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ָאן1  אויבן ַאווַאנגַארד ייִדישער
פֿעברוַאר ביזן 17טן  11טן פֿון געשיכטע2 קומט איצט פָֿאר, און קונסט פֿון ייִדישער מוזיי ּפַאריזער אינעם

1939 מיטן  — 1914 יָארן ַאווַאנגַארד און דעם ייִדישן בוך אין די אויסשטעלונג4 פֿון ייִדישן ּפרעכטיקע3 ַא מַײ,
צוקונפֿט“5. „פַֿארגַאנגענע נָאמען

ֿפון  בכלל6 און קונסט ֿפון ליבהָאבער די

איצט  בֿפרט7 הָאבן בוכקונסט ייִדישער

בַאווּונדערן8  צו געלעגנהייט זעלטענע ַא

ייִדישע זַאמלונג אויסערגעוויינטלעכע ַאן

מערהייט גרויסע די ווָאס ַאווַאנגַארד–ביכער,

די יקר–המציאותן10. זענען אמתע9 ֿפון זיי

ַאזַאן נַאטַאלי דורך צוגעגרייט אויסשטעלונג,

ֿפון  און הלל11 קַאזָאווסקי, מיט דער מיטהילף

אייגענע ַארום סניעזשעק, נעמט דָארָאטַא

ַאנדערע ֿפון אויך און מוזיי, ֿפונעם זַאמלונגען

(די יׂשראל12–מוזיי דער אינסטיטוציעס, ווי

ליזַא ַארָאנסָאן), און ֿפון בָאריס זַאמלונג

ּפעטערבורג אין מוזיי עטנָאגרַאֿפישער דער

דער ּפַאריזער אויך און (ַאנ—סקיס זַאמלונג),

מעדעם–ביבליָאטעק. — ייִדיש–צענטער

קען  ווערק 210 אויסגעשטעלטע די צווישן

צַײטשריֿפטן אויף  און ביכער בַאווּונדערן מען

רוסלַאנד ֿפון קינסטלער דורך אילוסטרירט העברעיִש, און רוסיש ייִדיש,

עטלעכע לענדער. ַאנדערע און ּפוילן רַאטן–ֿפַארבַאנד13), ֿפון (שּפעטער

יׂשׂשכר– צי טשַײקָאוו יוסף15 ליסיצקי14, אל. שַאגַאל, מַארק ווי זיי, ֿפון

הָאבן  זיי ַאז ווייסן ַאלע כָאטש18 ניט בַאווּוסט17, גָאר זענען ריבַאק16 בער

די  געמַאכט בַײשּפיל צום הָאט שַאגַאל — ביכער ייִדישע אילוסטרירט

צַײטשריֿפט שטרָאם (מָאסקווע,  ַאווַאנגַארדיסטישער דער הילע19 צו

און  הָאֿפשטיין דוד טרויער ֿפון ציקל דעם אילוסטרירט ,(1924-1922

ווּו (ּפַאריז, 1924) כַאליַאסטרע20 ַאלמַאנַאך ֿפונעם צוויי נומער דעם

ליסיצקי הָאט אל. און אייֿפל–טורעם21 ; דעם מען זעט הילע דער אויף

ֿפַאר און ַא ּפָאעמע חד–גדיה22 (חד–גדיא) ַאנדערע, צווישן אילוסטרירט,

לייב.  מַאני ייִנגל צינגל כווַאט23 ֿפון קינדער

השּפעה24 ֿפון  די די אויסשטעלונג ווַײזט

עיקר25 רוסישן)  (דער ַאלגעמיינעם דעם

קינסטלער, ייִדישע אויף ַאווַאנגַארד

ייִדישלעכן סּפעציֿפישן זייער אויך און

ווי זען דָארטן קען מע כַארַאקטער.

ֿפַאר די מָאלער געווען וויכטיק עס איז

ֿפָאלקלָאר ייִדישן מיטן קָאנטַאקט דער

שולן27) בַאמָאלטע חֿפצים26, (רעליגיעזע

ָארנַאמענטיק טרַאדיציָאנעלער דער מיט און

בַאזונדערע ַא מצֿבות28). אויף בַײשּפיל (צום

צוגעשריבן30  אויך ווערט חשיֿבות29

די  ֿפון ַאלף–בית31 : עטלעכע ייִדישן דעם

אותיות32  ייִדישע די געניצט הָאבן קינסטלער

ַא וויכטיקן גרַאֿפישן עלעמענט, ווָאס ווי

די הילעס אויף בַײשּפיל זען צום קען מע

כַאליַאסטרע  ֿפון נומער ערשטן דעם ֿפון

חיים33  ֿפון געצייכנט ,(1922 (ווַארשע,

ּפרץ35  ֿפון קוּפע34 די דער ּפָאגרָאם–ּפָאעמע ֿפון ווַײנטרויב צי ווָאלף

בערלעווי. געצייכנט ֿפון הענריק מַארקיש,

צווישן ֿפַארבינדונג שטַארקע די געוויזן אויך הָאבן ָארגַאניזַאטָארן די

ווי ַאווַאנגַארד–ליטערַאטור, דער און קונסט ייִדישער מָאדערנער דער

יונג–ייִדיש. דער לָאדזשער גרוּפע ֿפון ֿפַאל אין

ווָאס קַאטַאלָאג ּפרעכטיקן בַאגלייט ֿפון ַא ווערט אויסשטעלונג די

ייִדישער ַאווַאנגַארדיסטישער דער ַארטיקלען וועגן ַארום נעמט

קָאלירטע אויך ווי די קינסטלער, נָאטיצן וועגן ביָאגרַאֿפישע קונסט,

קונסטווערק. אויסגעשטעלטע די ֿפון רעּפרָאדוקציעס

1. à l'honneur/in the forefront 2. Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme/Jewish Museum 3. magnifique/wonderful 4. exposition/exhibition
5. Futur antérieur/Future anterior 6. bikhla'l en général/in general 7. bifra't en particulier/in particular 8. admirer/admire 9. e'mese 
véritables/genuine 10. yeka'r-hamtsi'esn livres rares/rare books 11. hilel 12. yisroel Israël 13. Union soviétique/Soviet Union 14. El 
Lissitzky 15. yoysef 16. yisoskher Issachar Ber Ryback 17. célèbres/famous 18. bien que/although 19. couverture/cover 20. La Bande/
The Gang 21. tour Eiffel/Eiffel Tower 22. khad-gadye Un chevreau, texte traditionnel lu à Pâque/One Little Kid, traditional text read 
for Passover 23. Filourdi le dégourdi/Yingl Tsingl Khvat 24. hashpoe influence 25. ... iker surtout/mainly 26. khfeytsim objets/objects 
27. synagogues peintes/painted synagogues 28. matseyves pierres tombales/tombstones 29. khshives importance 30. attribué/attributed 
31. alef-beys alphabet 32. oysyes caractères/letters 33. khaim 34. Le Tas/The Mound 35. perets.
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אויג
ווי ווַײזט ֿפָאלקסווערטל1 דָאס קָאּפ“ — אין אויג ַאן ָאּפ ווי עס „היט

איז ַאלע שּפרַאכן אויגן. ווי אין אונדז די זַײנען עס טַײער ווי און נייטיק

ווָארט אויג. דעם אויסדריקן2 ַארום סך ַא ייִדיש אין דָא

ַא הָאט גוט זעט ווָאס דער פֿעיִקייט3 צו זען רוֿפט מען די ראיה4. די

שַארף ַאזוי נישט זעט ווָאס דער און ָאדלער5) ַאן (ווי ראיה שַארֿפע

זען ניט קען ווָאס מענטש ַא מוילווָארף6). ַא (ווי ראיה שווַאכע ַא הָאט

גייט דָאס ָאבער — נַאר ניט זען איז ַא ל  וו י ווָאס  (דער בלינדער. ַא איז

(! טעמע הַײנטיקער דער ֿפון ַארויס שוין

אייגעלעך הערט  אייגעלע. געוויינטלעך איז אויג ֿפון דימינוטיוו דער

לָאדזשער ֿפון וויגליד בַארימטן אינעם ווי וויגלידער7, ַאלע אין מען

געֿפינט ליבעלידער אין אויך .(3 ז' (זעט אייגעלעך“ די צו „מַאך געטָא

שווַארצע, געוויינטלעך זענען זיי .(4 (זעט ז' אויגן און מען אייגעלעך

אין  ווי „ּכשרע9 אייגעלעך“, דָא אויך ס'איז צַארטע8. ָאדער זיסע,

קענען ֿפינקלען11, גרינינקע ביימעלעך“. אויגן „אונטער די ביַאליקס10

אים  אייגעלעך מיינט עמעצן ַאֿפילו13 שטרַאלן. מַאכן בליצן12, שַײנען,

ביסטו  „בַײ מיר ליד אינעם זיך14. חנדלען בליקן, קָאקעטישע ווַארֿפן

דיר מיט איך ווָאלט די אויגן, רעדסט מיט דו „ווען מען שיין“ געֿפינט

דָא זענען ליב, ט ש י שטַארק נ הָאט מע מענטשן ווָאס ֿפַאר געפֿלויגן“.

ממזרישע17. און גזלנישע16 גנֿבישע15, הינטישע, אויגן

טירן און שיך הָאבן נָאדלען19, אויגן. הָאבן און חיות18 מענטשן נישט נָאר

בלום. ַא איז אייגעלע20 חנהלעס ַא אויג. ַאן הָאט אורַאגַאן ַאן אייגלעך.

עס ווָאס אויס קלַײבט אויג. ווָארט אויסדריקן מיטן ּפָאר ַא איר הָאט ָאט

אַײך : געפֿעלט

ווייניקער מער ערך21, ַאן = אויג אויֿפן

ער איז זייער ענלעך צום טַאטן = אויג אויסן איז דער טַאטע ער
אומֿפַארשעמט22 ָאֿפן, עס טָאן = די אויגן אין ֿפַאר עמעצן זַאך ַא טָאן

בַאהַאלטענערהייט23 טָאן עס = אויגן די הינטער עּפעס זָאגן) (צי טָאן

זייער קלָאר עס איז = אויגן ווַארֿפט זיך אין די עס

מענטשן צוויי צווישן ּפריווַאט, = אויגן ֿפיר אונטער
זשעדנע24 זַײן = הָאבן גרויסע אויגן

אויף מֿבין25 ַא זַײן = אויג ֿפַאר הָאבן ַאן

ווַארט אומגעדולדיק מע עּפעס = אויף אויגן זיך אויס די קוקט מע

קוק בייזער ַא ַאז ַאזַא ּכוח26, הָאבן אויגן ַאז געגלייבט לַאנג מען הָאט

לשון–קודש28  אויף אויג. בייז מען ַא רוֿפט דָאס מענטשן. שַאטן27 ַא קען

דער  שלעכטס, ֿפון מענטשן ַא ָאּפצוהיטן ּכדי30 עין–הרע29. ַאן עס הייסט

„דָאס  עין–הרע32 : צו קיין מען גיט גוטס, עּפעס זָאגט מע ווען עיקר31

עין–הרע, קיין אויס, זעט „איר עין–הרע“. קיין שיין, ַאזוי איז מיידעלע

געזונט“. בעסטן אין

שטיק : ַא בילדערישע33 אויסדריקן גָאר צוויי מיט ענדיקן לָאמיר

ַא קללה34 — עס און נַאר), ַא באַשרַײבונג ֿפון (ַא אויגן מיט פֿלייש

עין–הרע ! געדַאכט35, קיין אונדז ֿפַאר נישט ! אויגן די ַארויס אים זָאלן

1. proverbes/proverbs 2. loin des yeux/out of sight 
3. aroy'sganvenen voler/steal 4. blanc/white 5. ganef voleur/
thief 6. ici débordent/overflow.

שּפריכווערטער1
מיינט. הַארץ דָאס ווָאס דערציילט אויג ● דָאס

מויל. גרעסער ווי דָאס זַײנען אויגן ● די

אויס דעם הַארצן. — אויגן2 די ● אויס

צוויי. מער ווי אויגן זעען ● ֿפיר

אויגן.  די ווַײסל4 ֿפון דָאס ַארויסגנבֿענען3 איינעם קען  ● ער

גנֿב5). גוטן ַא וועגן מען זָאגט (דָאס

איבער6. אויגן די גייען ֿפול איז הַארץ דָאס ● ווען

ניט גענומען. הענט ווָאלטן די ניט געזען אויגן ווָאלטן ● די

(לעּפלעך) לעּפל דָאס

(ברעמען) ברעם די

וויִע (וויִעס) די

ווַײסל דָאס

איריס דער

שווַארצַאּפל דער

ברילן די

זונברילן די

קָאנטַאקט–לינדזן די

טרער (טרערן) די

ציבעלע–טרערן

אויגנבליק דער

קורצזיכטיק

ווַײטזיכטיק

אויגן קַאסָאקע

paupière/eyelid

sourcil/eyebrow

cil/eyelash

blanc/white

iris

pupille/pupil

lunettes/eyeglasses

lunettes de soleil/sunglasses

verres de contact/contact lenses

larme/tear

larmes de crocodile/crocodile tears

coup d'œil/glance

myope/nearsighted

hypermétrope, presbyte/farsighted

yeux louches/cross-eyed

אויגן–גלָאסַאר

וואָרט ַא אַרום

1. dicton populaire/folk saying 2. expressions 3. capacité/ability 
4. rie vue/eyesight 5. aigle/eagle 6. taupe/mole 7. berceuses/
lullabies 8. tendres/tender 9. ko'shere innocents/innocent 
10. Khaim Nakhman Bialik (1873-1934) 11. étinceler/sparkle 
12. lancer des éclairs/flash 13. afile même/even 14. kheyndlen 
… faire les yeux doux/flirt 15. gney'vishe fourbes/thievish 
16. gazlo'nishe féroces/murderous 17. mamze'yrishe malins/sly 
18. khayes animaux/animals 19. aiguilles/needles 20. kha'neles 
… pensée/pansy 21. ... erekh à peu près/roughly 22. sans 
vergogne/shamelessly 23. en cachette/behind one's back 24. avide/
greedy 25. meyvn expert 26. koyekh pouvoir/power 27. faire du 
mal/harm 28. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 29. eyn(h)ore, 
ain-hore, (pop.) nehore mauvais œil/evil eye 30. kede'y afin
de/in order to 31. … iker surtout/especially 32. keyneyn(eh)ore 
que le mauvais œil soit écarté/no evil eye 33. imagés/picturesque 
34. klole malédiction/curse 35. que cela nous soit épargné/may 
it not happen to us.
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קיין מַאנדלען22 ניט קיין רָאזשינקעס, ניט

קיין מַאנדלען ניט און קיין רָאזשינקעס ניט

געֿפָארן הַאנדלען, ניט טַאטע איז דער

זון, מַײן לולינקע

זון. מַײן לולינקע

און ַאוועק, אונדז הָאט ֿפַארלָאזט ער

עק, נָאר ַאן הָאט די וועלט ווּו

זון, מַײן לולינקע

זון. מַײן לולינקע

וועלף24, ס'ווויען סָאוועס23, ס'שרַײען

העלף, און זיך דערבַארעם25 גָאט,

זון, מַײן לולינקע

זון. מַײן לולינקע

ווַאכט26, ער און ער שטייט ערגעץ

סך, ַא רָאזשינקעס מַאנדלען,

זון, מַײן לולינקע

זון. מַײן לולינקע

אויף זיכער שוין, ר'וועט27 קומען

קרוין28, איינציק מַײן קינד, דיך, זען

זון, מַײן לולינקע

זון. מַײן לולינקע

לָאדזשער געטָא פֿון צוויי לידער

אייגעלעך די צו מַאך

אייגעלעך, די צו מַאך

קומען ֿפייגעלעך ָאט

ַארום דָא קרַײזן און

וויג15. דַײן ֿפון קָאּפנס צו

הַאנט, ּפעקל אין דער דָאס

; ברַאנד16 און אַש אין הויז דָאס

קינד, מַײן זיך, לָאזן מיר

גליק. זוכן

ֿפַארמַאכט, גָאט הָאט וועלט די

נַאכט, איז אומעטום און

אונדז אויף ווַארט זי

שרעק, מיט און שוידער17 מיט

ביידע דָא מיר שטייען
שווערער שעה18 אין שווערער,

ווּוהין ניט, ווייסן און

וועג. דער ס'ֿפירט

אייגעלעך... די צו מַאך

בלויז נַאקעט אונדז הָאט מען

ֿפון אונדזער הויז, ֿפַאריָאגט19

ֿפינצטערניש אין

פֿעלד, אין אונדז געטריבן

ווינט הָאגל20, שטורעם, און

קינד, מַײן בַאגלייט, אונדז הָאט
בַאגלייט אונדז אינעם ָאּפגרונט21

וועלט. דער ֿפון

אייגעלעך... די צו מַאך

1. inauguration  2. interdits/forbidden 3. oylem public 4. yeshaye 5. besh'as pendant/
during 6. milkhome guerre/war 7. tel-aviv  8. malkhes  royaume/kingdom  9. thom 
abîme/abyss 10. khurbm  Shoah 11. dovid 12. … ararat célèbre café-théâtre à Lodz/
famous café-theater in Lodz 13. adapté/adapted 14. déporté/deported 15. au chevet de 
ton berceau/at the head of your cradle  16. feu et cendres/fire and ash 17. horreur/horror
18. sho heure/hour 19. chassés/drove (us) out 20. grêle/hail 21. abîme/abyss 22. … raisins 
secs … amandes/… raisins … almonds (référence à la célèbre berceuse/reference to the 
famous lullaby מַאנדלען מיט  hiboux/owls 24. hurlent les loups/wolves howl .23 (רָאזשינקעס
25. prends pitié/take pity 26. veille/watches 27. קומען וועט  couronne (expression de .28 ער
tendresse)/crown (term of endearment).

ַאן געטָא. אין לָאדזשער געווָארן זענען ָאנגעשריבן לידער צוויי די

מָאל ערשטן צום געזונגען זיי הָאט דיַאמַאנט, ַאלַא ָאּפערע–זינגערין,

אין  געטָא אין „קולטורהויז“ ָאֿפיציעלן דערעפֿענונג1 ֿפונעם דער אויף

זיי  נָאר ֿפַארווערט2 געווָארן, לידער שּפעטער זענען די .1941 מַארץ

זיי געקענט  מענטשן הָאבן ַא סך עולם3 און דעם געפֿעלן זייער זענען

געזונגען. און אויסנווייניק אויף

ַא ,(1990 - שּפיגל (1906 ישעיה4 ָאנגעשריבן הָאט ווערטער די

אין געווָארן געבוירן איז ער עסיייִסט. און ּפרָאזַאיִקער ּפָאעט, ייִדישער

ער געווען  מלחמה6 איז דער בשעת5 ָארעמער היים. ַאן אין זייער לָאדזש

און לידער געשריבן ער הָאט דָארטן געטָא. לָאדזשער אין ֿפַארשּפַארט

הָאפֿענונג דער געטָא מיט אין בַאגרָאבן הָאט ווָאס ער דערציילונגען,

הָאט ער לידער צוויי די מָאל געֿפינען. ָאט ַא זיי וועט ַאז עמעצער

ליקווידַאציע דער נָאך עווַא. טעכטערל זַײן ֿפון טויט נָאכן ָאנגעשריבן

אין אוישוויץ און געווען שּפיגל איז אין 1944 געטָא לָאדזשער ֿפון

איז ווען ער מלחמה און די איבערגעלעבט הָאט ַאנדערע לַאגערן. ער

הָאט יָאר ּפָאר ווערק. ַא זַײנע געֿפונען ַאליין ער הָאט לָאדזש אין צוריק

ּתל–ַאֿביֿב7. אין בַאזעצט זיך ער הָאט 1951 אין און געלעבט אין ּפוילן ער

ּתהום9 הָאבן  אין געטָא צי מענטשן מלכות8 ווי ווערק, בַאקַאנטסטע זַײנע

דעם חורבן10. טעמע ֿפַאר ַא

צו די מוזיק ָאנגעשריבן הָאט ווָאס ,(1944 - 1884) בייגעלמַאן  דוד11

דער קָאמּפָאזיטָאר. ֿפַאר לָאדזשער ַא בַאווּוסטער געווען איז לידער,  די

קליינקונסט–טעַאטער ַאררט12. דעם מיט מיטגעַארבעט ער  מלחמה הָאט

מוזיק ָאנגעשריבן און ֿפָאלקסלידער ייִדישע סך ַא בַאַארבעט13 הָאט  ער

געווָארן אויך ֿפַארשיקט14 איז ער ּפָאעטן. ֿפון ייִדישע לידער עטלעכע  צו

אומגעקומען. דָארטן איז און אוישוויץ אין

: בען. צייכענונג שּפיגל. ישעיה
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אויגן

: ַאבֿרהם עלשטיין1  מוזיק

ּפיקָאן מָאלי : ווערטער

1934 ניו–יָארק,

נַאכט ֿפינצטערע ַא ס'איז

: טרַאכט און מיר זיץ איך און

ווערט2. קיין גָארניט הָאט לעבן מַײן

ּפוסט3, און ליידיק ס'איז

אומזיסט5, שטרעבן4 מַײן

באַשערט7. ניט מיר איז מזל6 קיין

שטרַאל, ַא — ּפלוצים8 נָאר

: קווַאל ליכטיקער ַא

דערזען. אויגן הָאב איך צוויי

הָאב בַאלד דערֿפילט איך

ֿפַארשּפילט9, איז הַארץ מַײן

געווען. צוֿפרידן בין איך נָאר

— אויגן

אויגן, שווַארצע דַײנע ֿפַאר

אַײנגעבויגן שטייט זיי ֿפַאר

זון. ליכטיקע די

— אויגן

אויגן, שווַארצע דַײנע ֿפַאר

הָאבן צוגעצויגן זיי

הַארץ, מַײן

געווָארן ֿפַארשקלַאֿפט10 בין איך און

גַאנץ לעבן אויף ַא

געווָארן, ֿפַארגַאֿפט11

שטרעבן וויל איך און

געבן. זיי צו ַאלץ

— אויגן

אויגן, שווַארצע דַײנע ֿפַאר
טויגן12 ניט וועט מער וועלט די

אויגן. שווַארצע דַײנע ָאן

1. avrom Ellstein 2. valeur/worth 3. vide/
empty 4. aspirations/striving 5. en vain/
on vain 6. mazl chance/good fortune 
7. destiné/destined 8. soudain/suddenly 
9. perdu/lost 10. tombé en esclavage/
enslaved 11. en extase/dazzled 12. ici 
n'aura plus de sens/will be worthless.

געמיש ֿפון  ַא בוענָאס–אַײרעס סוף1 19טן יָארהונדערט, איז אין אויֿפגעקומען איז ווָאס טַאנגָא, דער

ֿפרַאנקרַײך), און איטַאליע שּפַאניע, ֿפון עיקר2 (דער אימיגרַאנטן ֿפַארשיידענע די ֿפון קולטורן די

דער  אויֿפגעווַאקסן איז ַאזוי ווי מוזיק. אינדיַאנער און ַאֿפריקַאנער דער השּפעה3 ֿפון ַא מיט

אין טַאנגָאס שַאֿפן ָאנגעהויבן הָאבן דערקלערט : „ייִדן טשַאצקיס ליויקַא ? טַאנגָא ייִדישער

קָאנטַאקט אין זַײן צו — גענוג ַאסימילַאציע ֿפון ניווָא געוויסער ַא געווען שוין ווּו ס'איז ערטער

ֿפון ייִדיש.  דערווַײטערן זיי זָאלן זיך ַאז נישט ַאזוי ֿפיל און בַאפֿעלקערונג4 ַארומיקער דער מיט

ָאדער ווַארשע מָאנטעווידעָא, בוענָאס–אַײרעס, — שטעט ֿפון די גרויסע ַא ּפרָאדוקט ס'איז

זייער  איז טַאנגָא קלַאנג6 ֿפון טרויעריק–בענקענדיקער5 דער ַאז בַאמערקן אויך מעג מע ניו–יָארק.

מוזיק“. ייִדישער דער צו נָאענט

1. Lloica Czackis 2. titre en anglais/English title : One in a Million 3. Molly Picon 
4. avrom Ellstein 5. mishpokhe famille/family 6. Alsace 7. chercheuse/researcher (fem.) 
8. conférences/lectures 9. faire ressortir/bring out 10. tam saveur/savor 11. CD 12. camps 
13. beys pendant/during 14. milkhome guerre/war 15. Shmerke Kaczerginski (1908-
1954) 16. rares/rare.

1. sof à la fin de/at the end of 2. … iker surtout/mainly 3. hashpoe influence 4. population
5. triste et nostalgique/sorrowful yearning 6. son/sound.  

טשַאצקיס1  ליויקַא

„טַאנגעלע“ איר און

טַאנגָא, ייִדישער ַא איז „אויגן“ ליד דָאס

ַא ֿפַאר 1934 אין ניו–יָארק אין געשריבן

איינס נָאמען מוזיקַאלישער קָאמעדיע מיטן

מַאלי ֿפון זַײנען ווערטער די 2! רעכטס ַא און

ֿפון  סטַאר גרעסטע די ּפיקָאן3 (1898—1992),

איז מוזיק די קָאמעדיע. מוזיקַאלישער ייִדישער

איינער  עלשטיין4 (1907—1963), ַאֿברהם ֿפון

ייִדישן ֿפון קָאמּפַאזיטָארן די בַארימטסטע ֿפון

צו מוזיק די ָאנגעשריבן הָאט ער טעַאטער.

ייִדל מיטן פֿידל  ווי ּפיעסעס בַארימטע ַאזעלכע

אויף הָאבן לַאנג געשּפילט ווָאס מַאמעלע, און

ברָאדוויי“ „ייִדישער (דער עוועניו“ „סעקָאנד

ֿפון געמַאכט הָאט מע איידער ניו–יָארק), אין

ֿפילמען. זיי

ֿפונעם אויסגעקליבן מיר הָאבן ליד דָאס ָאט

ַא טשַאצקיס, ליויקַא ֿפון רעּפערטוַאר

סך ַא ֿפון לידער זינגט ווָאס זינגערין יונגע

(ֿפָאלקמוזיק, זשַאנערס ֿפַארשיידענע

מָאדערנע רענעסַאנס–לידער, ָאּפערע,

ווי בַאקַאנט מערסטנס איז נָאר מוזיק...),

שטַאמט זי טַאנגָא. ייִדישן ֿפון זינגערין די

נָאר משּפחה5, ייִדישער ַארגענטינער ַאן ֿפון

שטודיעס איירָאּפע. אין לַאנג שוין וווינט

ָאנגעהויבן הָאט זי קלַאסישער מוזיק ֿפון

ענגלַאנד. געענדיקט אין ַארגענטינע און אין

אין ַא קליין ֿפרַאנקרַײך, אין זי וווינט איצט

זייער  און מַאן איר עלזַאס6 מיט אין שטעטל

ליובַא. טָאכטער, 3–יעריקער

ייִדישן  ֿפָארשערין7 ֿפון ַא אויך איז ליויקַא

הַאלט און ַארטיקלען שרַײבט זי טַאנגָא :

סּפעקטַאקל  איר טעמע. דער אויף רעפֿערַאטן8

צַארטן ַא מיט טַאנגָא ַא — „טַאנגעלע“ הייסט

זי מיט וועלכן ייִדישלעכן דימינוטיוו „עלע“,

די  טעם10 ֿפון היימישן דעם ַארויסהייבן9 וויל

ליויקַאס ֿפון נָאמען דער אויך איז דָאס לידער.

ֿפון לידער ַאנטהַאלט ווָאס קָאמּפַאקטל11, ערשט

נָאר בוענָאס–אַײרעס, און ניו–יָארק ווַארשע,

געשריבן הָאט מע ווָאס טַאנגָאס סך ַא אויך

בעת13  לַאגערן12 און געטָאס די אין געזונגען און

גָאר בַאקַאנטע זענען דָא עס מלחמה14. דער

צי  קַאטשערגינסקיס15 „ֿפרילינג“ ווי לידער

ייִדיש“, ווָאס אויף טַאנגָא ַא מיר „שּפיל זשע

און צו מלחמה דער ֿפַאר ּפָאּפולער געווען איז

אין ווערטער נַײע צוגעגעבן הָאט מע וועלכן

זעלטענע16 טיטלען  אויך און געטָא, קָאוונער

אין לַײדן וועל „איך ַארגענטינער דער ווי

אויסגעקליבענער אונדזער ָאדער שטיל“, דער

„אויגן“.
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קענער ֿפאַר קעסטלשּפיל

ניט  ָא) און ַא = = נקודות1 (א קיין ניט מען ניצט קעסטלשּפיל דעם אין

ווי  יעדער זיך וי רעכענען און ַײ, יי, ן). וו, = סוף–אותיות2 (נ קיין

איין אות.

דעפֿיניציעס

הָאריזָאנטַאל

אליעזר4  נָאמען מיטן ייִדיש, אויף משלים3–שרַײבער גרעסטער דער א.

.(1932 - 1880)

דעם ווי. ֿפַאר ֿפריִער ווי, — ניט ניין ב.

„ּכלי–זמרַײ“5. ֿפון אויסלייג ֿפָאנעטישער ג.

העברעיִש  אויף דער הייליקייט“ „שּפרַאך ֿפון ֿפון איניציַאלן ד.

לערנער. ַא ווי ָאדער לערער ַא ווי ַארבעט —

געוויקס7. שטעכיק שטעכלקע6, ה.

ֿפרייד. — הַאלבע צו שמעקן ֿפעיִקייט חוש–הריח8, ו.

ֿפרוכט. — אויסגעטריקנט מָאגער, ז.

איבלען. ָאּפשטויסנדיק9, זַײן — ווַאסער געזַאלצן סך ַא ח.

ַאמָאליקע  צווישן קָארטנשּפיל בַאליבטע — קוסט10 ביימל, קליין ט.

רוסישע ייִדן.

ווערטיקַאל

קרום. קוקנדיק .1

— בַאמבוס. צוועק, רעזולטַאט .2

גענערַאציע. .3

וויידל11. — ָאדער שמעקן צום ָאטעמען עֿפענונג .4

ענד. סוף12, — ווַאלד דעם ניט מָאל ַא מען זעט זיי איבער .5

„ּפעלע“ ֿפון ריכטיקער אויסלייג — דָאס בלוט ֿפליסט זיי אין .6

(„ווּונדער“).

אים גרינגער ס'איז — גַאז ווַאסער ָאדער דער דָאס ֿפליסט זיי אין .7

נָאמען. ַא ֿפון ווי קלייד ַא ֿפון ָאּפצּוווַאשן

נעז. די ֿפון צוויי דריטל — ווַארטן ניט דַארף דינען, מען בַאלד קען .8

נומער קומענדיקן אינעם לייזונג די

שּפילן...  זיך לָאמיר

67 נומ' קעסטלשּפיל ֿפון ֿפונעם לייזונג די

1. nekudes points-voyelles/vowel signs 2. sof-oysyes lettres 
finales/final letters 3. mesholim fables, sing. moshl 4. eliezer 
5. klezmeray' musique klezmer/klezmer music 6. épine/thorn 
7. plante épineuse/thorn bush 8. khush-hareyekh odorat/sense 
of smell 9. répugnant/repulsive 10. arbuste/bush 11. queue/tail 
12. sof fin/end.

מ קס א שה
ימאמ ל עגע
נעטא ע נקמ
דקקר ק קיד
עשעק נ עקע
רטקא י רער
האמט ק ירק
ייפיש ר נעע
מלשק ק סקה
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קָאמּפיוטער דורך רעקָאנסטרויִרט ּפנים1 ווערט קלעָאּפַאטרעס
מַאטוועיעוו פֿון יואל2

ענגלישע  הָאט די חודש3 צוריק ַא מיט

אַשטָאן ַאן סַאלי ד''ר עגיּפטָאלָאגין

הָאט רעקָאנסטרויִרט, ַאז זי איבערגעגעבן,

דָאס ֿפון ַא קָאמּפיוטער, הילף דער מיט

מיצרישער5  בַארימטער דער ֿפון ּפנים אמתע4

זיבעטער. דער קלעָאּפַאטרע הערשערין,

ביָאגרַאֿפיע קלעָאּפַאטרעס ֿפָארשט אַשטָאן

ָאנגעשריבן עטלעכע הָאט און יָאר, ַא סך שוין

ַא ָאּפגעגעבן הָאט זי איר. וועגן ביכער

ֿפַארשיידענע צונויפֿשטעלן אויף יָאר גַאנץ

ַארַײנגערעכנט6  קיניגין, דער ֿפון באַשרַײבונגען און בילדער אויטענטישע

די אויך ווי חפֿצים8, ַאנדערע און מטבעות7, בַארעליעֿפן, סטַאטועס, די

בַאטרַאכט, ַאז אין גענומען אויך זי הָאט מחברים10. אורַאלטע9 ֿפון ווערק

ַא געמישטער גריכיש–עגיּפטישער ֿפון הָאט געשטַאמט [...] קלעָאּפַאטרע

[...] דינַאסטיע.

נַײער דער ֿפַאר 69 יָאר אינעם געווָארן געבוירן איז קלעָאּפַאטרע

בית–ּתלמי11  ֿפון קיניגין לעצטע די געווען איז זי צַײט–רעכענונג.

וועלכע ָאּפשטַאם, מַאקעדָאנישן ֿפון דינַאסטיע העלעניסטישע די —

אירע  איינער ֿפון 300 יָאר. מצרים12 איבער אין געהערשט הָאט

ייִדישער דער אין בַאקַאנט איז צווייטער, דער ּתלמי עלטער–זיידעס13,

אים  ֿפַאר חכמים14 הָאבן זיבעציק ייִדישע ווָאס צוליב דעם, געשיכטע

גריכיש. אויף ּתורה15 די איבערגעזעצט

די בַאקומען קלעָאּפַאטרע הָאט טַאטן, איר ֿפון טויט יָאר, נָאכן צו 18

געטָארט נישט הָאט ַא ֿפרוי ווָאס דעם מצרים. צוליב גַאנץ איבער מַאכט

געהַאט16 מיט  חתונה ֿפָארמעל זי הָאט ַאליין, לַאנד אינעם הערשן [...]

ֿפולע דָאס געהַאט הָאט וועלכער ייִנגל, קליין ַא — ברודער אייגענעם איר

לַאנד מיטן ָאנגעֿפירט זי הָאט ָאבער, למעׂשה18, ַא ּפרעה17. זַײן רעכט צו

צוזַאמען  מצֿב20 ; ַאזַא אויף ּכעס19 געווָארן אין איז ברודער ַאליין. איר

ֿפונעם זיי ֿפַארטריבן קלעָאּפַאטרען הָאבן ּפָאטין, שני–למלך21, זַײן מיט

ַארמיי, ַאן ֿפַארזַאמלט ָאבער בַאלד קיניגין הָאט ֿפַארטריבענע די לַאנד.

[...] טרָאן. דעם צוריק איבערגענומען און

ֿפירער יוליוס רוימישן דעם ֿפון דער הילף מיט

ֿפולע די בַאקומען קלעָאּפַאטרע הָאט צעזַאר,

אין ֿפַארליבט הָאט זיך לַאנד. זי אינעם מַאכט

מער ווי 30  הגם22 ער איז געווען צעזַארן,

ַא געבוירן ֿפון איר, און הָאט אים עלטער יָאר

יוליוס נָאך שּפעטער, ּפטָאלעמיי–צעזַאר23. זון,

צונויֿפגעגַאנגען24 מיט  זי זיך איז טויט, צעזַארס

ַאנטָאניוס, מַארקוס ֿפירער, רוימישן ַאנדער ַאן

קינדער. דרַײ אים געבוירן און

הָאט  קיסר25 ָאקטַאוויַאנוס רוימישער דער

ַאנטָאניוס, מַארקוס און קלעָאּפַאטרען מלחמה26 קעגן ַא ָאנגעהויבן

ַארמיי ָאקטַאוויַאנוסעס צוזַאמען. שטַארבן צו געשוווירן הָאבן וועלכע

הינטער ָאּפגעשטעלט זיך הָאט און מצרים אין איז ַארַײנגעטרָאטן

בׂשורה27 וועגן  ֿפַאלשער ַא צוליב ַאלעקסַאנדריע. הויּפטשטָאט דער

לעבן. דָאס זיך גענומען ַאנטָאניוס מַארקוס טויט, הָאט קלעָאּפַאטרעס

זיך הָאט און שֿבועה28, איר געהַאלטן הָאט קלעָאּפַאטרע 39–יעריקע די

אויף טויט. ָאּפגעסמט29 אויך

פֿון אימַאזש רָאמַאנטישער אונדזער ַאזוי ווי דערקלערט מחבר [דער

ַארַײנגעטָאן30  שטַארק פֿרוי, און קלוגע שיינע ּפרעכטיק ַא — קלעָאּפַאטרען

מעׁשיות31 און  פֿון ַארויסגעווַאקסן איז — אינטריגעס און ליבעס אין

פֿון און שעקסּפיר… פֿון אויך ווי היסטָאריקערס, ַאלטע די לעגענדעס פֿון

הָאליווּוד.]

מיטלעלטערישע33 ַארַאבישע  ריי32 ַא ַאז אינטערעסַאנט, ס'איז

באַשיידענע34, ַא ווי : ַאנדערש גָאר קלעָאּפַאטרען באַשרַײבן לעגענדעס

ֿפיגורן וויכטיקסטע די ֿפון איינע וויסנשַאֿפטלערין35, הויך–געבילדעטע

ַארַאבישע ַא צָאל מַאטעמַאטיק. און ַאלכעמיע געשיכטע ֿפון דער אין

ליכט–טורעם37  דעם אויסגעשטַאט36 הָאט זי ַאז געשריבן, הָאבן מחברים

ֿפון די איינעם ֿפַאר געהַאלטן מָאל ַא הָאט מע וועלכן אין ַאלעקסַאנדריע,

אונטערצינדן39  געקָאנט הָאט ווָאס ליכט–געווער38, ַא מיט ווּונדער“, „זיבן

מחברים דָאזיקע די אז אויס, ָאבער זעט עס .[...] ווַײטנס דער ֿפון שיֿפן

1. ponem visage/face 2. yoel 3. khoydesh mois/month 4. e'mese vrai/real 5. mi'tsrisher égyptienne/Egyptian 6. y compris/including  
7. matbeyes pièces de monnaie/coins 8. khfeytsim objets/artifacts 9. anciens/ancient 10. mekhabrim auteurs/authors, sing. מחבר mekhaber 
11. beys-talmay dynastie ptolémaïque/Ptolemaic dynasty 12. mitsraim Égypte/Egypt 13. ancêtres/ancestors 14. khakhomim sages 
15. toyre Torah (Septante/Septuagint) 16. kha'sene … a épousé/married 17. pare pharaon/pharaoh 18. lemayse en fait/in fact 19. … 
kas en colère/became angry 20. matsev situation 21. sheyni-lemeylekh vice-roi/viceroy 22. haga'm bien que/although 23. Ptolémée-
César, dit Césarion/Ptolemy-Caesar, called Cesarion 24. s'est unie/joined together 25. keyser empereur/emperor 26. milkhome guerre/
war 27. psure nouvelle/news 28. shvue serment/oath 29. o'pgesamt empoisonnée/took poison 30. impliquée/involved 31. mayses 
histoires/stories 32. série/series 33. du Moyen Âge/medieval 34. modeste/modest 35. savante/scholar (fem.) 36. équipé/equipped 
37. phare/lighthouse 38. arme (qui utilise les rayons solaires)/weapon (using light rays) 39. mettre le feu/set fire to

יַאנוַאר 2009 דעצעמבער 2008 און פָֿארווערטס אין צַײטונג ניו–יָארקער דער אין דערשינען ַארטיקלען

[8 זייַט [סוף
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ּפסח5  צוריק, הָאט דרַײ יָאר מיט וויליַאמסבורג4 אין שּפַאצירנדיק
ווי  דערזען טעקסי–ֿפירמע, ַא אייגנטימער6 ֿפון 29–יָאריקער ַא ,[...]

ַאן  ּתלמידים7 אויף צענדליקער ֿפירט בַאקַאנטער, ַא זַײנער לערער, ַא
ייִנגלעך די ֿפון איינעם געגעבן לערער דער הָאט ּפלוצלינג עקסקורסיע.

[...] מלא–ּכעס9. געווָארן איז ּפסח ּפנים8. אין ּפַאטש ַא
ַא ּפסח, הָאט רעּפָארטער, ֿפַארן לעצטנס עּפיזָאד דעם דערמָאנענדיק
ֿפַארשטיין,  צו געגעבן סַאטמערער10 קהילה, דער אין דערצויגענער
מיר הָאבן קלעּפ „זַײנע : שטַארק רעַאגירט ַאזוי הָאט ער ווָאס ֿפַאר

מלמדים12  די און חדר11, אין געווען בין איך ווען צַײט, די דערמָאנט
איזדיעקעווען15  זיך ממש14 שלָאגן, נָאר סּתם13 נישט מיך ֿפלעגן

ֿפרומער. קיין נישט ּפסח איז הַײנט ּפַאסיקעס“. שטעקנס און מיט —
הגם16 ער  און אין וויליַאמסבורג, ווַײטער וווינט ער דעסטוועגן, ֿפון
לעצטנס ער הָאט אייגענע דירה17, געהַאט ַאן יָאר לַאנג הָאט עטלעכע
ַאחוץ שבת18, — שטוב אין טַאטע–מַאמע צו ַארַײנגעצויגן זיך ווידער
אין דירה ַא אין ֿפָארט ער שבת ? טוט יעדן ער ווָאס זיך. ֿפַארשטייט

[...] חֿברים20. עטלעכע מיט זי טיילט ער ווָאס קווינס19,
קומזיץ22  ַא „טשָאלנט“ — ֿפון ָארגַאניזירער שָאנֿפעלד, דער יצחק21
נַאכט דער אויף דָאנערשטיק יעדן חרדים „בלָאנדזשענדיקע23“ ֿפון

ֿפרום  נישט מער זענען ווָאס יונגע–לַײט די ס'רוֿב24 ֿפון ַאז זָאגט, —
דערצויגן זענען זיי די קרַײזן, ווּו ַארום אין ווַײטער זיך דרייען

ֿפריִער. ווָאס קליידער זעלבע די ַאֿפילו25 זיי טרָאגן מָאל ַא און געווָארן,
נָאך וועט מיצווה28, איין קיין נישט אֿפשר27 היט וועלכער בחור26 „ַא

סַאטמערער ַא ָאדער ליובַאוויטשער ַא ֿפַאר זיך הַאלט ער ַאז זָאגן, ַאלץ
מען טַאקע קען — און געוויינטלעך, בַאמערקט הָאט שָאנֿפעלד —

ווען נישט“. עס ווען ער זָאגט ַאֿפילו ווַאנען ער שטַאמט, ֿפון דערקענען
געזעלשַאֿפטלעך30, זייער איז ווָאס בחור ַא למשל29, שָאנֿפעלד זעט,
ָאֿפט  זיך ווַײזט וויצן, דערציילן ׂשימחהווען31 און עסן, צו ליב הָאט

געוועזענער ַא ֿפַארקערט, און [...] סַאטמערער, ַא איז ער ַאז ַארויס32,
ָאן  ּפשוט34 לעבן, ַא לעבט לייענען, און זיצן צו ליב הָאט ווָאס חסיד33
דעם גיכער בַאטָאנט ליובַאוויטש, ווָאס מָאל ֿפון ָאֿפט שטַאמט לוקסוס,

געזָאגט. שָאנֿפעלד הָאט רוחניות36, און ּפשטות35 אינטעלעקט,
עס היימען, איז חרדישע זייערע ֿפַארלָאזן די יונגע–לַײט ווען

ַא געֿפינען זיי. ֿפַאר איבערלעבונג טרַאוומַאטישע ַא געוויינטלעך
שרַײבן און לייענען גוט קענען דַארף מע ווַײל שווער, איז שטעלע

ישיֿבות37. חרדישע די אין נישט זיך לערנט מע ווָאס זַאך ַא — ענגליש
ַא  ַאליין מלּכה39 שווַארץ, הָאט יונגע–לַײט, די צוצוהעלֿפן ּכדי38
געגרינדעט צוריק יָאר ֿפינף מיט ֿפרוי, ליובַאוויטשער געוועזענע
ייִדן,  די ווָאס העלֿפט ַאן ָארגַאניזַאציע — Footsteps (ֿפוסטריט)

די קהילה. חרדישע ֿפַארשלָאסענע די ֿפַארלָאזן צו קלערן וועלכע

ֿפונדַאציעס, צָאל ייִדישע ַא ֿפון געשטיצט ווָאס ווערט ָארגַאניזַאציע,
זיי גיט און וועלט, אַײנָארדענען אין דער מָאדערנער זיך ווי זיי לערנט

אין ַאן ייִדן יונגע ַאנדערע מיט ֿפַארברענגען צו מעגלעכקייט אויך ַא
מצֿב40. ענלעכן

ַאז זָאגט ,Footsteps בַײ ַארבעטער סָאציַאלער דער דזשענקינס, מַײקל
זענען  ָארגַאניזַאציע דער צו זיך ווענדן ווָאס ייִדן די ֿפון ּפרָאצענט 75

בדרך–ּכלל42  יָאר. ֿפון 25 דורכשניטלעכן41 עלטער דעם אין מענער,
מע מיטלשול44–דיּפלָאם. זייער קריגן צו ּכדי ָאן43 זיך זיי שליסן
צו  ווי זיי קנעלן45 מיט ווָאס ּפריווַאטע לערער זיי ֿפַאר געֿפינט

זיי ֿפון סך ַא אויך מַאטעמַאטיק. ענגליש ווי גוט שרַײבן און לייענען
אין קומען זיי ווען ָאֿפט, „זייער אוניווערסיטעט. אין דערנָאך גייען
לערנען ֿפילָאסָאֿפיע זַאך, זיך ערשטע זיי, די אוניווערסיטעט, ווילן

ֿפַאר קלָאר ס'איז דערקלערט. דזשענקינס הָאט קונסט–געשיכטע“, און
זייערע זַאך אין ֿפַארבָאטענע דָאך ַא ֿפילָאסָאֿפיע איז דָאס לערנען ווָאס.

„בַײ נישט46. בכלל זיי ֿפַארשטייען קונסט בַאגריף דעם און קהילות.
ַא  אויסשטעלונג47 אין וועגן ַאן שמועסט מע ווי הערן זיי ַארבעט דער
געוועזענער און דער קונסטֿפילם, ַא עּפעס ַאנַאליזירט מע ָאדער מוזיי,

“? קונסט — זַאך די איז ווָאס ֿפַארשטיין, וויל חסיד
נישט  נעמען זיי — זַאך איין וועגן שטרענג זייער ָאבער Footsteps איז

[...] יָאר. 18 אונטער יונגע–לַײט קיין ָאן
גרינג.  נישט גָאר איז ווַײב, ָאּפגערעדט48 ַא שוין ֿפרַײנד, געֿפינען דָאס

און ֿפרומען חתן49, ַא זוכט זי ווַײל נישט, דיך וויל מיידל „ַא חסידיש
ַא ַאלץ נָאך זיי ביסטו בַײ ווַײל נישט, דיך מיידלעך ווילן מָאדערנע די

[...] “! חסיד

1. khareydim Juifs ultra-orthodoxes/ultra-Orthodox Jews 2. kehile communauté juive/Jewish community 3. sore-rokhl 4. quartier 
hassidique de Brooklyn (New York)/hasidic neighborhood in Brooklyn (N.Y.) 5. peysekh 6. propriétaire/owner 7. talmidim élèves/
pupils 8. ponem visage/face 9. mole kas très en colère/very angry 10. de Satmar/Satmar (adj.) 11. kheyder école primaire juive/Jewish 
primary school 12. melamdim maîtres d’école/teachers 13. stam simplement/merely 14. mamesh véritablement/really 15. s’acharner/
bully 16. haga'm bien que/although 17. dire logement/apartment 18. akhu'ts shabes sauf le shabbat/except for Shabes 19. Queens 
20. khaveyrim amis/friends 21. yitskhok 22. ici groupe de rencontre/here encounter group 23. égarés/lost, gone astray 24. s'rov la 
plupart/most 25. afile même/even 26. bokher jeune homme/young man 27. efsher peut-être/perhaps 28. mitsve commandement/
commandment 29. lemoshl par exemple/for example 30. sociable 31. si'mkheven faire la fête/«to party» 32. il s’avère/it turns out 
33. khosid hassid/hasid 34. poshet simple 35. pashtes simplicité/simplicity 36. ru'khnies spiritualité/spirituality 37. yeshives écoles 
talmudiques/talmudic schools 38. kede'y afin de/in order to 39. malke 40. … matsev situation semblable/similar situation 41. moyen/
average 42. bederekh kla'l en règle générale/as a general rule 43. adhèrent/join 44. lycée/high school 45. enseignent/teach 46. bikhla'l 
... pas du tout/not at all 47. exposition/exhibition 48. sans parler de/not to mention 49. khosn fiancé.

אין ניו–יָארק געוועזענע חרדים
שעכטער ׂשרה–רחל3

הַײנטיקע די וועגן דערציילט פָֿארווערטס, צַײטונג ייִדישער ניו–יָארקער גרויסער דער אין דערשינען ַארטיקל, ווַײטערדיקער דער
צוּפַאסן  זיך ּפרּווון און קהילה2 זייער פֿון ַארויס ווילן ווָאס לעבן איבער די, שוועריקייטן ווָאס עס די וועגן און ניו–יָארק אין חרדים1

דער מָאדערנער וועלט. צו

© Chana Pollack
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מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
מַארי, יצחק, ווערָאניקַא,
רובי. עוולין, נַאטַאליַא,

ּ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

[6 זייַט ֿפון [סוף

ַאלכעמישער דער לויט טעות40. ַא געהַאט הָאבן

מָאל ַא ַאלעקסַאנדריע אין הָאט טרַאדיציע,

ֿפילָאסָאֿפין ּפרָאמינענטע ייִדישע ַא געלעבט

מרים41, נָאמען מיטן וויסנשַאֿפטלערין, און

ַא לעגענדע, דער לויט דערֿפונדן42, הָאט וועלכע

ווערן ווָאס מכשירים43, כעמישע וויכטיקע ריי

געגרינדעט און טָאג, הַײנטיקן ביזן אויסגענוצט

ַאלכעמישן ַאלעקסַאנדריע ַא גרויסן אין

וועלכע אירע ּתלמידות44, ֿפון צענטער. איינע

ֿפַארשּפרייטער ַא — קלעָאּפַאטרע געהייסן הָאט

40. … toes se sont trompés/were mistaken 41. miryam 42. inventé/invented 43. makhshirim 
appareils/appliances 44. talmides étudiantes/students (fem.) 45. yesoydes fondements/
bases 46. Chrysopée de Cléopâtre/Chrysopoeia of Cleopatra. 

אָנהייבער ֿפאַר אָנהייבער ֿפון

? יָארן יענע אין ייִדן געלעבט הָאבן ווָאס ֿפון : ַאלּכסנדר

ליטע  הערשַאֿפט6 איז יָארן צַארישער לַאנגע נָאך : שמעון

לַאנג  געקרָאגן די הָאבן ייִדן 1918 און אומָאּפהענגיק7 אין געווָארן

מיט  ֿפַארנעמען זיך געקענט הָאבן ייִדן עמַאנציּפַאציע. אויסגעבענקטע8

געקענט הָאבן זיי מיט זייערע ֿפַאכן11. — הַאנטווערקער10 די הַאנדל9,

ֿפַארשיידענע ֿפַאקולטעטן, אויף אוניווערסיטעטן און די שולן אין לערנען

ֿפָארן געקענט הָאבן מיטלען, ֿפינַאנציעלע געהַאט הָאבן וועלכע די און

דַײטשלַאנד, אין : איירָאּפעיִשע אוניווערסיטעטן ַאנדערע אין לערנען זיך

איטַאליע. ֿפאַשיסטישער דער אין ַאֿפילו12 און ֿפרַאנקרַײך

? דָאקטוירים געווען זענען ייִדן סך ַא ַאז אמת13 ס'איז : ַא'

קָאוונע  אין ייִדן. געווען דָאקטוירים זענען ּכמעט14 ַאלע אין ליטע : ש'

ייִדישע בַאווּוסטע מיט גרויסער ייִדישער שּפיטָאל ַא געווען איז

ָאן קרַאנקע ייִדישע ָארעמע הָאט געהיילט מען ווּו מעדיצין–ּפרָאפֿעסָארן

גענוג געלט. געהַאט הָאבן ווָאס די נָאר הָאבן געלט. בַאצָאלט

ּפרָאפֿעסיָאנעלע גוטע געהַאט הָאט מעדיצין–סיסטעם ייִדישע די

קעניגסבערג. אין גרויסע מעדיצין–סּפעציַאליסטן די מיט בַאציִונגען15

 ? געהַאט הָאבן ייִדן ּפרָאפֿעסיעס ַאנדערע וועלכע : ַא'

הָאבן געקרָאגן  ווָאס ַאדווָאקַאטן גרויסע געווען ליטע איז : אין ש'

און רוסלַאנד אוניווערסיטעטן אין בַאווּוסטע די אין דיּפלָאמען זייערע

דַײטשלַאנד.

ייִדישע ווּו שול ּפָאליטעכנישע בַאווּוסטע ַא געווען איז קָאוונע אין

טעכנישע ֿפַאקולטעטן  אויף ַאלע ֿפרַײ לערנען געקענט הָאבן סטודענטן

ַאלע ּכמעט סטודענטן. ייִדישע ניט ליטווישע, די מיט צוזַאמען

ייִדן. געווען זענען 1940 צווישן 1918 און ליטע אין הַאנטווערקער

מיט קָארן17, לַאנדווירטשַאֿפט16, אויך ֿפַארנומען מיט זיך הָאבן ייִדן

גערטנער20 און  גוטע זענען געווען זיי בולבעס. הָאבער19, ווייץ18,

סַאדָאווניקעס21.

ֿפינַאנציעלע  ַאנדערע בַאנקוועזן22 און מיט ֿפַארנומען אויך זיך הָאבן ייִדן

געשעֿפטן.

מיט געהַאנדלט הָאבן ווָאס קליינהענדלער סך ַא געווען זַײנען עס

ּפרנסה25. אויף ֿפַארדינט זיי הָאבן ַאזוי מַארקטעג24. די אין ּפויערים23

יַאטקע27 הָאט  איין ייִדישע. נָאר געווען קרָאמען26 ַאלע זענען קיידַאן אין

געווען ּכשר29. זענען יַאטקעס ַאנדערע ַאלע ניט–ייִדן. צו ַא געהערט28

קרָאמען. ּכשרע די אין צו קויֿפן ליב געהַאט הָאבן ַאֿפילו ניט–ייִדן

1. Lituanie/Lithuania 2. population 3. shimen 4 aleksander 
5. conversation 6. domination tsariste/czarist rule 7. indépendant/
independent 8. tant attendu/long yearned for 9. commerce 
10. artisans 11. métiers/trades 12. afile même/even 13. emes 
vrai/true 14. kima't presque/nearly 15. relations 16. agriculture 
17. seigle/rye 18. blé/wheat 19. avoine/oats 20. jardiniers/gardeners 
21. fruiticulteurs/fruit farmers 22. métier de la banque/banking 
23. paysans/peasants 24. jours de marché/market days 25. parnose 
subsistance/a living 26. boutiques/shops 27. boucherie/butcher's 
shop 28. appartenait/belonged 29. kosher cachère.

איז — ֿפרויען–נָאמען מיצריש–העלעניסטישער

דענקערין און ּפרָאמינענטע ַא געווען אויך

מיסטישע איבערגעלָאזט די הָאט ֿפָארשערין. זי

די ָאן ווַײזט וועלכע צייכענונג, סימבָאלישע

ַאלכעמיע — „קלעָאּפַאטרעס  ֿפון יסודות45

ווָאס דעם, צוליב ַאז אויס, ס'זעט כריזָאּפעע46“.

נָאמען דעם זעלבן געטרָאגן ֿפרויען הָאבן ביידע

זיי שטָאט, זענען זעלבער דער געלעבט אין און

ֿפָאלק–לעגענדעס. די אין געווָארן אויסגעמישט

[...]

בַאפֿעלקערונג2 ייִדישע איר און ליטע1
קַאּפלַאן ַאלּכסנדר4 און שמעון3 פֿון

ייִדיש– ּפַאריזער אינעם ייִדיש–סטודענט ַא איז קַאּפלַאן ַאלּכסנדר

אין געווָארן געבוירן קַאּפלַאן, איז שמעון טַאטע, זַײן צענטער.

שמועס5  אין ַא .1922 אינעם יָאר ליטע שטעטל אין קליין קיידַאן, ַא

פֿרַאגעס וועגן דעם געשטעלט אים ַאלּכסנדר הָאט טַאטן מיטן

ליטע. אין דעמָאלט לעבן ייִדישן


