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ייִדישער דער
 טעם–טעם

ערטעל1 רחל פַֿאר קָארמַאן–ּפרַײז
צוגעטיילט2 יעדעס יָאר דורכן  ווערט קָארמַאן–ּפרַײז דער ווי יָאר איבער 20 שוין ס'איז

אויף ַאלע קולטור ייִדישע די ֿפרַאנקרַײך3 ֿפַאר אויֿפהיטן אין געזעלשַאֿפטן ייִדישע ֿפון ֿפַארבַאנד

זינט 1986 הָאבן מוזיק. און סקולּפטור ֿפָארשונג, מָאלערַײ, טעַאטער, ליטערַאטור, געביטן :

בערגער, חיים4 סלָאוועס,  שרַײבער לילי די ווי ּפערזענלעכקייטן ַאזעלכע שוין געקרָאגן אים

מרדכי6  אויף ייִדיש ּפָאעזיע ֿפרַאנצייזישער דער ֿפון איבערזעצער דער שולשטיין, משה5

און  דער ֿפָארשער און ֿפרידמַאן, זשערַאר ַאקטיָאר דער זשַאק גרָאבער, דער זינגער ליטווין,

אויסגעצייכנט8 ווי  זיך הָאט לָאדזש, אין געבוירענער ַא קָארמַאן, ייִדל ניבָארסקי. יצחק7 לערער

ער איז ֿפרַאנקרַײך. שּפעטער אין ווידערשטַאנד9 דעם ַאנטי–נַאצישן אין קעמֿפער מוטיקער ַא

קולטור10. ייִדישער ֿפַאר וועלטרַאט ֿפונעם ָאּפטייל ֿפרַאנצייזישן ֿפונעם ַא מיטגרינדער געווען

נָאמען. זַײן אויף ּפרַײז דעם מען אַײנגעֿפירט אין 1979 הָאט זַײן טויט נָאך

ּפרָאֿפעסָארשע ערטעל, רחל בַאקומען ּפרַײז דעם הָאט ,2007 מַארץ 27סטן דעם הַײיָאר,

ַא  אויֿפגעהָאדעוועט11 אין זיך הָאט ערטעל רחל ליטערַאטור. ַאמעריקַאנער און ייִדישער ֿפון

הַאמל גליקל און טורניַאנסקי חווה2
ֿפָארש–  וויכטיקע און גרויסע ירושלים3 ַא אין ַארויס איז ַארבעט, יָארן לַאנגע נָאך ,2006 אין

דורך ַארויסגעגעבן ,(1724-1645) הַאמל גליקל ֿפון די זכרונות4 איבערזעצונג–ַארבעט, און

אויסֿפירלעכן5  איבערזעצונג, ַאן העברעיִשער ַא מיט ָאריגינַאל ייִדישן טורניַאנסקי אינעם חווה

סוחרישער משּפחה6, ַא ֿפון ייִדישע ֿפרוי ַא געווען איז גליקל הַאמל און ֿפוסנָאטעס. ַארַײנֿפיר

1719-1691 הָאט  יָארן די אין יָארהונדערט. 17טן אין דַײטשלַאנד געוווינט אין ווָאס הָאט

זָאלן זיי ַאליין דערקלערט, הָאט זי ווי ּכדי7, אירע קינדער ֿפַאר אירע זכרונות זי ָאנגעשריבן

אויך  לעבן ָאבער איר אייגן ֿפון ּפערזענלעכע ּפרטים8 דערציילט זי ֿפירן. צו זיך ַאזוי ווי וויסן

ּפָאגרָאמען ֿפון כמעלניצקיס קָאזַאקן געשיכטע, ווי די ייִדישער דער געשעענישן אין וויכטיקע

שוין מען הָאט זכרונות די בַאוועגונג10. שבתי–צֿבי דער ֿפון ָאּפקלַאנגען9 די און (1649-1648)

אויסגַאבע11. וויסנשַאֿפטלעכע ערשטע די איז דָאס נָאר שּפרַאכן, סך ַא אויף איבערגעזעצט

ייִדישע  אין די דָארטן געגַאנגען מעקסיקע און אין געווָארן געבוירן איז טורניַאנסקי חווה

ייִדישער דער ֿפון ּפרָאֿפעסָאר געווָארן און 1957 יׂשראל אין אין בַאזעצט זיך שולן. זי הָאט

ַאלט–ייִדישער דער מיט זיך ֿפַארנעמט זי ווּו אוניווערסיטעט, ירושלימער דעם אויף ליטערַאטור

טים, עריקַא מיטגעַארבעט מיט סך הָאט ַא זי דַײטשלַאנד. אין און איטַאליע אין ליטערַאטור

טריר אין אוניווערסיטעט דער ֿפון ליטערַאטור ַאלט–ייִדישער דער ֿפון סּפעציַאליסטקע ַא

ליטערַאטור הָאט חווה  ַאלטייִדישער דער וועגן ֿפרויען אין ֿפָארשונגען אירע ֿפַאר (דַײטשלַאנד).

אין יׂשראל.  ּפרַײז העכסטן דעם ביַאליק–ּפרַײז, דעם 2006 אין בַאקומען  à l’honneur/in the place of honor .1טורניַאנסקי
2. khave 3. yerusholaim Jérusalem 
4. zikhroynes  mémoires/memoirs 5. ex-
haustif/detailed 6. so'khrisher mishpokhe 
famille de commerçants/family of merchants 
7. kede'y afin que/so that 8. protim détails 
9. répercussions 10. shabse-tsvi …  mouve-
ment messianique de/Messianic movement 
of Sabbatai Zvi 11. édition universitaire/
scholarly edition.  

1. rokhl … Rachel Ertel 2. décerné/
awarded 3. Union des sociétés juives de 
France 4. khayim 5. moyshe 6. mordkhe  
7. yitskhok  8. s’est distingué/distinguished 
himself 9. résistance 10. Conseil mondial de 
la culture yiddish/World Council for Yiddish 
Culture 11. grandi/grew up 
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געווָארן געבוירן איז (1996-1906) שנַײדערמַאן שמואל4–לייב

אין 1933  געקומען קיין ווַארשע. צו 18 יָאר קוזמיר5 און אין

שּפעטער און ניו–יָארק, אין דערנָאך ּפַאריז, קיין ער ַאוועק איז

ער איז בַאקַאנט געווָארן ווי ַאן יׂשראל6. אין בַאזעצט זיך

זַײנע מיט ּפָאּפולער און זשורנַאליסט, ַא און איבערזעצער

ביכער, זַײנע בַארימטסטע פֿון רַײזע–בַאשרַײבונגען. איינס

ַא ַא בַאשרַײבונג פֿון איז ייִדיש, ווַײסל הָאט גערעדט די ווען

פֿון דעם  מלחמה7 און דערמָאנונגען דער נָאך רַײזע אין ּפוילן

הָאט ווערק דעם ָאט פֿון טיטל דער לעבן. ייִדישן ַאמָאליקן

הַײנטיקער אויסשטעלונג8 אין  דער פֿון נָאמען אינסּפירירט דעם

ייִדיש–צענטער. ּפַאריזער

בוך, פֿריִערדיק ַא פֿון גענומען איז טעקסט ווַײטערדיקער דער

אַײפֿל–טורעם9 (ווַארשע, 1953). און נַאלעווקעס צווישן

1. … shaykhes … en rapport avec/in connection with 2. Vis-
tule/Vistula 3. exemples/samples 4. shmuel 5. Kazimierz Dolny 
6. yisroel 7. milkhome  guerre/war 8. exposition/exhibition 
9. De la rue Nalewki à la tour Eiffel/From Nalewki Street to 
the Eiffel Tower  10. Nalewki, Gesia, Franciszkanska – trois 
rues de Varsovie/three Warsaw streets  11. tseylem croix/cross 
12. guf corps/body 13. shma yisroel credo juif/Jewish credo 
14. tendent/hold out 15. paumes/palms 16. troncs à aumones 
troués/alms boxes with holes 17. trottoirs boueux/muddy sidewalks 
18. échangent des devises au marché noir/doing “black market” 
exchange 19. farkhoyshekhte sombres/dark 20. cours/courtyards, 
plur. de/of 21 הויף. misère/poverty 22. sokhrim  commerçants/
merchants 23. ici tissus/here fabrics  24. mikol-haminim  de 
toutes sortes/of all sorts 25. étagères/shelves 26. affairés/bustling 
27. flottant au vent/flying 28. pans (des habits)/coattails 29.  ַארויס
30. abeilles industrieuses/busy bees 31. sentant le moisi/damp 
32. akhsanyes auberges/inns 33. crasseux/filthy 34. taleysim 
châles de prière/prayer shawls ; plur. de/of טלית tales 35. soupes 
d’orge perlé/barley soup.

צלם11 זענען  ַא ווי ֿפרַאנצישקַאנער10. און גענשע נַאלעווקעס,

ווַארשע. ייִדישן ֿפון הַארץ אין אַײנגעקריצט גַאסן דרַײ די

הענט  צעקרייצטע די צוויי נַאלעווקעס, און די דער גוף12 זענען

אייביקער ַאן זיך טרָאגט דַאנען ֿפון ֿפרַאנצישקַאנער. און גענשע —

„שמע–יׂשראל13 !“ 

דלָאניעס15 מיט  די טרָאגן ַאנטקעגן14 ווָאס בעטלער, שרַײען די עס

שרַײען עס ּפושקעס16. צעלעכערטע ווי ֿפינגער, אויסגעקרימטע

די עס מורמלען שטילערהייט און גַאסן–הענדלער צעשרָאקענע די

די אויף צוריק הין און שּפַאנען ווָאס דָאלַארן, אויֿפקויֿפערס ֿפון

די  בערזע“18 אין „שווַארצע ּפרַאווען און טרָאטוַארן17 בלָאטיקע

נַאלעווקעס.  די הייף20 ֿפון ֿפַארחושכטע19

ייִדישע נויט21  די זיך דרַײ–גַאסיקן צלם קרייציקט דָאזיקן אויף דעם

די סוחרים22 ֿפון  בַײ טָאלערס“ „זילבערנע די עס קלינגען און

מּכל–המינים24. ברַאנזשעס ַאנדערע און לעדער מַאנוֿפַאקטור23,

שנַײדערס, שוסטערס, בעטלערס, ָארעמע די וווינען קעלערס די אין

ּפָאליצעס25 מיט  זיך די ברעכן שטָאקן די און אויף בעקערס,

לעדער. ווייכער און הַארטער מיט און מַאנוֿפַאקטור

ֿפַארהַאוועטע26  גַאסן דרַײ די אַײלן איבער דָאנערשטיק ביז מָאנטיק ֿפון

צעֿפלַאטערטע27 שווַארצע  מיט שטעטלעך. ווַײטסטע די ֿפון ייִדן

די  אונטער ַאֿפער29 ֿפון זיי לויֿפן ֿפייגל, צעשרָאקענע ווי ּפָאלעס28,

זיי  בינען30 טרָאגן ֿפלייסיקע ווי טרַאמווייען. רויטע קלינגענדיקע

ווּו ַאכסניות32, דומּפיקע31 די אין ּפעקלעך צונויף די אַײנגעקויֿפטע

ֿפַארשמָאלצעוועטע33 אויסגעבָארגטע  אין שנעל אויף דַאווענען זיי

טרויעריקע די
געָאגרַאפֿיע

נַאלעווקעס  די  פֿון
שנַײדערמַאן שמואל–לייב  פֿון

ביינער. ֿפעטע מיט עסן געדיכטע קרוּפניקס35 און טליתים34

ּפלעצער מורַאנָאווער די צו ֿפַארנַאכטן אַײלן זיי ֿפרַײטיקדיקע די אין

זיך זיי צעֿפָארן אויטָאבוסן ֿפַארבלָאטיקטע איבערגעלָאדענע אין און

שטעטלעך ַארַײן. די שטילע אין

[…] יָארן… גוטע די אין געווען איז ַאזוי

אויף די נַאלעווקעס, הויף ַא

 d.r. ווַארשע ֿפון דער ייִדישער סימבָאל דער

ייִדיש“ אין  גערעדט הָאט ווַײסל2 די „ווען סעזָאן הַײיָאריקן דעם שַײכות מיט1 אין

ּפָאר ַא אויסגעקליבן מיר הָאבן מעדעם–ביבליָאטעק, — ייִדיש–צענטער ּפַאריזער

ווַארשע. וועגן ליטערַאטור ייִדישער רַײכער פֿון דער מוסטערן3
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איז  וועלט ליטערַארישער ווַארשעווער דער נשמה1 פֿון די

צעגלַאנע3 נומער 1  אויף וווינונג זַײן ּפרץ2. יצחק–לייבוש געווען

קולטור–מענטשן. און שרַײבער פֿון טרעפּֿפונקט ַא געווען איז

קומען פֿון פֿלעגן ליטערַארישע ַאמביציעס מיט יונגע מענטשן

הערן און ערשטע ווערק זייערע ּפרצן ווַײזן צו ווַײט און נָאענט

איז ווָאס שַאּפירָא, ל. געווען איז זיי פֿון איינער ָאּפשַאצונג4. זַײן

ּפָאגרָאם–דערציילונגען זַײנע מיט געווָארן בַארימט שּפעטער

ווּו אונטן, פֿרַאגמענטן דָא קליינע די ניו–יָארקער נָאוועלן. און

פֿונעם קומען ווַארשע, אין בַאזוכן צוויי זַײנע דערציילט ער

ַאנדזשעלעס,  אין חדר6 (לָאס גייט זכרונות5 דער שרַײבער בוך

.(1945

קיין  געקומען ייִנגל, בין איך, נָאך ּכמעט8 ַא צום סוף7 ֿפון יָאר 1896

שטָאט.  אַײנצונעמען10 די ּכוונה9 דער בֿפירושער מיט ווַארשע

דערָאבערישן דעם ֿפַאר קווַאליֿפיקַאציעס מַײנע זענען ווָאס

הָאט זיך  ווָאס ווילן, אֿפשר13 דער גוטער סַײדן12 גָארנישט. ? צוג11

עלטער אינעם — צערַײסן און — שרַײבן ָאנהייבן אין אויסגעדריקט14

[…] ַאכט יָאר. ֿפון

ַא ָאנגעטון הָאטעל מַײן אין איך הָאב ווַארשע, קיין געקומען

ֿפונעם  מסּתמא16 ַארויסגעקומען איז ווָאס בגד15 ַא — „וויזיטקע“

ַא  מיט היטל ַא און ֿפרַאק19 — ַא און סורדוט18 ַא צווישן שידוך17

רעַאל– די שילער ֿפון הָאבן געטרָאגן די עס ווי דַאשעק20, גלַאנציקן

ָאנגעקלונגען איך הָאב אויסשטַאטונג22, דָאזיקער דער אין גימנַאזיעס21.

טָאוול23  מעשענעם ַא אויף טיר, ווּו ַא איינס, בַײ צעגלַאנע נומער אויף

ַאחרי הרביעית בשעה „י. ל. ּפרץ מקבל : אויסגעקריצט געווען איז

אויך ַאזוי ּפרצעס ַאליין. ּפרץ געעֿפנט הָאט טיר די הצהרים“24.

מַײן דערזען הָאט ער ווען גרעסער געווָארן נָאך זענען אויגן גרויסע

און קַאבינעט, זַײן אין ַארַײנגענומען מיך הָאט ער […] הילוך25.

הָאט ווָאס ליטערַאטור, ייִדישער דער וועגן געשמועסט הָאבן מיר

שלום–עליכמס26  נָאך געווען איז עס עקזיסטירט. ניט ווי ַאזוי דעמָאלט

ערשטער  דער סּפעקטָארס הויזפֿרַײנד ; נָאך ; פָֿאלקסביבליָאטעק

ֿפַארגַאנגענהייט.  געווען ביבליָאטעק איז ייִדישע ּפרצעס ֿפון ּפעריָאד

מיר — יָארן  בין–השמשותדיקע27 יָארן ; ֿפַאר געווען זענען עס […]

ליטערַאטור  ַא ֿפון מעגלעכקייט דער ֿפַארצווייֿפלונג28 איבער ֿפון ּכמעט

ֿפַארווַאלטעט29 מיט דער  אין ָאדעס מענדעלע הָאט ייִדיש. אין

שלום–עליכם הָאט געמנחם–מענדלט31 אין  ; ּתלמוד–ּתורה30 דָארטיקער

ווַארשע ניט געווּוסט, אויסער אין מען הָאט ֿפון זיי ביידן און קיִעוו,

1. neshome âme/soul 2. yitskhok leybush perets (1852-1915) 3. rue Ceglana (aujourd’hui rue Perec)/Ceglana street (today : Perec 
street) 4. appréciation 5. zikhroynes mémoires/memoirs 6. kheyder ici école/here school 7. sof fin/end 8. kima't presque/almost 
9. befe'yresher kavone ici ferme intention/express intention 10. conquérir/conquer 11. campagne de conquête/campaign of conquest 
12. à part/unless 13. efsher peut-être/perhaps 14. s’est exprimé/was expressed 15. beged vêtement/garment 16. mistome sans doute/prob-
ably 17. shidekh alliance/here combination 18. redingote/overcoat 19. smoking/dinner jacket 20. visière brillante/shiny visor 21. lycées/high 
schools 22. accoutrement/get-up 23. plaque de laiton/brass plaque 24. y. l. perets mekabl besho hareviis akhre hatsohoraim Y.L. 
Perets reçoit à partir de 4 h de l’après-midi/receives from 4 p.m. 25. hilekh accoutrement/attire 26. sholem-aleykhems de/of Sholem-
Aleykhem 27. beyn-hashmo'shesdike crépusculaires/twilight 28. désespoir/despair 29. dirigeait/ran 30. talmud-toyre école de/school 
Talmud-Torah 31. gemenakhem-mendlt faisait son Menakhem Mendl (boursicotait comme le héros de son roman)/was playing the 
stock exchange (like Menakhem-Mendl, the hero of his book) 32. gufe même/itself 33. … mesupek je doute/I doubt 34. oylem public 
35. dovid 36. à la charnière de/at the turning 37. tsienizm sionisme/Zionism 38. yehude 39. yankev 40. avrom 41. balmakhshoves 
42. shneyer 43. khaloymes rêves/dreams 44. se défendre tout seul/hold your own 45. ruisseau/rivulet 46. destiné/destined.

און  ּפרץ געוווינט הָאבן גוֿפא32 ווַארשע אין שרַײבער. ּפָאר די צווישן

זיי  עולם34 הָאט ווַארשעווער דער צי מסוּפק33 בין איך נָאר סּפעקטָאר,

 […] — אין בערלין הָאט שטודירט ּפינסקי דוד35 שרַײבער. געקענט ווי

ליטערַאטור. ייִדישע גַאנצע די געווען איז דָאס שוין. און

[…]

געווען נישט איז ווַארשע ,1903 אין צוריק געקומען בין איך ַאז

יָארהונדערטער  צוויי געמַארקן36 צווישן די אויף דערקענען. צו

ייִדישע גרויסע צוויי די אויסגעווַאקסן און געווָארן געבוירן זענען

ציוניזם37 און דער  מָאדערנער דער בַאוועגונגען, ּפָאליטישע

ערשטע טעגלעכע די עקסּפלָאדירט הָאט אין ּפעטערבורג בונדיזם.

דער אֿפשר געווָארן איז ּפרץ […] פֿרַײנד. ייִדיש, דער צַײטונג אין

ַא געהערט, ווען הָאב איך ייִדיש ווָאס אין רעדנער גלענצנדיקסטער

; רייד ֿפַארביקע געדַאנקען און בליציקע ֿפָאנטַאן ֿפון שלָאגנדיקער

ַאֿפילו שרַײבער געלייענטסטער ּפָאּפולערסטער, דער — שלום–עליכם

הָאבן  יהודה38 שטיינבערג און בערדיטשעווסקי ביַאליק, ּפוילן. אין

ֿפון ָאנגעהויבן הערן מ'הָאט .[…] ייִדיש אי אי העברעיִש געשריבן

יעקֿב39 גָארדין  — ליבין — קָאברין — רָאזענֿפעלד מָאריס : ַאמעריקע

דינעזָאן  — ֿפרישמַאן : ַאליין ווַארשע אין און […] ַאֿברהם40 ליעסין. —

ַאש —  — נָאמבערג — בעל–מחשֿבות41 — רייזען — זעצער —

בערקָאוויטש  ד. שטיינבערג — י. יעקֿב שניאור42 — — ז. ווַײסענבערג

זַײן וועסט אַײננעמען וועלטן. וועגן חלומות43 מיט די ! אויס ָאהָא …

[…] שטעטל44. אייגן דַײן בַאשטיין קענען צו ברודער, גוטער צוֿפרידן,

קליין ווי ַא ייִדישע ליטערַאטור נַײע די געזען ווָאס הָאט מענטש דער

אים ווָאס טַײך, ַא ברעגן ֿפון די געשטַאנען בַײ איצט ריטשעלע45, איז

ייִדן  ַאלע לענדער ווּו איבער צו צעגיסן זיך געווען בַאשערט46 איז

וווינען.

ווַארשע אין שרַײבער ייִדישע

ל. שַאּפירָא פֿון

 d.r. ּפרץ ל. י.
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גייט סיני רבנוס4 משה ֿפון
ַא קייט, ַא גלַײכע קייט קייט5, ַא

ניסקע. ביז שליסקע6, ביז

ניסקע, ביז שליסקע ֿפון
— בָאניֿפרַאטן7 מָארַאנָאוו ביז ֿפון

: ֿפָאלק ייִדישע ס'ווַארשעווער וווינט
יַאטן10, וווילע להֿבדיל9, און, חסידים8

ריסטָאקרַאטן11,
— בעל–עגלות12

גלות13. ייִדישער הייס–ֿפַארביקער

איך גיי ווַארשע איבער
ריח15 דער און דער טעם14 מיך און ס'בַאגלייט
יַאכן18, די און שָאינס17 די און נַאינס16 די ֿפון

גו'ניש–צי–מַאכן21. און כ'ווַאיס–ניש20 און ווּועס19 די ֿפון
שּפרַאכן גוייִשקע23 סַארנע22

ֿפַארגלַאכן24, זיך דיר מיט קענען
! ֿפָאלק ייִדיש ווַארשעווער מַײן ֿפון מוזיק

1. sinay Sinaï 2.  ווַארשע אין גַאס ייִדישע  arn 4. moyshe rabeynes de Moïse/Moses’s .3 ַא
5. chaîne/chain 6/7. גאַסן וואַרשעווער פֿון נעמען   khsidim Juifs hassidiques/Hasidim  .8 אויך
9. lehavdil excusez la comparaison/excuse my saying them both in the same breath 
10. petits voyous/little rascals 11.  “ַאריסטָאקרַאטן„ ֿפון ַארויסרייד  balegoles .12ֿפָאלקישער
cochers/coach drivers 13. goles diaspora 14. tam saveur/flavor 15. reyekh parfum/fra-
grance 16. נַאין=ניין : דיַאלעקט ווַארשעווער ַארויסגערעדט אין געשריבן ווי זענען ווערטער ווַײטערדיקע   ַאלע
שָאין=שוין.17 נישט .20 ווָאס .19  יַאך=איך.18 ווייס מַאכן .21 איך צו ַא .22 גָארנישט ֿפַאר  גוייִשע .23 ווָאס
ֿפַארגלַײכן .24

לערערין, און שרַײבערין ייִדישע ַא געווען איז רַאם, מנוחה12 איר מַאמע, : ליטערַארישער היים

איז געווען  די היים ּכלל–טוער13 און און ּפָאעט ַא געווען איז ווַאלדמַאן, משה שטיֿפטַאטע, דער

ייִדישער  דער ֿפַארדינסטן14 ֿפַאר ערטעלס רחל ּפַאריז. אין קולטור ייִדישער דער ֿפון צענטער ַא

לימוד16 ֿפון  זי אַײנגעֿפירט דעם הָאט ָאּפצושַאצן15. דָאס ניט זענען ֿפרַאנקרַײך אין קולטור

ּפַאריז,  אין “5 „שַארל קולטור ַאמעריקַאנער און ענגלישער ֿפַאר אינסטיטוט דעם אין ייִדיש

יָארן.  90ער סוף ביז 70ער מיטעלע די ֿפון דורות17 סטודענטן גַאנצע אויסגעבילדט הָאט ווָאס

אויף  ליטערַאטור ייִדישער דער ֿפון איבערזעצונגען סעריע מיט18 ַא ָאנגעֿפירט אויך הָאט זי

דער דָאזיקער ַארבעט  דערמוטיקט19 צו און ווערק ריי ַא איבערגעזעצט ַאליין ֿפרַאנצייזיש,

ווַײסל20, דער בַײ הַײזל ַא ַאנטָאלָאגיע די געווָארן געשַאֿפן איז ַארום ַאזוי איבערזעצער. יונגע

געווען איז זי יָארהונדערט. 20סטן און 19טן אין ּפרָאזע ייִדישער דער איבער איבערבליק ַאן

ֿפון ווערסיע ֿפרַאנצייזישער דער ֿפון איבערזעצערס) די ֿפון איינע (און רעדַאקטָארין די

שרַײבער ווי ּפרץ22 מַארקיש,  ַאזעלכע ֿפון ווערק מָאדערניסטישע זַאמלונג ַא כַאליַאסטרע21,

קען מען אויף ֿפרַאנצייזיש רַאוויטש און אורי–צֿבי24 גרינבערג. צווישן אירע ווערק מלך23

איבערזעצונגען, אייגענע אירע מיט חורבן–ּפָאעזיע25 ייִדישע : קיינעמס שּפרַאך אין : דערמָאנען

ֿפַאר שטעטלעך ּפוילישע אין לעבן וועגן ייִדישן בוך ַא שטעטל27 — צי ווערטער26, גליִענדיקע

מלחמה28. דער

מַאנגער– מיטן אין יׂשראל געווָארן רחל ערטעל אויסגעצייכנט איז צוריק יָאר מיט עטלעכע

שעֿפערישער ייִדיש–ַארבעט. ֿפַאר טָאג הַײנט צו ָאנערקענונג29 העכסטע די ּפרַײז,

[1 זייַט ֿפון [סוף

12. menukhe 13. klal-… militant associatif/cultural activist 14. mérites/merits 15. ines-
timables/incalculable 16. limed étude/study 17. doyres générations 18. dirigé/headed 
19. encouragé/encouraged 20. Une Maisonnette au bord de la Vistule, Albin Michel (1989) 
21. Khaliastre/La Bande, Lachenal & Ritter (1989) 22. perets 23. meylekh 24. uri-
tsvi 25. Dans la langue de personne, poésie yiddish de l’anéantissement, Seuil (1993) 
26. Brasier de mots, Liana Levi (2003) 27. Le Shtetl, Payot (1982) 28. milkhome guerre/
war 29. distinction/recognition.

d.r. ערטעל רחל

d.r. ווַארשע אין הויף ייִדישער ַא

ניסקע2 ביז פֿון סיני1
צייטלין ַאהרן3 פֿון
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קווַארטַאל  ייִדישן פֿונעם  מַאּפע
ווַארשע  אין

פֿון אידן אויפֿשטַאנד חורבן און  לויט דעם בוך
1948 ּתל–אביב, ווַארשע, מלך נַײשטַאדט, אין

ווַארשע ַאמָאליקע
(1 ּפרץ–גַאס (הַײנט 1 צעגלַאנַא ּפרץ2, י.ל. ֿפון די דירה1 .1

8 כלָאדנע הַײנט, טָאגצַײטונג דער רעדַאקציע ֿפון די .2
38 נַאלעווקעס מָאמענט, טָאגצַײטונג דער רעדַאקציע ֿפון די .3
20 נַאלעווקעס בלעטער, ליטערַארישע די ֿפון רעדַאקציע די .4

13 טלָאמַאצקע שרַײבער–ֿפַאראיין, דער .5
(1943 אין צעשטערט ,1878 (געבויט אין שול די גרויסע .6

26/28 גזשיבָאווסקַא קהילה3, די .7
92 קרָאכמַאלנע יתומים–הויז4, קָארטשַאקס דר' .8

בַאשעוויסעס מַײן ֿפון (ָארט משּפחה5 זינגער דירה ֿפון דער די .9
10 קרָאכמַאלנע בית–דין–שטוב6), טַאטנס

  

1. dire appartement/apartment 2. perets 3. kehile siège de la 
Communauté juive/Jewish Community headquarters 4. yesoymim-
... orphelinat/orphanage 5. mishpokhe famille/family 6. …beys-
din-... Le Tribunal de mon père/My Father’s Court 7. nosn 
8. milkhome guerre/war 9. melukhe- d’Etat/State 10. beys-oylem 
cimetière/cemetery.   

14

12

1

10

7

16

15

13

11

2

3

4

5

6

8

9

ווַארשע הַײנטיקע
6 טווַארדַא נָאזשיק–שול, די .12

רַאּפַאּפָארט, 1948) נתן7 (ֿפון געטָא–מָאנומענט דער .13
דער  דער מלחמה8 : (ֿפַאר היסטָארישער אינסטיטוט דער ייִדישער .14

5/3 טלָאמַאצקע ביבליָאטעק), דער מיט יודַאיִסטיק–אינסטיטוט
ּפלַאץ)  גזשיבָאווסקי 16/12) מלוכה9–טעַאטער ייִדישער דער .15

אין 1806) בית–עולם10 (דערעֿפנט דער .16

געטָא–מויער) דעם ווַײזט ליניע גרויע 1943-1940 (די געטָא–יָארן די
אומשלַאגּפלַאץ דער .10

18 מילַא בונקער, דער .11
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גרויסער ייִדישער לעצטער דער געווען איז מרדכי שעכטער […]

קָאלעגע  ַא חיים3 גינינגער, ֿפון ּתלמיד2 ַא איירָאּפע, ֿפון ֿפילָאלָאג

ווַײנרַײך, זון, אוריאל4 ווַײנרַײך און זַײן מַאקס די ּפרָאֿפעסָארן ֿפון

הָאט געשמט6  ֿפון ייִדיש מֿבינות5 און וויסן זַײן ַאנדערע. צווישן

שּפרַאך–שאלה7, ַא נָאר געהַאט הָאט ווער סע וועלט. דער איבער

איז צי וועגן סטיליסטיק ָאדער טערמינָאלָאגיע, ווערטער, וועגן צי

ֿפונעם  העלֿפט צווייטער ֿפון8 דער במשך ֿפרעגן. אים צו געקומען

ַאן ֿפַאר קַאמף וויכטיקן דעם געֿפירט ער הָאט יָארהונדערט 20סטן

אויסלייג9. ייִדישן איינהייטלעכן

טשערנָאוויץ אין אין געבוירן געווָארן איז שעכטער איצי מרדכי

טשערנָאוויצער  דער מלחמה10 אין די איבערגעלעבט הָאט און 1927

ֿפון זַײן  טייל געירשנט11 צום גרעסטן ער הָאט ייִדישיזם זַײן געטָא.

ֿפוס, צו מַײלן געגַאנגען איז וועלכער שעכטער, טַאטן, בנימין12

טשערנָאוויצער  בַאטייליקן אין דער צו געווען“13 זיך „עולה–רגל

הָאט מרדכי מלחמה נָאך דער .1908 ֿפון שּפרַאך–קָאנֿפערענץ

בוקַארעשטער אין געָאגרַאֿפיע און לינגוויסטיק שטודירט שעכטער

ווינער דָאקטָאר–טיטל אינעם ַא בַאקומען דערנָאך אוניווערסיטעט און

זיך הָאט דיסערטַאציע זַײן יָאר. 1951 צו 23 אין אוניווערסיטעט

ווינער אין די נָאך ייִדיש. אין ַאסּפעקט ווערבַאלן מיטן ָאּפגעגעבן

ֿפַארן  זַאמלען צו ָאנגעהויבן שעכטער שארית–הּפליטה–לַאגערן14 הָאט

מיט ניו–יָארק קיין ווילנע ֿפון איבערגעצויגן זיך הָאט ווָאס ייִוו"ָא15,

ָאנגעקומען  שעכטער ד"ר 1951 איז אין ברָאש16. ווַײנרַײך מַאקס ד"ר

מיליטערישער ַאמעריקַאנער דער אין געדינט און ַאמעריקע קיין

אויסשּפיר–ַאגענטור17.

ַאקטיוו  שעכטער ד"ר הָאט ַאמעריקע סַײ אין איירָאּפע, אין סַײ

טעריטָאריַאליסטישע דער „ֿפרַײלַאנד–ליגע“, ַא אין ָאנטיילגענומען

איין אין בַאזעצן ייִדן הָאט געשטרעבט צו ָארגַאניזַאציע, ווָאס

ֿפַאראינטערעסירט זיך הָאט ער ייִדיש–רעדנדיקע. ַא — טעריטָאריע

ייִדישער ֿפַארמער, ַא ווערן קענען זָאל ער לערנען ַאגריקולטור, מיט

געווָארן. היות18 די  איז גָארנישט ֿפַארמערַײ דער ֿפון ָאבער

די זינט געטָאן ווייניק ּפרַאקטיש הָאט בַאוועגונג טעריטָאריַאליסטישע

1. Mordkhe Schaechter (1927-2007) 2. talmid élève/student 3. khayim 4. uriel 5. mevines compétence/expertise 
6. geshe'mt était renommé/was famous 7. shayle question 8. bemeshekh … au cours/during 9. orthographe yiddish stand-
ardisée/standard Yiddish spelling 10. milkhome guerre/war 11. geyarshnt hérité/inherited 12. binyomin 13. oyle-regl… a 
fait le pélerinage/made the pilgrimage 14. sheyres-hapleyte-… camps de personnes déplacées/D.P. camps 15. YIVO ייִדישער   
אינסטיטוט /bero'sh à sa tête/at the head 17. Service des renseignements/intelligence agency 18. heyo'ys comme .16 וויסנשַאֿפטלעכער
since 19. letoyves en faveur de/in favor of 20. ko'lerley toutes sortes de/all kinds of 21. … prat à cet égard/in this respect  
22. dévouement/devotion 

שעכטער1 געשטָארבן  מרדכי ד"ר

גָאטעסמַאן איציק פֿון

אין 1979  שעכטער הָאט ייִדיש–טעריטָאריע, לטוֿבת19 ַא יָארן 1950ער

„ייִדיש– דער צו ֿפון דער ָארגַאניזַאציע ציל און נָאמען דעם געביטן

עקזעקוטיוו– דער איז געווען ער ייִדישיסטישע ָארגַאניזַאציע. ַא ליגע“,

.2004 אין געווָארן קרַאנק איז ער ביז ייִדיש–ליגע דער ֿפון דירעקטָאר

ייִדיש אין די לערנען ָאנגעהויבן שעכטער ד"ר הָאט דָא אין לַאנד

איז צַײט יענער לערער–סעמינַאר“. צו „ייִדישן אינעם ֿפָאלקשולן און

ַא אויף געווען ּפרעסע ייִדישער דער אין אויסלייג און דער שּפרַאך די

און  ווערטער דַײטשישע ּכלערליי20 ַאנגליציזמען, מיט ניווָא, נידעריקן

ַארַײנגעטָאן זיך שעכטער הָאט מרדכי ַאלטמָאדישער ָארטָאגרַאֿפיע.

דעם אין קולטורוועלט ייִדישע די ֿפַארבעסערן צו ַארבעט דער אין

אויסלייג,  איינהייטלעכן דעם אַײנֿפירן ֿפון געשיכטע די ּפרט21 […].

זַײן אין לייענען מען קען שעכטערן, ֿפַאר לַאנג ָאן זיך הייבט ווָאס

צו ֿפָאלקשּפרַאך ֿפון איינהייטלעכער ייִדישער אויסלייג : „דער עסיי

.(1999) קולטור–שּפרַאך“

סטודענטישע  די שַאֿפן 1964 געהָאלֿפן אין הָאט [ער] […]

געטרַײשַאֿפט22 צו  שעכטערס דַאנק ַא נָאר „יוגנטרוף“. ָארגַאניזַאציע

מַארץ 2007 און פֿעברוַאר פָֿארווערטס אין ניו–יָארקער צייַטונג דער אין ַארטיקלען דערשינען

d.r. שעכטער מרדכי
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ווַײטער און ָאנגיין ֿפיס די אויף הַאלטן זיך געקענט הָאט זי גרוּפע דער

40 יָאר.  ֿפון במשך

געזעלשַאֿפטלעך לטוֿבת געַארבעט נישט בלויז הָאט ד"ר שעכטער […]

ווען משּפחה24. אייגענער זַײן אין אויך נָאר ייִדיש], [ֿפון המשך23 דעם

קינדער טשַארנע און זייערע ֿפיר — מרדכי, זַײן ֿפרוי שעכטערס די

די אין ברָאנקס, אין עוועניו ביינברידזש אויף ַארַײנגעצויגן זיך הָאבן

ֿפישמַאנס26 און  די ֿפון שכנים25 די געווָארן זיי זענען יָארן, 1960ער

ווָאס משּפחות, ַאנדערע צוזַאמען מיט משּפחות, די דרַײ גָאטעסמַאנס27.

שלום–עליכם28–שול אויף דער דער אין קינדער זייערע געשיקט הָאבן

שטעטל,  קליין זיך ֿפָארגעשטעלט29 ַא מיט הָאבן זַײט גַאס, ַאנדערער

צווישן ייִדיש גערעדט הָאבן קינדער די וועלכן אין ביינברידזשיווקע30,

ייִדישער  שַאֿפערס אין דער ּכלל–טוערס31 און ווי אויֿפגעווַאקסן און זיך

די ֿפון קינדער די ַאז בַארימען אויך זיך קען מע קולטור–וועלט.

ייִדיש גערעדט אויף אויך הָאבן אייניקלעך, זעכצן שעכטערס קינדער,

זיידן. זייער צו

מען קען שעכטערן ֿפון ד"ר ּפובליקַאציעס וויכטיקסטע די צווישן

לערנבוך ַא : צוויי ייִדיש ,(1986) מַאמע–לשון32 לַײטיש ָאנרוֿפן

טערמינָאלָאגישע די און (1993) ווַײטהַאלטערס און מיטנדיקע פַֿאר

ענגליש– ,(1991) קינדער–יָארן33 פֿריִיִקע און הָאבן טרָאגן, ביכער

די און (1988) טערמינָאלָאגיע ַאקַאדעמישער פֿון ווערטערביכל ייִדיש

.(2005) ייִדיש אין געוויקסן–וועלט34

עכט דָאס אויטענטישסטע, דָאס געזוכט הָאט שעכטער ד"ר […]

יָארהונדערט (ווערט  21סטן פַֿארן ווערטערבוך זַײן […] ייִדישיסטישע.

ַאן  ישיֿבה–אוניווערסיטעט–מוזיי1 געעֿפנט דער הָאט מערץ 1טן דעם

הָאבן  ּפָאליַאקן ווָאס ייִדן, ּפוילישע ֿפון בילדער ֿפון אויסשטעלונג2

שלום– די מלחמה4. דער ֿפַאר שכנים3 ֿפון זייערע ייִדישע בַאקומען

טענצער6, גָאלדע ֿפון ָאנֿפירונג דער אונטער ּפוילן, אין ֿפונדַאציע5

ַא ווָאס ֿפָאטָאגרַאֿפיעס, טויזנט ַאכט ּפָאליַאקן די ֿפון בַאקומען הָאט

ישיֿבה–אוניווערסיטעט– אינעם אויסגעשטעלט זַײנען זיי ֿפון טייל

ֿפַארווַײלונג די און אימּפָאזַאנט זייער געווען אויֿפנעם איז דער מוזיי.

ַאליסיַא ֿפון בַאשטַאנען איז ווָאס ַאנסַאמבל, ַאן געלונגען. גָאר —

1. yeshive Yeshiva University Museum, 15 West 16th St., N.Y 2. exposition/exhibition 3. shkheynim voisins/neighbors 4. milkhome 
guerre/war 5. sholem-… Fondation Shalom, Varsovie/Foundation Shalom, Warsaw 6. Golda Tencer, chanteuse et responsable commu-
nautaire polonaise/Polish singer and cultural activist 7. zalmen 8. oylem public 9. mamesh vraiment/really 10. ravi/delighted.

לעבן ייִדיש ווַארשעווער פֿון בילד ַא

און ריסַא עלענָאר זינגער די מיט קלעזמָארים, ַאנדערע און סוויגַאלס

צונויֿפגעשטעלט ּפרָאגרַאם ַא אויֿפגעֿפירט הָאבן אייבלסָאן, רָאבערט

ליד  אין ַא בילד געגעבן זיי הָאבן זלמן7 מלָאטעק. ֿפון און ַאדַאּפטירט

קַאבַארעטן, און גַאסן ֿפון די — שטָאט ווַארשע דער ֿפון ווָארט און

ממש9 געווען  איז דער עולם8 גרוּפעס. טיּפן און ֿפַארשיידענע די ֿפון

ּפרָאגרַאם  די וועט מען ַאז הערן, מיר דער ּפרָאגרַאם. ֿפון ַאנטציקט10

ווָאכן ַארום. צוויי אין ווידער אויֿפֿפירן

דָאלַאר 12 — יָאר הַאלב שטַאטן1 : איין יָאר — 63 דָאלַאר, ַאבָאנעמענט–ּפרייַזן : ֿפַאראייניקטע

דָאלַאר לוֿפטּפָאסט3 : איין יָאר — 79 דָאלַאר, 52 - יָאר הַאלב ים–ּפָאסט2 : איין יָאר — 04 דָאלַאר, : וועלט דער איבער

......................................... : קרעדיט–קַארטע–נומער .............................................................................. : נָאמען
........................................... : אויסגַאנג4–דַאטע .............................................................................. : ַאדרעס

.............................................................................................

פָֿארווערטס ַאבָאנירן דעם וויל איך

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.com : בליצּפָאסט–ַאדרעס
: ַאדרעס אויֿפן צעטל דָאס שיקט

ֿפון מָארגן ַארויסצוקוקן צום ווי וועג, דעם וועט ווַײזן צוגעגרייט),

השּפעה36 וועלן  און ירושה35 זַײן ַאז הָאֿפן אויך לָאמיר […] ייִדיש.

קומענדיקע דורות37. די ֿפַאר אינסּפירַאציע ַאן ווי בלַײבן

23. hemshekh continuation/here trans-
mission 24. mishpokhe famille/family 
25. shkheynim voisins/neighbors 26/27. צוויי 

לערנען ייִדיש ֿפון וועלט דער  אין משּפחות  בַארימטע

ַאמעריקע -sholem-aleykhem 29. con .28 אין
stituaient/made up 30. d’après/named after 
Bainbridge Avenue 31. klal-… militants 
associatifs/cultural activists 32. …-loshn 

bon yiddish/proper Yiddish 
33. grossesse, accouche-
ment et petite enfance/preg-
nancy, childbirth and early 
childhood 34. le monde 
des plantes/the world of 
plants 35. yerushe hérit-
age 36. hashpoe influence 
37. doyres générations, 
sing. דור dor.
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2006 אין דעם  דעצעמבער 5טן דעם

20–יעריקע ַא בערלינער זָאָא–גָארטן הָאט

געבוירן  טָאסקַא נָאמען אַײזבעריכע4 מיטן

ערשטע דָאס געווען איז דָאס בערעלעך. צוויי

געבוירן  ַא בער איז ַאז 30 יָאר מָאל אין

דָאס און דעם בערלינער זָאָא, אין געווָארן

די ָאבער דערֿפרייט. שטַארק ַאלעמען הָאט

די ֿפון ָאּפגעקערט גלַײך בעריכע הָאט זיך

נָאך זייגן5. זיי געווָאלט נישט און קינדער

דָאס געשטָארבן. בערעלע איין איז טעג ֿפיר

קנוט, מען הָאט ָאנגערוֿפן ווָאס צווייטע,

יעדן אויף רַאטעווען צו בַאשלָאסן מען הָאט

ַאן אין ַארַײנגעטָאן אים מען הָאט ּפרַײז6.

ַא טָאג  געקָארמעט8 זעקס מָאל אינקובַאטָאר7,

מַאמע זַײן נַײע און קינדער–ֿפלעשעלע ַא מיט

אים מיט געבליבן איז היטער9) די ֿפון (איינער

ווערן געבוירן זַײן ווָאג בַײם און נַאכט. טָאג

הָאט  ער ָאבער 810 גרַאם בלויז געווען איז

איז ער ביז צוגענומען10, גוט און געגעסן גוט

1. ours polaire (dim.)/polar bear (dim.) 2. contrairement à/unlike 3. e'meser véritable/real 
4. ourse polaire/female polar bear 5. allaiter/nurse 6. à tout prix/at all costs 7. couveuse/
incubator 8. nourri/fed 9. gardiens/keepers 10.  a pris du poids/gained weight 11. duveteux/
fluffy 12. … eyn(h)ore que soit écarté le mauvais œil/no evil eye 13. apparition/appearance 
14. oylem public 15. afile même/even 16. mayse histoire/story 17. droits des animaux/
animal rights 18. kholile à Dieu ne plaise/God forbid 19. rayonne/enjoys 20. avade 
évidemment/naturally 21. ravis/delighted 22. … shidukhim penser à des partis possibles/
considering possible matches 23. aura envie/feels like having 24. kale fiancée/bride.  

סוּפערסטַאר דער קנוט

ּפוכיקע11  קַײלעכדיקע שיינע דָאס געווָארן

אין ֿפָאטָאס. די אויף זעט מען ווָאס בערעלע

(קיין  געוועגט ער הָאט 15 ווָאכן עלטער ֿפון

הָאט ַאּפריל 9טן דעם קילָא. עין–הרע12) נַײן

ַארויסטריט13 ֿפַארן  ערשטן זַײן געמַאכט ער

ליבלינג  געווָארן דער גלַײך ער איז ּפובליקום.

גַאנצן עולם14. ֿפון דעם

שיינער מעׂשה16 מוז  אין ַאזַא ַאֿפילו15 ָאבער

שטיצער צווישן די : ּפָאלעמיק שטיקל ַא זַײן

מע  חיות–רעכט17 מיינען אייניקע ַאז ֿפון

בער. דעם רַאטעווען געדַארֿפט נישט ווָאלט

דורך אויֿפגעהָאדעוועט בער ַא ַאז הַאלטן זיי

נָארמַאלער קיין זַײן מענטשן וועט נישט

ווָאלט מע אויב ַאז ענטֿפערן ַאנדערע בער.

מען (ווי בערעלע דָאס געטייט גלַײך (חלילה18)

ווָאלטן די ֿפַאלן) ַאזעלכע אין מָאל טוט ָאֿפט

ּפרָאטעסטירט. גווַאלדיק חיות–ליבהָאבער

קנוט ּפָאלעמיק. די ַאריבער שוין איצט איז

וועלט  גַאנצע די קוועלט19 און און ווַאקסט
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ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

ַאמעריקַאנער דער : בַארימטע בערן סך וועלט ַא דער אויף דָא ס'איז

ֿפון ּפַאדינגטָאן ּפו און דער וויני מישקַא, רוסישער דער טעדי–בער,

אַײזבערעלע1 ֿפון בערלין. נָאר  דָאס קנוט, קומט איצט און ענגלַאנד,

אמתער3 לעבעדיקער  ַאן קנוט איז ַאנדערע, ַאלע צו קעגנטייל2 אין

בער.

זַײנען בערלינער די אים. ֿפון קוועלט

ֿפון ַאלעמען,  ַאנטציקט21 מער ַאוודאי20

ֿפון סימבָאל אויך דער איז ַא בער ווַײל

ווָאס ווערט קנוטמַאניע די שטָאט. זייער

ֿפינף ערשטע גרעסער. אין די טָאג ַא

 30 000 זָאָא אין ָאנגעקומען זענען טעג

שוין זיך זָארגן היטער די און בַאזוכער

קנוטן שַאטן קענען מענטשן ֿפיל ַאזוי ַאז

איז געוויינטלעך חיות. ווי ַאנדערע די און

אינדוסטריע גַאנצע ַא אויֿפגעווַאקסן שוין

ּפליושענע סּוווענירן, ּפָאסטקַארטלעך, מיט

קנוטס מיט העמדלעך און בערעלעך

ּפָארטרעט.

טרַאכטן צו שוין ָאן הייבט מען זָאָא אין

ַא  נָאך וועט קנוט שידוכים22 ווען וועגן

זיך אים וועט עס און ביסל אונטערווַאקסן

! ַא ּכלה24 ֿפַארוועלן23

d.r. 


