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ֿון דער אויסשטעלונג צוויי ליטערַאטורן — איין־און־איינציקער מענדעלע מוכר־סֿרים, ַּאריזער יִדיש־צענטער — מעדעם־ביבליָאטעק, 2017 

הַיָאר ָארגַאניזירט דער ַּאריזער יִדיש־צענטער — מעדעם־
 ביבליָאטעק ַא גַאנצן קולטור־ּרָאגרַאם לּֿוד1 דעם 100סטן
 יָארצַט2 ֿון מענדעלע מוכר־סֿרים3 )שלום־יעק4ֿ ַאברַאמָאוויטש,

1836–1917(, מיט ַאן אויסשטעלונג5, ַאן אינטענסיוון סעמינַאר 
און ַאנדערע אונטערנעמונגען6. דער יִדישער טעם־טעם וועט 
 בַאגלייטן דעם מענדעלע־סעזָאן מיט ַא ריי ַארטיקלען און טעקסטן

יִדישער  ֿון און וועגן דעם גרונטלייגער7 ֿון דער מָאדערנער 
און העברעִשער ליטערַאטור.

אויף דער יִדיש־וועלט רוֿט מען מענדעלען „דער זיידע“, 
ַאן  ווי  געגעבן שלום־עליכם9,  אים  הָאט  עס  ווָאס  צונָאמען8  ַא 
אויסדרוק ֿון זַן בַאווּנדערונג און ליבשַאֿט. מענדעלע הָאט 
עס ָאנגענומען און אים גערוֿן „אייניקל“. על־ּי לָאגיק10 הָאט 
געווָארן  שּעטער  דָאס  איז  „טַאטע“,  ַא  זַן  אויך  געדַארֿט 
ָֿאלקס־ דער  אין  געבליבן  איז  ַאזוי  און  ּרץ11,  יצחק־לייבוש 

ַֿאנטַאזיע, כָאטש12 אין דער אמתן13 איז דער עלטסטער בלויז 
23 יָאר עלטער ֿונעם יִנגסטן !

ווייניקסטן  צום  מענדעלע  איז  קלַאסיקער  דרַ  די  ֿון 
ווָאס מע הָאט  בַאקַאנט דעם ברייטן עולם14, אֿשר15 דערַֿאר 
אים ווייניקער איבערגעזעצט און ַאדַאּטירט ַֿאר טעַאטער און 
קינָא. לָאמיר הָאֿן ַאז דָאס יָאר וועט העלֿן כָאטש צום טייל16 

ַֿארריכטן17 ָאט דעם דורכלָאז18.
מענדעלע איז ניט דער ערשטער מָאדערנער וועלטלעכער19 
מחבר20 ווָאס הָאט בַאשלָאסן צו שרַבן אויף יִדיש. ַא ריי21 ַאנדערע 

משֹּילים22 אין 19טן י"ה23 )ווי יֹשראל ַאקסענֿעלד24 צי אַזיק־
מאיר דיק25( הָאבן דָאס געטָאן ַֿאר אים. זיי הָאבן ָאבער געניצט 
די  ַֿארשּרייטן  צו  אינסטרומענט  ַאן  ווי  עיקר26  דער  יִדיש 
משֹּילישע27 אידעען צווישן דעם ָֿאלק ווָאס הָאט ניט געלייענט 
ער  מער :  ֿיל  אויֿגעטָאן  הָאט  מענדעלע  לשון28.  ַאנדער  קיין 
הָאט געשַאֿן ַא רַכע ליטערַארישע שּרַאך, מיט ַֿארשיידענע 
סטילן און רעגיסטערס, און ַארַנגעֿירט אין יִדיש מָאדערנע, 
קינסטלערישע29 ּרָאזע־ָֿארמען. דערצו הָאט ער אויסגעַארבעט30 
הָאט  ער  וועלכער  אין  שּרַאך,  איבערדיַאלעקטַאלע  ַאן 
בַאווּסטזיניק31 ַֿארקלענערט די צָאל לָאקַאליזמען )מערסטנס 
סלַאוויזמען(, זי זָאל זַן ַֿארשטענדלעך אין ַֿארשיידענע געגנטן.

מיר עֿענען דעם מענדעלע־סעזָאן אינעם יִדישן טעם־טעם 
ּרעסע,  דער  אין  ַארויסטריט32  ערשטן  ַאברַאמָאוויטשעס  מיט 
געווידמעט ַא טעמע ווָאס איז אים ֿון ָאנהייב ָאן געווען וויכטיק 
ווָאס  — די דערצִונג. די רעדַאקציע בַאגריסט33 רייזע טורנער 
איז מיט איר ַארטיקל וועגן ָאט דעם ענין34 ַארַנגעטרָאטן אינעם 

שרַבערקרַז35 ֿונעם טעם־טעם.
מיר ווינטשן ַאלע יִדיש־לערנערס אויף דער גַאנצער וועלט 
ווּנדערלעך מענדעלע־ ַא  איינעם !(  אין  לערערס  זייערע  )מיט 

ונעם ליטערַארישן  ול מיט הנאה36 בַם לייענען די ווערקֿ  יָאר,ֿ 
ריז37 און קלַאסיקער.

די רעדַאקציע

טַערע יִדיש־לערנערס,

1. lekoved en l’honneur de/in honor of 2. anniversaire de la mort/anniversary of death 3. moykher-sforim colporteur de livres/bookseller 

4. sholem-yankev 5. exposition/exhibition 6. ici manifestations culturelles/events 7. fondateur/founder 8. surnom/nickname 9. sholem-
aleykhem (Sholem Rabinovitsh, 1859-1916) 10. al-pi … logiquement/logically 11. Yitskhok-Leybush Peretz (1852-1915) 12. bien que/although 

13. … e’mesn en vérité/in fact 14. … oylem large public/broad audience 15. efsher peut-être/perhaps 16. ici ne serait-ce qu’en partie/at least in 
part 17. réparer/correct 18. omission 19. profane/secular 20. mekhaber auteur/author 21. plusieurs/several 22. maskilim adeptes des Lumières 
juives/followers of the Jewish Enlightenment 23. יָארהונדערט siècle/century 24. Yisroel Aksenfeld (1787-1866) 25. Ayzik-Meyer Dik (1807?-1893) 
26. … iker avant tout/especially 27. maski’lishe de la Haskole (Lumières juives)/of the Haskole (Jewish Enlightenment) 28. loshn langue/

language 29. artistiques/artistic 30. développé/developed 31. consciemment/consciously 32. apparition/appearance 33. salue/welcomes 

34. inyen sujet/subject 35. cercle des contributeurs/contributors 36. hanoe plaisir/pleasure 37. géant/giant.
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1. intervention/appearance 2. Ri J. Turner 3. sholem-yankev Abramovitsh (1836–1917) 4. moykher-sforim colporteur de livres/bookseller 

5. éducation 6. hamagid le premier périodique hébraïque (1856–1903)/the first Hebrew periodical (1856–1903) 7. melamed maître d’école 

traditionnelle/teacher in a traditional school 8. talmidim élèves/pupils 9. taynet soutient/argues 10. kaasn se mettre en colère/get angry 
11. khezhbm-hane’fesh examen de conscience/examine his conscience 12. oyfn manière/manner 13. psukim versets bibliques/Biblical verses, 

sing. ּסוק posek 14. gemore-… dictons talmudiques/Talmudic sayings 15. mides-toyves qualités/virtues 16. lemoshl par exemple/for example 

17. koyeles Ecclésiaste (7:9)/Ecclesiastes (7:9) 18. kaas colère/anger 19. kede’y ain de/in order to 20. maskil adepte des Lumières juives/
follower of the Jewish Enlightenment 21. haskole Lumières juives/Jewish Enlightenment 22. ַס /à la fois… et/both…and 23. Lumières סַ 
Enlightenment 24. mazik démon, enfant espiègle/demon, mischievous child 25. ici indociles/here disobedient 26. leheypekh au contraire/on the 

contrary 27. befeyresh littéralement/literally 28. khaye animal 29. eytset conseille/advises 30. stade de développement/ stage of development 

31. capacités/capabilities

שלום־יעקֿ ַאברַאמָאוויטש3 הָאט צום ערשטן מָאל ָאּגעדרוקט ַא 
טעקסט אין דער ּרעסע צו 21 יָאר, ווען ער איז נָאך ניט געווען 
„מענדעלע מוכר־סֿרים“4. דָאס איז געװען זַן „בריװ װעגן 
דערצִונג5“, װָאס איז ָאּגעדרוקט געװָארן אין דער העברעִשער 
צַטונג המגיד6, דעם 15טן יולי 1857. אינעם בריװ װענדט זיך 
ַאברַאמָאװיטש צו ַא מלמד7 װָאס הָאט זיך בַאקלָאגט אױף זַנע 
ּלמידים8, צוליב זײער שלעכטער אױֿֿירונג. ַאברַאמָאװיטש 
טענהט9 ַאז ַאנשטָאט זיך צו ּעסן10 אױף זײ און שלָאגן זײ, 
זָאל ער בעסער ַארַנבליקן אין זיך ַאלײן, און מַאכן ַא חשבון־

הנֿש11, צי ער בַאגײט זיך מיט זײ ניט אױף ַא שלעכטן אוֿן12. 
גמרא־װערטלעך14,  און  ּסוקים13  סך  ַא  מיט  זיך  בַאניצנדיק 
װַזט ַאברַאמָאװיטש ָאן אױף די מידות־טוֿות15 װָאס ַא גוטער 
לערער מוז ַאנטװיקלען אין זיך, װי אױך ַאלצדינג װָאס ַא גוטער 
לערער טָאר ניט טָאן. למשל16, ער ברענגט ַא ּסוק ֿון קהלת 
נַארָאנים“ —  ֿון  ברוסט  דער  אין  ליגט  ּעס18  )ז:ט(17 — „דער 

ּדי19 אונטערצושטרַכן די װיכטיקײט ֿון געדולד. 
דעמָאלט איז ַאברַאמָאװיטש שױן געווען ַא מּׂיל20, און 
זַן „בריװ װעגן דערצִונג“ נעמט ַארַן ַֿארשײדענע געדַאנקען 
װָאס קומען ֿון דער הּׂלה21 )סַ דער יִדישער הּׂלה 
ס22ַ דער ַאלגעמײנער אײרָאּעִשער אױֿקלערונג23(. למשל, 
ער בַאשרַבט דָאס קינד נישט װי ַא מזיק24 װעמען מע דַארף 
ַארױסשלָאגן ֿון קָאּ ַאלע שטיֿערישע25 טענדענצן ביז ער 
װעט ַא מָאל װערן ַא לַט, נָאר להיּוך26, װי ַא נַאטירלעך 
רײנעם  צוליב  ַאלצדינג  טוט  װָאס  בַאשעֿעניש  אומשולדיק 
אינסטינקט )ער ַֿארגלַכט דָאס קינד בֿירוש27 צו ַא חיה28 !(. 
ער עצהט29 אויך ַאז ַא לערער זָאל אין ַאכט נעמען דעם קינדס 
עלטער און ַאנטװיקלונגס־שטַאּל30 ּדי צו קענען צוַּאסן זַנע 
לעקציעס צום ּלמידס ֿעִקייטן31. די דָאזיקע געדַאנקען, װָאס 
װָאס שטעלט  ּעדַאגָאגיע  „ַא  ָאנגערוֿן  הַנט  זײ  װָאלטן  מיר 
ַאװעק דָאס קינד אין צענטער“, זענען ענלעך צו די געדַאנקען 
װָאס זשַאן־זשַאק רוסָא הָאט אױסגעדריקט אין זַן דידַאקטישן 

רָאמַאן עמיל, ָאדער װעגן דערצִונג.


 מענדעלעס ערשטער
ַארױסטריט1 אין דער ּרעסע

ֿון רײזע טורנער2

ון זשַאן־זשַאק רוסָא, 1762 עמיל, ָאדער װעגן דערצִונגֿ 
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ַאנדערע  אױך  װי  ַאלײן,  ַאברַאמָאװיטש 
װָאס הָאבן געשריבן װעגן אים, הָאט דערצײלט 
ַאז דער „בריװ“ איז ָאּגעדרוקט געװָארן אין 
המגיד ָאן זַן װיסן און ָאן זַן רשות32, דורך 
זַן  און  לעװין  מרדכי34־מענדל  חֿר33  זַן 
לערער דעם מּׂיל ַאֿרהם־בער גָאטלָאבער35. 
ַאברַאמָאװיטש  בַאשרַבט  זכרונות36  זַנע  אין 
װען  דערשטױנט37  געווען  איז  ער  װיֿל  אױף 
ער הָאט בַאקומען די צַטונג דורך דער ָּאסט 
און געזען זַן ַארטיקל ָאּגעדרוקט מיט גרױסע 
אותיות38 אויף דער ערשטער זַט. ַאז מע קוקט 
ָאן  מען  ָאבער, הײבט  דער צַטונג  אין  ַארַן 
סֿקן39, װַל נָאכן בריװ װַזט זיך ַא הערה40 
ֿון  געװָארן  ָאנגעשריבן  ַאּנים41  איז  װָאס 
ֿון איר קען  און װָאס  ַאלײן,  ַאברַאמָאװיטשן 
מען דרינגען42 ַאז דָאס הָאט ער ַארַנגעשיקט 

דעם בריװ אין רעדַאקציע.
10טן  ַאברַאמָאװיטשעס  צו   ,1927 אין 
בריוו  דעם  איבערגעזעצט  מען  הָאט  יָארצַט, 
אױף יִדיש און ָאּגעדרוקט אין דער װַארשעװער 
צַטשריֿט די נַע שול )דער איבערזעצער איז 
געװען אײנער ַא43 י. רָאטענבערג, מסּמא44 
די  ַֿארגלַכט  מע  ַאז  רָאטענבערג(.  יוסף45 
יִדישע איבערזעצונג מיטן העברעִשן ָאריגינַאל, 
יִדישן נוסח46 ֿעלן  ַאז אינעם  בַאמערקט מען 
ַא סך ֿון די ּסוקים און גמרא־װערטלעך. עס 
ֿעלט אױך ַא לַאנגע הערה )צום טײל געשריבן 
ַא  מַאכט  ַאברַאמָאװיטש  װּ  ַארַאמיש47 !(  אין 
ּירקי־ָאֿות50  ֿון  מישנה49  ַא  אױף  ּירוש48 
סטיל  דער  בריװ.  זַן  אין  ברענגט  ער  װָאס 
ֿונעם יִדישן טעקסט איז בכלל51 אין גַאנצן ַאן 
ַאנדערער : ַאברַאמָאװיטשעס העברעִשער סטיל 
סדר53  ַאררוֿט זיך52ּ  איז ַא מּׂילישער, װָאסֿ 
ונעם  נך55. ָאבער דער סטילֿ  וןּ  אױֿן לשון54ֿ 
װָאס  מָאדערנער,  גַאנץ  ַא  איז  טעקסט  יִדישן 
נעמט ַאֿילו ַארַן טערמינען װי „ּסיכָאלָאגישע 

ָֿארשונג56“ און „קינדער־ּסיכָאלָאגיע“.
װי  ַאברַאמָאװיטשן  בַאטרַאכט57  מע 
דער  ֿון  הױּט־גרינדערס  די  ֿון  אײנעם 
מּׂיליש־העברעִשער ּרָאזע. נישט געקוקט 
אױף דעם58 װָאס ער איז געװען נָאר 21 יָאר 
ָאנגעשריבן „בריװ װעגן  ַאלט װען ער הָאט 
ּרעכטיקער  ַא  בריװ  דער  איז  דערצִונג“, 

מוסטער ֿונעם זשַאנער.

 

32. reshu’s permission 33. khaver ami/friend 34. mordkhe 35. Avrom-Ber Gotlober (1811–1899) 36. zikhroynes mémoires/memoirs 

37. surpris/surprised 38. oysyes lettres/letters, sing. אות os 39. so’fekn douter/doubt 40. heore note/footnote 41. aponem apparemment/

apparently 42. déduire/deduce 43. un certain/a certain 44. mistome probablement/probably 45. yoysef 46. nusekh version 47. araméen/

Aramaic 48. peyresh commentaire/commentary 49. mishne passage de la Mishna/passage from the Mishnah 50. pirke-oves Maximes des 
Pères/Ethics of the Fathers 51. bikhla’l en général/in general 52. se réfère/refers to 53. keseyder constamment/constantly 54. loshn langage/

language 55. tana’kh Bible juive/Jewish Bible 56. recherche/research 57. considère/Abramovitsh is considered 58. en dépit du fait/despite the fact.

רײזע טורנער הָאט איבערגעזעצט 
דעם גַאנצן בריװ אױף ענגליש, 
און די איבערזעצונג אירע װעט 

מען הַיָאר ּובליקירן אינעם 
אינטערנעץ־זשורנַאל אין געװעב, 
לּֿוד ַאברַאמָאוויטשעס 100סטן 
ytmtm.fr/108ingvb : יָארצַט

שלום־יעקֿ ַאברַאמָאוויטש אין יָאר 1862
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]...[ ַא דַטשער געלערנטער הָאט ַא מָאל געזָאגט : יעדע שלעכטע 
זַאך, װָאס ַא לערער הָאט אױסגעֿונען בַ זַנע שילער, זָאל ער 
זָאגן,  צו  ניט  מײנט  ער  ַאלײן.  זיך  בַ  זוכן  שטַארק  קודם3  זי 
ַאז דער דָאזיקער ֿעלער שטעקט טַאקע אין לערער גוֿא4. ער 
הָאט געמײנט, ַאז עס שטַאמט ֿון לערער, מחמת5 זַן קנַאּע6 

ַֿארשטענדעניש אין קינדער־ּסיכָאלָאגיע.
איך װיל ]...[ אין קורצן דערקלערן דעם אמתן זין7 ֿון דעם 
געלערנטנס געדַאנק. דָאס קינד װײסט ניט ֿון קײן בַאװּסטזיניקן8 
מענטש.  דערװָאקסענער  ַא  װי  שלעכטס־טָאן  ָאדער  גוטס־ 
בַאװּסטזיניקײט ַֿארמָאגט נָאר ַא רַֿער9 מענטש, װָאס בַאזיצט 
װיסן, ָאבער ניט ַא קינד, װָאס זַן חכמה10 איז נָאך ַֿארשטעקט11 
אין קינדערשן נעּל12 און עס װַארט, װי ַא סַאּירשטײן13, װָאס 
ַא קלוגן און ֿעִקן קינסטלער,  זַאמד בַאהַאלטן14, אױף  איז אין 
װעלכער זָאל ַארױסבַאקומען זַן הערלעכע15 שײנקײט. דעריבער 
די  שלעכטע,  די  װי  גוטע  די  קינד,  ַא  ֿון  מעׂים16  די  װערן 
שײנע ָאדער די מיאוסע17, ָאנערקענט בלױז װי צוֿעליקע ָאדער 
אינסטינקטיװע הַאנדלונגען. איך מײן דערמיט צו זָאגן, ַאז דָאס קינד 
טוט זײ ָאן שום ּװנה18 ָאדער בַארעכנטקײט19, נָאר געשטױסן ֿון 
געֿיל. די זַאך, װָאס ַֿארשַאֿט אים ַֿארגעניגן און ֿרײד, אַלט20 
עס צו טָאן, און אױב ַֿארקערט, — הַאלט עס זיך ָאּ. דעריבער 
מעׂים,  זײערע  לױט  קינדער  װעגן  אורטײלן21  ניט  מיר  קָאנען 
ּונקט װי מיר װעלן ניט זָאגן אױף ַאן ָאקס22, װָאס עסט גרָאז און 
הָארעװעט23 צו בַאַארבעטן די ערד, ַאז ער איז גוט און ֿרום, און 
אױף ַא װילדער מידבר־חיה24, ַאז זי איז ַא רשע25. יעדער לערער 
זיך צו דער הײליקער עֿודה26,  דַארף דעריבער, װען ער נעמט 
צו לערנען און דערצִען יונגע קינדער און צו ַֿארֿלַאנצן27 אין 
זײ חכמה און גוטע מידות28, אין זינען הָאבן, ַאז ער הָאט ניט צו 
טָאן מיט קײן ַֿארנונֿטיקע29 מענטשן, נָאר מיט „בעלי־חײם"30, 
ַֿארשטַאנד  מענטשישן  דעם  אױֿצונעמען  מסוגל31  זַנען  װָאס 
זײערע  ָאנשטרענגונגען מצד32  נָאך גרױסע און שטַארקע  ערשט 
ון זײערע ]די דערצִערס[ גַסטיקע  דערצִער, און — ָאּהענגיק33ֿ 
גַאנצן  אין   ]...[ איז  שָאטן34  דער  װי  ּונקט  און  מעגלעכקײטן. 
ענלעך צו דער זַאך, װָאס ער שָאטנט ָאּ, ַאזױ זַנען אױך ַאלע 
ון  ון קינד און זַנע כַארַאקטער־אײגנשַאֿטן35 ָאּהענגיקֿ  מידותֿ 

די מידות און ֿירעכצן36 ֿון לערער. ]...[

„בריװ װעגן דערצִונג“ )אויסצוג(
ֿון שלום־יעקֿ ַאברַאמָאװיטש1

איבערגעזעצט אויף יִדיש דורך י. רָאטענבערג, דָא לויט ַא רעדַאקטירטער ווערסיע ֿון מענדעלע־בוך, מיט 
נחמן2 מַזילס אויסבעסערונגען.

1. Sholem-Yankev Abramovitsh (1836–1917) 2. nakhmen 3. koydem d’abord/irst 4. gufe lui-même/himself 5. makhmes à cause de/because 

of 6. faible/insuicient 7. e’mesn ... véritable sens/true meaning 8. conscient/conscious 9. mature 10. khokhme intelligence 11. caché/hidden 

12. brouillard/fog 13. saphir/sapphire 14. caché/hidden 15. splendide/magniicent 16. maysim actions 17. mi’ese laides/ugly 18. … kavone 

sans aucune intention/with no intention 19. calcul/calculation 20. il se dépêche/he hurries 21. juger/judge 22. bœuf/ox 23. trime/labors 

24. … midber-khaye animal sauvage du désert/wild desert animal 25. roshe méchant/wicked 26. avoyde ici tâche/here task 27. implanter/plant 

28. mides qualités/character traits 29. raisonnables (germ.)/reasonable (Germ.) 30. bale-khaim êtres vivants/living beings, sing. bal-khay בעל־
/mesugl capables/capable 32. mitsa’d de la part de/on the part of 33. dépendants/dependent 34. ombre/shadow 35. traits de caractère .31 חי
character traits 36. comportement/behavior.

ַאברַאמָאװיטש,  „בריװ װעגן דערצִונג“ ֿון שלום־יעקֿ 
ּובליקירט אין דער העברעִשער צַטונג המגיד, 1857

צו לייענען דעם גַאנצן בריוו :
ytmtm.fr/108brivheb : העברעִש

ytmtm.fr/108brivyid : יִדיש
ytmtm.fr/108ingvb : ענגליש
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1. simen signe/sign 2. sakone danger 3. détruit/destroyed 4. no’yekhn à Noé/Noah 5. arc-en-ciel/rainbow 6. tana’kh Bible juive/Jewish Bible 

7. … iker surtout/mainly 8. neviim prophètes/prophets 9. menace/threatens 10. planait/hovered 11. ici/here surface 12. akhu’ts à part/aside 

from 13. mabl déluge/lood 14. rosée/dew 15. courants/streams 16. yamen mers/seas 17. gan-eydn paradis/Paradise 18. yam-suf mer Rouge/

Red Sea 19. yisroel Israël 20. noyer/drown 21. sonim ennemis/enemies, sing. ׂונא soyne 22. miryams … le puits de Miriam/Miriam’s well 
23. midber désert 24. moyshe rabeynu Moïse (notre maître)/Moses (Our Teacher) 25. rocher/rock 26. i’kerdik primordial/basic 27. curieux/

curious 28. disparu/disappeared 29. ne fait aucun efort/makes no efort 30. jacasse/babbles 31. … sof sans cesse/endlessly 32. meshuge fou/

crazy 33. mots composés/compound words 34. rincer/rinse 35. matse-… eau pure qu’on utilise pour faire des matsot/pure water used to make 

matsot 36. prélever/collect 37. hispayles enthousiasme/enthusiasm

ַער און אין ווַאסער“,  „ַֿאר דיר, מַן טַערע, וועל איך גיין איןֿ 
ַאזוי זָאגט ַא ַֿארליבטער ווי ַא סימן1 ֿון זַן ליבע. ווָאס קען 
מיט  צוויי עלעמענטן ?  דָאזיקע  די  ווי  סּנה2  גרעסערע  ַא  זַן 
ַארטיליקט3 די וועלט. דערנָאך  ווַאסער הָאט גָאט שוין איין מָאלֿ 
הָאט ער צוגעזָאגט נחן4 ַאז ער וועט מער נישט שיקן די ווַאסערן 
און געגעבן דעם רעגן־בויגן5 ווי ַא צייכן ֿון זַן ווָארט. אין ּנך6 
זַנען ָאבער דָא ַא סך מָאמענטן, דער עיקר7 אין די רייד ֿון די 
ַער.  נֿיאים8, ווען גָאט סטרַאשעט9 ַאז ער וועט ַא מָאל שיקן ַאֿ 
ֿונעם  ּנך,  אין  אומעטום  מען  געֿינט  ווַאסער  טעמע  די 
ון גָאט הָאט געשוועבט10 איבערן  ערשטן טָאג ָאן, ווען „דער גַסטֿ 
געזיכט11 ֿון די ווַאסערן“. ַאחוץ12 דעם מבול13 ווערט ווַאסער 
ָאֿטער דערמָאנט צום גוטן : טוי14 און רעגן, טַכן, שטרָאמען15, 
גן־ ֿון  ַארויס  ֿליסן  ווָאס  טַכן  ֿיר  די  ימען16.  און  קווַאלן 

גָאט הָאט געשָּאלטן צו רַאטעווען  ווָאס  ים־סוף18  עדן17, דער 
די קינדער ֿון יׂראל19 און צוריק ַֿארמַאכט צו דערטרענקען20 
רבנו24  משה  מידבר23,  אין  ברונעם22  מרימס  ׂונאים21,  זייערע 
עלדז25. גָאט ַאליין ווערט ָאנגערוֿן „ַא  ונעםֿ  צַאּנדיק ווַאסערֿ 
קווַאל לעבעדיק ווַאסער“. אינעם לעבן ֿונעם ֿרומען יִד איז 

רייניקן און זיך רייניקן מיט ווַאסער גָאר עיקרדיק26. 
אינעם טָאגטעגלעכן לעבן זַנען דָא טשיקַאווע27 אויסדרוקן 

מיטן ווָארט ווַאסער :
ווַאסער“ מיינט : ער רעדט ֿליסיק  ַא  ווי  יִדיש  — „ער רעדט 

)אויך ַא ווַאסער ֿליסט !(
גַאנצן  אין  איז  ער  מיינט :  ַארַן“  ווַאסער  אין  ווי  איז  „ער   —

ַֿארשווּנדן28.
ָאן29  ניט  זיך  שטרענגט  ניט,  ַארבעט  ווָאס  מענטש  ַא  וועגן   —
ָאדער הייבט ניט אויף ַא הַאנט צו העלֿן ַא צווייטן, זָאגט 

מען : „ער טוט ניט קיין הַאנט אין קַאלטן ווַאסער !“.
— „ער מַאכט מיר ַא ווַאסער אין אויער“ מיינט : ער ּלַאּלט30 

ָאן ַא סוף31, ער מַאכט מיך משוגע32 מיט זַנע רייד.

יִדישע  אינטערעסַאנטע  גָאר  ָּאר  ַא  דָא  זַנען  דערצו 
צונויֿהעֿטן33 :

רי, איז  רומער יִד שטייט אויף אין דערֿ  — „נעגל־ווַאסער“ : ווען ַאֿ 
די ערשטע זַאך ווָאס ער טוט : זיך ָאּשווענקען34 מיט ווַאסער 

די שּיץ ֿינגער. דָאס רוֿט מען „ָאּגיסן נעגל־ווַאסער“.

— „מצה־ווַאסער“35 : ווַאסער מיט ווָאס מע בַאקט מצות. מע מוז 
עס ָאנשעּן36 קורץ ַֿאר זונַֿארגַאנג און לָאזן ָאּקילן אין 
שטוב איבער נַאכט. יעדערער דַארף דָאס הָאבן. דעריבער 
זָאגט מען, וועגן ַאן ַארטיקל ווָאס ַֿארקויֿט זיך גוט, ַאז 

„מע צעכַאּט עס ווי מצה־ווַאסער“.

צוריק צום ַֿער, לָאמיר דערמָאנען ַא ָּאר ַֿארשּרייטע 
אויסדרוקן :

— זָאגן ַאז ַא מענטש איז „ֿלַאם־ַֿער“ מיינט ַאז ער איז ֿול 
מיט התּעלות37, הָאט גרויס ענטוזיַאזם ַֿאר עּעס.

— זָאגן ַאז עמעצער „קריכט אין ַֿער“ מיינט ַאז ער איז גָאר 
אומָֿארזיכטיק, זוכט ּרָאבלעמען...



ַֿער און ווַאסער
ֿון רובי מָאנעט

ון 16טן יָארהונדערט,  „מוכַאמעדס הימלישע רַזע“, אילוסטרַאציעֿ 
צוגעשריבן צום ּערסישן מָאלער סולטַאן מוכַאמעד נור

אַרום ַא וואָרט
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ווען  מלחמה38  ַא  אין  מָאמענט  ַא  איז  „ַֿער־ָאּשטעל“  ַא   —
ַא  אויף  שיסן  צו  נישט  מער  בַאשטימען  ַארמייען  ביידע 

געוויסער צַט. 
צו  טויג  ווָאס  קליינער מכשיר40  ַא  איז  „ַֿער־געצַג“39  ַא   —

ַֿאררייכערן41 ַא ַּאּירָאס.
— „ַֿערווערק“42 זַנען קליינע רַאקעטן ווָאס מע שיסט ַארויף 
אין הימל צו מַאכן ַא שיינעם סּעקטַאקל ֿון ֿינקלענדיקע 

ֿילקָאלירטע ָֿארמען.
— ַא ַֿער ווָאס ַֿארכַאּט ַא הויז צי ַא שטָאט איז ַא ׂרֿה43, 

און ּדי44 דָאס אויסצולעשן רוֿט מען די ַֿער־לעשער.

„ַֿערן“  ווערב  ַא  דָא  אויך  ס'איז  ָֿארזיכטיק :  זַט  ָאבער 
מיינט  ווָאס  און  ַֿער,  מיט  טָאן  צו  גָארנישט  הָאט  ווָאס 
מע  געלעגנהייט.  ַא  צי  דַאטע  ַא  ָאּמערקן46  ָאדער  ּרַאווען45 
ַאנדער  ַאן  ָאדער  געבוירן־טָאג,  ַא  יום־טו47ֿ,  ַא  ַֿערן  קען 

געלעגנהייט. דורכֿירן ַא ַֿערונג איז ווי ּרַאווען ַא ׂימחה48. 
ַא ַֿערלעכע49 געלעגנהייט איז ָאבער ניט ַאבי ַא ַֿארווַלונג, 

עס איז ערנסטער, מיט שטַאט50, מיט ַּארַאד. 
ווי אינעם  זַאך,  גָאר ֿרַנדלעכע  ַא  ַא ַֿער  איז  מָאל  ַא 

שיינעם ליד :

ַארום דעם ַֿער, מיר זינגען לידער,

די נַאכט איז טַער, מע ווערט ניט מידער…

שטַארקע  ַא  ווי  ַֿער  דערמָאנען  ניט  מען  קען  ווי  ָאבער 
ַער אין זַנע ביינער“, „ברענען  ַער אויף אים“, „ַאֿ  קללה51 : „ַאֿ 
זָאל ער“, ָאדער ַאֿילו52 „זָאל ער ברענען און ברָאטן !“ דָאס איז 
געווען מַן בָאבעס בַאליבטע קללה — זי ֿלעגט שטיין און קָאכן, 
מישן אין טָאּ און מורמלען )קעגן וועלכן עס איז53 אמתן ָאדער 

אויסגעטרַאכטן54 ׂונא( „ַא ַֿער אין זַנע ביינער ַארַן !“

נישט נָאר בַ יִדן זַנען ַֿער און ווַאסער סימבָאלן ֿון קַאטַאסטרָאֿע און וועלט־
ַאן איבערזעצונג ֿונעם ליד  אונטערגַאנג1. אויף ָאט דער טעמע ברענגען מיר דָא 
„ַֿער און אַז“, געשריבן ֿונעם בַאווּסטן ַאמעריקַאנער דיכטער, רָאבערט ֿרָאסט 
)1874–1963(. ַא וויכטיקער און אויך ַא ָּאּולערער ָּאעט, איז ֿרָאסט בַארימט 
מיט זַן ֿעִקייט צו בַאשרַבן ּשוטע2 מענטשן און טָאג־טעגלעכע3 ַּאסירונגען אין 
ַא סטיל ווָאס גיט איבער4 די קלַאנגען ֿון דער ַאמעריקַאנער גערעדטער שּרַאך. 
טעמע — וועלט־אונטערגַאנג !  יִדישלעכער  גָאר  ַא  וועגן  עס  גייט  ליד  דעם  אין 
דער איבערזעצער5, מאיר־זימל טקַאטש6 )1894–1967(, הָאט געשריבן ָּאעזיע און 

משלים7 אויף יִדיש און הָאט אויך איבערגעזעצט יעסענינען8 ֿון רוסיש.
 

ַֿער און אַז
איינער זָאגט : די וועלט וועט אונטערגיין אין ַֿער

ַא צווייטער זָאגט ַאז אַז וועט זי צעשטערן.
לויט דעם ווָאס כ'הָאב ַֿארזוכט ֿון גלוסטונג9 ּמיד10 נַער,

הַאלט איך מיט די ָאנהענגער11 ֿון ַֿער
נָאר אויב די וועלט וועט צוויי מָאל חרו12ֿ ווערן,

דַאכט זיך מיר ַאז איך ווייס ֿון הַאס13 ַא סך
צו זָאגן ַאז אויך אַז איז ניט קיין שלעכטע זַאך

ווי ַא צעשטערער14, ווָאס מען דַארף ניט מערער15.

ַֿער און אַז
ֿון רָאבערט ֿרָאסט

1. la in du monde/the end of the world 2. po’shete simples/plain, ordinary 3. quotidiens/everyday 4. transmet/transmits 5. traducteur/

translator 6. meyer-ziml Tkatsh 7. mesholim fables, sing. משל moshl 8. Sergei Yesenin (1895-1925) 9. désir/desire 10. tomid toujours/always 

11. partisans/proponents 12. khorev … être détruit/be destroyed 13. haine/hatred 14. destructeur/destroyer 15. מער.

38. milkhome guerre/war 39. briquet/cigarette lighter 40. makhshir instrument 41. allumer/light up 42. feu d’artiice/ireworks 43. sreyfe 

incendie/ire (conlagration) 44. kede’y ain de/in order to 45. célébrer/celebrate 46. marquer, commémorer/mark, commemorate 47. yontef 

fête/holiday 48. simkhe party/fête 49. solennel, pompeux/solemn, ceremonial 50. faste/pomp 51. klole juron, malédiction/oath, curse 

52. afile même/even 53. quelconque/any 54. e’mesn … véritable ou imaginaire/real or imagined.

רָאבערט ֿרָאסט )1874–1963(
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1. se souvient/remembers 2. Renée Kaluszynski 3. de longue date/long-time 4. évoquer/refer to 5. rappeler/recall 6. bons mots/sayings 

7. sofkl-so'f inalement/ inally 8. choix, ici morceaux choisis/sample 9. avrom 10. mishpokhes familles/families 11. tombés amoureux/fell in 

love 12. erets-yisroel Palestine 13. langui/missed 14. avromtshik, dim. de/of Avrom 15. kha’sene … se sont mariés/got married 16. de plus 

en plus/more and more 17. khadoshim mois/months, sing. חודש khoydesh 18. naissance/birth 19. le pays des droits de l’homme/land of human 

rights 20. sibes raisons/reasons 21. avade bien sûr/of course 22. grandit, ici augmente/(the food) gets bigger 23. joue/cheek, dim. de/of בַאק 

24. maylegeyre ruminant/animal that chews its cud 25. milkhome guerre/war

די מַאמע
מַן מַאמע הָאט געהייסן מַאניע און מַן טַאטע ַאֿרהם9. 
זיי הָאבן געוווינט אויף דער זעלבער גַאס, די משּחות10 
הָאבן זיך געקענט און די צוויי יונגע מענטשן הָאבן זיך 
בַאלד ַֿארליבט11. דער מַאמעס משּחה הָאט עמיגרירט 
די  קינדער.  ַאלע  מיטגענומען  און  ארץ־יׂראל12  אין 
ַאֿרהמטשיק14.  איר  נָאך  געבענקט13  ָאבער  הָאט  מַאמע 
חתונה  הָאבן  זיי  און  ּוילן  קיין  צוריקגעָֿארן  זי  איז 
ַאלץ16  געווָארן  איז  ּוילן  אין  ס'לעבן  ָאבער  געהַאט15. 
שווערער, הָאבן זיי בַאשלָאסן צו ָֿארן קיין ֿרַאנקרַך. 
זיי זַנען ָאנגעקומען אין אויגוסט 1930, צוויי חדשים17 
ַֿאר מַן געבורט18. זיי הָאבן געווָאלט, איך זָאל געבוירן 
ווערן אין „לע ּעִ דע דרַּא דע ל'ָאם“ )„דָאס לַאנד ֿון 
מענטשנרעכט“19 אויף ֿרַאנצייזיש(. די מַאמע הָאט מיר 
ַא מָאל געזָאגט : מיר זַנען ַאוועק ֿון ּוילן צוליב דרַ 
סיבות20 : די ָארעמקייט ַאוודאי21 און דער ַאנטיסעמיטיזם, 

נָאר אויך די שווערע ווָאג ֿון דער יִדישער רעליגיע.
 

קינדער־יָארן
איך בין געווען ַאזַא קינד ווָאס וויל נישט עסן. די מַאמע 
ֿלעגט זָאגן ַאז בַ מיר ווַאקסט22 אין טעלער. ווען איך 
הָאב געהַאלטן דעם ביסן אין מויל הָאט זי מיר ַא קלַאּ 
ביסט  ַארָאּ.  „שלינג  געזָאגט :  און  בעקל23  אין  געטָאן 
נישט קיין מעלה־גירה24“. ֿלעג איך טוישן דָאס עסן ֿון 

איין בַאק אין דער ַאנדערער.
ס'איז  און  מלחמה25  די  אויסגעברָאכן  ס'הָאט  ווען 

נישט געווען קיין עסן, הָאט זי געזָאגט : 

— איצט איז זי געווָארן הונגעריק ! 
— מַאמע, איך בין הונגעריק. 

— נעם ַא שטיקל ברויט. 
— מיט ווָאס ? 
— מיט די ציין.



רענע געדענקט1... די מַאמע ֿלעגט זָאגן
רענע קַאלושינסקי2, ַא לַאנגיָאריקע3 לערערין און מיטַארבעטערין ֿון ַּאריזער יִדיש־צענטער – מעדעם־

ביבליָאטעק, ֿלעגט זיך ָאֿט מָאל ַֿאררוֿן4 אויף דער מַאמען, דערמָאנען5 איר שַארֿע צונג, ציטירן אירע 
ווערטלעך6… מענטשן ֿלעגן איר זָאגן : דו ווָאלטסט זיי געדַארֿט ַֿארשרַבן, נישט צו ַֿארגעסן. איצט הָאט 

זי סוף־ּל־סוף7 טַאקע ָאנגעהויבן צו ַֿארשרַבן. מיר ברענגען דָא ַא קליינעם אויסקלַב8.

רענע קַאלושינסקי
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ַאזוי ֿלעגט זי זָאגן
און  מענטשן,  ָאּצושַאצן26  געהַאט  ליב  זייער  הָאט  מַאמע  די 
מען  הָאט  מֿין27“  קיין  נישט  בין  „איך  געזָאגט  הָאט  זי  ווען 

ַֿארשטַאנען ַאז ערגער קען ניט זַן.
ווען די מַאמע ֿלעגט הערן ַאז מענטשן קלָאגן זיך28 ווען זיי 
הָאבן גָארנישט אויף ווָאס זיך צו קלָאגן, ָאדער מעׂיות29 וועגן 
די ּרָאבלעמען ֿון רַכע לַט און בַארימטע ּערזענלעכקייטן, 

ֿלעגט זי זָאגן : „זייערע צרות30 הָאבן ניט קיין יִדישן טעם31“.
ָא  „מַארשע  אויֿן  צירונג32  ַֿארקויֿן  ֿלעגט  מַאמע  די 
אוירינגלעך,  ביליקע  ֿרַאנצייזיש( :  אויף  )„ֿליימַארק“33  ּיס“ 

ֿינגערלעך34, הַאלדזבענדער… הָאב איך איר ַא מָאל געֿרעגט 
ַֿאר ווָאס זי ַֿארקויֿט ניט קיין צלמלעך35 און מגן־דודלעך36, 
זי געענטֿערט : „מענטשן  גוט. הָאט  זייער  זיך  ווָאס ַֿארקויֿן 

דַארֿן ניט טרָאגן קיין צעטעלע37. מע איז ווָאס מע איז !“.
ווען ַא קרָאם38 איז איר ניט געֿעלן, ווַל די סחורה39 הָאט 
איר אויסגעזען צו מיאוס40 ָאדער צו טַער, ֿלעגט זי זָאגן : „בַ 
זיי איז 'נַא דיר41 געלט און גיב מיר גָארנישט !'“. ָאט די ווערטער 
הָאט זי ַאזוי ֿיל איבערגעחזרט42 ַאז ביז הַנט צו טָאג זָאגט עס 
איר אור־אייניקל43 מַארי, און אויך מַאריס חֿרים44, ַאֿילו45 די 

נישט־יִדישע !

26. juger/judge 27. … meyvn je n’ai pas la compétence (pour juger, iron.)/I’m no expert, What do I know? 28. se plaignent/complain 29. mayses 

histoires/stories, sing. מעׂה mayse 30. tsores ennuis/troubles 31. tam saveur/lavor 32. bijoux/jewels 33. marché aux puces/lea market 
34. bagues/rings 35. tse’ylemlekh petites croix/little crosses 36. mogn-do’vedlekh petites étoiles de David/little Jewish stars 37. étiquette/

label 38. boutique/shop 39. skhoyre marchandise/goods 40. mies laid/ugly 41. tiens, prends/here’s 42. i’bergekhazert répété/repeated 

43. arrière-petite-ille/great-granddaughter 44. khaveyrim amis/friends, sing. חֿר khaver 45. afile même/even.

„דָאס קינד וויל נישט עסן“. די קליינע רענע מיט איר מַאמען, טַאטן און ֿעטער
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1. hemshekh suite/continuation 2. bifra’t en particulier/especially 3. chercheur/scholar 4. Arnaud Bikard 5. insisté/emphasized 6. tsar-
balekha’imnikes défenseurs des animaux/defenders of animal rights 7. tkufe époque/time 8. informons/inform 9. svives milieux/circles 

10. éminents/column called “Prominent…” 11. consacré/devoted 12. Alter Kacyzne (1885-1941) 13. accessible 14. lien/link.

הָאט  טעם־טעם  לעצטן  אונדזער  אין 
טעמע  די  ַאז  דערוויסן  זיך  געקענט  איר 
אין  ֿרעמד  נישט  גָאר  איז  „וועגעטַאריזם“ 
דער  הָאט  בֿרט2  יִדיש.  ֿון  וועלט  דער 
ָֿארשער3 ַארנָא ביקַאר4 געלייגט דעם טרָא5ּ 
געווען  זענען  ווָאס  שרַבער  יִדישע  אויף 
צער־בעלי־חיימניקעס6  און  וועגעטַאריער 
אין ַא ּקוֿה7 ווען די טעמע איז ווַט נישט 
נומער  דעם  אין  מָאדע.  דער  אין  געווען 
מעלדן8 מיר אַך ַאז, ֿון דער צווייטער זַט, 
זיך  סֿיֿות9  וועגעטַארישע  די  אין  מען  הָאט 
שרַבער,  יִדישע  מיט  ַֿאראינטערעסירט 
ַֿארשטייט זיך ַאז מיט די, ווָאס זענען געווען 
וועגעטַארישע  ַא  וועגעטַאריזם.  צו  צוגעצויגן 
 The Jewish Vegetarian געזעלשַאֿט 
 )1960 )געגרינדט אין ענגלַאנד אין   Society
 The Jewish צַטשריֿט,  ַא  ַארויס  גיט 
Vegetarian )געגרינדט אין 1966( ווָאס הָאט 
„ּרָאמינענטע10  רובריק  ַא  געהַאט  מָאל  ַא 
בַשּיל  צום  איז  דָארטן  שרַבער“.  יִדישע 
ַאלטער  געווידמעט11  ַארטיקל  ַאן  דערשינען 
זיך  געֿינט  ַארטיקל  דער  ָאט  קַאציזנע12. 
דער  אין  „ַאלטער־קַאציזנע־ַארכיוו“  אינעם 
דיגיטַאליזירט  איז  ווָאס  מעדעם־ביבליָאטעק, 
איז  און   )ytmtm.fr/108kacyzne( געווָארן 

צוטריטלעך13 אונטער דער ַֿארבינדונג14 :
ytmtm.fr/108veget

וועגעטַאריזם איז געזונט, זָאגט מען, טָא לייענט 
געזונטערהייט !

וועגעטַאריש )המשך1(
ֿון עוולין גרומבערג

The Jewish Vegetarian די צַטשריֿט

ַאלטער קַאציזנע
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Nom/name  ...................................................................................................................... נָאמען 
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Groupe (10 exemplaires)/group (10 copies) 
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Maison de la culture yiddish — Bibliothèque Medem
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tamtam@yiddishweb.com
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Signature ............................................................................................................... אונטערשריֿט 

Date .................................................................................................................................. דַאטע 

שיקט דָאס צעטל אויֿן ַאדרעס
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דער יִדישער טעם־טעם איז ַאן אײן־
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מיר ַֿארבעטן אַך
— זיך צו ַאבָאנירן אויף :
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די רעדַאקציע


