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! ביג בענג שמיג בענג

ַאן  געדַארֿפט מָאל ַא מען נַאטור–געזעץ7 הָאט אויסצוגעֿפינען ַא ּכדי6

ַאלטע די ַא מוח10. ּפשוט9 ָאדער ווַאנע8, ַא ביסל ווַאסער אין ַא עּפל,

ַאנטדעקן11 ווי  מען וויל 2008 ! איצט, אין ַאריבער ָאבער זַײנען צַײטן

צוגעטרַאכט מען הָאט דעם צו און געווָארן בַאשַאֿפן איז וועלט די ַאזוי

ּפַארטיקלען–ֿפַארגיכערער. ַא זי רוֿפט מע ווָאס מַאשין גרויסע ַא

גרויסער  ַא (ווי רינג ריזיקן12 אונטערערדישן ַא בַאשטייט אין דָאס

צווישן גרענעץ דער אויף לענג13, די קילָאמעטער 27 בייגל)

10טן סעּפטעמבער דעם גענף14. לעבן שווייץ דער און ֿפרַאנקרַײך

הָאט רינג אינעם : הייסט דָאס ַארבעטן. צו ָאנגעהויבן מַאשין די הָאט

איין אין גיך זייער ֿפליִען ּפרָאטָאנען די ּפרָאטָאנען. מען ַארַײנגעגָאסן

ַאנטקעגן ֿפליִען ווָאס ּפרָאטָאנען ַאנדערע מען ַארַײן גיסט ריכטונג. דַאן

די  מַאגנעטן15 וועלן שטַארקע גווַאלדיק ֿפון הילף דער מיט יענע.

ֿפון גיכקייט דער ביז גיכער, און גיכער ֿפליִען ביסלעכווַײז ּפַארטיקלען

שטַארק ווי דער„ֿפערמילַאב“16 אין  ַאזוי מָאל מַאשין איז ֿפינף די ליכט.

אויף ּפַארטיקלען–ֿפַארגיכערער שטַארקסטער דער איצט ביז שיקַאגָא,

וועלט. דער

וועלן  ּפרָאטָאנען ֿפון די צוזַאמענשטויסן18 די ? ווָאס איז דער ּתכלית17

ענערגיע– זעלבע די — די וויסנשַאֿפטלער19 ַאזוי טרַאכטן — שַאֿפן

נָאכן גלַײך אוניווערס, ערשטע מָאמענטן ֿפונעם די אין ווי בַאדינגונגען

טרַאכט… מענטש דער נו, בענג. ביג

בַארימטער  דער אֿפשר21 בַאווַײזן זיך וועט צוזַאמענשטויסן די בשעת20

און  „היגס–בָאזָאן“22 — רוֿפט מע ווָאס ּפַארטיקל מיסטעריעזער

ֿפיזיק– די לעצטע לויט ניט געזען. קיין מָאל נָאך הָאט אים מע ווָאס

ּפַארטיקל דערקלערט דָאזיקן דעם ֿפון עקסיסטענץ די ווָאלט טעָאריעס,

ּפַארטיקלען–ֿפַארגיכערער דער ּפַארטיקלען. ַאנדערע ֿפון נַאטור די

די  ווי טעָאריעס העלֿפן בַאשטעטיקן23 ַאזעלכע אֿפשר אויך וועט

: „סוּפערסימעטריע“ די ָאדער דימענסיעס ַאנדערע ֿפון עקסיסטענץ

נָאר מַאטעריע, די נָאר אין אוניווערס נישט דָא ס'איז ַאז הייסט דָאס

דערזען. נישט נָאך זי מען איצט קען ווָאס ביז ַאנטימַאטעריע ַאן אויך

ָאבסערווירן ווי קענען אויך מען וועט עקסּפערימענטן די ָאט בשעת

און ערנסטע עטלעכע לעכער“. „שווַארצע קליינינקע זיך שַאֿפן עס

שווַארצע  די טָאמער געווָארנט25 ַאז וויסנשַאֿפטלער הָאבן בּכֿבודיקע24

אַײנשלינגען27. ַאלץ זיי חלילה26 זיך ֿפַארגרעסערן, קענען לעכער וועלן

און געווָארן28, קַאליע מַאשין די איז ָאנהייב אין בַאלד — גָאט דַאנקען

ריזיקער  איין נָאר ֿפרילינג. אין זי קענען ֿפַארריכטן29 ערשט וועט מע

נָאר אין  גענף אין נישט — דווקא30 יָא בַאוויזן שווַארצער לָאך הָאט זיך

ּכמעט32 אַײנגעשלונגען  און הָאט דער נַאטור !) ֿפון סוד31 (ַא ניו–יָארק

מיליַאסן33 מיליָאנען  און איירָאּפע און שטַאטן ֿפַאראַײניקטע די

די רעגירונגען ּפלוצלינג  הָאבן נס34 איירָאס. על–ּפי דָאלַארן און

דער  בַאווַײז35 אויף (ַא און איירָאס דָאלַארן מיליַאסן מיליָאנען געֿפונען

לָאך. היגס–בָאזָאן, שווַארצן דעם אויסצוֿפילן ּכדי (? סוּפערסימעטריע

גרויסע ַא איז אוניווערס דער : ַאנטימַאטעריע איירָאס, דָאלַארן,

מיסטעריע.

יָאר ייִדישע נַײע דָאס ָאנגעהויבן לעצטנס זיך הָאט עס
ַאזַא  בַײ זיך מען פֿרייט געוויינטלעך ּתשס''ט1 (5769).
סך  פַֿאר ַא וועלט הַײיָאר2 שטייט די געלעגנהייט. נָאר

און  עקָאלָאגישע... עקָאנָאמישע, ּפָאליטישע, : סּכנות3
מּכה4 :  נַײע זיך לעצטנס בַאוויזן ַא דערצו הָאט  נָאך

! ּפַארטיקלען–פַֿארגיכערער5 ַא

1. tashsa't l'année juive selon le calendrier traditionnel/Jewish year according to the traditional calendar 2. cette année/this year 3.
sakones dangers 4. make plaie/plague 5. accélérateur de particules/particle accelerator 6. kede'y afin de/in order to 7. loi naturelle/
natural law 8. baignoire/bathtub 9. simplement/simply 10. moyekh cerveau/brain 11. découvrir/discover 12. gigantesque/gigantic 13. de 
long/in length 14. Genève/Geneva 15. aimants/magnets 16. Fermilab 17. takhles but/purpose 18. collisions 19. scientifiques/scientists
20. besha's pendant/during 21. efsher peut-être/perhaps 22. boson de Higgs/Higgs boson 23. confirmer/confirm 24. beko'vedike
respectés/respected 25. mis en garde/warned 26. kholile que Dieu nous en préserve/God forbid 27. engloutir/swallow up 28. tombé en 
panne/broke down 29. réparer/repair 30. dafke justement/indeed 31. sod secret 32. kima't presque/nearly 33. des tas/vast numbers 34. 
al-pi nes par miracle/by a miracle 35. preuve/proof.
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זונטיק לעצטער דער
דבֿורה קַאצָאוויטש פֿון

ֿפָאטָא– זַײן גענומען ברַאזַאיטיס מעטשיס הָאט 1940 יוני 9טן דעם

דער ֿפון גַאסן ענגע די צווישן שּפַאצירן געלָאזט און זיך ַאּפַארַאט

זונטיק–מַארק דער און זומערטָאג איז ַא עס ווילנע. ֿפון געגנט ייִדישער

דַארף הַײנט ֿפרַײ. ער הַײנט איז ָאנגעהויבן בַאוועגן. שוין זיך הָאט

און  ליטע גרענעץ6 צווישן אומזיכערן דעם איבער ֿפליִען נישט ער

מיר דָארטן, קענען ֿפָאטָאגרַאֿפירט ער הָאט ווָאס רַאטן–ֿפַארבַאנד7.

ּפנים9  זַײן אויף זען קען מע ָאבער סוד8. ַא איז דָאס וויסן, נישט

ער אויסּפרּווון  וועט הַײנט הַײנט. נישט זָארג. ניין, און צווייֿפל10

דַײטשישע  לעצטע די „עקזַאקטַא“11 מיט ֿפָאטָא–ַאּפַארַאט נַײעם זַײן

שּפיגל שּפיגלט ָאּפ ַא ַאז הייסט דָאס רעֿפלעקס, ַא איז עס חידושים12.

אויסזען. בילד וועט דָאס ווי זען ַאזוי קען מע סצענע און די צוריק

ַא  ֿפַארשטעלט ֿפון דעם „שָאס“ מָאמענט דעם ָאבער גרָאד13 אין

נישט זען  ראיה15 און דערֿפַאר קענען מיר די ֿפָארהענגל14 מעטַאליש

ֿפינצטער. דער אין ַא „שָאס“ דַאנען... ַארויסקומען ֿפון וועט עס ווָאס

: ֿפַארקויֿפערס די ָאנגעזַאמלט זיך לַאנג שוין הָאבן מַארק אויֿפן

בלומען– און ליכט– מילכיקער, גרינסן17–הענדלערס, קצֿבים16,

אויף ָארט ֿפַאר ַאן זיך קריגן שנַײדערס און ֿפַארקויֿפערס, שוסטערס

דָאס צו כַאּפן ּפלַאץ העכערן ַא זוכט ברַאזַאיטיס גַאס. דער ברייטער

ַאזוי אויס ַאלע זעען הייך דער ּפערסּפעקטיוו. ֿפון ַאנדער בילד ֿפון ַאן

זיך ַארַײן אינעם ער מישט ַארָאּפ, גייט ער ווען קעּפעלעך. בלויז קליין,

ַא אויף ַאנדערע שטילערהייט, עטלעכע שמועסן, מענטשן די רעש18.

ּפָאליַאקן די קומען, צי סָאוועטן די וועלן צי ? זַײן דָא וועט ווָאס קול19.

קען  אמתע20 שטרָאף ? ער די דַײטשן ? ָאדער זַײנען די מָאל ַא ווידער

ֿפול מיט קוק ַא דערקענט ער ָאבער שּפרַאך, ֿפַארשטיין זייער נישט

אין ַא ווָאך נישט. ווייסן די ַאנדערע ווָאס דָאס שוין זָארג. ער ווייס

יענער אויף עמעצער מּכה21. ַא ענטֿפער ווי דער וועט קומען ַארום

ַארום זיך דרייט ברַאזַאיטיס גורל22. זייער בַאשטימט שוין הָאט זַײט

קוק אויף ַא גיט גַאס, דער אויף זיצט ֿפרוי יונגע ַא גַאסן. איבער די

שעמעוודיקער ַא שמייכל. ַא ליכטיקער שמייכלט. און ֿפָאטָאגרַאף דעם

נישט קען זי איז. ער ווער נישט ווייס זי נישט. אים קען זי שמייכל.

ֿפַאר ַארמיי. ליטווישער ֿפון דער קַאּפיטַאן ַא ּפילָאט, ַא ער איז ַאז וויסן

1. kehile communauté juive/Jewish community 2. Vilnius (capitale de Lituanie/capital of Lithuania) 3. exposition/exhibition 4. Mecys 
Brazaitis (1903–1952) 5. dvoyre 6. frontière/border 7. Union soviétique/Soviet Union 8. sod secret 9. ponem visage/face 10. doute/
doubt 11. "Exacta" 12. khidushim innovations 13. justement/just 14. volet/shutter 15. rie vue/sight 16. katsovim bouchers/butchers 
17. légumes/vegetables 18. rash vacarme/tumult 19. … kol à voix haute/out loud 20. e'mese véritable/real 21. make fléau/scourge 22.
goyrl destin/fate 23. comme à son habitude/as is his custom 24. efsher peut-être/perhaps 25. rovm rabbin/rabbi 26. muret/little wall 
27. seyfer livre religieux/religious book 28. gematrie ici calcul sophistiqué/here complex calculations 29. rue des boucheries/butchers' 

אומעטום. ווערט זוניק עס און „שיסט“ ער שיין און ער איז איר

ליכט דָאס און ווַארט. ער שטייט גַאס און ענגער שטילער ַא אויף

זַײן ווי ווַארט ער דעם הויף. אויף געָאמעטרישע שָאטנס ּפרָאיעקטירט

ַא  זיך נָאך ער דַארף איצט געשען. שוין — עּפעס וועט איז23 שטייגער

גיכקייט. די די דיסטַאנץ, ליכט, דָאס קַאלקולירן, מעסטן נעמען מָאל

דעם ַא מַאנעקען אונטער ַא שנַײדערקע מיט מָאל בַאווַײזט זיך ַא מיט

זיך דרייט זי ֿפַארגעסן. עּפעס ֿפַארלוירן, עּפעס הָאט זי ָארעם. רעכטן

דורך שנַײדט ווענוס, טויטע ַא ווי מַאנעקען דער איר מיט און אויס

ֿפַארהַאלט טיר. ער ֿפַארמַאכטער דער ֿפון ווערטיקַאלע ליניעס די

אֿפשר24  זיך, דערשרעקט קליק, ַא הערט זי „שיסט“. און ָאטעם דעם

צו ווּו איז נישטָא עס וויל ַאנטלויֿפן, ָאבער זי שוין דָא, זיי זַײנען

ַא סֿפר27. און לייענט מויערל26 ַא אויף ליגט רֿב25 ַאלטער ַאן ַאנטלויֿפן.

דער ֿפינצטער אויף איז עס זַײן ּפנים. בַאלַײכט זונשטרַאל שיינער ַא

זַײן אויס גיך קָאנטרַאסט, רעכנט דעם ער בַאמערקט ַאנטקעגן. ווַאנט

שַארף,  איז קָאנטרַאסט דער „שיסט“. גמטריא28 און ֿפָאטָאגרַאֿפישע

יָאר ּפָאר ַא אין נישט ַאז ווייסן ביידע ַא קלַאסישע. — קָאמּפָאזיציע די

זַײט דער ֿפינצטערער ַארַײנגיין אין דָאס ליכטיקע בוך וועט ַארום

ֿפונעם בילד.

ֿפַארענדיקט שוין הָאבן יַאטקעווער29–גַאס ֿפון דער קצֿבים די

שמוציקע קרָאם, דער טיר ֿפון דער שטייען בַײ זיי ַארבעט. זייער

זומער  דעם ווילנע2 איז אין קהילה1 ייִדישער דער אין
מעטשיס  אויסשטעלונג3 פֿון פָֿאטָאגרַאפֿישע ַא געווען

ווָאס ַאוויַאציע–קַאּפיטַאן ליטווישער ַא ברַאזַאיטיס4,
איין ווָאך ,1940 יָאר אין ייִדן ווילנער פָֿאטָאגרַאפֿירט הָאט
פַֿארנומען מָאל צווייטן צום הָאט ַארמיי רויטע די איידער

ווָאס  בוענָאס–אַײרעס, פֿון דבֿורה5 קַאצָאוויטש שטָאט. די
זומער–ּפרָאגרַאם, אין ווילנע אויפֿן געווען זומער דעם איז

אונדז צוגעשיקט פָֿאטָאגרַאפֿין, הָאט ַאליין ַא ווָאס איז און
דערציילונג. קורצע דָאזיקע די

ברַאזַאיטיס מעטשיס ֿפון בילד ַא
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street 30. tabliers/aprons 31. bottes/boots 32. reyekh odeur/smell 33. … keda'y pas la peine/no need 34. à peine un an/barely a year 
35. khaloymes rêves/dreams, sing. kholem 36 חלום. more-shkho'yrediker mélancolique/melancholy 37. afile même/even 38. se 
défendre/defend itself 39. sonim ennemis/enemies, sing. soyne 40 ׂשונא. mazl sort/lot, fate 41. matbeye pièce de monnaie/coin 42. kas 
colère/anger 43. perdu/lost 44. fusil/gun 45. … nevue prophétie inversée (allusion à la prophétie biblique, Isaïe 2:4)/reverse prophecy 
(allusion to the biblical prophecy, Isaiah 2:4) 46. développé/developed 47. eydes témoin/witness 48. shoymer gardien/guard 49. oytser 
trésor/treasure.

שּפירן קען מע שטיוול31. אויסגעניצטע און ֿפַארטעכער30

זיך ֿפילט ֿפָאטָאגרַאף דער ריח32. ווילדן ַא הענט זייערע ֿפון

נישט רעדן זיי ָאבער זיי. מיט שמועסן אומרויִק און ּפרּוווט

ַא די „יודען–שּפרַאך“. נישט ער ֿפַארשטייט און ליטוויש קיין

זייער דַארף ער הענט. זַײנע ֿפון ַארויס גייט ֿפרַאגע שטומע

ֿפון ַארויס קוקט עס און ֿפָאטָאגרַאֿפירן. צו דערלויבעניש

בַאשליסן קענען ווָאס מענער ֿפון שטָאלץ דער אויגן זייערע

ַא אין וויסן ַאז נישט קענען זיי טויט. לעבן און צווישן

אויף קוקן אויגן ֿפרעמדע ַאנדערע וועלן צוקונֿפט נָאענטער

בליק. קַאלטבלוטיקן זעלבן דעם מיט זיי

איז ליכט דָאס הויך. איז זון די און מיטָאג שוין איז עס

טַײערע  דָאס ֿפַארניצן נישט ּכדַאי33 צו איז עס גלַאט און

קַאֿפע, ֿפון ַא טישל ַא בַײ ַאוועק זיך זעצט צעלולָאיִד. ער

ווַײן. ֿפלעשל ָאּפגעקילט ַאן מיט קעז און ברויט בַאשטעלט

ֿפָאטָא–ַאּפַארַאטן. די אויס ער לייגט טישטעך ַא ָאן טיש אויֿפן

הָאט ער קורצער צַײט. ַא אין געביטן זיך ַאזוי הָאט ַאלץ

יָאר ֿפַארגַאנגענעם דעם ווען אין ֿפרייד זַײן דערמָאנט זיך

ּפוילישער דער ֿפון בַאֿפרַײט זיך ווילנע הָאט

זינען זיך  זַײן יָאר34 צַײט הָאט קנַאּפ ַא ָאקוּפַאציע.

שטַארק  ֿפון ֿפרַײהייט, חלומות35 ֿפון ָאנגעֿפילט מיט

הָאט ער הָאֿפענונגען. ליטווישע נַאציָאנַאליסטישע

טרַאדיציָאנעלן מער ַא אויף נָאמען זַײן ֿפַארביטן

ברַאזַאיטיס.

ַא אין זינען געקומען אים איז דעם ווַײן צוליב

זיך  חלום וועט מרה–שחורהדיקער36 געדַאנק. דער

לעצטער זונטיק, דער דער איז שוין ענדיקן, דָאס

וועט ליטע און זוניקער זונטיק. ֿפרישער לעצטער

שלָאגן,  ַאֿפילו37 נישט און זיך מָאל נָאך ַא ֿפַאלן

רעסטָארַאן  ווַײטן ַא אין ֿפַארטיידיקן38 זיך. נישט

סערוועטקע  שמוציקער ַא ׂשונאים39 אויף צוויי הָאבן

ביידע  מענטשן. מיליָאנען מזל40 ֿפון בַאשטימט דָאס

דער זעלביקער מטבע41. זַײטן ֿפון

איז עס מעלַאנכָאלישער. אויכעט אויס זעען שטיבער די

ֿפַארמַאכטע הינטער אינעווייניק זיך בַאהַאלטן ייִדן און הייס

וועלן ַארום יָאר ּפָאר נישט ַאז נָאר אין ַא ווייסן זיי ֿפענצטער.

ֿפון ָאּפהיטן, נישט נישט זיי ֿפענצטער ֿפַארמַאכטע און טויערן

קעלט, נישט ֿפון היץ.

ֿפון זון ֿפון שטרַאל יעדער ֿפַארשטַאנען, ַאז שוין דָאס הָאט ער

זיי זיי כַאּפן, מוז ער טַײער. זייער טַײער, איז דעם דָאזיקן טָאג

ֿפילם. זעלביקן דעם אויף אינעווייניק, ָאּפהיטן

ַא  ּכעס42 ווי מיט „שיסט“ ער אומרויִק, ער גייט איצט

וועט  ַארום טעג ַא ּפָאר אין ּפַארטיזַאן. ֿפַארבלָאנדזשעטער43

אין שיסגעווער44, אמת ַאן אויף ֿפָאטָא–ַאּפַארַאט זַײן בַײטן ער

נֿבואה45. ֿפַארקערטער ַא

שַאֿפע שוועסטערס זַײן אין בַאהַאלטן ליגן וועט ֿפילם דער

ווי עדות47, בלינדער ַא ווי ַאנטוויקלט46, נישט יָארן, עטלעכע

אוצר49. אומבַאקַאנטן ַאן ֿפון שומר48 ַא

ברַאזַאיטיס מעטשיס ֿפון בילד ַא
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אינסטיטוט ָאן  ייִדישן ֿפָארצושטעלן6 דעם ווילנער זיך שווער ס'איז

זי איז ברַאנצָאווסקי7. ֿפַאניע ביבליָאטעקַארין כַאריזמַאטישער זַײן

ייִדיש–רעדנדיקער ַא אין קָאוונע8, אין 1922 אין געווָארן געבוירן

ֿפַאניע וווינט ווּו ווילנע, אין ַאריבערגעֿפָארן בַאלד איז ווָאס משּפחה9,

ַאן  געווען איז בנימין10 יָאכעלעס, טַאטע, ֿפַאניעס טָאג. צו הַײנט ביז

ַאן געהַאט אויך און „ָארט11“ ֿפון שול טעכנישער ַא אין אינסטרוקטָאר

אויף זַאווַאלנע גַאס. ווַארשטַאט12 עלעקטריש–מעכַאנישן

בילדונג– ייִדישע ווילנער ֿפון בַאקַאנטע שילערין ַא געווען איז ֿפַאניע

שּפעטער און גורעוויטש–שול סָאֿפיע דער ֿפון — אינסטיטוציעס

ֿפַאניע .1939 געענדיקט אין הָאט ֿפון רעַאל–גימנַאזיע, וועלכע זי

מַאטעמַאטיק, אין ייִדיש, געלערנט הָאבן ַאלץ „מיר : דערציילט

די גַאנצע הָאבן מיר און געשיכטע… געָאגרַאֿפיע, ֿפיזיק, כעמיע,

געווען ס'זַײנען ווַײל ייִדיש, אויף געלייענט אויך וועלט–ליטערַאטור

ייִדיש, אין רָאלַאן אין ייִדיש, רָאמען טָאלסטוי איבערזעצונגען.

מלחמה13… ָאנגעהויבן די זיך הָאט עס נָאר ייִדיש…“. שעקסּפיר אין

ָאקוּפירט הָאט ַארמיי דַײטשישע די ווי דעם נָאך בַאלד ,1941 אין

זייערע עלטערן און ריוועלע שוועסטער איר מיט ֿפַאניע ווילנע, זַײנען

ֿפון  געווען בין ווילנער געטָא. „איך אין ֿפַארשּפַארט14 געווָארן

צַײט הָאב ערשטע די אין ווילנער געטָא… טָאג לעצטן ערשטן ביזן

ַארבעטן15, שווַארצע ֿפַארשיידענע געטָא, אויסערן געַארבעט איך

מיט געדענקט ֿפַאניע געטָא“. אין ווַארשטַאט ַא אין און שּפעטער

געטָא– די סּפעציעל געטָא, אין לעבן קולטורעלע דָאס ווַארעמקייט

הָאבן וועלכע מענטשן, צווישן בַאציִונגען די אויך און ביבליָאטעק,

1. Vilnius (Lituanie/Lithuania) 2. Vilnius Yiddish Institute, www.judaicvilnius.com 3. Akvile Grigoraviciute 4. kehile communauté/
community 5. zikorn mémoire/memory 6. imaginer/to imagine 7. Fania Brantsovsky 8. Kaunas 9. mishpokhe famille/family 10. 
binyomin 11. O.R.T. 12. atelier/workshop 13. milkhome guerre/war 14. enfermés/confined 15. travail physique/manual labor 16.
conditions 17. kha'verte amie/girlfriend 18. rue des boucheries/Butchers' street 19. camions/trucks 20. camp de concentration/
concentration camp 21. Estonie/Estonia 22. Riga (Lettonie/Latvia) 23. péri/perished 24. sof fin/end 25. retraite/retirement 26. anciens
prisoniers/former prisoners 27. farmilkho'medikn d'avant-guerre/pre-war 28. lemoshl par exemple/for example 29. Ponar, lieu 
d'execution de masse/site of mass executions 30. kol-zman aussi longtemps que/as long as.

אינסטיטוט2. ייִדישן דעם ווילנער דורך ָארגַאניזירט פֿון ייִדיש זומער–ּפרָאגרַאם ַא ווילנע1 אין פָֿאר קומט עס ַאז יָאר צען שוין
וועגן דער ַארטיקל ַאן הָאט ָאנגעשריבן וווינט אין ווילנע, פֿונעם ּפרָאגרַאם, ווָאס סטודענטקע ַא גריגָארַאוויטשיוטע3, ַאקווילע

קהילה4. ייִדישער ווילנער דער ּפערזענלעכקייט פֿון וויכטיקע ַא אינסטיטוט, פֿון ביבליָאטעקַארין

שרעקלעכע הָאבן אין „מיר ַאנדערע : איינע די צו העלֿפן געּפרּוווט

ֿפַארלָארן“. מענטשלעכקייט ניט די בַאדינגונגען16

דער ֿפַאראייניקטע ֿפַארבונדן מיט הָאט ֿפַאניע זיך געטָא אין

סעּפטעמבער 23סטן דעם און (ֿפ.ּפ.ָא.) ּפַארטיזַאנער–ָארגַאניזַאציע

ווילנע.  ַארום וועלדער אין ּפַארטיזַאנער צו די זי ַאנטלָאֿפן איז 1943

אין  טויערל ַא דורך ַארויסגעגַאנגען מיר חֿברטע17 זַײנען ַא „מיט

געטָא בַײם טויער ֿפון ַאז ווַײטן הָאבן געזען ֿפון מיר גַאס18. יַאטקעווער

ּפָאר טעג, שוין בַײ ַא נָאך ערשט לַאסטאויטָאס19…“. געקומען זַײנען

טָאג דער געווען איז דָאס ַאז דערווּוסט זיך זיי הָאבן ּפַארטיזַאנער, די

קיין מער ֿפַאניע הָאט משּפחה איר געטָא. ֿפון דער ליקווידַאציע ֿפון

לַאגער20  ַא אין ַארויסגעֿפירט מען הָאט ֿפָאטער „דעם : געזען ניט מָאל

איז אין די שוועסטער לעבן ריגע22… מוטער און די עסטלַאנד21 אין

מלחמה הָאט  ביזן סוף24 ֿפון דער צַײט אומגעקומען23…“. די שטוטהָאף

אויך זיך זי הָאט דָארטן ווַאלד. אין ּפַארטיזַאן ווי ַא ֿפַארברַאכט ֿפַאניע

מַאן. געטרָאֿפן מיט איר

הָאט און ווילנע אין צוריקגעקומען ֿפַאניע איז מלחמה דער נָאך

אין  סטַאטיסטיק–ָאּפטייל. ַא אין געַארבעט ּפענסיָאנירונג25 דער ביז

געוועזענע  ֿפון ָארגַאניזַאציע ַאן שַאֿפן צו געהָאלֿפן זי 1988 הָאט

איר  איז גרעסטע ֿפרייד די ָאבער און לַאגערן. געטָא געֿפַאנגענע26 ֿפון

ביבליָאטעקַארין ַא ווי אינסטיטוט ייִדישן ווילנער אין ַארבעט די איצט

איך ַאז זייער צוֿפרידן בין „איך : עקסקורסיעס ָאנֿפירער ֿפון ַאן און

מיר  ֿפַארמלחמהדיקן27 ווילנע. וועגן דערציילן צו מעגלעכקייט די הָאב

די ֿפַאר דָאס טו איך ּפָאנַאר29, ֿפָארן אין צו למשל28, שווער, ניט איז

ּכל–זמן30  דערציילן… ניט קענען אויֿפשטעלן און ניט זיך קענען ווָאס

טָאן…“. עס איך וועל מיך, טרָאגן ֿפיס מַײנע

זיך ווּו עס הָאבן (ערדשטיבלעך) זעמליַאנקעס די ֿפון איינע

מלחמה בשעת דער ּפַארטיזַאנער ייִדישע בַאהַאלטן

שּפַאציר ַא מיט ָאן ֿפירט ּפלַאן) ערשטן (אויֿפן ֿפַאניע ברַאנצָאווסקי

ווילנע ייִדישן דעם איבער

ווילנע פֿון זּכרון5 לעבעדיקער דער
גריגָארַאוויטשיוטע ַאקווילע פֿון
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גרַאמען3 און גַאמעס2
שּפילפֿויגל ַאלַאן פֿון

ווָארט ַא מיר ס'ֿפעלט4

ָארט ַאן מיר ס'ֿפעלט

רעדן ווָאס צו ווָארט ַא ס'ֿפעלט מיר

צו וווינען ווּו ָארט ַאן מיר ס'ֿפעלט

דערקלערט אַײך כ'ווָאלט וועלכן מיט ווָארט ַא מיר ס'ֿפעלט
געחלומט5 זיך מיר הָאט ווָאס עס ַאלעס

געקלעטערט7 בַארג אויֿפן ווָאלטן מיר ֿפון ווַאנעט6 ָארט ַאן ס'ֿפעלט מיר

בַאשריבן  כ'ווָאלט וועלכן ּפשוטס8 מיט ַא ווָארט ַא מיר ס'ֿפעלט
לַאנדשַאֿפט9 נַײע ַא

נייטיק מָאל נישט קיין זענען ווערטער די ַאן ָארט ווּו מיר ס'ֿפעלט

לעבן גַאנץ ַא צו וווינען ווּו ווָארט ַא מיר ס'ֿפעלט

בלַײבן צו ווּו ָארט ַאן ס'ֿפעלט מיר

דערקלערן.  צו ווָארט ַא מיר ס'ֿפעלט

1. talmid étudiant/student 2. gammes/scales (musical) 3. rimes/
rhymes 4. il me manque/I'm lacking 5. gekholemt j'ai rêvé/I 
dreamt 6. d'où/from where (variant de/of ווַאנען /escaladé .7 (ֿפון
climbed 8. poshets simple 9. paysage/landscape.

דערשינען  לעצטנס הַארַאסָאוויץ1 איז פַֿארלַאג דַײטשישן אין
ַא אין טרַאדיציעס מיסטישע די וועגן בעליך סַאבינע פֿון בוך ַא

נסּתר2. דעם פֿון דערציילונג

נסּתר דעם וועגן בוך נַײ ַא
ער  ּפינחס3 קַאהַאנָאוויטש. ֿפון ּפסעוודָאנים דער איז נסּתר“ „דער

דעם ַאז זָאגט מען אין 1884. אין בערדיטשעוו געווָארן געבוירן איז

יָאר ּפָאר ַא הָאט זיך ער ווַײל ָאנגענומען, הָאט ער ּפסעוודָאנים

זַײן ּפַאסט זַײן, ניט זָאל עס מיליטער–דינסט. ווי ֿפַארן בַאהַאלטן

עניגמַאטיש, ֿפַארוויקלט : שרַײבן סטיל זַײן צו גוט ּפסעוודָאנים זייער

שרַײבער סימבָאליסטישער גרעסטער דער איז ער ֿפַארנעּפלט4. און

ער 1920 הָאט יָארן די ֿפון סוף ביזן ליטערַאטור. דער ייִדישער ֿפון

זיי  הָאט ער דערציילונגען. עיקר5 סימבָאליסטישע דער געשריבן

-1922 (בערלין געדַאכט טיטל אונטערן בענד צוויי אין ַארויסגעגעבן

דער ָאקטָאבער–רעווָאלוציע נָאך ֿפַארשיידענע ַאלמַאנַאכן. און (1923

מיט עטלעכע צוזַאמען אין בערלין, ּפָאר יָאר ֿפַארברענגט ַא ער הָאט

ּפרץ7  קוויטקָא, לייב בערגעלסָאן, דוד6 ַאנדערע ייִדישע שרַײבער, ווי

אין געַארבעט ער הָאט לַאנג צַײט ַא הָאֿפשטיין. דוד צי מַארקיש

ער הָאט יָאר ּפָאר ַא נָאך לעבן. אויֿפן ֿפַארדינען צו ּפָארט הַאמבורגער

דָארטן הָאט 1930 יָארן אין די רַאטן–ֿפַארבַאנד8. אין אומגעקערט זיך

הָאט און ווערק ַארויסגעבן קיין סימבָאליסטישע געקענט ניט שוין ער

ַארבעטן. טעכנישע און איבערזעצונגען מיט ֿפַארנומען עיקר דער זיך

די רָאמַאן רעַאליסטישער ַא איז ווערק בַאקַאנטסטע זַײנע ֿפון איינס

רַאטן– ֿפון שרַײבער ייִדישע ַאנדערע מיט צוזַאמען מַאשבער. משּפחה

געשטָארבן אין ער איז .1948 אין ַארעסטירט אים מען הָאט ֿפַארבַאנד

.1950 אין ּתֿפיסה9–שּפיטָאל ַא

ֿפון ַאנַאליז אינערעסַאנטן בעליך ַאן סַאבינע מַאכט בוך איר אין

אין 1923 אין דערשינען איז ווָאס „נַײ–גַײסט“ דערציילונג דער

די  מחברטע10 בַאטרַאכט די גייענדיק. ַאלמַאנַאך אינעם בערלין,

קען געֿפינען  מע חסידישע13 מָאטיוון ווָאס און קבלישע12 ּתנכישע11,

בַאציִונגען צווישן ֿפון ֿפרַאגע די אויך בַאהַאנדלט זי דעם טעקסט. אין

רוסישן דעם און דַײטשישע רָאמַאנטיקער די ווערק, נסּתרס דעם

סימבָאליזם.

ֿפון דער דערציילונג ֿפַאקסימילע ַא געֿפינען אויך בוך קען מען דעם אין

אויף איבערזעצונג אויך ַאן ווי ייִדישן ָאריגינַאל, אין „נַײ–גַײסט“

דַײטש.

הַארַאסָאוויץ ֿפַארלַאג בַאנד ווָאס דער 18טער דער איז בוך דָאס

געשיכטע, ייִדישער שטודיעס וועגן ַא סעריע ֿפון ארויסגעגעבן הָאט

ּפרָאֿפעסָאר ֿפונעם אונטער דער ָאנֿפירונג ליטערַאטור, און רעליגיע

עריך גרעצינגער. קַארל

1. éditions Harrassowitz 2. ... nister (1884-1950) 3. pinkhes 
4. nébuleux/??? 5. ... iker surtout/mainly 6. dovid 7. perets 8. 
Union soviétique/Soviet Union 9. tfise prison 10. mekha'berte 
auteur (fém.)/author (fem.) 11. tana'khishe bibliques/biblical 12. 
kabo'lishe cabbalistiques/cabalistic 13. khsi'dishe hassidiques/
hassidic.

ּפַאריזער  אין ייִדיש–קורסן די פֿון ּתלמיד1 ַא
ליד. ַא צוגעשיקט אונדז הָאט ייִדיש–צענטער

שּפילֿפויגל ַאלַאן
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1. Valiske, www.valiske.com 2. nesies voyages/trips, tours 3. Galicie/Galicia 4. Bucovine/Bukovina 5. akhu'ts à part/aside from 6. 
Alsace 7. yisroel 8. participants 9. Cracovie … Lemberg (aujourd'hui Lviv) ; allusion à l'expression yiddish équivalent à "voir 36 
chandelles"/Cracow … Lemberg (today Lviv) ; allusion to the Yiddish expression meaning "to see stars" 10. Litvak (fem.), Juive 
d'origine lituanienne/fem. of Litvak, Jewish woman from Lithuania 11. e'mese véritable/genuine 12. prononciation litvak de ברויט /קויֿפן

Litvak pronunciation of ברויט /הינטער et de אונטער Juifs de Galicie/Jews from Galicia 14. prononciation galicienne à la fois de .13 קויֿפן
Galician pronunciation both of אונטער and 15 הינטער. simen la preuve/a sign 16. alors/so 17. mizrekh oriental/eastern 18. itinéraire/
itinerary 19. magnifiques/splendid 20. Daniel Mendelsohn, Les Disparus/The Lost 21. … iker surtout/mainly 22. succès/success 23. 
douloureux/painful 24. traces 25. khurbm Shoah 26. bien que/although 27. monuments, sing. 28 דענקמָאל. synagogues 29. beys-oylems 
cimetières/cemeteries 30. afile même/even 31. mesure/to a small extent 32. keyver tombe/tomb 33. elyezer Shteynbarg (1880-1932) 
34. moshl fable 

ֿפָארן  צו איך ַא ליטווַאטשקע10 ווי קומט ווי

ווָאס  אמתע11 ליטווַאטשקע, ַאן ? גַאליציע אין

ברייט“12 און  „קייֿפן געזָאגט הָאט בָאבע די

גַאליציַאנער13  די אויסלַאכן ֿפלעגט זיידע דער

„אינטער“14 און  זיי זָאגן „הינטער“ ֿפַאר ווָאס

ַא אויך „אינטער“ — זיי ֿפַאר „אונטער“ זָאגן

! זָאגן זיי ווָאס ניט ַאליין ווייסן זיי ַאז סימן15

אין  געֿפָארן טַאקע איך בין ווָאס טָא16 ֿפַאר

קיין בין נָאך ? ערשטנס, ווַײל איך גַאליציע

מיזרח17–איירָאּפע. נישט געווען אין מָאל

אינטערעסַאנטן דעם צוליב צווייטנס,

ווי  ּפרעכטיקע19 שטעט מיט מַארשרוט18,

און טשערנָאוויץ, לעמבערג, קרָאקע,

בָאלעכָאוו סטרי און שטעטלעך ווי קלענערע

געלייענט הָאבן ַאלע ווָאס די בַאקַאנט (גוט

די מענדעלסָאן, דניאל ֿפון בוך דָאס

איך  הָאב עיקר21 ָאבער דער פַֿארלָארענע20).

דעם ַאנדרע קָאסמיצקי, ֿפָארן מיט געווָאלט

„ווַאליזקע“, רַײזע–ביורָא דעם ֿפון ָאנֿפירער

געהַאט הָאבן רַײזעס ֿפריִערדיקע זַײנע ווָאס

דערֿפָאלג22. ַאזַא

ייִדישלַאנד ַאמָאליקן אינעם רַײזעס ַאלע ווי

ָאנגעווייטיקטע23  ַאן געווען אויך נסיעה די איז

מען  חורבן25 געֿפינט ֿפונעם שּפורן24 די —

ווייסן מיר ַאלע בַאטייליקטע אומעטום. דָארטן

נעכטן ֿפון שטעטלעך ייִדישע די וועגן מער

און ּפוילן אין לעבן הַײנטיקן דעם ווי וועגן

כָאטש26 מיר  רַײזע, ָאבער ָאט די אוקרַײנע.

שולן28  ַאלטע דענקמעלער27, סך ַא געזען הָאבן

ָאריענטירט געווען איז בית–עולמס29, און

מיט געטרָאֿפן זיך הָאבן מיר הַײנט. אויֿפן

און ּפָאליַאקן ייִדן, — ָארט אויֿפן מענטשן

לעבן ייִדישע דָאס ווילן ַאז ווָאס — אוקרַײנער

ַא נָאך קליינער מָאס31, אין ַא ַאֿפילו30 זָאל,

ֿפון געשיכטע לַאנגע ַאז די און אויֿפלעבן, מָאל

ֿפַארגעסן זָאל נישט ביידע לענדער אין ייִדן

ווערן.

געווען די הויכּפונקטן זענען מיר ֿפַאר

דעם הָאבן בַאזוכט מיר ווּו טשערנָאוויץ,

1908 די  ֿפָארגעקומען אין ס'איז ווּו זַאל

לעמבערג9 מיט קרָאקע זען
בוקָאווינע און גַאליציע איבער רַײזע ַא

מָאנעט רובי פֿון

ַא הָאבן ווָאס בוקָאווינע4, און גַאליציע3 איבער נסיעות2 צוויי ָארגַאניזירט „ווַאליזקע“1 רַײזע–ביורָא דָאס הָאט 2008 זומער אין
זיך אין סּפעציַאליזירט „ווַאליזקע“ און אוקרַײנע. ּפוילן אין הַײנט זיך געפֿינען און אימּפעריע עסטרַײכישער דער צו געהערט מָאל

טערקַײ און בַאלד און ַארגענטינע שּפַאניע, בַאזוכט שוין זיי הָאבן אוקרַײנע און וועלט. ַאחוץ5 ּפוילן ייִדישער דער רַײזעס ַארום
איבערגע– הָאט דָא מָאנעט, רובי גַאליציע, רַײזע אין דער בַאטייליקטע8 אין די פֿון איינע יׂשראל7. עלזַאס6 און צוגעבן אויך זיי וועלן

אירע אַײנדרוקן. געבן

[8 זייַט [סוף

ּפוילן

אוקרַײנע

ווַײסרוסלַאנד
ווַארשע

ּפשעמישל
קרָאקע לעמבערג

טשערנָאוויץ

גַאליציע

בוקָאווינע

ים בַאלטישער

(ווָאס ֿפַײערט שּפרַאך–קָאנֿפערענץ ייִדישע

און יָארטָאג) הונדערטסטן דעם הַײיָאר

אליעזר  שרַײבער דעם קֿבר32 ֿפון דעם געזען

אונדזער גרוּפע ֿפון ווּו איינע שטיינבַארג33,

משל34 „דער  זַײן רעציטירט הָאט (לידיַא)

מָאמענט איז וויכטיקער ַאנדער ַאן קוש“ ;

קרָאקע, אין ֿפעסטיווַאל ייִדישער דער געווען

13 יָאר,  זומער, שוין ַאלע ֿפָאר ווָאס קומט
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יׂשראל  אין מלחמה8 זעקס–טעגיקער דער נָאך

אין  ייִדן בַאציִונג9 צו די איז 1967 אין

קָאמוניסטישע ַאנדערע אין אויך (ווי ּפוילן

הָאט דערצו ֿפַײנטלעך10. געווָארן לענדער)

ווינט  1968 געבלָאזן ַא מַארץ ּפוילן אין אין

רַאטן–ֿפַארבַאנד11  דעם קעגן ּפרָאטעסט ֿפון

זענען עס רעגירונג. קָאמוניסטישער דער און

מַאניֿפעסטַאציעס. סטודענטישע ֿפָארגעקומען

רעּפרעסיעס ָאנגעהויבן הָאט רעגירונג די

די  קעגן סטודענטן בכלל12 און קעגן די

מע הָאט זיי בֿפרט13. סטודענטן ייִדישע

ֿפון די  ֿפַאר14 די ָארגַאניזַאטָארן געהַאלטן

זיי הָאט רעגירונג די און מַאניֿפעסטַאציעס

ּפרָאצענט  ַאן ערך16 90 צו עמיגרירן. גענייט15

(עּפעס ּפוילן ֿפון ַאוועק דעמָאלט ייִדן זענען

הָאבן  לענדער סך ַא 30000 מענטשן). ווי

דער  : עמיגרַאנטן ייִדישע אויֿפגענומען17 די

קַאנַאדע  יׂשראל, שוועדן, דענמַארק, עיקר18

 1988 אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטן19. און

ַא ָארגַאניזירט עמיגרַאנטן גרוּפע ַא הָאט

ָאנגערוֿפן הָאבן זיי ווָאס צוזַאמענטרעף

איז טרעֿפונג ערשטע די .“68 „רעוניָאן

הויּפט– דער ַאשקלון. אין ֿפָארגעקומען

לעצטנס דער געווען איז ָארגַאניזַאטָאר

דעמַאָלט ּפָאנטשעק20. ֿפַארשטָארבענער מיכַאל

סעמעסטריעלע ַא געגרינדט אויך מען הָאט

דעמָאלט זינט .“68 „רעוניָאן צַײטשריֿפט

דרַײ–ֿפיר ַאלע ֿפָאר צוזַאמענטרעף דער קומט

2008 איז ֿפָארגעקומען דער  מַײ אין יָאר.

אים אין הָאבן עס „רעוניָאן“. זעקסטער

איין  טויזנט מענטשן. ֿפון ָאנטייל גענומען21 ַא

דער ּפוילישער  ֿפון המשך22 איז דָאס ַא זַײט

זַײט צווייטער דער ֿפון און קולטור, ייִדישער

בַאטייליקטע24 רעדן  די איר סוף23. איז עס

נָאר ּפויליש, אויף עיקר דער זיך צווישן

זָאגן, דַארף ייִדיש. מע מען אויף זינגט זינגען

ייִדיש, יָא די בַאטייליקטע רעדן ֿפון סך ַא ַאז

ייִדיש–שולן אין געגַאנגען זענען זיי ווַײל

דזשיערזשָאניּווו לָאדזש, וורָאצלַאוו25, אין

ווָאס  ַאנדערע שטעט, (נידערשלעזיען)26 און

מיר זינגען ווָאס .1968 ביז עקזיסטירט הָאבן

ַא  אויך קיין מָאל“, ניט ַאוודאי27 „זָאג נו, ?

די אין זינגען ֿפלעגט מע וועלכע לידער סך

צום בַײשּפיל ווי ּפוילן, אין שולן ייִדישע

די ֿפון ליד ַא ָאדער ֿפַײער“ דעם „ַארום

מיר“. זַײנען „קָאלָאניסטן זומער–קָאלָאניעס,

בַארימטע די דורך געזונגענע לידער אויך

„בַײ ווי סיסטערס28“, „בערי ַאמעריקַאנער

ַא סך אויך זינגט מע שיין“. מיר ביסטו

מענטשן די ֿפון ווַײל ַא סך לידער, רוסישע

רַאטן– ֿפון רעּפַאטריַאנטן29 געווען זענען

ערשט אין ּפוילן צוריק זענען ֿפַארבַאנד, ווָאס

מענטשן ַאלע די .1959-1946 די יָארן אין

און  ייִדישע קולטור בשוּתֿפות30 די הָאבן

“68 „רעוניָאן
קַאּפלַאן ַאלּכסנדר פֿון

„רעוניָאן 68“3, בַאריכט2 וועגן ַא ָאנגעשריבן הָאט ייִדיש–צענטער, ּפַאריזער אין ייִדיש זיך לערנט ווָאס קַאּפלַאן,  ַאלּכסנדר1
ַאשקלון5. אין זומער דעם פָֿארגעקומען איז ווָאס צוזַאמענפָֿאר4 ַא

1. aleksander 2. rapport/report 3. "Réunion 68" 4. réunion 5. ashkelon (Israël) 6. khaveyrim amis/friends, sing. khaver 7 חֿבר. 
yisroel 8. milkhome guerre/war 9. attitude 10. hostile 11. Union soviétique/Soviet Union 12. bekhla'l en général/in general 13. 
bifra't en particulier/in particular 14. considéré/considered 15. obligé/forced 16. … erekh environ/about 17. accueilli/took in 18. … 
iker surtout/especially 19. États-Unis/United States 20. Michal Ponczek 21. participé/took part 22. hemshekh continuation 23. sof 
fin/end 24. participants 25. Wroclaw 26. Dzierzoniow (Basse Silésie/Lower Silesia) 27. avade bien sûr/of course 28. Barry Sisters 29. 
rapatriés/repatriates 30. beshutfes en commun/in common 31. pleytim réfugiés/refugees, sing. ּפליט polet 32. khurbm Shoah 33. 
melukhe-… théâtre d'État/State Theater 34. sholem-… Fondation Shalom/Shalom Foundation 35. agev à propos/by the way 36. pas 
loin de/outside of 37. Srodborow.

ּפליטים31  ֿפון זענען ַאלע קינדער זיי שּפרַאך.

שטַארק  גָאר זענען חורבן32 און ֿפונעם

זענען ָאנטייל–נעמער די זיך. צווישן ֿפַארבונדן

ווַאנקּוווער, : עקן וועלט ַאלע ֿפון געקומען

בריסל, ּפַאריז, שטָאקהָאלם, מעלבורן,

צוזַאמענטרעף דעם אויף לָאס–ַאנדזשעלעס…

זענען ווָאס געקומען עטלעכע ייִדן אויך זענען

זיי צווישן .1968 נָאך אין ּפוילן געבליבן

דעם ֿפון ַאקטריסע און זינגערין די דָא איז

גָאלדע  ווַארשע, מלוכה–טעַאטער33 אין ייִדישן

דער ֿפון גרינדערין די אויך איז ווָאס טענצער

שלום–ֿפונדַאציע די ַאגֿב35, שלום–ֿפונדַאציע34.

אין זומער–קורסן יָאר יעדעס ָארגַאניזירט

שטעטל הינטער36 ווַארשע,  ַא ייִדיש אין

שרודבָארּווו37.

צוזַאמען ֿפַארבליבן מיר זענען ַאשקלון אין

ַאנדערע הָאבן בַאזוכט ווָאך. מיר גַאנצע ַא

קָאנצערטן, ייִדישע אויף געגַאנגען שטעט,

זַײן צו גוט איז עס געזונגען. און געטַאנצט

! צוזַאמען

אונדזער  ַאלץ : איבערגעלָאזט מיר הָאבן ּפוילן. ֿפון ַאוועק מיר זענען 1968 אין ? ַאשקלון טרעֿפן מיר זיך אין ווָאס ֿפַאר

אין צעֿפָארן זיך זַײנען מיר חֿברים6. אונדזערע ֿפַארגעסן ניט הָאבן מיר נָאר געוווינט… הָאבן מיר ווּו ָארט דָאס ַארבעט,

.“68 „רעוניָאן צוזַאמענֿפָאר, ַא אויף ַאשקלון, אין יׂשראל7, אין זיך מיר טרעֿפן יָאר דרַײ ַאלע ָאבער לענדער, ֿפַארשיידענע



8

Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
 18 passage Saint-Pierre Amelot

 75011 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

מיטגעַארבעט הָאבן נומער דעם אין
נַאטַאליַא, מַארי, יצחק, ַאקווילע,

רובי. עוולין,

ּפובליקַאציע ַא איז טעם–טעם ייִדישער דער
— ייִדיש–צענטער ּפַאריזער דעם ֿפון

מעדעם–ביבליָאטעק

ייִדישן טעם–טעם  דעם לייענען אויך קען מע
www.yiddishweb.com : אינטערנעץ אויֿפן

ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

ייִדישער דער
 טעם–טעם

ייִדישער ַאלטער  ַאן

אין  בית–עולם

.אוקרײַנע

35. attire/attract 36. khsidim Juifs hassidiques/hasidim, sing. חסיד khosid 37. mayle 
qualité/asset 38. … moyre n'a pas peur/is not afraid 39. dafke justement/in fact 40. 
imprévus/unexpected 41. envahi par les herbes/overgrown 42. milkhome guerre/war 43. 
Przemysl 44. efsher peut-être/perhaps 45. mishpokhe famille/family 46. mi'esn laid/ugly 
47. tkufe époque/period 48. yisro'eldiker israélien/Israeli 49. conférence/lecture 50. La 
Chauve-souris/Die Fledermaus 51. simplement/plain and simple 52. unique.

[6 זייַט ֿפון [סוף

טשערנָאוויץ אין רבין ַא בײַ ֿפרויען אוקרײַנישע

שַארבָאנעל. ַאלַאן ֿפון ֿפָאטָא

מיר  מענטשן. צו35 טויזנטער ציט ווָאס און

קלעזמער–קָאנצערט, ַא אויף געגַאנגען זענען

דורך ַארַײנגעקוקט מיר הָאבן דעם נָאך און

מיט ֿפול זַאל ַא געזען און ֿפענצטערל ַא עּפעס

ַא ַארום זינגענדיק ַאלטע, און יונגע חסידים36,

גַאליציע אויף בליק ווי ַא ַאזוי — טיש לַאנגן

צוריק. יָאר 100 מיט

ַאנדרע  מעלה37 בַײ גרעסטע די ָאבער

ָארט לָאזן ַאן צו טַאלַאנט זַײן קָאסמיצקי איז

ַאלעמען אויף מיט רעדט ער סורּפריז. ֿפַאר

נישט מורא38 צו  הָאט און שּפרַאכן ַאלע

מַארשרוט. בַײטן דעם ּפלענער ָאדער ענדערן

בעסטע דָאס איז מָאל ָאֿפט ַאז אויס קומט

די אומגעריכטע40 בַאגעגענישן.  געווען דווקא39

קוטע שטעטל, קליין ַא אין : בַײשּפיל צום

הָאבן ּפרָאגרַאם), אינעם ֿפָארגעזען (ניט

ֿפון ֿפרוי אוקרַײנישע ַאן געטרָאֿפן מיר

ַא  צוגעֿפירט צו אונדז הָאט 81 יָאר, ווָאס

און  בית–עולם ֿפַארווַאקסענעם41 ייִדישן

דער ֿפון דערמָאנונגען אירע דערציילט

ֿפון  היימשטָאט ּפשעמישל43 (די אין מלחמה42.

הָאט גרוּפע) דער ֿפון מיטגליד ַא בערנַאר,

נישט הָאט ער ווָאס הויז, זַײן געֿפונען מען

ַא רירנדיקער — מלחמה זינט דער געזען

הָאט בָאלעכָאוו אין ַאלעמען. ֿפַאר מָאמענט

ַא געֿפונען (ֿפייגעלע) אונדז ֿפון איינע נָאך

איר צו געהערן (אֿפשר44) קען ווָאס ֿפרוי

ַא מיאוסן46  אין אין טרוסקַאוועץ, משּפחה45…

סָאוועטישער ּתקוֿפה47 הָאט  דער הָאטעל ֿפון

ַא יׂשראלדיקער48  מיט זיך בַאגעגנט ַאנדרע

מיט מיטצוֿפָארן ֿפַארבעטן זיי און משּפחה

זיי הָאט איינער ֿפון שטיקל וועג. אונדז ַא

אינטערנַאציָאנַאלער ַאן אין געַארבעט

הָאט און ערד“ דער ֿפון „ֿפרַײנד געזעלשַאֿפט

רעֿפערַאט49 וועגן  גַאנצן ַא געהַאלטן אונדז

און ! מיטל–מיזרח אין ווַאסער–ֿפרַאגע דער

ָאּפערע לעמבערגער דער ֿפון ַארויסגייענדיק

פֿלעדערמויז50 אויף  די געזען הָאבן מיר (ווּו

גרוּפע ַא געטרָאֿפן מיר הָאבן אוקרַײניש),

הַאלער אין ייִדיש זיך לערנען ווָאס סטודענטן

שטייענדיק און, (דַײטשלַאנד) אוניווערסיטעט

זיך מיר הָאבן ּפלַאץ, אויֿפן ברייטן דָארטן

ייִדיש.  ּפרָאסט51 אויף זיי מיט דורכגעשמועסט

ַאן רַײזע ַא ֿפון בַאגעגענישן מַאכן ַאזעלכע ָאט

איבערלעבונג. איין–און–איינציקע52

חסידים אין קרָאקע.


