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[2 זייַט [סוף

געשיכטע שטיקל ַא

— און אויך  גערעדט הָאבן איירָאּפע אין ייִדן ַאז יָאר ּכמעט2 1000

איז ניט  אַײנגערעדט3 ַאז דָאס זיי הָאט מע ייִדיש, און ַאז — געשריבן

וויסנדיק5  ניט געמַאכט זיך הָאבן ייִדן די נָאר שּפרַאך. קיין אמתע4

אין איז יָארהונדערט 18טן אין לשון6. גערעדט זייער ווַײטער און

ֿפון  נָאמען געֿפָאדערט, אין הׂשּכלה7 און די אויֿפגעקומען דַײטשלַאנד

ווילדן  דעם ַארויסווַארֿפן זָאלן ייִדן ַאז ציוויליזַאציע, אויֿפקלערונג8 און

ָאן ַארמיש9, און העברעיִש סלַאוויש, דַײטש, ֿפון „זשַארגָאן“, ַא געמיש

און רעדן ריין ייִחוס11, ָאן איידלקייט10, ָאן סטרוקטור, ָאן גרַאמַאטיק,

דַײטשלַאנד, אין טַאקע געלונגען12 דָאס איז דַײטש. ריין און העברעיִש

דָאס מיזרח13–איירָאּפע הָאט ֿפון שטעטלעך און שטעט די אין נָאר

ֿפַארשטיין צו העברעיִש ָאדער דַײטש גענוג געקענט נישט ֿפָאלק

ֿפַארשּפרייטן  צו ּכדי16 — מׂשּכילים15 די הָאבן אים. עצהט14 מען ווָאס

אין אויסדריקן זיך געמוזט — ֿפָאלק ּפרָאסטן בַײם אידעעס זייערע

מָאדערנע ַא ַארויסגעווַאקסן ביסלעכווַײז דעם איז „זשַארגָאן“. ֿפון

„דער זיידע מוכר–סֿפרים17, שּפרַאך. מענדעלע ליטערַארישע ייִדישע

דעמָאלט געשריבן ביז הָאט ווָאס ליטערַאטור“, דער ייִדישער ֿפון

מַאמע–לשון18. אויף שרַײבן גענומען הָאט אין 1864 העברעיִש, אויף

ַאנטוויקלט ַא 20סטן יָארהונדערט ָאנהייב ביז הָאט זיך ַארום ַאזוי

לייענער, געטרַײע און שרַײבער מיט ֿפעיִקע19 ייִדישע ליטערַאטור,

נָאר קריטיקער. און ביכערקרָאמען דרוקערַײען, ֿפַארלַאגן20, מיט

קיין אינסטיטוציע,  ניט געווען, נָאך ָאנערקענונג21 איז ָאֿפיציעלע קיין

די  רעגולירן ֿפָארשן22 און קענען זָאל ווָאס ֿפעלקער, ַאנדערע בַײ ווי

שּפרַאך–קָאנֿפערענץ. צונויף ַא רוֿפט מע ? טוט מען ווָאס טָא שּפרַאך.

ייִדיש רעדט ווּו מע קָאנֿפערענץ ַא

נתן23 בירנבוים  געקומען ֿפון איז קָאנֿפערענץ דער ָאט אידעע ֿפון די

אין הָאט ווָאס רעדנדיקער, דַײטש ַא עסטרַײך, ֿפון ייִד ַא ,(2 (זע ז'

ייִדיש.  קיין גערעדט ַאֿפילו24 ניט צַײט יענער

מינדערהייט–ֿפעלקער25  הָאבן אימּפעריע עסטרַײכישער דער אין

און איינע אויסבילדונג…) רעליגיע, (שּפרַאך, רעכט געוויסע געהַאט

שּפרַאך. געווען איז ֿפָאלק ַא איז ווָאס דעֿפינירן צו קריטעריעס די ֿפון

דער ֿפון ַאן ָאֿפיציעלער ָאנערקענונג מיט גערעכנט ַאז הָאט בירנבוים

„נַאציָאנַאלער ֿפון סטַאטוס ייִדן בַאקומען ַא ווָאלטן שּפרַאך, ייִדישער

געקענט ווָאלט קָאנֿפערענץ אינטערנַאציָאנַאלע ַאן מינדערהייט“.

ציל27. דעם ָאט אונטערשטיצן26

בירנבוים  ֿפרילינג 1908 הָאט אין ַאמעריקע אין בַאזוך בעת28 ַא

חיים  עיקר29 מיט דער ייִדישיסטן, ֿפַארשיידענע מיט געטרָאֿפן זיך

מסּכים גלַײך הָאבן ביידע ּפינסקין31. דוד און זשיטלָאווסקין30

הָאבן  זומער. זיי קומענדיקן דעם קָאנֿפערענץ הַאלטן ַא געווען32 צו

מיט שטָאט וויכטיקע, ֿפילשּפרַאכיקע ַא טשערנָאוויץ — אויסגעקליבן

די ָאנגעשריבן זשיטלָאווסקי הָאט ייִדישער בַאֿפעלקערונג. גרויסער ַא

ּפונקטן,  סדר–היום34 מיט 10 ַא ֿפָארגעלייגט הָאט ווָאס אַײנלַאדונג33,

ּפרעסע, ייִדישע די אויסלייג35, גרַאמַאטיק און : ייִדישע זיי צווישן

און בוקָאווינער הויּפטשטָאט טשערנָאוויץ ייִדן זיך פַֿארזַאמלט אין דער גרוּפע ַא הָאט צוריק יָאר הונדערט מיט
! שּפרַאך ַא איז ייִדיש און פָֿאלק ַא זַײנען ייִדן ַאז... וועלט גַאנצער דער פַֿאר ּפרָאקלַאמירט

1. Czernowitz, autrefois capitale de la Bucovine (Empire austro-hongrois), aujourd'hui Chernivtsi (Ukraine)/Czernowitz, once capital of 
Bukovina (Austro-Hungarian empire), today Chernivtsi (Ukraine) 2. kima't presque/nearly 3. persuadé/persuaded 4. e'mese vrai/real 
5. ont fait comme si de rien n'était/ignored 6. loshn langue/language 7. haskole Lumières juives/Jewish Enlightenment 8. Lumières/
enlightenment 9. aramish araméen/Aramaic 10. finesse 11. yikhes noblesse/nobility 12. réussi/succeeded 13. mizrekh oriental/Eastern 
14. eytset conseille/(they) advised 15. maskilim adeptes des Lumières/adherents of the Enlightenment 16. kede'y afin de/in order to 
17. Mendele Moykher-Sforim 18. ...-loshn yiddish 19. compétents/capable 20. maisons d'édition/publishers 21. reconnaissance/
recognition 22. faire des recherches/do research 23. nosn 24. afile même/even 25. peuples minoritaires/minority groups 26. soutenir/
support 27. but/aim 28. beys pendant/during 29. ... iker en particulier/particularly 30. Khaim Zhitlovski 31. Dovid Pinski 32. maskim 
... étaient d'accord/agreed 33. invitation 34. seyder-hayom ordre du jour/agenda 35. orthographe/spelling 

קָאנֿפערענץ, ֿפון טשערנָאוויצער דער אין ֿפינף ָאנטייל–נעמער

ַאש ש. ח. זשיטלָאווסקי, ה.ד. נָאמבערג, : לינקס צו רעכטס

רייזען. ַא. ּפרץ, י.ל. (שטייט),
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דָאס קינדער, ֿפון אויסבילדונג ּפרָאבלעמען, עקָאנָאמישע טעַאטער,

לייזן36  און שּפרַאך די ֿפָארשן זָאל קענען ווָאס אינסטיטוציע ַאן שַאֿפן

ָאנערקענונג  ַאוודאי37 די דיַאלעקט. און אויסלייג צי ּפרָאבלעמען ווי

שרַײבער, ייִדישע עס געשיקט הָאט מע שּפרַאך. ייִדישער דער ֿפון

דער ייִדישער  אין ּפובליקירט אויך און ּפָאליטיקער און קולטור–טוער38

ּפרעסע.

טעג ֿפינף די

ס'זענען .1908 אויגוסט 30סטן דעם געעֿפנט זיך הָאט קָאנֿפערענץ די

צווישן  און צוהערערס. סך זשורנַאליסטן ַא 70 דעלעגַאטן, ָאנגעקומען

שרַײבער יצחק–לייבוש ּפרץ39, די געווען זַײנען נעמען בַאקַאנטע די

לינגוויסט דער רייזען41, ַאֿברהם ַאש40, הירש–דוד נָאמבערג, שלום

בירנבוים און  הויּפט–ָארגַאניזַאטָארן ַאוודאי די און ּפרילוצקי42 נח

געקענט  מענדעלע הָאבן נישט שלום–עליכם43 און זשיטלָאווסקי.

טעלעגרַאמען. געשיקט הָאבן זיי נָאר קומען,

שּפעטער  יָאר מיט 20 געמַאכט, נָאר מען ניט ּפרָאטָאקָאל44 הָאט קיין

רעדעס און געשריבענע לויט די זיצונגען רעקָאנסטרויִרט די הָאט מען

צַײטונגען. די אין בַאריכטן די

ֿפָארלייענען געמוזט הָאט ווָאס בירנבוים, גערעדט הָאט ערשטער דער

דער געקענט. נישט נָאך ער הָאט ייִדיש רעדן ווַײל רעדע, זַײן

דער ֿפיגור אין צענטרַאלע ַא שוין — ּפרץ געווען איז צווייטער

ַא  זייער גלענצנדיקער45 רעדנער. ַא און ליטערַאטור ייִדישער

ּכמעט אומבַאקַאנטער יונגער–מַאן, ַא געהַאלטן הָאט רעדע וויכטיקע

מּתתיהו  ייִדיש, ֿפון און ַא ֿפַארטיידיקער46 לינגוויסט, ַא ֿפָארשער ַא

בערלין  ווין48 און אין געלערנט זיך הָאט ער .(1945—1885) מיזעס47

ָאנגערוֿפן  הָאט שּפרַאכן. ּפרץ געקענט 10 שוין ער הָאט 18 יָאר און צו

ָאּפהַאנדלונג50 אויֿפן  וויסנשַאֿפטלעכע ערשטע „די רעֿפערַאט49 זַײן

געדויערט הָאט קָאנֿפערענץ די שּפרַאכֿפָארשונג“. ייִדישער ֿפון געביט

1. nosn Nathan Birnbaum 2. créatif/creative 3. Vienne/Vienna 4. opposant/opponent 5. kadima 6. précurseur/precursor 7. tsienizm 
sionisme/Zionism  8. agev à propos/by the way 9. Bâle/Basel 10. getaynet soutenait/argued 11. koykhes forces/strength 12. agudes-
yisro'el mouvement religieux orthodoxe fondé en 1912/Orthodox religious movement founded in 1912.  

36. résoudre/solve 37. avade bien sûr/of course 38. militants/activists 39. Yitskhok-Leybush Peretz 40. Sholem Ash 41. Avrom Reyzn 
42. Noyekh Prilutski 43. Sholem-Aleykhem 44. compte rendu/minutes 45. brillant/brilliant 46. défenseur/defender 47. Matesyohu Mieses 
48. Vienne/Vienna 49. conférence/lecture 50. étude scientifique/scientificstudy51.Akhad-Haam, auteur hébreu/Hebrew author 52. shmad 
apostasie/apostasy 53. entreprise/venture 54. accomplissement/achievement 55. shaykhes rapport/relation 56. tsienistn sionistes/
Zionists 57. goles exil/Exile 58. sof fin/end 59. getaynet soutenaient/argued 60. tfile prière/prayer 61. bes-medresh synagogue  
62. encouragé/encouraged 63. oyfn manière/way 64. YIVO 65. binyen immeuble/building 66. mayse histoire/story.

(1937 — 1864) בירנבוים1 נתן
געווָארן  געבוירן איז ּפערזענלעכקייט. ער ֿפילזַײטיקע און שעֿפערישע2 גָאר ַא געווען בירנבוים איז נתן

ער הָאט  שטַארקער קעגנער4 ֿפון ַאסימילַאציע. שטענדיק געווען ַא נָאר איז דַײטש, גערעדט און ווין3 אין

ווינער דער אויף ַא סטודענט געווען נָאך איז ווען ער און היים דער העברעיִש אין אויסגעלערנט זיך

ָאנגערוֿפן הָאט ער ווָאס ייִדישע נַאציָאנַאליסטישע ָארגַאניזַאציע, ַא געגרינדט ער הָאט אוניווערסיטעט

מָאל ערשטן צום געניצט ַאגֿב8, ער, הָאט דָאס ציוניזם7. מָאדערנעם דעם ֿפון ֿפָארויסגייער6 ַא — „קדימה“5

און איז הערצל טעָאדָאר ֿפון ביכער די געלייענט ער הָאט .1890 זשורנַאל אין ַא אין „ציוניזם“, דָאס ווָארט

צעקריגט זיך הָאט ער שּפעטער קָאנגרעס (בַאזל9 1897). ציוניסטישן ערשטן דעם אויף ַאקטיוו געווען זייער

ֿפָאלק ַא שוין זַײנען ייִדן ייִדישיסט. ֿפַארברענטער ַא בַאוועגונג און געווָארן דער ֿפון ַאוועק איז הערצלען, מיט

ַאלע מיט ַארַײנגעווָארֿפן זיך הָאט ייִדיש. ער שּפרַאך, ַא הָאבן זיי און ער געטענהט10, הָאט איירָאּפע, אין דָא

שּפרַאך– דער ֿפון הויּפט–ָארגַאניזַאטָאר דער געווען און ייִדיש ֿפון ָאנערקענונג דער ֿפַאר אינעם קַאמף ּכוחות11

געווָארן און שטודיעס רעליגיעזע אין ֿפַארטיֿפט זיך ער הָאט דערנָאך .(1908) טשערנָאוויץ אין קָאנֿפערענץ

ֿפון וועלט–ָארגַאניזַאציע די ַאגודת–יׂשראל12, ֿפון גענערַאל–סעקרעטַאר געווָארן ער איז 1919 גָאר ֿפרום. אין

ער  1935 איז אין ייִדיש. און העברעיִש דַײטש, געשריבן אויף ער הָאט לעבן גַאנצע דָאס ייִדן. שטרענג ֿפרומע

.1937 אין געשטָארבן ער איז ווּו הָאלַאנד, אין בַאזעצט זיך און בערלין ֿפון ַאוועק

(ַאחד–העם51 צום  ַאטַאקירט זי מען הָאט דער ּפרעסע אין טעג. ֿפינף

ַא נָאר שּפרַאך–קָאנֿפערענץ קיין ניט ס'איז ַאז געזָאגט הָאט בַײשּפיל

די ַאז געהַאלטן הָאבן זשורנַאליסטן ַאנדערע נָאר שמד52–קָאנֿפערענץ),

דערגרייכונג54. גרויסע ַא איז אונטערנעמונג53

ּפָאלעמיק ביטערע ַא

איינציקער איין הָאט דעבַאטירט הָאט מע ווָאס ַאלע ּפונקטן ֿפון

געווען נישט איז (ווָאס ֿפרַאגע : די ּפָאלעמיקעס ביטערע ַארויסגערוֿפן

דָאס  העברעיִש. און ייִדיש שַײכות55 צווישן ֿפונעם סדר–היום) אויֿפן

עקסטרעמע צוויי ּפָאליטיק. די מיט ֿפַארבונדן געווען ַאוודאי איז

עיקר דער — העברעיִסטן די דורך ֿפַארטרָאטן געווען זענען ּפָאזיציעס

נַאציָאנַאלע  די איז העברעיִש ַאז געהַאלטן הָאבן ווָאס ציוניסטן56 — די

גלות57–שּפרַאך ֿפָאלקסשּפרַאך, ַא ַא איז ייִדיש און שּפרַאך ייִדישע

הָאבן  ייִדישיסטן די גלות. סוף58 ֿפון מיטן ֿפַארשווינדן וועט ווָאס

ֿפון  שּפרַאך לעבעדיקע גרויסע איינציקע די איז ַאז ייִדיש געטענהט59

ּתֿפילה60 און  ֿפון די שּפרַאך נָאר איז העברעיִש און ַאז ֿפָאלק ייִדישן

בית–מדרש61.

ּפרָאקלַאמירט הָאט מע : קָאמּפרָאמיס ַא ָאנגענומען הָאט מען סוף צום

ֿפָאלק. ייִדישן ֿפון נַאציָאנַאלע שּפרַאך ַא (ניט די) ווי ייִדיש

עיקר דער קָאנֿפערענץ איז טשערנָאוויצער ֿפון דער רָאלע די

דַאנק ַא איז שּפרַאך ֿפון דער ייִדישער ּפרעסטיזש דער סימבָאליש.

קולטור–טוער  און הָאט דערמוטיקט62 ֿפָארשער זי סך געווַאקסן. ַא איר

שּפרַאך– קיין אוֿפן63. ערנסטן ַאן מיט ייִדיש אויף ֿפַארנעמען צו זיך

שּפעטער, עטלעכע יָארן נָאר געשַאֿפן, נישט הָאט מען אינסטיטוט

וויסנשַאֿפטלעכער ייִדישער דער געווָארן געגרינדט איז ,1925 אין

הַײנט ווילנע. אין געֿפונען זיך ער הָאט 1940 ביז אינסטיטוט (ייִווָא)64.

דער  בנין65 אויף שיינעם אין ַא ניו–יָארק, אין נָאך ער ַארבעט טָאג צו

מעׂשה66... ַאנדער ַאן שוין איז דָאס נָאר — גַאס 16טער

[1 זייַט ֿפון [סוף
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   1
גילגולים 

ייִדיש אויף זשורנַאל2 ליטערַארישער נַײער ַא

ליטערַארישער  ייִדישער ַא ווָאס : ֿפַאר טעם–טעם ייִדישער דער

? 2008 אין זשורנַאל

זענען נָאך ֿפַארַאן שרַײבער ייִדישע דור4 עלטערן ֿפונעם : רָאזיע זשיל

געהַאט ניט מער ָאבער זיי הָאבן ּפרָאזַאיִקער, און גוטע ּפָאעטן ּפָאר ַא

עיקר6  דער אויסגעווַאקסן, איז דערצו ווערק. זייערע דרוקן5 צו ווּו

דור מיטליעריקע ייִדישע ַא בָאדן7, סָאוועטישן געוועזענעם ֿפונעם

עכט9 ליטערַארישן  ַאן נָאך געדָארשט8 אויך הָאבן ווָאס שרַײבער,

נַײער דור שרַײבער, ַא ֿפַארַאן ס'איז ַאז מיר זיך דַאכט עס זשורנַאל.

מוטערשּפרַאך זייער אין שוין שרַײבן עיקר מענטשן ווָאס דער

עּפעס ווילן ווָאס ֿפרַאנצייזיש…), רוסיש, העברעיִש, דַײטש, (ענגליש,

אין קיין  ווָאס זיי קענען ניט אויסדריקן אויסדריקן10 אויף ייִדיש,

קַאטעגָאריע  ָא די גילגולים איז ערשטן נומער אינעם שּפרַאך. ַאנדער

יׂשראל13  בערגער, שלום12 ווי שרַײבער יונגע דורך ֿפָארגעשטעלט11

די אין ַאז זיכער בין איך סָאקסבערגער. טָאמַאס צי נעקרַאסָאוו,

טַאלַאנטן. נַײע ַאנטדעקן נומערן וועלן מיר ווַײטערדיקע

? רעגולער דערשַײנען14 זשורנַאל דער וועט צי : טעם–טעם

דערשַײנען וועט ! גילגולים ַאזוי ָאֿפט נָאר ניט : רעגולער יָא, ר. זש.

ַא  ַאלמַאנַאך ווי ַאן עס מער זינען15 איז אין דעם יָאר. מָאל ַא איין

ָאנהייב אין און ס'איז ַאן ָאנהייב. ַאז זָאגן לָאמיר דערווַײל. — זשורנַאל

געֿפינען  שַײכות16 מיט אין דרוק קיין ֿפילן געווָאלט נישט איך הָאב

בַאקום און בַאשטים17, איך ווָאס טעקסטן די טעקסטן. איך לייען

סֿפק18, ַא הָאב איך ווען זשורנַאל. אין ַארַײננעמען זיי וועל איך צי

דער ֿפון ליבהָאבער און ֿפרַײנד גוטע גרוּפע ַא מיט איך שמועס

ָאנגענומענע ַאלע מיר בַאשטימען צוזַאמען. און ליטערַאטור ייִדישער

דער  איז ווָאס יצחק19 ניבָארסקין, דורך איבערגעלייענט ווערן טעקסטן

צוֿפרידן  זייער בין איך זשורנַאל. בעל–יועץ20 ֿפונעם לינגוויסטישער

ַא  הָאבן בכדי22 גילגולים זָאל טָאן, צו דָאס מסּכים געווען21 הָאט ער ַאז

ייִדיש. ֿפון ניווָא גוטן

שַאֿפונגען“. „נַײע איז אונטערטיטל ֿפון זשורנַאל דער : טעם–טעם

ּפָאעזיע, ַאחוץ23 איין  עיקר דער דָא איז נומער ערשטן אינעם

1. gilgulim métamorphoses 2. revue/journal 3. Gilles Rozier 4. dor génération 5. publier/publish 6. ... iker surtout/mainly 7. sol/
here territory 8. étaient assoiffés/were thirsting for 9. authentique/authentic 10. exprimer/express 11. représenté/represented 12. sholem 
13. yisroel 14. paraître/come out 15. dans ce sens/in this sense 16. ... shaykhes en rapport/related to 17. décide 18. sofek doute/doubt 
19. yitskhok 20. bal-yoyets conseiller/adviser 21. maskim ... était d'accord/agreed to 22. bikhde'y afin que/in order to 23. akhu'ts à 
part/except for 24. aleksander 25. beyerushe en héritage/(from our) legacy 26. ... mamesh pas vraiment/not really 27. emes vrai/true 
28. ... shayekh quant à/as for 29. oytser trésor/treasure 30. sorte/sort of 31. caverne/cave 32. ga'nvenen voler/steal 33. sons/sounds 
34. malheureusement/unfortunately 35. rov majorité/most 36. ouvrir/open 37. keseyder toujours/constantly 38. mettre au jour/dig up.

ערשטער דער ּפַאריז אין ַארויס איז פֿרילינג דעם
ליטערַארישער ייִדישער נַײער ַא — גילגולים נומער פֿון
און שרַײבער רעדַאקציע פֿונעם דער זשורנַאל, אונטער
רָאזיע3. זשיל מעדעם–ביבליָאטעק, דער פֿון דירעקטָאר
ַא ּפָאר  געשטעלט הָאט אים טעם–טעם ייִדישער דער

פֿרַאגעס.

איבערזעצונגען  ָאבער אויך שּפיגלבלַאט, ַאלּכסנדר24 ֿפון דערציילונג

ֿפון לידער איבערגעדרוקטע — „בירושה25“ רובריק דער אין — און

נַײע. קיין ממש26 ניט זענען זיי נַײדוס. לייב

זיך  דַאכט איבערזעצונגען, שייך28 די ווָאס אמת27. איז דָאס : ר. זש.

ַאנדערע ווען לעבעדיק בלַײבן ליטערַאטור ַא און שּפרַאך ַא ַאז מיר,

ערשטן אינעם זיי. דורך ווַײטער ֿפליסן טרַאדיציעס ליטערַארישע

ַא ּפָאר און שּפַאנישן רענעסַאנס ֿפון לידער ּפובליקירט ווערן נומער

קַאווַאֿפיס. ּפָאעט קָאנסטַאנטינָאס גריכישן ֿפונעם בַארימטן לידער

זיך. ֿפַאר רעדט נָאמען דער : „בירושה“ רובריק דער וועגן איצט

הייל31  ַאלי–בַאבַאס מין30 ַא אוצר29, ַאן איז ליטערַאטור ייִדישע די

קלַאנגען33  מוזן גנֿבענען32 שרַײבער ייִדישע יונגע די וועלכער אין

סך ייִדישע  קיין ניטָא בַאדויערן34, איז הַײנט צום ווערטער. און

געֿפינען  רוֿב35 ייִדיש–לייענער דָאס און דער וועלט, אויף ביבליָאטעקן

אין  בוך. ייִדיש שווער אויֿפצומישן36 ַא איז זיי ָארט ווּו עס ַאן אין זיך

גרויסע די ווען און אינטערנעץ, ֿפון הילף דער מיט צוקונֿפט, דער

זַײן וועט ביכער, ייִדישע דיגיטַאליזירן ָאנהייבן וועלן ביבליָאטעקן

ּכסדר37  מען דַארף דערֿפַאר שווער. דָאס איז דערווַײל נָאר גרינגער.

דער  בכדי ליטערַאטור אונדזער ֿפון בריליַאנטן ַארויסגרָאבן38 די

ַאלע טוען ַאזוי נַײ. דָאס ֿפון לייענען ַאנטדעקן ָאדער זיי זָאל לייענער

וועלט. דער ֿפון ֿפעלקער
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ַא. לוצקי  לידער פֿון

1. pseudonyme/pseudonym 2. arn 3. Volhynie/Volhynia 4. à l'âge de/at the age of 5. original 6. pareil/equivalent 7. poshet simples/sim-
ple 8. dans son enfance/as a child 9. meshoyrer choriste à la synagogue/choirboy in a synagogue 10. khazn chantre/cantor 11. l'autre, 
pauvre de lui/lit. "that one"(i.e., the other man), poor thing 12. idiot/fool 13. chaque/every 14. éternellement/forever 15. kheyshek 
envie, désir/desire 16. pots sing. 17 טָאּפ. tonneau/vat 18. dor génération 19. soupirant/yearning 20. sof fin/end 21. ici une bouchée/here 
a bite 22. bouteille/bottle 23. sho heure/hour.   

יענער נעבעך11...

? ַא נַאר12 ווער איז

יענער.

? ַאלט אויס זעט ווער

יענער.

? געשטָארבן איז ווער

יענער.

איך יעדער13

זיך בַײ

קלוג. איז

איך יעדער

זיך בַײ

יונג. איז

איך יעדער

זיך בַײ

אייביק 14… לעבט

גרויס... איז דער חשק15

הונגעריק.

? עסן ווילסטו וויֿפל

טעּפ16. ֿפולע

דורשטיק.

? טרינקען ווילסטו וויֿפל

ֿפַאס17. ֿפולע ַא

שלעֿפעריק.

? שלָאֿפן ווילסטו וויֿפל

דור18. גַאנצן ַא

ֿפַארבענקט19.

? וויֿפל ווילסטו ליבן

ָאן ַא סוף20...

— איצטער לָאמיר זען

מענטש. ַא קָאן וויֿפל

: הונגעריק

? עסן קָאנסטו וויֿפל

נַאש21. ַא

: דורשטיק

? טרינקען קָאנסטו וויֿפל

ֿפלַאש22. ַא

: שלעֿפעריק

? שלָאֿפן קָאנסטו וויֿפל

נַאכט. ַא

: ֿפַארבענקט

? וויֿפל קָאנסטו ליבן

... שעה23 ַא

גרויס... זייער איז — חשק דער ָאבער

אינעם אויפֿגעווַאקסן איז פֿון ַאהרן2 צוקער, 1894—1957) (ּפסעוודָאנים1 לוצקי ַא.

ניו– אין ַאוועק ער איז יָאר עלטער פֿון4 20 (אוקרַײנע). אין ווָאלין3 אין לוצק שטעטל

גלַײכן6 אין  זַײן הָאט ניט סטיל ווָאס אייגנַארטיקן5 ַאן אויסגעַארבעט הָאט ער יָארק.

געדַאנקען  און בילדער די ּפשוט7 נָאר גָאר זַײנען ווערטער זַײנע ּפָאעזיע. ייִדישער דער

הָאבן לידער זַײנע און ַא חזן10 בַײ משורר9 ַא געווען ער איז קינדווַײז8 רַאפֿינירט. זַײנען

רעציטירט  ָאפֿט זיי ווערן טָאג צו הַײנט ביז מוזיקַאלישקייט. און ריטעם ָאריגינעלן ַאן

ַאקטיָארן.  ייִדישע דורך

טעקסטן ליטערַארישע פֿון ייִדישע ַאנטָאלָאגיע קליינע ַא

ווַאקַאציעס  אין די לייענען צו
אָנהייבער ֿפאַר
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מגיד2 דובנער פֿון משלים1 דרַײ

משלים אויף משל ַא

ַאלע ער געֿפינט ַאזוי מגיד ווי דובנער בַײם געֿפרעגט מָאל ַא הָאט מען

מגיד דובנער טעמע. דער יעדער צו צוגעּפַאסט19 משל גוטן ַאזַא מָאל

משל : ַא מיט אַײך דערקלערן וועל עס איך הָאט געענטֿפערט :

מיט ַא געניטער20, זייער סָאלדַאט, ַא רוסלַאנד אין געווען מָאל איז ַא

שטעטל, קליין ַא דורך דורכֿפָארנדיק טָאג, איין שיסן21. ֿפַאר מעדַאל ַא

מיטן  אין קרַײזן23 און ריי22 גַאנצע ַא ווַאנט ַא אויף בַאמערקט ער הָאט

ּפרעכטיקער25  ַאזַא זַײן קען „ווער ! ַא קויל24 ֿפון ַא לָאך קרַײז יעדן ֿפון

ציל26 ?“ הָאט ער  מיטן ּפונקט אין מָאל יעדעס טרעֿפט ער ַאז שיסער

— ַאן  אים צוגעֿפירט28 דעם שיסער מען הָאט ביז ַארומגעֿפרעגט27, זיך

„ווי  מיט צעריסענע31 קליידער. און בָארוועס30 דָארֿפסייִנגל29, ָארעם

מָאל יעדעס טרעֿפסט ַאז דו שיסן צו גוט אויסגעלערנט ַאזוי זיך הָאסטו

— איך שיס ַארַײן קינד דָאס ענטֿפערט — ַאזוי טו אין ציל ?“. „איך

ַא  איך מַאך קרייד32 און ַא איך נעם דעם נָאך און ווַאנט, אין קויל ַא

ַארום דעם לָאך“. קרַײז

זוך נישט איך מגיד. דובנער דער ֿפַארענדיקט הָאט אויך, איך ַאזוי טו

משל גוטן ַא הער איך ווען ֿפַארקערט33, טעמע. מַײן אויף משל קיין

ּפַאסיקע34  ַא אים ֿפַאר איך אים און שּפעטער געֿפין איך ֿפַארגעדענק

! טעמע

1. mesholim ici paraboles/here parables, sing. משל moshl 2. … magid le Prédicateur de Dubno/the Preacher of Dubno 3. yankev  
4. célèbre/famous 5. khokhme sagesse/wisdom 6. Lituanie/Lithuania 7. région de Vilna/Vilna region 8. rov rabbin/rabbi 9. prédi-
cateur/preacher 10. moyshe Moses Mendelsohn 11. … goen le Gaon de Vilna, grand talmudiste (1720-1797)/The Gaon of Vilna, 
brilliant talmudiste (1720-1797) 12. oylem public 13. gehenem enfer/hell 14. soutenait, croyait/held, believed 15. punition/punishment  
16. récompense/reward 17. publié/in print 18. talmid disciple 19. bien adapté/well-suited 20. chevronné/proficient 21. tir/shooting 
22. série/series 23. cercles/circles  24. balle/bullet 25. fameux/wonderful 26. en plein dans le mille/right in the target 27. renseigné/asked 
all around 28. amené/brought him 29. petit paysan/little country boy 30. pieds nus/barefoot 31. déchirés/torn 32. craie/chalk 33. au 
contraire/just the opposite 34. approprié/suitable 35. idiot/fool 36. manque/lacking 37. gvirim les riches/rich men, sing. גֿביר gvir  
38. seykhl intelligence 39. nogid riche/rich man 40. nedove aumône/alms 41. boiteux/lame 42. talmid-khokhem érudit/man of lear-
ning 43. selon/according to 44. tashra'k pseudonyme de Yisroel Zevin/pseudonym of Yisroel Zevin.

אים ֿפעלט36 עס ווָאס ניט ווייס נַאר35 ַא

ווָאס מגיד : „ֿפַאר דובנער בַײם געֿפרעגט מָאל ַא הָאט מַאן רַײכער ַא

צו  נישט מָאל קיין קומען גֿבירים די גֿבירים37 ָאבער צו איר גייט

ווַײל די גֿבירים צו גיי „איך : געענטֿפערט מגיד הָאט דער .“? אַײך

ניט  קומען זיי ָאבער מיר געלט. ֿפעלט עס ַאז וויסן איך הָאב ׂשכל38 צו

זיי ׂשכל“. ֿפעלט עס ַאז ניט זיי ווייסן צו מיר ווַײל

זַאך זיכערע ַא

נגיד39 וועט  ווָאס ַא ֿפַאר מגיד, דובנער דעם געֿפרעגט מָאל הָאט ַא מע

איידער  קרומען41 ָארעמַאן, ַא ָאדער בלינדן ַא ַא נדֿבה40 גיכער געבן

: געענטֿפערט דובנער דער הָאט ּתלמיד–חכם42. איז ַא ָארעמַאן ווָאס ַאן

ַאליין וועט ער זיכער, צי ניט נגיד איז דער דערֿפַאר ווָאס איז „דָאס

קיין זיכער, ַאז אויף ווייסט ער ָאבער בלינד. ָאדער ווערן קרום ניט

.“! ווערן ניט ער קיין מָאל וועט ּתלמיד–חכם

ּתשר"ק44  געזַאמלט ֿפון דובנער מגיד, פֿון לויט43 דעם בוך ַאלע משלים

.(1925 (ניו–יָארק,

קָאלניק ֿפון ַארטור הָאלצשניט

אָנהייבער ֿפאַר

דובנער דער ווי בַאקַאנט בעסער ,(1804—1741) קרַאנץ יעקב3ֿ

פֿול זַײנען ווָאס משלים, זַײנע מיט געווָארן בַארימט4 איז מגיד,
מען ביז דערציילט זיי פֿון ַא סך פָֿאלקס–חכמה5. און הומָאר מיט

זיי ווַאנען פֿון וויסנדיק וויצן“, נישט „ייִדישע ווי טָאג צו הַײנט
שטַאמען.

ליטע6, דער אין שטעטל קליין אין ַא געווָארן געבוירן איז ער

מיט זַײן זיך געלערנט הָאט געגנט7. ער ווילנער דער אין
הייסט דָאס מגיד, ַא געווָארן ַאליין איז און רב8ֿ, טַאטן, ַא
שטעט און ַאלע אין ַארומפָֿארן ער פֿלעגט ּפריידיקער9. ַא

ווען ּפריידיקער ַא ווי נָאמען ַא געמַאכט זיך נָאר שטעטלעך
מענדעלסָאן10, דער שטָאט דובנָא. משה געלעבט אין הָאט ער
גערופֿן „דער אים הָאט בערלין, אין געהערט אים ווָאס הָאט

גאון11  ווילנער מיטן בַאפֿרַײנדט זיך הָאט ייִִדישער עזָאּפ“. ער
געווען איז ער מען ַא סך ַאנעקדָאטן. דערציילט זיי וועגן און

געשרָאקן דעם נישט ער הָאט ווַײל פָֿאלק, בַײם בַאליבט זייער
געהַאלטן14  הָאט ער מגידים. ַאנדערע ווי גיהנום13 מיט עולם12

ַאליין און נישט זיך פַֿאר גוט און פֿרום זַײן דַארפֿן מענטשן ַאז
דערלעבט נישט הָאט ער בַאלוינונג16. און שטרָאף15 צוליב

זיי הָאט שּפעטער נָאר דרוק17, ווערק אין זַײנע זען צו

ּתלמיד18. ַא זַײנער ַארויסגעגעבן
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1. moyshe Nadir (1885-1943) 2. considére/considered 3. tendres/tender 4. … iker surtout/mainly 5. i'berkhazerungen répéti-
tions 6. tanakh Bible juive/Jewish Bible 7. promenade/walk 8. offre/treat 9. bonbons/candies 10. néanmoins/nevertheless 11. souf-
fre/suffer 12. kima't presque/almost 13. supporter/tolerate 14. jambes/legs 15. … tfises prisons de toile/prisons of cloth 16. sho 
heures/hours 17. bout de dehors mis entre les murs/walled piece of outside 18. effort 19. m'habille/get dressed 20. rite de se rin-
cer les doigts tous les matins/ritual handwashing every morning upon rising 21. m'étire/stretch 22. j'expédie (au lieu de la prière, 
mon journal matinal)/I hurry through (instead of my prayers, my morning newspaper) 23. journal/newspaper 24. coin/cor-
ner 25. ne semble pas/doesn't look like 26. ici un jour/ever 27. créé/created 28. couvert d'herbe/covered with grass 29. créatures  
30. grouillent/swarm 31. khayes animaux/animals 32. à son image divine/in his own godly image 33. kloymersht soi-disant/sup-
posedly 34. reflet/reflection 35. gan-eydn paradis/Paradise 36. baillait/yawned 37. se grattait/scratched itself 38. דַײטש ֿפון  נעָאלָאגיזם
Herr Got 39. eut terriblement honte/was frightfully ashamed  40. cessé/stopped 41. Jehovah ייִדיש אויף געניצט ניט  ווערט ווָאס  נָאמען   גָאטס
42. effectivement/indeed 43. ponem visage/face 44. cas/cases 45. kheyshek envie/desire 46. défaire/undo.

XII
אויף ַארויס מיך ֿפַארנַאכט נעם איך ַאלע צו מיר : גוט ַאזוי בין איך

מיר  מַאך איך בָאנבָאנעס9 : מיט מיך טרַאקטיר8 איך : שּפַאציר7 ַא

לַײד11  הַארץ : ֿפונדעסטוועגן10 צום מיך צו דריק קָאמּפלימענטן : איך

ּכמעט12 נישט  מיר ֿפון איך קָאן : ַאליין מיר ֿפון שטַארק ַאזוי איך

ֿפיס14 אין  די ַארַײנווַארֿפן מוז איך ַאלע אינדערֿפרי : אויסהַאלטן13

גיסן  מיר איך שעה16 מוז עטלעכע ַאלע : לַײוונטענע ּתֿפיסות15 צוויי

ַאלע בַײנַאכט : טון צו עּפעס ציין די און געבן ַארַײן הַאלדז אין ווַאסער

דרויסן17 און  שטיקל אַײנגעמויערט ַאן אין ַאוועקטרָאגן מיך איך מוז

און : ברידער ָאנשטרענגונג18, מַײנע ַאזַא איז עס לייגן שלָאֿפן : זיך

אויס  מיר קנַאק נעגלווַאסער20 און ָאּפ גיס און ביז איך טו מיך ָאן19

מָארגנבלַאט23 בין  קַאּפיטלעך עטלעכע ָאּפ22 דַאוון און ביינער21 די

אין ַאוועקטרָאגן ווידער שוין מיך מוז איך און מיד ווידער שוין איך

: ַאך  נישט אויֿפוועקן מיך זָאל קיינער געבן ַאז ווינקל24 און ַאכטונג ַא

נישט ַארויס25 איך  זיך עס זעט ווי ַאך : און ַאליין ֿפון מיר לַײד איך ווי

: ווערן גרינגער איז26 עס ווען מיר זָאל

XV
ס'איז  געזען ַאז ער הימל הָאט דעם הָאט בַאשַאֿפן27 גָאט : ַאז לעגענדע

: גוט ס'איז ַאז געזען הָאט די ערד און בַאשַאֿפן ער הָאט דַאן : גוט

 : גוט ַאז ס'איז הָאט געזען ער ערד בַאגרָאזט28 און די הָאט ער דַאן

ס'איז ַאז געזען הָאט ער און נַאכט און טָאג בַאשַאֿפן ער הָאט דַאן

זיך30 אין  ווידמען ווָאס בַאשעֿפענישן29 בַאשַאֿפן די הָאט ער דַאן : גוט

די בַאשַאֿפן ער הָאט דַאן : גוט ס'איז ַאז געזען הָאט ער און ווַאסער

ַאז ס'איז  געזען הָאט ער און דר'ערד אויף זיך חיות31 ווָאס ווידמען

אייגן געטלעך זַײן מענטש אין בַאשַאֿפן דעם הָאט ער : דַאן גוט

נַאדיר1 מיניַאטורן פֿון משה

פַֿײנסטע די פֿון איינער ווי בַאטרַאכט2 ווערט נַאדיר משה

לירישע געשריבן הָאט ער שּפרַאך. ייִדישער דער פֿון סטיליסטן

היים“,  ַאלטער „דער פֿון צַארטע3 דערמָאנונגען און ליבעלידער

הומָאר, מיט פֿול מיניַאטורן, נָאר דער עיקר4 סַאטירישע

דרוקן מיר אויטָאאירָאניע. און — אירָאניע סובטילער טיפֿקייט,

מענטש  צו מענטש פֿון זַאמלונג דער פֿון טעקסטן צוויי ָאּפ דָא

ַא הונדערט ַאזעלכע  ַארום נעמט 1919), ווָאס (ניו–יָארק,

זַאצן די נומערן. בלויז טיטלען הָאבן זיי ַאנשטָאט מיניַאטורן.

ביבלישן  גיבן צו ַא איבערחזרונגען5 ווָאס מיט קורץ, זַײנען

ַאנשטָאט טָאּפלּפונקטן די ּפונקטוַאציע, מיט די ריטעם. אויך

ּתנך6. ווי אין העברעיִשן ַאזוי איז ּפינטעלעך,

ער  נָאר ַאז גוט : ס'איז ַאז געזען ער הָאט ּכלומרשט33 און געשטַאלט32

געשטַאלט ווָאס  זַײן ֿפון ָאּפשּפיגלונג34 אויף דער געטָאן קוק הָאט ַא

זיך געקרַאצט37  און געגענעצט36 און גן–עדן35 אין ַארומגעגַאנגען איז

ֿפַארשעמט39  שרעקלעך דער הערגָאט38 זיך הָאט הינטערן אויער

יעהָאווַא41 הָאט  ַארבעטן : צו אויֿפגעהערט40 ַאליין און הָאט זיך ֿפַאר

ַאז ָאדער געטרַאכט הָאט און מענטש דעם אויף געטָאן קוק ווידער ַא

ַא  טַאקע42 זייער הָאט ער ָאדער שּפיגל–מַאכער ַא שלעכטער איז ער

אַײנשליסן זיך בעסער ער זָאל איז אין ביידע ֿפַאלן44 : ּפנים43 נַאריש

דער דעמָאלט ָאן איז ֿפון און : שליסל דעם הימל און ֿפַארווַארֿפן אין

ווילן צו  ָאן און חשק45 צו ַארבעטן : ָאן הימל הערגָאט ֿפַארבליבן אין

: ָאנגעַארבעטע דָאס ַאנטַארבעטן46

(1929 ֿפענצטער“ (ניו–יָארק, ַאֿפן לָאמּפ „ַא נַאדיר משה ֿפון בוך
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1. dissimulé/hidden, disguised 2. représentant/representative 3. milkhome guerre/war 
4. moyshe 5. royshem impression 6. contenu/content 7. taches de rousseur/freckles  
8. sourcils diaboliques/devlish eyebrows 9. de loup/wolfish 10. doux/mild 11.  הערן

ווַאנט די   être sourd à/be deaf to 12. martèle/hammers 13. battement, cadence/beat ווי
14. aigle/eagle 15. bras/arms 16. fins, délicats/fine, delicate 17. passés/spent 18. khavey-
rim amis/friends, sing. חֿבר khaver 19. nostalgie/yearning 20. tendre/tender 21. subtile 
volupté/fragile lust 22. poitrine/breast 23. confiante/trusting 24. frissonnant/trembling
25. almone veuve/widow 26. tsni'esdik chaste 27. étirés/dragged on 28. avare, in-
suffisant ici maigre/miserly, insufficient here poor, weak 29. bougie en cire/wax candle 
30. éclairés/lit 31. soupirs/sighs 32. être/being 33. désirant/yearning 34. saisi, perçu/per-
ceived, grasped 35. absorbé/absorbed 36. caché/hidden 37. désir brûlant/burning desire 
38. source souterraine/underground spring 39. déversé/spilled over 40. désir/desire.

מַאמע מַײן
דרַאּפקין ציליע פֿון

מַאמע, מַײן

צוויי–און–צווַאנציק–יָאריקע, ַא

געבליבן, קינדער קליינינקע צוויי מיט ַאלמנה25 ַאן

ווערן. ניט מער ווַײב ַא קיינעם צו בַאשלָאסן זי הָאט צניעותדיק26

געצויגן27, יָארן און טעג אירע זיך הָאבן שטיל

בַאלויכטן30. ליכט29 ווַאקסענעם קַארגן28 ַא ֿפון ווי

געווָארן, ניט ַא ווַײב איז צו קיינעם מַײן מַאמע

ֿפילטעגיקע, ַאלע נָאר
זיֿפצן31 ֿפילנַאכטיקע ֿפיליָאריקע,

וועזן32, ליבנדן און יונגן איר ֿפון

בלוט, בענקענדיק33 איר ֿפון

ֿפַארנומען34, הַארצן קינדערשן מַײן מיט איך הָאב

אַײנגעזַאּפט35. זיך אין טיף

בענקשַאֿפט37  זודיקע ֿפַארבָארגענע36 מַאמעס מַײן און

קווַאל38, אונטערערדישן ַאן ֿפון ווי זיך, הָאט

אויסגעגָאסן39. מיר אין ֿפרַײ

מיר ָאֿפן ֿפון שּפריצט איצט

מַאמעס זודיקער, הייליקער, מַײן

בַאגער40. ֿפַארבַאהַאלטענער טיף

הָאר שווַארצע מַאמעס מַײן הָאב איך
מַאני–לייב פֿון

אויגן, גרינע און הָאר שווַארצע מַאמעס מַײן הָאב איך

; הענט איידעלע16 און דינע טַאטנס מַײן

ברענט, און זינגט ווָאס ַאזַא, איך הָאב בלוט און

; דעם דניעּפר בַײ ייִדן זיידעס, מַײנע ֿפון בלוט דָאס

חֿברים18 מיט ֿפַארברַאכטע17 נעכט, די — מַײן קָאּפ אויף און

לוסט21 ;  דינער צַארטער20, דער נָאך בענקשַאֿפט19 אין
ברוסט22 מַײן אויף ציינער–צייכנס שַארֿפע און

ֿפרוי. ציטערדיקער24 ֿפַארטרויטער23, ַא ֿפון

ּפָארטרעטן דרַײ

ּפָארטרעט מַײן
הַאלּפערן משה–לייב פֿון

שטערן, ווי ֿפיל זומער–שּפרענקלעך7

מיט גרוי. שווַארץ הָאר געמישטע

— שיינער קיין ניט בין איך ַאז — יָא

ֿפרוי. שיינע זיכער, איז דָאס

טַײוולסברעמען8, און נָאז ברייטע

; ווילד ליּפן וועלֿפיש9 און ציין

— בלויע אויגן הָאב איך ָאבער

מילד10. און בלויע, גוט אויגן

טַאנצן צום ֿפיס מַײנע ס'הָאבן

— טַאלַאנט ווָאס ווייניק ווייניק

מַײנע אויערן גרויסע די און

— ווַאנט11 די ווי הערן מוזיק

הַאמערט12 ווָאס הַארץ ַא מיט ָאבער

מיר געֿפעלט. ווי איך מיר, זינג

הַארצן ֿפון הַאמערטַאקט13 צום און

שיינע וועלט. גַאנצע טַאנצט די

— גרויסע ֿפליגל ָאדלער14 דער הָאט

שטַארקע הענט15. ברייטע הָאב איך

— ליבע און קַאמף לעבן דָאס הָאט

ברענט. און שרַײט איך בלוט ווָאס הָאב

מָאל ַא וועגן זיך ַאליין, שטענדיק ּפָאעט שרַײבט ַא
דרַײ  זַײנען ָאט מָאל גָאר ָאפֿן. ַא און פַֿארשטעלט1

דרַײ  ַאלע שרַײבער. ייִדישע בַאווּוסטע דרַײ פֿון ּפָארטרעטן
יָארן פֿון ערשטע די אין ַאמעריקע אין הָאבן עמיגרירט

מַאני–לייב ניו–יָארק. אין געלעבט און יָארהונדערט 20סטן
ַא איז (1953 — 1883 ברַאהינסקי, מַאני–לייב פֿון (ּפען–נָאמען

ווָאס הָאט  יונגע“ „די גרוּפע דער פֿון פָֿארשטייער2 וויכטיקער
ערשטער דער פַֿאר יָארן די אין ּפָאעזיע ייִדישע די בַאנַײט

איז אויך (1932 — הַאלּפערן (1886 משה4–לייב וועלט–מלחמה3.
שטענדיק איז נָאר גרוּפע, זעלביקער צו דער נָאענט געווען

,(1956 — 1888) דרַאּפקין ציליע גַאנג. אייגענעם זַײן געגַאנגען
זיך“, בַאוועגונג „אין מָאדערניסטישער דער דיכטערין פֿון ַא

ַא גרויסן רושם5 מיט  געמַאכט יָארן די צווַאנציקער הָאט אין
אינהַאלט6. ַא שטַארקן ערָאטישן מיט לידער אירע

ֿפון אויטָאּפָארטרעט

משה–לייב הַאלּפערן
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מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, נַאטַאליַא, יצחק,

רובי. עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com : אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

ֿפַאר נישטָא מעגלעכקייטן זענען סך קיין
 : עסטרַײכישן בחור8 ֿפון 18 יָאר ַאן

אין ציווילדינסט ַא אויס קלַײבט ָאדער מע
ָאדער ווערט ֿפַארנודזשעט9, און מע שּפיטָאל

לָאזן  זיך נחת10 ֿפון שעּפן ווָאס די, ֿפַאר —
שטַארבט  מע ַארמיי. די דערנידעריקן11 —
ָאדער, ָאדער ֿפון לַאנגווַײל12, סַײ, ווי סַײ

איך ! ֿפָאטערלַאנד ֿפַארן קַאמף אין חלילה13,
גורל14, מַײן ָאנגענומען געהַאט שוין הָאב

: ַאנטלויֿפן צו וועג בַאוויזן ַא זיך ס'הָאט ווען
„געדענקדינסט“.

ַאן וועגן זיך ס'הַאנדלט ? דָאס איז זשע ווָאס
דעם מיט זיך ֿפַארנעמט ווָאס ָארגַאניזַאציע

ווי „ַאמָאל“15. עסטרַײכישן ּפרָאבלעמַאטישן
דערציילט דָאס לַאנד זיך הָאט טרוימער16, ַא

דער  ווי ווּונדערלעכע מעׂשה17 : ַא גָאר
היטלערישער  דער קרבן18 ֿפון ערשטער

עסטרַײך ווָאלט מַײ 1938, אין געווַאלד19
ֿפַארַאנטווָארטלעך20  ֿפילן זיך געדַארֿפט ניט

עסטרַײכער ווָאס ֿפַארברעכנס21, די ֿפַאר
און לַאנד זייער אייגן בַאגַאנגען אין זענען

ַא — ַאליין עסטרַײך איירָאּפע. אין אומעטום
ווָאלט  שלווה23 — און שלום22 ֿפון סימבָאל

טָאן  מסוגל24 צו געווען נישט מָאל קיין דָאך
בירגער, ֿפון בילדער ! זַאך שרעקלעכע ַאזַא
אויף  „ֿפירער“ לּכֿבוד26 דעם יובלענדיקע25
דעם  צו ּפוצן נייט27 מע ווָאס ייִדן גַאסן, די
יָא  ס'איז דאגה28 ? מַײן נישט — טרָאטוַאר

מַײן דאגה !
הָאט זיך יָארן ַאכציקער די ערשט אין

אמתדיק29  ַאן ַאנטוויקלט עסטרַײך אין
די  געשיכטע. דער בַאווּוסטזַײן30 ֿפון
ַא איז „געדענקדינסט“ ָארגַאניזַאציע

1. Autriche/Austria 2. service militaire/military service 3. "service pour la mémoire"/Ho-
locaust Memorial Service 4. letoyves au profit de/for the sake of 5. Julien Then 6. ca-
dre/as part of 7. impressions 8. bokher garçon/boy 9. s'ennuie/get bored 10. ... nakhes 
prennent plaisir/take pleasure 11. humilier/be humiliated 12. ennui/boredom 13. kholile 
Dieu nous en préserve/God forbid 14. goyrl destin/fate 15. passé/past 16. rêveur/drea-
mer 17. mayse conte/tale 18. korbn victime/victim 19. violence 20. responsable/respon-
sible 21. crimes 22. sholem paix/peace 23. shalve sérénité/serenity 24. mesugl capa-
ble 25. jubilant/cheering 26. lekoved en l'honneur de/in honor of 27. oblige/are forced  
28. dayge problème/problem 29. e'mesdik véritable/genuine 30. conscience/conciousness 
יָאר .31 גַאנץ  tsofn du Nord/North 33. dorem du Sud/South 34. yisroel 35. sofklsof .32 ַא
finalement/finally 36. melukhe État/state 37. entreprises/ventures 38. bénévoles/volunteers  
39. kheyshek envie/desire 40. koykhes forces 41. aklal bref/in short 42. trime/work 
hard 43. ... iker principalement/mainly 44. koyne client/customer 45. commandé/ordered  
46. ... loshn langue indépendante/independent language 47. ressens/feel 48. khush 
sens/sense 49. moshl exemple/example 50. allumer/turn on 51. mettre le feu/make a fire
52. ponem visage/face 53. briquet/lighter 54. allumettes/matches 55. khaveyrim amis/
friends 56. goûter/taste 57. oytser trésor/treasure.   

הייסט  עס מיליטער–דינסט2 : צום ַאלטערנַאטיוו נַײער ַא עסטרַײך1 אין עקזיסטירט 1991 זינט
וועלט. דער ַארום אינסטיטוציעס ייִדישע לטובֿת4 ַארבעטן אין בַאשטייט און „געדענקדינסט“3

„געדענקדינסט“,  רַאמען6 פֿון די אין ייִדיש–צענטער ּפַאריזער אין איצט ווָאס ַארבעט טען5, יוליען
זַײנע וועגן הַײיָאר) אויסגעלערנט זיך הָאט ער ווָאס ייִדיש, (אויף געשריבן אונדז הָאט

אַײנדרוקן7.  

ּפַאריזער ייִדיש–צענטער מיטן בַאגעגעניש מַײן
טען יוליען פֿון

דיַאלָאג. געזעלשַאֿפטלעכן ֿפונעם רעזולטַאט
20 יונגע  ַארויס טָאג שיקט זי צו הַײנט

אין  יָאר31 — קַײלעכדיק ַא אויף מענטשן
און דרום33–ַאמעריקע און צֿפון32– איירָאּפע,

הָאט די מלוכה36  סוף–ּכל–סוף35 יׂשראל34.
ַאזעלכע שטיצן צו ָאֿפיציעל בַאשלָאסן

דָא  2005 זענען זינט אונטערנעמונגען37.
אין ּפַאריזער  אויך עסטרַײכער ֿפרַײוויליקע38

ַארבעט  בַײ דער העלֿפן זיי ייִדיש–צענטער.
ברענגען  חשק39 און שטַארקן ַא בַאווַײזן און
הָארעוועט42, מע ּכלל41, ַא ּכוחות40. ֿפרישע צו

צוועק. גוטן ַא ֿפַאר
דער בַאשטייט צענטער אינעם ַארבעט מַײן
ביבליָאטעקַארשעס.  די העלֿפן עיקר43 אין
ווָאס ביכער קָאנטרָאלירן מיר ַאלע איצט
דערצו ביבליָאטעק. דער אין זיך געֿפינען

אויף ביכער ֿפַארקויֿפן מיט זיך איך ֿפַארנעם
קונה44, הָאט יעדער אינטערנעץ. דערֿפַאר

לעצטן  אינעם בוך בַאשטעלט45 ַא הָאט ווָאס
טַאקע לָאמיר מיר. מיט טָאן צו געהַאט יָאר,

דָאס צוֿפרידן ! געווען זענען זיי הָאֿפן, ַאז
דָא, ַארבעט מַײן ֿפון טייל בלויז ַא איז ַאלץ

געווען ווָאלטן ַארבעטן קליינע ַאלע נָאר
בלויז וועל איך אויסצורעכענען. ֿפיל צו

מיט מיטגעַארבעט אויך כ'הָאב ַאז דערמָאנען
טעַאטער–טרוּפע (די „טרוים–טעַאטער“ דעם

מיר ֿפַאר ס'איז און ייִדיש–צענטער) ֿפונעם
ַאז דער וויסן צו לָאזן אַײך ֿפַארגעניגן ַא

די — ווין אין וועט שּפילן „טרוים–טעַאטער“
מַײן היימלַאנד ! ֿפון הויּפטשטָאט

אינטערעסַאנט זייער מיר ֿפַאר געווען ס'איז
נָאענט איז ַאזוי ווָאס לערנען ייִדיש, צו זיך

ַאן איז זיך, ייִדיש ֿפַארשטייט דַײטש. צו

ֿפונדעסטוועגן לשון46. אומָאּפהענגיק
מיט ַא שּפרַאכלעכן  עס איך דערשּפיר47

! דַײטשישער ַא ַאלץ נָאך איז ווָאס חוש48
סיטוַאציעס. קָאמישע סך ַא צו ֿפירט דָאס

דַארף  ַאז מע עמעצער זָאגט משל49 : ַא
מיינט דַײטש אויף קָאמּפיוטער. „ָאנצינדן“50 ַא

ניט דעמָאלט איך קען „אונטערצינדן“51. עס
זיך צעגיסט ווָאס שמייכל, גרויסן ַא בַאהַאלטן
איר,  מיט ווָאס ווילט „און ּפנים52 : אויֿפן מיר
ָאנצינדער53 צי  ַאן מיט ָאנצינדן, עס זָאל איך

זָאגן. הָאב איך חשק צו ,“? שוועבעלעך54 מיט
ייִדיש–צענטער  חֿברים55 ֿפונעם די דַאנק ַא נָאר

ֿפַארזוכן56 ֿפון  געלָאזט מיר הָאבן ווָאס
זייער זען און שּפרַאך און זייער קולטור

ַאז אַײנדרוק ַאן איך הָאב וועלט, ווּונדערלעכע
! אוצר57 גרויסן ַא דָא ַאנטדעקט איך הָאב

טען יוליען


