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פֿאַר אָנהייבערס

פּורים
הײַנט איז פּורים
1
מארגן איז אויס
ָ
2
גיט אונדז אַ גראָשן
און וואַרפֿט אונדז אַרויס!
1

באלד וועט זײַן פּורים ,דער פֿריילעכער
ַ
3
יום–טובֿ ווען קינדער זינגען דאָס דאָזיקע
4
ליד .זיי זינגען און טאַנצן ,פֿאַרשטעלן זיך
מיט קאָסטיומען און קלאַפּן מיט
ַ
גראגערס .5אויך דערוואַקסענע הוליען,6
7
עסן און טרינקען )דער עיקר טרינקען,
ווײַל פּורים איז דער איינציקער יום–טובֿ
נאר מען מוז זיך
ווען נישט נאָר מען מעג ָ
ָאנשיכּורן .(8דער יום–טו ֿב פּורים
דערמאנט אַ גליקלעך געשעעניש :,9די
ָ
ִיידן אין אוראַלטער פּערסיע זײַנען
10
געווארן פֿון אַ
ָ
געראטעוועט
ַ
נספּיראציע .אַלע קענען
ַ
שרעקלעכער קאָ
די געשיכטע פֿונעם בייזן המן ,11דער
שיינער אסתּר–המלכּה 12און דעם קלוגן
מרדכי–הצדיק .13אפֿשר 14ווייסט איר אויך
ַאז די דאַטע פֿון פּורים איז דער 14טער

פּורים–שפּילער )17ער יאָרהונדערט(
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קטן) 22דער קליינער פּורים( און מע מאַכט
ָאדר .15אָבער וויפֿל פֿון אײַך ווייסן אַז
23
נישט קיין גרויסע שׂימחות  .און דעם
הײַיאר 16זײַנען דאָ צוויי פּורימס?,
ָ
24
דיציאנעל שרײַבט
ָ
דאס יאָר ) 5765טראַ
ָ
אמתן פּורים פֿײַערט מען דעם 14טן
18
17
יאר .
מען דאָס תּשס''ה ( איז אַן עיבור– ָ
ואדר )הײַיאָר דעם 25סטן מאַרץ( .די
ָ
25
ַ
אין דעם ציווילן )קריסטלעכן( קאַ
לענדאר גרויסע שיכּורים וועלן מוזן וואַרטן!,
גיט מען צו 19איין טאָג אַלע פֿיר יאָר .אין
ָאבער פּורים איז אויך די צײַט פֿונעם
לענדאר גיט מען צו אַ
ַ
דעם ייִדישן קאַ
פּורים–שפּיל ,26און דער פּורים–שפּיל איז
גאנצן חודש .20מען טוט דאָס )לויט אַ
ַ
דער אָנהייב פֿון ייִדישן טעאַטער .צוליב
קאמפּליצירטער רעכענונג( זיבן מאָל אין
ָ
דעם האָבן מיר דעם דאָזיקן נומער פֿון
יעדן ציקל פֿון נײַנצן יאָר .דער חודש קומט טעם–טעם ָאפּגעגעבן 27דעם ייִדישן
טעאטער .איר וועט דאָ געפֿינען נישט קיין
ַ
ָ
נאך אָדר און ער הייסט ואָדר ,21וואָס מיינט
28
פֿולע געשיכטע ,נאָר עטלעכע בליקן
דער צווייטער אָדר .אויב מע האָט צוויי
מאל אָדר האָט מען דאָך צוויי מאָל פּורים !,אויף פֿאַרשיידענע עפּאָכעס און
ָ
פּערזענלעכקייטן פֿון ייִדישן טעאַטער
וואס טוט מען ?,דעם 14טן אָדר )הײַיאָר
ָ
איבער דער וועלט.
דעם 23סטן פֿעברואַר( רופֿט מען פּורים

1. fini/over 2. sou/penny 3. yontef fête/holiday 4. se déguisent/put on disguises 5. crécelles/noisemakers 6. font la fête/revel 7. der
iker surtout/especially 8. … o'nshikern se saoûler/get drunk 9. événement/event 10. sauvés/saved 11. homen Haman 12. ester-hamalke
la reine Esther/Queen Esther 13. mordkhe hatsadik Mardochée/Mordechai 14. efsher peut-être/perhaps 15. oder Adar 16. cette
année/this year 17. tashsa' (5765) = 2004/2005 18. iber-… année embolismique/leap year 19. on ajoute/we add 20. khoydesh mois/
month 21. veyoder deuxième mois d'Adar/second month of Adar 22. purim kotn petit Pourim/little Purim 23. simkhes célébrations
24. e'mesn vrai/real 25. shikurim ivrognes/drunkards 26. pièce à thème biblique jouée pour Pourim/biblical play presented on Purim
27. consacré/devoted 28. regards/glimpses.

די רעפּובליק פֿון חלומות

1

נואר  2005איז פֿאָרגעקומען אינעם
קטאבער  2004ביז יאַ ַ
פֿון אָ ָ
3
2
פּאריזער ייִדישן מוזיי אַן אויסשטעלונג געווידמעט דעם פּויליש–
ַ
4
ִיידישן שרײַבער און קינסטלער ברונאָ שולץ ).(1942-1892

2

ברונא שולץ ,וואָס האָט געשריבן אויף
ָ
קאנט דער עיקר 5ווי דער
פּויליש ,איז באַ ַ
מחבר 6פֿון צוויי זאַמלונגען דערציילונגען,
טאריע
נא ָ
סא ַ
קראמען (1934) 7און ַ
צימערינג– ָ
8
דאפּטירט
אונטער דער קלעפּסידרע ) ,1937אַ ַ
פֿאַר אַ פֿילם פֿון ווויטשעך האַס אין .(91973
זײַנע גראַפֿישע ווערק אָבער ,וואָס געפֿינען
זיך אין פּוילישע מוזייען ,האָט מען ווינציק
אייראפּע ,און די
ָ
געזען אין מערבֿ–10
אויסשטעלונג איז געווען אַ גוטע געלעגנהייט
זיך צו באַקענען מיט זיי.
שמארן?,
חלומות אָדער קאָ ַ
דער טיטל פֿון דער אויסשטעלונג איז גענומען
פֿון אַ דערציילונג„ ,די רעפּובליק פֿון
חלומות“ ,אין וועלכער דער מחבר שטעלט
פֿאָר אַן אידעאַלע וועלט ,אַ וועלט פֿון פֿרײַע
11
רעפּובליק,האט
ָ
חלומות .אַן אויסטערלישע
12
טאקע אַנטדעקט דער פּאַריזער עולם  :,אַ
ַ
דאס
ציקל גראַוויורן אונטערן טיטל ָ
געצנדינערישע בוך 13ווײַזט ווי אין אַ חלום
אויף דער וואַך 14מענער וואָס קניִען פֿאַר
פֿרויען–הערשערינס מיט בײַטשן 15אין די
הענט — איז עס אַ רעפּובליק פֿון חלומות צי
דיקטאטור פֿון אָבסעסיעס?,
ַ
ַא
פּארטרעט פֿון ברונאָ שולץ.
אן אויטאָ ָ
ַ

דעם מחברס אילוסטראַציעס צו זײַנע
אייגענע ביכער האָבן ענלעכע מאָטיוון —
שטאלצע ,זיכערע פֿרויען און קליינע,
ָ
אונטערטעניקע 16מענער .פֿון שולצעס
איילבילדער 17איז געבליבן נאָר איינס„ ,דאָס
באגעגעניש“ וו> עס טרעפֿן זיך צוויי וועלטן:,
ַ
די מאָדערנע ,פֿאַרפֿירערישע שטאָט
סימבאליזירט פֿון צוויי עלעגאַנטע פֿרויען,
ָ
און די אַלטע ייִדישע וועלט פֿאַרקערפּערט
אין אַ בלייכן יונגן חסיד .18אויף די
פּארטרעטן האָט דער
פֿילצאָליקע אויטאָ ָ
מאל אַן אויסדרוק פֿון
קינסטלער אַ ָ
מאל זעט ער אויס ווי אַ
אומצוטרוי ,און אַ ָ
דערוואקסן פּנים.19
ַ
קינד מיט אַ
ַאן אָנערקענטער ווירטואָז
שולץ האָט דאָס גאַנצע לעבן געוווינט אין
האביטש אין
ווינצשטאט דראָ ָ
ָ
דער פּראָ
גאליציע )הײַנט אוקרײַנע( .ער איז
מיזרחַ –20
געבוירן געוואָרן אין אַן אַסימילירטער
משפּחה ,21און ניט געקענט קיין ייִדיש .ער
האט געאַרבעט ווי אַ צייכענונג–לערער אין
ָ
גימנאזיע און גלײַכצײַטיק געשריבן און
ַ
געמאלט .זײַנע ווערק — אי די פּלאַסטישע אי
ָ
האבן געהאַט אַ גרויסן
די ליטעראַרישע — ָ

א בילד פֿונעם „געצנדינערישן בוך“.
ַ
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דערפֿאָלג אין פּוילישע אַרטיסטישע קרײַזן .אַ
ווירטואז פֿון דער פּוילישער שפּראַך ,איז ער
ָ
אויך געווען באַפֿרײַנדט מיט אַנדערע
מאדערניסטישע שרײַבער און קינסטלער פֿון
ָ
ָ
זײַן צײַט ,ווי גאָ
מבראוויטש 22און וויטקאַצי.23
בשעת 24דעם קריג איז ער געווען אין
האביטשער געטאָ .אַ סך פֿון זײַנע
דרא ָ
ָ
בילדער זענען פֿאַרשוו>נדן געוואָרן אין יענע
יארן ,נאָר עס האָבן זיך יאָ אויפֿגעהיט אַ
ָ
נטאסטישע פֿרעסקן באַשטעלט פֿון
סעריע פֿאַ ַ
מאן .שולץ איז דערשאָסן געוואָרן
ַאן עס .עסַ –.
אויף דער גאַס אין געטאָ דעם 19טן
נאוועמבער .1942
ָ
אין מוזיי איז אויך פֿאָרגעקומען אַן
אויסשטעלונג „אויף די שפּורן פֿון ברונאָ
ניאל פֿונעם
טאס פֿון מאַרק סאַ ָ
שולץ“ מיט פֿאָ ָ
האביטש.
הײַנטיקן דראָ ָ
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חלום 1. khaloymes rêves/dreams sing.
kholem 2. exposition/exhibition 3. consacré/devoted 4. Bruno Schulz 5. der iker
surtout/mainly 6. mekhaber auteur/author
7. Les Boutiques de cannelle/The Street of
Crocodiles 8. Le Sanatorium au croquemort/Sanatorium Under the Sign of the
Hourglass 9. La Clepsydre/The Sandglass,
de/by Wojciech Has 10. mayrev de l'Ouest/
Western 11. étrange/strange 12. oylem public 13. Le Livre idolâtre/The Idolatrous
Book, clichés sur verre 14. rêve éveillé/
daydream 15. fouets/whips 16. soumis/
submissive 17. peintures à l'huile/oil
paintings 18. khosid hassid/Hasid
19. ponem visage/face 20. mizrekh de l'Est/
Eastern 21. mishpokhe famille/family
)22. Witold Gombrowicz (1904-1969
23. Witkacy (Stanislaw Ignacy Witkiewicz,
1885-1939) 24. besha's pendant/during.

אספּעקטן פֿון ייִדישן טעאַטער
ַ
אנהייבן פֿון טעאַטער אויף ייִדיש
ָ
ַאז מע פֿרעגט פֿון וואַנען עס שטאַמט דער ייִדישער טעאַטער ,קומט געוויינטלעך 1דער ענטפֿער :,פֿון דער פּורים–
לאנגע געשיכטע.
שפּיל .2אָבער די פּורים–שפּיל אַליין האָט אַ ַ
לויט אַ מדרש ,3האָבן ייִדן געפֿײַערט פּורים
שוין אין דער צײַט פֿון גלות בבֿל .4זיי האָבן
געמאכט פּראָצעסיעס מיט אַ המן–5פֿיגור און
ַ
געטאנצט אין אַ שפּיל מיט פֿײַער און וואַסער.
ַ
ביסלעכווײַז 6איז די פֿײַערונג געוואָרן אַ
ראד מיט מוזיק ,נאָר אָן
סקא ַ
מא ַ
פּורים– ַ
ווערטער .שוין אין פֿריִען מיטלעלטער פֿלעגן
לצים 7פֿריילעך מאַכן דעם עולם 8אויף ייִדישע
שׂימחות) 9פּורים ,חנוכּה ,10און דערהויפּט
וויזאציע זײַנען
אויף חתנות .(11פֿון אימפּראָ ַ
לאגן )מיר געפֿינען צום
שפּעטער געוואָרן דיאַ ָ
בײַשפּיל אין 16טן יאָרהונדערט „אַ וויכּוח
צווישן יצר–הרע און יצר–טובֿ“ ,(12און
רויסגעוואקסן לוסטיקע
ַ
דערפֿון זײַנען אַ
פּיעסעס.
די שפּיל האָט זיך ווײַטער אַנטוויקלט אונטער
וואל אין
רנא ַ
דער ווירקונג פֿון קריסטלעכן קאַ ַ
רטאלן(
די איטאַליענישע געטאָס )ייִדישע קוואַ ַ
און אויך אין דײַטשלאַנד ,וו> מע קען
פֿאַרגלײַכן איר אַנטוויקלונג מיטן דײַטשישן
ַ
„נארנפֿעסט“.13
ַאנדערע עלעמענטן האָבן באַרײַכערט די
פּורים–שפּיל .אַן אויסגעקליבענער פּורים–
נאר 14איז געווען דער רעזשיסאָר און
ַ
בילד פֿון אַ פּורים–שפּיל
יארהונדערט.
פֿון 17טן ָ
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כאטשעוו )פּוילן ,אָנהייב 1920ער
קינדער פֿון סאָ ַ
יארן( פֿאַרשטעלן זיך אויף אַ פּורים–שפּיל.
ָ

3

פֿאָררעדער ;,15דער חזןָ 16אדער דער משורר
— שוין אַ שטיקל שוישפּילער אין שול — האָט
צוגעטראגן פּורים–לידער ;,און ישיבֿה–
ָ
האבן אָפּגעהיט זייער טראַדיציע פֿון
בחוריםָ 18
פּורים–פֿאַרסן ,וו> אײַנער האָט געשפּילט דעם
ראדירט דעם רבֿס
פּורים–רבֿ ,19פּאַ ָ
20
ראקטעריסטישע רעדע און חוזק געמאַכט
כא ַ
ַ
פֿונעם לערנען בכלל .21מע האָט אויך
געשטעלט דראַמעס געבויטע אויף געשעענישן
24
פֿון תּנ''ך ,22ווי מגילת–אסתּר ,23עקדת–יצחק
און מכירת–יוסף.25
מאטישער רעפּערטואַר פֿון 18טן
דער דראַ ַ
יארהונדערט איז געוואַקסן אונטער דעם
ָ
פּעישן
אײַנפֿלוס פֿונעם ערנסטן אייראָ ִ
)ספּעציעל דײַטשישן( טעאַטער.
26
הײַנט צו טאָג האָבן די חסידישע סבֿיבֿות
באנײַט די טראַדיציע פֿון פּורים–שפּיל .זיי ניצן
ַ
אויס נאָך אַנדערע ביבלישע מאָטיוון ,ווי אויך
טעמאטיק און מעשׂיות 28פֿון טאָג–
ַ
די חורבן–27
טעגלעכן לעבן.
17

1. d'habitude/usually 2. pièce à thème bi… blique jouée à Pourim/Purim play 3.
medresh d'après une légende/according to
a legend 4. goles-bovl l'exil babylonien/
Babylonian Exile 5. homen Haman 6. progressivement/gradually 7. leytsim bouf lets 8. oylem assisלץ fons/clowns sing.tance/audience 9. simkhes fêtes/celebrations
10. kha'nuke
Hanouca/Hanukkah
… 11. kha'senes mariages/weddings 12.
vikuekh … yeytser-hore … yeytser-tov
une dispute entre le mauvais et le bon penchant/A dispute between the evil spirit and
the good spirit 13. carnaval/carnival
14. bouffon/clown 15. présentateur/master
of ceremonies 16. khazn chantre/cantor
 18. yeshiveזינגער אין שול 17. meshoyrerbokherim étudiants de yeshiva/yeshiva
students 19. …-rov rabbin de carnaval/
mock rabbi 20. khoyzek … se moquait/
made fun of 21. bikhla'l en général/in
general 22. tana'kh Bible juive/Jewish Bible 23. megiles-ester le rouleau d'Esther/
the Scroll of Esther 24. akeydes-yitskhok
le sacrifice d'Isaac/the Sacrifice of Isaac
25. mekhires-yoysef la vente de Joseph/the
Selling of Joseph 26. khsi'dishe svives milieux
hassidiques/Hasidic
circles
27. khurbm Shoah 28. mayses histoires/
stories.

דער פֿאָטער פֿון ייִדישן טעאַטער

4

גאלדפֿאַדען ) (1908-1840ווערט
ַאבֿרהםָ 1
ָאנגערופֿן „דער פֿאָטער פֿונעם ייִדישן
האט מען אויך פֿריִער
טעאטער“ .אַוודאיָ 2
ַ
געשפּילט אויף ייִדיש ,נאָר קיין
פּראפֿעסיאָנעלער טעאַטער איז נישט געווען.
ָ
גאלדפֿאַדען שטאַמט פֿון וואָלין )הײַנט אין
ָ
מאכער ,אַ
אוקראִינע( .דער זון פֿון אַ זייגער– ַ
ַ
משׂכּיל ,3האָט ער באַקומען אי אַ
דיציאנעלע אי אַ וועלטלעכע 4בילדונג.
ָ
ַ
טרא
ער האָט שטודירט אין דער רוסישער
ראבינער–שול 5פֿון זשיטאָמיר ,וו> צווישן
ַ
זײַנע פּראָפֿעסאָרן זײַנען געווען די שרײַבער
טאר פֿון
ריזא ָ
פּולא ַ
ַ
סלאנימסקי ,אַ ָ
פּא
ָ
טלאבער,
וויסנשאפֿט אויף העברעיִש ,און גאָ ָ
ַ
איינער פֿון די ערשטע ייִדישע
שריפֿטשטעלערס .גאָלדפֿאַדען האָט
ָאנגעהויבן צו שרײַבן אויף העברעיִש און אין
6
 1865איז דערשינען זײַן ערשט ביכל שירים .
אין  1866איז אַרויס אַ ביכל מיט ייִדישע
דאס ייִדעלע ,וואָס זײַנען געוואָרן
לידערָ ,
7
ָ
פּאפּולער צווישן בדחנים און פֿאָלקסזינגער.
8
האט ער
טראלישע טעטיקייט ָ
זײַן טעאַ ַ
ָאנגעהויבן אין זשיטאָמיר ,ווען ער האָט
געשפּילט עטינגערס סערקעלע .9נאָך
גאגישע און ליטעראַרישע
פֿאַרשיידענע פּעדאַ ָ
ַארבעטן ,האָט ער זיך אָפּגעגעבן פֿולשטענדיק
אבֿרהם גאָלדפֿאַדען )(1908-1840
ַ

© D.R.

קטאר
ָ
הילע פֿון „דאָ
דא“ פֿון
סא ָ
למא ַ
ָ
ַ
א
אבֿרהם גאָלדפֿאַדען ,אַ
ַ
דראמע וואָס קומט פֿאָר
ַ
לערמא אין 14טן
ָ
אין פּאַ
יארק,
יארהונדערט )ניו– ָ
ָ
היברו פּאָבלישינג
מפּאני ,אַרום (1900
ַ
ָ
קא
© D.R.

מיט טעאַטער .אין יאַס) 10רומעניע( האָט ער
זיך באַגעגנט מיט די „בראָדער זינגער“,
פּאפּולערע וואַנדער–טרופּע אין
זייער אַ ָ
רומעניע וואָס האָט שוין געזונגען זײַנע
לידער .ער האָט געשריבן טעקסטן און לידער,
און שפּעטער אמתע 11פּיעסעס .נאָך דעם האָט
סטראלירט 12מיט אַ פֿאַרגרעסערטער
ָ
ער גאַ
טרופּע אין אַנדערע רומענישע שטעט און אין
רוסלאנד .גאָלדפֿאַדען האָט געשריבן
ַ
סאטירישע קאָמעדיעס )שמענדריק ,די צוויי
ַ
קוני לעמלס( ,היסטאָרישע און מוזיקאַלישע
קאנטסטע פֿון
דראמעס )בר–כּוכבא .(13דאָס באַ ַ
ַ
מאנטישע אָפּערעטע
זײַנע ווערק איז די ראָ ַ

שולמית ,14צו וועלכער ער האָט געשריבן דאָס
בארימטע וויגליד „ראָזשינקעס מיט
ַ
מאנדלען“ .זײַנע פּיעסעס האָט ער געשטעלט
ַ
לויט דעם סטיל פֿונעם רוסישן און דײַטשן
טעאטער .דער אוקאַז 15פֿון  ,1883וואָס האָט
ַ
16
פֿאַרווערט צו שפּילן טעאַטער אויף ייִדיש,
פּגעהאקט זײַן גוואַלדיקן דערפֿאָלג.
ַ
האט אָ
ָ
דעמאלט איז גאָלדפֿאַדען און אַנדערע
ָ
קטיארן אַוועקגעפֿאָרן אין אַמעריקע און
ָ
ַא
17
דאנק גאָלדפֿאַדענען האָט
אייראפּע .אַ ַ
ָ
מערבֿ –
דער ייִדישער טעאַטער געקענט זיך באַרימען
מיט אַן עכטן רעפּערטואַר און
פּראפֿעסיאָנעלע טרופּעס.
ָ

1. avrom 2. avade bien sûr/of course 3. maskil adepte du mouvement juif des Lumières (Haskalah)/adherent of the Jewish Enlightenment movement (Haskalah) 4. laïque/secular 5. école officielle de fonctionnaires communautaires juifs en Russie/State-run rabbinic
ִ
7. badkhonim amuseurs des mariages/wedding entertainers 8. activité/activity 9. comédie de/comהעברעישע לידער seminary 6. shirim
edy by Shloyme Etinger (1803?-1856) 10. Jassy (Iasi) 11. e'mese vraies/real 12. fait des tournées/went on tour 13. bar-kokhbe
14. shulamis 15. décret/decree 16. interdit/prohibited 17. mayrev de l’Ouest/Western.

די באַרימטסטע פּיעסע אין דעם ייִדישן
1
רעפּערטואר  -דער דיבוק
ַ
ש .אַנ–סקי 2איז אין זײַן צײַט געווען מער
לקלאריסט איידער ווי אַ
ָ
קאנט ווי אַ פֿאָ
בא ַ
ַ
מאטורג .ער האָט אָנגעשריבן דעם
דרא ַ
ַ
3
ערשטן נוסח פֿון דיבוק אויף רוסיש,
וואס ער
אינספּירירט פֿון פֿאָלקס–מעשׂיותָ 4
לקלאריסטישער
ָ
האט געזאַמלט בשעת 5זײַן פֿאָ
ָ
עקספּעדיציע דורך אוקראִַינישע שטעטלעך
צווישן  1911און .1914
פֿאַר וואָס אַ דיבוק?,
דער סוזשעט 6נעמט זיך פֿון אַ פֿאָלקס–
געשטארבענעם
ָ
גלויבעניש ,אַז אַ גײַסט פֿון אַ
קען אַרײַנגיין אין אַ לעבעדיקן מענטשן .אין
7
דער פּיעסע ווערט אַ יונג מיידל לאה
באזעסן 8פֿונעם דיבוק פֿון איר
ַ
9
רשטארבענעם חתן  ,וואָס וויל ניט זי זאָל
ָ
פֿאַ
10
חתונה האָבן מיט אַן אַנדערן .מע פֿירט זי צו
וואס טרײַבט אַרויס דעם דיבוק ,נאָר
ַא רביןָ 11
12
שטארבט סײַ ווי 13פֿון ליבשאַפֿט.
ַ
די כּלה
די „ווילנער טרופּע“
ַאנ–סקי האָט איבערגעשריבן די פּיעסע אויף
ִיידיש און זי פֿאָרגעלייגט דער „ווילנער
טרופּע“ .ער איז אָבער געשטאָרבן אין 1920
און די פּיעסע האָט מען ערשט געשפּילט צו
זײַנע שלושים .14די אינסצעניזאַציע פֿונעם
15
הערמאן איז געווען אין דעם
ַ
רעזשיסאר דוד
ָ
קאנסטרוקטיוויסטישן סטיל פֿון דעם רוסישן
ָ
רעזשיסאר מייערהאָלד.
ָ
סימבאליזם און גראָטעסק
ָ
מען האָט געלייגט דעם טראָפּ אויף
נטאמימע און טאַנץ.
קאלעקטיווע סצענעס ,פּאַ ָ
ָ
סימבאליזם און גראָטעסק האָבן
ָ
טמאספֿער פֿון מיסטיק
ַארויסגעברענגט די אַ ָ
רגאנגענהייט.
און סוד 16אין דער ייִדישער פֿאַ ַ
נגארדיסטישע קונסט האָט געפֿונען
ווא ַ
די אַ ַ
אינספּיראציע אין די אַלטע ייִדישע
ַ
טראדיציעס ,וואָס מיט צען יאָר פֿריִער האָט
ַ
17
מען פֿון זיי חוזק געמאַכט און געהאַלטן פֿאַר

ש .אַנ–סקי )(1920-1863
© D.R.

א סצענע פֿונעם
ַ
פֿילם „דער דיבוק“
)ווארשע.(1937 ,
ַ
© D.R.

5

פֿינצטערע איבערגלויבענישן .18די „ווילנער
טרופּע“ איז געוואָרן באַרימט אויף דער
גאנצער וועלט צוליב דעם ספּעקטאַקל.
ַ
ַא גרויסער דערפֿאָלג
מיט צוויי יאָר שפּעטער איז דער דיבוק
אויפֿגעפֿירט געוואָרן אויף העברעיִש פֿון דער
מאסקווער „הבימה“ ,19איבערגעזעצט פֿון
ָ
20
נגאוו ,אַ
כטא ָ
ביאליק און רעזשיסירט פֿון וואַ ַ
ַ

ניסלאווסקי .מע האָט
ַ
תּלמיד 21פֿון סטאַ
געשפּילט די פּיעסע אין אַ סך לענדער
פּאן( ,געמאַכט פֿון איר אַן
)אפֿילו 22אין יאַ ַ
ַ
באלעט
יארק (1951 ,און אַ ַ
ָאפּערע )ניו– ָ
)מאסקווע .(2003 ,דער פֿילם ,געדרייט אין
ָ
ווארשע אין  1937פֿון מיכאַל וואַשינסקי ,איז
ַ
איינס פֿון די מײַסטערווערק פֿון ייִדישן קינאָ.

1. … dibek Le Dibbouk/The Dybbuk 2. Sh. An-ski (1863-1920), pseudonyme de/pseudonym of Shloyme Zanvl Rapoport 3. nusekh
version 4. …mayses contes populaires/folk stories 5. besha's pendant/during 6. intrigue/plot 7. leye (Leah) 8. possédée/possessed
9. khosn fiancé 10. kha'sene … se marier/to marry 11. rebn au rabbi/to the rabbi 12. kale fiancée/bride 13. ici quand même/anyway
14. shloyshim célébration des 30 jours après un décès/end of thirty-day mourning period 15. dovid 16. sod secret 17. khoyzek … on
העברעישער טעאַטער אין ָ
ִ
20. Khaim Nakhman Bialik (1873-1934) 21. talmid
מאסקווע s’est moqué/made fun of 18. superstitions 19. habima
élève/student 22. afile même/even.

אסתּרַ 1אשענבוים ,אַ ִיידיש–סטודענטקע אין פּאַריז ,האָט אויסגעקליבן פֿאַר אונדזער טעאַטער–נומער אַ קליינעם מוסטער 2פֿון די מעמואַרן פֿון
3
קאנט געוואָרן ווי אַ
קייטלמאן .קייטלמאַן איז געבוירן געוואָרן אין מעליץ )פּוילן( אין  .1905ער איז באַ ַ
ַ
איר טאַטן ,דעם ייִדישן שרײַבער יחזקאל
6
5
4
שרײַבער דורך זײַנע דערציילונגען וועגן דעם שטעטל–לעבן און דער עיקר וועגן זײַנע איבערלעבונגען בעת דער צווייטער וועלט–מלחמה  ,ווען
יארק אין .1969
ער האָט געוואַנדערט איבער סיביר און אוזבעקיסטאַן .ער האָט אימיגרירט אין אַמעריקע אין  1951און איז געשטאָרבן אין ניו– ָ
יארק (1967 ,דערציילט ער וועגן זײַנע איבערלעבונגען און די ברייטהאַרציקע מענטשן וואָס האָבן אים
זאמלונג אויפֿן וועג קיין אומאַן) 7ניו– ָ
אין אַ ַ
געהאלפֿן.
ָ
9
8
אין דעם ווײַטערדיקן טעקסט ,אויסגעקליבענע שטעלן פֿון אַ לענגערן קאַפּיטל ,געפֿינט זיך דער מחבר אויפֿן דאָרף אין אוזבעקיסטאַן און פּר>ווט
צו דערשלאָגן זיך 10צו דער הויפּטשטאָט ,צו טאַשקענט…

איך קום צוריק קיין
טאשקענט
ַ

6

זונטאג .איך בין אַרויס
ָ
געשען איז עס אין אַ
פֿון דאָרף און אַרײַן אין אַ וועלט פֿון נאַקעטע
נאך
פֿעלדער .דער פֿרילינג האָט דערווײַל דאָ ָ
גארניט אויפֿגעוועקט און די ערד האָט
ָ
הארטן ברוינעם גלאַנץ פֿון
געגלאנצט מיט אַ ַ
ַ
קופּער .די לופֿט האָט דאָ געשמעקט מיט
גראבענע
בא ָ
פֿרילינג און געסרחעט 11פֿון ניט– ַ
מתים .12איך האָב געוו>סט אַז דאָ איז דאָס
ָארט פֿון רויב און מאָרד ;,באַנדעס פֿון
באנדיטן ,מאַרודערן 14פֿון די
קארעערַ 13
ָ
האלטן זיך אויס אין די
פֿראָנטן ,וואָס באַ ַ
ווילדענישן ,רויבן און באַפֿאַלן און ווייסן ניט
פֿון קיין רחמנות.15
צום גליק האָב איך דערווײַל קיינעם ניט
באגעגנט .בלויז אַ מחנה 16ציגײַנער איז
ַ
ָאנגעקומען און איידער איך האָב זיך רעכט
אומגעקוקט ,זײַנען זיי געווען לעבן מיר .אין
איין רגע 17און די לופֿט איז געוואָרן פֿול מיט
ַא ריידערײַ פֿון זייער ציגײַנערישן לשון 18און
עס האָבן געשפּילט פֿידלען און עס האָבן
געשאלט טרומייטן 19און געפֿיפֿן קלאַרנעטן.
ַ
צי איז עס ניט געווען מאָדנע — ָאט דער
האצמעכישער אויסברוך 20פֿון פֿרייד אין מיטן
ָ
פֿון דער טרויעריקער ווירקלעכקייט ?,די
מענער מיט ריזיקע שוואַרצע וואָנצן און די
ווײַבער מיט שוואַרצע קאָלטנס 21פֿון האָר .ווי
פֿון אַלע ציגײַנער ,אומעטום ,האָט אויך דאָ
פֿון זיי אַ פֿינקל געטאָן מיט אַלערליי קאָלירן
רויסגעלאכט פֿון די נײַע
ַ
און די זון האָט אַ
22
קופּערנע פֿאַנען  ,וואָס זיי האָבן געהאַלטן
אין די הענט.

ב .זוסקין און ש .מיכאָעלס אין
„בײַ נאַכט אויפֿן אַלטן מאַרק“
)(1925
© D.R.

ַאזוי שנעל ווי די ציגײַנער זײַנען געקומען,
ַאזוי שנעל זײַנען זיי אַוועק .איך האָב אויף אַ
רגע ניט אויפֿגעהערט טראַכטן פֿון טאַשקענט.
„וואס דערוואַרט מיך דאָרט “?,איך האָב בײַ
ָ
זאך
מיר ניט געהאַט קיין שום דאָקומענט ,אַ ַ
וואס אָן דעם איז מען אַ פֿאַרלוירענער אין
ָ
רוסלאנד — ערגער ווי קראַנקייט ,ווי
ַ
„פּאּפּירל“ אין קעשענע
ַ
היימלאזיקייט .אָן אַ
ָ
איז דאָך שוין בעסער דער טויט ,ווײַל ווער
וועט מיך ַאריבערלָאזן איבער ַא שוועלַ ?,אפֿילו

דער נאָענטסטער פֿרײַנד ,אַפֿילו אַ ברודער,
זאך!,
זא ַ
וועט זיך ניט אײַנשטעלן צו טאָן אַ ַ
עס האָט מסתּמא 23געמוזט זײַן שפּעט נאָך
רײַנשפּאצירט אין
ַ
מיטאג ווען איך האָב אַ
ָ
שטאט .טאַשקענט האָט צענדליקער פֿאָר–
ָ
24
רטשאפֿטן  :מ'דאַרף דורכגיין מיטל–
ַ
ָא
עלטערלעכע געסלעך פֿון ליים ,25הויפֿן און
זארן ,געמאַרקן,26
הויפֿן ,צענדליקער באַ ַ
ריענטאלישע טייהײַזער .די שטאָט איז
ַ
ָא
צעלייגט איבער מײַלן און מײַלן.

1. ester 2. échantillon/sample 3. yekhezkl 4. der iker surtout/mainly 5. beys pendant/during 6. milkhome guerre/war 7. Uman,
une ville en Ukraine/a town in Ukraine 8. passages 9. mekhaber auteur/author 10. parvenir/make his way 11. gesarkhet puait/stank
 mes 13. coréens/Korean 14. maraudeurs/marauders 15. rakhmones pitié/pity 16. makhne bande/מת 12. meysim cadavres/corpses sing.
band 17. rege moment 18. loshn langue/language 19. les trompettes ont retenti/trumpets blared 20. explosion guignolesque/circuslike
מאכערין“ eruption
ך,,א העלד פֿון גאָלדפֿאַדענס „כּישוף– ַ
צמא ַ
 21. tignasses/mops 22. poêles/pans 23. mistome probablement/probפֿונעם נאָמען האָ ַably 24. faubourgs/outskirts 25. argile/clay (dirt roads) 26. ici marchés/here markets

ב .זוסקין און ש .מיכאָעלס
אין „קעניג ליר“
© D.R.

איך בין געגאַנגען און געגאַנגען און צום גיין
ָ
האט גאָר ניט גענומען קיין סוף !,27און דאָך
בין איך געגאַנגען ווײַטער און ווײַטער צום
צענטער .און פּלוצעם איז מײַן בליק געפֿאַלן
קאט ,אַן אַרויפֿגעקלעפּטער אויף
פּלא ַ
אויף אַ ַ
וואנט ,געשריבן אויף רוסיש ,אין וועלכן
ַא ַ
עס איז געוואָרן דערציילט וועגן אַ
פֿאָרשטעלונג פֿון „קעניג ליר“ אויף ייִדיש
אונטער דער רעזשי 28פֿון מיכאָעלס 29און דעם
מיטשפּילן פֿון זוסקינדן 30און אַנדערע ייִדישע
קטיארן ,און פֿאַר דער פֿאָרשטעלונג וועט
ָ
ַא
31
האבן אַן אײַנלייטונגס– ָ
ָ
ווארט פּרץ
32
מארקיש .
ַ
פֿאַרשטייט זיך אַז איך האָב באַלד אויפֿגעזוכט
דאס טעאַטער .ווען איך בין אַהינגעקומען
ָ
33
געהאלטן
ַ
האט שוין אַן אָרעמלעכער עולם
ָ
אין אַרײַנגיין אין זאַל .איך בין געווען פֿון זיי
ַאלע דער אָרעמסטער ,דער אַממייסטן
ָאפּגעשליסענער ,34דער אַממייסטן
36
דערשלאגענער ,35און איך האָב מיך פּשוט
ָ
געשעמט ,אַז מאַרקיש זאָל מיך דערזען אין
זא מעמד .37דאָך בין איך צוגעגאַנגען צום
ַא ַ

בילעטן–פֿענצטערל און
לעאנישן קאַפּעלוש,
פּא ָ
נא ָ
שטיוועלעך און אַ ַ
און מאַרקיש איז געשטאַנען און
געבעטן דער מיידל זי זאָל
50
וועמעןַ 38ארײַנשיקן אין
נגעקוואלן .
ָ
ָא
טעאטער און אַרויסרופֿן
ַ
די פֿאָרשטעלונג האָט זיך אָנגעהויבן.
מיכאעלס האָט געשפּילט ,זוסקינד האָט
ָ
מארקישן.
ַ
עס האָט גענומען אַ קורצע
נטראקטן איז מען
ַ
געשפּילט ,נאָר צווישן די אַ
צײַט און ער איז
ַאלץ געקומען צו מיר צו לויפֿן און
האט מען מיך דערמוטיקט,
ָאנאויפֿהערלעךָ 51
ַארויסגעקומען .ער האָט אַ
צעשפּרייט געטאָן אויף זײַן
צוגעזאגט צו לעגאַליזירן מײַן זײַן אין
ָ
52
שטייגער די אָרעמס און זיי
ַ
טאשקענט ,צו געפֿינען אַ דירה  ,אַרבעט.
מיכאעלס האָט מיך אײַנגעלאַדן צו קומען צו
ָ
זײַנען געבליבן ווי
39
פֿאַרגליווערטע הענגען  .ער אים יעדן טאָג אויף אָנבײַסן „ביז איר וועט
ָ
האט זיך אין מיר אײַנגעקוקט קומען צו זיך“.
איך בין אַרויס אין גאַס און מענטשן האָבן
און ,ווײַזט אויס ,מיך ניט
דערקענט .איך האָב
מיר נאָכגעקוקט .זינט יאָרן האָב איך אויף
ָאנגערופֿן מײַן נאָמען און
מײַן לײַב מער ניט געהאַט קיין גאַנץ
53
מלבוש  ,און איצט האָב איך מיך ערשט
ווידער האָט געדויערט אַ
ווײַלע ביז דער נאָמען
ָאנגעהויבן פֿילן ווי אַ מענטש מיט מענטשן
מײַנער איז אויפֿגעגאַנגען אין גלײַך.
זײַן זכּרון ,40און ווען דאָס
איך בין אַוועק אין האָטעל צו מיכאָעלסן .ער
רויסגעלאזט אַן —
ָ
איז געשען האָט ער אַ
זארגט מיט אַן אָרט וו> צו
האט מיך באַ ָ
ָ
הא !,איר זענט עס ?,וואָס איז מיט אײַך
„א ָ
ָ
שלאפֿן ,ער האָט זיך געבראָכן דעם קאָפּ וו>
ָ
41
פּלאץ און ברעכן
מיך אײַנצואָרדענען אויף אַ ַ
כאפּ
געשען ... “?,ער האָט מיך ממש ַא ַ
און
טער
געטאן און אַרײַנגעשלעפּט אין טעאַ
ָ
איין מאָל פֿאַר אַלע מאָל מײַן היימלאָזיקייט.
7
42
מיך אַרונטערגעפֿירט הינטער די קוליסן .
מיט אים האָבן עס אויך געטאָן און
צוגעהאלפֿן מאַרקיש ,דאָברושין ,בערגעלסאָן,
ָ
דאס ייִדישע טעאַטער אונטער מיכאָעלסעס
ָ
54
43
פֿירונג ,כאָטש עס איז געווען אויף גלות אין
זאוו און נסתּר  .און ווי קען מען אַזעלכעס
רא ָ
ָ
גאנצע
טאשקענט ,איז עס דאָך געווען אַ ַ
ַ
פֿאַרגעסן?,
44
מלוכה פֿאַר זיך  .עס האָבן זיך אַרומגעדרייט
בנימין זוסקין און שלמה מיכאָעלס
© D.R.
טארן ,ליכט–
רא ָ
בינע–ַארבעטער ,דעקאָ ַ
עפֿעקטן–ָאנשטעלער ...אַלע זײַנען זיך
צונויפֿגעלאָפֿן און געקוקט אויף מיר ווי אויף
ַא בייז–וו>נדער .45מ'האָט מיר אונטערגעטראָגן
עפּעס צו עסן און מ'האָט מיך אָנגעהויבן
האלב–
אויספֿרעגן פֿון אַלע זײַטן .מיכאָעלס ,אַ ַ
גרימירטער ,46איז געקומען צו לויפֿן און
וואשצימער.
געהייסן מיך אַרײַנפֿירן אין אַ ַ
זוסקינד האָט מיר צוגעזאָגט צו ברענגען
זײַנעם אַן אָנצוג .47צווישן די טעאַטער–
האט מען פֿאַר מיר אויסגעזוכט אַ
רעקוויזיטןָ 48
גרינעם ראָק פֿון די צײַטן פֿון שעקספּירן .מע
49
פּאר זעלנערישע
האט מיר דערלאַנגט אַ ָ
ָ

27. sof fin/end 28. direction 29. Shloyme Mikhoels (1890-1948) 30. Binyomin Zuskin (1899-1952) 31. introduction 32. perets Markish
33. oylem foule/crowd 34. dépenaillé/ragged 35. abattu/downhearted 36. poshet simplement/simply 37. maymed état/condition
 40. zikorn mémoire/memory 41. mamesh littéralement/literally 42. coulisses/wings 43. golesגעבליבן הענגען ווי פֿאַרפֿרוירן  39.עמעצן 38.
exil/exile 44. melukhe … un royaume en soi/a kingdom of its own 45. “bête curieuse”/bizarre sight 46. à demi-grimé/half made-up
47. costume/suit 48. accessoires/props 49. militaires/soldier’s 50. jubilait/beamed 51. sans arrêt/endlessly 52. dire appartement/apartגא ָ
ִ.יידישער שרײַבער ,פּסעוודאָנים פֿון פּ .קאַ ַ
נאוויטש )ment 53. malbesh vêtement/piece of clothing 54. der nister (1950—1884

יארקער צײַטונג פֿאָרווערטס אין דעצעמבער  2004און פֿעברואַר 2005
ארטיקלען דערשינען אין דער ניו– ָ
ַ
קאנט דעם ברייטן עולם 2ייִדיש–לייענערס .ער האָט אָבער אָנגעשריבן איינע פֿון די
דער נאָמען יצחק אײַכל 1איז נישט זייער באַ ַ
אדער וואָס טהוט
סאטירישע קאָמעדיע מיטן טיטל „ר' הענאך — ָ
א ַ
אינטערעסאנטסטע טעאַטער–פּיעסעס פֿון דער השׂכּלהַ — 3
ַ
5
4
מע דאַמיט“  .די פּיעסע שילדערט די ייִדישער געזעלשאַפֿט פֿונעם 18טן י''ה אין דײַטשלאַנד ,ווײַזנדיק מיט קאָמישע עפֿעקטן
פּגעשטאנען“ 7און רעדט ייִדיש ,און דער נײַער דור „אויפֿגעקלערטע 8מענטשן“,
ַ
צוויי טיפּן ייִדן  :דער אַלטער דור ,6וואָס איז „אָ
מאמע.
כמאכן די דײַטשן און קוקן מיט ביטול 9אויף טאַטע– ַ
וואס רעדן דײַטש און פֿראַנצייזיש ,פּרוּוון נאָ ַ
ָ
נסליטעראציע ,אַן איבערזעצונג
ַ
ַ
טרא
לעצטנס איז אַרויס אַ נײַע אויסגאַבע פֿונעם אָריגינעלן ייִדישן טעקסט ,באַגלייט מיט אַ
אויף דײַטש און קריטישע אַרטיקלען וועגן היסטאָרישע ,קולטורעלע און לינגוויסטישע אַספּעקטן פֿון דער קאָמעדיע .די
לאנד גרושקאַ פֿון דיסלדאָרפֿער אוניווערסיטעט .דאָס בוך ברענגט אַ נײַע
פּטראט און ראָ ַ
ָ
ריאן אַ
קטארן זײַנען מאַ ָ
ָ
ַ
רעדא
פּשאצונג 10פֿון אײַכלס ווערק און הייבט אַרויס זײַן וויכטיקע ראָלע אין דעם אויפֿקום פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור.
ַ
ָ
א

דער עלטער–זיידע פֿון
סטמאדערנער ייִדישער ליטעראַטור
ָ
ָ
פּא
רבאר ,מישיגען(
א ָ
פֿון מיכאל קרוטיקאָוו )ען– ַ

8

ביז לעצטנס האָבן אַפֿילו 11קענער פֿון
ִיידישער ליטעראַטור געוו>סט פֿון יצחק אײַכל
) (1804-1756מער פֿון הערן ,איידער פֿון
לייענען .אײַכל איז אַרײַן אין דער געשיכטע
פֿון דער דײַטשיש–ִיידישער השׂכּלה ווי אַ
ִיינגערער מיטצײַטלער פֿון משה
מענדעלסאן ,12אַן אַקטיווער טוער אין דעם
ָ
13
למא ַ
העברעישן אַ ַ
ִ
נאך המאסף  ,און דער
מחבר 14פֿון דער קאָמעדיע ר'הענאך אָדער
ָ
וואס טהוט מע דאַמיט ,דאָס צווייטע ייִדישע
ווערק פֿון דער בערלינער השׂכּלה.
די איצטיקע מוסטערהאַפֿטיקע 15קריטישע
16
אויסגאבע פֿון אײַכלס קאָמעדיע איז בפֿירוש
ַ
ַא נײַע אַנטדעקונג פֿון אַ גרויסן ליטעראַרישן
לאנט […] .זײַן קאָמעדיע איז געשאַפֿן
טא ַ
ַ
געווארן אויף אַ געמיש פֿון עטלעכע שפּראַכן,
ָ
17
וואס איז כּולל ניט נאָר ייִדיש ,הויכדײַטש
ָ
18
דיאלעקט פֿון דער
ַ
און דעם צפֿונדיקן
גערעדטער דײַטשישער שפּראַך ,נאָר אויך
ענגליש און פֿראַנצייזיש .פֿונדעסטוועגן ,ווי

טאנען די אַרויסגעבער ,איז דער כּתבֿ–
עס באַ ָ
20
ידָ 19אנגעשריבן מיט ייִדישע אותיות  ,און
באווײַז ,אַז דאָס ווערק געהערט צו
דאס איז אַ ַ
ָ
דער ייִדישער ליטעראַטור.
22
שמואל 21פֿײַנער ברענגט וואָגיקע ראיות  ,אַז
דווקא 23אײַכל ,ניט מענדעלסאָן ,איז געווען
דער גרינדער און סאַמע אַקטיווער טוער פֿון
באוועגונג אין דײַטשלאַנד סוף
דער השׂכּלה– ַ
18טן יאָרהונדערט .געבוירן און אויפֿגעוואַקסן
פּענהאגען אין אַ סוחרישער 24משפּחה,25
ַ
אין קאָ
איז אײַכל געווען  17יאָר אַלט ווען ער איז
ַאריבערגעפֿאָרן קיין דײַטשלאַנד .אין
קעניגסבערג איז ער געוואָרן דער ערשטער
ִיידישער סטודענט אין געביט פֿון הומאַניסטיק
סאפֿיע בײַ אימאַנועל
און האָט שטודירט פֿילאָ ָ
קאנט .דווקא קאַנט האָט שפּעטער בטל
ַ
27
26
געמאכט אײַכלס אויסזיכטן צו ווערן דער
ַ
ערשטער ייִדישער אוניווערסיטעט–לערער אין
טשאלסטווע 28פֿון דעם
דײַטשלאנד .די נאַ ַ
ַ
קעניגסבערגער אוניווערסיטעט האָט

משה מענדעלסאָן ) ,(1786-1729די הויפּטפֿיגור פֿון
דער בערלינער השׂכּלה

נדידאט אויף דעם
ַ
טראכט אײַכלען ווי אַ ַ
קא
בא ַ
ַ
29
העברעיש–לערער ,אָבער סוף–
ִ
ַאמט פֿון אַ
שלאסן — און קאַנט
האט מען באַ ָ
כּל–סוףָ 30
האט צוגעלייגט זײַן האַנט דערצו — ַאז עס
ָ
פּאסט נישט פֿאַר אַ קריסטלעכן
ַ
אוניווערסיטעט צו האָבן אַ ִייד ווי אַ לערער.

1. yitskhok … Isaak Euchel (1756-1804) 2. oylem public 3. haskole Haskalah, le mouvement juif des "Lumières"/Jewish Enlightenment
יארהונדערט ָ 5.
ָ siècle/century 6. dor génération 7. arrieré/backward 8. éclairés/enlightened
וואס טוט מען דערמיט ? 4. reb henekh ou/or
„דער זאַמלער“ ,די ערשטע העברעיִשע 9. bitl mépris/contempt 10. appréciation 11. afile même/even 12. moyshe Mendelsohn 13. hameasef
 14. mekhaber auteur/author 15. exemplaire/exemplary 16. befeyresh littéralement/literally 17. … koylel inצײַטשריפֿט פֿון דער השׂכּלהclue/include 18. tso'fndikn du nord/northern 19. ksav-yad manuscrit/manuscript 20. oysyes caractères/characters 21. shmuel 22. rayes
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רפֿאל 1פֿינקלס
ייִדיש–ווינקל אין
אינטערנעץ

די נײַע אויסגאַבע פֿון אײַכלס פּיעסע

„המאסף“ ,די ערשטע צײַטשריפֿט פֿון דער השׂכּלה

גאבטער 31און טיכטיקער
אײַכל ,דער באַ ַ
33
מאן ,איז געוואָרן דער שׂכל–הפּועל
יונגער– ַ
באוועגונג :,אין
פֿון דער גאַנצער השׂכּלה– ַ
איינעם מיט אַ טוץ אַנדערע יונגע–לײַט האָט
רגאניזירט די „געזעלשאַפֿט פֿון פֿרײַנד
ער אָ ַ
פֿון דער העברעיִשער שפּראַך“ ,וואָס האָט
ַארויסגעגעבן די ערשטע מאָדערנע
העברעישע צײַטשריפֿט המאסף .זייער ציל
ִ
איז געווען צו שאַפֿן אַ נײַע אויפֿגעקלערטע
ִיידישע אינטעליגענץ ,וואָס זאָל זיך פֿילן
היימיש סײַ אין דער ייִדישער ,סײַ אין דער
פּעישער קולטור .אָבער די
איירא ִ
ָ
געזעלשאפֿטלעכע אַנטוויקלונג פֿון דעם
ַ
פֿאַרמעגלעכןִ 34יידישן בירגערטום אין די
גרויסע דײַטשישע שטעט איז געגאַנגען אויף
ַאן אַנדער וועג ,און צו די 1790ער יאָרן האָט
אײַכל דערזען ,אַז דער נײַער דור דײַטשישע
ִיידן איז געוואָרן אין גאַנצן אַסימילירט און
ָאפּגעפֿרעמדט פֿון ייִדישקייט.
32

די קאָמעדיע ר' הענאך איז אַ ביטערע
רעאקציע פֿון דעם אַנטוישטן משׂכּיל 35אויף
ַ
ראלישער און
דער גײַסטיקער ,מאָ ַ
קולטורעלער ירידה 36פֿון דער ייִדישער
סטמאדערנעם
ָ
קהילה .37אָבער פֿון אונדזער פּאָ
38
ַ
שטאנדפּונקט איז אײַכלס ווערק ממש ַאן
39
אוצר פֿון מולטי–קולטורעלקייט,
טעקסטועלער פֿילשפּראַכיקייט און
לינגוויסטישע עקספּערימענטן .ווי עס
באמערקט דעלפֿין בעכטעל אין איר אַרטיקל
ַ
נטאקטן אין דער
וועגן קולטורעלע קאָ ַ
קאמעדיע ,איז יצחק אײַכל ,לויט די
ָ
40
עסטעטישע השׂגות זײַנע ,געווען אַ
41
וועגווײַזער פֿאַר די ווײַטערדיקע דרייסטע
נגארדיסטישע עקספּערימענטן אין דער
ווא ַ
ַא ַ
ִיידישער טעאַטער–קונסט פֿון 20סטן
יארהונדערט.
ָ
31. doué/gifted 32. actif, diligent/active
33. seykhl-hapoyel moteur intellectuel/
driving force 34. aisé/well-off 35. maskil
adepte de la Haskalah (Lumières juives)/
adherent of the Haskalah (Jewish
Enlightenment) 36. yeride déclin/decline
37. kehile communauté juive/Jewish
community 38. mamesh vraiment/truly
39. oytser trésor/treasure 40. hasoges
conceptions 41. hardis/daring.

רויסגעטראגן
ָ
ַא סך ניצלעכע זאַכן האָט אַ
2
אויף אינטערנעץ דער קענטאָקיער
פּראפֿעסאָר פֿון קאָמפּיוטערײַ רפֿאל
ָ
פֿינקל .צווישן אַנדערע זאַכן ,אַנטוויקלט
ער אַן ענגליש–ִיידיש ווערטערבוך ,ווי
אויך „אַ רשימה 3פֿון גראַמענדיקע ייִדישע
ווערטער“ ,וואָס איז כּולל 65 4טויזנט
איינסן .מע קען עס געפֿינען אויף ,
.www.yiddishdictionaryonline.com
האָט 1

ניט ווייניק אינטערעסאַנטע טעקסטן
פּראפֿעסאָר פֿינקל געמאַכט אינטערנעץ–
ָ
5
צוטריטלעך אויך אויף
 :www.cs.uky.edu/~raphaelפֿון אַ סך
7
מוסטערן 6פֿון ייִדישער פּאָעזיע ,בתוכם
9
רפֿאל פֿינקלס אייגענע טעקסטן ,ביז
רקאוויס ִיידיש–ענגליש
הא ַ
ַאלכּסנדרַ 8
יארק,
ווערטערבוך 6טע אויפֿלאַגע )ניו– ָ
.(1910

1. refoel Raphael 2. de/from University of Kentucky 3. reshime liste/list
4. … koylel comprend/includes 5. accessible 6. échantillons/examples
7. besoykhem y compris/including
8. aleksander.
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פֿאַר אָנהייבערס

דער ייִדישער טעאַטער אין אַמעריקע
פֿון דער גרויסער ייִדישער אימיגראַציע
קיין אַמעריקע אין די יאָרן -1880
1
גוואלדיק
ַ
רויסגעוואקסן אַ
ַ
 1914איז אַ
קולטור–לעבן מיט אַ וויכטיקן ייִדיש–
2
טעאטער .דער צענטער איז אַוודאי
ַ
יארק ,וו> די ערשטע
געווען ניו– ָ
3
פֿאָרשטעלונג אויף ייִדיש איז
פֿאָרגעקומען אין  .1882אין די
צוואנציקער יאָרן זײַנען דאָרטן געווען
ַ
4
ַאזש  20ייִדישע טעאַטערס ,די
מערהייט אויף דער „איסט סײַד“,
ַארום דער „צווייטער עוועניו“ .דער
בארימטסטער איז געווען מאָריס
ַ
טעאטער,
שווארצעס ייִדישער קונסט– ַ
ַ
5
געגרינדט אין  ,1921וואָס האָט
עקזיסטירט ביז  .1950די טרופּע
)ארבעטער טעאַטער–
ַארטעףַ 6
רבאנד( ,געגרינדט אין  1925פֿון
פֿאַ ַ
ִ 10יידישע קאָמוניסטן ,האָט געשפּילט
ניסלאווסקיס
ַ
אינעם סטיל פֿון סטאַ

טעאטער .די
מאסקווער קונסט– ַ
ָ
פֿאַרשיידענע טעאַטערס האָבן
געשפּילט אַלע זשאַנערס און אין אַלע
סטילן ,פֿון העכסטער קונסט ביז דעם
טעאטער .מע
ַאזוי–גערופֿענעם שונדַ –7
ָ
האט געשטעלט 8די ווערק פֿון ייִדישע
מאטורגן )י .גאָרדין ,אַ.
דרא ַ
ַ
גאלדפֿאַדען ,ד .פּינסקי ,פּ .הירשביין(,
ָ
9
מאנען )שלום–
באַארבעטונגען פֿון ראָ ַ
ַ
12
11
10
עליכם  ,פּרץ  ,מענדעלע  ,שלום
ַאש ,13י .י .זינגער( און ווערק
מאל שטאַרק
איבערגעזעצטע )אַ ָ
דאפּטירטע( פֿון דער וועלט–
ַא ַ
ליטעראטור :,שעקספּיר,
ַ
סטאיעווסקי ,טשעכאָוו,
דא ָ
ָ
סטרינדבערג ,איבסען .(...גלײַכצײַטיק
איז אויפֿגעוואַקסן די מוזיקאַלישע
קאמעדיע ,מיט אירע אייגענע
ָ
בארימטע
„סטארס“ ,ווי די וועלט– ַ
ַ
14
יארק
מאלי פּיקאָן  .געבוירן אין ניו– ָ
ַ

מעריקאנער סאַטירישע צײַטונג:7
ַ
ריקא טור פֿון „דער גרויסער קיביצער“ ,אַן אַ
ַ
א ַ
קא
ַ
מאטורגן )גאָרדין ,קאָברין ,ליבין ,פּינסקי(
דער עולם וואַרפֿט אַרויס די גוטע דראַ ַ
טעאטער.
ַ
און לויבט דעם שונד–

© D.R.

גא פֿונעם טעאַטער „אַרטעף“
לא ָ
ָ

© D.R.

אין  ,1898האָט זי געשפּילט אויף דער
בינע און אין קינאָ איבער פֿופֿציק יאָר.
אירע גרעסטע ראָלעס ,פֿון די 1930ער
מאמעלע און ִיידל מיטן
יארן ,זענען ַ
ָ
15
האט זי
ָ
פֿידל .נאָך דער מלחמה
געהאט אַן אייגענעם טעאַטער און אויך
ַ
געשפּילט אויף ענגליש אויף בראָדוויי
און אויף דער טעלעוויזיע.
דער איינציקער טעאַטער וואָס שפּילט
אויף ייִדיש הײַנט צו טאָג אין אַמעריקע
איז די פֿאָלקסבינע .אָנגעהויבן אין
 ,1915ווערט זי הײַנט געשטיצט פֿון
ַארבעטער–רינג און שפּילט פּיעסעס
פֿונעם אַלטן רעפּערטואַר אָדער נײַע
ווערק .לעצטנס האָט די טרופּע
אויפֿגעפֿירט אַ פּיעסע פֿון אַ.
16
גאלדפֿאַדען ,די קאַּפּריזנע כּלה–מויד .
ָ
1. formidable 2. avade bien sûr/of course
3. représentation/performance 4. pas moins
de/up to 5. fondé/founded 6. ARTEF 7. de
bas étage/poor quality 8. mis en scène/
presented 9. adaptations 10. SholemAleykhem 11. perets Yitskhok Leybush
Peretz 12. Mendele Moykher-Sforim
13. sholem Ash 14. Molly Picon (1898… 1992) 15. milkhome guerre/war 16.
kale-… La fiancée capricieuse/The fickle
bride.

מאלי פּיקאָן אינעם פֿילם
ַ
„יידל מיטן פֿידל“
ִ
© D.R.

א סצענע פֿונעם פֿילם
ַ
„ייִדל 1מיטן פֿידל“
ִיידל מיטן פֿידל איז מסתּמא 2די באַרימטסטע מוזיקאַלישע קאָמעדיע
מאלי פּיקאָן האָט געשפּילט די הויפּט–
אין ייִדיש אויף דער וועלטַ .
3
ראלע .דער סצענאַר איז פֿון יוסף גרין און די ווערטער צו די לידער
ָ
האט אָנגעשריבן דער פּאָעט איציק מאַנגער .מיר דרוקן דאָ ָאפּ אַ
ָ
סצענע פֿאַר אַ מוסטער .4די דאָזיקע סצענע געפֿינט זיך אין סאַמע אָנהייב פֿונעם פֿילם ,ווען אַן
מוזיקאנט און זײַן יונגע טאָכטער ווערן אַרויסגעטריבן 5פֿון זייער היים ווײַל זיי
ַ
ָארעמער ייִד אַ
6
קענען נישט באַ ָ
צאלן קיין דירה–געלט .

]דער טאַטע מיט דער טאָכטער זיצן אויף דער ערד צווישן זייערע פּעקלעך און זייערע
באס[.
אינסטרומענטן ,אַ פֿידל און אַ ַ
9
8
האט מען אויך אַרויסגעטריבן פֿון גן–עדן  .און דאָ איז גאָר
מיידל  :פֿאַרפֿאַלן ! 7אָדם און חווה ָ
זא גן–עדן.
נישט געווען אַ ַ
דאך איבערן קאָפּ.
טאטע  :פֿאָרט 10געווען אַ ַ
ַ
11
האבן מיר דאָך אַצינדער ַא גרעסערן דאַך ...און אַ
מיידל ] :קוקנדיק אַרויף צום הימל[ ָ
מאנט נישט קיין דירה–געלט.
לעבאסָ 12
ָ
שענערן ...און דער איצטיקער באַ
14
לעבאס ...אָבער דער דאַך — ַא
ָ
ַ
בא
רעמהארציקער
ַ
לעבאס ,אַ ַ
בא
ָ
טאטע  :אמת .13אַ גוטער באַ
ַ
15
ביסל אַ לעכערדיקער .
מיידל  :נו ,וועלן מיר זיך ווי עס איזַ 16אן עצה געבן .17די וועלט איז דאָך גרויס ,טאַטע .מיר'ן
רויסלאזן איבער דער וועלט .מיר'ן וואַנדערן .מיר'ן פֿריילעך מאַכן מענטשן .מיר'ן זיי
ָ
זיך אַ
געבן מוזיק .דאָס איז נישט קיין בושה.18
טאטע  :יאָ ,יאָ ,מײַן מיידעלע ,אָבער...
ַ
מיידל  :מיר'ן זיך באַגעגענען מיט נײַע מענטשן .דאָ
קענען אונדז דאָך אַלע פֿון די אַלטע צײַטן .אָבער
© D.R.
קאט צו „ייִדל מיטן פֿידל“
פּלא ַ
ַ
ַ
א
דארט ...ווייסטו וואָס ? נאַ ,עס] ...זי גיט אים אַ
ָ
הערינג [.זע וואָס איך האָב דיר געבראַכט...
טאטע  :און דו ?
ַ
מיידל  :איך ...האָב שוין געגעסן ,טאַטע ...נאַ!,
רומוואנדערן ...הײַנט דאָ ,מאָרגן
ַ
טאטע  :יאָ ,יאָ ,אַ
ַ
19
דארטן ...וו> געטאָגט נישט גענעכטיקט  ...בײַ נאַכט
ָ
לייג זיך אין קרעטשמעס ...20אַכסניות ... 21און דו
22
דערוואקסן מיידל ...און מאַנסלײַט
ַ
ביסט אַ מיידל ,אַ
וועלן זיך טשעפּען 23צו דיר .אָט ווען דו וואָלטסט
געווען אַ בחור...24
דאס מיידל פֿאַר ַא
 ...און אַזוי אַרום פֿאַרשטעלט זיךָ 25
בחור„ .ייִדל“ נעמט זיך זײַן פֿידל ,דער טאַטע נעמט זײַן
באס ,און ביידע לאָזן זיך אין דעם ווײַטן וועג אַרײַן!
ַ
 yehude 2. mistome sans doute/doubtlessיהודה 1. prénom masculin/man's name dim. de/of
3. yoysef Green 4. échantillon/sample 5. chassés/driven out 6. dire-… loyer/rent 7. tant
pis !/too bad ! 8. odem … khave Adam … Eve 9. gan-eydn Jardin d'Eden/Garden of
 12. propriétaire/landlord 13. emes C'est vrai/ That'sאיצט Eden 10. quand même/still 11.
true 14. miséricordieux/ merciful 15. troué/holey 16. d'une façon ou d'une autre/some way
or other 17. eytse … nous débrouiller/get by 18. bushe honte/shame 19. constamment en
déplacement/always on the move 20. tavernes/taverns 21. akhsanyes auberges/inns
22. hommes/men 23. embêter/bother 24. bokher garçon/boy 25. se déguise/dresses up as.

ייִדל 1מיטן פֿידל

ווערטער  :איציק מאַנגער
איבער פֿעלדער ,וועגן,
וואגן היי,
אויף אַ ָ
מיט זון און ווינט און רעגן,
פֿאָרן כּלי–זמר 2צוויי.
ַא חידוש ,3אוי ,אַ חידוש,
זאגט ,ווער זײַנען זיי ?
ָ
רעפֿריין:,
ִיידל מיטן פֿידל,
ַאריה 4מיטן באַס,
דאס לעבן איז אַ לידל,
ָ
טא ָ
ָ
וואס זשע זײַן אין כּעס?,5
היי ,ייִדל ,פֿידל ,שמידל ,6היי,
שפּאס!,
ַ
דאס לעבן איז אַ
ָ

11

ַא ציג 7שטייט אויף דער לאָנקע
און מעקעט 9טרוי'ריק :,מע!,
היי ,דו ציג ,דו שוטה,10
טרוי'ריק זײַן איז פֿע!,11
שאקלט ער דאָס בערדל:,
ָ
טאקע ,טאַקע ,פֿע !
ַ

8

ַא פֿויגל פֿליט — :,גוט מאָרגן,
גוט מאָרגן ,אַ גוט יאָר!,
דער טרויער און די זאָרגן
צו אַלדע שוואַרצע יאָר!,12
לאך אין פּנים,13
דעם ווינט אַ ַ
און ייִדל ,ייִדל ,פֿאָר !
1. prénom masculin/man's name dim.
 yehude 2. klezmer musiיהודה de/ofciens/musicians 3. … khidesh étonnant/
a wonder 4. arye nom masculin/man's
name 5. … kas pourquoi se mettre en
colère?/why be angry? 6. mot inventé
pour la rime/nonsense word for the
rhyme 7. chèvre/goat 8. pré/meadow
9. bêle/bleats 10. shoyte idiot/fool
11. pouah !/phooey ! 12. à tous les diables !/can go to hell ! 13. ponem visage/
face.

„אבי געזונט “1געזונגען פֿון מאַלי
ַ
ַ
מאמעלע איז
פּיקאן אינעם פֿילם ַ
איינס פֿון די פּאָפּולערסטע לידער
אויף ייִדיש.

קאט צו „אוי ,איז דאָס אַ מיידל“ אין בוענאָס–אײַרעס
פּלא ַ
ַ
ַ
א

אבי געזונט
ַ
ַא ביסל זון ,אַ ביסל רעגן,
רויק אָרט דעם קאָפּ צו לייגן,
ַא ִ
ַאבי געזונט ,קען מען גליקלעך זײַן.
זאק ,אַ קלייד אָן לאַטעס,2
ַא שוך ,אַ ָ
4
3
אין קעשענע ַא דרײַ פֿיר זלאָטעס ,
ַאבי געזונט ,קען מען גליקלעך זײַן.

פּיקאן פּײַ
ָ

די לופֿט איז פֿרײַ
פֿאַר יעדן גלײַך
די זון זי שײַנט פֿאַר יעדן איינעם,
ָארעם אָדער רײַך.

1

ַא ביסל פֿרייד ,אַ ביסל לאַכן,
ַא ָ
מאכן,
מאל מיט פֿרײַנד אַ שנעפּסל ַ
ַאבי געזונט קען מען גליקלעך זײַן.

יארק האָט
רעספּאנדענטקע פֿייגעלע סעלטערמאַן פֿון ניו– ָ
ָ
די געטרײַע קאָ
אונדז צוגעשיקט די ווײַטערדיקע רעצענזיע.2
12

5

יארק אַ
מען שפּילט איצט דאָ אין ניו– ָ
טעלעוויזיע אין דער סעריע „חבֿרים“
פּיעסע )אויף ענגליש( מיטן טיטל
)„פֿרענדז“( .קאַליש ווערט אויך שיין
פּיקאן פּײַ ,אַ ווערטערשפּיל אויף אַ
ָ
געשפּילט פֿון סטואַרט זאַגניט ,11אויך
3
„פּיקאן
ַ
מעריקאנער מאכל
ַ
טיפּיש אַ
קטיאר אויף דער בינע
ָ
קאנט ווי אַן אַ
בא ַ
ַ
פּײַ“ 4און אויפֿן נאָמען פֿון מאַלי
און טעלעוויזיע אין אַמעריקע )צווישן
פּיקאן ,5דער באַרימטער אַקטריסע פֿון
ָ
פּאפּולערער קרימינאַל–
ַאנדערע ,אין אַ ָ
האט גוט
דער ייִדישער בינע .די פּיעסע ,זייער אַ סעריע( .דער עולםָ 12
רבראכט און די שטימונג איז געווען
ַ
פֿאַרווײַלנדיקע ,6איז אָנגעשריבן לויט פֿאַ
ַ
מאלי פּיקאָנס זכרונות .7ס'איז אַ פּיעסע לעבעדיק און היימיש ;,איין פֿרוי האָט
ָ
פֿאַר צוויי אַ
קטיארן ,וואָס שפּילן מאַלי זיך געפֿילט אַזוי היימיש אַז זי האָט אַ
און איר מאַן יעקבֿ קאַליש ,8וועלכער
קטיארן„ :,רעדט
ָ
געשריי געטאָן,צו די אַ
מאטורג,
איז אויך געווען איר דראַ ַ
העכער.“!,
רעזשיסאר און פּראָדוצענט .די
ָ
די פּיעסע האָט געהאַט דערפֿאָלג :,אַ
ַאקטריסע וואָס שפּילט מאַלי הייסט
סימן — 13מע וועט זי באַלד אַריבערפֿירן
דשון גייבל 9און זי זינגט און טאַנצט
אין אַ גרעסערן טעאַטער.
און שפּילט פּרעכטיק שיין .זי איז
מעריקאנער
ַ
בארימט אויף דער אַ
ַ
10

1. Picon Pie 2. compte rendu/review 3. maykhl plat/dish 4. gâteau à la noix de pécan/
pecan pie 5. Molly Picon (1898-1992) 6. distrayant/entertaining 7. zikhroynes mémoires/memoirs 8. yankev Kalish 9. June Gable 10. khaveyrim amis/friends 11. Stuart Zagnit
12. oylem public/audience 13. …simen la preuve/an indication.

1. pourvu qu'on ait la santé/as long as
you're healthy 2. pièces/patches 3. poche/
pocket 4. zlotys, sous/coins 5. verre/drink,
ַ .
שנאפּס dim. de/of

דער ייִדישער

טעם–טעם
פּעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש– לערנערס
ָ
ַא

דער יִידישער טעם–טעם איז ַא פּובליקַאציע
ֿפון דעם פַּאריזער ייִדיש–צענטער —
מעדעם–ביבליָאטעק
מיטגעארבעט
ַ
האבן
אין דעם נומער ָ
מארי,
לינא ,יצחקַ ,
ַ
א
איוועטַ ,
ליא ,ניקי ,עוולין ,קלער ,רובי.
טא ַ
נא ַ
ַ
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