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אין 1897 אין געווָארן געבוירן איז ווישניאַק רָאמַאן

ּפַאוולָאווסק שטעטל אין משּפחה11, ייִדישער רַײכער ַא

אויֿפגעוואַקסן ָאבער געגנט) (ּפעטערבורגער

מָאסקווע. אין איז ער געווָארן און אויסגעשולט

מיט צו ֿפַארנעמען זיך ער ָאן הייבט שוין קינדווַײז

ער שטודירט אוניווערסיטעט אין ֿפָאטָאגרַאֿפיע.

1917 ֿפון נָאך דער רעווָאלוציע ָאבער ביָאלָאגיע,

לעטלַאנד12 און  אין ַאוועק, צו ערשט ער ֿפָארט

זַײנע מיט ווַײטער ער גייט ווּו בערלין, אין שּפעטער

ביסלעכווַײז ווערט ווּו ער און שטודיעס ביָאלָאגישע

ֿפָאטָאגרַאף. ַא ווי באַקַאנט

הילף– ַאמעריקַאנער די אים שיקט 1935 אין

מיזרח–איירָאּפע קיין „דזשוינט“13 ָארגַאניזַאציע

שווערע  באַשטעטיקן14 די קענען וועלן ווָאס בילדער ַארָאּפצונעמען

עטלעכע  יָאר מַאכט ער ֿפון16 ֿפיר אין משך ייִדן. די דָארטיקע ֿפון לַאגע15

די בילדער אונגערן און טשעכָאסלָאוואַקיע. ּפוילן, ליטע, אין רַײזעס

ֿפון אויסגעניצט ווערן ּפובליקַאציעס און ֿפילצָאליקע אין געדרוקט ווערן

הילֿפַארבעט17. דער ֿפַאר געלט קלַײבן צו „דזשוינט“

ווערט  בערלין אין און זַײן לעבן ָאן19 נעענטער זיך רוקט מלחמה18 די

שוועדן אין קינדער און ווַײב זַײן בַאווַײזט ַאוועקצושיקן שווערער. ער

ער ווערט אינטערנירט. ווּו ֿפרַאנקרַײך, אין ֿפָארט ַארבעטן ַאליין ער און

די משּפחה, קריגט זַײן געֿפינט ער ַארויס, אים מען לָאזט סוף–ּכל–סוף20

ַאמעריקע. קיין צוזַאמען ֿפָארן זיי און ּפַאּפירן נייטיקע

ַא  זיך מַאכט און ֿפָאטָא–סטודיָא ַא עֿפנט ער ָאן. זיך הייבט נַײ לעבן ַא

צו צוריק ער גייט יָארן ֿפופֿציקער די אין ּפָארטרעטיסט. ווי ַא שם21

1. “Roman Vishniac, de Berlin à New York (1920-1975)”, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme 2. avade bien sûr/of course 3. mondi-
alement connu/world-famous 4. magnifique/magnificent 5. Un Monde disparu/A Vanished World 6. prises/taken 7. mizrekh- de l'Est/
Eastern 8. exposition/exhibition 9. but/aim 10. complet/comprehensive 11. mishpokhe famille/family 12. Lettonie/Latvia 13. “Joint” 
American Jewish Joint Distribution Committee 14. confirmer/confirm 15. situation 16. …meshekh … au cours de/over 17. aide hu-
manitaire/relief work 18. milkhome guerre/war 19. s'approche/draws nearer 20. sofkl-sof finalement/finally 21. shem réputation 
22. bifra't particulièrement/in particular 23. simonim signes/signs, sing. סימן simen 
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מוזיי1 ייִדישן ווישניַאק אין רָאמַאן

ֿפָאטָא– בֿפרט22 און ֿפָאטָאגרַאֿפיע, ביָאלָאגישע ליבע, ערשטער זַײן

ער   ווּו מיקרָאסקָאּפ), ַא דורך ַארָאּפגענומען (ֿפָאטָאס מיקרָאסקָאּפיע

ווערט יָארן זעכציקער די אין מיטלען. טעכנָאלָאגישע נַײע אויס ַארבעט

אוניווערסיטעט. ַאן אין ביָאלָאגיע–ּפרָאפֿעסָאר ַא ער

ווישניאַק–ַארכיוו ֿפונעם דאָקומענטן ֿפון ָאּפקלַײב ַאן אויסשטעלונג, די

ָאנהייבנדיק טעמעס, און עּפָאכעס לויט אַײנגעטיילט איז ניו–יָארק, אין

דָאס קַאפֿעען, און גַאסן : די אין בערלין יָארן צווַאנציקער די מיט

סימנים23  קלָארע מע זעט ווען היטלער–יָארן די לעבן, ביז טָאגטעגלעכע

מע ייִדישע הילף–ָארגַאניזַאציעס. די ֿפון די ַארבעט אויך און נַאציזם, ֿפון

בַארימטע די ניט אויך פֿעלן עס הָאלַאנד. און ֿפרַאנקרַײך ֿפון בילדער זעט

אין  דאָקומענטַאר–ֿפילמען געדרייטע ּפָאר ַא און בילדער „שטעטלדיקע“

איז  ער איר, ַאוודאי2 קענט ? ווישניַאק רָאמַאן פָֿאטָאגרַאף דעם קענט איר
ּפרעכטיקע4 פָֿאטָא–זַאמלונג ַא  געשַאפֿן די ער דָאס הָאט בַארימט3. וועלט

ַארָאּפגענומען6  פֿונעם ייִדישן לעבן, בילדער מיט וועלט5, פַֿארשווּונדענע
.1938—1935 יָארן די אין מיזרח7–איירָאּפע פֿון שטעטלעך און שטעט די אין
דערוויסט ּפַאריז אין מוזיי ייִדישן אויסשטעלונג8 אינעם דער דַאנק ַא ָאבער
אויסשטעלונג די שַאפֿונג. טייל פֿון זַײן קליינער דָאס איז נָאר ַא זיך ַאז מען

און “(1975—1920) ניו–יָארק ביז בערלין פֿון — ווישניַאק „רָאמאן : הייסט
קינסטלערישער דער ַארומנעמיקן10 בליק אויף צו געבן ַאן איז צוועק9 איר

זַײן גַאנץ לעבן. פֿון שַאפֿונג

ווישניַאק. רָאמַאן ֿפון בילד :  אויבן

אויסשטעלונג. ּפלַאקַאט ֿפון דער : רעכטס



2

מיט ֿפול ַאזוי איז ער ! ַא לחיים ֿפילם דעם מַאכן זינגען און לָאמיר

גַײסט. זַײן אין ַארַײן גלַײך אונדז ציט ער ַאז  מוזיק,

מַאמען“ : דער „בריוועלע רירנדיק21 ַא מין20 איז ֿפילם  דער דָאזיקער

אויסגעוואַקסן איז ווָאס קינד, ַא ֿפון מַאמען דער צו ליבעבריוו  ַא

אויסדרוק ווי ַאן ֿפַארשטיין אויך קען עס רעזשיסָאר. מע בַאווּוסטער ַא

ּפליטים23, ֿפרויען ייִדישע ַאלע צו — חֿברטעס די דרַײ — דורך ּכֿבוד22 ֿפון

זיך הָאבן ווָאס מלחמה, דער נָאך לַאגערן24 די ֿפון צוריקגעקומענע

לעבן. נַײ ַא ָאנצוהייבן ַאזוי ווי אויסגעלערנט

עלעמענט מוזיקַאלישן דעם בַאטרַאכטן איך קורץ ערשטנס וויל

סּפעציעל  און מוזיק סלַאביאַקס25 עריק זייער שיין איז ֿפילם. ֿפונעם

ייִדישע ּפָאר ַא מיר הערן אויסגעקליבן. מע הָאט ווָאס זינגלידער די

ַא צוזַאמען אין זינגען יונגע ֿפרויען דרַײ די ווָאס ֿפָאלקסלידער

איז ווי ַאן אויסדרוק27 ֿפון  עס ּפלַאזשע26. דער אויף מָאמענט רויִקן

בַאוויזן ניט הָאט גָארנישט און קיינער ווָאס נשמה28 לעבעדיקער ַא

זייער  שיינער סימן30 ֿפון ַא אויך עּפעס איז עס אומצוברענגען29.

איבערצולעבן אין געהָאלֿפן זיי הָאט ווָאס ֿפרַײנדשַאֿפט שטַארקער

אוישוויץ.

יָארן,  זעכציקער די איבער בליק ווּונדערבַארן ַא ֿפילם דער גיט צווייטנס

מַאמען. מיט דער יונגער קינדהייט זַײן ֿפון זכרונות31 רעזשיסָארס דעם

מלחמה אין ַאלזשיריע  סוף ֿפון דער ּתקוֿפה32 ֿפונעם די געווען איז דָאס

„ראָק–ענד– און „טוויסט“ מיט ֿפול ַאטמָאספֿער דער ֿפון אויך און —

אין  דָא ווי ים, בַײם ברעג געטַאנצט און געזונגען געשּפילט, רָאל“–מוזיק,

בערק–ּפלַאזש.
לבֿנה מזרחי33

ָאנהייב געבויט. אין איז ֿפילם דער ַאזוי אינטערעסַאנט ווי געווען איז מיר

שווַארץ, און גרוי איז קָאלירן. ַאלץ וועלט ָאן ֿפינצטערע ַא מיר זעען

קול36 ווָאס זָאגט  ֿפַארשטיקט ַא בלויז הערט מען קלַאנגען35, ָאן ּכמעט34

קוים38  מענטשן, געשטַאלטן37. ֿפיל שטייען זייער ֿפיל, צו עס נומערן.

אין ַא וועלט ַארַײ ן ֿפַאלט מען דערנָאך אוישוויץ. און איז מענטשן. דָאס

אין מלחמה. דער נָאך יָאר זיבעצן שוין קלַאנגען. און ֿפַארבן שַארפֿע מיט

אוישוויץ, טרעֿפן ֿפון ּפליטים ים. דרַײ ֿפרויען, בַײם ברעג בערק–ּפלַאזש

און ֿפַארמלחמהדיקע39  קינדער–יָארן זייערע זיך און דערמָאנען דָארטן זיך

קינדער– ייִדישער ַא וועגן רעדן זיי אין בערק–ּפלַאזש. וואַקַאציעס

(יַאנָאווסקי). „זשַאנָאווסקי“ מַאדַאם און איר ּפרעזידענטקע, קָאלָאניע

בין מלחמה, דער ֿפַאר איין זומער, : זכרונות ּפערזענלעכע ּפָאר ַא איצט

אונדזערע  קָאלָאניע „ֿפַאר דער אויף בערק–ּפלַאזש, אין געֿפָארן איך

איז געווען זי מַאדַאם זשַאנָאווסקין. געקענט גוט הָאב איך קינדער“.

מַײנע מיט גוטע בַאציִונגען41 געהַאט זייער שכנטע40 און הָאט אונדזער

 35 rue des Francs אויף ּפַאריז, אין הָאבן געוווינט טַאטע–מַאמע. מיר

סָאציַאלער מיט ֿפַארנומען זיך הָאט זשַאנָאווסקי מַאדַאם .Bourgeois
אונדזערע  ַאמבולַאטָאריע42 „ֿפַאר ַאן מיט ָאנגעֿפירט הָאט און הילף

זי מיך  הָאט מיידל, דַאר43 און שווַאך בין געווען ַא איך ווי ַאזוי קינדער“.

געפֿעלן ניט מיר איז עס ַאז זָאגן דַארף איך בערק–ּפלַאזש. אין געשיקט

נָאך די געבענקט און כ'הָאב עסן דָאס פַֿײנט געהַאט הָאב איך : געווָארן

ֿפילם  אין דערציילט מע ווָאס דעם אויף44 נָאר ניט געקוקט טַאטע–מַאמע.

און איך מיר צו געווען ווויל מָאל ַאלע זי איז זשַאנָאווסקין, מַאדַאם וועגן

געהַאט. ליב יָא זי הָאב

קַאלושינסקי רענע

קינָא אין ייִדיש–צענטער ָארגַאניזירט ּפַאריזער הָאט דער נָאוועמבער 17טן דעם
דער זילבערמַאן. זשַאן–זשַאק פֿון פֿילם נַײעם גָאמָאן–ָאּפערַא ַאן ַאווַאן–ּפרעמיערע פֿון ַא

יונגע דרַײ פֿון געשיכטע ַא איז לעבן — לחיים ! עס צום פֿרַאנצייזיש אין הייסט פֿילם
פֿרַײנד, נָאענטע געווָארן זענען אוישוויץ2, אין זיך געטרָאפֿן ווָאס הָאבן פֿרויען, ייִדישע

יָאר זיבעצן דער מלחמה4. סוף פֿון בַײם געווָארן צעשיידט3 איבערגעלעבט צוזַאמען, און
אין ּפַאריז,  וווינט איינע ַאנדערע. די איינע ָאּפגעפֿינען זיך נישט קענען זיי און פַֿארבַײ גייען

סוף–ּכל– זיך זיי קומען 1962 אין קַאנַאדע. זומער די דריטע און נידערלַאנד אין צווייטע די
דער אין בערק–ּפלַאזש7. ים6, ברעג בַײם שטעטל קליין ַא אין פֿרַאנקרַײך, אין צוזַאמען סוף5
דערפַֿארונגען8  זייערע לעבן, זייער זיי וועגן צוזַאמען, דערציילן פַֿארברענגען זיי ווָאס ווָאך
איז זילבערמַאן, זשַאן–זשַאק רעזשיסָאר9, דער דעם סוף פֿון דער מלחמה. זינט געפֿילן און

מזל   11  דָאס הָאבן ַאלע עיקר10 : נישט דער פֿילמען, פֿריִערדיקע זַײנע מיט בַאקַאנט שוין
דער  די ַאנדערע (1998). ַא פֿרוי ווי מַאן איז און ַא קָאמוניסטן (1993), עלטערן הָאבן צו

צו  זיך בערק–ּפלַאזש און פֿלעגט פָֿארן קיין אוישוויץ דורכגעלעבט אויך הָאט מַאמעס לעבן. זי זַײן אויף פֿילם איז בַאזירט איצטיקער
צווישן : איבערלעבונגען עקסטרעמע נָאך לעבן צום זיך אומקערן פֿון שווערן ּפרָאצעס דעם ווַײזט פֿילם דער חבֿרטעס12. אירע מיט טרעפֿן
ניט איבערקומען16. פַֿאר קען טרַאוומעס15 ווָאס מע די און פַֿארווַײלן14 צו דעם חשק13 זיך צווישן פַֿארגעסן, צו דעם ווילן און דערמָאנונגען

שּפַאס בערק– אין גיבן ווָאס די העלדינס19 „אוישוויץ–לע–בען”18, נָאמען עמבלעמַאטיש דער איז ּפלָאנטער17 ּפסיכָאלָאגישן גַאנצן דעם
זַײן  וועט לעבן צום ַאז איבערגעצַײגט אים הָאבן ּפרָאדוקטָארן די ָאבער טיטל, פֿילם ָאט דעם זַײן געבן געווָאלט הָאט זילבערמַאן ּפלַאזש.

פֿילם. דעם אויף בליקן פַֿארשיידענע צוויי געפֿינען דָא וועט איר ! צוציִענדיק מער

פֿון פֿילם נַײער ַא —  לחיים 1
זילבערמַאן זשַאן–זשַאק

1. lekhaim À la Vie !, de/by Jean-Jacques Zilbermann 2. Auschwitz 3. séparées/separated 4. milkhome guerre/war 5. sofkl-sof fina-
lement/finally 6. ... yam bord de mer/seaside 7. Berck-Plage 8. expériences 9. metteur en scène/director 10. ... iker surtout/especially 
11. mazl la chance/luck 12. kha'vertes amies/friends 13. kheyshek envie/desire 14. s’amuser/enjoy themselves 15. traumatismes/trau-
mas 16. surmonter/overcome 17. imbroglio/tangle 18. “Auschwitz-les-Bains” 19. héroïnes 20. sorte de/sort of 21. émouvant/moving 
22. koved honneur/honor 23. pleytim réfugiés/refugees 24. camps 25. Eric Slabiak 26. plage/beach 27. expression 28. neshome âme/
soul 29. tuer/kill 30. simen signe/sign 31. zikhroynes souvenirs/memories 32. tkufe époque/period 33. Levana Mizrahi 34. kima't 
presque/nearly 35. sons/sound 36. ... kol voix étouffée/muffled 37. figures 38. à peine/barely 39. farmilkho'medike d’avant-guerre/
pre-war 40. sho'khnte voisine/neighbor (fem.) 41. rapports/relations 42. dispensaire/clinic 43. maigre/thin 44. malgré/despite.
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זיבעציקסטער  אויס דער ֿפַאלט 2015 אין

דער צווייטער  סוף4 ֿפון ֿפונעם יָארטָאג3

און טערָאר נַאציסטישן דעם וועלט–מלחמה5,

חורבן6. דעם

זענען  מַײ 1945 אין קַאּפיטולַאציע נָאך דער

ַאזוי מיליָאן נַײן דַײטשלַאנד געווען ַארום אין

דָאס זענען .Displaced Persons גערופֿענע

ייִדן, ֿפרַאנצויזן, אוקרַאיִנער, ּפָאליאַקן, מענטשן : גרוּפעס ֿפַארשיידענע

ווָאס די ַארבעטס–לַאגערן8, און ֿפון קַאצעטן7 בַאֿפרַײטע ַארעסטַאנטן,

קָאלַאבָארַאטָארן. ּפַארטיזַאנער, בַאהעלטענישן9, אין איבערגעלעבט הָאבן

אין ַאהיים געשיקט מען הָאט מענטשן די ָאט ֿפון 90 ּפרָאצענט מער ווי

זיי ווַײל זענען ייִדן, געבליבן דער מלחמה. נָאך חדשים10 ערשטע די

אויגן זייערע אין איז מיזרח11–איירָאּפע ֿפָארן. ווּו צו געהַאט הָאבן ניט

קיין  די איינציקע סיבה13 צוריקצוֿפָארן בית–עולם12. גרויסער איין געווען

חֿברים15 ָאדער  און קרוֿבים14 געֿפינען צו הָאפֿענונג די געווען איז ּפוילן

איבערגעלעבט. הָאט עמעצער דערוויסן צי צו זיך ווינציקסטנס

60 ייִדן, 000 ַארום דַײטשלַאנד געֿפונען זיך אין 1945 הָאבן מַײ אין

דעם געגעבן זיך הָאבן זיי קַאצעטן. די ֿפון בַאֿפרַײטע זיי ֿפון ס'רוֿב16

ּתנך17 און  ֿפון שטַאמט ווָאס אויסדרוק ַאן „שארית–הּפליטה“, נָאמען

געהָאֿפט, ַאז הָאבן די ייִדן רעשטל“18. גערַאטעוועטע „דָאס מיינט

עמיגרירן. צו העלֿפן גיך זיי וועלן מַאכטן ַאנדערע און ַאמעריקע ענגלַאנד,

און  היימלָאזע מענטשן צונויֿפגעקליבן די ַאליִיִרטע19 הָאבן די ָאבער

טייל .(D.P.) “די.ּפי.–לַאגערן„ די אין לַאגערן, נַײע אין ַארַײנגעשטוּפט

בַאֿפרַײונג נָאך  דער נָאך חדשים לַאנגע במשך ֿפון20 זיי מָאל הָאבן

ֿפון  ַא ּפלויט און געלעבט הינטער קַאצעט–מלבושים21 די געטרָאגן ַאלץ

דעמָאלט  זיך הָאט ער ַאז געזָאגט, איינער23 הָאט ניט שטַאכלדרָאט22.

ֿפרַײ. ָאבער ניט בַאֿפרַײט טאַקע איז ווָאס עמעצער ווי געֿפילט

ביז  גרוּפע אויסגעוואַקסן דָאזיקע די יָאר איז ווַײטערדיקע צוויי די אין

ּפוילן. דָאס  ֿפון ּפליטים25 נַײע זענען צוגעקומען עס : נפֿשות24 200 000

צו  מלחמה ֿפון דער בַײם ָאנהייב בַאוויזן הָאבן ווָאס ייִדן, געווען זענען

חורבן.  דָארטן איבערגעלעבט דעם רַאטן–ֿפַארבַאנד26 און אין ַאנטלויֿפן

נָאר ָאבער זיי הָאבן דָארטן ּפוילן. קיין צוריק זענען זיי 1946 אין

געווָאלט  ניט זיי הָאבן ֿפון ַאנטיסעמיטיזם. ס'רוֿב חורֿבות27 און געֿפונען

דַײטשלַאנד, ֿפון זָאנע ַאמעריקַאנער די דערגרייכן געּפרּוווט נָאר בלַײבן,

ֿפַארלָאזן איירָאּפע. צו מעגלעכקייט דער הָאֿפנדיק אויף

פֿערנווַאלד 

צענדליקער דערעֿפנט ַאמעריקַאנער די הָאבן דרום28–דַײטשלַאנד אין

אויֿפגענומען הָאבן זיי ֿפון גרעסטע די די.ּפי.–לַאגערן, ייִדישע

אין מינכן29, ֿפון קילָאמעטער ֿפופֿצן מענטשן. 5000 ווי מער

ַאזַא געעֿפנט הָאט מען פֿערנווַאלד, מיטן נָאמען ָארט קליין ַא

משּפחות30  ֿפַאר לַאגער ַא געווען ָאן ָאנהייב ֿפון ס'איז לַאגער.

געברענגט הָאבן קינדער טייל יתומים31. ֿפַאר און קינדער מיט

אין בַאהעלטענישן. גערַאטעוועט אין זיך ַאנדערע הָאבן ּפַארטיזַאנער,

ַאֿפילו33  מָאל טייל הַײזער, אמתע32 געווען זענען לַאגער פֿערנווַאלדער

הָאט  לַאגערן ַאנדערע אויסנַאם35 — ַאן געווען איז דָאס הייצונג34. מיט

אַאז''וו36. קַאצעטן ֿפריִערדיקע ֿפַאבריקן, בַאראַקן, אין געעֿפנט מען

ַארבעטער די ֿפַאר יָארן 1930ער די אין אויֿפגעבויט מען הָאט פֿערנווַאלד

אי אַײנריכטן געקענט מען הָאט דָא ַאמוניציע–ֿפַאבריק. נָאענטער ַא ֿפון

קיך. דערֿפַאר מסּתמא38 הָאט  בשוּתֿפותדיקע37 ַא אי ַא שּפיטָאל, אי שולן,

ֿפון גרינדונג דער נָאך ! 1956 ביז לענגסטן : פֿערנווַאלד עקסיסטירט צום

מע  אויסליידיקן. גענומען לַאגערן ַאנדערע די זיך מדינת–יׂשראל39 הָאבן

קיין געברענגט די איבערגעבליבענע בַאוווינערס און ֿפַארמַאכט זיי הָאט

מערהייט הָאט ֿפרַײוויליק. די געבליבן זענען ניט די מענטשן פֿערנווַאלד.

עמיגרירן. געקענט ניט ּפשוט40

שארית–הּפליטה דער ֿפון ייִדן ַאז ֿפָארשטעלן, קוים זיך מיר קענען הַײנט

אין דַײטשלַאנד געלעבט אין ַאלץ נָאך מלחמה סוף נָאכן יָאר הָאבן עלף

די ַאז זיך דערמָאנט קינד, ַא דעמָאלט געווען איז ווָאס איינער, לַאגער. ַא

קויֿפן  „גיי צום מערדער בעקערַײ זָאגנדיק אין שיקן אים פֿלעגן עלטערן

ברויט“.
במדבר41

1946 ביז סעּפטעמבער דעצעמבער 1945 מען ֿפון פֿערנווַאלד הָאט אין

ווָאס טיטל, ַא במדבר, טיטל מיטן ווָאכן–צַײטונג ייִדישע ַא ּפובליקירט

ערשטע  די שארית–הּפליטה. דער ֿפון געֿפילן די דַײטלעך42 באַשרַײבט

ניט הָאבן זיי ווַײל אותיות43 לַאטַײנישע געדרוקט מיט נומערן זענען נַײן

שארית–הּפליטה1
עוויטַא וויעצקי2 פֿון

[8 ז' אויף [סוף

1. sheyres-hapleyte survivants du génocide/survivors of the genocide 2. Evita Wiecki 3. anniversaire/anniversary 4. sof fin/end
5. milkhome guerre/war 6. khurbm Shoah 7. camps de concentration/concentration camps 8. camps de travail/work camps 9. ca-
chettes/hiding places 10. khadoshim mois (plur.)/months, sing. חודש khoydesh 11. mizrekh de l’Est/Eastern 12. beys-oylem cimetière/
cemetery 13. sibe raison/reason 14. kroyvim parents/relatives, sing. ֿקרוב korev 15. khaveyrim amis/friends, sing. חֿבר khaver 16. srov 
la plupart/most 17. tanakh Bible 18. littéralt “le vestige sauvé”/lit. “the saved remnant” 19. alliés/allies 20. bemeshekh ... pendant/in 
the course of 21. malbushim vêtements/clothing 22. clôture de barbelés/barbed wire fence 23. plus d’un/a number of people 24. nefo-
shes âmes/souls 25. pleytim réfugiés/refugees, sing. ּפליט polet 26. Union soviétique/Soviet Union 27. khurves ruines/ruins 28. dorem 
du Sud/southern 29. Munich 30. mishpokhes familles/families 31. yesoymim orphelins/orphans, sing. יתום yosem 32. e'mese vrais/real 
33. afile même/even 34. chauffage/heating 35. exception 36. ווַײטער ַאזוי  etc. 37. beshu'tfesdike en commun/joint 38. mistome און
probablement/probably 39. medines-yisroel État d’Israël/State of Israel 40. poshet simplement/simply 41. bamidber littéralt dans 
le désert, titre hébreu du Livre des Nombres/lit. in the desert, Hebrew title of the Book of Numbers 42. clairement/clearly 43. oysyes 
lettres/letters, sing. אות os 
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ווַארשַאווסקי ָאנגעשריבן מַארק מלּכה“11 הָאט „טַײערע ליד דָאס

(ווערטער  ייִדישע זינגלידער סך ַא מחבר12 ֿפון דער ,(1907—1848)

„די טרערן“14, מילנערס „דעם ּפריּפעטשיק“13, „אויֿפן ווי מוזיק), און

ַאדוואָקַאט אין קיִעוו, הָאט געַארבעט ווי ַאן אויסגעגעבן“15... ער מעזינקע

שלום–עליכם הָאט הָאט זיך באַקענט מיט שלום–עליכמען16. דָאס ער ווּו

דעם ָאנגעשריבן הָאט און לידער זַײנע ּפובליקירן דערמוטיקט17 צו אים

 .(1901) זַאמלונג דער ערשטער צו ַארַײנֿפיר

טַײערע מלּכה
ווַארשַאווסקי מַארק פֿון

זַײן ! געזונט זָאלסטו מלּכה — טַײערע

ווַײן. דעם בעכער אין בעכער18, אין ָאן גיס

! בים–בָאם ! בים–בָאם–בָאם–בָאם ! בים–בָאם

שיין, ַאזוי גלַאנצט ער בעכער, דָאזיקן דעם  ֿפון

זיידע ַאליין. מַײן זיידע, מַײן געטרונקען הָאט

...! בים–בָאם

[...]

זַײן ! געזונט זָאלסטו מלּכה — טַײערע

ווַײן ? דָאזיקן דעם איך טרינקען זָאל וועמען ֿפַאר

...! בים–בָאם

ייִד20, ּפינטעלע דעם ֿפַאר טרינקען איך וויל לחיים19

! מיד ניט מָאל קיין ווערט און ּתמיד22 זיך21 מוטשעט ווָאס

...! בים–בָאם

עק23, ַאן טאַקע ָאן און טרינקען, וויל איך לחיים

! ַאוועק אויף אייביק געֿפָארן ווָאס זענען די ֿפַאר

...! בים–בָאם

אויס. נישט זיי זָאג נָאר ׂשונאים24, מַײנע ֿפַאר טרינקען ווָאלט איך

ַארויס. בעכער — טרערן שּפריצן ֿפונעם בעכער, ֿפונעם קוק

...! בים–בָאם

“! גרויס ביסט „גָאט, דו און העכער העכער זינגט

אויס25... איז לידל דָאס בעכער, דעם מלּכה, בַאהַאלט,

...! בים–בָאם

1. simkhe célébration 2. “Le beaujolais nouveau est arrivé” 3. … 
tam goût particulier/distinct taste 4. publicité/publicity 5. ... yon-
tef sorte de fête/sort of holiday 6. célébrer/celebrate 7. à notre 
façon/in our way 8. emes vrai/true 9. … rov la plupart/most 
10. vodka 11. malke nom de femme/woman’s name 12. me-
khaber auteur/author 13. dans l'âtre/on the hearth 14. les larmes 
du meunier/the miller's tears 15. le mariage de la benjamine/the 
youngest daughter's wedding 16. sholem-ale'ykhemen avec/
with Sholem-Aleykhem 17. encouragé/encouraged 18. coupe/
wineglass 19. lekhaim à la vie/to life 20. étincelle juive/essence of 
Jewishness 21. souffre/suffers 22. tomid toujours/always 23. sans 
fin/without an end 24. sonim ennemis/enemies, sing. ׂשונא soyne 
25. fini/over 26. Aaron Lebedeff 27. ... dafke n'est justement pas/
here in fact 28. Gomel (ville de Biélorussie)/(town now in Belarus) 
29. a envie/desires 30. polenta/corn mush 31. pastrami 32. sau-
cisse/saussage 33. ici prononcer/here pronounce 34 גיט. dayges 
soucis/worries 35. partout/everywhere 36. cașcaval, sorte de fro-
mage/kind of cheese 37. au secours !/help! 38. meshuge fou/crazy 
ici prononcer/here pronounce meshige 39. sorte de fromage salé/
kind of salted cheese 40. jusqu'au plafond/up to the ceiling 41. au-
bergine/eggplant 42. mekhaye plaisir/pleasure.

לעבעדעוו26  ַאהרן ָאנגעשריבן הָאט רומעניע“ „רומעניע ליד דָאס

ַא  נָאר ייִד, רומענישער קיין געווען דווקא27 ניט איז (1960-1873). ער

מַאן ַא יונגער (ווַײסרוסלַאנד). ווי הָאמל28 געבוירענער אין ליטוואַק, ַא

ער איז 1920 אין טעַאטער–טרוּפע. ייִדישער מיט ַא ַארומגעֿפָארן ער איז

טָאמאַשעווסקיס בָאריס אין געשּפילט הָאט ער ווּו ניו–יָארק קיין ַאוועק

הָאט ער — יָאר 35 ַא געדויערט דָארטן הָאט קַאריערע טעַאטער. זַײן

טעַאטער– סך ַא ֿפון מוזיק און ווערטער געשריבן און געזונגען געשּפילט,

לידער.

רומעניע רומעניע,

רומעניע, רומעניע, רומעניע, עך,

זיסע, ַא שיינע. ַא לַאנד ַא געווען ַא מָאל

רומעניע, רומעניע, רומעניע, עך,

פַֿײנע. ַא זיסע, לַאנד ַא מָאל ַא ַא געווען

ֿפַארגעניגן. ַא איז וווינען צו דָארט

דָאס קענסטו קריגן. דיר29, גלוסט הַארץ דָאס ווָאס

ּפַאסטרַאמעלע31, ַא מַאמעליגעלע30, ַא

! ַאהַא ווַײן, גלעזעלע ַא און קַארנַאצעלע32 ַא

דָאך גוט33, איז אין רומעניע

ניט, מען ווייסט דאגות34 קיין ֿפון

איבערַאל35, מען טרינקט ווַײן

ֿפַארבַײסט מיט קאַשקַאווַאל36. מע

דַאם. דיגי דיגי דיגי דַאם, דיגי דיגי היי

[...]

איך ווער משוגע38, גווַאלד37, וויי, אוי

מַאמעליגע, ברינזע39, נָאר ליב איך
סטעליע40 דער ביז זיך ֿפריי און טַאנץ איך

ּפַאטלָאזשעלע41. ַא עס איך ווען

! דַאם די דידל טַײ ! צינגמַא דידל די דַאם, טַײ ! צינגמַא

ניט זַײן, קען מחיה42, בעסער ַא ס'איז אַײ,

רומעניש ווַײן. נָאר איז ֿפַארגעניגן אַײ, ַא

ווַײן! אויך טרינקען ייִדן

ׂשימחה1 : וויכטיקע ַא פָֿארגעקומען לעצטנס איז פֿרַאנקרַײך אין
נַײער דער איז ווָאס ! בָאזשָאלע2 נַײער ס'איז ָאנגעקומען דער

בָאזשָאלע–געגנט. דער פֿון ווַײן יונגער ַא זייער ס'איז בָאזשָאלע ?
דער איז נָאוועמבער סוף ָאקטָאבער און אין די טרויבן מע קלַײבט
בַאזונדערן  זייער ַא ער יונגע ווַײנען, הָאט ַאלע ווי גרייט. ווַײן שוין

ביסל  ַא מיט נָאר ליב. עס הָאט איינער ניט יעדער ווָאס טעם3,
עס איז טרַאדיציע — ַא לַאנגע שוין הָאט ווָאס רעקלַאמע4 —

אומגעדולדיק אים אויף ווַארט מע ווָאס יום–טוב5ֿ, מין ַא געווָארן
יום–טובֿ דָאזיקן דעם ּפרַאווען6 צו בַאשלָאסן מיר הָאבן יָאר. ַאלע

ס'איז ווַײן. וועגן ייִדישע לידער מיט שטייגער7 — אונדזער אויף
דעם ברָאנפֿן10, בַאזינגען ייִדישע טרינקלידער ַאז דָאס רוב9ֿ אמת8

ליב.  אויך ייִדן הָאבן ווַײן ַאז זעט מען, גוט, מע זוכט ַאז נָאר
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אָנהייבער ֿפאַר

דָאס טרַאדיציע. ייִדישער דער אין רָאלע גרויסע ַא שּפילט ווַײן
ּתנך3. אין דערמָאנט2 שוין איז ווַײן טרינקען און טרויבן1 פֿלַאנצן

ווַײנגָארטן6  הָאט געהַאט ַא נח5 ַאז מיר לייענען בראשית4 סֿפר אין
שטייט עס ווַײל ווַײן ֿפון דעם מסּתמא7 געטרונקען הָאט ער און

שיּכורן8. ַא געֿפונען מָאל ַא אים הָאבן קינדער זַײנע ַאז געשריבן
ווַײן. מען טרינקט ׂשימחות10 און יום–טוֿבים9 ייִדישע ַאלע אויף

און גלָאז ווַײן ַא טרינקט : מע קידוש12 מיט ָאן זיך הייבט שבת11
ּפרי  „בורא ברכה13 די מַאכט מע

זַײן זָאל „געבענטשט15 — הגֿפן“14
ֿפרוכט דער ֿפון באַשַאפֿער דער

ווַײנשטאָק“. ֿפונעם
מען ווען הֿבדלה16, מיט זיך ענדיקט שבת
ַא  נָאך מַאכט מע ליכט17 און ַא ָאן צינדט

ווַײן. איבערן ברכה
ַא ברית18, אויף ַא : צערעמָאניעס ַאלע אויף ווערט געטרונקען ווַײן

לוויה20. ַא חתונה19,
שטעלט מע און ווַײן ּכוסות“23 „ֿפיר מען טרינקט סדר22 בַײם ּפסח21
אין ייִדן צו ַאלע קומט ווָאס אליהו–הנֿביא24, ּכוס ֿפַאר ַא טיש אויֿפן

ּפסח. ֿפון נַאכט דער
ֿפרייד27 און  מיט גָאט לויבן26 מוז מע ַאז געלערנט הָאבן חסידים25
אויס29  ניט מַאכט ברָאנֿפן28, (ווַײן, טרינקען ַאז געהַאלטן הָאבן זיי

ֿפרייד. די ֿפַארגרעסערט דָאס ווַײל גוט איז וועלכן)
טָאר ייִד, זָאגט מען, ַא מָאס30. ַא מיט טרינקען דַארף מע

געשריבן  ּתלמוד31 שטייט אין שיּכור. קיין זַײן ניט
ֿפון ַא ַאלקָאהָאל מַאכט צו ֿפיל ַאז טרינקען
קליין  ַא טרינקט ער ווען חיה32 : ַא מענטש

ער ווען נָאר לַאם33, ַא ווי מילד ער איז ביסל,
ַא ווי ווילד ער ווערט מער, ביסל ַא טרינקט

ער  ֿפירט מער, נָאך טרינקט ער ; ווען לייב34
איז  ער ווען און מַאלּפע35 ; ווי ַא זיך אויף

חזיר36. ַא ווי — שיּכור גָאר
אויסנַאם37 :  איין ָאבער דָא ס'איז

אין טָאג איינציקער דער ּפורים38,
שיּכור.  ווערן מוז ייִד ַא ווען יָאר
מוז מע ַאז געשריבן שטייט עס

נישט ביז מע ווייס טרינקען

1. planter du raisin/plant grapes 2. mentionné/mentioned 3. tanakh Bible 4. seyfer breyshis Livre de la Genèse/Book of Genesis 
5. noyekh Noé/Noah 6. vignoble/vineyard 7. mistome probablement/probably 8. shi'kern ivre/drunk 9. yontoyvim fêtes/holidays 
10. simkhes célébrations 11. shabes shabbat 12. kidesh bénédiction sur le vin/blessing of the wine 13. brokhe bénédiction/blessing 
14. boyre pri hagofen qui crée le fruit de la vigne/who creates the fruit of the vine 15. béni/blessed 16. havdole Havdala, cérémonie 
qui termine le shabbat/ceremonie that closes the Sabbath 17. on allume une bougie/one lights a candle 18. bris circoncision/circumsi-
sion 19. kha'sene mariage/wedding 20. levaye enterrement/funeral 21. peysekh Pâque/Passover 22. seyder Seder 23. ... koyses quatre 
coupes/four glasses of wine, sing. ּכוס kos 24. elyohu-hanovi le prophète Élie/The Prophet Elijah 25. khsidim hassidim 26. louer/praise 
27. joie/joy 28. vodka 29. peu importe/no matter 30. avec modération/with moderation 31. talmud 32. khaye animal 33. doux comme 
un agneau/gentle as a lamb 34. lion 35. singe/monkey 36. khazer cochon/pig 37. exception 38. Pourim/Purim 39. différence 40. ho-
men Aman/Haman 41. mordkhe Mardochée/Mordechai 42. à l'envers/upside down 43. bizarres/peculiar 44. se moque/make fun of 
45. spectacle traditionnel de Pourim/traditional Purim play 46. mayse histoire/story 47. megiles ester Livre d'Esther/Book of Esther 
48. megile rouleau d'Esther/Scroll of Esther 49. yisroel Israël 50. Dov Seltzer 51. Tel-Aviv 52. ombre et lumière/a shadow and a shine 
53. au moins/at least 54. rege instant/moment.

מרדכי41 (דעם  און אונטערשייד39 צווישן המן40 (דעם שלעכטן) דעם
מע טוט זיך ָאן קַאּפויער42. איז ַאלץ ווען צַײט ַא איז ּפורים גוטן).
שּפַאס44 ֿפון  מַאכט און מע קָאמישע קליידער ָאדער מָאדנע43 אין

ַא און קליידער ֿפרוייִשע טרָאגן מעג מַאן ַא וויל. מע ווָאס ַאלץ
! קליידער מענערשע — ֿפרוי

ַא ּפורים– זייער ַאן ַאלטע. ּפורים–שּפיל45 איז ֿפון טרַאדיציע די
זיך  געֿפינט מעׂשה46 ווָאס דער אויף געוויינטלעך בַאזירט איז שּפיל

דער ָאבער ּתנך. מעׂשה ֿפון ַאנדער ַאן ָאדער מגילת–אסּתר47 אין
סַאטיריש. קָאמיש און ַאלע מָאל איז סטיל

אויך (1969-1901) מַאנגער איציק הָאט צַײטן מָאדערנע אין
ָאנגערוֿפן הָאט ער ווָאס ּפורים–שּפיל, ַא ֿפון ווערסיע זַײן געשריבן

זעלצער50  דוֿבֿ הָאט 1965 אין אין יׂשראל49 מגילה48–לידער.
טעַאטערס  אין געשּפילט הָאט לַאנג ּפיעסע די און מוזיק ָאנגעשריבן

זייער איז געווען מַאנגער לַאנד. גַאנצן איבערן און ּתל–ַאֿביֿב51 אין
ליב געהַאט אויך זייער ער הָאט שרַײבער. ייִדישער ּפָאּפולערער ַא
לידער. זַײנע אין געשריבן ָאֿפט דעם וועגן הָאט און ַא גלעזל ווַײן,
הייבט און עס „ָאוונטליד“, הייסט קָאמישע, די ֿפון ליד, נישט איין

ַאזוי : ָאן זיך
טונקל–גָאלד, ָאוונט, שטילער

ווַײן. גלעזל בַײם זיץ איך
מַײן טָאג ? פֿון געווָארן איז ווָאס

— שַײן52 ַא שָאטן און ַא
ַא רגע54 טונקל–גָאלד כָאטש53 זָאל

ַארַײן. [...] ליד מַײן אין

דער ייִדישער טרַאדיציע אין ווַײן
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שּפרַאכן ביידע ֿבַאציִונג7. קָאמּפליצירטע ַא הָאבן דַײטש און ייִדיש

מע ווָאס שּפרַאך גערמַאנישע ַא מיטל–הויכדַײטש8, ֿפון צוזַאמען שטַאמען

יָארן לַאנגע געקעמֿפט הָאבן ייִדישיסטן מיטל–עלטער9. אין גערעדט הָאט

„ַא  איז ייִדיש ַאז ייִדן) צווישן דעה10 (אויך ֿפַארשּפרייטער דער קעגן

געשריבן מיט הָאט בָארָאכָאוו בער ֿפילָאלָאג דַײטש“. דער ֿפַארדָארבן11

דַײטש : ווי „ֿפַארדָארבן“ ַאזוי ּפונקט איז ייִדיש צוריק ַאז יָאר הונדערט

אַײנפֿלוס, און סלַאווישן איז 'ֿפַארדָארבן' דורך העברעיִשן „ייִדיש

איז ייִדיש אַײנפֿלוס. ֿפרַאנצייזישן און — דורך לַאטַײנישן מָאדערן–דַײטש

— אין ישיֿבה13, דַײטש דער אין און מַארק12 אויֿפן געווָארן 'ֿפַארדָארבן'

קַאנצעלַאריעס“. ביוראָקרַאטישע די אין און אוניווערסיטעט

אויף14 ֿפַארשיידענע  ֿפַארנומען זיך הָאבן דַײטש און ייִדיש ווען אויך

קעגנזַײטיקע געווען שוועסטער–שּפרַאכן ביידע צווישן זַײנען וועגן,

אין ניט מָאל קיין זיך הָאבן זיי ּתקוֿפות16. ֿפַארשיידענע אין השּפעות15

ווען 19טן יָארהונדערט, אין ַאנדערער. דער ֿפון ָאּפגעשיידט איינע גַאנצן

זיך גענומען צעבליִען,  ּפובליציסטיק17 הָאבן און ליטערַאטור ייִדישע די

דעם אויסלייג19, דעם גערמַאניזירט מחברים18 ייִדישע סך ַא הָאבן

הַאלטנדיק  ֿפון זייער ייִדיש, סינטאַקס ַאֿפילו20 דעם און וואָקַאבולַאר,

שּפעטערדיקע  ווען אויך שּפרַאך. די ֿפַאראיידלען21 זיי וועלן ַאזוי ַאז

דַײטש ֿפון השּפעה שטַארקער צו דער קעגן געקעמֿפט הָאבן ייִדישיסטן

ייִדיש „דַײטשמעריזמען“ געבליבן אין ווייניק נישט זַײנען ייִדיש, אויף

הַײנטיקן טָאג. ביזן

ַא גרויסן חלק23  ממילא22 קענען דַײטש קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס

די ייִדישע גיך זיך זיי לערנען דערצו וואָקַאבולַאר. דעם ייִדישן ֿפון

ַאנדערער דער ֿפון דַײטשער. דער צו ענלעך גָאר איז ווָאס גרַאמַאטיק,

ווָאס גרַײזן מַאכן און שּפרַאכן די ֿפַארמישן זַײט קענען זיי גרינג

חילוק25 צווישן  דעם מַאכן דַײטשמעריש. שרעקלעך אויס24 קומען

ּכלל–שּפרַאך26 און  דער ֿפון טייל ַא געווָארן זַײנען ווָאס דַײטשמעריזמען

ַאלע  נישט אין די אויערן28 איז רַײסן ווָאס דַײטשמעריזמען אומּפַאסיקע27

העלֿפן. וועלן עצות ווַײטערדיקע ַאז די מיר הָאֿפן מָאל זייער ּפשוט29.

אין  ייִדיש בדרך–ּכלל31 שטימט ַאז בַאמערקט הָאבן שּפרַאכֿפָארשערס30

אונטערשיידן ווָאס די ֿפָאנעטישע דַײטש. מיט קָאנסָאנַאנטיזם32 איר

היּפשע ַא וואָקַאליזם33. דעם אין שּפרַאכן ליגן גיכער ָאּפ ביידע טיילן

ֿפון אויך ָאבער ווַײבלעכע, קודם–ּכל35 — סובסטַאנטיוון דַײטשישע צָאל34

זיך געֿפינען e 37אומבַאטָאנטן ַאן מיט זיך ענדיקן ווָאס — מינים36 ַאנדערע

: ע דעם ָאן ייִדיש אין

der 
Jude

die 
Ruhe

die 
Sache

die 
Hilfe

die
Schule

der 
Käse

das 
Auge

ייִד דער די רו זַאך די הילף די שול די   דער

קעז

דָאס

אויג

ריי ַא ֿפַארמָאגט ייִדיש יוצא–מן–הּכלל39. ַא הָאט ּכלל38 יעדער ָאבער

און 19טן אין שּפרַאך זַײנען ַארַײנגעקומען אין דער ווָאס סובסטַאנטיוון

ּפָאר ַא „דַײטשמעריזמען“). ַאזוי–גערופֿענע (די יָארהונדערט 20סטן

ווָאס „קירך“, : (למשל40 ֿפַארייִדישט שוין דערווַײל מען הָאט זיי ֿפון

אויף42 ביז  סך היטן ַא ָאבער „קירכע“), מען געשריבן הָאט לכּתחילה41

: ע ענדונג די הַײנט

 die
Stütze

 die
Liebe

 die
Gruppe

 die
Wüste

die
Rede

die 
Reise

die 
Frage 

די

שטיצע

ליבע די די

גרוּפע

די

וויסטע

די

רעדע

 די

רַײזע

די

ֿפרַאגע

1. shivim-loshn 70 langues/70 languages 2. seyfer-breyshis livre de la Genèse/Book of Genesis 3. … bovl tour de Babel/tower of 
Babel 4. rubrique/column 5. eytses conseils/advice 6. Tal Hever-Chybowski 7. rapport/relation 8. moyen haut allemand/Middle High 
German 9. moyen âge/Middle Ages 10. deye idée/idea 11. corrompu/corrupted 12. place du marché/in the marketplace 13. yeshive 
académie rabbinique/rabbinic academy 14. ont emprunté/took 15. hashpoes influences 16. tkufes époques/periods 17. journalisme/
journalism 18. mekhabrim auteurs/authors 19. orthographe/spelling 20. afile même/even 21. raffiner/make more refined 22. mimeyle 
forcément/necessarily 23. kheylek part 24. ont l'air/sound 25. khilek différence 26. klal-… langue standardisée/standard language 
27. inadéquats/unsuitable 28. font mal aux oreilles/hurt one's ears 29. poshet facile/easy 30. linguistes/linguists 31. bederekh-klal 
généralement/in general 32. système de consonnes/consonant system 33. système vocalique/vowel system 34. bon nombre/a great many 
35. koydem-kol avant tout/mainly 36. genres/genders 37. non accentué/unstressed 38. klal règle/rule 39. yoytse-min-haklal excep-
tion 40. lemoshl par exemple/for example 41. lekhatkhile au début/at first 42. gardent/keep

דַײטש קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס פַֿאר עצות
פָֿאנעטיק : 1 טייל

חבֿר–כיבָאווסקי6 טל פֿון

שיבֿעים–לשון1

בבֿל3  פֿון טורעם דעם געבויט הָאבן זיי דעם ווי נָאך שּפרַאך. איין גערעדט מענטשן ַאלע הָאבן אין ָאנהייב ַאז שטייט ספֿר–בראשית2 אין
טרַאדיציע איז דער וועלטשּפרַאכן. לויט פַֿארשיידענע די אויף זייער שּפרַאך צעטיילט און לענדער ַאלע אין צעשּפרייט זיי גָאט הָאט

נָאר ַאלע שּפרַאכן, זיבעציק בלויז נישט „שיבֿעים–לשון“ אויסדרוק דער בַאטַײט דעריבער זיבעציק. געווען וועלטשּפרַאכן די פֿון די צָאל
עצות5 פַֿאר  בַאזונדערע גיבן און שּפרַאך ַאנדער ַאן מָאל יעדעס אויס מיר קלַײבן „שיבֿעים–לשון“ רובריק4 דער אין וועלט. דער פֿון שּפרַאכן

דַײטש. איז רובריק אין אונדזער שּפרַאך ערשטע די שּפרַאך. ָאט די קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס

[7 ז' אויף [סוף
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ַא ווָארט, ֿפָארמען ֿפונעם זעלבן צוויי ַאז ייִדיש ֿפַארמָאגט זיך טרעֿפט עס

שטים/שטימע)  ענד/ענדע, : ֿפָארעם מיט ע (למשל ע און ַא ָאן ֿפָארעם

קָארט“, „די : למשל ווי אינעם בַאטַײט, ַא חילוק איז דָא מָאל און ַא

מַאּפע) (די און „די קַארטע“ קָארטן–שּפילן, איר מיט שּפילט ווָאס מע

דעם וועג. געֿפינען צו ווָאס העלֿפט

און לַאנגע אונטערשיידן איר קענט גוט, זייער דַײטש קענט איר ווען

קורצע און לַאנגע קיין נישטָא קורצע וואָקַאלן. אויף ּכלל–ייִדיש איז

לענג זעלבע די הָאבן „שיף“ און „ביר“ ווערטער די למשל, וואָקַאלן.

דעם  ֿפון Bier לענגער אין וואָקַאל דער איז דַײטש (אויף ייִדיש אויף

קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס העלֿפן סך ַא קען ווָאס ַא ּכלל .(Schiff אין

אין דַײטש אויף a לַאנגן ֿפון ַא איבערגַאנג דער ַאלגעמיינער איז דַײטש

: (ָא) ַאלף43 קמץ ייִדישן ַא

barfuß schla-

fen
tragen  der

Garten
der

Abend
 die
Nase

 das
Rad

בָאר-

וועס

שלָאֿפן טרָאגן דער

גָארטן

דער

ָאוונט

נָאז דָאס די

רָאד

   

ּכלל  דָאזיקן ֿפונעם אויסנעמען45 די -ע, זַײנען ענדונג דער לגבי44 ווי

אין ֿפון דַײטש איבערגענומען הָאט ייִדיש ווָאס נַײע ווערטער, רעלַאטיוו

: ּתקוֿפה לעצטער דער

 die
Gefahr

 die
Frage

 die
Lage

 die
Ware

die
Bahn

 der
Adel

 der
Strahl

די

געֿפַאר

די

ֿפרַאגע

לַאגע די די 

ווַארע

בַאן די  דער

ַאדל

דער 

שטרַאל

43. komets alef la voyelle [o]/the vowel [o] 44. legabe en ce qui concerne/in regard to 45. exceptions 46. keda'y vaut la peine/is 
worthwhile.

דער  : געדענקען ּכדַאי46 צו איז ווָאס ּכלל ֿפָאנעטישער לעצטער דער

ייִדיש ַאן ַא. ווערט אין ַאנדער קָאנסָאנַאנט ר מיט ַאן ֿפַארן וואָקַאל

fertig dürfen ster-

ben
herb das

Herz
 der
Herr

 der
Berg

ֿפַארטיק דַארֿפן שטַאר-

בן

הַארב דָאס

הַארץ

 דער

הַאר

דער

בַארג

: אויסנעמען

das Schwert das Pferd die Erde
שווערד די פֿערד דָאס ערד די

שּפרַאך–עצות ּפָאר ַא נָאך געבן מיר וועלן נומער קומענדיקן אינעם

גרַאמַאטיק, וועגן מָאל דָאס דַײטש, קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס ֿפַאר

וואָקַאבולַאר. און סינטאַקס

ברויגעל דעם עלטערן ּפיטער ֿפון בילד בֿבל–טורעם, דער : אויבן

חֿבר–כיבָאווסקי. טל : לינקס .(1568 (ַארום
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24. Carpathes/Carpathians 25. YIVO 
אינסטיטוט וויסנשַאֿפטלעכער -sec .26 ייִדישער
tion 27. consacré/devoted 28. camps de 
personnes déplacées/D.P. (Displaced Per-
sons) Camps 29. khurves ruines/ruins 
30. svives milieux 31. pleytim réfugiés/
refugees 32. inattendus/unexpected 
33. créatures 34. mistome probablement/
probably 35. eydes-… témoignage/testi-
mony 36. kheyder-… écolier/schoolboy 
37. émouvant/moving 38. po'shetn oyfn 
façon simple/simple manner 39. mamesh 
keda'y vaut vraiment la peine/is really 
worthwhile 40. il s'avère/it turns out. 

רעּפרָאדוצירט  אין איין זַאל קַארּפַאטן24. די

ייִווָא25 הָאט  די אויסשטעלונג ווָאס דער מען

ניו–יָארק. אין 1944 אין געמַאכט
געווידמעט27  ַאן אינטערעסַאנטע ָאּפטיילונג26,

איירָאּפע אין 1947, ווַײזט אין צוריק  זַײן רַײזע

בערלין. ֿפון חורֿבות29 די די.ּפי.–לַאגערן28 און די

מען, זעט יָארן ניו–יָארקער ווישניאַקס ֿפון

אַײנשטיין, ּפָארטרעטן ֿפון ַאנדערע, צווישן

מָאלי דער ייִדישער אַקטריסע און שַאגַאל

ַאמעריקַאנער ַאלע ֿפון בילדער אויך ווי ּפיקָאן,

און ייִדן ָארעמע, און רַײכע : סֿביֿבות30

ּפליטים31,  און אימיגרַאנטן נַײע די ניט–ייִדן,

הילף– קינדער, סָאלדַאטן, ַארבעטער,

ָארגַאניזַאציעס...

באַקוקער דער ַאנטדעקט אינעם לעצטן זַאל

ּפרָאיעקציע  ַא : בילדער אומדערווַארטע32 גָאר

דעם  אין דרוקשריֿפט. קיין העברעיִשן געהַאט

ַא  יעקֿב44 בַאביצקי, שרַײבט נומער צווייטן

ֿפונעם ווילנער ייִווָא46  געוועזענער ַאסּפירַאנט45

מיט ייִדישע אותיות) : איבער דָאס שרַײבן (מיר

הָאט אונדז געצווּונגען  [...] ווירקלעכקייט47 „די

ַאלף–בית48, לַאטַײנישן דעם צו ַאריבערצוגיין

אותיות ייִדישע, אונדז ַאזוי ליבע, די ווַײל

ווען גורל49. אונדזער אויך מיטגעמַאכט הָאבן

אויסדריקן ווילן שארית–הּפליטה, די מיר,

ּפַײן, אונדזער הָאפֿענונג און ווייטיק אונדזער

עס לַײדער טָאן אין מיר שטרעבונג50, מוזן און

זַײנען אותיות ייִדישע ווַײל מלבושים, ֿפרעמדע

על–ּפי רעשטלעך, איירָאּפע נָאר אין געבליבן

גערַאטעוועטע“. נס51

לַאגער אינעם בלַײבן נָאך דַארֿפן ווָאס ייִדן

ַא  אין „זיצן מצֿב52 ווי זייער באַשרַײבן

בריטישער  דער בַאריכטן53 וועגן ווַארטזַאל“.

ּפַאלעסטינע אין געשעענישן וועגן און ּפָאליטיק

דער אין צַײטונג. דער ֿפון זַײטן די אויס ֿפילן

וועגן מען זיך ּפסח54–אויסגַאבע דערוויסט

 Enzo שיף דער ֿפון מזלדיקן55 ָאנקום דעם

אין חיֿפה57. אין ב'“56 דער „עליה ֿפון Sereni
געכַאּפט  ענגלענדער די הָאבן אמתן58 דער

ווידער זיך הָאבן ּפליטים שיף און די די

במדבר געֿפינען  אין אין ַא לַאגער. געֿפונען

ווי באַשרַײבן ווָאס ַארטיקלען ֿפילצָאליקע מיר

טָאגטעגלעכע לעבן דָאס געווען שווער ס'איז

[3 ז' ֿפון [סוף

44. yankev 45. doctorant/doctoral candidate 46. YIVO אינסטיטוט וויסנשַאֿפטלעכער  ייִדישער
47. réalité/reality 48. alef-beys alphabet 49. goyrl destin/fate 50. aspiration 51. al-
pi nes par miracle/by a miracle 52. matsev situation 53. rapports/reports 54. peysekh 
Pâque/Passover 55. ma'zldikn heureux/successful 56. aliye beys immigration illégale 
en Palestine, 1934-1948/illegal immigration to Palestine, 1934-1948 57. khayfe Haïfa 
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געדַארֿפט ּכדי60  מע הָאט ּכוח59 אין לַאגער, וויפֿל

הָאט געזוכט מע טעג. ליידיקע די אויסצוֿפילן

מיט  ָאּפגעגעבן מע הָאט זיך באַשעֿפטיקונג, ַא

ַא וועגן לייענען קען מע קולטור. און סּפָארט

דער  ֿפון די די.ּפי.ס ֿפון ֿפוסבָאל–ֿפַארמעסט61

מען הָאט פֿערנווַאלד אין זָאנע. ַאמעריקַאנער

סּפָארטקלוב מיט ַא געגרינדט 1945 סוף שוין

רָאווערן62  ּפינג–ּפָאנג, ֿפוסבָאל, ָאּפטיילונגען די

הָאט רָאלע גרויסע בַאזונדער ַא נַארטעס63. און

דרוקט ָאן ָאנהייב ליטערַאטור. ֿפון די געשּפילט

דערציילונגען, קליינע הומָארעסקעס, מען

קולטורעלע ֿפון בַאריכטן אויך ווי לידער

ה.  ֿפון וויזיט למשל64 דעם אַקטיוויטעטן,

לייוויק65.

זענען דַײטשלַאנד אין ַאנדערע ערטער אין

די צווישן צַײטונגען. ייִדישע געווען אויך

געווען זענען רעדאַקטָארן און זשורנַאליסטן

ָאדער מַאן מענדל ווי נעמען באַקַאנטע הַײנט

שּפעטער בנימין, (ה. הרושָאווסקי בנימין

הָאט מען 1946 הרשֿב66)... סוף בנימין

די.ּפי.–צַײטונגען ֿפַאר ַארויסגעבן ָאנגעהויבן

צַײטונג ַאזַא זָאנע. ַאמעריקַאנער גַאנצער דער

געֿפינען מענטשן העלֿפן געקענט בעסער הָאט

גוט ַא חֿברים. און קרוֿבים לעבן–געבליבענע

גיט דער ַאטמָאספֿער דָאזיקער דער ֿפון בילד

וועג“, דער איז ֿפילם „לַאנג ייִדיש–רעדנדיקער

מינכן. אין 1947 אין געדרייט הָאט מען ווָאס

קָאלירטע דיַאּפָאזיטיוון גַאנצער ריי ַא ֿפון

באַשעפֿענישן33 ֿפון דער מיקרָאסקָאּפישע ֿפון

נַאטורוועלט.

ֿפון דער מָאמענט שטַארקסטער נָאר דער

ֿפילמירט  מסּתמא34 ַא איז אויסשטעלונג

ווישניאַק הָאט  ווָאס מַאן עדות–זָאגן35 ֿפון ַא

בילד דָאזיקע דָאס ֿפָאטָאגרַאֿפירט. מָאל ַא אים

(זעט  אויגן טרויעריקע חדר–ייִנגל36 מיט ַא —

בַארימט. גָאר געווָארן איז שּפעטער — ז' 1)

אידענטיֿפיצירט הָאט מען אים מלחמה דער נָאך

איבערגעלעבט ער הָאט דערווּוסט ַאז זיך און

„היּפי“–יָארן די (אין ַאמעריקע אין וווינט און

געווָארן איז און ווּודסטאָק געוווינט אין ער הָאט

זייער איז אינטערוויו מיט אים דער בודיסט). ַא

ּפשוטן אוֿפן38  ַא אויף רעדט ער — רירנדיק37

דעם וועגן און שטעטל אין קינדהייט זַײן וועגן

מלחמה. דער ֿפון ָאנהייב

יַאנוַאר, 25סטן ביזן ָאן גייט אויסשטעלונג די

ַאנטדעקט  מען — זען צו ּכדַאי39 זי ממש ס'איז

הָאט געמיינט מע ווָאס ַא ֿפָאטָאגרַאף ס'נַײ אויף

זיך ווַײזט עס ווָאס און שוין, אים קען מע ַאז

ַארומנעמיקער ֿפיל איז שַאֿפֿונג זַײן ַאז ַארויס40

  ! געמיינט הָאט מע ווי

.1977 אין ווישניַאק  רָאמַאן

סקָאלניק. ענדרו ֿפון ֿפָאטָא


