ש-- .
גאָרפינקעל ,ה-- .
נאָרפינקעל ,ט-- .

,402
541
94
882

בעלא --

גיסער,

ח.

952

דר'

,08

--

ַ1פ,

081

212

961

(ראַבינער) 48 --
געטינגער
געלבארט ,מיכאל 086 ,40 --
געראָװיטש ,אליעזר 961 ,231 ,191 - -
גערטלער 061 --
געסנער ,מ8892 -- .
גערשטיײין ,יעקב 041 ,76 --
גערשטנקאָרן ,יצחק 782 --

גרין,

62

881

הויכבעהג 0282 -- 32
הוירסט ,ה952 -- .
היימאַן,

יצחק

8

--

הײימאַן ,י( .רעדאקטאָר)
היײימאַן ,י902 ,2581 -- .
הײמאַן ,פּנחס 481 --
הימעל ,הר' 792 --
הירשין 15 -
הקליר ,ר' אליעזר
העלפאַנד ,אהרן --

=-

העריס ,ה641 - .
ה082 .
העריס,
העריס חיים ,011 ,701 --
העריס ,ראי 511 --
הערמאַן,

לואיס

--

הערצאָנ 25 --
הערשמאַן ,מרדכי

792

842

--

142

241

-

שלמה

,

(פייטן)
24

742 ,701 ,706 ,24 ,14
08

--

0

291 ,191

גלאַנץ ,קלמן 191 --
נליצענשטיין ,היינריד 99 --
99 -לייביש
גליצענשטיין,
גלעזער ,חנן 97 ,44 --

ל-- .
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דר'

--

רבי)

--

הובערמאַן ,בראניסלאַװו 812 ,712 ,612 --
הורוויץ ,יעקב יצחק (לובלינער רבי) 981 --

הערשמאַן,

9581

559

ציון

האַלפּערין ,הערמאַן,
אפּקינס ,פּ081 -- .
האָראָדעצקי ,א,781 ,3581 -- .

גוטשטיין ,דוד --
גולן ,יהודה 459 --
נולרשטיין ,אפרים( ,ד .זהב) 921 --
גינזבורג( ,חזזייוריסט) 601 --
גינזבורנ ,שאול (היסטאָריקער) 181 --
--

-בן

051
(באָבאַװער

ראַבײי

88

גיסער ,מ981 -- .
ניסער .ש851 - --.
נלאַנץ ,לייב ,481 --

פראַנץ

האלבערשטאם,

ב .צ722 .
אַדאָלף 12 --
משה בער 20 --

גארטענהויז,

--

511

541

גוטמאַן,

דלין,

יהושע

751

הי

241

נאַלדשטײן ,ישראל ,הרב
גאָלדשמיט ,א .י12 -- .
061 -גאַלצמאן

גארבעט,
גאָרדאָן,
גאַרדאָן,

דר'

99

דזשייקאב ,משה --
581
דזשייקאָבפּאָן ,ה-- .
דיוענהויז  722 -
דײנאָף .,שמחה 88 --
דיסקאַנט ,פּ1829 ,181 -- .

גאָדאװסקי ,לעאַפּאַלר ,81 --
גאָלאָמב ,צבי ניסן 742 --

נצלדשטײן,

משה

--

781

981
,641

5

,091

--

דזשאָסלין,

041

--

דאַװידאװויטש ,ש952 -- .
דאַװידאָוויטש ,אברהם צבי
דאַמאַרי ,שושנה 299 --
דאנטע ,צבי 851 ,751 --
דארסקינד ,יעקב 642 ,541 --
דאַרפמאַן ,מתתיהו 09 --
דובנאָוו ,שמעון ,פּראָפּ49 -- .
דװאָרקיז ,דאַראָטי 552 --
דורמאַשקין ,זאב 67 ,91 ,11 - -
דורמאַשקין ,עקיבא  ,971 ,61 ,21 -
,02

841 ,88

װאָהלבערג ,משה ,8,28 ,7 --
װאָלאַר,

װאַָלאָצקי,

יהושע

אליהו

,621

--

--

,751

629 811 ,701
0942

28
--

,12

,451

8981

װאַלדמאַן ,לייבעלע
װאַלרמאַן ,נ.
משה 241 --
װאָלמאַן,
װאָלפע ,א .נ .דר' 729 --
װאָלק ,אַשר 08 --
װאַנטראָף ,אברהם 951 ,4521 --
2
וואסילענקא 97 --
יעקב 851 ,221 --
װואַסילקאָװוסקי,
װאַסער ,יוסף 051 --

881

נתן

209
װאַסערצוג ,חיים 75 --
װאָרטסמאַן ,י892 -- .
וויגאדאָ ,שמואל 761 ,751 --
וויגאדסקי ,יעקב דר' 12 --
וויטאל ,משה 432 --
מ.

וויטענבערג,

722

--

װײטערת א . 19 -
וויינבערג ,יעקב 01 --
י751 -- .
װינבערג,
וויינטרויב

--

װיײינמאַן,

,12

שמואל

װײנער.,

א.

וויינער,

לאזאר

--

װויינשטיין,
װײַסעה.

,98

--

191

041
--

שלום

029

--

יהושע 

-

4210

402

פען.

29

551
02

ווילנער

נאון,

ר'

וװילנער

בעל

הביתל,

,711
--

אליהו

װילסאָן

911

981

(יואל דוד לעווענשטיין
--

.,811

0091

,121

סטראַשונסקי)

081 ,79 --

01

װוילקאַמירסקי,

טאלנער ,ר' דודל 48 .
טאַלנער ,ר' יאַסעלע 481,881 --
טאמאשעווסקי ,ב959 -- .
טאָסקאַניני ,א099 ,919 ,602 -- .
(ראוב!) ,602 ,802 ,402 ,121 --
טאָקער ,ריטשאַרד
012 ,9
טוביאַנסקי ,משה ,40 --
2814
טולטשינער ,ר' ברוך
רבי) 751 --
ר' שמואל אלי' (מאָדזשיצער
טויב,
טויב ,ר' ישראל (ערשטער מאָדזשיצער רבי) 881 --
טויב .ר' שאול ידידיה אליעזר װיין זון)  ,681 -
881 ,7
טורקאַָװ ,מאַרק 819 ,712 --
טווערסקי ,ר' נחום (מיראָפּאַליער רבי) 091 --
לאָרענס 151 --
טיבעט,
יי 0952 - -
טײַבערג.
טייטעלבוים ,ר' יואל (סאַטמאַרער רבי) 981 --
טייכטייל 99 --
טעדעסקאָ,

טקאַטש,
נחום

,08 ,97 ,67

--

28 ,18

28 -אברהם
װוילקאַמירסקי,
יוסף 402 ,81 --
װינאַגראַדאָוו,
נחמיה 491 ,891 --
װינאַװער,

811

מ-- .

ישראל

טראַװיס,

לייב --

מעריאָן

טרומאַן,

--

721

מאַרנאַרעט
--

טריוואוש

701
852

--

12
--

טשייקאָוסקי

991

,80

ו:

25

זאַיעץ ,מ .י241 -- .
זאַלודקאַווסקי ,אליהו ,92 ,82 ,72 ,62 ,52 ,01 ,0 --
,188 ,107 ,121 148 ,129 ,82 ,77 ,70 ,44 ,3
241 ,232 ,4
זאַלודרקאָווסקי ,יוסף סיני 80 ,62 --
יעקב 89 ,062 --
זאלודקאָווסקי,
981 ,121
זאַלודקאָװוסקי ,נח ,701 ,79 ,69 ,59 ,62 --
זאַלודקאַווסקי ,שמואל ברור 79::-
זאלודקאָווסקי ,שאול דר' 89 ,09 --
א.

זאַסלאַװסקי,

--

041

זאַקס 01 --
זאַר ,ש .פּראָפּ852 -- .
זאַרניצקי ,משה 231 --
זארעמבא ,פּראַפ782 -- .
שלמה

זולצער,

--

זורער 78 --
זיגעלמאַן ,יעקב

,12

--

,102

חדקל,
חסיר.

חפץ,

יהודה לייב
ר' ליב --

ב-- .

יאַקובאָװיטש 0641 --
יוסי בן יוסי (פייטן)
יוראק ,סאָל 482 --
--

(פייטן)

509

יהדני;

56

--

--

(װיזניצער
,41/

אברהם

842

--

16

--

2982

-

881

,209
רבי) 

061 ,561 ,411

--

801 ,981 ,91

809
.

082

כאַזאַנאַװיטש 19 --
כאַינאָווסקי ,דוד מרדכי 49 --
כאסמאן ,ד701 - - .
כהו ,צבי ,הרי 6002 892 704 281 --
כהנא ,יוסף צבי כהן 701 ,26 ,04 ,92 -
כענטשינער ,יאָסעלע 481 --
כץ ,יהושע 161 --

ל.
701

--

49

042

7

--

511

5

012 ,551

ט.

,721

142

781

חפץ ,יאַשאַ 87 --

טאַלנער,

יאַקאָבי,

--

ירוחם הקטן (בלינדער)
ישראל ,מ851 -- .

װולאַרימיר

-49

יאַסינאָװוסקי,
יאסעלעוויטש,

,0621

יעלינעק ,דר' (ראַבינער)
יפה .לײיב 2 2 .ם
יפה ,ר' ישראל'קע סואוואלקער

הי
חאהראו,
חאסמאן,
חארלאָף,
חני ,בַּ.

יאסינאָװוסקי,

פּנחס

פרעדריק

--

112

,521

--

882 ,881 ,791

ר' פרהכי
ר952 -- .
בערעלע --
041 ,12 --

,402 -28 -822

רחל 621 --
נרשון 99 --

יענער --
יעלי ,הולף

פכן
19

זשאַבאָטינסקי,

יאדלאָווקער ,הערמאַן
יאַלאָוװוצין ,דירינענט
יאננ; לעא .הרב-הה'.

ינאי

,071

זײַדעלמאן .ש-- .
משה *
זילבורנ,
זילעה; ס . 591 -
זיננער ,אברהם 451 --
זעווין ,שלמה יוסף ,הרב

קסמאלניץ

לאַכמאַן 09 ,01 --
לאַנגער ,לייב 042 --
לונסקי,

ח-- .

,12

,92

42/

,821

091

נגינה

לעבן

אין אידישן

לּונסקי ,ל722 -- .
ליאָװ ,לעאָ ,04 --
412 ,8
ליבערטי ,אַלפרעד 681 --
ליבערמאַן ,חיים 85 --

,24

יצחק

ליבערמאַן,

ר'

ליזענסקי,

--

מינסקער,

,26

,94

,07

,96

,17

,701

מינקאָווסקי,

מירסקי,

--

לעװאַנדאָוװוסקי,
לעוו ,י061 -- .
לעווין 12 --

81

--

071 ,281 ,12

לעװוינגער
לעװינסאָן,

161 -אהרו

לעװינסאָן,
לעװינסאָן,
לעװינסאַן,
לעווינסקי,

יעקב 061 --
92 -(דזשיימס)
ישראל
משה 841 ,451 ,851 ,78 --
אברהם

--

לעװוענשטיין-סטראַשונסקי,
(ווילנער
לעװוענשטיײין,
לעיעלעס,

בעל
צבי
--

א.

,941

יואל

182

נארלער,

דור

מאַננעז,

מאַדעסקער,

212

נאָטיק

--

54

989

יוסף ,דר' (ראַבינער)
מאָהיליװוער,
מאַהילעװער ,שמואל 08 --
מאַזאָװעצקי ,י .ל952 -- .
מאַזור ,ירמיהו! 88 --
 42מאיר בן יצחק (מחבר פון הקדמות)
מאַכטענבערג ,מאיר 602 ,971 ,90 ,86 --
מאָלאַװוסקי , שמואל 611 ,811 --
מאָלסאָן ,מ241 .
מאַמכעם ,מ959 -- .
מאַן ,איגנאַץ 402 --
מאַנאַװיץ ,א3891 ,341 -- .
מאכרעל .מ252 -: .
מאַנדעל 701 --
מאַנדעלבלאַט ,א041 -- .
מאָנטעפיאָרע ,משה 19 --
מאניושקא 73 --
מאַסטער ,מ851 -- .
מאַץ ,א851 -- .
מאַראַנאָװוסקי ,זיידל ראָװנער 481 ,801 --
ג041 -- .
מאַרנאָליס,
מאָרנענטוי ,הענרי 042 --
מאַרגענשטערן ,ל1582 -- .
מאַרנענשטערן,

משה

מאַרכּבײן,
פאַרקפאָן,

אַרנאַלד

--

--

,881

--

08

מייפאָן,

דר'

--

--

משה

86
,221

--

961

801

,981

041

181

?ל-- .
 87י422 -- .
נחום 08 --

נ

פועהדליו,

0852

הר'- .

סופר ,אליהו 12 --
ספטאַליאַר ,מרדכי  -
סטאָלניץ ,ר' אברהם

סטאָלניץ,
סטאָלניץ,
סטאָלנוץ,
,8

סטאָלניץ,
סטראַזש,

461 ,301
יצחק --

אפרים (הענרי)
חנא 652 --
שמואל ,94 --

952

רבי

דר'

,01

,241

--

992

,741

,081

,6171

022

שמעוו
ולמי -

סיביריאַקאָוו,
פינעל .יי י +
פינעל מ. :.
פיונעל-: 3 .
סיװאַן ,יעקב
סיקועס? א
סילווערבערג,

,76

-44

(ליפּע באַס)
 פהת751
0981
621 - 722י-- .

27

402 --

061

59

סימאַנאָף ,יעקב יוסף --
סימאַנסאַן ,פּראָפ721 -- .
סיננער ,אברהם 241 --
סיראָטע ,נרשון 704 ,91 ,07 ,26 ,54 ,04 ,91 --
סירעק ,ל851 -= .

181

051

,851

-12

951

12

סאַמינסקי,
פּאָן ,דו-
סאַקאַלאָוו,
סאַקאַלאָװ,

49

(לאָדזער
,661 ,90

דר'

ם.

951
--

מאַרעק ,פּסה --
מוזיקאַנט 041 --
מולשטאָק 851 --
00
מילער .ש.
מייזעל ,אליהו חיים
מייזעלס ,ישעיהו --

,921

--

051

נאכמאנסאָן 721 --
2542
נאמן .י5 .
נאָרמאַן ,ע452 -- .
ניגער ,שמואל 781 ,681 ,12 ,81 ,31 --
מיישול  12 -
נעלסאָן ,דר' 411 --
נעמענסקי ,מררכי 88 ,78 --

959

הירש

י.

נאַטאַנסאַן,

אומבערטאָ,
ר.

--

נאָװאַקאָװסקי

791

--

78
ערנעסט,

גאדלער ,אייב
נאומבערג --

,8
מאָגולעסקאָ

ד.

581

5

הבית'ל) 802 ,78 --
הירש הלוי' 78 --

לעכנער ,פרעדריק ,402 --
לעמפּאָרט (מעיאָר) 702 --

--

ל-- .

מענקעס
מעקמילען,

92

יוסף

--

,701

יוסף 041 =-

מעקלער,

--

פּנחס

,08 ,97

,721

,821

,961

559

מנוחין ,יהורה --
מנשסתר ,א59 -- .
ר' בער 8481 --
מניד,
מעזריטשער
מ722 -- .
מענאַכאַװסקי,
מענדעלסאָן ,משה 071 --
מענרעלאַן ,נחמיה 851 ,721 ,701 --
מענדעלעוויטש ,מענרל 95 --

ליעליוא 54 --
ליפּעץ ,ל041 -- .
לואיס

--

422

721

אלימלך

ישראל

19

מינסקער ,סענדער 29 --
מינקאָווסקי ,אברהם 961 --

רב
861

הכולל) 

-

99

פלאן,

פעם 

-

99

סלאָנימסקי ,לעאָן ,דר' 12 --
סלאַנימער ,ר' יאַשע (אַלטשולער)

25 ,48 ,78 ,81 --

נתן

204
סלייטער ,דייוו דיק --
סלעפּ ,אברהם 27 ,76 --

סניידער ,מ-- .
גאון --
סעדיה
סעלסקי ,אברהם
סעלסקי ,שלמה
פעלצער; צי  -
פעקונדע ,שלום
ספּיר ,שאול --
ספּיראָ 12 --
ספּיװאַק ,ניסן בעלזער

פוקם

0591

פין,

,741

-ש.

259
י-- .

פייגעלמאַן,

851

,641
891
 541 ,2418541 -1229
959 ,86 ,89 -222 ,381 ,78

91

י722 .

פייננאַלר

297

-

85

פיינזינגער ,יהושע --
פיעבאַר ,אָטטאָ  2351 -
פישקעס ,יוסף חיים 20 --
פעדעה.

.7

די

6292

-

--

פעדערמאַן ,צבי יהודה
פעלדמאַן ,מאיר 061 --
פעלרמאַן ,ש722 -- .
פראַנצבלוי ,אברהם ,דר' 951 ,411 --
פראָם .,י .י751 -- .
פרויד ,זינמונד ,פּראָפ791 -- .
פרענקעל ,י .הרב רר' . 8892 -

481 ,861

ספּילמאַן ,ל741 -- .
ספּעקטאָר ,י .ל801 -- .
סקאַבעליאוו ,מאיר בער 59 --

עי
חיים

עהּרנרייך,

עלמאַן ,מישאַ
עלקין ,מענדל

--

עפּשטײן

--

עפּשטײן,

מ422 -- .

עפּשטײן,

ערנסט,

84
041

12

ש.

ש.

צדוק .אהובה921 - :
צונזער ,אליקום 782 --
צוקער ,י( .7 .אַדװאָקאַט) 882 ,94 --
ציטראָן ,ש12 ,81 -- .5 .
צימערמאַן ,אהרן 941 -
בױ"ציון 941 --
צימערמאַן,
צימערמאַן ,חיים מאיר 041 ,841 --
צימערמאַן ,ישראל 881 ,941 -
צימערמאַן ,משה 941 --
ציפּריס 24 --
צייטלין ,אהר! 181 --
צפירה ,ברכה 222 -

492 -12 --

עננעל ,יואל 81 --
ענדערסאָן ,מעריאַן
עסקאוויטש ,זונדל --

--

--

061

481

ערסלער ,אלכסנדר 19 --
ערשטליננ ,משה 942 --

ק.

9

041

קאַהאַנאָװיטש --
קאַהען ,ס882 -- .
קאופלער ,מ851 -- .

פּאָדראַבינעק ,מאיר 88 --
פּאַטאַשניק ,מ952 -- .
פּאַנוש .ח951 -- .
פּאָסטאָלאָו ,ש041 -- .
 0פה1
דור --
פוטערמאן.
פּייפּערניק ,ה692 -- .
פּינטשיק ,481 --
פּינקאַסאַװויטש --

פּירס,

--

דזשאן

99 --

קאַװאַלסקי ,רב ,סענאַטאָר
קאוועצקי ,שמואל 121 -
ראובן 88 --
קאַזימירסקי,
קאַטשערגינסקי ,ש852 -- .
קאַטשקאָ ,אהרן 731 ,181 --

191

2

פּערלמוט)

--

,121

022 ,802 ,7
9222
פּיקאָן ,מאַלי -.

פּיראַזשניקאָו' --
פּלאַטאָ 21 ,21 --
פּלאַטאָןדברונאף --

6351

פּערלמוט ,יעקב לוי --
פּראָפּעס ,א .צ192 -- .
פּרעס ,ה552 -- .
פּרעס,

פּהץ

וי 72

--

051

99

פּלאַטער (פּוילישער פירשט)
פּערלמוט ,יהוֹדה 09 --

יעקב

,402

,802

,602

קאַליך,

יעקב

86

קאַלפוס ,851 --
096 -קאַמינסקי

47

יהודה

--

--

502

08

קאַמענעצקי ,ברור --
קאָן ,הענאַר 681 --
קאַנטאָר ,אברהם 59 --
קאַנטאָר ,עדי 042 ,251 ,031 --
קאַנטאָר ,פּנחס  19 --
קאַנטאַראָף,

שמואל

קאָנסטאַנטינער,
קאנער,

--

א.

--

ברוך

751

--

99

8591

פאָנעל,

מ-- .

851

קאַפּלאַנאָװיטש,

פאנעל;

נ-- .

0951

קאַפּלאַנסקי ,ר981 -- .
קאפעליני ,ם721 -- .
ה8592 -- .
קאַראָלניק,
קאָראַני ,מרדכי 85 --

פאָנטאַנאָ ,פּעראַרי 051 --
פאראדיסא ,ד .א7821 - :.
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