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 איז2טע פֿון דער הׂשּכלהַדער טא

ן. ער איז געבוירןָמשה מענדעלסא

נד)ַ (דַײטשלא3אין 1729 אין דעסוי

רבן אין 1786 איןָאון געשטא

נגעשריבןָט אָבערלין. ער הא

פֿישע ווערק אויף דַײטשָסאָפֿילא

דישער רעליגיע אוןִוועגן דער יי

נדערעַדן צווישן אִרט פֿון ייָדעם א

5לעםַיערוזא, 4ןָפֿעדאפֿעלקער (ווי 

–רגעןָמאאון 
טָ). ער הא6שטונדען

אויך איבערגעזעצט

 אויף7דעם ּתנך

דַײטש (געדרוקט מיט

)8שע אותיותִהעברעי

ז דיַ, א9 מיטן ציל—

לןָדן זאִדַײטשישע יי

זיך גוט אויסלערנען

ך פֿונעםַדי שּפרא

נד ווּו זיי וווינען,ַלא

רפֿן דעםַוועקוואַאון א

דן פֿוןִן“. צווישן ייָרגאַדישן „זשאִיי

נטַקאַּפע איז ער באָאיירא–10מיזרח

 פֿונעם12 ווי דער מחבר11דער עיקר

 צום ּתנך,14 ּפירושַ, א13ביאור

ש.ִגעשריבן אויף העברעי

פֿרַײנדטַן איז געווען באָמענדעלסא

טָס האָ, ווא15מיטן שרַײבער לעסינג

טַלאטשעג ןַײז ןֿופ טריריּפסניאזיך 

.עזַײוו רעד ַןאַטאנ עַמארד ןַײז ןיא
1.␣ Moses Mendelssohn 2.␣ haskole
3.␣ Dessau 4. ␣ Phaedon  (1767)
5.␣ Jerusalem (1783) 6.␣ Heures ma-
tinales/Morning Hours (1785)
7.␣ tanakh Bible juive/Jewish Bible
8.␣ oysyes lettres/letters sing. os אות
9.␣ but/aim 10.␣ mizrekh oriental/
Eastern 11.␣ … iker principalement/
mainly 12. ␣ mekhaber auteur/
author 13. bier litt. explication,
commentaire/lit. explanation,
commentary 14.␣ peyresh ַרמענטאָקא,
␣.15 אויסטַײטשונג Gotthold Ephraim
Lessing (1729-1781) 16.␣ Nathan le
Sage (1797)/Nathan the Wise
(1797).
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בןָ און דורות הא10 דורות9משך פֿון

 פֿון11ּפגעזונדערטָדן געלעבט אִיי

בן מיטָרומיקער וועלט און האַדער א

 פֿון14 דעם ּכלל13ּפגעהיטָ א12עקשנות

נצייזישעַ. די פֿרא15לעבן לויט דער ּתורה

כן דיָבער אויפֿגעבראָט אָלוציע האָרעווא

דןִס, און ייָדישע געטאִ פֿון די יי16טויערן

לץ מערַ א17רןָרַײנגעצויגן געוואַזענען א

ם פֿוןָאון מער אין דעם שטרא

מףַלעבן. דער קא–לגעמיינעם קולטורַא

פֿטָרט אָציע איז פֿאַנציּפאַר עמאַפֿא

ַנט מיט אַנט אין האַנגען האַגעגא

ציע מיט דערַסימילאַצעס פֿון אָּפרא

פֿעלקערונג.ַדישער באִיי–רומיקער ניטַא

נטוויקלונג איןַנצע גַײסטיקע אַדי גא

ּפע זינט דעם 18טן י''ה שטייטָאיירא

ריזירונג. דיַאונטערן צייכן פֿון סעקולא

 צו שּפילן די18רעליגיע הערט אויף

לן אוןַציאָלע אין סאָפֿירנדיקע רא

ּפערזענלעכן לעבן פֿון דעם מענטשן, און

רקטַרשטאַאין דער זעלביקער צַײט פֿא

20 פֿון וועלטלעכע19זיך די השּפעה

ליטישן לעבן איןָ און ּפא2די טיפֿע ענדערונגען אין גַײסטיקן

טירלעךַבן נאָ הא3ּפע אין דער צווייטער העלפֿט 18טן י''הָאיירא

זוי גערופֿענעַדישער וועלט. די אִ אויף דער יי4געווירקט

לוציעָנצייזישע רעוואַ“ און די גרויסע פֿרא5„אויפֿקלערונג

דישערִ צו דער יי6בן געגעבן דעם שטויסָ(1789) הא

ָטאה 7גנוגעווַאב עקיזָאד יד .הלּכׂשה רעד וצ ןואציע ַנציּפאַעמא

רעשיִדיי רעד ןשיווצ ,דַנאלשטַײד ןיא טשרע וצ 8טלקיווטַנא ךיז

יז זיא ןרָאי רעקילדנעצ רָאּפַ א ָךאנ ןוא ,ןילרעב ןיא ץנעגילעטניא

.דנַאלסור ןוא עטיל ,עיצילַאג ןייק ןעגנַאגעגרעביַרא

וועגונגען.ַשע באִלע און אידעיַציאָסא

ס ווילן ניט איבעררַײסןָדן וואִר ייַפֿא

דיציעַדישער טראִנצן מיט דער ייַאין גא

גע : ווי ווַײט מעגַשטעלט זיך די פֿרא

מען גיין אויף דעם וועג פֿון

וועלטלעכקייט ?

געַבן אויף דער פֿראָ הא21י מׂשּכילים

 מענטש איןַגעענטפֿערט : „זַײ א

זויַד אין דער היים“. אִ ייַס און אַגא

פֿן דעםַט די הׂשּכלה געשאָ הא22רוםַא

ערִד און מענטש. פֿריִליזם צווישן ייַדוא

כט קייןַט מען נישט געמאָהא

אונטערשייד צווישן דער רעליגיעזער

בער איןָאון וועלטלעכער ספֿערע, א

נגעהויבןָט זיך אָ הא23דער נַײער ּתקופֿה

נפֿליקט צווישן גלויבן אוןָדער קא

דיציע אוןַ, צווישן טרא24ׂשכל

ַרנומען אַט פֿאָס האָפֿט, וואַוויסנשא

שערִּפעיָץ אין דער אייראַוויכטיקן ּפלא

וועלט.–אידעען

1.␣ haskole Haskala, mouvement des Lumières juives/Jewish movement of
the Enlightenment 2.␣ spirituel/spiritual 3.␣ abbrév. רהונדערטָיא  siècle/century  4.ont
touché, affecté/had an effect on 5.␣ Siècle des Lumières/Enlightenment 6.␣ im-
pulsion/impetus 7.␣ mouvement/movement 8.␣ s'est développé/developed
9.␣ bemeshekh … pendant/for 10.␣ doyres générations 11. séparés, isolés/
separate, isolated 12.␣ …akshones avec obstination/stubbornly 13.␣  respec-
taient, observaient/kept, observed 14.␣ klal règles/rules 15. toyre Torah
16.␣ ont enfoncé les portes/broke open the gates 17.␣ furent entraînés/were
drawn into 18.␣ cesse de/ceases 19.␣ hashpoe influence 20.␣ laïques/secular
21.␣ maskilim partisans de la Haskala/followers of the Haskala 22.␣ ainsi/thus
23.␣ tkufe ère, période/era 24.␣ seykhl raison/reason

pppppדער שרַײבער 

ג. ע. לעסינג און

ָגלאָדער טעא

טער צוַוואַי. ק. לא

השמסט בַײ ַגא

ןעָנאסלעדנעמ

[סוף זַײט 8]
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 קלינגט1סקי–נַמען ש. אָער נא

נט אין די אויערן פֿונעםַקאַבא

 צוליב דער ּפיעסע „דער2ברייטן עולם

נגעשריבן איןָט אָס ער האָ ווא3דיבוק“

רןָס איז שּפעטער געווא1916ָ און ווא

רימטסטע ּפיעסע אי פֿון דעםַדי בא

שןִדישן אי פֿון דעם העברעיִיי

4ר. אין די בונדישעַרעּפערטוא–טערַטעא

נט ווי דערַקאַקרַײזן איז ער אויך בא

, דעם הימן6 פֿון דער „שבֿועה“5מחבר

פֿון בונד.

טָ הא7סקיס טעטיקייט–נַבער ש. א

8נטוויקלט אויף ּכלערלייַזיך א

10, צווישן זיי דער עיקר9געביטן

–פֿטַפֿיע, געזעלשאַגראָליטיק, עטנאָּפא

טור.ַלעך לעבן און ליטערא

–11מען איז געווען שלמהָזַײן אמתער נא

רט. ער איז געבוירןָּפאָּפאַנוויל ראַזא

רן אין וויטעבסק אין 1863 אוןָגעווא

נעלעָדיציאַ טראַקומען אַט באָהא

ט ער ניטָר האָונג. ביז צו 17 יאִדערצי

דיש אוןִר ייָגעקענט קיין רוסיש, נא

ט ערָט דעם עלטער האָש. צו אִהעברעי

נעלןָדיציאַזיך דערווַײטערט פֿון טרא

12כטערָרקאַ פֿאַרן אָלעבן און געווא

ּפיטל פֿון זַײנעַ. דער קא13מׂשּכיל

 (זע ז' 3) געהערט צו יענער14זכרונות

ר שּפעטערָר יאָ ּפאַ. א15ּתקופֿה

נצןַ אין גא16דערווַײטערט ער זיך ּכמעט

דישן לעבן און ער שטייט צו צוִפֿון יי

,17דניקיָראַוועגונג פֿון די נאַדער בא

 איז געווען „אין18ני מאמיןַס זייער אָווא

—נַט ש. אָרום האַזוי אַרַײן“. אַלק אָפֿא

 לערער בַײַרבעט ווי אַסקי געא

– קוילןַ און שּפעטער ווי א19ּפויערים

נד. איןַרוסלא–21 אין דרום20גרעבער

22ר חדשיםָ ּפאַרברענגט ער א1892ַ פֿא

בער ער עמיגרירטָאין ּפעטערבורג, א

ריז ווּו ערַזעצט זיך אין ּפאַלד און באַבא

ריז ווערט ערַבלַײבט ביז 1905. אין ּפא

טרָר פֿון ּפיאַטער סעקרעטאַדער ּפריווא

 רוסישער23נגעזעענערָן אַוו, אָווראַלא
1.␣ shin anski pseudonyme de Shloyme Zanvil Rapoport/pen name of Shloyme Zanvil Rapoport 2.␣ oylem public 3.␣ dibek Le Dibbouk/
The Dibbuk 4.␣ bundiste/Bundist 5.␣ mekhaber auteur/author 6.␣ shvue serment/oath 7. activité/activity 8.␣ kolerley toutes sortes de/all
kinds of 9.␣ domaines/fields, domains 10.␣ … iker principalement/mainly 11. shloyme 12.␣ fervent/ardent 13.␣ maskil adepte de la Haskala/
adherent of the Haskala 14.␣ zikhroynes mémoires/memoirs 15.␣ tkufe époque/period 16.␣ kimat presque/nearly 17.␣ mouvement popu-
liste russe/Russian populist movement 18.␣ ani-mamin crédo 19.␣ paysans/peasants, sing. 20 ּפויער.␣ mineur de fond/coal miner 21.␣ dorem
sud/south 22.␣ khadoshim mois/months, sing. חודש khoydesh␣ 23.␣ eminent 24.␣ khaver ami/friend 25.␣ khaim … (1865-1943) philosophe
et écrivain yiddish/Yiddish philosopher and writer 26.␣ convaincu/convinced 27.␣ Yitskhok Leybush Perets (1852-1915) 28.␣ littérature de
pacotille/trash literature 29.␣ ashmeday Asmodée/Asmodeus 30.␣ épopée populaire/folk epic 31.␣ ksavyadn manuscrits/manuscripts
32.␣ khfeytsim objets/articles, objects, sing. kheyfets 33.␣ tkhum-hamoyshev zone de résidence où les Juifs avaient obligation de vivre/
Pale of Settlement (where Jews were obliged to live) 34.␣ beys pendant/during 35.␣ milkhome guerre/war 36.␣ eydes témoin/witness
37.␣ redifes persécussions 38.␣ khurbn destruction 39.␣ beys-oylem cimetière/cemetery 40. Yankev Dinezon (1856?-1919) écrivain yid-
dish/Yiddish writer␣  41.␣ kvorim tombeaux/tombs, sing. keyver 42.␣ oyel perets.

נפֿירער פֿוןָנט, איינער פֿון די אַעמיגרא

–ליסטןַציאָרטיי סאַדער ּפא

ריזַנערן (ס.ר.). אין ּפאָלוציאָרעווא

דישןִנץ ווַײט פֿון ייַלט ער זיך גאַהא

ל צוָזוכט פֿון מאַטש ער באָלעבן, כא

רןָיא– פֿון די קינדער24ל זַײן חבֿרָמא

ס לעבטָ, ווא25ווסקיָחיים זשיטלא

ס איזָלט אין דער שווייץ און וואָדעמא

דישיסט.ִ יי26ן איבערגעצַײגטערַא

ריז לייענט ער די ערשטעַין ּפא

, און ער27ווערק פֿון י. ל. ּפרץ

ז דיַנק ּפרצעס ווערק אַ דאַרשטייט אַפֿא

ך קען אויך זַײן דיַדישע שּפראִיי

טור אוןַ שיינער ליטעראַך פֿון אַשּפרא

–נישט בלויז פֿון דער שונד

ן קומטָלט אָ. פֿון דעמא28טורַליטערא

דיש און צוםִמעלעך צו ייַער צוריק ּפא

לק.ָדישן פֿאִיי

דישערִדער ּפעטערבורגער יי ין

גצַײטונג „דער פֿרַײנד“, גיטָטא

רויס אין 1904 זַײן ערשט גרויסַער א

ַ, א29י“ַשמדאַדיש „דער אִווערק אויף יי

עמע געשריבן אין גַײסטָטירישע ּפאַסא

–ָך דער רעוואָ. נא30סָלקסעּפאָפֿון פֿא

לוציע פֿון 1905 קומט ער צוריק אין

נד. פֿון 1912 ביז 1914ַרוסלא

עיצידעּפסקעניזירט ער די ערשטע ַרגאָא

,עֿיַפארָגאנטער און ָלקלאָדישן פֿאִר ייַפֿא

טַדישן מעצענאִסובסידירט פֿון דעם יי

ץ גינזבורג. ער מיטַראָן האָראַדעם בא

–בן צונויפָֿמלערס“ האַזַײנע „זא

דישע לידער,ִמלט טויזנטער ייַגעזא

31ידן–שּפריכווערטער, לעגענדעס, ּכתבֿ

 אין 66 שטעטלעך און32און חפֿצים

.33המושבֿ–דערפֿלעך פֿונעם ּתחום

– דער ערשטער וועלט34עת

ןַסקי, ווי א—ַנ איז ש. א35מלחמה

ַןרמיי, אַרישער אַפֿיציר פֿון דער צאָא

מעןָגראָ פֿון די שרעקלעכע ּפא36עדות

דישערִ אויף דער יי37און רדיפֿות

ס ערָליציע, וואַפֿעלקערונג אין גאַבא

שרַײבט אין זַײן ווערק אין פֿיר בענדַבא

ליציע“.ַ גא38„חורבן

רַלוציע פֿון פֿעברואָך דער רעוואָא

ר1917ַ ווערט ער אויסגעקליבן פֿא

מען פֿון דיָט אין נאַ דעּפוטאַא

בערָנערן, אָלוציאָרעווא–ליסטןַציאָסא

–לשעוויָבאלד פֿון די ַנטלויפֿט באַער א

 קיין ווילנע, ווּו ער בלַײבט ביזקעס

לט איןָזעצט זיך דעמא1919ַ. ער בא

רבט דעם 8טןַרשע, ווּו ער שטאַווא

ט איםָוועמבער 1920. מע האָנא

דישןִרשעווער ייַבן אויפֿן וואָגראַבא

, לעבן י.ל. ּפרץ און יעקב39ֿעולם–בית

טָ הא41. איבער די דרַײ קבֿרים40ָןדינעזא

רן געשטעלטָנציקער יאַמען אין די צווא

נומענט, דעם „אוהלָאיין גרויסן מא

זוכן ביזַס מע קען באָ,  ווא42ּפרץ“

רןָנציקער יאַג. אין די צוואָהַײנט צו טא

מלטעַרויסגעגעבן זַײנע געזאַט מען אָהא

שריפֿטן : 15 בענד לידער,

ּפיעסעס,–טערַדערציילונגען, טעא

פֿישעַגראָפֿטלעכע און עטנאַגעזעלשא

ט ער געשריבןָ טייל האַעסייען. א

ט מעןָ טייל האַדיש, אִדירעקט אויף יי

❐איבערגעזעצט פֿון רוסיש.

pppppַסקי ווי א—נַ ש. א

פֿיצירָרוסישער א

בעת דער ערשטער

מלחמה–וועלט
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סקי—נַס אָ, ווא1חטאת נעוריםס בוך ָדא
 איז2נט אין זַײנע זכרונותָדערמא

לייב–רן פֿון משהָגעשריבן געווא
 שרַײבער, קריטיקער,ַליליענבלום, א

ליסט, און איינערַליטישער זשורנאָּפא
נפֿירערס פֿון דערָפֿון די הויּפט א

ּפע. געבוירןָאיירא–3הׂשּכלה אין מיזרח
 פֿרומערַאיז ער אין ליטע אין א

 לויט דער4משּפחה און אויפֿגעצויגן
בן אים דיָר האָדיציע. צו 15 יאַטרא

 און זעקס5כטַעלטערן חתונה געמא
 אויף6ר איז ער געזעסן בַײם שווערָיא

ר אין דערָ און געלערנט. נא7קעסט
ט ער זיך אויךָזעלביקער צַײט הא

ביכער און–קענט מיט הׂשכלהַבא
 אויף8ספֿרים–חקירה

ט ערָש. אין 1867 האִהעברעי
ַ א10המליץ אין 9רעפֿנטלעכטַפֿא
רטיקלען ווּו ערַר אָּפא

ז געוויסע געזעצןַ א11טענהט
31רעמ טינ ןטליג 12אין ּתלמוד

ט זיךָס לעבן האָווַײל דא
טָס האָרק געענדערט. דאַשטא

ל איןַנדאַ סקאַרויסגערופֿן אַא
ט געמוזטָשטעטל און ער הא

רטָדעס. דאָרן קיין אָוועקפֿאַא
ט ער ווַײטער געשריבן אוןָהא

לעַציאָנטוויקלט זַײנע סאַווַײטער א
לע אידעעס. זַײנע ווערקַנאָציאַאון נא

ש,ִ אויף העברעי14זענען דער עיקר
ָט ער יאָמע האַר איין דראָנא
דיש. ער איז אויךִנגעשריבן אויף ייָא

–קולר פֿון ָקטאַ מיטרעדאַגעווען א
חטאתרימטן ַ. אינעם בא15מבֿׂשר

רויס אין 1876) דערציילטַ(אנעורים 
דיציע צו דערַער זַײן וועג פֿון טרא

-ַגראָביאָדער אויטא–ָטהׂשּכלה. אויף א
ןָראוועג ןגיוצעֿגפיוא זיא 61יודיוו רעשֿיפ
.סרעבַײרש עשיִדיי רוד רעצַנאגַ א

1. khates-neurim «Péchés de la jeu-
nesse»/«Sins of Youth» 2. zikhroynes
3.␣ mizrekh oriental/Eastern
4. élevé/raised 5. khasene … l'ont
marié/married him 6. beau-père/
father-in-law 7. à la charge des
beaux-parents/given room and
board by his in-laws 8. khkire-
sforim פֿישע ביכערָסאָפֿילא ּפובליקירט .9 
10. hameylits (Odessa 1860, St.
Petersburg 1866-1904) «Le
Defenseur», périodique hébreu/
«The Défender», Hebrew periodical
11. ␣ avance/argues 12. ␣ talmud
13.␣ ne sont plus valables/are no lon-
ger valid 14. principalement/mainly
15. kol mevaser (Odessa 1862-
1878) «Le Hérault», premier pério-
dique yiddish moderne/«The
Herald», first Yiddish periodical of
modern times  16. vide confession.
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Æ˘Ã—È˜Ò ‡  פֿון2ּפיטל זכרונותַ קאַא

רןָּפגעפֿאָנהייב 1881 בין איך אָין א

ט וויטעבסקָשטא–פֿון מַײן געבורטס
–טַלס ּפריוואַזנע, אָאין שטעטל ליא

ן געווען זיבעצןַלט בין איך דאַלערער. א

ס איז געווען מַײן ערשטערָר און דאָיא
רויסטריט אין לעבן.ַ א3זעלבשטענדיקער

ער בין איךִר פֿריָ יאַ מיט א4[...] בערך

 אין5רַײנגעטון זיךַּפ פֿון וועג“, אָראַ„א
ַרן אָ“ און געווא6די „ספֿרים חיצונים

רקסטןַ. דעם שטא7כטער מׂשּכילָרקאַפֿא

כטַן געמאַט אויף מיר דאָאַײנדרוק הא
ליליענבלומס „חטאת נעורים“.

זויַרן נישט אָזנע בין איך געפֿאָקיין ליא

צוליב לערערַײ, ווי מיטן ציל צו
 צווישן דער8רשּפרייטן הׂשּכלהַפֿא
רטיקער יוגנט, עפֿענען זיי די אויגן.ָא

ספֿרים– ּפעקל הׂשּכלהַגענומען מיט זיך א
ן, מּפוסָ“ פֿון י. ב. לעווינזא9: „זרובבֿל

לענסקינס „קבֿורתָ“, סמא10ציון–„אהבת

רשטייט זיך, דעםַ“ און פֿא11חמור
נעורים“.–„חטאת

דישעִַײ יענער צַײט זענען די יי
שטעטלעך פֿון ליטע געווען

לטןַרמען פֿון אָ אין די פֿא12רגליווערטַפֿא

13אופֿן–בן בשוםָלן לעבן, האַקסאָדאָרטאָא

לט וויסן פֿון די נַײעָנישט געווא
זנע,ָוועגונגען. ליאַ און בא14שטרעבונגען

לטן רבין,ַליקע רעזידענץ פֿון אָמאַדי א
, איז געווען אין דעם15ר' שניאור זלמן

 פֿון17נענערַּפגעשטאָך אָ נא16ּפרט

הין,ַנדערע שטעטלעך. ביז מַײן קומען אַא
ַר איין לערער, אָרט געווען נאָאיז דא

טָ [...]. מען הא18בחור–געוועזענער ישבֿה

,19ּפגעשוירן, געפֿירט אין מיקווהָאים א
,20ָקר מיטן קורצן ראָרברענט זַײנע האַפֿא
ַ, א21נגן בגדַ לאַן אויף אים אָנגעטאָא

וועקגעזעצט אין שולַ און א22רמלקעַיא

רוםַר חדשים אָ ּפאַלערנען [...]. אין א

פֿן און זיךָנטלאַאיז [...] [ער] א
.23געשמדט

נגעקומען צוָישט גרינג איז מיר א
קומען לעקציעס. ּכדי נישטַבא

רויסצורופֿן קעגן זיך פֿון דער ערשטערַא

ב איך געמוזטָ, הא24מינוט קיין רדיפֿות
סקע פֿון פֿרומקייטַ מאַען אויף זיך אִנציָא

ז מַײן איינציקער צילַרויסווַײזן, אַאון א

 שטיקלַרדינען זיך אויף אַר צו פֿאָאיז נא
ברויט.

לע,ָב גוט געשּפילט מַײן ראָיך הא
בןָקומען לעקציעס. [...] האַב באָהא

רט געפֿונען עטלעכעָזיך [...] דא

נגערירטע“ בחורים און יונגעלַײט,ָ„א
בן געשטרעבט צו ליכט אוןָס האָווא

ַפֿט און דורשטיק געזוכט אַוויסנשא

בן גלַײךָרט פֿון הׂשּכלה. זיי האָווא
זוי פֿרום,ַז איך בין נישט אַנען אַרשטאַפֿא

ן ווערטער,ָר, און אָווי איך שטעל זיך פֿא

בןָ בליקן, הא25ר מיט אויסדריקלעכעָנא
ז זייַרשטיין, אַזיי מיר געגעבן צו פֿא

רַײנצוטרעטן מיט מיר איןַ א26רןַגא

סָרבינדונג [...]. איך געדענק נישט, וואַפֿא
–גט מַײנע נַײע חבֿריםָב געזאָאיך הא

 איז געלעגן27ר דער ּתוכןָּתלמידים, נא

ר אין דערָנישט אין מַײנע רייד, נא
געהויבענער שטימונג פֿון די צוהערער,

ַרט געזען אָבן אין מַײן יעדן וואָס האָווא

[…].28 מין נבֿיאות

ך די ערשטע צוויי בחורים זענעןָא

זויַנדערע, אויך אַגעקומען א
טָליסטיש געשטימט. אין גיכן האַאידעא

 קרַײזל29רטיקַן אייגנאַזיך געבילדעט א

ן. געוויינטלעך פֿלעגטַזיבן מא–פֿון זעקס

1.␣ khates neurim “Péchés de la jeunesse”, titre du livre le plus célèbre de M.-L. Lilienblum
(1843-1910)/“Sins of Youth”, title of M.-L.␣ Lilienblum’s (1843-1910) most famous book
2.␣ zikhroynes mémoires/memoirs 3.␣ indépendant/independent 4. beerekh דער ווינציקערָמער א  5. je
me suis plongé/I became absorbed 6. sforim khitsoynim livres profanes/secular books 7. …
maskil fervent partisan de la Haskalah/ardent follower of the Haskalah 8.␣ haskole Haskalah,
les "Lumières" juives/Jewish Enlightenment 9. zrubovl de/by I.-B.␣ Levinsohn (1788-1860)
10.␣ ahaves-tsien “l’Amour de Sion”/“Love of Zion” de/by Abraham Mapu (1808-1867)
11.␣ kvures khamoyr “L’Enterrement d’un âne”/“A Donkey’s Burial” de/by P. Smolenskin (1840/
42?-1885) 12. gelés, ici : figés/frozen, here: set 13. beshum oyfn en aucun cas/by no means
14.␣ aspirations 15.␣ shneyer zalmen fondateur du mouvement hassidique Khabad (Loubavitch)/
founder of the Lubavitcher Khabad Hassidic movement 16. prat אין דעם ּפרט de ce point de vue/in
this regard 17.␣ plus arriéré/more backward 18.␣ yeshive-bokher étudiant d’une école talmudique/
student of a talmudic school 19.␣ mikve bain rituel/pool for ritual immersion 20.␣ veste/jacket
21.␣ beged vêtement/garment 22.␣ calotte, kipa/skull cap 23.␣ geshmat זיך שמדן se convertir au
Christianisme/to convert to Christianity 24.␣ redifes persécutions 25.␣ expressifs/expressive
26.␣ désirent/yearn 27.␣ toykhn לטַאינהא  28.␣ nevies prophétie/prophecy 29.␣ particulier/peculiar

[המשך זַײט 4]
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טָ. מע הא3, בילדונג2 מיינט אויפֿקלערונגהׂשּכלהרט ָס וואָדא

נגעהויבן אין דערָט זיך אָס האָוועגונג וואַזוי גערופֿן די באַא

.)1 טַײז טעז( .טרעדנוהָראי ןט81 םענֿופ 4ףוס םַײב טלעוו דישערִיי

ט מען גערופֿןָוועגונג האַט דער באָ פֿון א5נהענגערָדי א

סָ מענטש וואַ געבילדעטער, אַאיז אמׂשּכיל  ַ א— 6מׂשּכילים

 שיינע אוןַס איז זייער אָנדערע מענטשן. דאַוויל אויפֿקלערן א

ז זיי ווילןַ א7 טבֿעַזאַבן אָר מענטשן האָמביציע. נאַ הויכע אַא

ל זענען זיי גרייטָפֿט מאָ ניט אויפֿגעקלערט ווערן און א8דווקא

ס קומען ברענגען נַײעָ יענע ווא9צו צערַײסן אויף שטיקער

און דימׂשּכילים ט מען זיך צווישן די ָרום האַזוי אַאידעעס. א

 (זעט11לטןָ און געשא10דן געקריגטִנעלע פֿרומע ייָדיציאַטרא

קומען פֿונעםמׂשּכיל און הׂשּכלה זַײט 3). די ווערטער 

,13נדַרשטאַן מיט פֿאָט צו טאָס האָ , וואׂש כ ל 12שורש

.14הׂשּכל–מוסררט פֿון דעם שורש איז ָ וואַך אָאינטעליגענץ. נא

רףַס מע דאָנלערנונג וואָן אַס אָרט מיינט דאָרט בַײ וואָווא

 פֿון15לישן אויספֿירַראָזוי רופֿט מען דעם מאַרשטיין, און אַפֿא

בל.ַ פֿאַא

16וודאיַרט פֿון דעם שורש איז אָדישע וואִנטסטע ייַקאַס באָדא

דןִנד, אינטעלעקט. ייַרשטאַפֿט, פֿאַס מיינט קלוגשאָ, ווא17ׂשכל

ז ערַ א18גןָד קען זיך קלאִ ייַ. אׂשכל סך וועגן ַרעדן זייער א

1.␣ haskole les Lumières juives/movement of Jewish Enlightenment 2.␣ éclaircissement, lumières/enlightenment 3.␣ instruction/education
4.␣ sof fin/end 5.␣ adeptes, partisans/followers, proponents 6.␣ maskilim sing. maskil 7 מׂשּכיל.␣ teve nature, c-à-d, ils sont ainsi faits/
nature, i.e., are so inclined 8.␣ davke justement/simply 9.␣ démolir, démembrer, déchirer en lambeaux/tear limb from limb 10.␣ se
disputaient/quarreled 11. se maudissaient/cursed one another, inf. 12 שילטן.␣ shoyresh racine/root 13.␣ entendement/understanding
14.␣ muser-haskl morale d'une histoire/moral of a story 15.␣ conclusion 16.␣ avade bien sûr/of course 17.␣ seykhl intelligence, rai-
son, esprit/brains, sense, intelligence, reason 18.␣ se plaindre/complain 19.␣ mazl chance/luck 20.␣ expressions 21.␣ alpi selon/according
to 22.␣ seykhl-hayosher␣ bon sens/common sense 23.␣ chaque (à ne pas confondre avec : עטלעכע = plusieurs)/each (not to be confused
with: עטלעכע = several) 24.␣ cache/hides 25.␣ eytse conseil/advice.

‰Ïk◊‰±

ט נישטָז ער האַגט זיך אָר ווער קלאָ, נא19ט נישט קיין מזלָהא

עס לייגט זיך: „ׂשכל רט ָ מיטן ווא20? אויסדרוקןׂשכל קיין 

נץ מעגלעך.ַגיש, גאָז עּפעס זעט אויס לאַ“ מיינט אׂשכל אויפֿן

ט ענדלעךָ“ מיינט : ער האער איז געקומען צום ׂשכל„

איך וועל אים דערקלערןס איז ריכטיק. „ָנען וואַרשטאַפֿא

נעלעָציאַ“ מיינט : איך וועל אים ווַײזן מיט רא ׂשכל21ּפי–על

סָ, ווא22הישר–ׂשכלאיז דער ׂשכל רט ָזונדער סאַ באַמיטלען. א

ר !ָפֿעסאָ גרויסער ּפראַבן מער ווי אָס האע ןעק עָבאב עטַלא ַןא

ׂשכלבן) ָהאנישט פֿטער, ָדער אָבן (אָשּפריכווערטער וועגן הא

נען עטלעכע :ָ דערמאָמיר דאָל. לאָ צאַן אָגעפֿינט מען א

dר זיך.ַפֿאׂשכל ט ָר האַ נא23 איטלעכער

dר ווַײזט זַײןַ, דער נאׂשכל דעם 24לטַהאַ דער קלוגער בא

רויס.ַרישקייט אַנא

d קען מען ניט לעבן.ׂשכל מיט פֿרעמדן 

dניט.ׂשכלר קיין ָלץ, נאַקומט מען אַר געלט באַ פֿא 

d ַראנַ א טבַראטש עמ ןוא ,לכׂש ןעמ טנרעל ָראי קיצעביז זיב.

נערַמעריקאַן אַ: אׂשכל ר רעדט וועגן ָלקלאָר פֿאָנישט נא

ז אירַגט : אויב איר ווילט ווַײזן אָל געזאָ מאַט אָריסט האָהומא

ַכט אויס אַ : טרא25 גוטע עצהַ קען איך אַײך געבן אׂשכלט ָהא

גט זי נישט !ָ און זא—רישקייט ַנא

מלען פֿרַײטיקַרזאַמען זיך צו מיר פֿא

ס שטעטלָ דא30כט, בשעתַשּפעט בַײ נא
פֿן [...]. אין משךָק געשלאַט געשמאָהא
ס איך ביןָ די עטלעכע חדשים, ווא31פֿון

ט זיך קיינערָגעווען אין שטעטל, הא
מלונגען.ַרזאַנישט דערווּוסט וועגן די פֿא

קענט מיטַב זיך נענטער באָווען איך הא

,32מַײנע חבֿרים און איבערגעצַײגט זיך
ב איךָ, הא33רטרויעןַנפֿאָז מע קען זיי אַא

 ביכער,34זיי געגעבן מַײנע געהיימע

פֿילו דעם טַײערסטן אוןַא
„געפֿערלעכסטן“, דעם „חטאת נעורים“.

בערָבן זיך אָּפ האָאיבער מַײן קא

לקנס [...].ָנגעקליבן וואָביסלעכווַײז א
גבוך, אין וועלכןָ טאַב געפֿירט אָאיך הא

רשרַײבן מַײנע אַײנדרוקן,ַאיך פֿלעג פֿא

לערליי געזעענע סצענעסַשרַײבן אַבא
און טיּפן, מַײנע ּתלמידים, זייערע

ב איךָנדערע. געשריבן האַעלטערן און א

רעם פֿון בריווָגבוך אין דער פֿאָס טאָדא

.35ווסקיָפֿרַײנד ח. זשיטלא–צו מַײן יוגנט
רגעסן צוַב פֿאָל, ווען איך האָאיין מא

בָס קעסטל ווּו איך האָרשליסן דאַפֿא

ט זיך […] צוָ הא36לטן מַײנע ּכתבֿיםַגעהא
 דעם37רקליבןַמיר אין צימער פֿא

קסן מיידלַ דערוואַכטער, אָ טא38ווירטס

בערין פֿוןָ ליבהאַ, א39און, ווַײזט אויס
ָסרויסגעשלעּפט דאַט אָטור, האַליטערא

גבוך און גענומען עס לייענען.ָטא

ראינטערעסירנדיק זיך מיט זַײןַפֿא
מלט עטלעכעַרזאַט זי פֿאָלט, האַאינהא

ַרדנט אָבן אַײנגעאָחבֿרטעס און זיי הא

רגן איזָוונט“. אויף מאָרישן אַ„ליטערא
נטַקאַגבוך באָלט פֿון מַײן טאַדער אינהא

נצן שטעטל.ַרן אין גאָגעווא

רנישט בין איך וויָנישט וויסנדיק פֿון גא

נגען אויף די לעקציעס.ַשטענדיק געגא
ווען איך בין געקומען אויף דער

–ט מיך די בעלָערשטער לעקציע, הא

געגנטַ רַײכע קרעמערין, באַ, א40הביתטע
 :41הבא– ברוךַזאַבַײ דער טיר מיט א

ב אַײךָ הערט, שרַײבער ! איך הא—

לט מַײנע קינדערָ, איר זא42געדונגען
בער נישטָלערנען לייענען און שרַײבן, א

ז בַײַשרַײבן, אַלט באָצוליב דעם, איר זא

נינקען איז נישט ריין אונטער דערַמַײן יא
ט גרויסע צייןָז מַײן פֿריידינקע האַז, אָנא

ַליין גיי אום אין אַז איך אַאון א

 קלייד. איך קען אַײך43רשלומּפערטַפֿא
ַג אָטש איך טראָז כאַרזיכערן, אַפֿא
סָס, וואָרשלומּפערט קלייד, איז דאַפֿא

לגערט זיך בַײ מיר אין מיסט, מערַווא
30. beshas pendant que/while 31. ... meshekh... durant/during 32. je me suis persuadé/convinced
myself 33. faire confiance/trust them 34. secrets/secret 35. Khaim Zhitlovski (1865-1943)
philosophe et écrivain, yiddishiste convaincu/philosopher, writer and zealous yiddishist 36. ksovim
écrits/writings, sing. ksav 37.␣ s'est introduit/got into, inf. רקלַײבן זיךַפֿא  38. du propriétaire/the
landlord’s 39.␣ semble-t-il/so it seems 40.␣ bal(e)boste maîtresse de maison/mistress of the house
41.␣ bor(e)khabe bienvenue/welcome 42. inf. ןעגניד  louer les services/hire 43. souillé, négligé/slovenly
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נצערַווערט ווי איר מיט אַײער גא
געלערנטקייט… און איר קענט זיך

טנעז ריא ןענַאוו ןוֿפ ןייג טייהרעטנוזעג

ףרַאד סרעבַײרש עכלעזַא ! ןעמוקעג
.טשינ ךיא

בָ הא44קןַנא–און–לדזַעם זעלבן הא
קומען אויף דערַאיך אויך בא

צווייטער לעקציע. איך בין געווען

 און45רצווייפֿלונגַאויסער זיך פֿון פֿא
טָנען אויף מיר האַנישט געווּוסט פֿון ווא

בָס אומגליק. איך האָסן דאָזיך אויסגעגא

ז אויך אויף דיַ, א46זיך געריכט
בן דעםָאיבעריקע לעקציעס וועל איך הא

ר, ווַײזט אויס,ָ, נא47ּפנים–זעלבן קבלת

דער קייןָט אָמַײן „ערשטע לעזערין“ הא
ט דורכצולייענען מַײןַצַײט נישט געהא

טָדער זי האָגבוך ביזן סוף, אָטא

ר אויף דיָלץ צו דערציילן. נאַרגעסן אַפֿא
ט מען מיךָווַײטערדיקע לעקציעס הא

 און48ן ּכעסָגעגנט נישט בלויז אַבא

פֿילו ליבלעכער וויַר אָ, נא49זידלערַײ
הביתטעס,–געוויינטלעך. די בעל

בן מיךָ פֿון געלעכטער, הא50קַײכנדיק

ל ברענגען דורכצולייענעןָגעבעטן איך זא
שריבן זייערעַב באָזיי, ווי איך הא

נטע.ַקאַ און בא51שכנות

ָדט דער עּפיזאָלגעמיין האַין א
נדערַט קיין אַנישט געהא

ָבס איך האָס, וואָט, ווי דאַרעזולטא
ר ערָ צוויי לעקציעס. נא52נגעוווירןָא

 אין די אויגן53ַטרק געשאַט מיר שטאָהא

. חוץ דעם,54הבּתים–לידע בעליָפֿון די סא
ב זיך נישטָרזיכטיק איך האָווי פֿא

נגעהויבןָט מען אָאויפֿגעפֿירט, הא

סקיר זיך און איןַז איך מאַ א55שּפירן
רקערַלץ שטאַט מען אָשטעטל הא

.56ּפיקורסַן אַז איך בין אַגענומען רעדן א

–57ּפונקט אין דער צַײט זענען אין דרום
ווּוסטעַרגעקומען די באָנד פֿאַרוסלא

רויסגערופֿן בַײַבן אָס האָמען וואָגראָּפא

פֿעלקערונג אין ליטעַדישער באִדער יי
רביטערונג.ַ און פֿא58אושִדעם טיפֿסטן יי

רקטַרשטאַט זיך פֿאָצוגלַײך מיט דעם הא

די רעליגיעזע שטימונג. צו אונדז אין
 וועגן די59שטעטל זענען די ידיעות

נגען נישט דורךַמען דערגאָגראָּפא

ט נישטָצַײטונגען, וועלכע קיינער הא
רעָר דורך נישט קלאָקומען, נאַבא

60ט דער רבָֿג האָנגען. איין טאַקלא

כט זיך, פֿון וויטעבסקער רבַֿקומען, דאַבא
שריבןַ בריוו, ווּו עס זענען געווען באַא

די שרעקלעכע געשעענישן. אין בריוו
ַרגעלייגט גוזר צו זַײן אָאיז געווען פֿא

 [...]. עס איז געווען61ציבור–ּתענית

ָטציבור. דערבַײ הא– ּתעניתַשטימט אַבא
,63 מוסר62גט דעם עולםָדער רבֿ געזא

 און מיט64ן ּתשובֿהָט גערופֿן טאָהא

ז אין שטעטלַנגעוויזן, אָרביטערונג אַפֿא
רגעסןַבן פֿאָס האָזעלכע, וואַ אָזענען דא

ּפגעגעבן די קינדער לערנעןָט און אָן גאָא

.66 לימודים65ּפסולע–טריף

ט זיךָד אין דער צַײט האָון גרא

ל“ַרפֿט טרעפֿן דער „דורכפֿאַגעדא
פֿון מַײנע געהיימע מׂשּכילים.

ציבור איז–רן ּתעניתַר טעג פֿאָ ּפאַמיט א

כט געקומען צו מירַלבער נאַרום האַא
 בחורל פֿוןַאיינער פֿון די מׂשּכילים, א

סָגע, וואַר [...]. אויף מַײן פֿראָזעכצן יא

ַט ער געענטפֿערט מיט אָאיז געשען, הא
86ַןאַראס ָ,א„ אויסגעשריי : 67אושטןִרייַפֿא

פֿן ! “  [...]ָט געטראָאומגליק עס הא

ערִך פֿריָ וואַס : מיט אָווא–ָטגעשען איז א
ב איך דעם בחור געגעבן דעם „חטאתָהא

לָט אים עטלעכע מאָנעורים“. ער הא

דורכגעלייענט און אייניקע ערטער
זוי וויַ. א69אויסגעחזרט אויף אויסנווייניק

יעריקער– פֿערצןַבַײ אים איז געווען א

ט ּכמעט שויןָברודער, וועמען ער הא
ט ער איםָּפגעפֿירט פֿון וועג“, האָראַ„א

44. réception musclée/brutal welcome 45. désespoir/despair 46. inf. זיך ריכטן  s’attendre à/expect 47. kaboles ponem réception 48.␣ kas
colère/anger 49. invectives/cursing 50. suffocant/gasping 51. shkheynes voisines/neighbors (fem.) 52. inf. נווערןָא  perdre/lose 53. m'a fait
du tort, m'a nuit/did me harm, inf. טןַשא  54.␣ balebatim ici␣ : bourgeois/here: householders 55. ressentir/have the feeling 56. apikoyres
mécréant/non-believer 57. dorem du sud/Southern 58.␣ yiesh désespoir/despair 59.␣ yedies nouvelles/news 60. rov rabbin/rabbi 61.␣ goyzer
... tanes-tsiber décréter un jeûne collectif/decree a collective fast (ּתענית jeûne/fast␣ : mot isolé prononcé/when isolated pronounced tones)
62. oylem public 63. … muser fit la morale/moralized 64. … tshuve faire pénitence/do penance 65. treyf-posele interdits/forbidden
66.␣ limudim études/studies 67.␣ faryiesht désespéré/desperate 68.␣ quel...!/what an...! 69.␣ oysgekhazert … appris par cœur/learned by
heart 70. mezake... fait bénéficier/favored 71.␣ enfermé/confined 72. petite pièce/small room 73.␣ oratoire/prayer house 74.␣ couverture/
cover 75. gemore Talmud 76. pupitre/lectern 77.␣ tombé sur/fell upon 78.␣ prouver/prove 79.␣ s’est réveillé/woke up 80.␣ il a réussi/he
succeeded in 81.␣ makes retsekh coups terribles/terrible blows

pppppאין שטעטל 
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סָ מיטן בוך […]. דא70אויך מזּכה געווען

כט געזעסןַנצע נאַ גאַנגל איז אִיי
 און72 קעמערלַ אין א71רטַרשּפאַפֿא

ווענען,ַכן דאָרגן, נאָגעלייענט. אויף מא

 און אונטערן73וועק אין קלויזַאיז ער א
 ווַײטער געלייענט.75 גמראַ פֿון א74צודעק

זנדיקָרן, לאָפֿן געוואָנטשלאַ[...] ער איז א

. אין קלויז76ס בוך אויפֿן שטענדערָדא
בחור און צוגייענדיק– ישיבֿהַרַײן אַאיז א

סָז דאַצום שטענדער, גלַײך דערקענט א

בוך איז פֿון די „ספֿרים חיצונים“. ער
ט גענומען עס איבערבלעטערן אוןָהא
זע :ַ דער פֿרא77נגעשטויסן זיך אויףָא

ַ אָז עס איז דאַ א78„ווער קען דערווַײזן
זויַט זיך אָבחור הא–ט ?“ דער ישיבֿהָגא

ט גענומען שרַײען.ָז ער האַקן, אָדערשרא

 און,79ּפטַט זיך אויפֿגעכאָס בחורל האָדא
 פֿרעמדן איןַס בוך בַײ אָדערזען דא

ןָרף געטאָ וואַט ער זיך אָנט, האַהא

80ט זיך אַײנגעגעבןָּפנעמען עס. אים האָא

–רויסצורַײסן בַײם ישיבֿהַדעם בוך א
בחור–נטלויפֿן. דער ישיבֿהַבחור און א

וועק צום רבֿ און דערציילטַאיז גלַײך א
אים וועגן דעם שרעקלעכן געשעעניש.

ט שוין דערָרום האַר שעה אָ ּפאַאין א

גןָטער פֿון די ביידע מׂשּכילים געשלאָפֿא
,82נענדיקָ, מא81רצח–נגערן מּכתִדעם יי
 בַײ וועמען ער83ל זיך מודה זַײןָער זא

נגלִס ייָּפסול. דא–ס טריףָט גענומען דאָהא
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דער קליינער

 פֿון דער2רשיידענע ּפנימערַי פֿא

– נַײער צווייַ איז אעזיעָדישער ּפאִיי

קטדיסק פֿונעםַמּפאָכיקער קאַשּפרא

בֿרהם ברומבערג.ַדישיסט אִנטן ייַקאַבא

קטיש, לעבט דער קינסטלער איןַפֿא

צוויי וועלטן : אין איין וועלט איז ער

 אין רוסישע3נערקענטער מומחהָן אַא

, און5 ענינים4שעִּפעיָאיירא–און מיזרח

רטיקלעןַקטירט אַט געדרוקט, רעדאָהא

און ביכער אויף דער טעמע. אין דער

קטיווערַן אַנדערער וועלט, איז ער אַא

ַרדירט אָט רעקאָדישיסט און האִיי

דישעִ פֿון זעלטענע יי6טעַּפלא

ַןלקסלידער און אויך געשּפילט ווי אָפֿא

רטיקלען איןַר און געשריבן אָקטיאַא

דישער ּפרעסע.ִדער יי

ר, טרעטָין די לעצטע עטלעכע יא

ַ ווי א7רויסַבֿרהם ברומבערג אַא

עזיע,ָדישער ּפאִר פֿון דער ייָטאַרעציטא

ַרדירונג איז אָזיקע רעקאָאון די דא

ַנטוויקלען אַט פֿון זַײן אַרעזולטא

ר פֿון אונדזערַ רעּפערטוא8רשּפרייטןַפֿא

מערקונגעןַטור. אין זַײנע באַליטערא

קטדיסק,ַמּפאָ דעם קא9גלייטןַס באָווא

טָס ס'האָס וואָ דא10רויסַהייבט ער א

אים געטריבן זיך צו נעמען צו דער

ַז, א11 דער טרויעריקער אמת—רבעט ַא

– נישט12ּפגערעדטָדן, שוין אִצווישן יי

 אין13עזיע ּכמעטָדישע ּפאִדן, איז די ייִיי

נט.ַקאַנצן נישט באַגא

ערמיט וויל ברומבערג ברענגען די

עזיעָדישער ּפאִ פֿון דער יי14אוצרות

טָר האַ, און דערפֿא15 נַײעם עולםַר אַפֿא

רדירט יעדעס ליד צו ערשטָער רעקא

ן ענגלישער איבערזעצונג, אוןַאין א

–עזיעָקטדיסק : ּפאַמּפאָ נַײער קאַא
 ברומבערג1בֿרהםַציע פֿון אַרעציטא

ל, איןַריגינאָך דעם אין דעם אָנא

דיש.ִיי

רַײןַקטדיסק נעמט אַמּפאָער קא

 20 לידער, אַײנגעטיילט16הּכל–סך

“18 טעמעס : „זכרונות17לויט געוויסע

),20דעַ און גרא19(לידער פֿון לייוויק

,22, סוצקעווער21טשטייןַדן“ (גלאִן ייָ„א

נציקסטןַ), „אין צווא23קלמן ליס

ס“ָ), „ערא24רהונדערט“ (ה. בנימיןָיא

),26ּפקיןַ, ציליע דרא25ליןָרגאַ מאַנאַ(א

,27פֿשטייןָטיוון“ (האָוועטישע מאָ„סא

“ און29לּפערןַלייב הא–), „משה28ריקַכא

 ליד פֿונעם קינסטלערַ, א30צום סוף

ליין.ַא

–טעָ געראַער אויסקלַײב איז א

ָ און דער צוהערער קען דא31נער

הערן בַײשּפילן פֿון אונדזער

ס ווערן זעלטןָעזיע, וואָדערנער ּפאָמא

ל נישט רעציטירט.ָדער קיין מאָא

דער צוויי מינוטָיעדעס ליד איז איין א

דעס „דערַר חיים גראָנג, און נאַלא

“ געדויערט מער ווי דרַײ32יונגער דור

מינוט. […]

רלייענעןָרומבערגס סטיל פֿון פֿא

ציע פֿוןַמבינאָ גוטע קאַאיז א

טישקייט און סובטילקייט. ערַמאַדרא

–פֿינירַטַײטשט אויס די לידער מיט רא

ס העלפֿט אויפֿקלערן דעםָטקייט, ווא

ַזרשטעלן, אָטעקסט. מען קען זיך פֿא

הערַט ביז אָס האָרדירונג, וואָדי רעקא

 אין דער33ּפרופֿןָקומען גוטע אַבא

דישער וועלט (וויִיי–דישער און נישטִיי

34ניסט און מחברַמאָדער בריטישער רא

 בוך וועגן די ברידער זינגער,ַפֿון א

קלַײוו סינקלייר),

ר אירַ סַײ פֿא35לט אויסגענומעןָווא

ר אירַקינסטלערישער ווערט, סַײ פֿא

רַײנפֿירַגישער נוציקייט. דער אָגאַּפעדא

 סךַנגעשריבן און ברענגט אָאיז גוט א

 דער36חוץַציע (אַרמאָאינפֿא

דישערִשרַײבונג פֿון דער ייַבא

סָל וואָ מאַך פֿון אַ זאַטור ווי אַליטערא

 מיט דעם מעג מען— ָאיז שוין נישטא

– יישרַ, א38 ּכללַ זַײן). א37נישט מסּכים

ר דערַ, פֿרַײנד ברומבערג, פֿא39ּכוח

רבעט !ַגוטער און וויכטיקער א

רינג–רבעטערַ : א40שטעלונגעןַבא

רק.ָיא–ם אין ניוָביכערקרא
Workmen's Circle Book Store

45 E. 33rd St. 10016
טעל. : 889-6800 (212)

book@circle.org

דעם 18טן מַײ 2001, ז. 14

1.␣ avrom  2.␣ penemer visages/faces, sing. ּפנים ponem 3.␣ mumkhe expert 4.␣ mizrekh…  d’Europe de l’Est/Eastern European 5.␣ inyonim
questions/matters, sing. ענין inyen 6.␣ disque/record 7.␣ se produit/appears (before an audience), inf.  רויסטרעטןַא  8.␣ large/broad 9.␣ accompa-
gnent/accompany 10.␣ souligne/emphasizes inf. רויסהייבןַא  11. emes vérité/truth 12.␣ sans parler de/not to mention 13.␣ kimat presque/
almost  14.␣ oytsres trésors/treasures, sing. אוצר oytser 15. oylem public 16.␣ sakhakl en tout/in all 17.␣ certains/certain 18.␣ zikhroynes
souvenirs/memories 19.␣ H. Leyvik (1888-1962) 20.␣ Khaim Grade (1910-1982) 21.␣ Yankev Glatshteyn (1896-1971) 22.␣ Avrom Sutskever
(né/born 1913) 23.␣ Kalmen Lis (1903-1942) 24.␣ H. Binyomin (né/born 1929) 25.␣ Anna Margolin (1887-1952) 26.␣ Tsilye Drapkin (1888-
1956) 27.␣ Dovid Hofshteyn (1889-1952)␣ 28.␣ Izi Kharik (1898-1937)␣ 29.␣ Moyshe-Leyb Halpern (1886-1932) 30.␣ sof fin/end 31.␣ réussi/
a good one 32.␣ dor génération, pl. doyres 33.␣ échos, réactions 34.␣ mekhaber auteur/author 35. devrait avoir du succès/should be
successful 36.␣ akhuts à part/except for 37.␣ maskim d’accord/in agreement 38.␣ a klal bref/in short 39.␣ yasher-koyekh félicitations,
bravo␣ !/congratulations, well done! 40. commandes/orders.

ד

א

ד

ד

ד

ב

pppppבֿרהםַ הילע פֿון א

ברומבערגס נַײעם

קטדיסקַמּפאָקא

בֿרהם ברומבערג איז אויך געקומעןַא

רגעלייענט דיָט פֿאָריז און האַקיין ּפא

צענטער דעם 6טן יוני–לידער אין מעדעם

קטדיסק קען מעןַמּפא2001ָ. זַײן קא

טעק.ָביבליא–קויפֿן אין דער מעדעם
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רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַ, איך וויל אָיא
מען : ...........................................ָנא
דרעס : .....................................................................................ַא

.....................................................................................................
ּפרַײזן :–נעמענטָבאַא

רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ : איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿא

איבער דער וועלט :
ַרלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר ָ : איין יא2סטָּפא–ים

רַלאָ 97 דא—ר ָ : איין יא3סטָלופֿטּפא

נומער :–רטעַקא–קרעדיט
טע :ַדא–4נגַאויסגא

דרעס :ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא
The Yiddish Forward

45 E 33rd Street, New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס : ַא–5סטָבליצּפא
1.␣ Etats-Unis/United States 2.␣ poste maritime/surface mail 3.␣ poste aérienne/
airmail 4.␣ expiration 5.␣ courrier électronique/E-mail.

 קריזיס אין דערַא
רמייַנער אַטיקאַווא

ס היטָ, ווא1רדיעַדי שווייצער גווא

3 שוין אין משך פֿון2דעם ּפויּפסט

ט שוועריקייטןָר, האָ 500 יא4ּכמעט

מיט געפֿינען נַײע רעקרוטן. און

,5ס איז ניט געקוקט אויף דעםָדא

ט שוין דערלויבטָס מען האָווא

גןָס טראָנצונעמען רעקרוטן, וואָא

ברילן און זייער הייך איז בלויז 5

ָךבער זיי מוזן נאָ. א6לָפֿוס 8.5 צא

טוילישןַלץ זַײן שווייצער פֿון קאַא

,7טעַגעהא–גלויבן, ניט קיין חתונה

לןָר. צאָר 30 יאַנגער פֿאִאון יי

נץ ווייניק :ַלט מען זיי אויך גאָצא

 ביסלַקומט אַ בא8 יונגער זעלנערַא

ך.ָ וואַר אַלאָמער פֿון 200 דא

בן 27 נַײעָנהייב מַײ האָא

ן דעםָנגעטאָרדייער אַגווא

9רוםַזוי אַרם. אָאוניפֿא–נסַרענעסא

רדיע 107ַט איצט די גוואָהא

ךיז ןקיטיינ ייז ןואמיליטערלַײט, 

.01תוֿשפנ 31 ָךאנ ןיא

1. la Garde suisse/Swiss Guards 2. le
Pape/the Pope 3. …meshekh… pen-
dant/for a period of  4.␣ kimat pres-
que/nearly 5.␣ malgré/despite 6.␣ 5
pieds, 8,5 pouces (1,72 cm) /5 ft. 8.5
in. 7. …khasene… non mariés/
unmarried 8.␣ soldat/soldier 9. ainsi/
thus 10.␣ nefoshes lit. âmes, c-à-d,
hommes/ lit. souls i.e. men.

„ßß·Á ¯Ú„±Ô‚Ú˜ ÊÈ‡ 

ַקומען אַט באָסקווער שיל האָדי מא

ל, און דער רוסישערָנַײעם קוּפא

ָטנגרעס האָדישער קאִיי

 נַײעם ּפרעזידענטַ א2אויסגעוויילט

בער איןָניד נעווזלין. אָלעא

–לדיקַ גוואַנד שּפילן אַרוסלא

3לע די חב''דניקעסָוויכטיקע רא

5רבֿ– מיט זייער הויּפט4שָברא

6ר. די צרהַזאַבערל לא

ז די חב''דניקעסַאיז, א

נערקענען ניט דעםָא

נַײעם ּפרעזידענט. זיי

ז ער איזַ, א7טענהן

כטַגעקומען צו דער מא

ַניט דורך א

טישערַקראָדעמא

צעדור (דער חב''דָּפרא

ך מיט זַײןָ דא8שמט

אויסערגעוויינטלעכער

טישקייט !). נעווזלינעןַקראָדעמא

ַזאַבן אָוועט זַײן ניט גרינג צו הא

 דער חב''ד9מין קעגנער, מחמת

 מיטן רוסישן10חבֿרט זיך

דימיר ּפוטין. אוןַּפרעזידענט, וולא

 !11ר ניט קיין חכמהָס איז גאָדא

1.␣ khabad mouvement hassidique
connu sous le nom de Loubavitch/
Hassidic movement also known as
Lubavitch 2.␣ élu/elected
3. khabadnikes membres de Khabad/
members of Khabad 4.␣ berosh avec
à leur tête/headed by 5. …-rov rab-
bin principal/leading rabbi 6.␣ tsore
problème/trouble 7.␣ taynen affir-
ment/argue 8.␣ shemt est réputé pour/
is reputed for 9. ␣ makhmes car/
because 10.␣ khavert … est proche de/
is friendly with 11.␣ khokhme pas très
brillant/not so bright.

ÈÈ�ÒÂÁ–ÂÂÈ¯·±

ר פֿוןָפֿעסאָרדער ּפראָקספֿאָדער א

גענעטיק, ברַײען סַײקס, נוצט די

דן,ָ-מעטאdnaדערנסטע ָמע מאַסא

לעַנען מיר אַּכדי געפֿינען פֿון ווא

ָטרשונג האָמען. זַײן פֿאַשטא

 פֿון די 2650ז ס'רובַֿוויזן, אַבא

ס לעבן איצטָן מענטשן, וואָמיליא

מען פֿון בלויזַּפע, שטאָאין איירא

זיבן פֿרויען (סַײקס רופֿט זיי „זיבן

בןָס האָ טעכטער“), ווא3חווהס

רָגעלעבט מיט 45-10 טויזנט יא

ט אויך אויסגעפֿונען,ָצוריק. ער הא

לע ווַײסעַצענט פֿון אָז איין ּפראַא

ַט אַבן געהאָבריטישע בירגער הא

מט פֿוןַט געשטאָס האָטער, וואָפֿא

רצעַזיע. די „שוואַפֿריקע, צי אַא

, געקומען4ּפניםַגענעס“ זַײנען, א

ך אין די רוימישעָניע נאַקיין בריטא

בןָצַײטן, ווען די רוימער הא

פֿריקע קייןַכט פֿון אַגעברא

רצע זעלנער אוןַניע שוואַבריטא

ך אייןָפֿן. און נאַשקלא

נטּפלעקונג : די גענעטישעַא

ז דיַטן ווַײזן, אַרעזולטא

ליקן פֿוןָטאַנטן און קאַטעסטאָּפרא

ןעוועג ָלאמַ א ןענַײז ,דַנאלריא–5ןֿופצ

.6ֿטבש ןבלעז םעד ןֿופ רעדילגטימ
1. yikhes-… pédigrée/pedigree
2.␣ srov la plupart/most 3. khaves
d'Eve/Eve's 4.␣ aponem apparament/
apparently 5. ␣ tsofn du Nord/
Northern 6.␣ sheyvet tribu/tribe.

pppppניד נעווזליןָ לעא
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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

טער איםָט דער פֿאָלט האָט געשוויגן. דעמאָהא
85ענדיקָ, דרא84 פֿינצטערן חדרַרט אין אַרשּפאַפֿא

 מיט הונגער ביז86רּפַײניקןַז ער וועט אים פֿאַא
טָקומען קלעּפ האַער וועט זיך מודה זַײן. בא

, אין שטעטל איז87אויך דער עלטערער. בקיצור

 אין איין89לע טענהעןַ און א88ן אמתע מהומהַא
ט געקענטָר דער „שרַײבער“ האָז נאַקול, א

 בוך, און מען איז שויןַזאַנגל אִגעבן דעם יי

הערַז דער „שרַײבער“ איז אַזיכער, א
רטיקעָּפגעשיקט פֿון ווילנע, פֿון די דאָראַא
ס שטעטל.ָ דא90כןַּפיקורסים, ּכדי חרובֿ צו מאַא

ט דער בחורָדערציילנדיק די געשיכטע, הא
ט מירָגעוויינט מיט ביטערע טרערן. ער הא

 „חטאת נעורים“.91טעוועטןַכט דעם געראַגעברא

נד ! [...]ַ צושטאַר אַס פֿאָבער אין וואָא
לטןַט דער רבֿ געהאָג פֿון ּתענית האָ[…] אין טא

זַט אויפֿגעוויזן, אָ רעדע, אין וועלכער ער האַא

זעלכע ווי איך, זַײנען די איינציקעַאיך און א
דערט,ָט געפֿאָמען. ער האָגראָשולדיקע אין די ּפא

 פֿון די לעקציעס. חוץ דעם92גןָּפזאָל מיר אָמע זא

“, וועלכע זענען93רויסגעגעבן „ּתקנותַט ער אָהא
 אין94נדערגעקלעּפטַג געווען פֿונאָדעם זעלבן טא

. פֿון די ּתקנות זענען בַײ95מדרשים–לע בּתיַא

רבליבן בלויז פֿיר :ַ פֿא96מיר אין זּכרון
לןָן זאָר אָ פֿון דרַײצן יא97נצבילַלע מאַא) א
ּפנעמען זיי פֿוןָראַרמלקעס און נישט אַגן יאָטרא

כט.ַּפ בַײ נאָקא
לןָב) מיידלעך און, איבערהויּפט, ווַײבלעך, זא

נצביל,ַ פֿון מא98רטַנישט זינגען אין דער קעגנווא

ר זיך.ַפֿילו פֿאַאון א
לן ווַײבער און מיידלעך נישטָג) אויף חתונות זא
.99ווַײזן זיך געבלויזט

ל זוכן אין די הַײזער און אויף דיָד) מע זא

82. réclamant/demanding 83.␣ moyde … avouer/confess 84.␣ kheyder pièce/room
85.␣ menaçant/threatening 86. tourmenter/torment 87.␣ bekitser en bref/in short
88.␣ mehume 89 טומל. taynen affirment/maintain 90.␣ khorev ... détruire/destroy 91.␣ sauvé/
rescued 92. congédier/dismiss 93. takones règlement, ordonnances/rules (of conduct)
94.␣ placardés/posted 95.␣ bote-midroshim maisons d’étude et de prière/prayer and study
houses 96.␣ zikorn mémoire/memory 97.␣ ␣.présence 99 .98 מענער dénudées, en tenue trop
légère/bare, scantily dressed 100.␣ greniers/attics 101. le lendemain/the next day 102.
éradiqué/swept out 103.␣ ונען ␣.104 געפֿ moysef … ajouté/added 105.␣ bûcher/pyre
106.␣ havdole cérémonie marquant la fin du shabbat/ceremony performed at the close of
the Sabbath 107.␣ dans un convoi de prisonniers/in a convoy of prisoners 108.␣ ici : de toute
façon/here: anyway 109.␣ commissaire de police/police commissioner 110.␣ menace/threat.

רןָי הׂשּכלה איז אויך מיט דער צַײט געווא

ר איןָקטאַנסטרוקטיווער פֿאָ קאַא

ז מעַרגעלייגט אָט פֿאָלן לעבן. זי האַנאָציאַנא

ך פֿוןַ שּפראַש ווי אִניצן העברעיַל באָזא

לץַט אָטעגלעכן לעבן און זי הא–ָגכעדיקן טאָווא

שעִ די העברעי25רַײכערטַמער און מער בא

טור. די מערהייט מׂשּכילים איז געוועןַליטערא

דיש איזִז ייַבן געמיינט אָדיש און זיי האִקעגן יי

קסָדאַראַבער דער ּפאָן“. אָרגאַ „זשאַבלויז א

בן געשריבן אויךָ טייל מׂשּכילים האַז אַאיז א

סןַבן צוטריט צו די מאָדיש, ּכדי צו האִאויף יי

לייענער.

–ט זיך די הׂשּכלהָּפע האָאיירא–26ין מיזרח

ןט91 ןוֿפ ףיול ןיא טלקיווטנַא גנוגעווַאב

ןָרן הייבט מען אָנהייב זעכציקער יאָ א.ה''י

27בעסַדישע אויסגאָ ריי ּפעריאַרויסצוגעבן אַא

דיש און רוסיש. אין דערִש, ייִאויף העברעי

ווַײזן זיך דיַרן באָכציקער יאַצווייטער העלפֿט א

ש.ִגצַײטונגען אויף העברעיָערשטע טא

קסט זיך דיַלעל מיט דעם צעוואַראַּפא

דישעִ די יי28שע און דער עיקרִהעברעי

ָטוועגונג האַבא–טור. מיט דער הׂשּכלהַליטערא

דישערִל אין דער ייָמען צום ערשטן מא

כט דעםַּפע געמאָאיירא–געשיכטע אין מיזרח

ַרעליגיעזער, פֿון א– נישטַעקסּפערימענט פֿון א

❐דישקייט.ִוועלטלעכער יי

לע ביכער, חוץ הייליקעַ, און א100בוידעמס
ל מען צוָס מע וועט געפֿינען, זאָספֿרים, ווא

ג, ברענגען אויפֿןָלבן טאַ, פֿרַײטיק הא101רגנסָמא

לָס בייז זאָרברענען זיי, ּכדי דאַשולהויף צו פֿא
 ווערן פֿון שטעטל.102אויסגערוימט

-ִזיבן העברעי– זעקס103ּפגעזוכטָבן זיך אָעס הא

נץ אומשולדיקע […]. צו דעםַשע ביכלעך, גא
 צענדליקַ בַײ א104ך מוסיף געוועןָט מען נאָהא
כט אויפֿןַט געמאָדישע מעׂשיות [...]. מע האִיי

ָברברענט. איך האַ און פֿא105 שַײטערַשולהויף א
ר דעם רויך פֿונעםָפֿון דער ווַײטן געזען נא

בָז איך האַגן, אָפֿע. איך קען נישט זא–ַדאָ–אויטא

זיך געפֿילט איבעריקס פֿריילעך אין דעם
ט גוט געשמעקט מיטָמענט : עס האָמא

מיטלעלטער.

, איז צו106ך הבֿדלהָרגן, שבת נאָויף מא
–בעלי–טָמיר געקומען איינער פֿון די שטא

ן מירָקן, געשעפֿטלעכן טאִ רויַהבּתים און אין א

רן פֿון שטעטל, אויב איךָּפפֿאָל אָגט, איך זאָגעזא
107ּפַרויסשיקן מיטן עטאַל מיך אָוויל נישט מע זא

? קיין  צו זיצןָב איך דאָס האָ, ווא108טַאון גלא

בן.ָלעקציעס וועל איך סַײ ווי סַײ שוין נישט הא
ס מיך,ָזוי וועט מען דאַגע, ווי אַאויף מַײן פֿרא

רויסשיקן מיטןַ שום זינד פֿון מַײן זַײט, אַן אָא

–טנעעג שמייכל ַק, מיט אִט ער רויָּפ, האַעטא
טנעז ריא ? טשינ ריא טייטשרַֿאפ סָאוו„ : טרֿעפ
םעד ייט טנוֿפ ייווצ ,לגנִיי ןיילק ןייק טשינ ָךאד

“.ַּפאטע ןטימ ריא טייג ןגָראמ ןוא ,901וַואטסירּפ
קעַלט טאָאיך ווייס נישט, אויב מע ווא

ָבר איך האָ, נא110שוניקַאויסגעפֿירט דעם סטרא

ס צוָט צוליב וואַלץ איינס נישט געהאַשוין א
רן.ָּפגעפֿאָזנע און בין אָרבלַײבן אין ליאַפֿא

ַב איך אָדעם צעריסענעם „חטאת נעורים“ הא

❐נדענק.ָן אַנגע צַײט געהיט בַײ זיך, ווי אַלא

[סוף פֿון זַײט 1] [סוף פֿון זַײט 5]

 25.␣ enrichi/enriched 26.␣ mizrekh de l'est/
Eastern 27.␣ publications 28.␣ …iker  surtout/
especially.
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רטיידיקער), איינע פֿון די וויכטיקסטע צַײטשריפֿטן פֿון דער רוסישער הׂשּכלה,ַ„המליץ“ (דער פֿא
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א


