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 אנדענק דעם געהייליקט איז באגד דער
 פי־ יידישער דער פרן בריער דעם פון

 זיין צו באראכאוו בער לאלאגיע
(1927 ,17 )דעצעמבער יארצייט צענטן

 ריי א ,,שריפטן" די אין באגרישן צו נחת דעם ווידער איצט אויך מיר האבן לאנדוי־בוך אונזער אין ווי פונקט
 דעם צינבערגן, י. ד״ר ליטעראטור־הישטאריקער דעם גינזבורגן, ש. הישטאדיקעד דעם זיי צווישן מיטארבעטער, נייע

 לאנדויבוך דעם אין ווי פונקט או אונטערצושטרייכן, נייטיק פאר אויך האלטן מיר ראבאקן. א. א. ד״ר פשיכאלאג
 ווישנשאפטלער, אווינע שריפטן די אין מיטארבעט דער צו צוצוציען אפנעגאלטן איצטער אויך אונו האט אווי
און עשטישן פון פראפעשאר אנדערשאן, וואלטער ד״ר יידיש: אין געדרוקט ניט ביואהער זיך האבן וואט

 קאג־ היללעשום, מ. י, ה׳ ;ווין גלאנק, רודאלף ד״ר ;אוניווערשיטעט דערפעטער אין פאלקלאר פארגלייכיקן
 יידישער דער פון דירעקטאר פריימאן, אהרון ד״ר פראפעשאר אמשטערדאם; אין ראוענטאליאנא דער פון שערוואטאר

 פילאלא־ ראמאנישער פין פראפעשאר שפיצער, ל. ד״ר ;פראנקפורט־מאין ביבליאטעק שטאטישער דער אין אפטיילונג
 דערשיינונג, נאטירלעבער דער פון אוישדרוק אן פאקט דאזיקן דעם אין זעען מיר אוניווערשיטעט. מארבורגער אין ניע
 אריבער יידיש־פארשונג דער פון שווערפונקט הער זיך טראגט מזרח־יידנטום פון אויפשטייג קולטורעלן מיטן צוואמען אז

שפראך. יידישער דער אין
 גע־ געווען טיילווייז איז ארטיקל זיין וואש אנדערשאן, פראפ׳ פון )אחוץ העדן דערמאנטע די פון ארבעטן די

 איצטיקן אונזער פאר ארבעטן עטלעכע נאך זייגען חוצדעם דייטש. פון געווארן איבערגעזעצט זיינען יידיש( אין שריבן
 פון ארטיקל דער — רושיש פון לאנדוים; א. ד״ר און ווילערש י. ד״ר — דייטש פון געווארן: איבערגעזעצט באנד

.509 ו׳ און 493 ז׳ אויף נאטיצן י,ווילערש ד״ר —פויליש פון קאגאראוו; י. פראפ׳

 אבער זיך האט ליירער ארטיקלען. אנדעדע ריי א נאך צוגעגרייט געווען זיינען באנד צווייטן רעם פאר
 —מאטעריאל טייל היפשער א אז אזוי מאש, איצטיקער דער איבער פארברייטערן נעלאזט ניט בוך דעט פון פארנעם דער
 רעם מיט פארשטענדיקרנג א לויט אוישנבלייבן. געמוזט האט — שווערערער טעכניש אדער אנגעקומענער שפעטער דער

 פילאלאגישן ן ט דרי דעם ועצן צו איבעררייש, אן אן תיכף, צוגעטראטן שעקציע די אבער איו קלעצקין ב. פארלאג
 די ווען מאמענט, דעם אין .1928 פשח ווי שפעטער ניט דרוק פון ארויש וועט ער או פארהאפן, מיר און באנד,
:באנד דעם פאר אוישנעזעצט זיינען נעשריבן, ווערן שורות

 דעם אויף קלאנליר דאש שאצקי, י. ד״ר ש״ק; מאיר ר׳ פון אלעגאריע הישטארישע די ריווקינד, יצחק
 הורוויצעש חייקל ונגער, א מ. באגעגענישן; ליטערארישע קראנצם פיליפ שטארקמאן, מ. ;ווארמש פון חורבן

 פון טראנסקריפציעם בירנבוים, ש. ד״ר ;פאלקשגלויבן יידישן רעש אין טויט דער אנ-טקי, ש. ;יחום־בריוו
 אינ־ ווישנשאפטלעכן יידישן דעם פון ארכיוו דעם )אויש שלוס-עליכמען פון בריוו ניט־פובליקירטע 30 יידיש;

 דער אויש י, נבער י צ י. ד״ר לילית; פאדוע(, אין אוניווערשיטעט פון )פראפעסאר צאללער י. ד״ר שטיטוט(;
 העברעאיש־יידישע ערשטע דאם ן, א ק פ. באהעפטוננען; נראמאטישע י, ק צ וארע א. ליטעראטור; אלט־יידישער

 מאטעריאלן ויב, ט י. גינטילא; כריואשטאם יאן בישקופ דער מחבר ויין און שפדאך פוילישער דעד אין לייענבוך
לויוויטש. פון יוערטערבוך א צו

 ;נלייכווערטלעך משכילישע און לומדישע ן, י יל בי ש. באנד: דריטן דעם אין ארייגגיין געווים וועלן חוצדעם
 פאמיליע־נעמען די ג, נבער ע ש יי ו ו ש. ד״ר טעקשטן; פאלקשמעדיצינישע אלט־יידישע לד, א וו נ ו גר מ. ד״ר



 ש״ם־ראמאן, ;עטימאלאניעם יכל, י ל ד. ויושע; מדרש יידישער דער וי, נד א ל ל. ד״ר יידן; אוקריינער די פון
רומעניע. אין פרעסע יידישע יאר 75

מיטארכעטער. נייע און אלטע פון ארכעטן נאך זיינען צוגעזאנט
 אקטאבער טן16 )דעם נעיוארן נפצר איו נעדרוקט זיך האט כאנד צווייטער איצטיקער דער וואט צייט דער אין

 דער אין ריווקינד יצחק אן אים רופט עם ווי כדודו", ש״ץ מאיר ר׳ "א דענווער, אין ספיוואק חיים ד״ר (1927
 מיר האבן יידיש פאר טוער איכערגעגעכענעם דאזיקן דעם פון טויט דעם מיט .111 באנד אין ארטיקל צום הייליקונג
 וויסנשאפטלעכן יידישן דעס פון פריינד ווארעמן א אויך נאר שריפטן, אונזערע פון מיטארבעטער א נאר ניט פארלוירן

בכלל. אינסטיטוט

 געווארן אויסגענוצט שוין ויינען ארטיקלען טייל ביי וואס דאס, איו שריפטן באנד איצטיקן רעם אין ניים א
 איג־ אונזער אז סימן, א נאר צופאל־זאך, קיין ניט איו דאם אינסטיטוט. וויסנשאפטלעכן יידישן דעם פין מאטעריאלן

 קענען מער אלץ ביכליאטעק און ארכיוו סעקציעם, אונוערע פון זאמלונגען די וועלן ווייטער וואם וואקסט. סטיטוציע
פארשער. דעם נעבן

רייוען. ן. און וויינרייך מ. פון רעדאקטירט איו באנד דער

לאנדאן. אין מאוושאוויטשן ה, ד״ר יישר־כוח א קומט ענגליש אין קיצור דעם איבערועצן פאר
 מעטראנפאוש דעם קאמערמאכער, י. ח׳ פארוואלטער זיין קלעצקין, ב. פארלאג דעם דאנק הארציקן א

 מעגלעך ניט וואלט מיטהילף טעטיקער זייער אן זעצער. איבעריקע אלע און ציארקא מ. זעצער רעם סטעקין, י. ח׳
 פינקטלעב" פיל אזוי פאדערט וואם בוך, וויסנשאפטלעך א ארויסצוברענגען באדינגוננען טעכנישע ווילנער די ביי געווען

נעדולד. און אויפמערקזאמקייט קייט,

 דעם פון סעקציע פילאלאגישע די
אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן יידישן

סענןרמטאר וויינרייך, מ.1927 דעצעמבער
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מאיר ברודער זיין צו בריוו זבארעזשערם וועלוועלע
 ווין אין קהילה יירישר דעו• פין ביבליאטעק דער פון אריגינאלן די לויט

ן( י ו )ו וואכשטיין בערנהארד ד״ר פון מיטגעטיילט

 אפ, דא דרוקן מיר וואס וועלוועלעס, בריוו די אין
 ס׳אין חכמה. קיין און תורה קיק געפינען נישט מען וועט
 עולם, של ברומו העומדים דברים פון שמום דער ניט גאר

 מענטשן. ליטעראריש־באקאנטע פון בריוו די אין לרוב ווי
 ברווער, א מ׳שרייבט ווי געשריבן, פעוטדיק זענען זיי

 און טוט ער וואס וויסן, צו — איז הויפט־תנלית דער וואס
 זענען דערפאר, טאקע אדער אזוי כאטש אים. ס׳גייט ווי
 עפעס אים אין זעען מיר וואס שפיגל, שטיק א בריוו די

 און פאלקסזיגגער דעם פון געשטאלט זיילישער דער פון
דיכטער.

 אינטע־י באציאונג דער אין בריוו די האבן מיך
 געהערט איך האב יוגנט פריער מיין אין שוין רעסירט.

 און געווען איז ער בעל־לשון א פאר וואס וועלוועלען, פון
 להכעיסניק, א כל־בוניק, א מה״יעשהניק, א פאר וואס אויך

 דעם, פאר דרך־ארץ אן בעל־תאווהניק, א מענטש, פרייער א
 יידישעד( דער — >מסתם וועלט גאנצער דער ס׳איז וואס

 די אין נישט זיך געפינט אלדינגס דאס הייליק. און ט־יער
 שטעקט וועלוועלען אין אז זען, מיר קענען להיפוך בריוו.

 און ציילן קען ער באלעבאטישקייט. שטיק א אפילו באך
 .1 רייש די אפצוגעבן וועמען אויך, ווייסט און רעכענען

 די אז איו, עיקר דער בכך. מה של דברים זענען דאס אבער
 וועלווע־ פון שטיק א אוגז פאר אנטפלעקן בריוו דאזיקע

 פער־־ גאנצע זיין באהערשט וואס דאס, גראד נשמה, לעס
 *פריינד פאר געפיל טיף זיין :איו דאס און זענלעכקייט,

משפחה. זיין צו ליבע צערטלעכע זיין און שאפט
 קיגצ" אזעלכע ביי על־פי־רוב איז נאסור דאזיקע די

 וועלוועלע, ווי נע־ונדניק, אזא ביי אז אמת, זעלטן. לערס
 אפילו און זאך וויכטיקע א ברידער גוטע מסתם זיינען

 א אין דען מען זאל אזוי ווי נייטיק. אויך געשעפט צום
 אז איז, וועלוועלע מין א פאר וואם וויסן, שמאט נייער
 וואס און עולם? דעם נישט עם דערציילן ברירער גוטע
 קינד קיין נישט האט ער וואס היים, א אן מענטש אזא זאל
דעש פרעמד דער אין אומעטוס מאבן רינד, קיין נישט און

 )גה• ר׳ אנרופנדיק צבור, אפגעבן—ריש די אפגעבן איינעם 1
רעד׳. - ליציע(.

 פיל אזוי נישט פארנעמט זינגען און דיכטן טאג? גאצן
 ברי" גוטע וויין גלעזעלע צום דאך מוז מענטש אזא צייט!
 ווען זיין, טועה שטארק אבער זיך מ׳וועט האבן. דער

 נעפיל וועלוועלעס פון שורש דער איז דאס אז מ׳מיינט,
 וואס דערמאנען, זיך מען מוז בכלל פריינדשאפט. פאר
 העל־ אין געהאט האט השכלה די בינדונגסקראפט א פאר

דור. וועלעס
 משכיל אנדערן• צום משכיל איין פון שייכות דאס

 אדער לדעה, חברים פון ווי אנדערש גאנץ געוועזן איז
 משכילים, צווישן צייט. היינטיקער דער אין פארטיי־חברים

 )קנאת מחברים ק-ין געוועזן נישט זענען זיי ווען בפרט
 האט אנארבעטן!(, שנאה א אמאל טאקע שוין קען סופרים

 אין פריינדשאפט. כרידערלעכע אמתדיקע אן געהערשט
 די פיט פארגלייכן נישט אפילו מען קען באציאונג דער

 אידעע זעלבע די פארא-יניקט האש חסידים די חסידים. די
 די געווען כביכול איז וואס רבץ, צום ליבע די ובפרט
 גע" זיין מיט זוכה איז יעדער נישט ודיל השי״ת, צו ליבע

 זעט רבין דעם אהבת־השם. פון מדרגה די דערגרייכן צו פיל
 עולמות די אין איז ער ווייל און אים הערט מען און מען

 א אויך חסידים די האבן היים, דער אין ווי העליונים
 האבן אחדות דעם וועגן טאקע דערווישט. דערפון ששיק

 רב צום ביז שמש פונעם באהערשט. לעבן דאס חסידים די
 ביי ווי פונקט רבין, פונעם סמיכה די האבן געמווש האבן

 איי" נאר לאזן זיי וואס פארטייען, פאליטישע היינטיקע די
 איו חילוק דער שטעלעס. די צו צו לייט זייערע פון נעם
 באסת" מענטש נישט־חסידישן א האבן חסידים די אז נאר,
 דברי- אין אבער ייד. ערלעכן אן פאר געהאלטן נישט דיק
 וואס זיין, צו דאס אויפגעהערט. פריינדשאפט די האט חול

נישט. קונץ קיין גאר איז גוט, פאר האלט יעדער
 ביים זענען די משכילים. די ביי געוועזן איז אידערש

 דעם שטעשל, אין דאקשער רעם מילא געוועזן. מבוזה רוב
 געטרויט נישש זיך מען האש סוחר גרויסן דעם פאסעסער,

 אנגעטאן. דרך״ארץ נאך אים האט מען און זאגן צו עפעס
 משכיל, ארעמער דער אויסגעגאסן האט באד גאנצע דאס
 טךפהי די פיט יוגגערמאן דער מחבר, דער לערער, דער

^סולם.

111 שיישפן פיל^נישע
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 איז פארקויפן, צו געהאט האבן משכילים די וואס
 זייער לסוחר. עובר איז זי מאס סחורה, קיין געוועזן נישט

 אריינצוברענ־ לעבן, יידישע דאס פארשענערן צו אידעאל
 אלטן דעם שטיבער, יידישע די אין לופט און ליכט גען

 גע־ פארשטאנען נישט רוב דעם פון איז אויסצובטלנען חמץ
 אוועק־ געקאסט. פיל לזה חוץ זיי האט אידעאל דער ווארן.

 אין שמערץ א איבער לאזט ירושה אלטע אוא צווזארפן
 דעם פון פיל אזוי זיי ריידן דעריבער טאקע און הארץ,
 נאך שטעקן זיי אז געפיל, דאס האט מען לעגן. אלטן
 דערמיט פירן זיי וואס לעבן, דאזיקן דעם אין ורובו ראשו

 פאלקסדיכטער דער למשל, וועלוועלע, אונזער מלחמה.
 נאך מען האט רואו פארטיק. דעזימיט נישט כלל גאר ווערט

 אומות די פון פאלקסדיכטערס די ביי סיוזשעטן אזעלכע
 די פאלקסדיכטונגען? וועלוועלעם אין ווי געזען, העולם

 *זע מיטגלידער די וואס חברה, קלייבע א זענען משכילים
 אלם לעבן און קהילות יידישע אלע אין צעשפרייט נען

 דעם איינער זיך באדארפן זיי סביבה. זייער אין יחידים
 וואס געדאנקען, זייערע אין שטארקן צו זיך כדי אנדערן,

 פארהערן צו כרי און שיין פאר און אמת פאר האלטן זיי
 האט וואס באליקעס, צעבראכענע אלטע די פון קראך דעס

נאטורן. פיינפיליקע איידעלע, די דערשראקן באזונדערס
 א משכיל, פשוטער א נישט איז אבער וועלוועלע

 א דיכטער, א איו וועלוועלע "העברעער". געוויינלעכער
 גיטע" זיינע ששימונגען. לירישע שטארקע מיט מענטש

 גוטע" נישט אים פאר זיינען וויין גלעזעלע ביים ברידער"
 נו־ בריוו דער ברידער. אמתדיקע סאקע נייערט ברידער",

 פון ביישפיל א איו פיבער, אין געשריבן כאשש ,31 מער
געפילס־אויסבראך. אזא

 וועלוועלען זעען צו אינטערעסאנט ס׳איו ווי אזוי
 גרונד־ לירישע זיין אויך מען דערקענט אזוי פריינד, אלם

 דעם משפהה. זיין צו זיך פארהאלטן זיין און שטימונג
 זיין איו רירנדיק זבארעזש. קיין עס ציט וועלט־וואנדערער

 האט האלבשוועסטער. ארעמע צוויי זיינע צו ליבע געטרייע
 על־פי מכתם איז דאס )און געלש פיל נישט וועלוועלע

 קע־י די אויס ליידיקט ער געלט. אויך רייניש א איז רוב(,
 דער זבארעוש. קיין געפינט, ער וואס שיקט, און שענע

 דעם וויל אעל״לשון, א מאיר, ברודער דער אדרעסאט,
 מען קען מכתם שרייבן. מליצה״בריוו מליץ, דעם ברודער,

 מלמדות־לעבן זבארעזשער דעם פון קלייגיקייטן די אלע
 מען ווי הנביא, ישעיה פון לשון דעם אין אויסדריקן נישט
 ערגערט וועלוועלע געשריגן. העברעאיש דענצמאלט האט
 מוט, ברודער דער וואס וויסן! וויל ער זיך. בייזערט דך,
 ס׳הערט וואס מאכט, רחלע שוועגערין געליבטע זיין וואס
 דער פון משכילים לויטער ברידער, גוטע די ביי נייס זיך

 העברעאישע מיט אים טראקטירט ברודער דער און חברה,
 אבער איו דערפון מאירן, צו בריוו די שרייבט ער מליצות.

 נישט אים גייען ברידער אנדערע די אז געדרונגען, נישט
 פארששייט ער וואס מאדערנער, דער בכלל איז מאיר אן.

 חיבורים שוין האט וועלכער דעס^ברורער, מיט בעסער זיך
וועלט. דער אין מפורסם שוין זעגען וואס געמאכט,

 געליב־ זיין פאר באמיט אויך זיך האט אליין מאיר
 צו עפעס השמים,־בת דער שפראך, העברעאישער טער
 עלשסטן זיין פון 1לבב״ "משכיות שריפט דער אין טון.
 אנמערי ,12 נומער בריוו דעם )זע עהרענקראנץ שלמה זון

 שיינע עטלעכע מאירן פון זענען ,29—23 ז״ז (,5 קונג
 באך באלד זיך האט ער אפגעדרוקט. שטיקלעך גייסטיקע

 ארויסגע־ ,1879 אדום אזוי יו/ בר אונזערע פון צייט דער
 יאנואר ־סטן27 דעם דארט איז און טשערנאוויץ קיין צויגן
(.7 ז׳ לבב״, ,,משכיות אין קינה די )זע געשטארבן 1895

 אויך איו בריור די פון ווערש ביאגראפישער דער
 למשל, פארגלייכט, מען ווען האנט. דער מיט אוועקצומאכן נישט

 810ז§3ק1ר1501165 פריער פון שטודיע דער מיט בריוו אונזערע

 באשיימפערלעך, מען זעט !11361־ 86ת]3תז1ז1 ^011 ז1£ז6ת1ז<3ח2
 אנדערש איז דאטן זיכערע פון ביאגראפיע א שעפן צו אז
 אויך מיר זיך גלוסט עם אויספרעגעכצער. און זכרונות פון ווי

 איו לע וועלווע אז דארט, דערציילונג דער אין גלייבן צו נישט
 צו־ פרי נאך איז דאך רומעניע. פון געווארן ארויסגעשיקש
 נאר זאל עם דאטן. ביאגראפישע זיכערע די אמענצוששעלן

 אונזערע לויט וועלוועלען זעען מיר אז ווערן, דערמאנט
 ווארשע, דראהביטש, בראד, )רומעניע(, באקוי אין בריוו

 מאל" לעמבערג, טשערנאוויץ, הארנאפאל, זבאראזש, ווין,
 פאדוואלא־ סשרי, סאמבאר, מאנעסטרישטש, לאנד(, )דאס דוי

 רוסלאנד ראמאן, קראקע, קאנסטאנטינאפאל, פיאטרא, טשיסק,
 פון טייל קליינער א נאר מסתם איז דאס אימפעריע(. )די
 דאזי" דאס געוועזן. דארט איז וועלוועלע וואס ערטער, די
 האש געוועזן, באשערט אים ס׳איז וואס לעבן, נע־ונדע קע

 ברודער, גוטער און פריינד אייביקער דער וועלוועלע,
 גע" הנאה דערפון נאך האט און אויהגעהאלטן נישקשהדיק

(:35 ז׳ ישנת״, )״שפתי •אגן געקענט ער האט אווי האט.

 אבר כנשרים אשא אשוט
 ופלח נוף כל לבור א אנוד
 גבר מברכת אל קללת טוב
הלך. הנני ושבה זקנה עד

 ווייל ריידן. איךניש וויל בריוו, די אין הומאר דעם פון
 שפראך דער וועגן אבער ווערק, ויינע פון דאס קענען מיר
 דא איו שפראך די ואגן. צו ווערטער פאר א כדאי איו

 ליטעראנור־שפראך זיין נועם". "מקל אין ווי אנדערש גאנץ
 גאליציע. אין רעדט מע ווי אזוי דווקא און יידיש ריין איו

 אים ס׳פעלט וואו דארט, נאר זיך געפיבט ווארט דייטש א
 ווי איו בריוו די פון לשון דאם גראס. צום ווארט יידיש א

 לאנג שוין האט ער וואם מושלם, א וואוילקענעווריקן, א פון
 אפילו און רייבער" "די און קאריאס" "דאן דעם געלעון

 מא־ מיט מער נישט רעדש ער ווייזע". דער "נאטאן אויך
שטארק זיךשוין האבן רוערטער דייטשע די ווייל מע־לשון,

אונגארן. (,1301ען1ו!^1) ד8אניה3 אין 1895 בעררוקט ן
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 יידיש, פוי מישעכץ א איז לשון דאס אריינגעכאפט. אים צו
 וועלוועלע, אז אינטערעסאנט, סיאיז ש. אי העבר; און דייטש

 יידי־ פיל העברעאיש אין האט בעל־לשון, גרויסער דער
 ער וואס איז, נאטור דין פאי• כאראקשעריסטיש שיזמען.
 זאכנס, יומטובדיקע צו נאר שפראך העברעאישע די בא:וצט

 יידישע דין נאר ער געברויכט זאכנם פראסשע די צו
 ארג־ משה העבראאיסט גרויסן דעם צו אפילו שפראך.

רעהו. אל איש כדבר יידיש, אויך ער שרייבט שטיין
 גוטער־ברורער וועלוועלעס ווערן נאך מוז דערמאנט

 אונזער אין ראלע א שפילט ער וואס ראהאטינער, עוזר
 לעמ= אין איין וועלוועלע שטייט איט ביי קארעספאנדענץ.

 עוזר האטעל. א פאר געלש קיין נישט האט ער אז בערג,
 6שריי זיין האנט, רעכטע זיין פארזארגער, וועלוועלעס איז

 אז מען, זעט בריוולעך פאר זיינע פון גבאי. זיין בער,
 שטיק א געהאט האט ער העברעאיש. געקענט גוט האט ער

 גע־ אויך איז אומנות זיין רועלוועלע. ווי פרנסה גלייכע
 אבער בדחן, א געוועזן איז ער באלוסטיקן. צו לייט די רועזן

 שמעון ספרים. פון זאמלער א און קענער גרויסער א דערביי
 ,׳ערך ראפאפארטס געטראפן עזבון זיין אין האט בערנפעלד

 תערט זענען זיי וואס עוזר, פון הערות מיט באדעקט מלין",
 ער (.1 אנמערקונג ,123 שי״ר׳/ז׳ )״תולדות ווערן צו מפורסם

 גע־ לעמבערג אין האבן פאר א נאך און בירער ראובן און
 וואס ווייסבערג, מאיר פראפ. "ציון". פאראיין דעם גרינדעט

 ארטיקל דעם אויף געמאכט אויפמערקזאם טיך האט ער
 האט עוזר אז מיט, מיר טיילט "נאציאנאלקאלענדער"!, אין

 ",0]62ע203—״המזכיר בלאט דעם אין מיטגעארבעט אויך

 א צושטאנדצוברענגען טענדענץ די געהאט האט וואס
יידן♦ אין פאליאקו צווישן התקרבות
 דעם אין קהילה־ביבליאטעק ווינער די האט בריור די
 וועלוועלעס מאנוסקריפטן אנדערע נאך מיט יאר הייעריקן

 ערש־ דער האט ער וואס ווייסבערג, פראפ. פון ז־ערווארבן
 פייב־ די וועלוועלען, איבער מאנאגראפיע א געשריבן טער

 21331־3261,• 46ז 13111־60(16 ארבעט: באקאנטע זיניקע׳

 "מיסטיים )אין 83ס$6ז 6168 §3!1218011)־11(1186116ס 1־111013018 0138
 און ,32 און 31 העפט פאלקסקונדע״, יידישען צום לונגען

לייפציג(. קויפמאן, וו. מ• ביי 1909 סעפאראט
 אפגעדרוקט אויסנאמען קליינע מיט זענען בריוו די

 קלאמערן. קאנטיקע אין דערגאנצונגען אריגינאלן. די ווי געטריי
 איבערגע־ טייל גרעסטן צום איך האב ארטאגראפיע די

 איז זי מחמת גרייזן, די מיט געביטענערהייט, ניט לאזט
 דעם פון צושטאנד נערוועאישן רעם פאר כאראקטעריסטיש

 דער אין שטאש איין פון נסיעות זיינע אויף שרייבער
צווייטער.
 לעווין, יודית פריילין דער דאנק הארציקער שיינער א
באזארגט. קאפיע די האט וועלכע

 ,17 יארגאנב א,311ס113116ג16ס^6ז ווינער דעם זע 1
.101 — 100 ז׳

ראשי־תברת.
 השם ירצה אם — אי״ה

 ביתו ב״ב=בני
 השם ברוך — ב״ה

 הלשון בזה = בזת״ל
 השם בעזרת — בעז״ה
 שלומך דורש — דו״ש
 מאנאטס דיזעס = ד״ט

 לעיל הנזכר — הנ״ל
 ביתו בני וכל — וכב״ב

 לברכה זכרונו — ז״ל
 יחיה = ,יחי

 שמו ימח — ימ״ש
 ביתך ביתו, בני כל — כב״ב
 תפארתו שם כבוד — כש״ת

 השם למען — למעה״ש
 לעת״עתה = לע״ע

 יאיר נרו = נ״י
 זוגתך עם זוגתו, עם = ע״ו
 ידי על — ע״י
 פרויא עט = ע״ם
 צעטערא עט צעטערא עט = ,עצ עצ.

 כיפור יום ערב — עריו״כ
 שלומך שלומו, פרוש — פ״ש
 פאמיליע = ,פאמ

 חורש ראש — רח״ש
 בשרנו שאר — ש״ב
 תחיה — תי׳

לאל. תתלה ת״ל

1 מ׳ ו ב
.1868 דעצעמבער 14 דען בראדי

ג״י מאיר מו״ה אחי לידידי
 שמעתי ופה בראדי פה מתגורר אני ימים ארבעה זה

 כלולות יום על הנה יבוא 2 לנדוי מאיר הערר כי אומרים
 ונכון אמת אם נא הודיעני צעדיו תתמוך ואתה בנו,

 אחיך תתמהמו. לא הנה בואכם יום ואשמר הדבר
עהרנקראנץ. וואלף לראותך המצפה

 כהנא יוסף העררן החכם נפשי ידיד בשלום נא פקוד
 והכסף פאס הרייזע אודות הבטחתו ישכח לבל ובקשהו

 ופקוד לו אשיב תודות ' באלף הזה הדבר בגלל יתן אשר
 ובשלום כהנא וואלף העררן הנחמד נפשי ידיד בשלום
הנ״ל שלומנו דורשי כל ובשלום לאנדוי הערר

אדרעסירען
1־10זזז1 גג76ז261־ זט{ £1זו6ת1ז<3ת2.

 שטאמט עם וועלכער פון משפתה, פצרימשער דערזעלבער פון 2
 ,1851 20/9 געב. איזידאר, מא־רס, זון איין לאגדוי. אלפרעד אויך

 פונעם רעדצקט$ד אריקער פיל און פובליציסט בצקאנטער דער 1אי
בערלין. אין "86156116זסס16ז“
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2 מ׳ ו נ
1-6מז66§ז (16ז1 7—?—1869

נ״י עהרענקראגץ מאיר מו״ה החכם נפשי תקות אחי
 ומאוד לך ערגה ונפשי אהבתיך כי אחי איפוא לך דע

 בריתך אשת ושלום שלומך לראות נוך את לפקוד שוקקה
 מצאו לבבי ובחדרי אלי באו מקרוב אשר אהובי כל ושלום
 אגלה כאשר הנה לנסוע בסיבה היתה ,ד מאת אך ידים.

 דרכי. ,ד נכח נחטתי-כי ולא—אליך בבואי אזניך את
 הפורים ימי יבואו בטרם אך מתי, ארע לא אבוא, ולזבאראז

 נא כבדני אחי ועתה שדי יאבה אם באמונה ידעתי זאת
 עלום ותן נפש. מחית רצופה מכתבך תוך כי במכתבך

 געברי־ מינץ ולהעדרן בוזע ולבתך הנעימה חברתך לאשת
 ונשיהם הם לאנדא נוסבוים הארכיץ הארוויץ כהנא דער

 האבע אונד איילע גרעסטען דער אין שרייבע איך ובניהם
 וואלף מהר לראותך המחכה אחיך שרייבצייג שלעכטעם

זבאראזער עהרנקראנץ
איזט אדרעסע מייבע

8. £111-6111־ו<3ח2 1ח 8011316< 80116111 ?131186

מענה. לי משלוח תאחר אל גא

3 מ׳ ו נ
1.6מ11נ£6ז £16ז1 15161־1 ?65ז!סז 1869

 ואם נבעו, לבך וממקור דבריך כנים אם מארי אחי
 זה, ברגע השגתי במכתבך דבריך אלי באו ובתמים באמת
 ממך רב הגדול אחיך אני באשר תכבדני כבד "כי לאמור
 עליך אבר חפצי, מלא אחי נא דעי, לך אחוה בשנים,
 כלכל. נלאתי למכביר בתהלות עוד תכתרני לבל אגזורה

 צום רב קליינשטעטילדיגער איין שרייבט טיטיל איין זא
 זא מאנצין, מחותן א אויס מאן ריפט זא מגיד, בראדיר
 מיין מצבה, סופרס אלטן איין אויף אנוסח מאן שרייבט
 הרבני בן עהרענקראנץ וואלף בנימין "אחי איזט טיטיל
 נפש וחי נפשך וחי אחי נפשי הי — ז״ל" משה ר׳ המנוח
 לראותה תכלה ונפשי היא אחותי אמרתי אשר חברתך אשת

 מולדתי עיר זבאראז עירה אבוא בוא כי מאוד לי אהובה כי
 אנשי כל ושלום ביתך ושלום שלומך לראות נוך, לפקוד
 דע אך! נכזבת. לא אהבת בברית אתי גם באו אשר בריתך

 שנה בכבידות, הזמן אופני ינהגוני הפעם כי איפה לך
 לעשות עמי הסכין לא אשר ומעשים הפעם, הזמן □עמו
 בי לצחק הזמן אהב אהב מאז כי הזאת, בעת עמדי יעשה
 ירכיבני, רוח אל פעם הנער בכף כתפוח בידו והנני
 ויחמול בשרו חצי יאכל פעם ארצה, יפילני פעם
 טלטלה לטלטלהו ויוסיף משחקו יושבת פן הנשאר על

 נפשו כאות ופנים אחור ושמאול ימין ומטה מעלה
 לו יעשה שעשועים או פליטה ירושת אך בעיניו, וכטוב
 חרצן כמדת או מרחם, בצאתו ילד יד כבך,ן מנו בנותר

 ימם עד והנה הנןה[ דחי אל מדחי יקלענו אצבעותיו ... 1 קטן
.1 היה... כלא והיה

אפגעריסן. ן

זייט( צנדערער דער )אויף
, 06ח 16, ן!(6£€5

 איך ווייל שרייבען מעהד ניכט געסטעדן קאנטע איך
 גוט דאנק זייא גאטט מיר איזט יעצט אונפעסליך, וואר

 6מיי בעשטיממען ניכש דיר איך קען גענוי ברודער! ליעבער
 בריעפע אויך דיפעשען האבע איך זבאראז נאך רייזע נע
 הין געהאבט סאמביר בארעסלאוו סטריא דראהבאטש פון
 זעהנזוכט פאללער מיט מיך ערווארטעט מאן קאממען צו

 היגדערט דים אבער ניכט פיעלעס, מיר פערשפריכט מאן
 איך אונגעוויטער דאם זאנדערן זבאראז, נאך רייזע דיא מיר
 נור ערווארטע איך אונטערנעהמען רייזע קיינע יעצש קאן
 בעזר איך וועידע מעצור באין דאן וועטער געלינדערעס איין
 פרה לינק רוצה שהעגל ממה יותר מאיר, קאממען. הין האל

 זאלל ארט געבורטס מיין זבאראז ווילל איך 2 להניק רוצה
 יעצט גיבש עם ווייסע איך אונד בין איך ווער וויססען
 האפע איך וויססען שעצען צו מיך דיא מעננער דארןט[

 כנף על אזי ווערדען שעהן באלד ווירד עם דאצו געהט עם
 טהייש דיינע מיר גריסע ובאוהבי. בך ואשמחה אעופה דגנים
 גיב זעלבסש מיך ווי ליעבע איך דיא לעב רחל פרוי ערע

 זאני עהעמאנן איין וויא ניכש קום איינען מיך פיר איהר
 וועלוויל מאן דען שוודגער ליעבענדער 3 איינען וויא דערן

 טהיירע מיינע קיססע אונד גריסע פיעלע הייסט. זבאראזער
4ווייזע... אונבעקאנטער 4 אוגד...

4 מ' ו נ
?6תז1כ£6ז <1611 2216ת ?66. 1869

 עהרענקראנץ מאיר מו״ה חיי ב^ם נפשי תקות לאחי
אלקים. מאת וברכה שלום

 מענה לך תת יכלתי ולא השגתי אמש 18 מן מכתבך
 *מקאם ורעי מאהובי מכתבים השגוני אמש כי היום, עד

 אלי באו ראשונה והמה מבראוי ממאלדאווע טאנטינאפעל
 אחרתי לא היום והנני אמש, רפו לבי סעיפי גם ידי ותלא
 וואהרשייג־ האסט דוא בידי, עטי והנה ממשכבי בקומי רגע
 אברהם אחינו דאם שרייבסט מיר דוא דאס געשפאסט ליך
 שרייבע איך ראיתי, ולא אלי ידו במכתב ראשנה בא

 עמפפעהלען מיך מום איך איילע גרעסטען דער אין יעצט
 ורעי ומאוהבי נפשי שאהבת ממך ואבקש שור, ידידי מיט

 מיר פעם כל שלומי ידרשו אשר להם נפשי ערגה אשר
 זבאראז באך איך ווערדע וואן ערוועהנען צו מעהר ניכט

מעהר וויל איך דאם נשבעתי באמונתי קאמכען.
אליך בבואי ואי״ה שמת לבוא לתשוקתי ושבעתים

 ניכש איך האבע פריר דאס געשטעהין מיר דוא ווירסט
 ער• איך לאנג דויערן ניכט ווירד עם קעננען. קאממען
 __ווארשוי אויס געלד אדעד בריעף איינען נור ווארטע

 מיך ליעבט ער ערגערן ניכט דיך זאל שור ליבש פאן
דיך איך האבע גאטט. אייגען ווי מיך שעצט אוגד עהרט

ע״א. קי״ב דף פסחים 2
איין. לייען: 3
אפבעריסן. 4
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 דיר וואלטע מעהר נאך ווייס איך געשטעלט? ריידע צו דען
 ווייל ווארום? דוא ווייסט מאכען, פארווירפע קיינע אבער

 סלחתי, ואמרו ענו נפשי. רוחי לבני פערציעהן, אללעס עס
 הימים בשכבר נגדי חטאת לא שגית לא כי אמר והפעם

 ניכט איך האבע ווארום פשע, כל תכסה ואהבה ישכח הכל
 ווייס ווער — כהנא יוסף העררן פאן געהאבט גרוס איינען

 האבע געשעצט אוגד געעהרט נער מעודי איהם איך וויא
 פערשטאנד רייפען מיינעם ביי וואהרשייגליך יעצט אונד

 בעיניו גם כי לי חלקות דברה ונפשי כפלים ערכו אוקיר
 לא גם פעם שלומי לדרוש לבבו נתנהו לא ומדוע אכבד

 לידו, באו 1 נועפס מקל עקזעמפלארע 50 דיא אס הודיעני
 וויל ער ווייל איך, ווייס גריסט ניכש מיך וואווע ווארום
 עד תירץ קיין אבער דאס איו כהנא יוסלי ,ר אויף ביכט,

 שיקע מעגליך איזט פילייכט מאיר ווארום, זאגען דיר מוס
 מוז איך פריינדע אלע גריסע בילד נוסבוימס אברהם מיר

 ווייבכען טהייערס זעהר מיר דיין קיסע אונד גריסע געהן
 דוא מעגסט שמורה בעטע. אדער בוזע גילדינע דיא אונד

 שמורה אוב פורים אויף המנס — למעני פסח על אגגרעטען
 3 אגדות און מגלות נור בילליג זעהר היער איזט פסח אויף
 3אגדות שטאט אן איבעראלל פינדעט מאן טהייער זינד
 מברכך כאשר ובנעימים בטוב חיה קינות. נור מגלות אוג

לראותך בע״ה מהר יבוא אשר אחיך
עהרענקראנץ. וואלף בנימין

 קאמען הפסח חג ערשט זאל איך איזט ולאוגש מיין
 גור תלמודים די מיט ישיבה דיין אנקוקען נישט זאלל איך
 בי עוד התאפק? אוכל איך קאממען פריהער ווערדע איך ווען

 " שמדן. ניכט נור מאכען צו רבי אוים פאר דיך תקותי
 זעקיל, אתפילים אויסארבייטען מיר זאל למעני בוזען בעט
 פייגע און מעשיל משה דוד און חסיד משהלי למעני גרים
בערס. נטע

 אנדערן צור שפראך וועללע אייגע
 וואנדערן" דיעזעם איוט קורץ וויא אך

 דריטטען דער צו צווייטע די אוגד
געליטטעף׳ קורץ איזט געלעבט "קורץ

 ערשטע דיא ווייל דריטטען? צור צווייטע די ווארום
פא־גיכטעט. שאן איו דא מעהר ניכט שאן איזט

אני אמרתי וכה
 המה לרעהו גל

 דמה" כצל "חלדי
 השני ולשלישי

 4 עני״ קצר ימים ״קצר
הנ״ל.

 געלוארן געדרלקט איז רואם העפט, צווייטע דאס מסתמא 1
(.1869 טיטלבלאט: דייטשן )אויפן 1868 לעמבערג אין

הגרות. מאל8 נ<.ך טאקע און הגדות לייען: 2
 די וראם ר׳בעריניו, רבי אויפן גייט שמדן"—רבי אוים״ 3

 זיך וויל ער אז געז^גט, אים אויף ה^בץ סאדיגורער די פון קעגנער
גערעדט. אומעטים עולם דער דעמאלט האט דערפון שמדן.

,60 ז׳ ישנה שפתי אין הים״ "גלי טיטול: מיטן געדרוקט 4

5 מ׳ ר נ
1_€1ון1כ6ז2 61611 21611 1869

נ״י. עהרעגקראנץ מאיר מו״ה יקירי לאחי
 לבל לך תהיה "עצרת לאמור אותך צוה מי מאיר!

 באהבת קולו רישא מרחוק אליך הקורא אחיך את עוד תען
 בעינ-ך טוב אם רוחך, תשמור ופקודתו עולם" ואחות אמת

 כל ודומם ברד תשב כמאז ואהבתני למלים קנצי לשים
 כאשר כי אחי, לדעת לך הלא קולה, השמע מבלי היום
 בחר)ד(]ט[ ולכתוב גליון עלי לחוק ת״ל במלאכתי מהיר הנני

 גט בכתב, גם לבי, מצפוני כל השמש לעיני לגלות אנוש
 בעיניך ירע למת אבה, לו כמוני מחריש אין ככה, בשפה,

 כל גם אם או מכתבך בקראי קטן רגע נחת אמצא אם
 ויררוה באחים גיל אל בשמחי ימלוך? ממך מה ההוא? היום

 אח-ת או אח בארץ עוד לי מי קטן, רגע לי ]וירוח[
 ושי)ח< שיג כי עברית לדבר עליך למשא ואם זולתך?

 העברעאיש דיך צווינגט ווער ספר ללמדם הבנים עם לך
 נישט גאטט בעהיטע דיר מי ווילל איך שרייבען? צו

 האסט דיא וואס ווייב דאס זעתר געפעלט מיר טוהן אשידוך
 געפונדען דריי צוואר האבע איך וואס זא אויך זוכע איך
 גישטארבין איו צווייטע דיא מאן, איינען האטטע אייגע בור
 ואל הפעם תתמהמה אל ימים לאורך דיא האסט דריטטע דיא

 שריי. גלייך אוגד בשמי אשתךובוזע את פקוד רגע תאחר
 עהרעג׳ וואלף לראותך המצפה אחיך אנטווארט מיר בע

קראנץ
 געבען הפאסט על בריעף דען ווירסט דיא באלד זא

 במכתבי בשמותם הנקובים הנאהבים אחי בשלום תפקוד
הנ״ל הראשונים

 במכתבי אותך שאלתי אשר אללעס מיר בעאבטווארטע
הקודם.

6 מ׳ ר ב
 1-6רת1כ£6ז 61611 141661 ^1^6/ 1869

נ״י. עהרענקראנץ מאיר חיי חמדת אחי
 והיה — מדראהביטש הגה באתי הצהרים לעת אמת

 שני לי היו ליל וחשכת עבים חשכת בין הבזק כמראה
 מרכבת על בשבתי שמה השגתי אלי מידך המכתבים

 העררן מייגע אייך פאן "וועד קורא קול פתאום .5 הבידור
 שני את ואקח קראתי, איך. עהרענקראנץ, ו. ב. הייסט

 אחר קטן, רגע ואתאפק ואדום ואחריש מידו המכתבים
 משה שמה אלי רנגים כנף על זאת מה לבי אל אמרתי
 6 בגד! ״האח! וששון גיל בחרט כתוב גלירן כמו שורי. ברוח!

 כתובה, היא ומזה מזה עפה מגלה והנה וארא 6 בגד!״ האח!
 אחות מזה לב, ומשמחת עצם מדשגת נעימה בשורה מזה

על ואמרתי מבשר בשר מרוח רוח דבק מאח אמת ואהבת

פ^סט־ווןגן. דער דוור(: )אדער הפידואר מרכבת 5
מזל״טוב, 6
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 אשר באחיו ודבק נפשו ואנחות יגונו את איש יעזוב כן
 ברורער טוב מזל ונחת. ענג לבו אל ויתן וכדמותו כצלמו

 מיר דוא העטטעסט בעטי. טוב מזל שוועגערין טוב בזל
 דעם אויף געקאממען איך ווערע טעלעגראפהירט געוועזען

 חג על ערשט ווערדע איך אונמעגליך. איזט יעצט ברית.
 מאכען, ברית נייעם איין אונז ווערדען וויר קאפמען הפסח

 ריי־ אונד בייסען אונד שניידען מאהל איין נאך ניכט גור
טרינקען. אונד בייסען זאנדערן כען

 בעלות אימה יהגו וסעיפי רעיוני רגשי למה מאיר!
 זבא־ לעיר פעמי אחדים ימים בעוד אשים כי זכרוני על

 המביט הרואה ולבי החוזה רוחי פעם הנה מולדתי, עיר ראז
 בטרם יום ומקרה היותו בטרם דבר לדעת הזמן קצק בראי
 גדודים מבהילים רעיונות לי, יגיד קשות חזות הפעם הולדו
 באהלי בדד ישבתי אמש ידריכוה, מנוחה נפשי כתרו יבואו
 עצה ואדלה כליות ואשתונן ואתחשב אתי איש אין גלמוד
 התוגה אלי באה פתאום זאת מה לדעת לבבי ממעקי

הארורה.

 רימי־ דעם פין קניפען דיא און הושענא דער פין יך7קא
 עם האבין חסידים פיער און שוך חליצה דעם פין 3 דעל

 עם האב אליין איך און עקען פיער דיא בא גיהאלטען
 גרשו! ווען לייבצודעקיל גרשנס איך דארף נא? אנגעמאכט,

 א־ין מאכען מיר ער זאלל גידענקען איהם זאלל איך ווילל
 ב״ה שוין איך בין לייבצודעקליך מיט פריזענט אנדערעס

 לעמבערג נאך פאהר איך נוסבוים אברהם זאג פערזארגט.
 וואגאן פאסט דער און געלעגענהייט קיין האב איך נאר

 גיוועזען יעצט עבען איצט חזן היזיגער דער בעזעצט איוט
 פערבליי" היער זאלל איך □יך בערעדעט אובד מיד בא

 קאט־ ווערדען ביז ניכט ווילל איך אבער שבת איבער בען
 זאלל איך מעגליך איז פערזאננען אנזעהענדע אייניגע מען

 כאשר ובנעימים בטוב חיה אויסבלייבען היר טאגע אפאר
אחיך נפש תברכך

עהרענקדאנץ. וואלף

8 מ׳ ו נ

1869 מאי טען 9 דען לעמבערג7 מ׳ ר נ

73חז0ק011 <3611 5168 1869

נ״י. עהרענקראנץ מאיר מו״ה יקירי אחי
 גריסע שרייבען צו צייט קיינע יעצט האבע איך

 בריוו מיין פריינדע גוטע אלע אונד בוזע אוגד כרוי דיינע
 פאן איך ווערדע בשמו יקום ואיש איש לכל גריסע זאמט

 לייבצודע" דאס מציאה די אפ גיב אונד שיקען לעמבערג
 גע" רייך מיך האט ער מיינט ער שולבוים גרשון 1 קעל

 זענעןנישט ציצית די לייבצודיקעל אלטען דעם מיט מאכט
 האט היר מאגען. דעם פערדארבען מיר האב איך פריש

 זעג" וואט לייבצודעקלען 2 פריזענט צום געמאכט מיר מאן
 געי מיד האבין חברה אויפגיקלערטע דיא אנטיקעס. נען

 אין פרישע ציצית שענע מיט אטלאסינס ווייס איין שיקט
 זעהר געשיקש מיר האבען חסידים די און איך. געה דעם

 נאר דורות. לדור בעהאלטען עם וועל איך וואס א־־היירס
 אנטיהן עט איך וועל זבאראז אין עריו״כ זיין וועל איך אז

 בלע־ דעם לייזער מיט איבערבעטען מיך געהן ורעל און
 האבין חסידים דיא כפרות. שלאגען איהם מיט וועל און דען

 ספאדיק נתגאליס פין נאך 2 ווערך אלטען איין געפינען
 מיט געשניטין צו עס האט תוקע בעל רבס דעם און

 און גידין מיט עשגינייט האט סופר דער און אמולמעססער
 ר׳ פין שפיצין דיא פין געמאכט זע האבין כנפות דיא

שטע־ 7 פין ציצי יעדער און שטריימעל חטידס יקותיאל

 גע׳ וועלוועלען ט*מ האט גרשון נדבן דער שפצס צ פאר וואם 1
 און 12 נומער נאך זע זען. נישט בריוו דעם אוים מען קען מאכט,
 צ איז ארייגצושטעקן, ווערעניק איין אין זאכן הייליקע די צלע — ,32 גומער

צייטך. חה "מש למשל, ווי, וועלוועלע, ןפו ספעציאליטעט
 סע׳ אוים ספאדיק, פובעם טייל אייבערשטער דער וועריך, 2

געמצכט. וועלווים ארער מעט

מאיר אחי

 דוא ווארום ערראטהען צו אוגמעגליך איזש מיר
 בריעף מיינען אויף געשריבען אנכווארט קיינע מיר האסט

 דיר כאן געהאבט בריעפע 3 שוין איך האבע נוסבוים פאן
 דיר וויא אלד ב מיר שרייבע דאם? איזט ווארום איינען ניכט

 חנה אוגד חוה שוועסשער מייגע טוחן רואם אוגד געהט עם
 מיט געמאכט דוא האסט וראם אוגד חגה. איזט ווא אונד
 פער• שאן זיא איזט אדער דיר בייא נאך זיא איזט בוזע

 וויססען ווילל איך אונד דיישליך אללעס מיר שרייבע רייזט
 רחל מאכט וואס יעצט ביז שווייגענם דייבעס אורזאכע די

 מעט הקל ולמען באלד אונד אללעס מיר שרייבע פרוי דיינע
 משגת ידי אין יותר גולדען 5 דיר איך שיקקע משאך

 דיא וואכע קינפטיגע ערשט איך פאהרע ווארשוי באך כעת
 צווייטען דעם אין שרייבען דיר איך ווערדע אורזאכע

 פרוי טהיירע דיינע זאמט גליקליך אונד וואהל לעבע בריעף
 המצפה אחיך מאהל פיעל קיסשע אובד גריסע איך דיא

בקרב לראותך

עהרענקראנץ וואלף

 קינפטיגע בעקאממען דוא ווירסט פאטאגראפיע מיינע
 דיא ניכש פערגעסע פערטיג, ניכט נאך זיא איזט יעצט וואכע

אדרעסע
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איילע. גרעסטען דער אין יעצט שרייבע איך

לערער. פון רימען קליינער 3
,5 ז׳ אויפן זע ראהצשינער עוזר וועגן 4
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מאיר! אחי
 כל הכבוד. אחרי רודפים בלתי כמוך כמוני כי אדמה

 את פקד אמש טארנאפאל. מיושבי אחד איש שמחני זה
 בשמעהשחר( נוקב ספר מגלת ובידו לשלום ברכני נוי

 כל על בקרת עין שם אשר כמאלענסקע הגדול מהחכם
 גם מגרעת מצא ובכלם מחברת חוברי כל על המליצים

 הבט בס. מומם מצא לעטעריס הישיש הגדול המליץ בספרי
 אמר כבוד כלו חבורי. על כתב אשר השני בעבר וראה נא

 ת״ל כבודי? וןי[גיל לבי ישמח לא ולמה וחסרון מום מבלי
 לבי יירא לא הגדולים ומהמבקרים ארץ חכמי בפי תהלתי כי

 אירא לא מהמבקרים בפי ורגל לשוני על מלתי מאז כאשר
 כי אות וזה בשער מעשי להלל ואשתהוה אקוד להם ולא
 משלי נשאתי וכאשר חבורי. אליהם מעודי שלחתי לא

 )ובחץ לאטר ראשונה מחברת נועם מקל לחבורי בהקדמתי
 מיושבי אחד את שאלתי והנה המבקר( עיני גם אנקר לשוני

 הנ״ל החכם דברי את באות אות להעתיק טארנאפאל
 אוהבך אחיך בם תשמח שנוח כי ידעתי כי אליך ולשלחם

עהרענקראנץ רואלף
 רופא המשכיל החכם ראש על יחילו ברכות אלף

 ידו ויטה ויחלימהו יחייהו ד׳ שנייד א מו״ה כש״ת נאמן
 אנשי וכל המשכלת חברתו אשת עם הימים כל לטוב עליו
ביתו

ל נ" ה
 הבע״ל 1 חג על ביתך לבא נפשי השקה מאוד והיה

 תקותי כי אגיד לך האחת אך שלשה ימים עוד ונתעלסה
 ואין ופתאים דלים יושביה כי מעל נשארה בטארנאפאל

 עיני לשאת נפשי ואין ללבוב הנסיעה כסף זולת באמתחתי
 משגת ידם אין שם שלומנו אנשי כי זבאראז יושבי אל

 וזהבם אלהיהם כספם להם תועפות כסף ואשר ידי לתמוך
 אשתך בשלום ופקוד ובנעימים בטוב היה לכן מפלצתם
 תאחר ואל תי׳ בוזע מדת בתך ובשלום תי׳ רחל מ׳ הנעימה
זה מכתבי על מענה לי לשלוח

הנ״ל

המפואר המליץ מאת נאמנה ]העתקה
וז״ל: שביעית חוברת וויען מן השחר בעל סמאלענסקין משה בן פרץ

 המדוברה בלשון )פאלקסלידער( עם שירי נועם מקל
 לשון העתקת עם ומאלדווא פוילין בארצות היהודים בין

שניה. מחברת זבארזער עהרענקראנץ וואלף מאת עברית
81311קסז1״121ו15€1ו6 ס1ט־1{6ז61 1_6זז166§ז 1863

 עשה כי בעיני הזה המשורר דרכי ישרו לא כי אם
 העבריה השפה ואת לעיקר הנשחתה היהודים שפת את

 להגיד פי למו מחסום לשים אוכל לא זאת בכל לה, לטפל
בהספר עינינו תחזינה ופלא אמן ידי מעשה כי ישרו, לו

מצי. טן18 דעם געוועזן דעמ$לט איז שבועות >
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 אס כי חיילים הגביר בחשפה ולא השיר במלאכת לא הזה,
 שפוכים ונועם וחן נעלה מאוד משוררים רוח רוחו ברוחו׳

 שיר )כמו אחדים שירים גם וישנם האלה, השירים כל על
 שעשועים, מקום התבל הומיה, החכמה הקדושים, הימים כ״ז

 התחשב לכבוד ולשיללער לגעטהע גם אשר משיח( עתות
 השפה את עשה כי אף זאת ועוד אלה. כמו שירים לכתוב
 יומם בה ישגה לא כי בעינים נראה וגם לטפל, עבריה
 לו תמצאנה איך בראותנו מאוד נשתומם זאת בכל ולילה,
 במחזות חדש רעיון בהן להלביש לו בהדרשן עבריות מלות
 שחוק ומחזות שעשועים מקום התבל בהשיר כמו ועצב תוגה

 שוטה חסיד בפי דבריו ישים עת משיח בעתות כמו והתול
 הר אל וגיל בשמהות רבו יוכל לעת לקץ יחכה אשר

 יעשה אשר הגדול הכבוד כל את אחת לאחת ויספר ודש ה־
 המרכבה את בראותינו פינו פתחי על יעבור שחוק לו

 שיטים מעצי אופניה תכלת, מפתיקי המשחרת המפארה
 גדילים עם איל קרן מן לסוסים השוט גופר מעצי בדיה
ממנו: נפלא השני המחזה אך מאוד. נפלא מחזה הוא הלא

רתומה תהי תמה בהמה
בדורנו אין כמוה

 אדומה פרה רק וחמור סוס לא
מורינו!. מרכבת למשוך

 רתומה "מרכבה הזה המחזה עיניו לנגד הקורא ישים
לבו ומשאלות ודעותיו החסיד את ויבין אדומה" לפיה

 יוסיף לא כי לו אמונה עצתי המשורר, יקשיב לעצתי לוא אך
 לאור יוציא אז עבר, שפת עם יהודית שפת כלאים עשות
 מעתה יתר הרבה קונים לו וימצא לבד עבר בשפת שיריו

 ניר המה הלא כבוד במדי ללבשם עיניו ישים אך אם
 לאור כבר הוציא הזה המשורר — טובה והגהה טוב ודפוס

 בו גם אשר למועד חזון וספר נועם מקל מן ראשון חלק
מאור.[ ערבים שירים ימצאון

10 מ׳ ו נ
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 בגו לעמבערג הנה באתי העבר בחמישי מאיר אחי
 עצם ישברו חורשים חרשו גבי על וכמו ונדכה, נשבר
 *העררפעריל ובתוכם ורעי אוהבי להנפש נתנוני ולא וגרם

 ענטשלאססען וואר איך רע. בלב שירי ושררו ואביו מוטער
 צופעלליגער זיך האט עס אונד היום, לווארשוי פעמי לשום
 ווים־• טיט,׳ואך ערשט איך ווערדע געמאכט אנדערס ווייזע

 אונסערנעהמען רייזע מיינע ווערדע איך וואהין סען
 פערלאססען לעמבערג מיטוואך איך ווערדע אללענפאלם

 מכתבי על מענת לי שלחת לא מדוע מיך וואונדערט עס
 שרייבען צו אנט־וארש מיר מכתבי תקרא ברגע למעה״ש

אדרעססע דיא
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 ותן הנעימה חברתך אשת בשלום ופקוד ונשוק חבוק



16 <1 ו י ר ב ס ר ע ש ז ע ד א 31 ע ל ש ו ו ל ע ו ו — ן י י ט ש כ א ו ו .3

 אחיך הנד. עט חוה אחיותגו את וברך ת׳. בוזע לבתך שלום
בקרב לראותך ותקותו למכתבך כעת המצפה

^01^ !1£ז6ת1ז<3ח2

 איך ווא קאממען חענדען צור מיר ווירד בריעף דיין
ווערדע דין

 נפשי ידידי אחי לידידי טוב וכל שלום נועה כנהר
ראהאשיגער. עוזר סלה! אליך פניו ד׳ יאר מאיר כמהור״ר

11 מ׳ ר נ
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מאיר אחי
 בריעף דיין דיר מאהל איין נאך ניכש מיך פויל איך

 15 שורה ב׳ בעמוד הסוד פרעגען דיך און שיקען צו צוריק

 פארגעצאגען אברהסן איך וואס דאס לי. רד כי לי לגלות
 זאלטע וואס ריידען, פאן זאגסט דיא וואר. ניכט איזט דיר
 גע" נישט אויך איך האב איהם מיט ריידען? דיר מיט איך
 וואס מיט פערקויפט. אבער ביזט דוא געטרינקען נאר רעד
 1 מאהל צווייטען צום זבאראז אין בין איך הערץ איין פיר

 נפשך להדאיב חפצתי לא כי יא נוסבוים גיכט דוא ווייסט
 פרעמד אויסדריקסט דוא וואס לעזרני. ידיך לאל אין אם

 מאטי אז אין יורש שטאק איז דאס זייניגע דאס פאר
 צענזאר צום יעצט מום איך מייניגע? דאם זינד רחל אין

פעה רענצעל מיין פאן שרייבען. פיעל ניכט קאגן איך געהן
 לעמבערג פאן אברייזע מיינער פאר דיא ליעדער, מעהרע ען ?

 דא, ניכט זינר בעלעגש הין הענדע מייגע מיט זבאראז באך
 עוורן רי זיא שיק גענאמטען, זיא דוא האסש וואהרשייגליך

 זיא ברויכע איך און הפעם עוד לכתוב הוא כבוד למשא כי
 מיש רייגעם. אין אללעס שרייבט עוזר ר׳ און הדפום וועגען

 מיר מיט וויא שרייבען דיר איך ווערדע פאסט צווייטער דער
 גריסע געהט. היער מיר יעצט עם וויא אוגר צוגינג היער
 נפשי לידיד שלום ותן פרוי טהיירע דיינע הערצליך מיר

 פאן שיקען מיר ווירד מאן האראוויץ געברידער עט לאגדוי
 לאנדוי העררן איינס איך ווערדע בילדער4 נאך לעמבערג

 קאם־ עס טארנפאל אין אבקופירין עם קאן הארוויץ געבען
 דאקטאר העדרן דען איך מום אייגס ווייניג זעהר טעט

 זיינעווערטה־ זאמט גריסע איךהערצליך דען שיקען שנייד
 דאקטאר העררן דען אויך איך מוז איינס געמאהלין סטע

 קיסעזאמטזיי־ עבענפאלסגריסעאונד איך רען שיקען רייזנער
 מינץ בנימי משה אויך איך מוז איינס פרוי ווערפהסטע נע

 שנייר דאקטאר העררן ניכש איך האב מעמר אונד שיקען
 שפע" ניכט נור אבגעבען גרוס רען אויסווענדיג דוא ואלסש

 איך ווייל זבאראז נאך אנקונפט מיינער נאך טאג דרייא טער
 זעהר בין איך יעצט צושרייבען עטוואס גיכט איהם קאן

 פאר האב איך אז רייזנער דאקטאר העדרן זאג בעשעפטיגט
גריסען זאלל ער איהם ביטטע און גיכט מורא קיין איהם

 *גע זעען, מיר ווי האט, וועלוועלע נעוועזן, :דערגאנץ 1
שבועות. אויף קומען צו 9 נומער פון צוזאג זיין הצלטן

 ורען פריינדליך, פאמיליע עט רייצנביין ליבער העט מאיר
 אבקו" בילד מיין זאלל ער 2 באללען איין זיך פינדעט עש

 שור ליבש וואונש מיין ווערע זא זאגסט דוא וויא פירען
 בהנא תאלף נעורי ידיד אויך ליבער עט רייצענביין מאיר
 גריסע הערצליך איך דעם גאלדבערגער פריינד מיינען אוגד
 עהרעג" וואלף אחיך פרוי ווערטהע זייבע זאמט קיססע אונד

 אויף דוא ביסט אויגען פערבוגדינע מיט שרייבסט קראנץ
 ווער אוגבעגרייפליך מיר א-זט ראם געפאהרען חתונה דער
 סאן קאן דיענסט אייגע פיר וואס אונד געצוואונגען האט
 אוגד לייכטזין אללעם לייסשען צושטאגד איינעם זא אין

הויזע. צו מאן זיצש איזט קראנק מאן ווען שגעון
עיזר( ר׳ פון )צושריפט
נ״י עהרענקראנץ מאיר ר׳ לידידי

 דבר השיב ואשלחהו ד״מ 4 דען היום השגתי זה את
 במכתבי ווא־שא לעיר ואשלההו וכחפצך נפשו כאות לאחיך
 זה במכתבו אחיך עליך יצוה כאשר השירים לי שלח השני

 לי הוא נחוץ כי ים" רעם אויף רבי ,׳דער השיר ובפרט
 ולכל אתך והשלום והחיים כבר הודעתיך כאשר להעתיקהו

ידידך עולם הועד מעת ביתך בני

056ז ?(011311861*
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 גע־ נישש זכיה די נאך איך האב צוואר מאיר! אחי
 צרות אהנע ערהאלטען שרייבען איין דיר פון זאל איך האט

 אור־ דער אויס בלאז אוגר האבען צו דאבייא קרענקונגען
 החתום ספר כדברי איממער זי-ד בריעפע דייגע ווייל זאכע

 מעהר ווארפשט דוא לעובאר. ניכש אוגד אונפערשטענדליך
 גע" מאהל איין האסט שרייבען דיינעם אויף בליק קיינען

 שרייבנן דיזעם דאם דעתך על עומד ביזט אונד שריבען
 זיגד איממער דוא, ניכט איך, קאן דאס איזט. פעהל אהגע
 ווען ניכש, זיא פערשטעהע איך זוהר, וויא בריעפע דיינע

 דיי־ ביזט אויפגעלעגט ניכט אדער האסט צייט קיינע דוא
 ;.אשהיג וואס אויך שרייבען׳ צו ציילען אפאר ברודער נען

 דיר איזש עם אוגד שלומים, מכתב איין בלאז ניכט איזש
 איך ווען איך וויא טור׳ע ווערדען, לאז ווילסט כבד למשא

 באלד פאהרע איך ווייל יעצט וויא שרייבע איילע דער אין
 געהש באתן דיא צייט שטונדע האלבע איינע נור האבע
 דיך צווינגס וועד העברעאיש, ניכט איך שרייבע אב באלד

 פאר" מיר פאר דיך ווילסט שרייבען, צו העברעאיש גור
 דאס מאכען אויפמערקזאם איך רוערדע יעצש שטעללען?

 בעפאר מעהר נאך וחסרון. מום כלו איזט שרייבען דיין
 פעהלערער" גרעסטען דען איך האבע געעפנעט האבע איך

 בריעפע דיא דוא זאללסט ראהטינער עוזר העררן אן בליקט
*רא עוזר העררן אן שרייבסט מיך. פיר אבער אדרעססירען,

 נגלפצלן”א נישט פשוט אים איז עם ווייל — בעלן ניט מסתם 3
פרינציפ. אוים נישט אבער גיע, עטימאלא די
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 זאגטע אוגד בריעף דען עפענטע ער לעמבערג אין האטינער
 אזט בריעף דיעזער עהרענקראנץ הערר זיא ענטשולדיגען

 ונעלמות נסתרות אן דאןהעבטזיך רעכט? איזטראס זיא. פיר
 גראמאטיקא־ גיכט לאגיש ניכט זה את זה סותרים ודברים

 האסט דא יודעש, ניכט דייטש ניכט העבר;איש ניכט ליש
 ליבש אדער לאנדוי מאיר איהם גיב בריעף דיינען דוא

 פענגסט _ מיינסט דוא וואסס זאגען דיר זע לאזען הארוויץ
 דוא, זאגסס דארויף באלד אונד לבך כל את לי תגיד כי אן
 פיר זאלל ווארום אונד ולחוץ. מהשפה להוציא תוכל לא

 וזאת נעלמים דברים ווידער דאן זיין? געהיימניס איין מיך
 צוזאמעג־־ איין פיר רואם אונד הנחמה זה מה .,וכ נחמתי

 דוא זאגסט ואולי מראשית? דבריך עם דאס האט האנג
 עשיתי אשר על נחמת אתה פתרונה ידעתי לא ג״כ נחמתי

 מעהר איינקעהרען ניכט דארט איך זאלל וואדום אוגד אני,
 מאנן איין דענן איזט ווארום. ניכט מיר דוא שרייבסט

 איר־ ווילל קאמט ער וואהין עהרענמאנן, אלם פערפפליכטען
 דער אב פראגען צו איינקעהרען האטעל איין אין ווא גענד

 איי" ווירטהין דיא אדער וואר משרת א איינסט ניכט ווירטה
 לטארנופאל בבואי אהלי אתקע כי רצונך ואם מאגד? נע

 שריי" דוא האסט זא רעכט מיר איזט סילץ האשה בבית
 דוד על בוז שפכת למה רצונך אמלא ואני זאללען בען

 ולמה לי הגדת לא מדוע חטאו ואם המה חטאו מה ואשתו?
 מיך געגען מענשען דיא האבען רואן אן וואס לי כתבת לא

 מיר איז לפיהם, ידם שמו כלם כי ובאמרך געפעהלט?
 ווים־־ מוטה, קיינען בעזיצען פארחעס זעננען זע ווייל רעכט

 איזט, וואהרהייט וואס אובד פריינדשאפט וואס ניכט סען
 מדוע ווארום? לחשות? עת דוא שריייבסט ווארום אבער
 1עראיוטגרש:ס בדעת? ערום גם הוא דל הלא פניו? ישאו

 אימה מטיל גרשון איזט איזט? וואס נון? שוויגערפאטער?
 איהם וואר לדבר עת לחשות? עת זבאדאז? יושבי כל על

 ליג" גראבעד איין ער דאס 2 געבען, צו פערווייז איין
 גאנצע די אויך רויא ניכט צווייפעלן זיא דען איזט נער

 הבכור הוא אוני וראשית הוא מבני אחד השיר דאס וועלט,
 ואיך ליעדעו, דיאפאלקס פאן הייסט דאס מליצתי ילדי בין

 פערשטעהט, ניכטס יעצט אויך עד ווען בעבריה דרכי הורה
 ער אונטערשטעהט וויא געזאגט, ניכט איהם מאן האט ווארום

 כל בפי המהולל ווערק איין איבער קריטיוירען צו זיך
 הדור גדולי הגדולים המליצים תושיה ודורשי לב חכמי
מאג" פאן מגרעת? מצא אחד אין לי כבוד יתנו וכלם ההוא

 גע• 1858 ערשט איז למועד״ ,חזון ווערק ערשטע דאס 3
 פון )באצרבעטונג והפסח" "העור ארטיקל ערשטער דער געווארן; דרוקט

 אין ע״א צ״ב — עב צ״א דף סנהדרין אין ורבי״ "אנטונינם וויכוח דעם
יצחק". ,כוכבי העפט טן12 אין 1848 געדרוקט איז פערזען(

טויט :מסוכן חולה א פאר מיטל לעצטע דאם 3183111 4
 שלעכט צייט וועלוועלעס אין עם איז נוסבוים אברהם טיט לעבן. אדער

אויסגעפאלן.
 <!313- מיין ,ז פערעמיסלע. אין און לעמבערג אין דרוקער 6

 לוריע בערל \.11 ז׳ ,1 10״ 616ז 8310 0011118611611 861ו6111<11ח£6מ
 איז וועלכעם העסט, 1 נועם״, ,מקל דעם איבערגעדרוקט 1869 האט

 רעדט עם וועלכן פון חובלים", ,מקל דער .1865 ווין אין גערר^רן געדרוקט
 סיטל• אויפן .1869 אויך פערעמיסלע, אין געדרוקט איז יוייטער, זיך

¥6ז13£ 6165 ן>7011 £11ת6ז11׳{3112; אבער שטייט בלצט

,1 אנמערקינג ,11 נומער זע 6

שריפטן פילאלאגישע

 שטיקל א גיט בריוו אונזער .1 אבממרקובג ,7 נומער זע 1
 גייט שם־רע גצנצער דער .7 נומער פון לייבצודעקל דעם צו פירוש
 דעם ראש׳המדברים. דער איז גרשון און טארנאפ^ל, פון צרוים צפגים

 וויי. צווי האט וועלוועלע אז הארץ, ביים אנגעכאפט עם האט ברודער
 לייבצוי דאם ארוים. גישט אלדינבם אבער זאגט געפונען, מליצים ניק

 טארשטיין, צו געבן וועלוועלן כדי לייבצודעקל, א ממש אפשר איז דעקל
 צג" ביי נעמען נישס און אריגינאל׳מוסטערן די אן הצלטן זיך זאל ער

.5 ז׳ נועם״, ״מקל דערצו זע דערע.

איבערצולייענען. נישט און פארמעקט איז ווארט איין 3

18

 אום געשיקט מאן האט פאריס פאן לאנדאן פאן שעסטער
 3 יאהרע 20 זייט ווערקע מיינע נעם מקל ווערקע מיינע
 געוואגט יעמאנד נאך האט פאסט וועלט גאנצע דיא אין זינד

 העברעער בעריהמטער איין אויסצוזעצען? פעהלער איינען
 מחברתי על פיהו ותהלות נעם מקל דען בעוואונדערט האט
 ער האט ריכטיג, ניכט אים וואר ווארט איין נור חקר. אין
 ערלוי־י וואם זא שאן זיך קאן "ער בזר,"ל אויסגעדריקט זיך
 עת ווארום איזט" דיכטער געווייהעטער איין ער ווייל בען

 לשאול לבך יערב איכה רצונך? השירים לך לשלוח לחשות?
 אברהם פריינד אינטימסטער מיין דאס דעם נאך מידי? זאת

 לבי שענקטע צוטרויען גאנצעס מיין איך דעם נוסבוים,
 אין וויא מעהר פריינדע מיינע אללע אין וויא מעהר בו בטח
 פעראתטרייעט פערמעגען מיין גוט מיין האט זעלבסכ דיך

 נוסבוים אברהם בעגעהן? דומהייט איין נאכמאלס איך זאלל
 איינען ניע איך ווערדע אן נון פאן יעצט, * פיזים וואר

 דער אין שאן ליעדער דיא זינד צווייטענם, האבען. פריינד
 כל. את לך אספר ]עתה[ ואתה .5 4 3 לאריע בעריש ר׳ ביי דרוק

 אתאזניך גלות לבלתי בקשתי ושם כתבתי נוסבוים לאברהם
 לך ןודע כי נפשך את להדאיב חפצתי לא כי וזה מאומה

 פארווירפע ניט דיר זאלשט אחדים ימים פה הייתי ברע כי
 פערלאבגטעסט זבאראז נאך צוריק מיר דיא דאס 6 מאכען

 גע" ]געלט[ אהנע איך דאס אורזאכע דיא וואהר דאס דען
 אין 11. 5 מיט לבובה באתי כל. את לך אספר ועתה בין בליבען

 אין מיך זאלל איך געשווארען האבע )אונד טאשע דער
 בייא אין הגדולים לפני אויסער פראדיצירען ניע לעמבערג

 אייגקעהרען מעהר ניכש וואלטע זעלטען( זיך מאכט איהנען
 מיך זאלל עוזר ר׳ לבית איינגעקעהרט האבע האטעל אין

 ברינה יצא והוא קאסטען ניכט קאסטקווארטיר ווייניגסטענס
 וואר לעמבערג אין הביתה. אליו אספני כבוד ואחר לקראתי

 ווען ווארשוי/ נאך איך ברויכע 11. 25 11. 25. שולריג ]איך[
 ווערדע פערבלייבען טאגע אייניגע קראקוי אין ניכט איך

 קליידער עטוואס שומע וועגען איך ברויכטע 20 11. 50 איוט
 פערצעה" עטוואס 70 זינד אונעגטבעהרליכעס גלייכען דער
 ווא גולרען 90 אדער 80 אויס מאכט צויך מאן מוט רען

 וואלל־ קראקוי אויס הערר איין סוממע? דיעזע מאן נימט

2
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 ניכש פאסש זאת, היתה עיני למרות אך מיטנעהמען מיך טע
 עהרענקראנץ- וואלף פיר געשווייגע זבאראזער, וועלוויל פיר
 מיר בייא אב קויפטע לאריע בעריש ר׳ מיר צו קאם דא

 צוגע־ תשובה בעל איין אויך קנות דיא זאמט בער ר׳ רבין
 דעןערש" אונד 1 ומעניבא ליעד מייסטערהאפטעם איין זעצט

 אויפצולעי־ ערלויבען איהם איך זאלל נעם מקל טהייל טען
 איינגעשלא־ האב איך גילדען 90 מיר ער גיבט דאפיר גען,
 אי• האט איממער וויא פריינדליך זא וואהר עוזר ר׳ גען.

 זינד אוגד פונקטירט. אויך ריינען אין אללעס בערשריבען
 מחברת חובלים מקל הייסש ווערקכען דאס דרוק. דער אין

 אדער פערצעהרט נון ביז איך האבע גולדען 20 ראשונה.
 עטוואם פיללייכט אויך שוה קליידער 20 מעהר פיללייכש

 האבע 20 65 זינד רייזע דער אויף איך האבע 25 מעהר
 איך דיא גולדען 5 דיא געבליבען שולדיג בין בעצאהלט איך
 אויכזיכטען גרוסע מיט הייטע פאהרע אונד שיקטע, דיר

לווארשוי. ומשם קראקוי נאך האפנונג גראסע אוגד

באגען> *ווייטער

 עס וויא מיר שרייבע רב׳ ונא ט״ו שורה ב׳ עמוד
 נאך עוזר ר׳ זאמט איך דאפאן בעדייטונג דיא אוגד מאכט

 דוא האסם ווען אולי... ט״ז שורה ניכש. וויססען אייניגע
 געי נון ביז דיר איך האבע אונד געברויכט, מיינער דען

 צו דיר זאלט זיין אימששאנדע איך ווען אוגד האלפען?
 חלילה? לב דאבון אדער שאנדע? אייגע דיר איזט העלפען
 גע־ דיר איך האבע וואט מיו? דוא שטעכעלסט ווארום
 וואהר־ טוב יין אפאר אויף שיקען מיר ווירסט דאן טאהן?

 ביז דיר איך האבע דאס מאס. ווארט דאש פעהלט שייגליך
 אבי לאדוני "בן ר״וו פאן לאכט מאן געשריבען ניבט נון

 לאססע ז״ל פאטער גאטטזעליגען אונזער ערוועהנען ווילסט
 וויא זא פאטער מיינען ליעבע איך מאכען יזכר איין איהם
 אונטערגעשריבען אויך זיך האש פאטער הערר אוגזער דוא.
הירש. ר׳ בן ניכש 2 עהרענקראנץ משה

 האש מאן אז פארגעפלוישט דיר האט ווער רחינא!
 מיי• אין געוואגט האש ניעמאנד פערקלאגט? מיר בייא דיך
 זילבע שלעכטע איינע זיך דיך איבער געגענווארד נער
 האבע איך ווייל מומהמאסט דוא נור אויסצודריקען. זיך

 רחל אנארר ביזש א! געהאבט. קיוארטיר קיין דיר בייא
 שאלות קיינע דוא זאלשט מיך — מיר ענטשולריגע לעב

 מאן. דיין וויא אוגד דוא וויא קליגער בין איך פ״עגען,
 רריג" אוגד ברודער טרייער וויא דיך ליעבע איך אבער

 ווער־ איך הילפע גאטטעס מיט אוגד באלר זעהן צוא דיך שע
 אדיע זיין געלעגט אויף בעהסער ווערדע אונד זעהן דיך דע

זבאראזער. עהרענקראנץ וואלף אחיך באלד פאהרע איך

 און חיה פין מוטער 4
 משה וועלוועלע• פון שטיפמיטער(

 איז שוועסטערם. די פון אין לעם
אבי" מות "על קינה די זע .1855

 איז ברך געדרוקטן אין זאך. דערזעלבער פון טצקע און 1
זכות". צ זיכט יעקינא אברם "ד׳ אנסהצלטן נאך

 נאכי עהרענקרצנץ" "משה ווערטער די זענען אריגינצל אין 2
פאטפר. וועלוועלעס פון כתב דעם געמצכם

פערלאנגען. מיין יעצט

 בריעף איינען מיר גלייך מכתבי תקרא ברגע .1
 העררן אדרעש על פערשטענדליך. אוגד לעזבאר שרייבען

 צור מיר ווירד עס עהרענקראנץ וואלף פיר ראהטינער עוזר
קאמען. הענדען

 בדרך בקשתיך אשר רצוני המלאת מיר שרייבע .2
 דוא געבען. מיר פאן גרוס איינען מינץ בוזע זאללסש

 ניין? אדער געטאהן דאס האסט פערשפראכען, מיר האסט
זיין. בעזע גיכט איך ווערדע ניכט פאלם

 ברידערליך מיר מיט חלדנו ימי כל דיא ווילסט .3
 ניכט דיר זאלל עם אין אצוך אשר מכל דבר תפל אל לעבען

 זאללען חוה און 3 חנה ווילל אין זאך שום קיין זיין קשה
 קעג• ווערדע איך ווייט וויא 4 מוטטער דער ביי זיין ביידע

 פאלגען ווערדע איך אונטערשטיצען זיא איך ווערדע נען
 ?1 2 אויך שיקען אויך מאן קאן גולרען 2 • ראטה דיינען

 4מומע ארמער דער ביי בעזאנדערס געלד זבאראז אין איזט

 ביידע זע זאללען אבער גור שוועססער. 2 ארעמע דיא מיט
 זארגען צו מעהר ניכט האסם דוא בעזוכען דיך טעגליך

בנך. 5 שלמה פיר רחלן פיר דיך פיר נור

 ער זאלל דיר מיט לביתך שלמה בנך לאסף .4
 מיש זאלשש דוא אוגד עססען. ווירסט דוא וואס עססען לעבען
 ער דאס זארגען זאלשש אוגד לערנען העברעאיש איהם
 בן 6 ישראל אם דייטשען אין פערפאללקאמנען זיך זאלל
 ער למעני איהם ערזוכע זבאראז אין איזט לאידוי ידידי
נפשי. תאבה כה — געבען ששונדע א-ינע איהש זאלל

 אבער פארהאלשען ניכם איך ווערדע נוסביים אברהם
 גע" מיר מאן וואלט 11 25 ניע. איהם איך ווערדע שרייבען

הערען. ניכט וואלטע איך ו אונציפריעדעם דען פיר בען

האב. מצד שוועסטער וועלוועלעם זענען חנה און חוה 3
 צ מ׳רופש )ווי מוסע אבער חנה,

 וועלווע• פאשער דער עתרענקי־צנץ,
 וף3 $דער 1856 תרי״ז נעשכציבן

.33—30 ז״ז ישנה״, ,שפתי אין

 פון מאיר פון זון עלטסטער דער איז עהרענקיצנץ שלמה 5
 בעבוירן איז ער געבם, איר מים זיך האם ער וואס פריי, עדשטער זיין

 הקדמה. דער אין (1878 )בראד, פיחים" ״ציור ווערקל זיין זע .1854
 אין שרייבט ער ווייל פצטער, ביים נעוועזן נישט דעמעלט איז ער

 ראיתי. לא פניך מעולם כי אם וועלוועלע: צו ווידמיננסעעדיכט דעם
 דער וו^ס איך, ציהיר ששייט, ברית אין וואס סצדשטיין, צו בדי

 בבית היתי מזה, זה אבותי התפ-דו שנה בן ,בעודני שרייבט: מחיר
 שלמה ה$ס פרחים" "צרור אויסער אב". באין אמי ובבית אם באין אב

לבב". "משניות 1899 פצרעסגטלעכט
איז וואם לצניוי, איזידאר דער אפשר איז לצנדוי ישראל 6
• 1 צנמערקונג ,1 נומער אין דערמ^נש

׳ז\! נועם" "מקל אין צפגעדרוקט אונציפריעדענער" "דער 7
.23-18 ז״ז
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13 מ׳ ו נ

[17 1869—תמוז ]י״ז לבוב תרכ״ט חוקת ה' ב״ה

1־167711 1^1. £11ז 6111(73712 13 263732

 אחיך לו הלך הלף הנה לי! יקיר וידיד ידידי אחי
 כלכתניו כמעט השאיר ובביתו בערבים תמול העיר לווארשא

 איזה מהם ולבור למו, סדרים שות למען ומשליו שיריו
 שלישי, חלק נועם במקל להדפיסם בדעתו אשר שירים

 לברם הכתבי״יד בין מחופש בחפש תמול חפשנו ומדי
 אחיך ונפש הם, איפה איה נודעו ולא שירים כמה וחסרו

 גזיר זיא ער דאס עתותיו היו לא עוד ובידו למו עגמה ג״י
 לי ויתן נירערשרייבע זיא איך דאמיט זאלל פארזאגען

 על לי תשלח תמהר כי אליך ויצו פה, לוטה הוא הלא אות
 ים" דעם אויף רבי "דער השירים שני את הפאסט ידי

 נא וראה המה. בידך כי בידעו חתרנות" גזרה "דיא אונד
 הלא כי הזה, בדבר לאחיך וחטאת הרעות מאד כי ידיד!

 את ידעת ואתה ואינם, הפעם לו הנ״ל השירים המה נחוצים
 בארץ, הוא ונד נע יען הדבר, עליו כבד כי אחיך נפש

 נשל כי ואני לדפוס, להכינם שנית ולכתבם השירים לבור
 והעתקה הכתב מלאכת ממלאכתי השבתי אלה, כל עשות עלי
 לכן נכון, אל לסדרם מצאתים ולא בקשתי הנ״ל השירים כי

 הנ״ל השירים לו ושלח נ״י אחיך רצון את מהר נא מלא
 מסומנה תחנה נכחם העברית וההעתקה היטב ברור כתובים

 שרייבען צר ניכט בם, אשגה לבל ציפערן( )מיס בסימנים
 ריין, אונד איינפאך אללעס נור פערדרעהט, אונד פערציקט

 הוא ידידו ואחרי נ״י! אחיך אחרי תמלא כי בטחתי ובך
 שלום לך אשר לכל ואומר וברכה שלום לך הנוטה ידידך

העולם! עד
נוי וכן תוי זה

0261* ק01ר3(1ח6ץ 1.6רזז(36״־ז 45 3/4

 מרובה והמלאכה קצר הזמן □י תשובה באקדיגע א3
הנ״ל

14 מ׳ ר נ

1869 31121131 9163 3611) 112^€26730

מאיר אחי
 ע״י לך שלחתי אשר מכתבי השגת לא כי ידעתי

 8 האבע איך דאס לך כתבתי שם מידו נגנב כי עוזר ר״

 געהיי" האט עס ווארשוי אין צוגעבראכט שאגע ביטטערע
 הפצתי ולא פערלארען זינך זאכען מיינע אלע דאס סען

 וואלטע יעצט אזניך גליתי נמצאו ולעת ךנפש תא להדאיב
 נור טובה איננה אשר בשורה שרייבען ניכט אויך דיר איך

 זיי" זאמט נוסבוימען שרייבען אנטווארטען מום איך ווייל
 איך דאם הערען ווירסט בריעפע איהרע אויף פאשער נען
 ער־ דיך עם ווירר ניכט דיר אונד געשריבען יא איהנען אן

 אין איך וואהר נאכט דיעזע ביז דאס דיר איך שרייבע גערן.
 זייט בעקאממען איך האבע צאהנשמערצען געסאר גרעסטען

 גע־" פעראורזאכט פיר עם האט טאגע 5 זייט און טאגע 8

 גע" האלבעס איין אתר איין אויגע איין מויל ואס שוואולסט
 לאטייגעד דאקשאר דער בראנד די פירכטעטע איך זיכש
 גאטט מיר איוט הייטע אונד געגעבען מיטטעל מיר האט
 טוהסט דוא וואס באלד מיר שרייב בעססער פיל דא:ק זייא
 פיעל קיססע אונד זיא גריסע איך פרוי דיינע מאכט וראם

וויססען ניכט דאפאן זאללען חנה און חוה מאהל
עהרענקראנץ תאלף דור״ש אחיך

 דורשי כל בשלום פקוד ס יעצ שרייבען ניכט קאנן איך
 אות תמונת קיין נאך איך האבע לאידוי מידידנו שלומי
 מיום לאססען גריסען ניכט אויך מיך האש ער געזעהן
אז זבא עיר עזבתי

 העררן בייא אדרעססע מיינער אויף פיר שרייבע
גוילנער. ליפא

15 מ׳ ו נ

69 18 463 112^€26730

מאיר אחי
 מכתבי על מענה לי תת לא מדוע עצתך ממני רחקה

 וברגע תאחד אל נא רפפו? ידי אותו כתבי בעת אשר
 הנעימה חברתך ובאשת בך נעשה מה להודיעני מכתבי תשיב

 עמו לעשות דעתך ומה יחי׳ שלמה בנך ומשלום לי והאהובה
 גם והודיעני אין. אם אליך לספחהו לעצתי שמעת שמוע אם

 בריא הנני מכתבי על מענה לי מתת עצרתך אשר הסבה
 גע]ס[טערן הנהו חלש מעט עוד גוי אך הרפני הכאב ת׳״ל

 יש ועוד פערדיענען צו געלד שאן אנגעפאנגען איך האבע
 געמיינט האסט דוא וואס דייטליך מיר שרייבע תקוה.

 לבך ונכון תרמך לא התקוה הפעם כי הראשון במכתבך
 עטווא דוא ביזט אונטערנאממען? דוא האסט וואם בה בטוח
 בעקאממען, פאסטען איינען האסט געווארדען מלמד אויס

 עליך ימינו יד ויטה זרועותיך לתמוך ה׳ יאבה והיה. יתן מי
 וואלף אוהבך אחיך מברכך כאשר הימים כל לך לטוב

 געשעהן ענדליך איזט וראם אויך מיר שרייבע עהרענקראנץ.
 אחיותנו שתי עם אלמנה ארעמער דער מיט דירה דער מיט

 והאכזריות באף אותן הרודף ימ״ש האכזר אחינו ועם העזובות
 והקיאו רעל שתו עיני מכתבך בקראי כי אחי דע חימה,

 ניכט איך ווילל ווייטער גמולו, נא השב אלהים! ואמר, דמע
 אשתך אויסדריקטע. דעמאלם געפיעל מיין וואס — שרייבען.

 אונטער זיך אייגענהענדיג געוועהנליך וויא זאל תי׳ רחל
 ציי" “פאא ק-ינע שפארען ניכט זאלל מכתבך על שרייבען

 שווייגענס דיינעס אורואכע די ניכט ווייס איך דען לען
 דאס אדרעססע. מייגע ניכט פעיגעסע _ וואס איך פירכשע

שרייבען דוא זאלסט זא הייסט
.2 נוממער ווילנער ליפא ביי עהרענקראנץ וואלף

16 מ׳ ו ב

69 381§3 31 ¥112\€26730 
מאיר אחי

 חי והנני הקדחת חלת מחליי קמתי שלשום יום
 וכל הצלחה לקראתנו הבאה בשנה ה׳ לך יתן ובריא ת״ל
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 אל ויואל האהובה אשתך עם תחת גיל חיי תחיה טוב
 דורשי כל עם לב וטוב בשמחה פנים נתראה כי שדי

 נפשינו אוהבי וכל אשתך ואת אותך המברך אחיך שלומנו
עהרענקראנץ וואלף

 החכם נפשי לידיד וברכה שלום כנהר נוסה הנני
 מו״ה כש״ח פשר ויודע דבר מבין ומצליח משכיל רופא
 איה" עט פרוי עהרענווערטהע זיינע זאמט נ״י. שנייד יוסף
גיכט איך ווייס ! — פרייליין ניכטע ורערטהסטע רע

061061־
 סאן י פראגמענט איין דאקטאר הערוץ שיקע אין

 לידידנו גם הראהו עליי עיני לשים ישנה שפתי ווערק מיין
 קראה יודל העררן בילד > שיקע אין הארוויץ עט לאגדו•

 אפאר נאך האבע איך הארוויץ ליבש העררן אייגס אוגד
 זבאראו אין יעמאגדען נאך ברויך איך אב מיר שרייבע
פיך מוצא ואשמור שיקען

17 מ׳ ר נ
 1330211 <160 17(00 זס&וחסססם 1869

מאיר! אחי
 ולידידנו לך שלחתי אשר האחרונים מכתבים שני על

 מיינע מים איך דיא הבילדער רצופים היו תוכם נוסבוים
 ולא ג חיי" תולדות ׳.אלה השיר ועם לעגטע הינאיין הענדע
 עם מכתבי ועל מנוסבוים. לא וגם ממך לא מענה השנתי
 אנפאנבס ניכט. אויך נוסבוים מיר אנטווארטעט (1 העשרה

 וויכטיגע" איבער אבער איך דא געקרענקט. מיך עס האט
 זוכטע זא האבע אורזאכע קרענקען צו יעצט מיך דינגע רע

 ווידער האסט דו פערשמערצען. צו דיעם וועניגסטענס איך
 הערר פיר... ניכט אוגד 4 לעבל ל. א. העררן געשריבען

 אוגד קאזעהויז אינם קאם אוגד בריעף דען עפענטע לעבל
 עהרענקראגץ וועלוויל אויסדרוק, דיעזעם מיט מיר זאגטע

 גרוסען א פאר זבאראז דיין אין אפנים דיך ה]אלט[ מי
 געשעפטע פיעלע דיר ווינשט רייזנער דאקטאר איין שכור
 גע־ פערבליפט ניבט צוואר בין איך וויין. וועניג אוגד

 זא מאן איזט וויא דאס מאן ברויכט וואט אבער בליבען
 טהיירע מייגע פרוי ווערטהע דיינע גריטע אונפארזיכטיג?

 שוועס־־ אונזרע מיט מומע דיא אונד תי׳ רחל שוועגערין
 ולכל יחי׳ אברהם מו״ה הבכור לאחינו שלום ותן טערליך

 נאך אנטווארט באלד מיר שרייבע אוגד שלומנו דורשי
 ווידער" אונז וויר וועררען אי״ה הפסח חג ועל לעמבערג

ריי־י קיינע נאך איך דארף יעצם הילפע. גאטטעס מיט זעהן

נאמען. דעם 1
די אויך זע .1874 געדרוקט ערשט איז ווערק דאם 2

.3 אבמערקונג
.35 — 33 ז״ז ישנה״ "שפתי אין געדרוקט שפעטער איז 3

זע ;16 נומער בריוו אין פרצגמענט דער געדיכט דאס איז אפשר
.2 ענמערקונג

 )די 1 נעם״ ״מקל געווידמעט איז גאלצץ אין לעבלען יצחק 4
אויסג^בע(. וויגער די ערשטע,

 איך מאיר! מיר, פארביטען ערצטע דיא אונטערנעהמען זע
 אללעס דאנק זייא גאטט געהאט צייט ששיקעל אשעהן האב
 השם ידידך שוואך אביטל נאך ]בין[ איך פאריבער, איזט

 שמח בלב עמך ולהשתעשע בקרוב לראותך באלהים תקותו
זבאראזער. עהרענקראנץ וואלף בנימין

18 מ' ר ב

 1872 יענער 9 דען קאסטאנטינאפעל

מאיר! אחי
 מכתב, מאתי ראית ולא חלפה תמימה שנה זה הנה

 מכל שאלתי וזאת בי, אפך יחר ואל החפץ על תתמה אל
 ובמעל במרד לא כי בזבאראז, שלומנו דורשי ורעי אוהבי
 וכי זה במכתבי אזניך את אגלה שמץ חלילה, זאת עשיתי
 לך אספר אקוה, כאשר זבא־אז לעירנו ברחמיו ה׳ יובילני

 נפשי. קותה היום זה כי אחי! הפעם נא דע אך כל אח
 געזונד. פאלקאממען שוין בין "איך זאגען איך קאן הייטע

 יצאה הבינים בזמן הזה ובמועד קראנק. איך תאר מאנאטע 9
 לשלל נפשי לי והיתה לי אשר כל ואת נוי אח ואכלי אש

 הנעימה חברתך לאשת שלום תן פליטה. ירושת ומכתבי
 ע״פ. לאנדוי מאיר העררן בזבאראז. אוהבנו ולכל היקרים ובניך

 גע" מיגץ, געברידער קראה, העררן כהנא. געברידער העררין
 גאלר• העדרן באראש, הערר סראהנגלאז, האראוויץ, ברידער
 בי אפו יה־ה אל אחד שכחתי ופן ובניהם ונשיהם הם בערגער

 דאק" העדרן ע״ם. רייזנער דאקטאר העדרן אדם. אני באשר
 פרייג" גוטע אלע קורץ ע״פ שור ידידי ע״ם שנייד טאר
 ידידנו ואם מינץ. בווע מאדאם אויך פרייגדינען, אוגד דע

 טויזענד" איהם איך גריסע בזבאראז עודו נוסבוים אברהם
 איהם ערזוכע אונד פרוי ווערטהעססע זיינע זאמט מאהל
 זיי• מיט מיך אוגד פערזיימען צו אויגענבליק קיינען

 זבאראז אין מעהר ניכט איזט ער פאלם .5 שרייבען נעם
 מעשהו ומת מושבו מקום הו אי נא הודיעני שמעתי כאשר

 אשתך משלום מעשיך. מה והודיעני מהרה אחי! ועתה שם.
 שרייבע יחי׳ אברהם מו״ה הבכור לאחינו שלום ותן ובניך.

 חוה שוועסטער אונזערע זאמט מומע אונזערע וואס מיר
 איך וועל השנית בפאסט אז זעה זאג אונד טיהן חנה און
 6 יהושע אחינו בשלום גם נא הודיעני געלד. שיקען זע

 משלוח רגע תאחר אל אחי ונא נא דבר. תפל ואל מהרה
 ביתך ואת אותך המברך אחיך זה. מכתבי על מענה לי

בקרוב לראותך ומקור•
עהרענקדאנץ וואלף

שרייבען דייטליך אדרעססע דיא לאססע
 דער אין קאסשאנטינאפעל אין עתרענקראנץ יואלף

גאלאטא

ערפרייען. צו דערגצנץ: 5
 געלעבש 1904 נאך האט וועליועלעם ברודער יינגסטער דער 6

 עהרעני שלמה פריזר צ פין צרוים דאם נעם איך פאדוואלאטעיסק. אין
סצעדג,”ת מ• ר$פ׳5 צו (5 $נמ׳ ,20 ז׳ )זע קרצנצנס
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19 מ׳ ר נ
 1873 אגוסט טען5 דען לעמבערג

מאיר! אחי
 הגד ובבואי לבובה׳ הנה באתי העבר שבוע ד׳ ביום

 ומושבו ויאנש, הליו את חלה יהושע יעקב ידידי כי לי
 טרם התמהמתי ולא חשתי צח. רוח שאוף למען לעיר מחוץ

 ויחבקגי ברר את ואפקוד מסעי, ממרח מעט לנוח מועד לקחתי
 הפעם עוד אליו באתי ו׳ ביום גדול, בכי ויבך וינשקני
 בבכי קולו וישא נשקני חבקני הפעם ואף שלומו, ,לראות
 וועל איך וועלוויל "מיין לאמור ומרה, גדולה זעקה ויזעק

 *מיט נאך אוהר 3 אום השביעי בליל זעהן״. נישט שוין דיך
 מצא מיטטאג נאך אוהד 3 א׳ וביום נשמתו יצאה גאכט טער

 עצם עד מלים אליך לערוך מועד לקחת יכלתי קבר_ולא
 והנני ת״ל שלם הנה באתי כי לך דע ועתה הזה. היום

 שלישית מחברת נעם מקל הבורים, שלשה לאור להוציא
 לבד עבר בשפת רק 2 חבורים שני .ישנה ושפת 1 ורומאניע.

 פניך לראות זבאראזה אבוא ואחר להתפאר, המה ידי מעשה
 בריתך אשת למעני ונשוק חבוק וכעת שמה, אוהבנו כל ופני

 לאנדוי, ידידנו כהנא, געברידער להעררן שלום ותן ובניך
 גאלדבערגערי הארכיץ. הארוויץ. מינץ. געברידער ע״ז

 כל עם רייזלער. דאקהאר העררן שנייד. דאקטאר העררן
 תאחר ואל ובניהם ונשיהם הם ושלומך שלומי דורשי
 אחינו את וברך זה מכתבי את תקרא ברגע מענה לי משלוח
 אחיך משפחתו בני כל עם נ״י אברהם מו״ה התורני הבכור
עהרענקראנץ. וואלף אוהבך

 485 נומער 3/4 לעמבערג ראהטינער אדרעססירען

וואלף... פיר
 ואחיותנו אבינו אשת גריססען דייטליך איך ביטטע נור

משלומם והודיעני וחנה חוה
הנ״ל

20 מ׳ ו ב
1873 אקטאבער 31 דען לעמבערג

מאיר! אחי
 אליך אבוא כי לך כתבתי כי החפץ, על תתמה אל

 לא כי אחי לי האמין קימתי, ולא אמר גזרתי החג, על
 לעט־ עיר לעזב אז לי יכלת מבלי אך דברי, שניתי לב מרוע
 לי ירוח כי אקוה אז. והדאגה העבודה עלי רבה כי בערג

 ועמך אני מעט ונשתעשע יומים, או יום על אליך אבוא ד׳
 פאן געגריסט. יעדען איין איך האבע מכתבי בכל ונוסבוים.

 נאךאיין שרייבען וועדעראיין איך האבע איינציגען קיינען
 אין מיך האסט דוא בי? מצאו עול מה ערהאלטען. גרוס
 געגענשטאנד וויכטיגען איין אויף זעהר בריעף ערשטען דען

 פלאש דיא אפגעגעבען מיר האט מושאלי אב געפראגט,
אשאלך יעצט אפגעבראכט. מיר ווירקליך זיא האט ער רום.

 המשכים אין תרל״ד "השחר" אין געררוקם איז "רומניע" 1
אוי&גאבע. בצזונדערער צ אין ארוים אויך איז און

לעצטע. ביידע די 2

 שרייבען בייוו איין זאלסט מאוד. וקשת יקר דבר אני גם
 דער אין אטלאס בעריש העררן אן לעמבערג נאך היער

 פאן קונסט די בעשרייבען גענוי זאלשט אין גאסס, ברייטער
 קאן מאן דיקטירען. דיר ווירד רחל ווערעניקעס, רעטשינע

 פאסט פער מעגליך איז עס אב אין מאכען. נישט היר זיא
 אונד גריסע שיקען. צו אמוסטער אויף ווערעניקל אקליין
 דיי׳ אונד למעני תי׳ רחל פרוי דיינע מאהל פיעלע קיססע

 איך זעהן. צו באלד זיא האפע איך יחי׳ קינדערליך נע
 איילט אוגר מיך רופט פריינד איין איילענד זעהר שרייבע
 אשת עם ואשר בהצלחה ובנעימים בטוב חיה מיר איבער
עהרענק־אנץ. וואלף אחיך נפש תברכך כאשר ובניך חברתך

 ניכט שרייבע איך שרייבצייג שלעכטעס האבע איך
צימער. מיין אין

21 מ׳ ו נ
873 נאוועמבער טען9 דען לעמבערג

 באשאמפאליך ארוים זעה איך מאיר! ברודער ליבער
 סדרי א פאר וואס וויססען צו בעשעהרט נישט איז מיר אז
 שבת דעם און לך, ד׳ געשריבען מיר האשט דיא געהט, עס
 מפציר סיך האט און אטלאס בעריש ר׳ גראר געקוממען איז

 זין, דעם אויף ריפט ער געהן איהם צו זאל איך געוועזען
 אנגע• איך האב וירא. ליינט מאן אז געהערט איך האב

 דאס און פסול איז קורא דער גיוואלד שרייען צו הויבן
 דער און פסול זעננען כלה חתן דיא און פסול איו *ספי

 נעם און לך געהט עס ווייל פאסטןען[ דארף עולם גאיצער
 גע" אימזיסט אבער האב איך ווייז, און בריעף דיין ארויס

 פאר וואט אנא וירא, געלענט ווייטער האט מאן און שריגען
 עצה קיין מיר קאן אין נישט איך ווייס האנט געהט אסדרי
 הייבט" פון סדריס צווייא אמאהל מיט מיר שרייבע געבען,
 אוב און אמת׳ זיין כאטשי איינע נישט וועט וויא אן מאהל

 וויא ווערעניקעס רעטשענע אין קלאר אזו איז ווייב דיין
 אויך ווערעניקעם קיין יאתר דאם איך ורעל סדרים אין דיא

 פפלעג השלום עליו דוד פרץ ר׳ וויא דאס עססען. נישט
 אווערניק. אן אין אסדרי אן ?;ען, אן אין קי.ען אן זאגען

 ווערעני" אן מילא פרעטד, דער אין נאך איך בין דא און
 אבער איך וועל וואט בעגעהן אפשר זיך מאן קאן קעס
 עשרה ווען וויכסען נישט דיך ורעל איך אטדרי. אן טיהן

 זיין טועה מיך וועל און איז תענית אסתר ווען איז בטבת
 .קיילעס סאסי איבער גיט פרעג למעה״ש ספירה דער אין

 דעם פין לאנג נישט איז ער געהט עס אטדר פאר וואס מאן
 וועל איך ביין,—קיססע אוגד מאהל פיעלע גריסע חדר.

 מיט שאפען צי פיינד מיך איך האב דאש קישען אליין זיא
 קיג" אוגד פרוי ווערטהע דיינע גרים נאר אנדערען. איין

 וואט יא, גאלדבערגער. העדרן קראה, העררן און דערליך
 אללע גריסע איהר ווייסט אפשר הא? געהט? אסדרי פאר

 הייפליך גריס אין אויפנאתמע אתבע פריינדע גוטע מייגע
 אנרוסע איז זיא אז איהר זאג און מינץ בוזיע מאדאמע
 נאך ארט הייפליכססער דער אויף א ז האב איך ליגנערין,
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 האט ער אונד געגריסט נוסבוים אן בריעף ערשטען אין
 ארך פערצייע איך געצייגט. גרים דעם איהר וואהרשיינליך

 אחיך שרייבען עקסטערעס א־ין איהר כ־אן ערוואיטע אובד
עהרעבקראנץ וואלף

 עקסטערן איין פיר פאן ווירד ער נוסבוים זאגע
 באך זיא איז אויב? בוזיע זעהט וויא בעקאממען בריעף
 אויפהערען נישט זאלל זיא למעה״ש אן איהר זאג שעתן?
 מיר שרייבע □אדע. דער אין דא:ד איז עס זיין צו שעהן
 זאלל גאטט שטיממען דיא קיגד בגיבינס משה טיהט האס
זעהן. שון זיא זאלל איך העלפען מיר

22 מ׳ ר נ
1 1874 אפריל סען1 דען בראדי

 באקוי באך געסאהרען ניבט בין ך א מאיר! אחי
 אוס" פילייכט שאן איזט עס געזאגט מיר האט מאי ל לויי

 באקוי פא; בריעף איין נאך ערווארטעט איך האבע זאנסט.
 בריעפעס דיעזעס האטום האס האבע איך וועהרענד ליידער

 טרויריגע דיעזע בריעפטרעגער דער מיר האט געשריבען
 ניכט איזט 1 מייזעלס דאקסאר דער געבראכט, נאכריכט

 פי את שאלת אשר ישנה שפתי חבורי אודות דא. מעהר
 בוכדרוקער דען מעהר ניכט ויאלטע איך עוזר, ר׳ ידידנו

 שי־ עקסעמפלא״ע אייניגע זבאראז נאך זאלל ער בעריידן
 אין ברידער נוטע מיינע מיר דיא עהרע דער נאך קען

 עס ויער נעמס. מקל דיא מיט האבען צוגעטהיילט זבאראז
אדרעססי דיא איזט קויפען ישנה שפתי חבורי מיל

14611611 20זק111< 8* 60זז1.ק
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 ערוך זיין לעמבערג אין איך ווערדע וואכע קינפטיגע
 3/4 ראהטינער עוזר הישן. אדרעס על שמה מכתבך אלי

 שוועגערין טהייערע מיינע פרוי דיינע גריסע 485 נומער
 ובניך חברתך אשת עם ובנעימים בטוב וחיו בניה עם רחל

עהרענקראנץ. וואלף אחיך יברכך כאשר
עהרענקראנץ מאיר לאחי זייט: אנדערער ער ד צויף צדרעס דער

23 מ' ר נ
1874 2 אפריל טען16 דען לעמבערג

!מאיר אחי
 במלים עצרך על נלחמו/ בי יחד וכעס שמחה כי אם

 ידעת כי בטוח לבי כי ביתך, ושלום משלומך הודיעני לבלי
 מי אליך? במכתבי ראשונה אנכי אבוא ומדוע פה, הנני כי
זה על הבכורה. משפט לי כי בשכלו ישפוט ולא יבין לא

.2 אנמערקונג די זע 1
 מייזעלם ד״י־ האט אפריל טן16 דעם צז קשה, איז עם 2

 אים וועגן שטייט אפריל טן1 פון 22 נומער אין און געלעבט נאך
 דער פאר אז פשט, לערנען מען קאן ממילא, טויט, שוין איז ער אז

 צי• די שטייגער א געווארן פארגעסן איז 22 נומער אין אפריל 1 צאל
 איז ספק שום בלי ברוחק. באך איז תירוץ דער אבער ,9 ,8 ,7 כ-ער

 איך" : 22 אנהייב ביים סיר זעען דאם .23 נומער ווי ייגגער 22 נומער
 אויף זיך ריכט ברודער דעו־ ווייל באקוי", באך געפאהרען ניבט בין
 שרייב• א איז אפריל" 1״ .23 נומ׳ לויט בראד, אין נישט מסתמא אים

מאי". 1״ אנשטאט פעלער

 העמידהו כי בלבבי אמרתי כי שמחתי אבל מאוד. אפי חרה
 עלה זה ומכתבי בי, שכח לכן וא^ר ההצלחה במתי על ד׳

 נוס" לידידנו או הפא: עם מינץ לידידנו לשלחו לבי על
 והנה הזה, כדבר לעשות הפעם זאת נתנני לא לבי אך בוים

 בקראך אך רגע, תאחר אל נא ממך אשאל זאת שאלתי
 משה ידידנו פי את למעני תשאל או האמט אל תלך ככתבי

 יהי כן היא כאשר הפאס את להחליף זאת לעשות מינץ
 איך שמה. הרשומות והמדינות המקומות וכל שנים ג׳ על

 מייזעלש דאקטאר 3 פון באקוי פא; טעלעגראף איין האבע
 והוא חליו את חלה כי קאמן באלר זאלל איך בעקאממען

 ובשובי ילך. בטרם לרא־תי עוד וישתוקק בימים בא זקן
 פה ועסקי עניני כל כי פנים. נתראה אי״ה הנה משמה

 נקראתי, לאשר לבוא ואמהר ואחיש השלכתי גוי איזר
 תחל מכתבי תשיג ברגע אם כי רגע תאחר אל לסעה״ש

 אינליגענד. דיר איך שיק טאקסי גולדען 1 הדבר. ותכלה
האבען. פאס דען היער איך זאלל שנעלססען אם וויא זיהע

036ז ^01ר3(1ת6■ו 3/4 א2 485 111...ז אדרעסע

פיר... 485 נומער 3/4 ראהטינער עוזר
 וואלף אחיך טוב בכל וברכם ובניך אשתך ונשק חבק

עהרענקראנץ
איילע. גרעסטען דער אין יעצט שרייבע איך

24 מ׳ ר נ
 1874 יולי טען6 דען באקוי

מאיר! אחי
 בהבשורה נחת ימלא ולבך נפשך תתענג כי ידעתי

 לגלות אמהר אחיש ת״ל לטובה אות עמי געשה אשר ההיא
 אשר הנעימה אשתך באזני זאת תכפר ואתה אזניך. את

 ותהי יתן מי אותה באהבתי מרחוק אותה ואנשק אחבק
 נוסבוים א ידידנו באוני זאת תספר גם מקרוב, זאת

 בוזיע יקירתי ובאזני היקרה אשתו ואת לשלום ותפקדהו
 קימט עם אב לי וכתוב בשמי לשלום אותה ותפקוד מינץ
 עהרינקראנץ ראובן ש״ב גרוס איין טוב. אמזל שאן איהר
 משה בעירך שם לי יש אם שלומי דורשי אוהבי ושאר

 יפקוד לא כי עליו אפי חרה כי אם גריסע מינץ בנימין
 עצ. עצ. הארוויץ געברידער נפתלי גריסע בשלומי פעם

 כי לנוסבוים אמור שמח בלב מהרה לראות המקוה אחיך
 רבה כי הפעם מיוחד במכתב מלים אליו לערוך אוכל לא

 על יעבור מכתבו אל צופיות ועיני מאוד העבודה עלי
הנ״ל מדותיו

לך אספר ועתה
 אורעני משה הערר קדמוניות החוקר המליץ המשכיל

שולע אי,ראיליטישע היזיגע דער פאן דירעקטאר 4 שטיין
.2 אנמ׳ 29 ז׳ זע מייזעלס ד״ר וועגן 3
 צ ,1839 13/1 )נצל׳־ציע( ליסקא אין געב׳ ארנשטיין, משח 4

 די קעגן ער2קעמ שצרפער א רומעניע, אין שול־דירעקטאר צייט לצננע
 )עם 258 - 257 צייטלין ביי פארצייכנס זענען שייפטן זיינע חסידים.

 אנגערופן(. נישט דא זענען וועלכע צייטונגען, אין אייפזצצן נאך פעלן
 פוקצי אין שפיטאל יידישן אין 1905 יאנוצר אי-ש^יין איז געשטציבן

.7-6 ז״ז ,3 נומער 111 ״המצפה״ צין נעקראלאג זע רעמט.
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 ערכי מוקיר שלומי ומבקש בריתי איש רעי וזה דודי זה
 דאקשאר להעררן לפאריז שלח עשתנותי. בפרי ושמח

 איזראעליטש איליאנצי דער פאן פריזודענד כהן אלבערט
 דאק" הערר וישלח ישנה שפתי חבורי ישראל( כל )חברים

 זהב הזיל ולמעני תודות באלף ידו מכתב אליו הנ״ל טאר
 בהחברה אסיפה יעשה כי וכתב נאפאליאנם 4 סך מכיסו
 להיות האלה כדברים במכתבו כתב וכה למעני הנ״ל

 ישראל כל חברים ולחברה ישועה, למעיני הזה להמשורר
 כאשר מאוד יגדל אשר קטן מכתב עם חבורי את אני שלחתי

 לי שלחת אשר הדברים ואלה במליצה מלאכתי את ידעת
 אוסיף לא באות אות העתקתיו ישראל. כל חברים הדברה

אגרע ולא
ונכבד! יקר אדון

 מחברתו וגם יוני ט״ו מיום מכתבו את קבלנו
 בני את לב בשמחת וקראנו אלינו הגיעה ישנה שפתי

 בימים נולדו מעטים כמוהם אשר הקדושה בלשוננו מליצתו
 ולכבוד לנופי אדם בני בתוך אלהים כמדות למראיהם האלה
 לנו לשלוח לבו אוחו נדב אשר על פעמים אלף לו נודה

 אחים ברכת אותו 1 לחברה הידידות לאות הספר את
והמכבדו המוקיר הכללי הועד בעם נאמנים

 בואי טרם עמיו אל נאסף ז״ל 2מייזעלם דאקטאר
 אלהים אותו גם לקח כי איננו עפשטיין דאקטאר הנה

הנ״ל מנחם ואין אבילה ונפשי

25 מ׳ ר ב

לעמבערג[ 1873 19/6 פ$סטשטעמפל דעם מיט פ^סטקצרטל ]צ

מאיר אחי
 כמוני כי ראיתי מכתבך, בקראי בקרבי לבי נשחר

 ומאוד דודים, עמי ולרות לראותי נפשך חשקה מאוד
 לאל אין כעת אעשה, מה אבל אליך, לבוא לפתותי יראת

 אשיג ימים בעוד כי אקוה לזבאראז, פעמי לדרך לשום ירי
 האל בעזר מעל תשאר לא ותקותי ממאלדאווע הכסף צרור

 כל את לך ואספר חיקך אל שיחי ואשפך אליך אבוא אז
 תצלינה ואזניך ראשך שערת תסמר אשר אותי המוצאות
 אוג־ איין פיר וואס כה, עד ד׳ עזרגי כי ותשמח משמוע,

 געבראכט צו גאליציען אין האבע איך ווינטער גליקליכען
 לעבע איך דאס דאנק זיי גאטט ערשטוינען, דוא ווירסט

 אך העררגעשטעלט גענצליך ניכט נאך צוואר געזונד בין
 וחכה למעני ובניך חברתך אשת ונשוק חבוק להיות. אקוה

אחיך ה׳ לישועת
עהרענקראנץ וואלף

ואברך. למשל: ווי ווארט, איין פעלט 1
בצקוי אין ארצט בראדי, אוים מייזעלס אברהם 0.ז 2

 וועלוועלע אים האט אנרענק אן נאך .11 נועם״ ״מקל געווידמעט איז
 א מיט אלהים" את "המליץ שיר דעם פון ווירמונג זיין מיט געמאכט

.27 — 23 ז״ז ישנה״ ״שפתי אין דערצו כריוו

25 מ׳ ו נ
1878 יוני טען 13 דען לעמבערג

 פראהנגלאז, יוסף משה ש״ב פגשתי אמש מאיר! אחי
 אבער מיר ערצעהלטע ער ידו, מטה כי שיחו לפני ושסך
 נפשי ותבך געהט, יעצט דיר עם שלעכט וויא אויך

 הייתי מעט, גם עזר לו להיות ידי ?אל אין כי במסתרים
 ורעי אוהבי הלכתי, כן באתי וכאשר בבראדי הפעם עור
 כי מידי ובקשו מכתביהם אלי הריצו אותי גם והתעו תעו

 איר־ וואר אללעס מאומה, עשיתי ולא באתי שטה, אבוא
 הכסף' צרור אשיג לא אם אהדיס, ימים אוחיל עוד טהום.

 זאלשט מידך אבקש עיני צופיות אליו אשר ממאלדאווע
 לקחת פאהרען צו ראמאן ביז אום וועקסלען פאס דען מיר
 הכסף כל יאסף ממכירי אחד ליד כי לי מגיע אשר שם

 איבה לא וברכתיך. אי״ה אליך אבוא ואחר חבורי. ,ד ב
 דאס בטוח לבי אשר לערים בגאליציע, פעמי לדרך לשים

 ניכט ווערדע איך ביז סערדיענען געלר דא-ש ווערדע איך
 וויכטי־ מיר איוש דאס ווייל מאלראיוע, דער מיש ענדיגען

 איוט ער אב געהט יהושע אחינו עם וויא מיר שרייבע גער.
 גע־ עטוואס זיך לאגע זיינע אב אונד פאדוואלאטשיסק אין

 ומחכה גורלו ועל גורלך על הבוכה אחיך האש■ בעסערט
 וזרעך אשתך את ומברך שמחות בשובע בקרב פניך לראות
 נפשי את החיות למען אדרעססע מיינע עהרענקראנץ וואלף

בדבריך
£1זו6ת1ז<3ח2 661 056ז ^01ו2(1ח6ז 3/4 א'2 11

27 מ' ר נ
]פאסטקארטל[
1878 יולי טען26 דען טארנאפעל

 ווער־ האפענטליך היער, איך בין לע״ע מאיר, אחי
 נאך איך ווייס ארט וועלכער אויף זעהן אונז וויר דען

 מיר צו ע״ז דוא ארער דיר צו ווערדע איך אדער נישט
 אגלה הפעם לזבאראז לבוא לבי יתנני לא ולמה קאממען,

 דיי. קיססע אונד גריסע אי״ה בקרב עמך אדבר כי אזגיך
 ד׳ שנייד ד׳ הערן גריסע בגל^י קינדערליך אונד פרוי נע

 מעטים הלא שמה אוהבי וכל גאלדבערגער העררן רייזנער
המה.

עהרענקראנץ וואלף אחיך

28 מ' ר נ
]פאסטקארטל[

878 31/7 לבוב ב״ה

 כי לך כתבתי תמול עהרענקראיץ! הערר ידידי
 וואלפס" דוד ה׳ שם על מוויען מיזיס מכתב אליך שלחתי
 ממאנים. אחד ומכתב השגתנו כי תודיעני למען טאהל,

 ואלכה היום קבלתי 20 1 הכסף למענך בביתי שמור טריששש
 ה׳ אל וגם כחפצך טהעע לך יכון כי פעלל ,ה ידידנו אל

 אגרתך לו ואראה בשלומו למענך אדרשה אלך שנאפיה
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 אש המעבעל עם לעשות זה מה לו כתוב שכתבת. כמו
 אש נא הודיעני בחדרך. עוד לעצרו או לבעליו להשיבהו

 ומכתבו מוויען מיזיס סן המכתב והוא המכתבים כל את קבלת
 שלום לך מאציל והנני טארנאכאלה שלחתי אשר מתכול
ידידך אני גם ובשמי *ובנות בני א&תי בשם וברכה

ראהאשינער עוזר
 סלה שלום עכב״ב מא־ר הר״ר לאחיך אטה ושלום

הנ״ל
1־1 £1זו6ת1ז<'3ח2 צח אדרעסירט
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29 מ׳ ו נ
]פאססקא~טלן

 1_6רח1נ£6ז 36וז 14(60 00'0זל 1878
מאירי אחי

 דברי וגם השמעתני, טוב רק כי במכתבך ההיתני
 ואוכל יתן מי לבבי, למחץ היו מרפא בושם נוכבוים ידידנו

 לי כתיב הימים, בקרב מאתי טובות להשמיעך אנוכי גם
 בגאלאץ, יחד היינו כי לך וכפר שמי את הזכיר 1 מייא אם

 אשכנזי, מהעררן )פארנאמע( הראשי שם את והודיעני
 אשלח החג אחר שנייד, דאקטאר העררן משלום והודיעני

 בעור לוויען פעמי אשים ואני לו אמרתי אשר חבורי לו
 פ״ש במכתבי אזניך את אגלה נסיעתי וטרם ימים שמונה
 איין מיר אונד גליק איהם ווינשע איך וויינזאכט העררן
ובניך. אשתך פ״ש עהרענקראנץ והאלף אחיך בריעף

 30 מ׳ ו נ
 146זז6ס ^3]6ז (1£ז601זז302 2631־32 אדרעסירט: ]פאסטקארטל

.ק ד3מז0ק01]
1_6תז66־ז2 28(60 00(0661 878

מאיר! אחי
 אשום לוויען נסעי תחת ואני התהפכו לבי מערכי

 ושלום ב״ב ושלום משלומך למען וענני מהרה לרוסיה, פעמי
 נעשה ומה וב״ב, מענדיל ידידנו שלום וב״ב, נוסבוים ידידנו

 למה לך אגיד ועתה שנייד, דאקטאר הערר ידידי עם
 כי אשכנזי הערר הנכבד האדון שם את במכתבי שאלתיך

 וךוח עזר מעט מצאת כי מאוד לבי שמח מכתבך בקראי
 תודות לשלם ברגשותיה כאוד חשקה ונפשי ה׳ ברצון

 ממעמקי תורה מכתב לו שלחתי עשיתי, וכן הנ״ל להאדון
 שני גם לו שלחתי נצח תודה ואות ממני ולכזכרת לבבי

 למען לא רביעית, מחברת נעם ומקל ישנה שפת — הבורי
 אבה לא אשלם בעת כי חלילה, ידו מסת ממנו השג

 אף גאליציען אצילי לב ידעתי וגם ידעת והשנית שלומים,
 לכל מחשבת, מלאכת לכל ערף יפנו בהם והנבחרים הטובים
אך המה, עבריות והמליצה השפה אם כי אף ושיר מליצה

 די עהרענקראנץ. פון משפתה דער צו שייכות א האט מיי 1
 מיי. בילא געהייסן האט קינדעי, אן געשטארבן מאירם, פרוי צוויימע

.31 ז׳ לבב״ ,משכיות אויך זע

 ,׳בנות מחברתי פני על שמו לשום אמרתי בלבבי כי
 הננה מהוללה כבד אשר אי״ה לאור אוציא אשר 2 אלקים״

 נזר ולראשי הנה להתפאר ידי כעשה,שמש, ראתה טרם
 ואהבתו חשקו ונסתי ווידמען. איהם עס וואלטע איך בעז״ה
 זאת רק כי ענני ולא לחבורי ערף פנה ואם העבריה לשפה

 חפצו ואין קדש לשפת נפשו אין כי אות, כעמו, שאלתי
אחיך "הרף" לי אמד ולבי ידי ותרפינה בה

^7011 £6ת€ה1ק<3ח2•
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 הגיוני מרחוק תשמע הלא אזנים, ה׳ לך כרה אם לאנדוי!
 שיר כלי מיתרי כעל האהבה כנור על הפעם איכה לבי

 סלה, אחוה! יהמה כחליל לבי איבה יפרוטו? ידידות שירי
 האהבה יין שכרת וענג גיל שכרת נפש יורעת, נפשי איכה

 אם חושיך ריגידון יעידון הלא מתפרקת, איכה דודיה על
 ;״ר־ 4 מעם פרצו גיל דמעי דמע אגלי אתה? נפש בעל

 ותטהר רוך!צת נפשי בו שטף לנחל והיו עיניו ממקור
 עת ותפת אבדון בת השחת ילידת הארורה התוגה מחלאת

 נפש כחתף עת ובצפרניה נותנת, לאפים באשה צחנתה תעל
 בשרה ממפלי הפרשדונה סחי לנצח נכתם חטפת, איש

 מגי מים עברו לנצח, מטוהרה לא מגואלה והנפש בזוע,
 גיל דמעי רביבי אך ישטפוה, לא עוז מטרות וגשם ים

 שובבה סוררה סורי תוגה, מני סורי גליליה, רשמי כל ימחו
 מלא כוס נחת מלא כוס ישועות כוס הא רחמה, לא בזויה
 גילה׳ גילה! בואי חיים, בשם ולנפש ומות לך רעל גילה דמעי

 טובים מה האח! סוכנת לי היי בחיקי נא שכבי בואי אלי
 שנתך לך ותערוב יציעך על שבב לך לאגדוי! דודיך!.
 בריתנו אנשי כל עם מאיר אחי בית עמך הנני כי ותחלום

ונתראה כן, אעשה אנוכי וגם שור ליבש נפשי ידיד ועם

באקאנט. גארנישט איז וועלוועלעס ווערק אזא פון 2
 קווער דער אין דריי פ־ן צוזאמענגעשטעלט איז 31 נימער יער 3

 זיך יעו־גאנצען שטיקער יאזיקע די פין 2 זייטן. האלבע איבערגעריסענע
 .310 = נוסבוים אברהם צו צושריפם גאנצע די ארוים קומט עם אין

 פעלט לאנדוי צו שטיק פארשריבענעם זייטן ביידע הון דריטן פינעם
 ברו" צים געוועזן אדרעסירט בוודאי איז ער וואם ,313 אנהייב יעי■
 אז ספק, קיין איבער ניט לאזט 310 פון שלום יער ווייל מאיר, דער
 אני דער א( פעלט אם־בן נעגאנגען. אים צו איז בריוו נאנצער דער

 פין המשך דער ב( און זייט רעכטער יער אויף מאירן צו פאנג
 צוי דער אין זייט לינקער יער אויף מים" ,חני ביז קאלט" ,שרעקליך

 מען קען איצט, פעלט עם רואם דאטעס, די .311□ לאניוי צו שריפט
 פאר געשריכן זיכער איז בריוו דער אינהאלט. רעם פון צרויסדריננען

 קיין וועלוועלעם רייזע ערשטער דער פאר מערץ(, טער28ו 1869 =םח
(.1 ,אנמ 15 ז׳ )זע יבארעזש

 זיך באציט עם כאטש ,עיניו", אריגינאל אין שטייט עם 4
 רעדט ער פונקטירט צירי א מ־ט איז גר און בריוושרייבער דעם אויף
 איוב אין פסוק דעם ענדערט און פערזאן דריטער רער אין זיך פון
 דער טרערן. פריידיקע זיך גיסן נע״ונדגיק דעם גר, רעם פין ד: כח,

 געי וועלוועלעם פון הברה דער פאר אינטערעסאנס זייער איו בריוו
 *גע אים ביי האט שטימונג די וואס מ׳זעט, שפראךיבוח. און פילסיוועלט

בילדעף. אייגענע נישט גראד און מליצה סך א עפעס אמת, צרויסברענגען. קענט
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 זבאראז? אץ קראה יודל ת שאן איזט הזה, בלילה פנים
 וברכם זרעי זרע ואת זרעו ואת אשתו ואת אותו פקוד
 כה געהאלטען. ווארט קיץ האט אייזק בנו אונד בשמי
 פניך, ראיתי לא כביר זה אשר אחר גילה דודיך טובים

 כל ולרגלי אחי בית בבואי אז אקרא גילה דודיך טובים מה
 מי לכלנו. חג לאהבה חג חגנו נחוג ויחד שלומי דירשי

ויהי! יתן
 קאלט זעהר איזט לעמבערג אין עתותי, בידך אלוה!

 איזש יעצט אוגד געבליצם אונד געדאנערט־ עס האט ע ס היי
 —----------------------------------— _ -- קאלט שרעקליך

 "לא... נער מעודי הזמן עמי יעשה בין... עוד מים, ...חגי
 ממסעך רגע תשבות אל תנוח אל העמוד אל "!ודה! יום
 לשניהם לילדי נתתיך שמה נוד ארץ ארצך את תעזוב אל

 כלה אעשך פן מנוח לך תבקש אל נודה משחק, ולי טרף
 אני, גם משחק לי ואעשה אשכורה. ומדמך מבשרך ואשבע
 הרי יעל שיר עלי לג ואד ואכרכר יאפזז הזמן, עיני למרות

 אשאף שמה נושכת, מעל צח רוח שמה תעמודנה, רגלי המליצה
 הזמן וירא שמח, גיל אלי ולבי נחת אשבע שמה ׳חייס
 שחוק, רמ^לע מחול עשה מטלטלה יאמר שור! בעיניו, ורע

 סלך, מהלך זמר, מממר מזמורים, ממהמורים, שירים, מסירים,
 מנגן׳ ממעגן משורר, מצורר רינה, מקינה מתעודד, ממתנודד

 רוחה, באנחה שמח, מצלח מנוח, משחח מכרכר, מקרקר מ
 מהליכה יתרון, מחסרון רעיונית, מיגונות צהלה, מיללה
 בי וישכח בשירים ושר ומנגן ילך הלך צחוק. ומני מנוחה.

 —לנחשתיס. הגיש ורגלי ידי אסר בי אפו יבחרית מגפותי. ובכל
 ואני לבך, וחפץ עיניך למרות מנוח ומצא שב פה ויאמר
 ראחשב כח ואחליף אתעודד אנער אתעורר אקום שדי בעזר
 זייועותי מעל אנתקם אסרוני בו עבותות כל לקש לתבן

 הרגלים על הנחשתים, מאזנים 1 וכחשק קרעים לשבע ואקרעם
 נשר כנפי ידי וארבית אילה רגלי רגלי ואשום אחשובה,

 הים, גלי על שחקים, עבי על רוח, כנפי על א־א אעוף
 שלומי. דורשי ואל יקירי אחי אליך אליך נשרים, גבי על

 כי תדע הטרם אותי, גם תכנה וכה אני קראתיך כי "אחי"!
 היורד אלהים, בת השבע קול הד 2 הוא הוא אתי מלת הגה

 ורארסט נון ביו גבר, לב בתאי יצלצל וכפעמון בטן חדרי
 זא ברודער מיין דיא ביזט יעצט ברודער, מיין דוא

 אך ידך במכתב בלבי שמחה נתת אחי!—אויך מיך נעננע
 מענה לי מתת אחרת כי לירך מעצור שם מי ידעתי לא
הזה? היום עד

 בריעף דיעזען איך ווערענד אונוואהל יעצט בין איך
ניכט יעצט ווילל איך אבער היצע האבע איך שרייבע

וכשחק. :לייען 1
 מ^גלמר, איז עם — ,מיין״. ככן ן, איי אחי פון אפקלאנג דער 2

 אפגעשלצסן געווען איי זייט לינקער דער אויף לצנדוי צו צושריפט די אז
 — געוואר־ן. אננעהויכן אמאל נאך מאירן צי כריוו דער איז דצן ערשט און
 מליצה״לשון דע□ אין ־>ר3א מאיר, ברויער דער פשוט מסתם איז אחי
פרייגד, דער זיין געמיינט אויך קען
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 קיאנק ניכש ווערדע איך דאם לי יגיד לבי אוגד זיין קראנק
 וויץ באלד געה איך העלסען מיר ווירד גאטט רערדען
איממער. איך כוהע זא גיפט געגען טרינקען

*

ם
נוסבוים! אביהם פריינד ווערטהעסטער

 *נום אביהם דען ניכם האבע אין נוסבוים אברהמאנא
 אין גלויבטע בעשיידען זא זוכטע. אין דען געפונדען בוים
 ורחימא בדחילא מיר שיייבסט דיא ביסט דוא דאש ניכש
 דוא דיך וואגע איך אוגד קרייזהויפמאן אייגען צו וויא

 נון פאן אויך דיר פאן עם פערלאנגע אונד אנצושפרעכען
 פאן געשתערעמט זיא האבע איממער שיה אונד חיים אן.

 איך נור וואר וואוגש העכסשער איהר איגד נוסבוים אביהם
 שרה אוגד חיים ווען לערנען קעננען פערזענליר איהם זאלל

 זא אונטערנאהם זבאראז נאך רייזע דיא איך דאם וואוסטען
 דיא פיר פריינד דיר דאנקע איך מיט. גלייך זיא קאממען

 וגאה• אין דיא בעקאנשאפט נעהרע אייף האפע אונד גריסע
 באלד איני זעהן וויר אריע אבערגעהט. פריינדשאפט רע-
זבאראז. אין

 איינע אלמנה איינע וויא קלאגטע הא״וויץ לייבש ר׳
 קראי" אלטע ארעמע הילפלאזע איינע וויטווע כערלאססענע

 איןסקאי אלול רח״ש אים קבר מאננם דעם אויף פרוי קע
 וויא שונים, מכלים כלים זיינע אוגד הויז זיין אויף 3ליט,
 וואר עס דענן פאר, מיר איך שטעללע אויסזאה הויז דאש

 *וואתר הויז ברידערם מיין מלט נאכבארשאפט דער אין יא
 כלים די אונד מערקווירדיגעס, עטוואש עם וואר שיינליך

 באנק־ איין און 4 אפיל׳׳טארטם בעט איין וואהרשיינליך
 אין זעסעל האלצערגע מיטדרייא טישעל איין אונד בעטעל

 פין אפעסיל רואססער אויף אדישקע פיסבענקאלע איין
 מיט אטאם שמאלץ פסחדיק פאן סלוי אגלעזערנעם בארשט

 אלטע א־ינע קארט אבלעכערנע 5 אקיפליג א;אן פאיוידלע
 *מי דער פין נאך איינגיקנייטשש אביסיל אמעשינע קארט
 אהאקמעססעראששאלענדי אקאששילקע אלאקשענברייט טער

 אשטיי" 6 אשרינישקע פענדאליך קליינע צווייא אפא! ברעטיל
 *שפי אקליין ציבראכען אביסיל שפיגעל איין אפרעסיל סיל

 7 אפריזאנדיל מיט אטינטארין בלומענטעם צווייא גאלע

 וואשסער צווייא קעלישיקליך צווייא פלעשיל אקליין אפלאש
 *לייב קליין 1 לייכטער צווייא קאפעשאלען צווייא גלעזער

 גלייכען דער אונד 8 האדעסיל איין שנאדשעריל איין טיריל
 דיא נאר גערעטעט וואתרשיינליך כאן האט אללעס דאש

 גיווארען. ציבראכען זעננען שפיגעל דער און בלזמענטעם
להדאיב פריינד איינען שרייבט מאן אין אזו מאן קלאגט נא!

למשל. גצליציע אין שטעטל קליין צ ,51<3|31 סקאליט 3
פאלירט. פצליטורם, 4
5 ?
קאכן. ביים ט$פ צ אויפשטעלן צום דרייפיסל א 6
זעמדערל. א זאמדפעסל, 7
הבדלה. דער צו בשמיס׳פושקעלע 3

11 שריפטן #ילןןלאגישע
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 יהודה! ניכש שאן ודיס איך לבבו את להכאיב נפשו את
 מאנן יונגער איין קא; מאם זא אייך שעמט ירידה? זאנדערן

 האכע איך אדום ר זיא וויסען פערשמערצען. ניכט זיא ודא
 גישטאנען איז דאה ווייל עסגעשיער אראנגעשטעלט יעצה

 נעבען פינקט שאפקאלע קליינעם דעם אין קעמעריל אין
 גא־ איין נאד גיחאפט ארויס באלד עם כאן האט טיהר דער
 נע־ האב איך או טיהן נעביך איך זאלל וואם פעהלט. פעל
 מעגען זיא אוועה! 2 בערינא ר׳ צדיק א א פערלורין ביך
 פער• האב איך וראם ליעד דאב הערען צוא ווינשען זיך

 א־ך האבע יעצט גוט. זיא שפיעלט קראה אברהם ר׳ נאסט
 אברהם ר׳ רבי דער קינות. חסידמס דיא פערפאשט אייך

איהם. געפיננען אפיקורסים דיא זכות. איין זיכט 3 יעקינא
 פריינד ווערטהען מיינען אן גרום העפליכען איינען

 הערר לידידי שלום ותן פא״מ. עם מינץ בניפן משה העררן
 ווערין אפגעברענט נישט זאלל ער אש איהם היט האדכיץ

 גאר איך וועל איהט פון בעוויינען מיך וועט ער ווארין
 פריינד גיטער דער איזט ווער אויסהאלטען קעננען נישט

 ער ווער איהם גרים אברידער? נשרפס דעם נישט שמואל?
 נשרפס זבאראזער דעם מיוחם אגרוסער יא איזט ער איזט.

 געוואי אפגעברענט בעססער אדי ב־ אין בין איך אברידער
 ער וואלט לעבען, גיוועזען אבער זאלל ז״ל אבינו — רען.

 אנירירין טיהר הארווציס ליבש אויף געשריבען אויף גיוועז
 גי־ אפגעברענט גיוועוען בישט עם וואלט אנירירין אנירירין

 הייך דער אין געשפרינבען גיוועזען וואלט ער אדער ווארין
 שדי במאמר אש תשקע שקע 4 געשריגען גיוועזען וואלט אין

מאיר? דוא געדענקסט דאם
 אשר חביתך אשת עם מאיר ברודער וואהל לעבע

 בטוב חיו שלומך ודורשי כב״ב עם לעזר ה׳ לך נתן
 אחיך תמים ולב באמת ואותם אותך מברך כאשד ובנעימים

 הרבני בן עהרענקראנץ וואלף בנימן מהר לראות המצפה
מכתבי. על מענה לי משלות תאחר אל ז'׳ל. משה מו״ה המנוח

32 מ' ר נ
דאטע[ צ ]אן

מאיר! אחי
 רואם 5 .ח הך גאבע קליינע דיא מיר פאן ערהאלטע

 דיינע זאמט דיך פרייע אונד לב בשמחת דיר שיקע איך
 על דיר שיקע איך הבע״ל בחג קינדער אוגד פרוי ווערטהע

 פרוי ווערכהע דיינע קיסשע אוגד גריסע החג. בגלל יין
אותך ונושק החובק אחיך מאהל. פיעל קינרער דיינע אונד

לייביש. יהירה 1
.5 אנמערקונג ,18 ז׳ זע 2
 אונזער אז דריננען, צר דערפון .1 אנמערקונב 19 ז׳ זע 3

 אין סשוט האט ער ריכטיק. נישט כוודא־ איז שפעטער, געשייבן איי בייוו
 דער איז יעקניו אברהם יעקניו, אברהם ,ר י׳ רעם פארגעם! 12 נימער

סאראנורע. פון רבי דער — ריזינער ישראל ר׳ פון פון זון עלטשטער
 שרייבט שריפה רער קעגן מיטלען אויסגעפרזווטע ראזיקע די 4
.2אנמערקוננ 19 ז׳ זע ,12 נומער ווי שריפט שאטנם מימן וועלוועלע

 בנימן טוב בכל ומברכך מרחוק ובניך חברתך אשת ואת
עהרענקראנץ. וואלף

 קוועהלקן[ מיך דוא ווירסט נאך לאנגע ווי מאיר!
 מאבכע שרייבען, אוובעזאננענס אונפארויכטיגעם דיין מיט

 ווארטע אייניגע זעצען צו אוגד זיין אנביא איך מום מאהל
 פער־ שרייבען דיין איך ביז זאץ גאנצען איין מאהל מאנכע

 געשריבען בריעפע איינעם אין מיד האסט דוא שטעהע,
 לא־ דיא האט מינץ בתי שרייבען לאגיש ניכט קאנסט דוא
 ״5 ברי אללע איהרע איך פערשטעהע ווארום שטודירט גיק

 עט־ זא בריעף דיין מיך האטע אבער מאהל דיעזעס פע
 ערשטענס ערקראנקטע. שיער נייע אויפם איך דאס טעהרט

 ווא געפאהרען. אחתונה אויף איז חוה מיר דוא שרייבסט
 ניכש מיר האסט ווארום געשטארבען? זיא איזט חנה? איזט

 גייס־ ערגסטער דער דאס ווייסט דוא געשריבען? דייטליך
 ווארום זיא? לעבט צווייפעל, דער איזט קוועהלער טעם

 מיר שרייבשט ערוועהנט? גיכט נאתמע איהר דוא האסט
 זאמלען. ביגטעל קליינעם איין דיר ביי מיר זאלל איך אויך
 נאך פריינדשאפטליך נאך ברידערליך וועדער איזט דאם

 דוא? ערווארטעסט 5שטונדע וועלכע געזאגט. פערנינפטיג
 איך ברויכע לאזגעהן זאמלען געלד אויף איך ווען ברורער!

 בטוח גרעסערען קיין היער איך האבע זאמלען? דיר בייא
 מה כל מאבר 6 איין איך בין איך, בין ווא אובד געפונדען?

 צווייטען צום שאן חכמת דיא א]י[יך מיר שרייבסט לו? שנותנים
 האסט דוא ווייל קאממען זבאדאז נאך זאלל איך מאהלע

 עדעל. אובד קלוג איזט דאם אנגעגעבן. צייגע אלם מיך
 ריי־ דיא זאלל איך גלייכגילטיג דיר בייא איזט ערשטענם

 פאן קאסטען מיט דיא אונטערנעהמען, זבאראז נאך זע
 הוג" אייניגע אונד איזט, פערבונדען גולדען הונדערט אפאר
 דיא אום פערדיענסט פערלירען א־ך ווערדע גולדען דערט

 פילייכט אונד איינצוברענגען קרייצער נייא 25 קיגדער
 וואס צווייטענס אויך. ראטהויז אים זינגען מאהל איין נאך

 מיך דוא ווילסט איך? ווייס וואם זיין? צייגע איך זאלל
 מאן ווען אוגד בראוואי בראוואי אונטערריכטען? ערשט

 איך אונד וואללען אויפקניפפען פאמיליע גאנצע מייגע זאל
 שטראפט צייגנעס, פאלשעס מיט קעננען רעטען זיא זאלל
 ווירר צווייטענס געטאהן. עם העטע איך אב גאטט מיך
 וואללען? אינעהמען צייגע אלם ברודער אייגען געריכט דאס

 יוסל משה ידידנו רעכט? האש ווער דיך בעקלעהרע יעצט
 פראגע איך מהמה כאחד הוא גם יהיה לא מרוע מראגט

 אללע פאן מהמה כאחד הוא גם יהיה לא מדוע אויך עם
 ערהאלטען גרום מאהל איין דאך האבע בעקאנטע מיינע

 אוג־ זעתר איזט 7שולבוים גרשון איינציגען, קייגען איהם פאן
 איך ווארום ו!אגט פראגען צו נאך ער דאם פערשעהמט

אללעס. ווייס נוסבוים ניכט איתן גדיסע

 £גע )ה$ט ערווארט ער אז געשריבן, אפנים האט מאיר 5
נויט. אין קומען וועט וועלרול אז שעה, די מורא( האט זאגן: וו§לט

ע״ב, ד׳ חגיגה גמרא דער אין שוטה דער ווי צט 6
.1 אנמערקונג ,17 ז׳ זע 7
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 מייגע מיר פערצייהע אובד ובנעימים בשוב חיה
אויפריכטיגקייט.

הנ״ל אחיך
 מענדיל דאס איזט וואהר עם אב אויך *מיו שרייבע

 זיידי• איין געקויפט פדוי דייבער בראדי אין האט ווייזער
 גענאממען. התמורה! מיר בא ער האט דאן און טוך נעס

 מיר איך דענקטע דאן געשטריטען, ך א האבע אנפאנגס
 עררי־ איך 2דאינשא עלי רמיא דלא מלתא איין איזט עם

הג״ל. ניבט. מיך נערע

33 נומ׳
אדצטע[ ]אן

 ולא אוכלים שלא בעת בבקר פסח ערב לעמבערג
 פעמי, לדרך הכינותי כי ונוסעים, כותבים אך שורפים,

בראדי. לעיר
 רבה וביגועה ממך קארטעל השגתי אמש !מאיר אחי

 בוב־ דיא אונד לבן הדיו קראתיו, עוזר ר׳ בעזר ועצומה
 אחי לך אכתוב עתה ובחפזה אויסגעלאשען, פאסט שסאבען

 החפץ על תתמה אל לבי, ממעמקי היוצאים שתים דברי
 החג אחר כי אקוה במלים, עצרי על בעיניך יפלא ואל

 כל, את וידעת אזניך את ואגלה וברכתיך אליך אבוא אי״ה
 הנה שמהות עברו, אשר "ציות המליץ כמאמר ונשמחה,

 אך באים. לנו טובים ימים כי באלהים ותקותי טובה" ביום
 היתד, ומחלתי למשכב, נפלתי ללבוב בבואי אודיעך שמץ

 דע־ מיינע גלויבע איך אזל הכסף וצרור מאור, אנושה
 מוסטע וואכען 5 געשילדערט. גענוג איזט לאגע מאליגע

 וחסר חולה ברעה, הנך כי לי והגד היטען בעט דאס איך
 תחפא ידך, אתמוך ולא בלבוב הנני כי לך כתבתי לו לחם,
 נהפך לבי כי לאמור, כן לא אשר לבך בסתר דברים עלי

 עצבת ואתן לבך את הכאבתי אז האמת, לך הודעתי לו לאכזר,
 פאדוואלאטשיסק אין החשיתי. ל־כן הועיל, לבלי בנפשך

 אחינו את שמה וראיתי געגאנגען, שלעכט ניבט מיר איזט
 היה באשר ותמכתיו ביטער זעהר איהם געהט עם יהושע

 ונשוק חבוק מפשע. אני חף כי אחי לך דע ועתה ידי, לאל
 הבכור לאחינו שלום ותן בגללי, ובניך אשתך את וברך
 יברכהו לו נחומים ישלם ד׳ ע״ז נ״י אברהם מו״ה היקר

טוב. וכל בנחת ימים ויאריך רע מכל וישמרהו
 ווערטהע זיינע זאמט בוכבוים אברהם גריסע איך

 הארי• הארוויץ, לאנדא, מאיר ר׳ אונבעקאנטערווייזע, פרוי
 גע־• אן גרום הייפליכען איינען ובניהם, ונשיהם הם כיץ

 זאמט עהרענקראנץ ראובן העדרן פאמיליע, זאמט מיגץ ברידער
 כנהר נוטה והנני בוזע. פרייגדין מיינע פרוי ווערטהע זיינע
 ד׳ שיינדעל מ׳ הגבירה אחותם עם כהנא אחים לאדונים שלום

עהרענקראנץ, וואלף אחיך בעקאנטע אלע גריסע יחיו. עליהם

דערפצר. געלט קעגנווערט, 1
ער דערמאנט געלעגן, נישט איז מענטש דעם וואס דאם, 2

 מ״ב און ע״כ מ״א דף שבועות גמרא דער אין שפעלע די נישט, זיך
אדעתא. לאו דצינש עלי רמיא דלא מלתא בל איז: ע״א

 בע־ דעם פיר ראטהזאם איזט עם אב מ'ר שרייבע
 זאלל ער יחי׳ שירמאן שלום אהרן 3 מו״ה מפה חזן ריהמטען

 אינטימער מיין איזט ער קאממען, זבאראז נאך החג אחר
 זיינע זאמט קרוה יודל ר׳ הנדיב לידידנו גריסע פריינד,

 אייב" וועל איך זעהנע, טהייערע זיינע אונד פרוי ווערטהע
 זאלשט זה מכתבי על ומענה טאכטער זיינער בייא שטעהן

 אויך דיר איך וועל מבראדי שיקען. בראדי נאך מיר דוא
שרייבען.

34 נרמ׳
אדאטע[ ]אן

נ״י! עהרענקראנץ מו״ה יקירי אחי
 לא טארנאפאל מפה לך כתבתי אשר מכתבי בכל

 על אזניך את ואגלה חנה עם חוה אהיותנו בשלום פקדתי
 אותנה לחנן תאבל עלי ונפשי דוי לבי על]י[ כי ולמה. מה
 יותר" ידי לאל אין כעת כי אהה! לבד. שלום בברכת רק

 שכחתי מזבאראז ערף פניתי רגע כי בלבבך תאמר פן ואירא
 באלוה תקותי נצח. אותנה אשכח אם ה׳ יעזרני לא — בהן

 להן להיות אותנה לתמוך ידי ותשיג הימים יארכו לא כי
 על דבר טוב, בכל ומברכן ומנשקן מחבקן הנני מעט עזר

אוהבך אשר אחיך ההגה העזובות את ונחם לבבן
עהרענקראנץ. וואלף

35 נומ׳
צדצטע[ ]אן

מאיר אחי
 כשותילי הסה ורעי ראממאן עיר הנה ממסע באתי היום

 בעיניך ירע אל במלים. הכביר אוכל ולא לשלחני סביב דת
 הכסף צרור לידך אשלח לא למה החפץ על תתמה ואל אחי

 את לך אגיד אי״ה ביתך בבואי אהיותי את אחונן אשר
 הינדיג איין דיר קויף און 5 11. אחיך מאת נא קח—לבי כל

 עדיין אין אם לזבאראז הפסח חג על אבוא ואם פסח אויף
 מהר כי שמתי בו ובטחוני באלהים תקותי אך ידעתי לא

 ואנשקה אחבקה אשר הנעימה אשתך ופני פניך לראות אבוא
 מה או ילדה אם לי כתבת לא מדוע ואתפלא פעמים, אלף

עהרענקראגץ. וואלף אחיך עמה נעשה

36 מ׳ ר ב
געלט.([ $פגעשיקע )פין קופאן ]א

^1כ5€ןז(36:ז
 0261־ £011311116•״

 111. 1\-¥13 ?42 11 1״6ז1ו1נ£0ז
 כסף שלשה עוד בזה קבל עהרענקראנץ! הערר ידיד

 לי שלח ונא לך. לשלוח מדרכו עלי צוה זאב אחיך אשר
 אךאה כי אחיך יאבה כן כי הכסף קבלת כי מכתב מיד

 וכב״ב ולאשתך לך שלום ואומר קבלתך. כתב פעם כל לו
 ראהא־י עוזר אני ידידך סלה שלום וביתי וממני אחיך מן

טינער.

 439 ז׳ ,1831.1 המזגיר אסף ליפפעס אין בצ־צייכנט אוז ער 3
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37 מ׳ ו נ

ג קיפאן[ ]א
^1נ56מ016ז 1

£1זר6ח1ז<3וז2 3/4 111103 ע\_[13 <?9 11 1-01311361־2

 יד לקבץ החלותי להשמיעך בפי בשורה ווין ממסעי
 מאלקענקוראנשטאלט איינע געצוואונגען האר חליתי ואחר

 גענצי ניבט אבער געמאכט גוט מיר האט עם בעזוכען צוא
 מיך פיר וואר עם אברייזען מוסטע איך ודייל קורירט ליך

 גענא־ הייפיג איך האבע טראפפען די קאסטשפיעלג. זעהר
 געזונדהייט מייגער מיט געווירקט, ניבט אבער האבען מען

 גולדען 3 דיר שיקע איך איינסטוויילען. שלעכט ששעהטס
 המנחה בעיניך תתנה בנפשך. תשער כאשר יותר ידי לאל אין כי

 אשר ובאוהבך ובניך באשתך בחגך ושמחת הזאת הקטנה
 תבונות איש נפשי ידיד בשלום ופקוד המה, מזעיר מעט

 ניכט יעצט איהם קאנן איך וויינזאפט מענדיל מו״ה לב ונדיב
 האבע ווארום בין. מיסגעשטימט זעהר איך ודייל שרייבען

 פריינד אללגעמייגעם אונזער פון גרום איינציגען קיינען איך
 משלומו לדעת נפשי חשקה מאוד געהאט? ניכט נוסבוים

 שיך שוין האט זיא אם סעקלי ושלום תי׳ ובתו אשתו ושלום
 ער שרייבען צו ציילען אפאר בריעף דיינען אין זאלל ער

 ברו־ אגוטעד זיין זאלל ער כבוד אויף ווארכען נישט זאלל
מענה. לי ושלח מהרה עהרעגקראנץ וואלף אחיך דער

ב צוגא

 זצמלונג. אינזער פון נישט שוין זענען בריוו ווייטערע צוויי די
 פאר צ פצר זיי האט וועלכער שווצדראן, אברהם ר״ר הער דעם געהערן זיי

זילבערבוש. ישעיה דוד שריפטשטעלער בצנצנטן דעם פרן בצקומען במתנה יאר
 צלם אים שוין קעגען מיר וואם ארנשטיין, משת צו געשריבן זענען ביידע

 אין האט זילבערבוש (,4 אנמערקונג ,28 ז׳ )זע וועלוועלעס. פרייגד
 עהרענקרצנץ וואלף אדער זכצרצשער ,וועלוויל עסעי שייבעם זיין

 פרצנמעיטן עטלעכע אפגעדרוקס (93—43 ז״ז [,1921] ווין )"סקיצען",
ארנשטיין. משה צו וועלוועלעם ברירו צנרערע פון

38 מ׳ ר נ

875 פעבער 19 דען פיאטרא

אורענשטיין! נפשי ידיד
 איעודישתקוה. מזעיר ומשכרתי ובריא ת״ל חי הנני

 לבוא מיושביה שכם מידי בקשו כי לבוהאש אסע שבת על
 לא שמה התמהמי ימי כמה אך לבאקוי אסע ומשם שמה

 כבעיר כפליים כסף ידי על שמה אקבץ כי הבטיחוני ידעתי
 לידי נא שלחם אלי מכתבים ידך תחת יש לו פיאטרא.

חדשות יש ואם ראזענבערג פייביש העררן אדרעסי על

 געשריבן איז בריוו דער צז זיין, משער זיך מ׳קען 1
 זילבערבוש, דוד׳ישעיה פון "סקיצע!" דערצו זן .1874 סערץ אין
.79—78 ז״ז

 על מענה לי לשלוח תאחר אל מהרה ונא הודיעני 2 מפאריז
 שלום עהרענקראנץ וואלף בריתך איש אוהבך זה מכתבי
יחיו. ובניו בריתו ואשת 3 טעללער הערר נפשי לידיד

39 מ' ו נ

ט1אי אדרעססע מיינע
.] ?46113011(6111 111011( א

1877 טען12/1 דען באקוי

אורענששיין. נפשי ידיד
 עם שיגי כל ואת מכתבי את תבין לא כי כתבת,

 הוא, ונהפוך מתנגדים, רעיונים בו מצאת גם 4 לעבל, העררן
 דיך ווידערשפרעכסט דוא אונד ניכט דיך פערשטעהע איך

 האט לעבל הערר נור אנטווארטען גלייך דיר וואלטע )איך
 אנטווארטען אויך דיר זאלל ער גענאממען בריעף דיינען

 בייא אבער געהט עם אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על
איינסטוויילען(. דיר איך אנטווארטע צו, שווער ]איהם[

 צו ווערק מיין 5 געלט אהנע פערפליכטעט איזט לעבל
 זיין דאנן זיך דארף ער אבער וואהר, איזט עם יא דרוקען,

 אתה כתבת כאשר נעהמען, הערויס געשעפט פאם געלד
 איש נחלק ואחר הוציא אשר חלקו יקח "ראשנה במכתבך

 ווען אונטערשיעד, דער מיר איזט וואם כחלק" חלק איש
 אדער פאראוים איהם צאהלע אונד אוים פאר נעהמע איך

 געצאהלט הייסט עם אבער זאגסם דוא שפעטער. ערשט
 נאהע בייא קאשטען ברויך ווערק דאם זא, וויא ווערק. פירס

 געגע" 12 איהם האבע איך מעהר פיעלייכט דוקאטען 90
 גע" צו טאשע דער אויס פערפליכטעט ניכט אויך בין בען,
 ווער־ האבען איך ווען פרענומעראנטען פאן כאנדערן בען
 דוקא" 12 די מיט בעגניגען זיך ער ווירד ניכט ווענן דע,

 12 דיא איהם איך רוקן מיר עם שאדעט וואס אבער טען,

 איהם יא געהערט עם גיב פאראויס מעהר עטוואס אדער
 לבדך. אתה חרצת משפט כאשר חלקו, הוא יקח ראשונה כי

מיהע גראסע אויך אריין געלד לעגט ער ער, זאגשע אויך

 וועלי צוודאי האט בערזע דער און פאליטיק דער טון גייס 2
 דער וועגן מסתם זיך הצנדלט עם פאריז. פון ע־ווצרט נישט וועלע
 גע׳ האט ארנשטיין וועלכער צו פאריז, אין חברים" ישראל "כל חברה
 פריי יאר צ האט ער וראם וועלוועלע, (.24 בומער )זע שייכות צ האט

 געהאפט צוודאי האט געודידמעט, הניא" "רו זוערקל זיין חברה דער ער
 אפגע׳ 24 נומער אין איז וואט דעיי, ווי בריוו, שענערן צ נאך אויף

 צו באדאר^ט זייער האט ער וואם פרצנקען, אויף צוודאי און דרוקט
 צ אין אמונה וועלוועלעם אפגענצרט. זייער זיך האט ער אבער האבן.

 "סקיצעף, זילבערבוש, טרעפנדיק שילדערט פאריז פון בריוי העפלעכן
.88—86 ז״ז

 לערער צלם טעללער ברידער צתיי זענען צייט דער אין 3
 האבן ביידע טעללער. ישראל און צבי אליעזר בצשעפטיקט: רומעניע אין

 "סקי׳ זע טעלער, ישראל געמיינט צוודאי איז דא געשריפששטעלערט.
.88 ז׳ צען״,

.4 אנמעיקונג ,23 ז׳ זע 4
 נאך און געדרוקט שפעטער יאר א איז 17 נעם״ מקל״ 5

.2 אנמערקוגג ,32 ז' גאך זע לעמבערג. אין דערצי
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 שרייבסט! גם דעבייא, מיהע גראססע איזט עס אמת וזה
 שרייבסט דאגן .1הלך דען מאן פערלאנגש ארץ קצוי מכל
 קאסט זאץ דער יפסוד. מה בלייבען שטעהן ווירד לעכל וועט
 ער זאלל ווארום אונד דרוקען? דאס אוגד ניכט? איהם

 דין. פארזיכטיג דאך אבער ווילסט דוא בלייבען. שטעהען
 אם ישאל את]ה[ תפסח־ מה אויך אבער עם ווילל ער גוט.
 ילך וכספו עמלו ואז פעם עשית כאשר תעמוד אתה

 דוא זאלשט ווארום זיין, פארזיכטיג אויך ווילל ער לתהו.
 שטעהן ער זאלל ער פראגטע ווארום בלייבען? שטעהן

 רק ניכטס דוא פערליערען דערבייא יא ווירד ער בלייבען,
 ניכט טעית דפוס? בעצמך תעשה דוקאטען 30 מיט העת.
 אין טעות. אין לעבסט מאהל 4 מיט ניכט 30 מאהל 3 מיט
 ווערדע איך עס טוהע זוא לך די 38 כי פערשטעהסט דוא אב

 הע" זאלל איך שרייבסט 2 אדטיקלען. מייגע צושיקען דיר
 גע־ געלד ווירד יעדער אוגד ההלך דעם מיט פאהרען רום
 באלד ערשטע דאס ווען הייסט דאם לי. תועפות כסף בען
 געבען קיינער וויל פאראויס דען ווירד זיין פירטיג שאן
 משה זאגט מאן שלעכס, איזט צייט דיא ניכט זאגט מאן

 נאררט מאל איין טרויען. סעהר ניכט מאן ווילל אורענשטיין
 אייך וויר ווערדען אבלאט אליין זיך זיא מאכען אם מאן

 איך וואהרשיינליך דוא מיינסט אלזא צאהלען. פאראויס
 ווערדע ווען בלאט. פערטיגען דעם מיט פאהרען הערום זאל
 איך ביז בלייבען? שטעהן ווידער ארבייטען? ווייטער איך

 ווירד בילליגען. דאס מא, ווירד זאמלען? געלד ווערדע
 פאהרע איך זעהן ווירד אןמ ווען געבען געלד מיר מאן

 רעדעקטער איין וויל איך איך אוגד ארבייטע איך ניכט
 איך הויזירער, נאך בעטלער וועדער זיין בלאטעס אייגעש

 ארבייטען אוגד זיצען רוהיג מאכען סטאביל היר מיך מוז
 רעכט. קיין גאר האסט דוא דאס איך גלויבע טוהסט דוא
 פיעללייכט איך ווערדע פיעל צו 38 איזט פיעלייכט ברר

 וויילען אייבסט שרייבע וועניגער אויף אויסמאכען קענגען
 לי תשלח לעבל מה׳ מכתב תשיג ואם אנטווארטען מיר

ידידך מענה
עהרענקראנץ וואלף

ובתך. אשתך בשלום פקוד

 אז משמע, איז שרייבסט" ,גם ווערטער ערשטע די פון 1
 ע־יט”ג ווערק, מעלוועלעם אויף נישט שוין זיך באציט ווייטערע דאט
 צייט׳ ביי ,ההלך• וער איז באמת טאקע און א^עשעפט; ארנשטיינס אייף

 געדריקט איז .תהלך" פצרגייכגס. נעמען ארנשטיינם אונטער 257 ז׳ ן ל

 ד$>יקע די ליידער האב איך וואכנשריפט, אלם 1879—1878 יצם אין
געזעען. נישט צייטשריפש
ט§ן. קוק צ ואת לתכלית ,ההלך" דעם אין מ׳מיז 2



אקסענפעלי• ישראל ררעגן ניים
ד( א ר נ נ י נ ע )ל ג ר ו פ ן נ י נ ש. פון

 אמאליקי פון שריפטש״עלער יידישע אונזערע צווישן
 באזונ־ א (1866—1787) אקסענפעלד ישראל כארנעמט דור

 )למשל איינע יי3 איז דיש" ,ףאו שאפונב יד ,ארמ רייד
 נאר געררען גארדאן( ל, י. גאטלאבער, לעווינזאן, ב. י.
 פון אפרו אדער פארוויילונג חולין׳/ ,׳שיחת א בייזאך, א

 נאר געגאלטן האט עס וועלכער פאר ארבעט, ערנסכער דער
 שלמה )צ״ב, אנדערע די פאר העברעאיש; אויף שאפונג די

 תענוג קינסטלעריש א דערהויפט געווען זי איז עטיבגער(
 לי• יידישע די האט אבער אקסענפעלדן ביי אליין. זיך פאר

 פראק" באשטימט א געהאט ראשית־־בל ארבעט טערארישע
 פיט געלעבט יארן פיט צייט א אליין האט ער ציל, ש י ס

 פיט פאלקס״מאסע, יידישער דער פון לעבנס־שטייגער דעס
 זעלטן־ווער ווי האט ער פארשסעלונגען, און השגות אירע
 און ליידן זיינע אלע פיט פאלקס־לעבן דאס געקענט גענוי

 חסיד בראצלאווער א פון דערנאך איז ער אז און חסרונות.
 פאר ער האט ,׳משביל", א מענטש, געבילדעטער א געווארן

 זיין פיט הילף צו קומען — אויפגאבע די געשטעלט זיך
 שווערע איר אויסבעסערן פאלקס־מאסע, יירישער דער פען

 איבער־ פעסט געווען ער איז "משכיל", עכטער אן לאגע.
 נע" לעבן דישן יי פוגם ווייטאגן ארי צרות אלע אז צייגט,

 אומוויסנקייט. פון — קוואל איין פון דערהויפט זיך מען
 אקסענ־ פאר האט דאס פאלקס־מאסע, יידישער דער העלפן
 פון זי באפרייען זי, אויפקלערן באטייט: ראשית־כל פעלדן

 ווי )פונקט אים פאר חסידות. אבערגלויבנס, פינסטערניש,
 הויפט־ דאס איז דיק( אייזיק״מאיר יורש דירעקטן זיין פאר

 אין ניט געלעגן ארבעט ליטערארישער דער פון געוויכט
 וואס תענוג, דעם אין ניט אויך זייט,. קינסטלערישער איר

 מוסר" יענעם אין נאר גופא, שרייבער דעם פארשאפט זי
 זיין הייבנדיק לעזער, דעם ברענגט זי וואס נוצן, השכל,

 ליטע" אזא באגריפן. זיינע לייטערנדיק מדרגה, גייסטיקע
 הויך א פיט מענטש א אקסענפעלד, האט ארבעט רארישע

 געהאלטן געפיל, געזעלשאפטלעך און מאראליש אנטוויקלט
 אפגעבן דארף ער וועלכן אויף חוב, דירעקטן זיין פאר
 רא" צענדליקער פיל פארפאסט ,האט ער אויב כוחות. אלע

 ליטערארישער זיין און קאמעדיעס, דערציילונגען, פאנען,
 ווי מער באטראפן חשבון אייגענעם זיין נאך האט אקטיוו

 פיל" בשוסיאופן באטייט ניט דאס האט — דרוק־בויגן, 300
 יענער פון ערפילונג פלייסיקע געטרייע, נאר שרייבעריי,

 לעבנס״אויפ־ זיין פאר געהאלטן האט ער וועלכע ארבעט,
 פילזייטי" און מער וואס שטרעבונג א געווען ס׳איז גאבע.

 און לייטישער זי מאכן פאלקס־מאסע, די אויפצוקלערן קער
געבילדעטער.

 כאראקטער עצם צום בנוגע גרונט־חילוק[ דער אט
 ארזים־• געמוזש ממילא האט ארבעט ליטערארישער דער פון

 ב" ו פ וועגן פראגע דער צו באציאונג פארשיידענע א רופן
 לעוויג׳ אדער גאטלאבערן ביי פראדוקטן. אירע ירן ליק

 זיך זאלן ווערק יידישע זייערע רעכט, געווען איז זאנען
 פריינד עטלעכע ביי נאר געפיגען קאפיעס שריפטלעכע אין
 אויף דעם מיט זיך האט אבער אקסענפעלד מקורבים. און
 געי זיינען ווערק זיינע באנוגענען. געקאנט ניט פאל קיין
 נאר ליבהאבער, מבינים, געציילטע אויף ניט בארעכנט ווען
 ברייססטע זייער לעזער. פשוטע עולם גרויסן דעם אויף

 זיי כדי באדינג, ערשטער דער געווען איז פארשפרייטונג
 האש אקסענפעלד וואס ווירקונג, יענע האבן קאנען זאלן

 _ ווערק זיינע דרוקן זינען. אין געהאש הויפטזעכלעך
 אן ווארים פראגע, ברענענדיקע א געווען אים פאר איז

 גע־ ניט ווערדע פראקטישע קיין אים ביי זיי האבן דעם
 געווען איז וואס דראמע, די געווארצלט האט דא און האט.

 געזארגם ער האט לעבן גאנץ זיין אקשענפעלדן. באשערט
 וויפיל אבער ווערק, זיינע פארעפנטלעכן צו געשטרעבט און
 אים זיך עם האט געסטארעט, ניט דעם וועגן זיך האט ער
איינגעגעבן. ניט

 קאפיטלען וויכטיקסטע די אי ווערק, אקסענפעלדס אי
 פול" כמעט איצט ביז זיינען לעבנס־געשיכטע זיין פון
 נייע אייגיקע די פארמאגן דעריבער אומבאוואוסט. קום

 היסטאריש״ליטע• א פיטטיילן, דא וועלן מיר וואם פאקטן,
אינטערעס. ביאגראם־שן א אויך צוגלייך און רארישן

 אקסעני צונישט געפאכט האבן וואס מניעות, די
 מאנוסקריפטן׳ זיינע פובליקירן וועגן באמיאונגען אלע פעלדס
 אום" מאטעריעלע זיינע אין געלעגן טיילווייז נאר זיינען

 אל• דעמאלטיקער דער אין — אבער דערהויפט שטאנדן,
 באוואוסט, ווי דרוק־ענינים. יידישע די פון לאגע געמיינער

 יידי" אלע 1836 אקכאבער 27 פון געיעץ דעם לויט זיינען
 און גערוארן, פארמאכט רוסלאנד גאיץ אין דרוקערייען שע
 זשיטאמיר אין דרוקערייען: צוויי נאר פארבליבן זיינען עש
ארענדע אין עקפגא פלעגט רעגירונג די וואס ווילנע, און



אקסענפעלר ישראל וועגן ים ני — ובורג נ י נ ש. 43

 בראנפן(. מיש מההר דעם אדער "קאראבקע" די ווי )פונקט
 געלייגט האט 1 ניקאלאי פון רעגירונג די געוויכט וויפיל

 זען צו איז דרוקערייען, יידישע פון מאנאפאל דעם ף אוי
 *איב באשטעטיקטער "אלערהעכסט דער אין וואס: פון אט

 איה 1837 יוני 3 פון גובערנאכארן" די פאר סטרוקציע
 פארהיטן, מוזן זיי אז פארארדענונג, אלגעמיינער דער חוץ3

 גע" א אן זרוקערייען קיין עפענען ניט ערגעץ אין זאל מען
 ספעציע• א געווארן צוגעגעבן אך1 ערלויבעניש, העריקער

 6בא מעגן יידן וואו גובערניעס, יענע "אין :65 § פונקט לער
 באזונדערם גובערנאטארן די דארפן וואוינען, שטענדיק

 גע־ ניט זיי ביי זיך זאלן עם געבן, אכטונג אויפמערקזאם
 דער לימאגראפיעס". אדער דרוקערייען געהיימע קיין פינען

 באזייטיקנדיק האט, דרוקערייען ע יידיש אויף מאנאפאל
 יקרות א ארוישגערופן נאטירלעך קאנקורענץ, יעכווידער

 דער קאנט וואלינער אין איז צב״ש, אזוי, ביכער. אויף
 קאפי, 75 קאסטן פריער פלעגט וואס מחזורים, אויף ח מק

 קא־ פארבליבענער דער אין ,1 רוב׳ 3 כמעט ביז געשטיגן
 בא־ כלל־־טוער און משכילים דעמאלטיקע פון רעספאנדענץ

 דער ביכער. פון יקרות אויף אפט זייער זיך מען קלאגט
 פיל א צו געבראכט נאך אבער האט מאנאפאל זעלבער
 געווארן זיינען דרוקערייען צוויי די רעזולטאט: ערגערן

 ליטעראי גאנצער דער איבער באלעבאטים אומבאגרענעצטע
 געוויינלעכער, דער צו דערגיין פלעגט עס אייוער נאך מור.

 אפריער פארפאסער יעדער האט צענזור, שטרענגער גענוג
 ־צענ שטרענגערע פיל די אויסשטיין ווערק זיין מיט געמוזט

 איין קיין האט הסכם זייער אן — דרוקערייען די פון זור
 זשיטאמירער די וועלט. ליכטיקע די זען געקאנט ניט ווערק

 סלאוואוטער. דער פון ארט דעם פארנומען האט דרוקעריי
 חסידישן דעם דורך געווארן געגרינדעט ואך איז וואס

 די אין געווארן באוואוסט און קארעצער פנחס ר׳ צדיק
 טרויעריקן דעם דורך יארהונדערט נאריקן סונעם יארן ער30

 שאפירא. ברידער דרוקעף די אייניקלעך, זיינע פון גורל
 פעשט דרוקעריי די איז זשיטאמיר, קיין אריבערגעטראגן

 נאר געדרוקט האט זי טראדיציעס: אירע ביי פארבליבן
 סידורים יידיש, און העברעאיש אויף ליטעראטור, הסידיעע

 השכלה״ביכער וועלטלעכע, זשיכאמיר אין דרוקן אד״גל.
 דער פון לערער די געווען; ניט מעגלעכקייט שום קיין איז

 צו געווען נעצוואונגען זיינען ראבינערשול דארטיקער
 לערנער ח. למשל זשיטאמיר, אין ניט ווערק זייערע דרוקן

 אייכעגבוים י. (,1859) לייפציג אין — הלשון״ ״מורה זיין
 פרומע די (.1857) ווארשע אין — השעורים״ ״חכמת זיין

 דרוקן צו אפגעזאגט בלויז ניט זיך האט דרוק זשיטאמירער
 ניט אפילו פלעגט זי נאר ביכער, "אפיקורסישע" אזעלכע

 מיטלעלטע־ אונזער פון ווערק כשרסטע סאמע די איבערדרוקן
 געווען איז דרוקעריי ווילנער די ,קחקר־ליטעראטור. רישער
אין דרוקן מכח אבער טאלעראנטער. ליבעראלער, עטוואס

.9 נומ< ,1860 ,“?3308״>ןז^ זע 1
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 געצילט שארף אפן, זיין זאלן וואס ווערק, אזעלכע איר
 באלד וועלן מיר ווי — ואט אד״גל, רביים חסידות, קעגן

זיין. געקאיט ניט רייד שום קיין — זען
 האבן וואם אומששאנדן, די געווען זיינען דאם
 1841 אק:אבער אין זיך ווענדן צו אקסענפעלדן באוואויגן

 אוווא־ ס. בילדונגס״מיניסטער צום בקשה א מיט אדעס פון
 זיך האנדלט עס וועלכן מכוח ענין, עצם דעם אחוץ •2 ראוון

 הינזיכט, דער אין אויך אינטערעסאנט בקשה די איז דא,
 אקסעג־ זינען, געוויסן א אין זיך, אין אנטהאלט זי וואס

"אני״מאמין". ליטערארישן פעלדם
 צום ער שרייבש — שריפטשטעלער יידישע סך ״א
 ברי־ זייערע באפרייען צו געציט זיך האבן — מיניסטער

 זיי באווייזן לעבן, יענע וועלכע אין טעותן, די פון דער
 אבער באזונדערס אבערגלויבנס; זייערע פון ווילדקייט די

 שעד־ דער פון זיי ראטעווען צו געסטארעט זיך די האבן
 סעקטע, א איז דאם חסידים. די מצד ווירקונג לעכער

 הארבע פרומקייט פון מאסקע דער אוגטער באהאלט תאם
 די שטערט און זיטן די פארדארבט חסרונות, מאראלישע

 ריינער און פאטריאטיזם אמתן דורך באוואויגן בילדונג.
 די קעגן געווענדט שריפטשטעלער יידישע האבן □אראל,
 מיש־ יענע פון ערפאלג. אן אבער — פען, זייער חסידים

 ניט טאקע זיך מען האט אנווענדן, פלעגן זיי וואם לען,
 האט וואס בייז, דאס צויסראטן זאלן זיי אז ריכטן, געקאנט

 ווערק זייערע פלעגן זיי :איינגעווארצלט טיף אזוי זיך
 זייערע אבער האבן צי דייטש; אדער ד״עברעאיש אויף שרייבן
 וויבאלד ווירקונג, ס׳איז וואסער א האבן געקאנט ווערק

 בא־ געווען זיינען זיי וועלכן פאר עולם, פשוטער דער
שפראכן? ביידע די פון איינע קיין ניט פארשטייט ששימט,

 ער ד אי אן אנווענדן געווען נייטיק אלזא איז "עם
 פארשטענדלעך איז וואס שפראך, אזא אויף שרייבן מיטל:

 *צו און קאפישע ארויסגעפינען עולם, יידישן פשוטן דעם
 צו־ לעבן, ווירקלעכן פונעם געשעענישן באלערנדיקע גלייך
 זאל אומעטום אז אזוי מעשה, א מיט לעזער דעם ציען

 פון פארם פיינער א אין אבער אמת, דער ארויסטרעטן
 ארבעש שווערע די אש דערציילונג. אינטערעסאנטער א

דך אויף גענומען איך האב
 — איז אנגעשריבן, האב איך וואס ערשטע, ״דאס

 סאטירע, די וואו "דאן־קיכ^ט", אמין חסידים", "ספר
 "גוטע אזוי־גערופענע די וועגן דערציילונג און דיראקטיק

 זיך וועט עולם דער אז צונויפגעבונדן, אזוי זיינען יידן"
 וועט אים ווערק, פויעם אינהאלט דעם אן אנכאפן דארשטיק

 דערפילן מוזן וועט ער צביעות, ווילדע זייער ווערן קלאר
 און — סעקטע חסידישער גאנצער דער צו פאראכטונג א

צילי מיין דערגרייכט ווערט דערמיט

 איבער פארוואלטונג די רוסלאנד אין האט 1863 יאר יזן3 2
 — ערטער די אויף און בילדונגס־מיניסטער, צום אנגעהערט צענזור־ענינים

לערן״ראיאנען. די פון קוראטארן די צו
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 אנגעשריבן איך האב שפראך לבער זע דער "אויף
 לעבנס" דער איז דא קאמעדיעס; און דראמעס עטלעכע ארך

 *האגד סצענישע אין פארגעשטעלט חסידים די פון ששייגער
 שוועריקייטן גרויסע די אויף קוקנדיק נישט און לונגען,

 באנריף מינדסטן קיין אפילו ביט האט ייד פשוטער )דער
 פונדעסטוועגן איך האב סצענעס(, און אקטן טעאטער, וועגן
 גע" האבן יידן געבילדעטע אדעסער אלע אז געווען, זוכה

 מייגע אפראבירט האט באזונדערס ווערק; מייגע לויבט
.1 שטערן ב. ה׳ ששרעבונגען
 זיינען דראמעס די און חסידים" "ספר ווערק "דאס
 און ,2 טוגענדהאלדן ה׳ צו ווילנע קיין געווארן אפגעשיקט

 צענזור־דערלויבעניש• א זיי פאר אויסגעווירקט האט ער
 קיין אויף גיט זיך אנששליסן דרוקער ווילנער די אבער

 סא־ מיינע פארבלייבן אויפן אזא אויף זיי. אפצודרוקן פאל
 פארשפרייטונג זייער אז בעת ניט־פובליקירט, נוסקריפטן

 וועלכן אויף רעזולטאט, יענעם צו געבראכט ו־ורכאוים וואלט
ריכטן. זיי פון זיך קאן מען

 בעטץ פאלגזאססט מיר איך דערלויב "דעריבער
 וועגן באדארף מען וועמען פארצושרייבן עקסצעלענץ אייער

— ווערק". מיינע דרוקן צום מניעות שום אן צוטרעשן
 בריוו, צוויי צוגעלייגט אקסענפעלד האט בקשה זיין צו

 טוגענדהאלדן. וו. פון באקומען ווילנע פון האט ער רואם
 זיך אנטשולדיקט (1840 אפריל טן25 )פון ערשטן דעם אין

 ביי פארהאלטן צייט לאנגער א אויף האט ער וואס יענער,
 שיקט ער וועלכן חסידים", "ספר פון מאנוכקריפט דעם זיך
 דע" איז אבער "וועד אקסענפעלדן. צוריק איצט ערשט אפ
 אזוי איז ווערק דאס אליין? איר ניט אויב שולדיק, רין

 אפצורייסן געווען אוממעגלעך איז עס אז אינטערעסאגס,
 מאנוסקריפט, דעם ענדלעך אייך אפשיקנדיק אים. פון זיך

 האב איך וואס פארגעניגן, פארן אייך אגדאנקען מיר זיך ווילט
 כתב־ אומגעדרוקטער דער ווי אזוי לייענען". ביים געהאט

 זיינען געווארן, פארפאלן שכעטער איז חסידים" "ספר פון יד
 פול איז עס וועלכע מיט שבחים, אויספירלעכע ווייטערדיקע די

 גיבן זיי וואס דערמיט. אינטערעסאנט בריוו, טוגענדהאלדם
 זיין און ווערק פונעם אינהאלט דעם מכוח באגריף א אונז

 אייער דערהויבן האט — ער שרייבט — ״איר באדייטונג.
 אפשאצן אז פולקומקייט, זעלטענער אזא צו ביז סאטירע

 לאנג, האבן וואט יענע, נאר קאנען מעלות אירע געהעריק
 חסידי" דער פון אנהענגער די צווישן געבלאנדזשעט לאנג
 קרעזוס, ווי רייך געווען וואלט איך ווען סעקטע. שער

 זעלטענער זייער פאר בויגבם, גאנצע געהייסן איך וואלט
טייערסטן אויף אותיות גאלדעגע מיט אויסהעפטן לעבעדיקייט,

 יידי• דעד פון דירעקטאר דער (,1363—1793) שכערן בצלאל 1
 יידישע דעמאלטיקע אנגעזעענסטע די פון איינער — אדעם אין עול שער

 בילרונגסימי" דעם בצוואוסט פערזענלעך געורען איז ער ;אינטעליגענטן
אוווצרצוון. ניסטער

 יידישער שריפמשטעלער, (,186-1—1797) טוגענדהאלד רואלף 2
צענזור־קצמיטעט. ווילנער ביים צענזאר
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 איר ווען פרייגד, טייערער איר, זייט גרויס ווי אטלעס!..
 חסידי" דער פון קלובן די אין לעזער דעם אדיין ברענגט

 בעת זיך מיט אים פירט איר ווען אדער סעקטע, שער
 אנש• איר ווען אדער וואבדערונגען, באלערנדיקע אייערע
 גאנצער איר אין נפשות זייערע פון נידעריקייט די פלעקט

 לאנגע א אפנים האבן זיי נאטירלעכקייט! עקלהאפטיקער
 חסידים־ראפאעל; טייערער מיין אייך, פאר פאזירט צייש

 דער, נאר געבן קאן בילד עכט אויסגעצייכנט, אזא ווארים
 אריגי־ דעם שטודירט אופן גענויסטן אויפן האט עם ווער
 .1841 פעברואר טן15 פון איז בריוו צווייטער דער — נאל״

 נע־ די געהאט האט טוגענדהאלד אז זען, צו איז אים פון
 מא־ אנדערע אקסענפעלדם מיט זיך באקענען צו לעגנהייט

 וראם געשאצט, הויך זיי אויך האט ער אז און נוסקריפטן
 פאר־ דעם דא ער שרייבט חסידים", "ספר דעם אנבאלאנגט

 האבנדיק מורא דרוקן, ניט אים וויל "קיינער אז פאסער,
 גאטס" א פון שם דעם אויגן די אין פאלק ביים פארלירן צו

מענטשן" פארכטיקן
 בילדונגס" דאס האט בקשה, אקסענפעלדס באקומען

 פון קוראטאר ביים אנפרעג אן געמאכט מיניסטעריום
 אויספירלעכע געליווערט האט יענער לערן־ראיאן. ווילנער

 מכוח באריכט א ;ערששנס, ענין. דעם וועגן מאטעריאלן
 דעם צוגעשטעלט האש טוגענדהאלר וואם חסידים", "ספר

 כא־ גענויע א דא געפינען מיר צענזור־קאמישעש. ורילנער
ווערק: אומבאוואוסט אקסעבפעלדס פון ראקטעריסטיק

 טוגענד מעלדעט ווערק, דעם פון הויפטציל "דאס
 חלו און מיסטישן פונעם יידן די אפצוציען — איז האלד,

 רבייג די פון אראפצורייסן און לעבנסשטייגער חסירישן דיקן
 פארנארשער דער וועלכער מיס הייליקייט, פון שיין יענע
 דער שילדערט דעם צוליב ארומגערינגלם. זיי האט עולם

 זייער געשפרעכן, זייערע פון נישטיקייט די פארפאסער
 און סעקטעס אנדערע פון מאכן חוזק זייער גאווה, פוסטע
 די אויף עפנט ער בכלל; מעבטשן קעגן פאראכטונג זייער

 און הוליען זיי ווי באווייזם, און רביים די פון עסצימערן
 לייט, גאאיווע און פרומע די פון שווייס דעם פארשווענדן

 אריין פירט ער פדיונות; זייטן אלע פון זיי ברענגען וואס
 דער וואו פארזאמלונגען, פינסשערע זייערע אין לעזער דעם
 געשלעכער א צו ביז דערהויבן און אירעאליזירט ווערט רבי

מדרגה.
 די מיש פארפאסער דער פאר שטעלט אלץ "דאס

 זיי דורך אז אזוי גופא, סעקשע דער פון דיבורים עכטע
 גיט״ווילג" מוז מען און אירער, יסט*ג דער זיך אבטפלעקט

 זיטן, זייערע שטודירט האט ער טיף ווי באוואונדערן, דיק
געפילן. געהיימסטע און באוועגונגען זייערע שפראך, זייער

 מוזן לעזער יידישן דעם אויף ווירקונג באזונדער "א
 אזוי ווי שילדערט, פארפאסער דער וואס בילדער, די האבן
 וואסערע רבי, חסירישן א פון מדרגה די דערגרייכט מען

 פאר אישי מאכן צו כדי אן, ווענדן גבאים זיינע קונצן
 גאנצע די אונשערסעניק איז עס וועמען צו בעל״מופת, א
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 האט עס סעקטע גאנצער דער אויף ררירקובג ס׳ארא נאטור;
 דאס רואינירט ער אזוי ווי וואונק; מעדסטער רבינס רעם
 קעגן זיך שטעלן צו מוט דעם האט וואט יעדערן, פון גליק
 כלומרשטע רבינס דעם פון בילדער די בכלל און יאך, זיין

 ווילן וואס רוחות, בייזע און "קליפות" די מיט שטרייטן
 אפטרעטן מוזן זיי אבער ישראל, פאלק דאה אומברענגען

— גדולה״. און כוח רביבם דעם פאר
 צווייטן א צוגעשטעלט קוראטאר דער האט ווייטער

 ער אז מעלדעט, יענער ודאו טוגענדהאלדן, פון באריכט
 א נאך צענזור־קאמיטעט פונעם אויפטראג דעם לויט האט
 דרוקער, ווילנער די מיט אונטערהאנדלונג אן געהאט מאל
 ניט בשום־אופן זיך קאנען זיי אז דערקלערט, האבן זיי און

 וועגן חסידים". "ספר אקסענפעלדס דרוקן צו אנטשליסן
 און טיפאגראף זימל — שותפים די האבן טעמים זייערע
:דערקלערונג שריפטלעכע א דערלאנגט — ראם ראובן

 זיי שרייבן — אפזאגן ניט קיינמאל זיך פלעגן ״מיר
 אין דרוקן צו אפ ניט איצט אויך זיך זאגן מיר און — דא

 צענ< דער דורך אפראבירטע ביכער, נייע דרוקעריי אונזער
 יידן, געלערנטע היינטיקע טון ווערק די באזונדערס זור,
 פילא־ מאראלישע, ליטערארישע, זיך אין אנטהאלטן וואס

 דע" זיי זיינען מיר עגיגים. נוצלעכע אנדערע און לאגישע
 געלערגטן, דעם פון ווערק די צ״ב באהילפיק. אפילו רין

 "תעודה — לעווינזאן ב. י. קרעמענעץ, אין לעבט וואס
 דאם אויך ווי ,3 יהודה״ ״בית און 2 דמים״ ״אפס ,1 בישראל״

 "ארץ — קאפלאן י. איינוואוינער מינסקער פונם בוך
 אונזערע אויף אפגעדרוקט זיך ביי מיר האבן — 4 קדומים״
 געצאלט שום אן פארפאסער זייערע געגעבן און הוצאות

 ווערט איצט אויך און עקזעמפלארן, הונדערט עטלעכע צו
 לעווינזאנם געדרוקט אופן זעלביקן דעם אויף אונז ביי

.5 האוצר״ ״בית ווערק

 ,ספר מאנוסקריפט דעם אבער אנבאלאנגט "וואט
 וואסער א אויף ניט פארפאסט ווערק דאס איז חסידים",

 ווערט וואס שפראך, דער אויף נאר לשון, ריינעם ס׳איז
 אנטהאלט און עולם, פשוטן יידישן דעם צווישן געברויכט

 מיט סעקטע, חסידישער דער קעגן זילזולים בלויז זיך אין
 אי גופא, סעקטע דער קעגן אי באשולדיקונגען שארפסטע

 אויסגעלאסענע אומאנשטענדיקע, מיט און רביים אירע קעגן
 דערי" אויפפיר. און מנהגים זייערע קעגן דיבורים לצנישע

 ניט וועט ספר דער וואס בלוין ניט אז מיר, האלטן בער
 ארויס" נאך ער וועט נוצן, אלגעמיינעם שום קיין ברענגען

 פאר" און האט מחלוקות, פאלק יידישן דעם צווישן רופן
 שוין איז סעקטע דער מכוח אז בפרט קריגערייען, שיידענע

מיר, געפינען באזונדערס, באוואוסט. גענוג רעגירונג דער

.1828 יאר אין 1
.1837 יאר אין 2
.1839 יאר אין 3
.1839 יאר אין 4
.1841 יאד אין ערשינען 5
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 אונז דרוקעריי אונזער אין ספר דעס דרוקן דאס ויאלם
 קעגן וועלן דורכדעם ווארים היזקות, גרויסע פארשאפט

 בילדן וואט חסידים, די ווערן אויפגעבראכט שטארק אונז
 פון נעמען אויפהערן וועלן זיי און יידן, טייל גרויסן א

 באזונדערם און בכלל ספרים יידישע דרוקעריי אונזער
 פרענומעראנטן, פאר ארויסגעגעבן ווערן וואס אזעלכע,

 סומען גרויטע פארברויכט שוין האבן מיר וועלכע אויף
 ביכער, יידישע נאר קויפן וועלן זיי ארן געלט, געליענע

 אויפהער אן אויך אזוי ווערן וואט פוילן, אין געדרוקטע
 דעם נאך צענזור. קיעווער דורך מאסנווייז אריינגעפירט

 שרפה דער מחמת געטראפן שוין אונז האס וואט אומגליק,
 דורכדעם מיר קאנען ,1840 יאר אין דרוקעריי אונזער אין

אנזעצן. צום קומען אפילו און ווערן רואיגירט
 נאכן וועט, רעגירונג העכערע די אויב "איבעריקנס,

 פארט חסידים", "ספר דעם באטראכטן און איבערזעצן
 ערי איר אויף מיר זיינען נוצלעך, פאר אים איינגעפינען

 אין טענות שום אן אים אפצודרוקן גרייט פאדערונג שטער
 פעסט• וועלן וואס באדינגונגען, יענע אויף דרוקעריי, אונזער

— פארפאסער״. דעם מיט ווערן געשטעלט
 וועלן דרוקן אז ערקלערט, האבן טיפאגראף און ראם

 בא" רועלן זיי אויב דעמאלט, נאר חסידים" "סטר דעם זיי
 אין רעגירונג: דער פון פארארדענונג אדירעקטע קומען
 שולד די געווארן אראפגעווארפן זיי פון וואלט פאל יענעם

 געשטעלט אלזא איו פראגע די עולם. חסידישן דעם קעגן
 זיך האט באשלום ענדגילטיקער דער אז אזוי, גערוארן

 האט אקסענפעלד בילדונגס״מיניסטער. דעם אן געווענדט
 מיניסטער דער אז גערעכנט, האט ער געבויט; דערויף

 חסידות קעגן שטרייט זיין אין שטיצן אומבאדינגט אים וועט
 זיין אפצודרוקן דרוקער ווילנער די סארשרייבן וועט און

 וועגן געוואוסט ניט אפנים אבער האט אקסענפעלד ווערק.
 פאר• 1834 יאר אין נאך האט עס וואט שטאנדפונקט, דעם

 אפ" איז וואט און בלודאוו איגערן־מיגיסטער דער מולירט
 ווי "אווי :1 ניקאלאי קייזער דעם דורך געווארן ראבירט

 דער אויף געגרינדעט איז וואס גלויבן, יידישער דער
 פאר שעדלעך בכלל איז לערע, תלמודישער אומזיניקער

 די טיילן ניט מען טאר געזעלשאפט, קריסטלעכער דער
 פארפאלגן און חסידים( און )מתנגדים סעקטעס אויף יידן
 וואלט דאס ווארים אנדערער, דער צוליב סעקטע איין

 איר אז מייבען, צו גרונד א אנדערער דער געבן געקאנט
 ביים "נייטראליטעט" אפהיטן רעגירונג". די אפראבירט לערע

 צוגלייך איז — רודפן חסידים, און מתנגדים צווישן שטרייט
 וועלכער אן פאזיציע, די געווען איז דאס יענע: אי אידי,

 געהאלטן. דעמאלט זיך האט רעגירונג רוסישע העכערע די
 זיך שטעלן אפן געוואלט ניט אורואראוו האט נאטירלעך

 אקסעג• האט 1841 דעצעמבער סוף צד. אקסענפעלדס אויף
 "געפיגענדיק מיטטיילונג: אפיציעלע די באקומען פעלד
 ווערק, אייערע פון שטרעבונגען לויבווערדיקע די רעכט פאר
 פאר אנערקענט ניט דאך בילדונגס״מיניסטער דער האט

4שריפסן פילאלאגישת
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 דרו?! זאלן זיי דרוקער, ווילנער די נייטן צו מעגלעך
 אים מיביסטעריום דאס האט צוגלייך מאנוסקריפטן", א״יערע

 יידי־ אנדערער דער צו ווענדן זיך זאל ער רעקאמענדירט,
 ייד גוטער א "וואו אים, אנגעוויזן ד״ה דרוקעריי, שער

 פון פארפאסער דער האט זשיטאמיר אין ווארים וואוינט";
 ער־ אויף רעכענען געקאנט ווייניקער נאך חסידים" ,׳ספר
ווילנע. אין איידער פאלג,

 אק־ פאר איז בילדונגס־מיביסטעריום פון ענטפער דער
 טרויער פון געפיל א אנטוישונג. הארבע א געווען סענפעלדן

 האט ער וועלכער מיט בקשה, נייער זיין אין זיך שפירט
 "מיין אווואראוון. צו געווענדט ווידער 1842 אפריל אין זיך
 זיך ארויסצושסעלן _ דא ער שרייבט - געווען ניט איז ציל
 שרייבן געקאנט דאך וואלט איך )ווארים פארפאסער אלם
 ברענגען צו בלויז נאר שפראך(, אייראפעאישער אן אויף
 פון יאך דעם אונטער ליידן וואט ברידער, מיינע נוצן

 עקסעלענץ אייער אז געהאפט, האב איך אבערגלויבן...
 די פון ווידערשטאנד ווילקירלעכן צום סוף א מאכן וועט

 ווערק, מיינע דרוקן צו אפ זיך זאגן וואס דרוקער, ווילנער
 אריינ־י זאל בילדונג פון שיין די אז דערלאזן, צו ניט כדי

 האב איך וואס טיטטיילונג, די אבער יידן. צווישן דרינגען
 דרוקער די נייטן אז קלאר, בארדיזן מיר האט ־אקומען,

אוממעגלעך". ין
 איבערצייגט, אקסענפעלד זיך האט צער גרוים מיט

 ניט רייד קיין דערווייל קאן ווערק זיינע דרוקן מכוח אז
 אים ביי איז זיי פובליקירן צו שטרעבונג די אבער זיין.

 געקאנט ניט דערויף זיך האט ער אז שטארק, אזוי געווען
 ,׳ניט פלאן. אנדער אן אויף באלד פאלט ער בארואיקן.

 - ווערק, מייגע ן ק ר ר ד צו מיטל שום קיין זעענדיק
 האב — אווואראוון, צו בקשה נייער זיין אין ער שרייבט

נרא ליטא דורך פארעפנטלעכן צו זיי באשלאסן איך
 ער און שטענדיק". לעב איך וואו אדעם, אין זיי ירן ם

 ליטאגרא- אים דערלויבן צו בילדובגס־מיגיסטער דעם בעט
 פון שוין זיינען וואס מאנוסקריפטן, זיינע אדעס אין פירן
 האט דאסמאל דרוקן. צום געווארן דערלאזט צענזור דער

 דעם מיטגעטיילט האט ער בקשה: זיין ערפילט אווואראוו
 איז זייט זיין פון אז לערן־ראיאן, אדעסער פון קודאמאר

 וואו אדעס, אין זאל אקסענפעלד אז מניעות, קיין ניטא
 זיינע ארויסגעבן דרוקעריי, יידישע קיין ניט זיך ס׳געפינט

 די דערביי אפהיטנדיק אופן, ליטאגראפישן אויפן ווערק
צענזור־פארארדענונגען. נילטנדיקע
 דעם פון אבער נעמלעך, פארוואס ניט, ווייסן מיר

 זיך האבן עם אז מעגלעך, ס׳איז ארוים. גארנישט איז פלאן
 לי. דער אז זיין, אויך סיקאן מניעות; טעכנישע באגעגנט

 טייער. צו פאר ארויסגעשטעלט זיך האט אופן טאגראפישער
 די אויסבוצן געקאנט ניט אקסענפעלד האט אבער אלנפאלס

 ליטאגרא־ צו אויף באקומען האט ער וואם דערלויבעניש,
 האט זעלבסטפארשטענדלעך אדעס. אין ווערק זייגע פירן

 מא" זיינע דרוקן וועגן אויך געטראכט געהאט געוויס ער

 געטאן האבן דאס ווי אזוי אויסלאנד, אין נוסקריפשן
 שדיפטשטעלער העברעאישע דעמאלטיקע די פון אייגיקע

 איז 1845 יאר אין אבער גינצבורג(. א. מ. בן־יעקב, )י.
 פארשטארקש נאך דרוקערייען יידישע אויף מאנאפאל דער

 באזונדער א באשטימט האט מען וואס דורכדעם, געווארן
 ארייגגעפירט ווערן וועלכע ביכער, יידישע אויף אפצאל

 ביים דרוק־בויגן. יעדן פון קאם׳ /ע2 - אויסלאנד, פון
 באשטיפט געווען זיינען וואט ביכער, אויסלאנד אין דרוקן

 אפצאל דער וואלט לעזער, ארעמע מייסטנס פשוטע, פאר
 גע" זיך האט אקסעגפעלד אז מקח, דעם געהעכערט אזוי
פלאן. דאזיקן דעם פון אויך אפזאגן מוזט

 סטארען צו אויפגעהערט ניט אקסענפעלד האט געווים
 לאנגן א פאר אבער ווערק. זיינע פארעפנטלעכן וועגן זיך

 ביר דעם. וועגן ידיעות קיין ניט מיר האבן צייט משך
 פארי האט ער וואט שריט, די וועגן ערשט זיך דערוויסן
 זיך האט ער ווי נאכדעם שפעטער, יאר 18 מיט גענומען

 אויגוסט אין אווואראוון. צו געווענדט מאל צוויימע דאס
 אדעסער דעם בקשה א דערלאנגט אקסענפעלד האט 1860

 אדעס אין עפענען צו אים דערלויבן וועגן גראדאנאטשאלניק
 די אן ער ווייזם דאסמאל אויך .1דרוקעריי יידישע א

 ז א וראם חסידות, "די .1841 יאר אין וואם מאטיוון, זעלבע
 פארשפרייט זיך און צוריק אכציק יאר א מיט אנטשטאנען

 קעגן מכה, א איז — אקסענפעלד שרייבט — יידן צווישן
 דער אי רעגירונג, די אי געשטריטן האבן עס וועלכער

 אז האלטנדיק, ערפאלג. אן אבער \ן, י טייל בעסערער
 לעבעדיק א נאר קאן אבערגלויבנס אזעלכע אויף ווירקן
 עולם, פשוטן דעם פארשטענדלעך זיין זאל וואם ווארט,

 זיך פאר געשטעלט און יארן אפגעגעבן דערויף איך האב
 דערציילונגען ראמאנען, פאפולערע דורך — אויפגאבע די

 פשוטן דעם געבן יידיש, אויף געשריבענע דראמעם, און
 גאנצע די אים באווייזן קלאר און השגות געזונטע מענטשן

 צדיקים". די פון און חסידות פון קאמישקייט און שעדלעכקייט
 זשיטא" אין ווערק די דרוקן צו אוממעגלעך ס׳איז ווי אזוי
 "צו- גראדאנאטשאלניק דעם ער בעט ווילנע, אדער מיר

 גענער^ל- דארטיקן דעם ןד״ה באדארף מען וועמען שטעלן
 יידי- א אדעס אין עפענען אים דערלויבן וועגן גובערנאטאר[

 קארעקטור זיין אונטער קאנען זאל ער וואו דרוקעריי, שע
 ביכער". נוצלעכע אנדערע און ווערק אייגענע זיינע דרוקן

 געלייגט און ענערגיש זייער געארבעט האט אקסענפעלד
 ער וואו בקשות, צוויי נאך דערלאבגט האט ער מי. פיל

 — ווערק אייגענע זיינע דרוקן וועגן אויסשליסלעך רעדט
 דרוקן מכוח ווערטער די אז איינגעזען, האט ער אפנים,

 ווי אזוי שאדן. אים קאנען ביכער" נוצלעכע "אנדערע אויך
 און זשיטאמיר אין דרוקערייען די פון ארענראטארס די

אקאג- געהאט מאנאפאל״רעכט זייער אויף האבן ווילנע

 ,ד. פון בצקומען איך האב יזאד8ע דעם וועגן ידיעות די 1
 דצנק< מיין צרויס אים זאג איך כאראוואי. ש.
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 אונטערשטרייכט ,1862 יאר ביזן רעגירונג דער מיט טראקט
 אז בקשות, ווייטערדיקע זיינע פון איינער אין אקסענפעלד

 סטארע איך קאנקורירן. צו זיי מיט זינען אין ניט האט ער
 דרוקעריי א אויף דערלויבעניש א וועגן ער, שרייבט זיך,

 יידיש" פראסט אויף ווערק מיינע דרוקן צו כדי "נאר
 1862 יאר ביזן דרוקן מכוח בכלל ניט טראכט ער אבער

 אין דרוקערייען די ווי ביכער, רעליגיעזע אזן "סידורים
 פארדינסשף. גרויסע דערפון האבן וואס זשיטאמיר, און ווילנע

 צייט. יאר א אויף ווי מער פארצויגן זיך האט ענין דער
 בקשה. א ווידער אקסענפעלד דערלאנגט 1861 דעצעמבער אין

 די צוגעשטעלט גראדאגאטשאלניק דער האט דערויף באלד
 און סטראגאנאוו גראף גענעראל״גובערנאטאר צום זאך
 בקשה אקשענפעלדם אז מיינונג, דין גט ז■ ארויסג ביי דע

 האט סטראגאנאוו אבער באפרידיקן. זי זאל מען פארדינט,
 דערלויבעניש א געבן צו "אומבאקוועם" פאר איינגעפונען

 שגע באשלאסן ניט נאך איז עס וויבאלד דרוקעריי, א אויף
 וואס דרוקערייען, יידישע וועגן פראגע אלגעמיינע די ווארן

 און _מיניסטעריום, אין געווארן באטראכט דעמאלט איז
בקשה. זיין אין אקסענפעלרן אפגעזאגט דעריבער האט עד

 אפגעשאפט האט 1862 אפריל 26 פון געזעץ דאס
 וואט מניעות, די דרוקערייען. יידישע אויף מאנאפאל דעם

 זייי אקסענפעלדן, געדריקט נאכאנאנד יאר 25 כמעט האבן
 גע־ איז ישועה די אבער געווארן. באזייטיקט ענדלעך נען

 ניט אלט, מיד, געווען שוין איז ער צו־שפעט. קומען
 געמוזט האט און ווערק זיינע דרוקן צו אליין אימשטאנד

 ב. א. בעת ,1862 יאר אין אבדערע. צו אנקומען דערין
 האט אדעס, אין געווען צייט לענגערע א איז גאטלאבער

בריוו!: פאלגנדיקן דעם אים צו אנגעשריבן אקסענפעלד
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 יכולת בעל איש תמצא כי והיה !לי יקיר ״ידיר
 המיעוד הגדול הרוח אודות לדבריך להאמין יתרצה אשר
 יחד )כולם מכתבי כל את ממני יקנה אם לאמתחתו לבוא

 אתה להדפסה, לתתנם מיוחד נייר על פה הרשומים דוקא(
 כיס מחסרון אשר לי יהושיע, ולי עמנו מבני הרבים תזכה
 יהי׳ ואלהים ותוכל! עשה בישראל. להפיצם עתה עד אחר

אקסענפעלד״ג. ישראל ומכבדך אוהבך בעזרך.
 ניט בריוו דער האט רעזולטאטן פראקטישע קיין

 פאר• דעמזעלביקן כון געווארן גארנישט איז אויך געהאט.
 יאר אין זיך האבן פריינר אקסענפעלדס וועלכן מיט שלאג,

 בילדונגס־געזעלשאפט יידישער דער צו געווענדט 1864
 אדעס פון אקסענפעלד איז דערויף באלד השכלה"(. )"מפיצי

 איז ער וואו פאריז, קיין קינדער זיינע צו אריבערגעפארן
 ווערק, מאסע גאנצער דער פון געשטארבן. 1866 יאר אין

 זען צו געווען זוכה ער האט פארפאסט, האט ער וואס
 ערשטן "דעם און שטערגטיכל" )"דאס צוויי נאר פובליקירס

רעקרוש"(. יידישן
 לעבנס׳ווערק, זיין אויף געלעגן איז וואס קללה, די

 פארערער גרופע א געענדיקט. ניט נאך דעם מיט זיך האט
 זיינע פון דריי פארעפנטלעכט טויט אקסענפעלדס נאך האבן

 אוים־" די זיך האט אבער דערנאך ווערק, איבערגעבליבענע
 טאג היינטיקן אויף ביז ס׳אק ארן — אפגעשטעלט גאבע

 מאנוסקריפטן אקסענפעלדס זיינען וואו באוואוסט, ניט
 רעכענען קאן מען ווי — זיייען זיי אויב אהינגעקומען.

 פאר• דערמיט איז געווארן, פארפאלן — געווים אויף כמעט
 בילדער אוצר רייכער מוראדיק אומשאצבארער, אן שוואונדן

 זין נאך האט וואס לעבן, יידישן אינעם עפאכע יענער פון
זכרונות. און שפורן ווייניק אזוי איבערגעלאט

 מיר האט וועלכער צינבערגן, י. ה׳ דאנק מיין זאג איך 1
 דעם פון אריגיגצל דעם מיט זיך בצקענען צו מעגלעכקייט די נעגענן
 בעווען איז וואם מצנוסקריפטן, צקסענפעלרס פון רשימה די — בריר.

 זצמלבוך אינם אפגעדרוקט ציגבערג י. ה׳ האט בריוו, צום צוגעלייגט
בצנד. טער4 ח,,6ק6א<1110€*

וואס מעגטשן, פצרמעגלעכן א געפינען וועט איר "אויב 2
 האבן, וועט ער וועלכן רווח, גרויסן דעם וועגן גלייבן העלן אייך וועט

 דא זיינען ראם צוגלייך(, צלע )דווקא כתבים מייגע אלע אפקויפנדיק
 איר וועט — זיי, אפצודרוקן אויף רשימה, בצזונדער צ אין אויסגערעכוט

 זיין וועט עם און פאלק, אונזער פון מענטשן פיל זיין מזכה דערמיט
 פצי־י צו פארשפעטיקט געלט׳מצנגל מחמת האט וואם מיר, פצר הילף צ

 !ערפאלג האט און דערין, טוט פאלק. יידישן דעם צווישן זיי שפרייטן
העלפן", דעם אין אייך זאל גאט



חומש■ יידישן יהואשעס אין ווערטעד נייע און אלטע
ספיוואק חיים ד ד" פון

 חכמה דער מיט ניט זיך באשעפטיקט וואט דער אפילו
 ווער־י נייע צו קומען עט אז ווייסט, שפראך־פארשונג רון

 בא" ווערטער נייע ווערן אזוי ווי טאג־טעגלעך. כמעט מער
 נייער א צו אנאמען געבן צו זיך נייטיקט מען ווען שאפ!?

 ווארט. ביי א שאפן מען מוז באגריף, אנייעם אדער זאך
 צו־ זיך אויף איבסטרומענט אן דערפונען האט מען ווען

 א נעסיבען געמוזט מען האט פונדערווייטנס, נויפצוריידן
 "טעלעפאף און אינסטרומענט, דאזיקן דעם פאר נאמען

 צום מאשין א דערפונען האט מען ויען געווארן. באשאפן איז
 "פאנאגראף׳/ געווארן. געבוירן "אעראפלאן" איז פליען,

 "אויטא־ ,׳הימלקראצער", "איקס־שטראל", "ראדיוס", "ראדיא",
 אנדערע הונדערטער און ק"יטני"אלרי "טענק", מאביל",
 אויגן אונזערע פאר געווארן באשאפן אלע זיינען ווערטער

טעג. אונזערע אין און
 ווי זיך, פון ארויס לאזט ווארט ניי יעדער אבער

 האט "טעלעפאן" למשל, שפראצונגען. נייע געוויקס, אניי
 בא־ טעלעפאן דער ווי אזוי און "טעלעפאנירף, געבוירן
 א איינריכטונגען, עלעקטרישע — טיילן סך א פון שטייט

 לייגט מען וואט זאך, א מויל, צום צו לייגט מען וואט זאך,
 פאר מען האט אאז״וו, דראטן פארשיידעבע אויער, צום צו

 ווערטער, פון צאל די נעמען. נייע געפונען זיי פון יעדן
 אויטאמאביל־אינדוסטריע, דער אין באבוצט מען וועלכע

 ווערטער די מיט איז אזוי און טויזנכער. די אין גערייכט
 איטלעכס אאז״וו. "איקס־שטראל" ,׳אעראפלאן", "ראדיא",

 ווארט־שפרא־ זיין באשאפן ווידער האט ווערטער די פון
שיעור. אן צונג

 פון וואוקס דעם פון אבאגריף האבן וויל מען אויב
 פארגלייכנדיק אויסגעפינען לייכט דאס מען קען שפראך, א
 שפראך, לעבעדיקער איז ניט וואסער א פון ווערטערבוך א

 ווערטער" אמאדערנעם מיט צוריק, יאד הונדערט געדרוקט
 לעצטע די אין געדרוקט שפראך דערזעלבער פון בוך

 און דריי איז ווערטערבוך מאדערנע דאס יאר. עטלעכע
 צו" יאר הונדערט פאר פון יענץ ווי גרויס אזוי מאל פיר
 נאר ווערטער, נייע צוגעקומען זענען נאר ניט ווארים ריק.

 און באדייטונגען נייע באקומען האבן ווערטער אלטע די
שאטירונגען. בייע

 צ חומש. אויפן פלויז געווארן געמצכם איז שמודיע די 1
 נ^ר ווי ווערן געגעבן וועט געננשטאנד דעם פון פאתאנדלונג פולערע

דערשייגען. וועלן דרוקן, אין זיך האלמן רואם ספרים, איבעריקע וי

קאלאראדא( )דענווער,

 מען קען יידיש, מאמע״לשון, אונזער נוגע איז וואם
 הארקאוויס פארגלייכנדיק געוואקסן, איז שפראך די ווי זען

 )געדרוקש אויסגאבע ערשטע ווערטערבוך, ייריש־ענגליש
 ודיני" .1926 פון סגאבע אוי מיטדערלעצטער (1898 יאר אין

 ווער" זיין איז שוין און פארביי, זייבען יאר דרייסיק פון קער
 טויזנט צען וואסערע מיט געווארן בארייכערט טערבוך

 אייניקע נאך צולייגן דארף מען וועלכע צו ווערטער נייע
.1927 אין דרוקן איבערדאסניי זיך זאל עט אויב טויזנט,

 אייבשטימיק ניט דערווייל נאך זיינען פילאלאגן די
 אבער אנטשטאנען. איז שפראך אזוי ווי פראגע דער בנוגע

 געקו" תמיד זיינען ווערטער נייע אז קלאר, איז זאך איין
 פון אנטשטייאונג די גויטווענדיקייט. א באפיידיקן צו מען

 אייב" אין איז חומש אין באשריבן ווערט עס ווי ווערטער
אזוי: זיך לייענט און באגריף, מאדערנעם דעם מיט קלאנג

 דער פון געפורעמט האט האר דער ג^ט ,׳און
 פויג• אלערליי און פעלד פון חיות אלערליי ערד
 צו מענטשן דעם צו געבראכט און הימל, פון לען
 דער באר וואט און רופן, זיי וועט ער וואט זען,

 באשע" לעבעדיקע איטלעכע רופן וועט מענטש
 מענטש דער האט נאטען. איר זיין זאל דאס פעגיש,

 די פאר און בהמות אלע פאר נעמען איגערופן
 סעלד" פון חיות אלע פאר און היטל פון פויגלען

(.20-19 ב, בראשית יהואש, )חומש

 גרעטטן דעם אלם יהואשן נעקענט פריער האבן מיר
 איז עט זייט איצטער, ציים. אונזער פון דיכטער יירישן

 גרעסלן דעם אלט אים מיר קענען חומש, זיין דערשינען
 און לייענענדיק צייטן. אלע פון ביבל פון איבערזעצער

 אז געפונען, איך האב יהואש־חוטש, דעם איבערלייענענדיק
 וויין אלמן געורירציקן דעם איבערליידיקן קענען צו כדי
 ווי ער, ה^ט יידישער, דער אין כלי העברעאישער דער פון

 ניט נעמען נייע געפינען אין גענייטיקט זיך הראשון, אדם
 אונזער וועלכע אין פויגלען, און חיות בהמות, פאר נאר

 און זאכן אנדערע פאר אויך אבער ארעם, זייער איז יידיש
 איבערזעצער יירישע פריערריקע די וועלכע פאר באגריפן,

 עקוויוואלענטן, פאסיקע די געפונען ניט ענטפער האבן
פארשטאנען. ריכטיק ניט אינגאנצן גאר זיי האבן §דער

 אמאדערנער אין ביבל דער פון איבערזעצונג די
 אופנים. צווייערליי אויף געווירקט תמיר האש שבראך
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 דעם פאלק דעם געבראכט איבערזעצונג די האט ערשטנס
 געקענס האט ער וועלכן פון אוצר, ליטערארישן רייכסטן

 די האט צווייטנס, גענום. עסטעטישן און גייסטיקן שעפן
 ווערטער, נייע מיט שפראך די בארייכערט איכערזעצונג

 די גרויס און ברייט ווי ניואנסן, גייע און וועגדונגען נייע
 זינט אנטוויקלט ניט זיך האבן שפראכן ענגלישע און דייטשע

 ארויס" זיינען איבערועצונגען לוטערס און קינג״דזשיימס די
 צוויי די פון חוט־השדרה דער זיך געפינט דאך געקומען,
 און דייטשן די ביבל״שפראך. דער אין אלץ נאך שפראכן

 — זי שעצן און ביבל דער פון זייער האלטן ענגלענדער
 האבן דיכטער גרויסע זייערע אלע ביבל. די לייענען זיי
 ביבל- דער פון ריח און טעם דעם איינגעזאפט זיך אין

 פ^לק זייער צוריקגעגעבן דערנאך דאס האבן און שפראך,
דיכטונגען. זייערע אין

 יהואש״ביבל די האבן אויך וועט ווירקונג זעלבע די
 דאס פאלק. אונזער פון טייל יידיש־ריידנדיקן דעם אויף

 אור" אונזערע וואט ווערק, ליטערארישע ערשט-קלאסיקע
 גאנצער דער ירושה אלס איבערגעלאזט האבן פאטערס

 וואס יידן אונז צו אויך צוטריטלעך ווערן וועט וועלט,
 דעם, דורך אז האפן, צו איז צייט דער מיט יידיש. ריידן
 געלעגנ" די האבן וועלן דיכטער און שרייבער אונזערע וואס
 די וועט כטיל, ביבלישן דעם מיט באקענען צו זיך הייט

 גייע ווערטער, נייע געווינען אלגעמיין אין שפראך יידישע
 נאך מאכן זי וועלן וועלכע ניואנסן, נייע און ווענדונגען

איז. זי ווי שענער
 !,ארדענונג אלפאבעטישער אין רשימה, א דא גיבן מיר

 אדער ארייבגעבראכט האט יהואש וועלכע ווערטער די פון
 וועלכע מיט און חומש, פון איבערזעצונג זיין אין פיקסירט

 איז צאל זייער שפראך. יידישע די בארייכערט האט ער
הונדערט. פינף צו קרוב

קלאסן: פאלגנדיקע אין גרופירן זיי קען מען
 גע־ ווערן וועלכע ווערטער, זאפטיקע אלט־פרענקישע, א.

 ווערן וועלכע און איבערזעצונגען, אלטע די אין ברויכט
 זייער אפילו אויב פאלק, פון באנוצט היום עד גאך

 אקסלבענדער, אויערלעפל, אייבערשטידל, ווי: זעלטן,
אאז״וו. באשוועגערן ארב,

 אויער־־ אוהו, ווי: זאכן, און חיות פויגלען, פון נעמען ב.
 הארנבין, גאלאבאן, גאזעל, בושל, אמעטיסט, האן,

אאז״וו. זאמדעקדעש הארנשלאנג,
 אויס־ ווי: ווארצלען, ע אלט פון געשאפן ווערטער נייע ג.

 אומגע־י אויסקוקער, אויסלייז, אויסהאמערונג, גייעניש,
 איבער" אונטערנעם, אומגעשאט, אומגענאד, סער,

אאז״וו. חזרונג
 ווערן ווערטער צוויי וואו ווארט״פארביבדונגען, נייע ד.

 ווי: באגריף, אנייעם שאפן און צוזאמענגעשמאלצן
 אויס־־ אויסלייזגעלט, אהיימברענגען, אדלערפליגלען,

אאז״וו. זונאויפגאנג זונזיילן, לייזרעכט,
יהואשן. כיי ווי אויסלייג דעם מיט פונקט ן

 .4 יט, שמות נשרים, כגסי — אדלערפליגלען

 .5 טז, שמות יביאו, — וועלן זיי עהיים־ברענגען,
.18 יא, ויקרא התנ.^תת, — דעם אוהו,

 .2 מ, בראשית האופים, שר _ אויבערבעקער

 .2 מ, בראשית המשקים, שר — אויבערטראנקמייפטער
 .36 לז, בראשית הטבחים, שר — אויבערלייבוועכטער

 .7 יב, שמות המשקוף, — דעם אויבערשטידל,

 .65 כה, דברים וכליון, — פון אויפגייעניש,

 .37 ד, דברים וילחר, — האט און אייפדערוויילט,

.36 כה, שמות מק־^ה, — אויפהאמערונג

 .4 מ, שמות ע.רכו, _ זיין אויפלייגונג,

.30 כא, שמות כפר, — אויפליין

 .51 ג, במדבר הפדלם, הף5 — אויסלייוגעלט

 .29 כה, ויקרא אלתו,4 — זיין אויפלייזרעכט,

.9 מב, בראשית מרגלים, _ אויפקוקער

.22 ד, בראשית ל.סש, — אויפשלייפער

.6 א, בראשית רקיע, _ אויפשפרייט
 .18 יא, ויקרא הדוכיפת, _ דעם אויערהאן,

 .20 כט, שמות אזן, תנוך — אויערלעפל

 .34 ז, ויקרא ;27 כט שמות התנובה, — ארפהייבונג

 .16 ד, *במד ו?קדת, — די און אויפועארנג,

.48 יב, שמות :>גרל, — אומבאשניטענער

 .3 ,0י בראשית מצות, — קוכנם אומגעוייערטע

.17 לב, דברים אלה לא — אומגעטער

 .34 יד, במד׳ תיואתי, — מיין אומגענאד,

 .19 ה, במד׳ ד^קי, — בלייב אומגעשאט,

 .21 לב, דברים ם,5לא^3 — אן מיט אוטפאלק,

 .6 לב, דברים, ולא־חכס, — און אומקלוג,

.14 כו, דברים בטמא, — אומריינערהייט

̂ 0 כה, דברים מ־שלח, _ פון אונטעתעם,

.35 כא, במד׳ שריר, _ איבערבלייב

.18 יז, דברים משגה, — פון איבערחזרונג,

23 לב, בראשית, מ^כר, —. אייעלפאר

 .23 ד, דברים הבךזל, מכור _ דעם פון איינושמעלצאויוון,

.16 לב, בראשית אתנת — אייועלינם

.17 יא, ויקרא הכוס, _ די אייל,

 .11 כג, שמית לזיתך, — דיין מיט איילבערטגארטן,

 .9 ד, במד׳ ש?ןנה, ?לי _ אירע איילנעפעפן,
.8 יא, במד׳ הש^ן, לשד _ איילקיכל

 .1 כב, שמות במהתךת, — אן ביי איינברעכונג,
44 יד, בראשית ץיו,4ח — זייבע איינגעלערנטער,
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 .15 טז, דברים ידיך, מעשה — דיין איינקום,

.6 כד, במו׳ כאהלים, — ווי
.14 א, שמות כל,־את — אללי

 11 לב, בראשית ומ?ל, — פאר און אללעל,

 .19 ;ח, שמות לאחלמה, __ און אטעטיסט,

 .3 לא, דברים תחת, — זאלסט אנגפטן,
 .67 כח, דברים תפחד, — וועסט דו וואס אנגפטן,

 .59 כת, דברים לג.אמ־ות, —. און אנגעהאלטענע,

.30 כה, שמות פגים. — אנגעזיפט

.24 יג, ויקרא ?מת, _ אנוואוקם

 .23 כט, דברים והנגלות, — דאס אבער אנטפלעקטע,

 .13 יד, בראשית ה^ליט, _ דער אנטרונענער,

 .12 ב, ת בראש , השהם א?ן — אניקלשטק

 .16 לא, במד׳ .דם? ב — דעם אויף אנרעל,

 .14 יט, דברים ג?לו, _ האבן אפגעגרענצט,

.2 יב, ויקרא }דת, _ דער פון אפזונדעלונג,
 .3 יט, דברים תכין, — דיר זאלסט אפמאלקילן,

 .30 כו, שמות ?משפטו, — זיין ווי אזוי אפמעל,

 ,12 כז, בראשית ??תעתע, — אן ווי אזוי אפכאלער,

 .13 ז, ויקרא ,1^ך^נ — זיין אפפעלגאב,

 .13 כג, שמות הלב־ח}י, — מיין אפפערפעטס,

 .33 יד, כמד׳ לנותיכם, _ אייערע אפקעלונגען,

 .18 כא, דברים סורר, — אפקעלער

.2 כה, שמות תרו^ה, — אפשיילונג
 ד. כח, שמות ?רןפות, — אקסלבענדער

 .24 לד, שמות ריש,?!3 — אין אקערצייט,

.8 ו, שמות מורשה, — ארב
 .26 ד, במד׳ ?לי־עבדתם, — זייערע ארבעטגעצייג,

 .25 ח, במד׳ העבדה, מ?בא — דעם פון ארבעטלינפט,

 .20 ד, דברים בחלה, לעם — אן פאר ארבפאלק,

 .13 כו, דברים ?'ללחי, — האב איך ארויפגעראטט,

 ,11 א, בראשית תלשא, — מרויסגראון

.8 טו, ויקרא ;רק, — וועט אררפשפייען,
.5 כט, שמות חשב, — לומבאנל8

 .17 כז, שמוח ?ח^קים, — ארומגערייפט

 .26 ד, במר׳ .קלעי, — די תמה$נגען,8

.36 כה, שמות ומחתאיה, — אירע $שפענלל$ך,

 .27 לא, ב-אש-ת נחבאת, — ביסטו באהאלטענערהייט,

 .4 כו, שמות בחברת, — איין פון באהעפטונג,
 .4 נ, בראשית ?כיתו, _ זיין פון באוויינונג,
.2 ט.י, במד׳ כושבתיכם, — אייער באועצונג,

00 יעווערטער^יןידוואשעסחוטש

♦20 כ, דברים מצויר, — לעלק באי^א^ש

.13 כא, דברים י^ה, — ,ז אי! באמאנק׳

 ,3 יא, ויקרא מ?ךחת, _ באקלויט

 .5 יד, דברים וזמר, — א און בארגשעפם,
 .20 ג, דברים עידן, — וועט באלוען,

 .6 לח, בראשית _ו_יבם, — באשוועגערן
.1 ה, ויקרא אלה, — באשוועלונג
.29 טז, במד׳ ו?קדת, _ די און באשעלונג,

 .16 בא, כראש־ת קשת, ?מטחיי _ א פאר בויגנשאם,

 .29 א, בראשית פרי־עץ, — בוימערפרוכט

.13 יד, בראשית ברית, בעלי — בונלפלייט

.19 יא, ויקרא האנפה, — דעם בושל,

.13 יא, ויקרא ה?ךה, — דעט ביינבלעכער,

.14 מט, בראשית גרם, — בייניקער

 .18 טו, ויקרא ש?בת, — ביישלאף

 .30 כג, שמות ?עט, 1?ע _ ביסלאך״ביפלאכוויין

.26 ז,5 ויקרא ן?כר, — בכורהשאפט

.25 ד, שמות דמים, חתן — בלוט״חתן

 .6 יט, דברים הדם, גאל — דער בלוטמאנער,
 .12 לה, במד׳ מגאל, — ד;ם פון בלוטמאנעת,

 .25 טו, ויקרא דמה, זוב — איד בלוטפליפונג,

.1 כב, שמית דמים, — בלוטשולל
.31 ט, שמית אביב, — בליאתג

 .3 יא, בראשית לקולרה, — א אין בלענעליי,
.24 ל, שמית רקח, — בשמיפ-מישער

 .5 יד, דברים .ודישון, — און ^אועל,
 .34 ל, שמות ןחל?נה, — און ג^לאבאן,

.20 כח, שמות תרשיש, — גאללשטיין

 .22 כד, בראשית )עשרה(, זהב — צען גאללשטיק,

.6 ג, בראשית תארה,— גאלונג
 1 — 8 כח, שמות ,אפדתו לחשב — דער ארן גארטלבאנד,

 .6 מט, בראשית ו?ךצונם, — זייער אין און גוטמוט,
 ,11 כו, דב״ים הטוב, — גוטן

.16 ו, בראשית צהר, — גיבללאך

.18 יא, ויקרא הרוןם, — דעם גייער,

.16 ד, דברים תמלגת, — גלייכעניש

 .17 מ, בראשית אפה, מעשה — געבעקזאכן

 .18 גי, שמית הוסדה, — געווארן געגרונטפעסט,

 ד. כי, דברים לחצנו, — אונדוער געלריקטקייט,
.8 טו, שמות ?עלסו, — ךיז האבן געהויפנט,

צרומנאנד. זע 1
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.24 לב, במד׳ וגדרות, ^ון געהעפטן,

.10 לב, דברים ילל, _ געתאי

.22 ל, שפות רקגה־בעןם, — און געווילצלאל,

.3 י, ויקרא ןךש,2א _ ררערן איך וועל געעללעכט,
.13 יז, ויקרא ציד, — געפאנג

.41 לח, דברים ב^לי, __ אין געפאנגענש^פט,

.12 בא, דברים שליה, — איר געפאנגענשאפט,

.17 ד, דברים כנף, _ געפליגלטן

 .10 מ, בראשית הבשילו, — האבן געצייטיקט,

 .13 לד, שמית אשריו, _ גע די געצנבוימעל,

 .39 כת, שמות רשגצת, — מאכן זאלסט און געקעפטלט,

.22 ה, במר׳ לצבות, _ מאכן צו געשוועלן,

4 כ, שמות פסל, — ץ ני געש
.8 כד, שמות מלק, — האט און געשפלענגט,

.30 יא, ויקרא האנקה, __ די און אבמוין,1גל

.22 יא, ויקרא הסל^ם, _ גלאזפלעפעל

.48 יג, ויקרא, בשתי, _ אין גלונטוועב,

.22 לב, דברים מוסלי, — גלונטפעפטן

.4 מ!, בראשית !ת_קל, _ געווארן גלינגגעשאצט,

 .5 יד, דברים החפור, — א און ךאמהילש,
 .12 ז, ויקרא התודה, !בה — דעם דאנקאפפעל,

.12 ז, ויקרא תודה, _ דאנקגעבונג

.24 לב, דברים מף, — פון דאלונג,

 .43 כח, דברים ולצמא, — אין און האלשטיקייט,

 .15 ח, דברים לצמאון, — און דאדשטעניש,

.20 כט, שמות בהן, — לויטען

 .6 כא, שמות ורצע, — זאל און לולכאלן,

 .48 יג, ויקרא לערב, — אין דולכוואלף,

 .7 כג, ויקרא עבדה, מל.אלת — דינפטאלבעט
 .20 יב, דברים ילהיב, — וועט דעלבלייטן,

.27 לב, דברים כעס, _ דעלצעלנונג

.19 לב, דברים מכעס, — דער איבער לעלצעלענונג,

 .13 יד, דברים להעזניה, _ דער און ךאביך,

.25 כה, שמות כפה, — לאנטבלייט

.15 יד, ויקרא כף, _ האנטפלעך

.50 לא, במד׳ וצמיד, _ און האנטקייטלאך,

.22 כ. שמות חללף, — דיין ה$קאייןן,

.6 כו, שמות ללאת, _ ה^קן
.5 כה, ויקרא תבצור, — זאלסטו האלבפטן,

,13 א, שמות ??רך׳ — מיט האלטיקייט,

.28 כג, שמית הצל^ה, — די לאלנבין,

.17 מט, בראש-ת 'שפיפן, — האלנשלאנג

.35 כו, בראשית רוח, מרת — לצביטעלניש8ל

.23 יז, בראשית ביתו, ?לידי — זיינע הויזגעבאלענע,

.3 טו, בראשית לן־גיתי, א-וחנה מיינער און... הויוגעבאלענעל,

.47 מ, בראשית לקמצים, __ הויפנסוויין

.5 כו, בראשית מלמלתי, _ מיין ליטונג,
.28 כא, במד׳ במות, — לייכן

25 י, במד׳ $אםף, — הינטעלוואך

,42 יג, ויקרא בקלחת, — דעם אויף הינטעלפליך,

.13 כט, בראשית שמע, — לעללנג

.12 טז, במד׳ רנ^הרר, — ווילסטו העלשעווען,

.10 מס, בראשית ולחקק, — א און העלשעלשטאק,

 .36 יט, ויקרא צד.ק, אלגי — ריכטיקע ךךאגשטיינער,

 .18 לד, בראשית ליסבו, — זיינען און... וואוילגעפעלן,

.7 כג, דברים ןטבו^ם, — זייער און וואוילזיין,

.29 כה, ויקרא מושב, לית — וואוינהוין

 20 יב, שמות מו^בתילם, — אייערע וואוינעלטעל,

.8 ,זי בראשית ?ןגוךיך, — דיין וואוינשאפט,
 .19 מב, בראשית משמרלם, בלית — אייעד אין וואכלוי!/

.13 טז, שמות השליו, — וואכטלפויגלען

.12 טז, בראשית פלא, — וו^לדאייזל

.19 יד, שמות הענן, עמוד — וואלקנזייל

 .9 מז, בראשית מגוריהם, — זייער וואנדעלשאפט,
 .18 כי, בראשית המ?ם, לאית — וואפעלבלונעמעל

 .38 ל, בראשית בשקתות, — די אין וואפעללינעם,

 .10 כט, דברים מימיך, שאב — דיין וועפעלשעפעל,

 .23 כג, במו׳ קסם, — וו^לזאגעניש

.10 יא, ויקרא שלץ, __ ווילמענונגען

 .5 כה, שמות אילים, ועדת — און ורדעלפעלן,

 ס!. כ, בפד׳ למרים, — איר ווילעלשפעניקעת
 .18 כא, דברים ומורה, — א און ווילעלשפעניקעל,

.14 יא, ויקרא הלאה, — די וויי,

.10 כא, שמות וענתה, — איר ווייבלעכט

 .14 ל, בראשית קציר־חטים,___ווייצשניט

 .5 יד, דברים ללאו, — א און וויללציג,
.2,16 אשית ב• — ווילטשאפטעל

 .32 כח, שמות ארג, מעשה — וועבאלבעט

 ,23 לא, בראשית דלך, _ ורעגם

 .22 כה, דברים ובירקון, — מיט און וועלקעניש,

.4 כ־, שמוח שך, לתולעת — און לועלמילללט,
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 ?.4 לא, אש־ת ב הגמל, בסר — דער און ץאטלקישן,

 .30 יא, ויקרא והדומט, — דער און זאמדעקדעש,

 .12 ה, שמרת קש, — זאנגתאלצל

 .1! לא, במדבר השלל, — דעם זאקרויב,

 .13 כז, שמות, מןרחח, — צו זונאויפגאנג,

 .12 יז. שמות הש^ש, בא _ זונאונטפלגאנג

 .30 כו, ויקרא חקגיכם, — אייערע זונזיילן,

 .18 לח, בראשית מך,1ח'? — דיין דגללינג✓

.7 ב, שמית מינהת, — וייגפלוי
 .18 כח, בראשית מצבה, — דילשטיין

.16 כ, בראשית אלף, כסף, — טויזנט וילבפלשטיק,

 .9 כ, דביי□ ?קאות, שרי — ל-פיר־פליח
.4 יג, דברים חלם, — דער חלומעל,

 .13 ה, שמות ?יומו, ^ר״יום _ טאגטעגלאכע

 .33 כא, בראשית , אשל — ליםקנבוים,8מ8ט

 .24 ג, דברים למעשיך, — דייגע ווי אזוי טואונגען,

 .21 יח, שמות נשי־ח?ל,;א — מפנטשן טויגלאכע

 .26 כב, דברים מות, חטא — טויטוינד

 .12 לה, במדבר הרצס, — דער טויטשלפגפל,

 .32 ט, שמות להכלמת, — דער און טונקלוליץ,

 .28 ז, שפות ול^עואר^יך, — דיינע אין און טיינמולטפלם,

 .40 כג, ויקרא המרים, כפרת — טייטלבלעטעל

 .2 מא, בראשית באחו, — אין טייכגל^ן,
.15 לה, שמות פתח,?ד מסך — טירפארהאנג

.26 ד, במדבר פתח, ך5$ — //

 .32 כא, במדבר לניהיק, _ אירע טפכטפרשטפט,

 16 ג, בראשית לקינך, — דיין און טלאגווייפניש,

 .18 כ, בראשית רחם, — טלאבט

 .21 ח, בראשית י$ר, — טלאכטונג

 .1 מ, בראשית המשקים, שר — טלאנקמעסטפל
 .14 לב, דברים ענב, .ודם _ און טלויבנבלוט,

 .8 לר, דברים אלל, בלי — טתיפלגפוויין
 .41 כז, בראשית אלל, *ןמ — טללפלטפג

 .11 לא, במדבר למלקוח, _ דעם טלייבללב,

 .34 ל, שמות ןטף, — טליפגפווילץ

 .22 כח, דברים ובחרחור, — מיט און טליקעניש,

.10 יח, דברים ומנחש, — א ער אד טרעפעל,

 .11 מט, בראש־ת עירה, — זיין לונגאייזל,

.16 יא, ויקרא פשןזף, — דעם יס-פויגל,
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 22 יר, דברים שנה, שנה — יאריפללאך

.19 כת, שפות ^ם, " יאלצוט

.20 כח, שמות ^שלה, — און יאשפל,

.50 יא, ויקרא והתנשקת, — דער און כאמפלפאן,

 .10 לא, במדבר טירותם, — זייערע לאגפלדפלפפל,

.25 לז, בראשית ולט, — און לאלאן,

 .42 לב, דברים פרעות, — די פון לאנגהאליקפ,

 .30 יא, ויקרא והפח, — דער און לאנדקלאקאדיל,

 .1! א, ת שם בלבלוקס, — זייערע מיט לאסטאלבפט,

.24 יט, ויקרא הלולים, — לויבגפבונג

.1! טי, שמות תהלת, — לויבונגפן

.14 ל, בראשית דודאים, _ ליבפפפלאך

 .9 מט, בראשית וכלביא, — א ווי און לייבינטפ,
 .6 ית, ויקרא ,1?£ר שאר — זיינער ל;יבנאנטפל,

.2 כד, ויקרא למאור, _ לער פאר לי״יכטונג,
.19 א, שמות קיות, — לפבהאפטיג

 .19 כ, דברים תצור, — וועסט דו אז לפגפלן,

.46 כה, ויקרא להתורת, — און לפלנונגפן,

 .3 מא, בראשית ר, ?ש ודקת __ און מאגערל^ביקע,

.8 י, בראשית ?בר, — מאכטיקעל
 .33 כה, שמות ?שקדים, — מאנדלקווייטיקע

 .36 לב דברים לעיוב, עצור — קיין טוטפרמפנטש,

 .7 מז, שמות ה^נתילש, — אייערע טולמלפלייפן,

 .17 יא, במדבר ל^או, — וועלן זיי מיטטלאגן,

 .5 יא,. בראשית האדם, בגי — די מפנטשנקינדפל,

.5 יט, ויקרא ?מדה, — אין מפסטשטאק,
.37 כה, ויקרא לתלבית, — אדער מערונג,

^2 ל, שמות מר־ךרור ראש — פליסיקע מילע,

 ,22 כד, בראשית נזם, — ^אזלינג

 37 כת, דברים ו?של;תה, _ איר צו און נאכגפבולט,

.5 כה, ויקרא ??יח, — נאכוואוקש
 .11 כג, דברים מקרה־־לללה, — א דורך כיבה, נאכטיקפל

.16 יא, ויקרא התקמם, _ דעם נאבטשפאלבעל,

 .22 כג, ויקרא ללקש, — דעם און נאכקלייב,

̂ 1 כד, דברים העולל, — זאלסטו נאכקלייבן,

.20 כ, דברים לדקה, — איר נייפלונג,

.7 א, דברים ובשפלה, — אין און נייפלונג,
.14 לב, דברים בליות, — פון נילנפפטס,
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 .6 יט, דברים שלשום, ?תפול _ פון נעכטן-אייערנעכטן,
 ,2 לא, ביאשית שלשום, כתמול — ווי נעכטז״אייערנעכטן,

.4 כז, שמות רישת, ?עשה — נעצארבעט

 41 כ-., דברים ב?בו^יו, — זיינע אין ערטער, נגע$7

.23 יט, ויקרא עץ־מאכל, _ עסבוימער

^2 יג, ויקרא ?הארת, — אן עפיקע✓

 .4 כו, שמות הק־צונה, — דעם פון עקסטן,
 .22 ד, שמות בכורי, — מיין ערשטגעבארענער,

.16 כג, שמות בכורי, _ די פון ערשטפרוכט,

.32 כח, שמות א, תחר — פאנצערהעמד

 .9 בט, בראשית רעה, — פאסטוכערין
 .33 לב, דברים ?תנים, וראש — ארן פיפערנאטערגיפט,

.37 ל, בראשית וערמון, — א־ן פלאטאנענבוים,

.18 יא, ויקרא הקאת, _ פעליקאן

.34 ד, דברים בהסות, — מיט פדלרוונגען,

.37 כה, שמות עבר, על _ צו פאדערזייט,

.4! יג, ויקרא גבה, — פ^דערפליך

אבתיו. — זיין פאטערהוין,
.2 א, במדבר אבותם, — זייעיע פאטערהייזער,

 .16 א, במדבר אבותם, מגות — פאטערשטאמען

.14 יא, ויקרא האיה, _ דעם פאלקפויגל,

.27 מס, בראשית עד, _ פאנג

 4 ד, ויקרא האות, — פארבאטואכן

 לב. דברים ?סרה, — פארבארגעניש
 .17 כי, דברים סחר,3 — אין פארבארגעניש,

 .6 י, ויקרא ה^רפה, _ די פארברענונג,
.5 לב, דברים שחת, — פארדארבונג

 ,11 יו, בראשית עךלתכם, — אייער פארהייט,

.26 כג, שמות משכלה, י— פארווארפערין

.14 יט, דברים חטאת, _ פארזינדיקונג

.12 מג, בראשית משגה, — פארןע

 .8 כי, דברים ובמרא, — מיט און פארכטיקייט,
.17 כד, שמות אכלת, — פארצערעדיק

 .27 כה, ויקרא מ?ברו, — זיין פון פארקויפונג,

.7 כ, דברים ארש, — האט פארקנסט,
 .3 י, ויקרא לא־שמת, — דער צו פארשולדיקונג,
 .16 כב, ויקרא אישמה, — פון פארשורדיקונג,

 .3 לא, שמות ובתבו;ה, _ און פארשטאנדיקייט,
 .6 ד, דברים וחכמת?ם, _ אייעד און פארשטאנדיקייט,
.6 ד, דברים לנבון, — און פ$רשט$נדיקע,

 .65 כח, דברים לדאבון, — פון פארשמאכטונג,

 .2 כ:, דבר׳ שפכה, שאנדנלידעד(-ו?רות די )אין און פארשניטענער,

 4! כה, שמות לרןה, __ איר פולסגעשטע,

.3 כז, בראשית תליך, — דיין פיילבייטל,
 .23 מט, בייאשית חצים, ?עלי — פיילמענער

 .22 כג, שמות לאלבתי, — איך וועל פיינטן,

 .14 יד, במדבר אש, ולאמוד — א אין און פייערדיל,

 .3 כז, שמות רהחתתיו, — זיינע און פייערפאנען,
.12 טז, ויקרא אש, גחלי — פללערקוילן

 .42 יא, ויקרא רגלים, מרבה _ פילפיסיק

 .17 יא, ויקרא ק^לך, — דעם פישפרעסער,

 .10 כד, שמוח ת,2ל? ?מעשה _ א ווי אזוי פלאסטערווערק,

.16 טי, ויקרא !רע, ש?בת — זאמען פון פלוס

.2 סו, ויקרא זב, — פלוסיק
 .4 טו, ויקרא הזב, _ דער פלוסיקער,

 .10 יא, ויקרא ?נ?יר, _ פלופפעדערן

 .2 טו, ויקרא זוב/ — זיין פליסונג,

 44 כח, שמית עבות, מעשה — פלעכטארבעט

 .27 כה, בראשית איש־שדה, — פעלדמענטש

.21 ה, ויקרא מעל, — פעלשונג

 40 כה, ויקרא ךרור, — פריילאזונג

 .20 יט, ויקרא חפשה, — פדיישאפט

 •7 ל, שמות ?כהת בבקר — פריטארגן אין פרימארגן
 44 •ד, ת שט הבהר, ?אשמרת _ דער אין פרימארגנוואך,

.43 יב, שמות ןץכר,3 פרעמדגעבארענער/

.16 לב, דברים בזרים, — מיט פרעמדגעטער,

.19 ד, דברים חלק, צוגעטיילט,

41 לב, במד׳ נישבעתי, — האב איך וואס צוגעשווארן,

.12 ל, במד׳ להחריש, — האט און צוגעשוויגן,

.6 ה, שמות הנ;שים, — די צווינגערם,
.32 יא, במד׳ המהעים, _ האט רואם דער צומינדסט,

 .3 יד, בראשית ו, ח?ר _ זיך האבן צונויפגעחברט,
 .9 כו, שמות וכפלת, — זאלסס און צרנויפטאפלען/

.37 ל, שמות — זיין לייט צונויפמישונג,/

.16 יב, שמות ?קרא, _ צונויפרופונג

.15 ל, במד׳ החרש, — צושווייגן,

.15 ל, במד׳ :חריש, — איר וועט צושווייגן,

.2 יג, בראשית ל?סעיו, — ז״נע אויף ציאונגען,

.9 כז, בראשית ץז.ים, גדל? _ ציגנבאקלאך

.4 כה, שמות ועזים, — און ציגנהאר,

11 שריפטן פיל^לאגישע
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.10 יח, דברים מעוגן,__ צייכנזעער

.22 ל, שמית גק^ן״^ם, — געווירציקן צימערינג,

.11 א, שמות מסים, שרי _ צימהארן

.15 מם, ביאש׳ )ויהי(, עבד .למס — בעווארן א... איז און צינוקנעכט,

.28 כח, דברים ובתמהון, — פון א... צעדולטקייט,

.4 יד, ויקרא אלז, חיץ __ ןןא צעדערהאלץ,
.2 בג, דבריה דכה, פציע - שאנד־גלידער( די )אין צעדריקטן

.25 לב, שמית פרע, _ צעווילדערט

.39 כה, שמו.־! לכר, — צענטנער

.24 לב, דברים ולחמי, — פון און... צערונג,

.22 מז, במדבר הקצף. — זאלסטו צערענען,

.14 לד. שמית הנא, _ צעתענעת

 .35 יא, ויקרא למרים, — א אדעי קאכאויוון,

.24 ל, שמות .וקידה, _ און קאנייל,

 .3! סז" שמות גד, לזרע — ווי אזוי קארי^נדרלאמען,

 .22 כח, דברים ובשדפון, — פיט און קארנבראנד,

 .51 כה, ויקרא ממ^רו, ללף — קויפגעלט

 .15 ח, דברים החלמיש, מצור ___פון קיולשטיין,

.5 יא, ויקרא לשפן, — דעם קיניגל,
 .2 כח, שמות לב, המי ח _ קלוכהארציקע

 ־6 ד, דברים ןןלמתל.ם, — אייער קלוגשאפט,
.10 א, ויקרא הצאן, — פון ינפי*קל־

 .19 כב, דברים ןע;שו, — זאלן זיי און קנסען,

 .6 ו, שמות מעבדתם, — זייער פון קנעכטשאפט,
 .7 טי, שמות קקיף, — דיינע קעגנשטץער,

 .3 לא, שמות ולד.עת, — אין און קענשאפט,
 .2 יב, ויקרא דלתה, _ איר אץ פט,8נקש8קר

.3 טו, שמות מלחמה, ש*א — ן/8קריגםמ

.8 ל, בראשית אללים. נפתולי — שטארקע ףאנגלענישן,
.33 י. במד׳ מנוחה, — רוארט

.23 טז, שמות שבתון, — רלארנג

.11 כג, ויקרא השבת, — דעם רוטאג,

.11 טו, בראשית העיט, — די רויבפויגל,

.13 כט, שמית ד,ייתרת,   דאס און רויטפלייש,

.9 טו, ויקרא המרכב, — רייטואך
.34 ל, שמות רקח, מע^ה — רג8רהכערוו

1 ל, שמות מקטר, _ רללכערונג
.34 ל, שמות ושחלת, _ און רייכערנעגל,

.4 יב, ויקרא טהרה, — איר פון רללניקונג,
.10 בז, שמות לם, וחשקי _ זייערע און רייפבעבדער,

 מ. כז, במד׳ ט, משן לח_קת — א פאר ריעכטגעזעץ,
 .9 כא, דברים דרשר, — אין וואט רעכטפארטיק,

.10 כג, במד׳ ישרים, —. די פון י״עכטפארטיקע^

 ,24 כג, ויקרא תרועה, — ^אלונג

 לא, במד׳ התנועה, וחצצרות _ די און שאלטרומייטן,
סז. י, במד׳ הרועה, — שאלרוף
.18 כ!. דבייים קדש. _ שאנדיונג

.42 כח, שמות בשר״ערוה, — שאנדפלייש

!.8 כג, דברים קדשה, — שאנדפדוי

 .14 מט ב״אשית, המשקתים, _ די שאפגעהעפטן,

.16 לב במד־ צאן גדרת _ שאפגעהעפטן

 8 כי, ק-א ו לשבת, ביום השבת. ביום — שבת אין שבת

.13 יא, ויקרא העזמה, — דעם שווארצאדלעח,

 .14 לב, דברים למד, — וויין שויבירקן

 .15 ה, ויקרא $שמו, — זיין שולדאפפער,

.14 ט?, שמות מחספס, — שופיג

 .17 יא, ויקרא לרנשוף, — די שטאקאייל,

 .24 לב, דברים עפר, זחלי — שטויבקריכערם

 .1 כי, ויקרא משכית, ואלן — א און שטיינבילר,
 .16 יג, שמית ולאפות, _ א פאר און שטערנבאנד,

.36 כח, שמות ציץ, — שטערנבלעך

 .20 כה, שמות סלכים, — מיט שירעמענדיק,

 .6 כב, בראשית למאכלת, — די שלאכטמעפער,

 .3 כה, ם דבר ענו, — געבן אים מען זאל שלעג,

 .2! לד, שמות ובקציר, — אין און שניטצייט,

.5 לא, שמות ובחרשת, — און שניידונג,
.5 לא, שמית ובחרשת, — אין און שניצונג

 ,16 מג, בראשית טבח, — שעכט״ננ

 ,23 כא, דביים קללת, — פון שעני־ונג,

 .29 ים, ייקיא זמת — שענדלאכקייט

 .11 כי, בראשית לשאבת, — די שעפערינס,

.4 יח, דבייים ^ז, — שערינג
 .16 יא, ויקרא לנץ, — דעם שפאדבער,

 .11 א, שמות מסלנית, *ער— שפייכלערשטעט

 .26 מם, בראשית ולקךקד, _ או־פן און שפיצקאפ,

 .33 לב, בראשית לנשה, }יד _ שפריננאדער

 .22 יא, ויקרא לחךגול, — דעם שפרינגהיישעתיק,

 .3 מ, שמית ר^זךקתיו, — זיינע און שפרעננבעקנס,
 .9 ים, במד׳ נדה, למי — פאר שפרענגויאפעת,

 ■20 כט, שמות חלקת, — זאלסט און שפרענגען,

.15 ח, דברים ועקרב, — און שקארפי^נען,
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1

 קולטור" זיין אין האט פאלק אנדער שום קיין ביי
 געוואלטיקע אזא געשפילט ניט שפראכן־פראגע די געשיכטע

 ן־ כ פרא ש אונטער שטרייך איך יידן. אונז ביי ווי ראלע
 דאך איז פאלק יידישע דאס ווייל רבים, בלשון פראגע,

 זעלב- אלטער אן מיט קיבוץ נאציאנאלער איינציקער דער
 לאנגן זיין פון משך אין האט וואס קולטור, שטענדיקער

 אומגאנגס" זיין מאל אייגיקע וואנדער״וועג טויזנטיאריקן
געביטן. שפראך

 אזא אפילו זיי צווישן און יידיש, פון קעגנער די
 דער־ צו זיך פלייסן !, אחד״העם ווי דענקער אריגינעלער

 פארבייגייענדיקער א בלויז איז "זשארגאף דער אז ווייזן,
 לעבן, קולטורעלן אונזער פון געשיכטע דער אין פאקטאר

 *ארמ זיין מאל מערערע האט פאלק יידישע דאס באשר
 פארגעסן, אנדערער דער נאך אייגע געביטן, גאנגסשפראך

 דער שפראך, אמת־נאציאנאלער איינציקער זיין בלויז אדן
 אבער איז טענה דאזיקע די געבליבן. טריי תנך, פון שפראך

 זיי• אומגאנגשפראכן אלע ניט ריכטיק; ניט היסטאריש
 טאקע האבן עס און געווארן, פארגעסן יידן ביי עם נען

 זייער קולטור־היסט^רישע ספעציעלע געווען גורם דערצו
 דער פון "געשיכטע מיין צו אריינפיר דעם אין סיבות. וויכטיקע
 אפגעשטעלט באריכות מיך איך האבג ליטעראטור" יידישער

 ליטערא• דעם אין ערשיינוגג אייגנארטיקער גאנץ א אויף
 די צייטן. קדמונישע די אין פאלק אונזער פון טור־שאפן

 בולט, גאנץ אונז באווייזש כ-אלק יעדן פון קולטור־געשיכטע
 אנאנימע און פרימיטיווע דאס אופן אן פאר וואט אויף

 אין מגולגל טריט, ביי טריט ביסלעכווייז ווערט, פאלקסשאפן
 פאלקסלידער כשוטע פון קונהט־ליטעראטור. נאציאנאלער

 קיבוץ, גאנצן פונעם געשאפן ווערן וואס לעגענדעס, און
 פון צווייגן גאנצע דורות פון משך אין זיך אנטוויקלען

קיבוץ, דער קאלקעטיוו, דער ליטעראטור. ש־ינעד און קונסט

 דרכים', פרשת ,על אין לשונות", "ריב צרטיקל זיין זע 1
17, 116 — 123.

 מזקסזס!? 88ק60ס<!ש0 מה7€ק37קץ1>1, <!168, 1919, 2
ך. קאפיטלע סינף ערשטע די פלויז ערשינען זיינען עם .1—¥11

 די אויף אוצרות גייסטיקע פון באשעפער איינציקער דער
 שפע. די אין זיך בייגט קולטור, פון שטאפלען נידעריקע

 דעם פון פערזענלעכקייט שטאלצער דער פאר צייטן טערע
 מאסע, דער ער ב אי זיך דערהייבט וראם יחיד, גאונישן

 שעפט וואס יחיד, דער ער, כלל. פונעם העכער שטייט
 ווערט סביבה, קולטור״נאציאנאלער דער פון יניקה טאקע

 אויף לייגט ער אוצרות, נאציאנאלע די פון באשעפער דער
 זיין טיט און גייסט זיין מיט זיי באהעפט שטעמפל, זיין זיי

גאמען.
 יידן. אונז ביי צוגעגאנגען אבער דאס איז אנדערש

 דער" פאלק יירישן פונעם קולטור־געשיכטע די אויך אמת,
 פון פאלקסזינגער פשוטער דער אזוי ווי אוגז, ציילט

 דעם אין מגולגל צייט דער מיט ווערט דורות קדמונישע
 די אויך באשעפער. און מייסטער דעם קונסט״דיכטער,

 געשיכטע" אויפגעצויגן האט קולטור ביבליש־יידישע אלטע
 און פעאיקייטן גרויסע מיט דיכטער דענקער, שרייבער,
 ליטע־ די פריער, ווי בלייבט אלץ — אבער טאלענטן,

 רעד אנאנים. דורות לאנגע לאנגע, אויף נאך בלייבט ראטור
 דער יחיד, דער אדרבא: יחיד, פארן ניט זיך בייגט קיבוץ

 ער כלל, פארן נכנע איז קינסטלער, באגנעדיקטער גאט פון
 שאפט, יחיד, דער ער, וואס אלץ, אים. אין בטל ממש ווערט
 זיין ס׳לעכצט און האפט און חלומט ער וואס וועגן אלץ,

 אומה. דער כלל, דעם אויסשליסלעך געהערט — נשמה
 קא־ דאס דורות לאנגע אויף בלייבט צונויפגעבונדן פעסט

 ליטעראטור. נאציאנאלער דער מיט פאלקסשאפן לעקטיווע
 געזאמלט און געשאפן ווערן וואס אוצרות, גייסשיקע אלע
 זיין נאר טראגן זיי קיבוץ, גאנצן דעם געהערן פאלק, אין

 דאס איז דאס—באשעפער איין פון בלוין ווייסן זיי נאמען,
כנסת־ישראל. די פאלק, אנצעג

 איבער קיבוץ פונעם שליטת אומבאגרענעצטע די אש
 פונעם צונויפגעשמאלצנק־יט דאם שאפן, זיין און יחיד דעם

 זיך ציט ליטעראטור, נאציאנאלער דער מיט פאלקס־שאפן
 אויך און תקופה ביבלישער גאנצער דער פון משך אין

 נאכפאל" זייערע און נחמיה עזרא, איר. נאך דורות פילע
 שפע" פונעם גרונד״געדאנק דעם פעסטגעלייגט האבן גער

 און תורה די "גאט, בלע״ז(: )יודאאיזם יידנטום טערדיקן
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 געשעצט האט פאלק דאם איינס". דינען ישראל פאלק ראם
 וואס דאס, בלוין דורות קומענדיקע די פאר אויפגעהיט און

 שטארקן, צו דרייבונד דאזיקן דעם מסוגל געווען ס׳איז
 אבער ישראל. כלל טיטן פארבונדן ענג ס׳איז וואס אלץ,
 דעם אפילו זיין מעג יחיד, דעם געהערט ס׳האט וואס דאס,

 די _ )ריכטיקער פאלק דאס האט דאס — יחיד גאונישן
 פונעם אויסגעמעקט שטרענג און רואיק פאלק( פון מנהיגים

 גיין געלאזט און זכרון זיין אין אויסגעלאשן החיים, ספר
 איינ־ זיך אין האט וואס למשל, "משלי׳/ ספר דער לטמיון.
 געווארן איז קיבוץ, פונעם פקחות און חכמה די געזאפט

 נאציאגאלן גרעסטן דעם אין איינגעזאמלט און געהייליקט
 סירא", בן "משלי אבער ;הקודש כתבי די אין — אוצר
 — יחיד פון נאמען מימן בוגדן פאר ענג זיינען זיי ווייל
 במקרא". "אסור זיינען זיי אז גזר, דער ארוים זיי אויף איז

 און אוצר, נאציאנאלן פונעם זיי מען האט אויסגעשלאסן
.1 געגאנגען פארלוירן אינגצנצן זיי זיינען צייט דער סיט

 איז שני, בית פון צייט דער אין תקופה, יענער אין
 פארגעקומען פאלעסטינע אין קיבוץ יידישן דעם אין אבער

 גרויסן א זייער געהאט האט וואס שינוי, געוואלטיקער א
 לעבן: קולטור״נאציאנאלן ווייטערדיקן דעם פאר באטייט

 פון צייטן די אין אנגעוואוירן... לשון זיין האט פ^לק ד$ס
 לשון, אראמישע דאס איז חזקיה מלך און הנביא ישעיה

 פאדעראזיע, גאנץ אין אומגאנגשפראך דעמאלטיקע די
 בלויז פאלק. יידישן ביי פארשפרייט ווייניק זייער געווען

 און שועים רוזנים, די שיכטן, רעגירנדיקע און רייכע די
 פשוטע דאס י, פארשטאנען שפראך דאזיקע די האבן שרים,
 בלויז פארשטאנען האבן שיכטי, ברייטע די $בער, פאלק
 אבער צייט דער אין העברעאיש. — שפראך אייגענע זייער

 דיאלעקט, אראמישער דער שוין איז בעלי״המשנה די פון
 אויך און העברעאישע צאל געוויסער א מיט צוגויפגעמישט

 אומגאנג־ די געווען ווערטער, לאטיינישע און גריכישע
 האבן בעלי־המשנה די און קיבוץ, יידישן דעם פון שפראך

 פשוטן פונעם שפראך די — הדיוט״ ״לשון גערופן שוין אים
 דיאלעקט ם ע ד אויף פאלקסמאסע. ברייטער דער פון עולם,
 אויף און בתי־מדרשים די אין פאלק פשוטן דעם מען האס

 תורת הייליקע די דערקלערט פארזאמלונגען עפנטלעכע
 אונטערריכט־״שפראך די געווארן איז ער געווען(, )מתרגם

 גרויסער דער געווארן איז ער פאלקסשולן, יידישע די אין
 אין וועקט וואס וועכטער, גייסטיקער דער קולטור״פאקטאר,

 פארשטארקט און געפיל גאציאנאלע דאס מאסן ברייטע די
 — ״דרייאייבהייט״ דער צווישן פאראייניקונגס׳בונד דעם

 אום" די דיאלעקט, אראמישער דער תורה. און ג$ט פאלק,
פאלקסשיכטן, ברייטע די פון שאפונג־שפראך און גאנג־

 געלערנטער יירישער צ הצט ציים נייערער דער אין ערשט 1
 א־ן צנטדעקן צו צופעליק זכיה די געהצט שעכטער, י״ה, מן19 פון

 העב׳ געגצגגענעם טצרלוירן צלמן דעם גניזת״בלעטער הצלב-פצרפוילטע
וועלט. דער פצר צנטפלעקן אויפסגיי אים און בן׳סירא׳שעקסט רעצישן

.11 לו, קצב׳ ישעיה, ס׳ 2

 דער פון שפראך נאצי^נאלער דער מיט צונויף זיך פלעכט
דורות. אלע פאר ויי ווערן צווילינג־שוועסטער צוויי ביבל.

 *"פו אזוינע געווען דאמאלסט אויך זיינען עס אמת,
 וו^ס דערויף, געווען מתרעם שטארק האבן וועלכע ריססן",

 _ מען זאל דיאלעקט. ריינעם״ ״ניס א רעדט פאלק דאס
 רוימיש אדער העברעאיש אדער ריידן — געטענהט זיי האבן

 זיך געפינען ליטעראטור תלמודישער דער אין גריכיש. צי
 לשינות". "ריב דעסאלט־קן דעם פון אפקלאנגען אפילו נאך

 דער אין דאך ששייט עס געטענהט: האבן פוריסטן די
 — ישראל!״ בני די צו זאגן זאלסטו ״אזוי :געשריבן תורה

 אויף ד״ה רייד, גאש, איך, וועלכער אויף שפראך דער אין
 אראמיש אויף בעטן ניט מענטש דער זאל 3קודש! לשון
 מלאכי״השרת די ווארים געווארנט, פוריסשן די האבן לשון,

 האבן "אראמיסטן" די .4 שפראך דאזיקע די ניט פארשטייען
 ניט לשון אראמישע דאס "ז^ל :אפגעענטפערט דערויף אבער

 הוא ברוך גאט ווארים אויגן, די אין דיר ביי גרינג זיין
 גייען אראמיסטן די 5 כבור!״ גרוים אפ אים גיט גופא

 העברעאיש אז דערווייזן, פרווון זיי — ווייטער נאך אבער
 גאט בשעת שפראך. אויסדערוויילסע איינציק די ניט איז

 האט תורה, די יידן געבן צו באשלאסן האט הוא ברוך
 *גע האבן זיי וואס שפראך, דער אויף גערעדט זיי פיט ער

,6 מצרים־לשון אויף — פארשטאנען און קאנט
 גע• גארגיט קאמף זייער מיש האבן פוריסטן די און

 *"תרגום דאס זיי. קעגן געווען איז לעבן דאס — פועלט
 *דער האט פאלקסמאסן, ברייטע די פון שפראך די לשון",
 געהייליקט ביידע ביבל׳שפראך: דער פון מדרגה די גרייכט
 שפינען צוזאמען ביידע פאלק, פונעם באוואוסטזיין אינעם

 נאציאנאלער דער פון פאדעם גאלדענעם דעם ווייטער זיי
 דער אויך ווען צייסן, שפעטערדיקע די אין אפילו קולטור,

 נעם פו מויל אין אפגעששארבן איז דיאלעקט אראמישער
 די ישראל תפוצות בכל ווערט צוזאמען ביידע אויף פאלק.
 ביידע אויף תרגום(, ואחד מקרא )שנים געלייענט תורה

 *דיא אראמישן דעם אויף תפילות, באשאפן ווערן צוזאמען
 נאציאנאלע גרויסע די געזאמלט און געשאפן ווערן לעקט

 געהיי־י און געשעצט יראת־הכבוד מיט ווערן וואס אוצרות,
 דער אפילו נייערט תלמוד, דער נאר ניט פאלק: פון ליקט

 וועלכער מיט תפילה, די אפילו כיטלעלטער. פון "זוהר"
 אפגעששאר" דעם מיש זיך געזעגנש דור לעבעדיקער דער

 דער און לשון; אראמיש אויף איז קדיש(, )דער בענעם
 צייש, שפעטערער דער פון פייטן רעליגיעזער גרעשטער

 פיוטים בעסטע זיינע א־יניקע אויך האש נאגארא, ישראל
אראמיש... אויף געשריבן

 בלשון—אומר שאני בלשון — ישראל בני אל תאמר... כה 3
קודש.

הש־ת מלאכי שאין ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל אל 4
לי. נזקקים

כבור. לו הלק המקים שהרי בעיניך, קל אימי לשון יהי אל 5
דבר לישראל חורה ליתן הוא ברוך הקדוש שבא בשעת 6

מצרי, בלשון — ומבינים יודעים ש־ם כלשון עמהס
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 ה$ט התלמוד היום נאן יאר הונדערט פאר א אין
 נאכאמאל קיבוץ יידיש! פונעם מגין ורוב בנין רוב דער

 ניי׳ דעו פון השפעה דער אונטער לשון: זיין איגערואוירן
 גרויסער דער האט קולטור אראבישער אויפגעוואכטער

 אומגאננשפיאך, זיין פ^דעראזיע פון קיבוץ יידישער
 פון שפראך דער אויף פארביטן דיאלעקט, אראמישן דעם
 אבער ויעלט״מלוכה. אראבישער געוואלטיקער גייער דער

 אויך וואט דערויף קוקנדיק ניט אומגאננשפראך. נייע די
 דער מיט קרבות אין אראפיש. ווי אזוי זיך, געפינט זי

 בכבודיקן דעם סארנעמען געקאנט ניט שוין האט ביבלשפראך.
 דער בשעתי ווי קולטור נאציאנאל־יידישער דער אין ארט

 דער פין צוויליגג״שוועסטער די ניט דיאלעקט. אראמישער
 נאר אוסגאנגשפראך, נייע די נעווארן איז ביבלשפראך

 אויף איז שפראך אראבישע די קעגנערין. שטאלצע איר
 יידישן פונעם טייל חשובסטן פארן געווארן דורות לאנגע
 אלמענמשלעכעד פון סאקטאר וויכטיקסטער דער פאלק

 טאקע האבן דאס שאסן. נאציאנאלן פון ניט אבער קולטור,
 סיבות קולטור־היסטארישע וויכטיקע זייער געווען גורם

 אדאבישער דער פרן השפעה דער אונטער טאקע קידם־בל,
 דאס אייגנארטיקע, דאס געווארן בטל ענדלעך איז קולטור,

 שע!אראם*העברעאיש אלטע די וואט פיט ספעציפישע,
 אירע פון אונטערגעשיידט שארף אזוי זיך האט ליטעראטור

 האט אן תקופה אראבישער דער פון שוועסטער, אנדערע
 נובר יחיד שעפערישער דער ליטעראטור אובזער אין אויך

 סאלק יידישען פון ליטעראטור די אויך ;קיבוץ דעם גערוען
 אייגענע אן קיבוץ־-זאך אנאנימע א זיין צו אויפגעהערט האט

 אויסשליסלעכן דעם טראגן צו אויפגעהערט האט נעמען,
 דער יחיד, דער גאר קיבוץ, דער ניט פלל. פובעם שטעמפל
 קולטו^ שטייט וראם פארשער, דער דענקער, דער דיכטער,

 אייגענעם זיין אויף שאפט קיבוץ, דעם איבער רעל
 נאסען אייגענעם זיין אונטער זאמלט אחריות, און חשבון

אוצרות. נאציאנאלע
 יידן ביי אויך שוין איז תקופה אראבישער דער זינט

 *פאלקס־ פונעם אפנעזונדערט ליטעראטור נאציאנאלע די
 דא אויך אבער פאלקסשאפן. קאלעקטיוון פונעם טיפלעכן,

 אומות ריב דעם ביי אונטערשייד: וויכטיקן א זייער מיט
 שאבן קולטורעלן פון צווייגן ביידע זיך אנטרויקלען העולם

 אויף אבער יידן ביי שפראך, זעלבער דער און איין אויף
 אנטי ליטעראטור נאציאנאלע די שפראכן: פארשיידענע

 _ ריכטיקער פאלקששפראך, אלטער דער אויף זיך וויקלט
 ארא־ און העברעאיש — פאלקסשפראכן אלטע די אויף
 פאלקי אזוי״גערופענער דער פאלקסטימלעכע, דאס און מיש,
 גאלי צוויי דאזיקע די אומגאנגשפראך. דער אויף — לאר

 צרנייפגעפלאכטן ניט מער שוין זיינען קולטורפעדים דענע
 ביבל־תלמו׳ דער אין געורען איז דאס ווי קנויל, איין אין

 זיך. פאר באזונדער געשפונען ווערן זיי נאר תקופה, דישער
 סך־הבל דער פועל־׳יוצא, דער אין למשל, תלמוד, דער
 ריזיקן דאזיקן דעם ,שאפן ק^לעקטיוון דורות־לאנגן פון
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 כלל־ישראל. גאנץ קיבוץ, גאנצער דער געבויט האט בנין
 אלע צווייגן, אלע צונויפגעזאמלט אים אין דערפאר זיינען

 און געזעצן רעליגיעזע פאלקסשאפן: פון ארטן פאישיידענע
 ציזא־ ספקות, חקירישע און נעדאנקען סילאסאפישע דינים.

 גלייב- כישוף־שפראכן, אגדות, פאלקסמעשהלעך, מיט מען
 תלמוד דער וכדומה. טאנץ־לירער לצנות, משלים, ווערטלעך,

 און פארפאסער זיין ווערק; אאנאנים עצם זיין לויט איז
 פוגעם קאלעטיוי, ייוישער נאנצער דער איז באשעפער

 עם־הארץ לעצטן ביזן געלערנטן און תלמיד־חכם גיעסטן
 זאמל• נרייסע דאזיקע דאם ערדארבעטער. פארגרעבטן און

 פון סאלקסשאפן פון הן מאנוסענט ריזיקער א איז ווערק
 דאה ליטעראטור; נאציאנאלער פין הן פאיקלאר, פשוטן

 דאת קינססלעריש־נאציאנאלע. און פאלקסטימלעכע ריין
 אין יחיד דער קהלשע. שטיענג און אינטיב״פערזענלעכע

 צטאי צונויסנעבונדן ברידערלעך איז אלץ _ קיבוץ דער
 זינט צונויפגעפלאכטן.. און פארוויקלט קגזיל איין אי! מען,
 ארגז בי• אוין אבער שיין ווערט תקופה אראבישער וער
 ויאט ירידים. פון געשאפן ליסעראטור נאציאגאלע ד־ יידן

 שיכמן די נוסא, פאלק יאם און פאלק. דעס איבער שטייען
 מויל פון זיך. סאר באזונדער שאפן מאסן. ברייטע די פון
 איציות נאנצע אניערן יעם דוד איין איבער גיט מויל צו

 בעל״פח; אלץ נאר משלים, און לייעד מעשיות, אגדית, פון
 נאציא־י אין ניט פארצייכנט, אלץ דאס ווערט ספר אין ניט

 זברון אין מלויי בלייפן יי• נעזאמלט, זיי ווערן אוצר גאלן
 סיל לאיבוד, דעיביי גייט סך א דור, לעבעדיקען פונעם

 סך א אויה שטייט צורה, אגדער אן צייט דער מיט באקומט
 *אויסנע רוערט עט תיקון! אויך באקומט אטייל גילגולים.

 די פון באשעשער די יחידים, אויסדערוויילטע די פון ניצט
איציות. גאציאנאלע

 שטעל 1"געשיכטע" מיין פרן טייל עישטן דעם אין
 אזוי יוי פרט, וריכטיקן דעם אויף באריכות אפ מיך איך

 קולי אראבישער דער פון השפעה דער אונטער גראד ס׳האט
 ביבלי דער אריף שאפן נאציאנאלע דאס אויפגעבליט טור

 דער ייאס כאראקטעייסטיש, זייער איז עס און שפראך.
 געשעפט האט וועלכעי דיכטער, יידישעד גיויסער ערשטער

 האט גביריל, שלמה קולטור, אראבישער דער פון יניקה
 הייליקער דער פון גואל דעם אויף ווי געקוקט זיך אויף

 קלאגט דיכטער דער וועכטער. געטיייען איר און שפראך
 פאלק", זיין פון אויג דאס גערוארן איז "בלינד וואס זיך,

 איז פרעמד און ספר הייליק זיין סאלק דאם האט פארנעסן
 מער ער איז כתב דעם אפילו אז שפיאך, זיין געווארן ם אי

 ירעו לא וגם חזון ידעון ;לא לייענען צר אימשטאנד ניט
 אלטע די פון נוסח אינעם און אגרת(. יקראו ואיכה ספר

 "קריג פאלק: זיין צו גרימצארן מיט זיך ער יוענדט נביאים
 אויס־ און איינציקע די יעקב! שארית אייך, איך ערקלעד

 אייערע ווען זעט! פארלאזן. איר האט שפראך דערוויילשע
זיך געלאזט און ווידערשפעניק געווארן זיינען עלטערזיידעס

,3 - 1 קעש׳ ד^רטן, 1
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 )ישעיה( נביא דער זיי האט ונעגן, פרעמדע אין בלינד
 ויעה פאלק דעם "סיט ווארטז צארניק זיין גיט געשטראפט

 כיט שפראך געכיששער אפרעמדער אויף ריידן כחן מען
׳,צונגו שטאמלענדיקער א

 ארויסגעטרעטן זיינען ויאס דיכסער, די און גבירול
 *ליטע נאציאיאלע די בארייכערט טאקע האבן אים, נאך

 וועלטלעכע די מדרגה אהויכער אייף דערהויבן ראטור,
 זייערע מערק זייערע ביבל״שפראך. דער אויף פ$עזיע
 שגע פאלק פון שיכטן ברייטע די פאר אבער זיינען לייער

 גאנץ א אייך נייערט סרויען. נאר ניט ל יי וו צוטריטלעך, ניט ויען
 ניט פארשטאנען נים האט סאלק פונעם טייל באדייטנדיקער

 גבירול ויען תלמוד. פונעם ניט ביבל, דער פון שפראך די
 *גע אים איז "סרעמד אז פאלק, זיין אויף זיך גאקלאגט

 אדיכטעיישע בלויז ניט דאס איז שפראך", הייליקע די ויאר!
 בארימטער דער ווי עדות באגלויבטער אזא איבערטרייבונג.

 דער" )ריב״ש(, שישת בר יצחק *ר י״ה. טן14 יעם איים יב
 אימשטאנד ניט איז פאלק פשוטן סינעם רוב דאס אז ציילט

 *דער דערפאר זיך באנוגנט מען און תפילות, די לייענען צו
1 נאך זאגט עולם דער און פאר לייענט חזן דער יואט כים,

 י״ה טן13- םן11 פון בלעטער פ&רמעטענע צלטע אייניקע 3
 אויפשריפטן אינשערעסצנטע זייער קולטור-עטנאגרצפישע אזעלכע מיט

 אין השפלה" מפיצי "הברה דער פון ביבליאטעק דער אין זיך געפינען
 פצר פר־־יזן, הויכע גאנץ די אנגעוויזן אויך זייגען ד^רט לענינגראד,

געוו^רן. פצרקויפם זיינען ספרים דאזיקע די וועלפע
,2 נום' ,1 רשפ״ץ, שו״ת 4

 טיפעי די אין אז ניט, ספק שים קיין אבער איז עם
 דערזעלבעי אין איז שיכשן ברייטע דאזיקע די פון משן
 פונעם פראצעס אומאויפהערלעכער אן פארגעקומען ציים

 ססע- נאר ניט געשאפן ורערט עס פאלקסשאפן איענארטיקן
 דאס ניט גופא. פאלק דורסן נייערט פאלק, פארן ציעל

 יום׳. ביישפיל צו ווי פאלן. געוריסע אין רואם וויכטיק, איז
 שטעלן געוויסע שילן די אין לייענען מען פלעגט טיב,
 די — פורים ארמגאנגשפראך• דער אויף ביבל דער איים

 פאלקסמאסע די הגדה; די פסח און 2 אסתי• ממלת
 לעגענדן, אומגאנגשפראך איר אייף געשאפן זיך האט גיפא

 איר פלעגט סוטעד די ויעלכע מיט לייעד, מעשיות,
 אדער באגלייטן טענץ די ייגגווארג און פארוויגן, קינד

 אבער אויסגיסן. זיי אין פריידן און ליבע״ריייען די
 ווארים בעל־פה, געויען איז געזאגט, ווי אלץ, דאס

 קיין פשוט פאלק דאס האט מיטלעלטער אין דעמאלט
פארטאגט. ביט ביכער

 אוןדאס דרוק״ווארשטאט דער איידער צייטן, יענע אין
 ברך דאס האט געורארן, אנטדעקט זיינען שמאשע־־פאפיר

 געקענט זיך ס׳האט וואט חפצים, טייערסטע די צו געהערט
 *אפארמע מענטש. םארמעגלעכער אגאנץ בלויז פארגינען

 בירושה ווערן איבערגעגעבן פלעגט תנך אדער חומש טענער
 תכשיטין; טייערע אנדערע און בריליאנטן פ;רל, צוזאמעןמיט

 *גע נעבעך איז יורש דער אז פאסירן, פלענט עס ווען און
 *פאר געירשעטע די געווען געצוואונגען און יורד א ווארן

 די מיש צעצאלן צו זיך בכדי פארקויפן, צו ספרים מעטענע
 און ל,3דין־שטי*בית אין ווערן געטאן דאס פלעגט חובות,
עמוד ניט־באשריבענעם לעצטן דעם אויף גופא, ספר אויפי

.37 סיט׳ ריב״ש, שד״ת 1
 בלע״ז, וכתובה כלע״ז המגילה לנשים לקרוא נוהגים :38 דארטן, 2

 עם וועלכן אויף שטר״מכירה, פ$רםעלן א מאכן מען פלעגט
 און ,4 3 עדות דריי פון ווייניקער ניט חתמענען זיך פלעגן
 דאזיקן דעם נעמען צו דערוועגן ניט זיך זאל קיינער בכדי
 *ש^ר אינעם ווערט אייגנטימער, זיין פון וויסן דעם אן ספר

 פון קללות פיט און חרם הארבסטן פיטן געווארנט מכירה
תוכחה. דער

 אראביש־שפאגי• רייכע די אין הדרים די אין אפילו
 די, אויך ווארים ספרים, אן לערנען מען פלענט קהילית שע

 האבן ביכער, אייגענע פארסאגט יא שוין האבן יו$ס
 טייערן אזא קינדער קליינע אנגעטרויען געקענט ניט דאך
 אניף סדרה די אויפשרייבן דעיפאר פלעגט רבי דער חפץ

.* קינדער די מיט איינחזרן זי און סאוול גרייסן א
 דער נעת וואס ניט, וואונדער קיין דערפאר איז עס

 פונעם שבחים די הקבלה" "ספר זיין אין דערציילט ראב״ד
 הנגיד, שמואל מליכה״מאן און געלערנטן יירישן בארימטן
 געהאלטן האט יענער אז אונטער, באזונדערס ער שטרייכט

 פלעגן וואס סופרים, געניאלע פנופיא גאנצע א זיך ביי
 פונעם. מסיכתית די און הקודש ספרי די אפשרייבן און זיצן

מדרשים*בתי און ישיבות די באזארגן זיי מיש און תלמוד
 באזארגט זיין זאלן ישיבות אפילו בכדי אז זעען, מיר

 האט ספרים׳ געהייליקשע און רעליגיעזע נייטיקע די מיט
 מעצענאטן. און נדבנים גרויסע האבן באדארפט דערצו עןמ

 ריין ביי פאל דער געייען דאס איז וכמה כמה אחת על
 איז ליטעראטור. עולמשער בכלל און וויסנשאפטלעכער

 קיין געווען ניט גופא דיכטער דער צי געלערנטער דער
 באשעפטיקן געקאנט זיך ער האט מענטש, פארמעגלעכער

 האט אים ווען תנאי, דעם ביי פאעזיע און וויסנשאפטן מיט
 בלויז טאקע און מעצענאט. א נדבן, א עפעס געשטיצט

 אראבישער דער אין האט שררות יידישע און נדבנים אדאנק
 לישע• העברעאישע וועלטלעכע די בליען געקאנט שפאניע
 בא" זיינע געמאכט האט )טיבאן( תיבן אבן יהודה ראטור.
 געבילדעי פון באשטעלונג דער לריש איבערזעצונגען רימטע

 האס תלמידים רייכע און נדבנים אדאנק מעצענאטן; טע
 ווערק, וויסנשאפטלעכע זיינע געשריק עזרא אבן אברהם

 פאעטישווערק באטייטנדיקע א-ין קיין נישא כמעט איז עם און
 זיין אויף זאל עס ביטלעלטער, יידיש־אראבישן דעם איים

 לויבגעזאנג און שבח א אויפגעצייכנס זיין ניט שערבלאט
 *גע דיכטער דעם האט וואס "שר", יידישן דעם און דעם
 דיכטער גרויסער דער בעת ששיצע. נייטיקע די געבן

 שמואל נדבן דערמאנטן פריער דעם לויבט גבירול שלמה
 מילדקייט יענעמט אדא:ק אז אונשער, ער שטרייכט הנגיד,

געלט: טיט פול בייטל דיכטערס דעם אריך איו
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 להיות שמחה — נמלאה למען תהוךף הבל
כספנו. בצרור

 אלחייזי, וואגדערזינגער דער טרובאדור, יידישער דער
 שררות יידישע פארשיידענע וואש דערפון, געלעבט האט

 באצאלט מטבעות גאלדענע מיט און געשטיצש אים האבן
 יוננער דער עקספראמכן. און פערזן וויציקע זיינע פאר

 יידישן א נשים" "עזרת פאעמע זיין ווירמעט יצחק דיכטער
 פאעמע דער אין ער ערקלערס זיינע מאטיוון די און נדבן,
 צו זיך ווענדט ער אופן. פראזאאישן גאנץ א אויף גופא
 לי- מייגע איילט "אך, וואונטש: דעם אט ט*מ לירער זיינע
 י. אנטקעגן פליט האר גנעדיקן דעם — גיכער וואס דער,

 זיין איז ברייט שוץ. און הילף זוכט אפדאך זיין אונטער
 דעם געפינען דארט איר וועט גרייט פילגיביק; און הארץ
 )אביבלישער מנורה בלאנקענדיקע די און שטול דעם טיש,

 אייך וועט ער — קנעכט ווי אים דיגט געטריי אויסדרוק(.
י." באשיצן באהיטן,

 פון פראדוקטן די אז באגרייפלעך, לייכט איז עס
 שפייז גייסטיקע אלם געדינט האט וואס דאס, פאלקסשאפן,

 לא:דס־■ איינפאכן און פרוי דער פאר פאלק, פשוטן פארן
 און מעצענאטן קיין האט אומגאנגשפראך, דער אויף מאן

 די אין אפילו געפונען. ניט שררות יירישע די צווישן כנדבים
 מיר געפינען תקופה יענער פון ווערק וויסנשאפטלעכע

 דער וועגן ידיעות אלגעמיינע, בלויז זיין זאל ווייגיק, גאנץ
 אונו זאלן וואס פאלק, פשוטן דעם פון שפייז גייסטיקער

 לי" וואסערע באגריף, קלארן ס׳איז וועלכן א געבן קענען
 לעגענדעס וואסערע געדונגען, מאסע יידישע די האט דער

 אויף פאלקסשאפן דאס אז ניט, ספק קיין איז עס געשפונען.
 אין אפקלאנג אגעוויסן געפונען האט שפראך אומגאנג דער
 געעג־י א אין שוין אבער ליטעראטור, נאציאנאלער דער

 דיב" דעם פון אפשפיגלונג דער אין — פארם דערטער
 איז עם ווייל אבער, רוב דאס שאפן. אינדיווירועלן טערס

לאיבוד. געגאנגען עס איז — בעל״פה געבליבן
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 אומשטאנדן, קולטורעלע אנדערע ביי הגם זעלבע, ד$ס
 קיבוץ יירישן באטייטנדיקן דעם אין איבערגעחזרט זיך האט
 דייטש״פראנצוי" ביים — אייראפע ער עב קריסטל דער פון

 דייטש־פראנצויזישן דעם וועגן ריידן מיר יידנטום. זישן
 י״ה טן1נ—טן10 אין ווייל קיבוץ, איין וועגן ווי יירנטום

 גע־ גיט אונטערשייד קולטורעלער קיין פאקטיש נאך איז
 דייטשע די און צפון־פראגקרייך פון יידן די צווישן ווען

 נאך איז לענדער ביירע די פון קיבוץ ער יידיש דער יידן.
 ששייגער דעמזעלבן און איין מיט אחד, מעור ווי געווען
 דער פון השפעה די געפילט נאך זיך האט עם לעבן.

 געוועל־י דער אונטער בעת תקופה, פארגאנגענער נאר־וואס
 יורשים זיינע און קארל קייסער שטארקן דעם פון טיקונג
 פא־י ריין פוגעם זייטן ביידע אויף מלובות די זיינען
 נעמען נאך מען מרו לזה חוץ צעטיילט. געיוען ניט ליטיש

 דייטשן פונעם בנין ורוב מנין רוב דעם אז באטראכט, אין
 דער פון קהילות די געבילדעט צייטן יענע אין האבן יידנטום

פראנצר־ די פון שכנה נאענטסטע די — געגנט ריינישער
דער אין באזעצט זיך האבן וואש יידן, די פראוויגצן. זישע

 פרא" רוימישע די פון געקומען געווען זיינען רייןיגעגנט,
עס פראנקרייך. איבער געלעגן איז וועג זייער און ווינצן

פון זיך טיט האבן זיי אז ווארשיינלעך, זייער אויך איז
 דעסראמאנישן — שפראך ארטיקע די מיטגעבראכט דארט

 טן12 אין שפעטער, ביסל היפש א אפילו און דיאלעקט;
 דייטשע די בעת י״ה, טן13 פון העלפט ערשטער דער און
 האבן דיאלעקטן, דייטשע די איבערגענומען שוין האבן יידן
 פראנצוי• אויף גערעדט געלויפיק צייט דערזעלבער אין זיי

 פראנצויזישע די מיט פארבינדונג ענגער זייער אדאנק זיש,
 מיט געפירט האבן זיי וואס מסחר, טעטיקן דעם און ברידער

 פראנצויזישע די אויך אזוי דייטשע די הן .1 פראנקרייך
 מיט פארבינדונג ענגער אן אין קומען סוהרים אלם פלעגן יידן
 דעם פון פועל״יוצא דער באפעלקערונג; ארטיקער דער

 אנדערער אן לחלוטין געווען אבער איז פארקער דאזיקן
 די שפאגיע. אראבישער הויך־קולטורעלער דער אין ווי

 צפון" אין און דייטשלאנד אין באפעלקערונג קריסטלעכע
 אויף געשטאנען צייש יענער אין נאך איז פראנקרייך

 טרע־ איינציקע די במעט קולטור־מדרגה. נידעריקער א זייער
 גייסטלעכע העכערע די געווען דאמאלסט זיינען וויסן פון גער
 ידיעות זייערע אויך און קלויסטערם; די אין נזירים די און

 געביט מיטן באגרענעצט ענג איינזייטיק, גאנץ געווען זיינען
 גאנץ דאזיקע די אפילו און דאגמאטיק. קריסשלעכער דער פון

 אויף ווערן שטודירט פלעגן קענטענישן בצימצומדיקע
 מיטלעלטער־ דער פון קולטור־שפראך איינציקער דער

 לא" אויף לאטיין. אויף — אייראפע קריסטלעכער לעכער
 דער אויף ווי געקוקט קודס״פל יידן די האב! אבער טיין

 קאטוילי" דער — שונא געפערלעכסטן זייער פון שפראך
 "קריסטלע< די געהייסן זיי ביי האט לאטיין קירך. שער

 איבע" די שייך וואס 8 ״גלחים־שפראך.״ די שפראך״, ע כ
 דארט איז באפעלקערונג, קריסשלעכער דער פון שיכטן ריקע

 ניט שון זעלטנהייטן. גרעסטע די פון גערוען יודע־ספר א
 רי־ דעם ביי אפילו נאר פאלק, פשוטן דעם פון ריידנדיק
 גאונישער דער אפילו אז א:צוווייזן, גענוג איז עס טערטום.
 עשענבאך, פון וואלפראם י״ה, טן12 פון דיכטער דייטשער

 אויס, ווייזש עס ווי האט, אדלשטאנד, פון געווען אין וואס
 דערפאר איז עס .3 שרייבן ניט לייענען ניט געקענט ניט

דיטער־-־אע־ מיטלעלטערלעכע די וואם באגרייפלעך, לייכט

 פאקט אינטערעסאנטי דאזיקן דעם מעגן כות באר מער ן
 — פארעפנטלעכטער ניט נאך — מיין פון טייל ציוייטן איגעם איך רייד

ליטערצטור. יידישער דער פון געש־כשע
גלחוח. שפת נלחים, שפת נוצרים, לשון נוצרת, לשון 2
 תמימות: הערציקער מיט דך וועגן דערציילט ער 3
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 אדלשטאנד מיטן פ^רבונדן ענג געווען איז ורעלכע זיע,
 גע־ עצם איר אין איז לעבנסשטייגער, פעאדאלן דעם און
 רוב על־פי האט ריטער דער ע. כ ע דל נ מי ריין א ווען
 האט מאכט זיין ;לייענען ניט אויך און שרייבן געקאנט ניט
 אויף ניט שפיז, דעם און שווערד דער אויף געשטיצט זיך

 זיין און ריטער דער פלענט לייענען ניט פערער. דער
 דער ווי ן, הער צו נאד פאעמען, און לידער הויזבעזיגד
 נ$ך רוב על־פי זיי, דעקלאמירט שפילמאן אץ זשאנגלער

מוזיק. פון באגלייטונג דער מיט
 לעבנדיק אז פארשטענדלעך, גאנץ איז אופן אזא אויף

 דאס האט סביבה, אפגעשטאנענער קולטורעל אזא אין
 ידיעה קנאפע גאנץ א געהאט יידנטום, דייטש-פראנצויזישע

 לעבנדיק פראבלעמען. פילאסאפישע און וויסנשאפטלעכע אין
 גייסטיקע זייערע אלע זיי האבן אפגעזונדערט, גייסטיק
 זייגען וואס פראגן, רעליגיעזע ספעציעל אפגעגעבן קרעפטן

 דינים אירע און אמונה יידישער דער מיט פארבונדן ענג
 פון לומדים יידישע די האבן ווערק זייערע געזעצן. און

 או-ף ניט גאטירלעך געשריבן פראנקרייך און דייטשלאנד
 דער אויף נייערט אומגאנגשפראך, אומקולטורעלער דער

 ביידע פון געמיש א אויף ריכטיקער שפראך, "הייליקער"
 דייטש־ אין אראמיש. און העברעאיש — שפראכן אלטע

 גרע־ א נאך גערוען ביכער אבער זיינען קיבוץ פראנצויזישן
 אראבישער הויך־קולטורעלער דער אין ווי יקרות סערער

 בן־ א גרשומס רבנו אז אנצוווייזן, כדאי איז עם שפאניע.
 די קיינמאל האט הגדול, אלעזר ר׳ למדן גרויסער דער דור,

 מצויה היתה שלא "משום געלערנט ניט זרה" "עבודה מסיכתא
 געזען; ניט אויגן די אין קיינמאל זי האט ער ווייל — בידו״

 רבגו־תם בארימטן צום געוועידט זיך האט מען בעת און
 און געשעמט ניט זיך יענער האט שאלה־ותשובה, א מיט

 — תשובה״ אשיב קלף תשלח ״אם הלשון: בזה געענטפערט
 שרייבן דיר וואט אויף האבן איך וועל פארמעט, מיר שיק
 אונטער אפט אזוי שטרייכט טאקע דערפאר תשובה. מיין
 "ספר דער צייט, יענער פון מוסר־ספר פאפולערסטער דער

 אג• דעם לייען צו ס׳איז מצווה גרויסע א פאר וואט חסידים",
!.ספר א דערן

 *גע אבער איז דיאלעקט העברעאיש-אראמישער דער
 פאלק, פשוטע דאס לומדים. פאר בלויז פארשטענדלעך ווען
 געהאש האט פרוי, יידישער דער פון ריידנדיק ניט שוין
 זיי פאר שפאך. דאזיקער דער אין ידיעות קנאפע גאנץ
 קולטור־ די ווערן אויך געמוזט אומגאנגשרפאך די האט

 אין אינטעריכט־שפראך די נאר ניט געווען איז זי שפראך.
 געוויסע פארלייענען איר אויף אויך פלעגט מען חדרים, די

 פסחדיקע די און אסתר מגילת ביבל, דער אויס שטעלן
אין אז ווייסן, מיר תפילות. פארשיידענע אויך און ג מגדה

 אשכנז בלשון שעושין ומשקולות זות הר : 112 סימ׳ מנהגים, 3
..יעשו שלא הלוא־ עיקרים, י״ג ועל היחוד על

 לנשיה תירה דברי לפרש אלא אינו תרגום של עיקר וכל 4
הקודש. בלש־ן מכינין שאינן הארץ ולעמי
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א״א. 927 ,911 ,75—873 ,871-869 ז״ז סימ׳ חסידים, ספר 1
 הא פסח: של הגדה הלכות :295 פ׳, חלק וימרי, מחזור זע 2

ולועז, וכו/., הזה הלילה נשתנה מה ולועז, .וכו/ ענייא לחטא *

 אי־ נ$ר ניט עקסיסטירט יידן דייטשע די ביי האבן י״ה טן14
 רע־ געגראמטע ספעציעל נאר תפילות, פון בערזעצונגען

 די פון מוסטער דעם לויט פארפאסט לידער, ליגיעזע
 משה בן יעקב ר׳ רב דער "יגדל". און עולם" "אדון תפילות

 אפילו אז דעם, וועגן דערציילט וואט )מהרי״ל(, מולין
 אראמישן דעם וועגן בשעתו ווי .3 מתרעם שטארק דערויף

 געפירט מיטלעלטער אין אויך מען האט אזוי דיאלעקט,
 *קעג געווען זיינען עם דיאלעקטן. נייע די וועגן וויכוחים

 אגרוי• איז למשל רמב״ן דער פארטיידיקער. אויך און נער
 התירו לא שארף: און קורץ ערקלערט ער מחמיר. סער

 בלעגי לא אבל הקודש בלשון אלא הקודש ספרי לכתוב
 די שרייבן צו דערלויבט איז עם — אחרת ובלשון שפה

 אויף ניט אבער לשון־קודש, אויף נאר ספרים הייליקע
 גאנץ א אויף שפראכן. אנדערע און דיאלעקט ס׳איז וועלכן

 בן־דור, א רטב״נס דעם אבער שטייט שטאנדפונקט אנדערן
 אין ערקלערט ער גירונדי. יונה ירא־שמים גרויסער דער
 קיין ניט זיך ביי האט איינער ווען אז היראה", "ספר זיין

 ואחד מקרא "שנים לייענען ער זאל תרגום, מיטן תורה
 גייס בנימין, בן יהודה בן״דור, אנדערער אן לעז".

 במקום הוא שלנו "שהלעז אן ווייזט ער ווייטער: נאך
 די שפילט דיאלעקט איצטיקער אונזער — שלהן״ תרגום
 צוועק גאנצער דער און תרגום. דער אמאל וואס ראלע, זעלבע

 בלויז געווען צייטן יענע אין דאך איז "תרגום" דעם פון
 וואס עמי״הארצים, און נשים פאר תורה די ערקלערן צו

 הלקט" "שבלי בעל דער .5 4 3 לשון־קודש קיין ניט פארשטייען
 די לייענט מען בעת מצווה, א ס׳איז אונטער: שטרייכט

 דאלמעט, )דערקלערער, תורגמין שטיין דערביי זאלן תורה,
 מען וואס אלץ דערקלערן און איבערזעצן זאלן וואס שער(,

 עמי־ און פרויען פארשטיין אויך זאלן עס כדי לייענט,
 בספר ויקראו פסוק; דעם זיין מקיים דערפיט און הארציים,

 דער און במקרא. ויבינו שכל ושום מפורש אלהים תורת
 ייד, א דיר צו קומען וועט עס ווען :לערנט חסידים״ ״ספר
 *אירא איז ער נאר לשון״קודש, קיין ניט פארשטייט וואס

 קוי וועט עס אז אדער כוונה, מיט דאוונען וויל און שמים
 *לשון ק-ין ניט אוודאי ־פארשטייט וואס יידענע, א מען

 לשון דעם אויף דאוונען זאלן זיי זאגן, זיי זאלסטו — קודש
 דאס דאך איז תפילה~דאס די ווארים פארשטייען. זיי וואס

 ניט ווייסש הארץ דאס וויבאלד און הארצן, פונעם געבעט
 לכן תפילה. אזא העלפן קאן וואס זאגן, לעפצן די וואס
 לשון, דעם אויף זיין מתפלל ז^ל מענטש יעדער בעסער, איז

,5 פארשטייט ער וואס
 דער ה. פ בעל־ בלויז געוועו אבער איז אלץ דאס

 איבערזעצחג די פארנאשירן זיך פאר אמאל פלעגש מתורגמן
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 פלעגן תלמידים חשובע אייניקע סדרות; באטרעפנדיקע די פון
 וואו דרדקים, מקרי און גלאסארן ספעציעלע מיס באנוצן דך
 פארצייכנט געווען איבערזעצונג א מיס צוזאמען זיינען עם
 גע־ געפונען זיך האבן עס ווערטער; הארבע ביבלישע די

 לוקסוס אזא דערלויבט האבן וואס פרויען, רייכע ציילטע
 פון איבערזעצונג געשריבענע א זיך פאר באשטעלן ווי

 פאלק פשוטן פעם רוב גרעסטע דאס אבער .*תפילות
 ווען ביכער. אן באגאן זיך בכלל זיינען פרויען די פון און

 על ספרים, רעליגעזע צו בנוגע אפילו געווען איז דאס
 מיר אינהאלט. עולמשן ריין מיט ביכער צו — וכמה כמה אחת

 און רדיפות אלע אויף קוקנדיק ניט אז גוט, זייער ווייסן
 *מיטל אין אויסצושטיין געהאט האבן יידן וואם אנשיקענישן,

 חשק מיט געשוימט פאלק פשוטע דאס דאך האט עלטער,
 איי־• מיט טאקע האבן מנהיגי״עם און רבנים די אמת, לעבן. צום

 יידישן דעם אין דורכפירן געפרוווט קאנסעקווענץ זערנער
 תשמחו אל :פרינציפ >• גרונד דעם לעבן אלטעגלעכן

 אנדערע ווי פרייען גיט זיך טארן יידן — כעמים גיל אלי
 געוואלט ניט אבער זיך האט פאלק פשוטע דאס פעלקער.

 קאמף עקשנותדיקער דאזיקער דער אש און ;אונטערגעבן
 ניט נאך ליידער אינטערעסאנטסטע, די פון איינס געוויס איז

 די קולטור״געשיכטע. אובזער פון בלעטער אויפגעשריבענע
 געהאט זיך האס יוגנט, יידישע די בפרט מאסע, יידישע

 ד• ביי גענאשט טאקע ס׳רוב ליבע־לידער, און *טאנץ־ אירע
 קינדער" און וויגלידלעך — פרוי יידישע די אומות״העולם,

 בדחנים, די "נעזעליקייט״לייט׳/ יידישע די מעשהלעך;
 און שמחות יידישע אויף פלעגן שפילמאנס, און לצנים

 וכדומה, מלווה־מלכהס תנאים, חתונות, אויף פארזאמלונגען,
 *פא־ גאנצע אויך ערנסטע, און פריילעכע לידער, דעקלאמירן

 אדער העברעאיש אויס איבערגעזעצטע, און אריגינעלע עמעס,
 יידישער דער אין טאקע און דייטש. אויס איבערגעמאכט

 *מיי דאס געווארן געשאפן ספק בלי איז שפילמאן־סביבה
 צוגעגאן איז אלץ דאס אבער "שמואל־בוך". סטערווערק

 שפילמאן אדער בדחן ערגסטער מער דער בלויז בעל״פה.
 לידער געוויסע אפשרייבן און צונויפזאמלען זיך פאר פלענט

 געהעריקן אין אויסנוצן קעבעך זיי זאל ער בכדי פאעמען, און
מאמענט.

 אין קיבוץ יידישן אינעם צוגעגאנגען עס איז אזוי
פראג" דער י. פראנקרייך אין אויך אזוי און דייטשלאגד,

 אין איז עם וועלכער פאר רבקה, פרוי די ביישפיל צום ווי 1
 איטצליענישער אן פון זאמלונג א פצרמעט אויף געווארן געשריבן 1383

(.319 ,1898 ),מאנצטסשריסט", תפילותיאיבערועצונג

 ערקלערונגען מיט גלאסארן דערגצנגען אונז צו זייגען עם 2
 אוישן איפערזעצונג סאראלעלער צ מיט סליחות דצן פרצנצויזיש, אויף

 אויך און י״ה, טן13 פונעם אותיות( יידישע )מיט דיצלעקט פראנצוישן
 יידישע מיס פראנצויזיש אויף פארשריפטן מעדיצינישע זאמלונג א

 ,85 ,11 ;7 ,1 בערלין, אין הצנטשרישטען שטיינשניידער, )זע אותיות.
 ;90 ,1845 דארטן ;738 ,1844 אריענטס, דעס ליטעראטורבלצט ;154—6

 •1! רעתי ;176—146 ,1 ראמאניא, ;220 -163 ן, שטודיען, ראמצנישע
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 יארהונדערט טן14 אינעם שוין אבער איז קיבוץ צויזישער
 די־ יי דער געווארן חרוב איז פריער )נאך געוחרן חרוב
 אין ביסלעכווייז איז אזוי און ענגלאנד(. אין קיבוץ שער

 איבערוואנדערונגען און רדיפות שטענדיקע פון פראצעס
 דער מזרח׳־לענדער, די אין פרארוינצן ־ מערב די פון

 מיטל- פון סוף צום קיבוץ יידישער דייטש״פראנצויזישער
 קיבוץ, דייטש־פוילישן אינעם געווארן מגולגל עלטער

 אין טאקע און אשכנז". "לשון —שפראך איין רעדט וואס
 פארענדיקט זינען געוויסן אין זיך האט צייט דערזעלבער

 דורות פילע געצויגן זיך האט וואס פראצעס, לאנגער דער
 די וו^ס דיאלעקם, מיטלהויכדייטשער דער נאכאנאנד:

 גע־ י״ה סן12טן_11 אין האבן ריין־פראווינצן די פון יידן
 *יידיש־ אייגנארטיקן א אין געווארן מגולגל איז רעדס,

.*נוסח אייגענעם גאנץ א מיט לשון דייטשן
 ער ד אץ אויך אבער זיינען מיטלעלטער פון סוף צום

 גרויסער דער וועלכער אץ סביבה, דער אץ דרויסנוועלט,
 געוואלסיקע פארגעקומען געלעבס, האט קיבוץ יידישער
 דעם אין אאיבערקערעניש געמאכט האבן וואם שינויים,

 געהאט אויך און לעבן אייראפעאישן פונעם סדר גאנצן
 דייטש־ דעם פון קולטור־לעבן דעם אויף השפעה אגרויסע
יידנטום. פוילישן

111

 די באקענט האבן וראם קרייץ־צוגן, דורות׳לאנגע די
 פיל־• און קולטור״רייכער דער מיט פעלקער אייראפעאישע

 השפעה גרויסע גאנץ א געהאט האבן מזרח״וועלט, פארביקער
 מער אלץ מערב־אייראפע. פון קולטור־־לעבן דעם אויף

 באפעלקערונג, שטאטישער דער פון באטייט דער וואקסט
 צו זיך אן הייבט און אויף אויך לעבט ביסלעכווייז און

 עקאנאמישע די דורך קולשור. שטאטישע די אנטוויקלען
הייבט שינויים פאליטישע פארבונדענע זיי מיס ענג און

 פארשער ידיש׳דייטשע* רוב דאם זיך פלייסן בצקצנט, ווי 1
 יאסט )איין גידעמצן שטיינשניידער, צונץ, ווי דור, פריערדיקן פץ

 אין ביז האבן דייטשלצנד אין יידן די צז דערווייזן, צו אויסגענומען(,
 לשון זייער איז שפעטער ערשט און דייטש, ריין נערעדט י״ה טן16

 פצלש.*גרונד אבער איז דצם געוו^רן. פצרדארבן יידן פוילישע די דורך
 נאר מאך איך אפצושטעלן; לענגער דערויף זיך ארט דער ציז דא ניט

 נעמען קודם־פל מען דארף פראגע דאזיקער דער ביי אז אויפמערקזאם,
 פון יל ו מ אינעם געווען איז תאם אומגצנגשפראך, פשוטע די צז צבט, אין

 שפרצך, ליטערארישער דער פון אונטערגעשיידט באדייטגדיק זיך האט פאלק,
 ביבל׳ דערגאנגענע אונז צו עלטסטע די געשריבן זיינען עס וועלנער אין

 יידישע די און "שמואל׳ביך" ווי פאעמען צזעלכע אדער איבערזעצונגען,
 ז8 גערענקע;, מען דצרף אויך והנזיר". המלך ,בן פון איבערזעצונג

 דער אין זיך האבן י״ה, טן12 אין נאך מיטלעלטער, טיפן אין שוין
 אוים אייגגעבירגערט, רייףשטעט די אין יידן די פון אומגאנגשפראך

 שייכות א האבן וואם ווערטער, העברעאישע סך צ סיבות, סאציצלע ריין
 רעליגיעזע פון ריידנדיק ניט )שוין לעבן אלטעגלעכן און מסחר צו

 אין דעס וועגן איך רעד באריכות מער כלי־מכשירים(. און באג״יסן
געשיכטע. מיין פון בוך צכטן ועם

6 11 שריפטן פילאלזןיגשע
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 דעם פון באטייט און פארנעם דער ווערן צו שוואכער אן
 שטאטישער דער וואקסט חשבון דעם אויף און ריטער״קלאס,

 צו אן חייבן לעבן געזעלשאפלעכן איגעם בירגערשטאנד.
 צעכן די און סוחרים־גילדיעם די ראלע געוויסע א שפילן

 אין בירגער־קלאס שטאטישער דער בעל־מלאכות. די פון
 טרעגער דער ווערן צו ביסלעכווייז אן חייבט דייכשלאנד

 בכבודן איר אפ טרעט פאעזיע ריטערלעכע די קולכור, פון
 וואנדערנדיקע די און בירגערלעך־שטאטישער. דער פלאץ

 געלא׳ די ארט זייער 6א טרעטן שפילמאנס און סרובאדורן
מיגעזיגגער. ערנסטע פעדאנטיש סענע,

 אפילו אין עם ווייניק ווי אנגעוויזן, פריער האבן מיר
 לייעגען פון קונסס די פארשפרייט געווען אדלשעאנד ביים
 אין גענייסיקט קודס״כל זיך האט ריטער רער שרייבן. און

 דערמאב" פריער דער ארן פען, יעי ןאי ניט שווערי, דער
 דער" וואס עשענבאך, פון וואלפראם דיכטער גרויסער טער

 פון קובסם די געלערגס ניט האט ער אז אליין, ציילט
 אונטער, גדלות מיט ריטער אלם אבער שטרייכט שרייבן,

 האנט דער אין געווער דאס טראגן צו איז בארוף זיין אז
 אבער איו אנדערש געבוירן"(. איך בין 801111(168 3זז1061 )״צום

 און קרעמער דער סוחר, דער בירגערקלאס. דעם מים
 קא" פרנסה דער צו געמוזט האט בעל״מלאכה דער אפילו

 דער אויף ניט דאס אי ,רעכענען און לייענען שרייבן, נען
 שפראך דער אויף נייערט רוימער, די פון שפראך אלטער
 אפילו האבן מיטלעלטער טיפן אין לעבן. עכן אלטעגל פונעם

 ע. ש ייני לאט בלויז שולן עקסיסטירט רייטשלאגד אין
 בירגער״לעבן, פונעם אנטוויקלונג רער מיט ביסלעכווייז,

 דייטשע פשוטע אויך ווייון צו זיך אן אבער חייבן
 בעלי״מלאכות און סוחרים פון קינדער די וואו פאלקסשולן,

 פון כללים ערשטע די און שרייבן לייענען, געלערנט האבן
 געי התחלה דער אין האבן קרייזן געלערנטע די חשבון.

 "וואולנערע" ראזיקע די אויף ביטול גרויס מיט קוקט
 רערמאנסע די אין איז י״ה סן15 אין באך און פאלקסשולן,

 געבן וויל עס ווער אז כלל, דער גילטיק געורען קרייזן
 "רעכ־ א אין שיקן צו אים מחוייב ער איז זון, זיין בילדונג

 אזעלכע, אין ניט שול, לאטיינישער א אין ד״ה, סער",
 י. פאלקסשפראך פשוטער דער אויף גאר לערנט מען וואו
 געלעגן איז שולן לאטיינישע די אין משגיחים די אויף
 די שטראפטאויל שווארצן אויפן פארצייכענען צו חוב דער

 אני ניט אנדערע טוען אדער דייטש ריידן "וראם שילער
 דאם אז געהאט, פחד האט מע 2 מעשים״. שטענדיקע

 ריינע די פאררארבן שילער דעם נאך קאן דייטש־ריידן
 ניט דאך מען האט גופא דייטש אויסשפראך. לאטיינישע

 כדי באנוצן, בלוין עם דאך דארף מע לערנען, צו וואס
עולם". "גראבן מיטן צונויפצוריידן זיך

 גע־ האש עס שטארקער וואס אבער, צייט דער מיט
עולם", "גראבן פונעם ראלע די און באטייט דער שטיגן
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 ס׳האבן ווייטער וואס בירגערשטאנד, שטאטישן פובעם ד״ה
 מער אלץ _ הצטרפותן קולטורעלע זיינע אנטוויקלט זיך
 די אימגאנגסשפראך. דער פון ראלע די געוואקסן אויך איז

 ארויסגע• ביסלעכווייז האש פאלקסמאסן די פון שפראך
 און קאנצעלאריעס שטאטישע די פון לאמיינישע די שטופט

 אויף ווירקן געוואלט האט עס ווער רעגירעגס־אגשטאלטן.
 באטייטנדיקע א געווארן איז וראם בירגערשום, שטאשישן דעם

 זיך אים צו געמוזט האט דער מאכט. געזעלשאפטלעכע
 הומאניסט בארימטער דער אומגאנגשפראך. זיין אויף ווענדן

 אליין: דערציילט הוטען פאן אולריך קולטור״קעמפער און
 האפן לאטיין, אויף געשריבן איך האב התחלה דער "אין
 איך ווענד איצט פארששאנען. ווייניק זייער אבער דאם
 זיין אויף פאלק, דייטשן צום פאטערלאיד, מיין 1צ מיך

 זיך זאל ער קאמף, צום אים רוף און שפראך אייגענער
געטאן". אים מ׳האט וואט שלעכטס, אלדאם פאר זיין נוקם

 בעת וואס באגרייפלעך, לייכט דערפאר איו עם און
 פאליטישע און סאציאלע קולטורעלע, פון קייט גאנצע א

 רעליגיעז״רעפארמי" ברייטע די ארויסגערוסן האבן סיבות
 וואם דערמיט, פארענדיקט זיך זי האט באוועגונג, סטישע

 אוים" רער פון נאר ניט אפגעטיילט זיך האש דייטשלאנד
 דער פון אריך נאר קירך, פויפסט״קאטוילישער לענדישער

 אויסגעוואקסענער קולטורעל דער קירך. ר ע יש ג יי אט ל
 גייסטיק־רעליגיעזע זיין אז געפאדערט, האט בירגערשטאנד

 זיין אויף צוטריטלעך אים פאר זיין זאל ביבל, די נערונג,
 איז ביבל־איבערזעצונג דייטשע בארימשע די מוטערשפראך.

 — לוטער מארטין פון המצאה גאוגישע קיין געווען ניט
 און לאנגן א פון פועל־יוצא לאגישער דער געיוען איז ראם

 קנעכט פון דיאלעקט דער ווי קולטור־פראצעס: וויכטיקן
 אומגאנגשפראך אומאנטוויקלטע פשוטע די פויערים, און

 מגולגל ווערט לעבן אלטעגלעכן וואכעדיקן און מארק פונעם
 פילפאר• כער רי פאר געפעס קונציק אויסטערליש אן אין

 אויך דערמיט, פארבונדן ענג טאקע און קולטור. ביקער
 גוטנבערג טרעט מוז״זאך, אלם פועל־יוצא, לאגישער אלם

 דרוק-ווארששאס, דעם — המצאה גאונישער זיין מיט ארוים
 פולווער דער אויך איז צייט זעלבער רער צו ווי פונקט

 רער האט הילף זיין סיט ערשט וו^ס געווארן. צוגעטראכס
 די צעשטערן צו מעגלעכקייט די כאקומען בירגער־קלאם

 און פעלזן משופעדיקע די אויף ריטער־שלעסער רריבערישע
כערב. שפיציקע חויכע

 געוואל• א געהאש האט ביכער־דרוקן פון המצאה די
 די פון אנטוויקלונג קולטורעלער רער אויף השפעה טיקע

 אגע• אין האט דרוק־ווארשטאט רער אייראפעאישעפעלקער.
 מיט עם געמאבט בוך, ראם רעמאקראשיזירט מאס וואלטיקער

 פאלק. רעם פון שיכטן ברייטע די פאר צוטריטלעך אמאל
 געקאנט מען האט ביבל־איבערזעצונג לוטערישע גאנצע די

 מע־ פונעם איט אויפן גולדן. אנדערטהאלבן פאר באקומען
 די שסיצן פלעגט וואם "שר", ברייטהארציקן דעם צענאט,

 ארויפגע• איז פריסטער, און דיגער אירע און ליטעראטור
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 אלם נייערט נדבן, אלם ניט אבער גופא, פאלק דאס טראטן
 בוך ראם איז לוקסרס״ארסיקל טייערן א פון קונה. נשושער
לסוחר... עובר סחורה, ביליגסטע די געווארן

 די אויד באר ריטער״פאעזיע, די נאר ניט איז פריער
 געואנג; און מחיק מיט פארבונדן ענג געווען בירגערלעכע

 אפצרטיילן געלונגען אבער איז ווארשטאט ־ דרוק דעם
 דעם צווישן מחיצה א מאכן מעלאדיע, דער פון ליד דאס

 דעם און ווארט דעם צווישן מוזיק, דער און שאפן לירישן
 צום עם האט דרוק־ווארשטאט, דער ער, בלויז געזאנג.
 פאלקסי פשוטע די אז מעגלעכקייט, די געגעבן ערששן
 ווערן דערהויבן זאל פאלקלאר מינדלעכן איר מיט שפראך

 ווערט וואס פאלקס־ליטעראטור, פון מדרגה דער צו
 עם קולטרר. נאציאנאלער פון פאקטאר וויכעיקער גאנץ א

קולטור־געשיכטע. דער אין תקופה נייע א אן זיו הייבט
 העלפט ערשטער דער אין און טן15 כונעם סוף אין

 ביש דעם אויף דייטשלאנד אין זיך האט י״ה טן16 פונעם
 עם פאלקס״ביכער. סכום געוואלטיקער א באוויזן כער־מארק

 ערשט זיי זיינען דאס אז מיינען, צו טעות א אבער איז
 גע" זיך האט שטאף זייער געווארן. באשאפן צייט יענער צו

 פונעם טיפענישן די אין דורות גאנצע פון משך אין זאמלט
 גאנגבארע א געווארן איז בוך דאס נאר ווי פאלקס־קיבוץ.

 בריי• די אין אריינגעדרונגען האט רואם סחורה, ביליגע און
 אונטערנעמער געפונען גלייך זיך האבן פאלקסשיכטן, טע

 מענגעס די צונריפגעזאטלט האבן און חוש פראקסישן מיטן
 ורעל" מיט קאטארועסן, און אנעקדאטן לעגענדעס, מעשיות,

 פאר" באזונדערער מיט האט פאלק פונעם פאגכאזיע די כע
 ארטוש" פונעם ריטער די ווי העלדן, געוויסע באצירט ליבע
 אוילענ" טיל אהאספער, וואנדערנדיקער דער פאוסט, הויף,

 דערביי איז כאראקטעריסטיש זייער אנדערע. פיל און שפיגל
 פאלקס־ פאפולערסטע און באליבטסטע די פרט: דער אט

 זיינען זיי — טאטן קיין ניט האבן צייט יענער פון ביכער
 ארויסנעבער ארן רעראקטארן זאמלער, די ווערק. אנאנימע

 ערשי־ צייט יענער אין זיינען וואס פאלקסביכער, די פון
 מא־ קרעמער, גלחים, ערב־רב; אמתן א פאר שטעלן נען,

 האט עס ווער ,ארכיווארירסן קאפיסטן, סטורענטן, גאכן,
 איז דער — האנט דער אין פען א האלטן געקאנט נאר

 צרריק האט פאלק דאס ארויסגעכער. און זאמלער א געווארן
 משך אין האט גופא ער וראם דאס. באקומען בוכפארם אין
 פאלקסמאסע ברייטע די געשאפן. און געשפונען דורות פון

 פארן אונטערגרונד דער בלויז זיין צו אויפגעהערט האט
 דער פאר הרמוס דער פרוכטבאדן, דער בנין, נאציאנאלן

 מיטארבע" א געווארן איז גופא זי — קולטרר נאציאנאלער
 קולטור־נאציאגאלע פון זאטלען און שאפן דעם אין טערין

אוצרות.
 דעם געפינען געמוזט נאטירלעך האט אלץ דאס

 דער וואו סביבה, יידישער דער אין אפקלאנב שארפסטן
 גרעסערער בערך א געווען דאך איז "ירדעי״ספר" פראצענט

 עם און באפעלקערונג. קריסטלעך״דייטשער דער ווי^אין

 דעם מיט צרזאמען וראם באגרייפלעך, גאנץ דערפאר איז
 מיר זעען פאלקס־ליטעראטור דייטשער דער פון אויפבליען

 לי. "יידיש״דייטשער" דער פון אויפלעבן גיכע דאס אריך
טעראטור.
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 אונז צר איז וואס בוך, געדרוקטע עלטסטע דאס
 המשנה" "מרכבת אנשלם ,ר איז יידיש, אויף דערגאנגען

 נאך אז ניט, ספק שום קיין אבער איו עם (.1534 )קראקע,
 אפשר )און דייטשלאנד אין שוין זיינען פריער באדייטנדיק

 עקסיסשירט דעמאלם האט עם וואו צפון־איטאליע, אין אויך
 פיל ערשינען דייטשעיידן( פון קיבוץ באטייטיקער בערך א

 וואס פאלקסביכער, אלם נאד יידיש״דייטש; אויף ביכער
 אזא צורישן דאס אי האנט, צו האנט פון געגאן זיינען

 אפ" געווען געוואויגט ניט זיינען רואם לייענער־פובליקום,
 געגאן. פארלוירן צייט גיכעד אין זיי זייגען — בוך א צוהיטן

 האט בחור אליהו אז זיכער, אויף מיר ררייסן צופעליק גאנץ
 ערשטע די אבער .1507 אין נאך געשריבן ״בבא־בוך״ זיין

 אונז צו זיינען ס, ע ג לא פ וי א אויך אפשר און אויפלאגע,
 אליהו אז ווארשיינלעך, זייער אויך איז עם דערגאן. ניט

 צווייג, דער אין ערשטער דער געווען ניט איז בחור
 געפלייסט זיך האבן צייט זיין אין אנדערע פיל נאך און
 יירישן ברייטן אויפגעקומענעם ר־וואס נא דעם באקענען צו

 דער אויס ראמאנען און פאעמעס ט מי לייענער״פובליקום
 אנדערע און גידעמאן שטיינשניידער, וועלט. קריסטלעכער

 פאלקס״ביכער, דייטשע אלע כמעט אז עדות, זאגן פארשער
 פאריקן פונעם סוף אין גערעדט האבן מיר רועלכע וועגן

 יידישע מיט גערוארן איבערגעדרוקט אויך זיינען קאפיטל,
 אומבאטייטיקע גאנץ מיט בלויז ריב על־פי און אותיות
 האבן דרוקן יידישע ערשטע די סיט שוין געוויס ? שינויים

 אזוי שפעטער די אויך באוויזן גאס יידישער דער אויף זיך
 גע" בוך אויפן האבן וואם "פאקנטרעגער", באקאנטע גוט

 גע־ האבן זיי וועלכן פון מסחר־ארטיקל, א אויף ווי קוקט
 פרי־ די אין ביכער די זעצן אליין פלעגן זיי חיונה. שעפט

 זייער צעפירן אליין דערנאך און דרוק־ווארשטאטן מיטירוע
 רעקלאמעס קיין ישראל. תפוצות בכל סחורה געדרוקטע

 געווען, ניט דעמאלט גאך זיינען אפישן און אנאגסן מיט
 בוך פונעם שער־גלאט דאם אויסנוצן דערצו מען פלעגש
 שער״בלעטער די בלויז באקאנט אמת, זיינען, אונז גופא.

 אז קלאר, אבער איז עס אויסגאבעם שפעטערדיקע די פון
 פעסטגע" פריער נאך דעם לויט צונויפגעשטעלט זיינען זיי

 לייענער צום זיך ווענדט פארלעגער דער נושח. זעצטן
 אין אוים לויבט ער וועלכן פאר קונה, צום ווי קודם־-כל

צר געשווינד "קומט סחורה: זיין "קניטלפערזן" פרימיטיווע

 האבן רועם שטעלן, די לרערן געענרערט פלעגן דערעיקר 1
 פלעגן שטעלן דאזיקע די אזוי ווי פצרבונג. קריסטלעכע ריין 8 געטראגן

 ,1864 ,,סערצפעום״, ;354-61 ,1876 מ$:צטםשריפט״,״ זע: ווערן, ״געיידישט״
 .294 ,269—70 ,238 ,11 יודען״, דער געש־כטל די פיר ״ציישריפם ;76-74
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 פיל ניט זיין עש דען קויפן, צו מעשה שין דיו לויפן,
 "קומט צוקט" פר באלד זיא ווערדן דרום גידרוקט, ווארדן

 זיא אי ביהענד, זיא קויפט קויפן... גיכר אוג׳ לויפן, צו
 זיין אין ברענגט שולמאן לענד". פרעמדי אין קומן ווערין
 פאר־ א פון אויפרוף כאראקטעריסטישן פאלגנדיקן 1 ווערק

 איך, דרוק דרום מיך דריקט "עש "פאקנטרעגער": א לעגער
 איך בין פאפערט זבויל ביקאנט, הש״י איז דריקט מיך ווש

.2 גינאנט"

 ציזצמען יקר בן יוהף ערקלערט סידור צום אויסלאז אין 4
 שוואגער, דעם און שווארץ חיים שווער )דעם שותפים גוויי זיינע מיט

 הער ביש אונש דער גוט, ביטן וויר וואלן נון חיים(: בר׳ יצחק
 יעש צי ליבן, די ווי שטערקן זול ווייטר אונש ער דש ;הוט ן6גיהול

 זול און בולענדן בצלו עז וויר דש היבן, אן וויר דש בוך שמואל
זענדן. משיח יאר דש אונש

.1544 ־זן, איבנו,ו אין 5
 אץ לייענעריפובליקום צום זיך ער ווענדט פארללגער אלם 6

 ווערט דא ורויאן, ורומי איר הער קומט :נוסח פעסטגעשטעלטן דעם
 בום תפלה איין גיוואר, וואול עש ווערם איר שויאן, דע. הויפש איר

 קויפט אוג' קומט דרום בישיידליך, אוג׳ טוייטשט בור וואול יאר, גאנץ
 דען אויף ניט ווכשין זי דען זוימן, בור זונשט זיא ווערט איר וויידליך,

אוייער. זי איז קרובן איין אום טוייער, צו ניט זיא איז אויך בוימן.

 אפגערופן גערן זיך האט לייענער פשוטער דער און
 די פאנטאסטישער וואס בעטן. לאנג זיך געלאזן ניט און

 דעם אומבאקאנט און פרעמד מער וו^ם געווען, איז מעשה
 ריטער־־ מיטלעלטערלעכע דאס געווען ס׳איז לייענער יידישן
 אלץ _ וועלט״באנעם זייער און העלדן זיינע מיט לעבן

 די פאר געווען דאס איז אינטערעסאנטער און צוציענדיקער
געטא... איינטעניקן ענגן פונעם תושבים תמימותדיקע
 גע• האבן שטאף פרעמדן מיט ביכער נאר ניט אבער

 איינס אז דאך, ווייסן מיר פארלעגער. יידישע די דרוקט
 אונו צו זייגען וואס ביכער, יידישע עלטסטע די פון

 מדות". "ספר מוסר־ספר באקאנטע ד^ס איז דערגאנגען,
 די פון איינער הינזיכט דער אין איז טיפיש באזרנדערס

 זיינען וואט דרוקער, און פארלעגער יידישע עלטסטע
 אגאנץ בכלל איז יקר בר יוסף יקר. בר יוסף באקאנט, אונז

 ווייגיק גאנץ ווייסן מיר פערזענלעכקייט. אינטערעסאנטע
 געווע! איז ער אז באקאנט, בלויז איז עם לעבן, זיין וועגן

 דרוקער יידישן באוואוסטן פון אשותף אויך און איידעם אן
 גע־ אוים, ווייזט עם ווי איז, פאטער יוספס שווארץ. חיים

 ניט יוסף איז למדן גרויסער קיין ;3"קדוש" אלם שטארבן
 איין בין איך "דען עדות זיך אויף אליין זאגט ער געותן,

 אזא וואלט צייטן פריערדיקע ביי טרופפא". אונ׳ עם־הארץ
 מחבר א ווערן צו געקומען ניט געדאנק אויפן אפילו מענטשן

 דער אבער זיך האט יורעי־ספר. די צווישן שטופן זיך און
 אין אריינגעדרונגען איז בוך דאס באוויזן, דרוק־ווארשטאט

 איז פאלקסשפראך די פאלק, פוגעם שיכטן ברייטע די
 ברייטע די אוים און — ליטעראטור-שפראך א געווארן

 פילט וואס מענטש, א ארויס טרעט פאלק פונעם שיכטן
 נייעם א גדר פון קולטור־טרעזער א ווערן צו בארופן זיך

 די אונטערצושטרייכן באוואוסטזיניק זיך פלייסט און שניט
 און לומדים די פון אפ אים טיילט וואט מחיצה, שארפע

 מיט זיך פארהאלט ער וועלכער צו בעלי־פילפול, טרוקענע
ביטול... פון שמייכל א

 האט יקרן בן יוסף אז נים, ספק קיין כמעט איז עס
"שמואל פונעם אויסגאבע ערשטע די פארדאנקען צו מען

ח/ג. וכו׳, יהודית שפת !
 געשטצמט אגב האש משפחה פאפערטם דאזיקן דעם פון 2

רעד. — היינע היינריך
 ^הי״ר" נאמען כאשערם פיים צושריפט די עדות זאגט דערויף 3

דמו(. ינקום )ה׳

88 יידיש ר א 6 אמף ק

 אויך איז ער ;* 1544 אריגסבורג אין ארוים איז וואס בוך",
 די פאר געדרוקט האט וועלכער ערשטער, דער געווען

 איבער" יידישער אין סידור דעם פאלק פון שיכטן ברייטע
 זיך ער באגרענעצט אויסגאבע דאזיקער דער אין ? זעצוגג

 _6 5 4 זעצער און פארלעגער בלויז פון ראלע דער מיט ניט שזין
 קעמ־ און פאלקם־ליטעראט אלס ארויס אונז פאר טרעט ער

 איך האב "אויך אז אפילו, שרייבט ער יידיש. פאר פער
 זונדר קאפפא, מיינם אויש טוייטשט בור ניט תפילה דיא
 זיא גידוכט חוט מיך דיא גילעזן, אויש אייני מיר האב
 געגיסע די אבער זיך פילט עם גיוועזן". בעשט דיא זייא

 ניט, ספק קיין אויך איז עס און רעדאקטאר, א פון האגט
 ווי איבערגעזעצט, אליין טאקע ער האט תפילות אייניקע אז
 וועלכע שפראך, זאפטיקער זיין אין דערקענען צו איז עם

 דער אין אייגנארטיקייט גאנצער איר אין זיך אנטפלעקט
 בא" ניט גאר עס קאן יקר בר יוסף סידור. צום הקדמה
 תפילת פיל אזוי פארפאסס עם האט מען וואס צו גרייפן,

 לשון: אומבארשטענדלעכן און הארבן אזא אין פיוטים און
 דאכיט לשונות, הערבי גאר תפלות דיא אין מאכט "אוב׳

 איינן, קוים געפיגסן ]= וינט טוייענטן אונטר בעונות מן דש
מיינף. זיא וואש ווייש דא דר

 "דרום אנטשיידן: גאנץ ערקלערם יקר בר יוסף און
 וואלן הקדש לשון אין דיא טארן אייטל ור איך האלט

 איך ווארט; קיין דארינן שטין !ר און ןדאוונעןן ארן
 ור האבן קונן זיא וואש נארט, ווישן גערן דוך וואלט

 געבן צו באשלאסן דערפאר האט יקר בר כונה". איין
 פארשטענד- אים דער אויף פאלק פשוטן דעם תפילות די

 איין גימאכט מיר האבן "דרום אומגאנגשפראך: לעכער
 אוני שפרוך טויטשר אין תפלה דיא דרוקן צו מס^נה
נוך". דער מער ספרים אנדרי

 ניט זיך שי_יט פאלק פון מענטש דאזיקער דער און
 פאלקס־ דעם ספר ערנסט־רעליגיעזן דעם אין אריינצוברענגען

 צום נאכווארט דעם אין הומאר. לעבנסלוסשיקן טימלעכן,
 זיין אויסצולויבן פאסיק פאר יקיר בן יוסף האלט סידור
 קרונן איין אום זי האב ""איך :אופן מין אזא אויף ווערק

 איז זי האויבט, מיינם בייא שוויר איך אבער דרלאויבט,
 זעהן, וואל זעלבשט עז ווערם איר צעהן, ווערט וואל איר
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 מאג מן דערבייא, ן=באזעט[ ביועכט תפילות אנדרי איר ווען
 אז שאייד אונטר גרושר אזא איו עש ירא, זאגן וואל

*מיידא". יונגן איינר ארג׳ ווייבא אלטן איינם צווישן
 ארויסגעטרעטן איז יקר בר יוסף מיט צייט איין אין

 דרוקער באקאנטער דער יידיש אויף פארלעגער אלם
 פון מענטש א געווען איז ד$ס אדלקינד. קארנעליא

 (1544 — 1524) יארן ביט צייט א בילדונג; אייראפעאישער

 דרוק העברעאישער בארימטער דער אין געארבעט ער האט
 באמ־־ דניאל קויפמאן קריסטלעכן ווענעציאנישן דעם פון

 פיל געדררקט פירושים, מיט תנ״ך ארויסגעגעבן בערג,
 ער האט עלטער דער אויף ביכער. העברעאישע .אנדערע

 יוצא ווייגיק האט ער וואס דערויף, געקראגן חרטה אבער
 אויף אז באשלאסן, האט און פאלק, פשוטן פארן געווען

 זיינען וואס די, פאר אויך זארגן צו חוב דער ליגט אים
 דערציילט ער אותיות". "קליינע די אין באהאוונט ניט

 תהילים־׳ דער צו פאררעדע דער אין דעם וועגן אליין
 בחור אליה ביי באשטעלט האט ער וראם איבערזעצונג,

 דש שרייבט אדלקינד "קורגילייוו 0 (:1545 אין )געדרוקט
 ניס האבן דא דיא בתים בעלי דען אוג׳ ?הורות ורומן דען

 ויל איך האב יוגנט מיינר אין לערנין. צו גיהאט צייט
 אל האב אוג' דרוקן העלפין ספרים גרויש, ,אוג קוישטליכי

 זעהן מאג וואל מאן אז גליגט, דרוף פלייס[—] ולייש מיינין
 באמבערגש דניאל אין גידרוקט האט מן דיא 'ספרים אל אין

 הינטין• אדער בורנן גיחתמט אינען בין איך דא דרוקעריי,
 מיר איך הון דא קומן עלטער די אין בין איך אז איצונדר
 בחורות ורומן דיא בור גימאכט האב ניכס איך וויא גידאכט,

 גיהאט צייט האבן ניט דא דיא בתים בעלי איטליכי בור אוג׳
וואלטן דונוכטר נוך יוגנט אירר אין לערנין צו

יום אם אודר שבת אם אן טרייבן פר צייט איר גערן זיא
פון טיטריך פון ניט אוג׳ שמועות גוטליכי לייאן מיט טוב

ליב צו זעלביגן דען אוב׳ גלויק. שוינן דער פון אודר בערן
 מן וינט דאך אוג׳ ווארט גוטש פון לייאן וואלטן גערן דא דיא

 וואל דא דיא גשריבין שפריך טויטשר אין ספרים וויניג
 בחור אליה רבי צו גנגן איך בין זייאן, גטויטשט רעכט אוג׳
 איטליכי מיר זאל ער טראגין פר אים מיט מיך הון ,אוג

טויטשן". ספרים
 בא" מוזן אדלקינדס ערקלערונג דאזיקער דער אין

 זיינע ראשית פרטים. צוויי ווערן אונטערגעשטראכן זונדערם
 בי־ אימפ^רטירטע ליטעראטורן פרעמדע פון די אויף תרעומות

 *דאזי דער גליק". שיינען "דער און בערן" פון "טיטריך ווי כער,
 פארשיידענע ביי איבער אפט גאנץ זיך הזרט מאטירו קער

 וואויל־י און לומדים רבנים, די צייט. יענער פון פארפאסער
 אלע די פון געווען צופרידן ניט זייער זיינען קענעוודיקע

 האבן וואס מעשיות, פאנטאסטישע און ריטער־ראמאנען
 טרעגער"*"ספרים די און דרוק״ווארשטאט דעם אדאנק

האבן זיי גאס. יידישער דער אין אריינגעדרונגען מאסנווייז

 דיי ניט גענומען איז ציטאטע די אז באטייט, 0 סימן דער *
 סינקט• דער פאר עיב ניט מחבר דעו■ איז דעריבער אריגינאל; פון רעקט

רעד. — אויסלייג. פין לעכקייט

 אינטע־ דאם ארויסרייסן אז פארשטאנען, גוט זייער אבער
 פונעם הענט די אויס בוך "קורצווייליקע" און רע^אנטע

 ז^דגן מוז מע נייערט אויפגאבע, שווערע גאנץ א איז פאלק
 שפייה גייסטיקע אגדערע מאסן ברייטע די פאר צוצוגרייטן

 אי זיין זאלן וואט ביכער, פאלקסשפראך דער אויף שאפן
 טאקע און מסורה, יידישער מים דורכגעדרונגען יידישלעך,

 אים זיין און לייענער פשוטן דעם צוציען זיי זאלן דערביי
 פונקט, צווייטן דעם שוין אגב מיר בארירן דא הארצן. צום

 ערקלע־י אדלקינדם אין ווערן אונטערגעשטראכן דארף וואס
 בחורות", "ורומי די וועגן נאר ניט רעדט אדלקינד רונג.
 גי־ צייט האבן ניט דא די בתים "בעלי וועגן אויך נאר
 פאר• דייסש־יידישע די יוגנט". אירר אין לערנן צו האט
 אנדערע און שטיינשניידער פערלעס, גידעמאן, ווי שער
 ווי ליטעראטור אלט״יידישער דער וועגן שטענדיק ריידן
 אבער איז דאס "פרויען־־ליטעראטור". ספעציעלער א וועגן

 דעם אט אויף אנצוווייזן כדאי ס׳איז ריכטיק. ניט פאקטיש
 עסלעכע פון טעקסט דעם צונויפגעזאמלט האב איך פרט.

 און אויסגאבן, אלט־יידישע פון שער־בלעשער זיבעציק און
 צו אויסשליסלעך זיך ווענדן וואס ניין בלויז זייגען זיי צווישן
 אבער איבעריקע די פוילצילש", אוג׳ בחורות ווייבר, "ורומי
 נור מיידן", ׳אונ ווייבר "פר נאר ניט שרייבן זיבעציק( )בערך

 מאנען "פאר ביירן", אלי בתים בעלי אוג׳ "בחורים פאר אויך
 די צו זיך יוענדן א״יניקע מיידן"; אונ׳ יונגן ווייבר אונ׳

 יונגן ווייבער אוג׳ מאנן לייט "ליבה צו ברידער", "ליבע
 זיי עש אדם... "בן סתם צו ווידער אנדערע מיידן", אוג׳
 אדער נשים", אוג׳ בתים בעלי מן גמייני אודר למדן דר
 אודר סאן עז זייא איז". ער ווער יהודי... "איטליכן צו

.1 קאן" לייאנן נייארט ווער ווייב
 אלט" די אפילו ווען וואם: אט אבער איז ריכטיק

 פאר ספעציעל ניט געווארן פארפאסט זיינען ביכער יידישע
 גוט זייער פארלעגער און פארפאסער די האבן דאך פרויען,

 פאלקס" די רעוואלוציע געוואלסיקע א פאר וואס פארשטאנען,
 יידי" דער פון לעבן אינעם ארויסגערופן האט ליטעראטור

 דימעג" געשאפן האט דרוק״ווארשטאס דער ביז פרוי. שער
 פאלקס״ליטעראטור, א אנטשטיין קאנען זאל עם לעכקייט,

 אפגעזונדערט אינגאנצן געווען פרוי יידישע די דאך איז
 פרעמד געווען איז וויילאיר קולטור, נאציאנאלער דער פון
 נא" די וועלכער אויף שפראך, די אומפארשטענדלעך און

 מין אזא געזאמלט. געווען זיינען קולטור־אוצרות ציאנאלע
 גליקל ווי לעבן יידישן אין ערשיינונג אייגנארטיקע

 און וועלט״אנשויאונג הארמאנישער איר מיט למשל, האמיל,
 יידנטום פראנצויזישן אדער דייטשן אין איז לעבנס־באנעם,

 לחלוטין געווען דורות מיטלעלטערלעכע פריערדיקע די פון
 פלעגט וואס טאבטער, רש״יס מיט מעשה די אוממעגלעך.

 בעת פאטער איר פאר שאלות־ותשובות שרייבן כלומרשש
 אלם ארויסגערויזן דאך זיך האט געווען, קראנק אין יענער

דישו״ת טאבטער רש״ים ניט האט דאס בבא״מעשה: פשוטע

 טייל אכטן דעם צין $פ דערויף מיך איך שטעל באריכות 1
"נעשיכטע". מיין סרן
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 למדן בארימטער דער זון, טאכטערם דער נאר געעשריבן,
 מיטל" דער פאר טאקע און רשב״ם. דער התוספות, בעל און

 בא" די פאסיקסטן צום געווען זיינען פרוי עלטערלעכער
פערזן: גארדאנישע קאנטע

 חייך? מיידע עבריה, אשה
תלכי׳ בחשך באת, בחשך

 אינעם אויפגעבליט האט וואם פאלקס־ליטעראטור, די
 פאר- מאס באדייטנדיקער גאנץ א אין אבער האט י״ה, טן 16

 די פרוי. יידישער דער פון וועלט״באנעם דעם ברייטערט
 ביכער אימפארטירטע פרעמד דער אויס מענגע גרויסע

 ראמאנטישע, אין דרויסנדיקער, דער מיט באקענט זי האבן
 באלד וועלט. געשילדערטער פארבן כאלטאסטישע אויך אפט

 וואס חוש, פאלקסטימלעכן א מיט מענטשן געקומען זיינען
 פאר צוטריטלעך מאכן אויפגאבע די געשטעלט זיך האבן

 די פאלקסבוך דעם פון חילף דער מיט שיכטן ברייטע די
 מיט• שטארק דערביי עם די האבן קולטור־־אוצרות. גאציאנאלע

 וואט חוש, פראקטישן ריין מימן פארלעגער די געה^לפן
 פא־ אין קאן פאלקסבוך דאם אז פארשטאנען, גלייך האבן
 און מסחר־ארטיקל. גאנגבארער גאנץ א ן ווער הענט סיקע

 וואס רעוואלוציע, גרויסע די אנטפלעקט גלייך דך האט דא
 די פרוי. יידישער דער פון לעבן אינעם פארגעקומען איז

 א געווארן איז דור, קומענדיקן דעם פון מוטער די פרוי,
 פאר לעבן. פאלקס דעם אין קולטור״פאקטאר נאציאנאלער

 מאס באדייטנדיקער אין זיך האבן עקרת־הבית, דער איר,
 דעם פון מסורה, יידישער דער מון קוואלן די געעפנט
 גע• איו דאס עבר. היסטארישן רעליגיעז־קולטורעלן יידישן

 דך האבן וואס די, אז ערשיינונג, אויסשליסלעכע אזא ווען
 געמוזט עס האבן פאלקס־ליטעראטור, דער אין באטייליקט

אונטערשטרייכן. שארפסטן צום
 יצחק איבערזעצער, און פארלעגער באקאנטער דער

 אסתר׳/ "מגלת צו פאררעדע דער אין איז פראסטיץ, אהרן בן
 אין קראקע אין יידיש אויף ארויסגעגעבן האט ער וואם
 זיא קלאפן, טון דיא בארן0" דיא אויף מתרעם שטארק ,1590
 אב" איין אור בשאפן, אליין וועגן אירן פון די וועלט דיא מיינן

 אלשס" אז געפינט, אבער ער נישט." אויגן אירן אין אין דר
 דאש וועלטן, דער אויף בשאפן האט יתב׳ ]גאטן גוט וואש
 גרושן אים זיי עש האלטן, מצות אוג׳ תורה זיין זאל מאן
 ביי — רייך אדר ארם מאגן, אדער ווייבר קליינן, אדר
 — אישט עולם סדר דער0״ גלייך." אלש איז גלאבט גוט

 בפרט האלט מאן — אונטער ווייטער פראסטיץ שטרייכט
 זיי עש ניקש, פיר גאר זיין אוב׳ נישט, גאר ווייבר פון

 גוואלט. אר אונרעכט אין מאן טוס אלט אוב׳ יונג
 אויש זאל מאן דאש ווילען, יתברך גוט ווידר איז דש אוב׳
 תורה די געבן וואלס יתברך השם דא שפילן. בשעפניש זיין
 אוב׳ בלייבן, בערג הוכן נרושן די ער ליש דא הייליג, אזו

 אור צייגן; דר דך ער טעט בערג נידרן קלייני דעם אויף
 היש ישראל פאלק דעם מיט יתברך גוט די ריידן ערשט די

 אז גזינדן, קליין דז אור ווייבר די ווארן דאז רידן
גפינדן." ווערט חומש דען אין איר

 בן" פראסטיצעס אויך בארירט מאטיוו זעלבן דעם
 בא" פונעם פארפאסער דער אלטשול, הענעכש משה דור,

 פון קאפיטל ערשטן אינעם "בראנטשפיגל." פאלקסבוך קאנטן
 טויטש, בוךווערטגימאכט דש0" אז ער, ערקלערט ווערק זיין
 ניט קענן אוב ווייבר אז זיין דא דיא מנען ארב׳ ווייברן ךן

 לעזען אוג׳ שבת אם "קומט עט ווען און לערנן", ויל
 דן לעזען, זיא וואז פערשמין עש זיא קענן דא דרין,

 וויילן צו שרייבן אור הקודש לשון אין זיין ספרים אוגזרי
 און פארשטיין." ניט זיא מעכטן גמרא, דער אויש פלפול
 דער אויף אפ אויך דך ער שטעלט דערביי תיכף טאקע
 איז זי אז אונטער, שטרייכט און פרוי, דער פון ראלע
 דערזעל" אויף דערביי זיך שטיצש און "זעמלמעל", דאט
 אין פראסטיצן. ביי דערמ^נט אויך ווערט וואס אגדה׳ בער

 לבית תאמר כה הענעכש, משה אן ווייזט שטייט, חומש
 אין חכמים דיא דרשן דאס" !ישראל לבית ותגיד יעקב

 קינדר, אור ווייבד דיא זיין יעקב גזינד דש מכילתא:
 ווייברן דן עש ער האט דא מבען; דיא זיין — ישראל

 זיא מדרש, אין שטיט מנען. דן נאך דר אור גיזאגט פר
 זוכה ווייבר דיא זיין מיט ער וואו רבנים: דיא פרגטען

 מנען דען פר מישן ווארט גוטש הט משה אינן דש גוועזן
 פון גוויינן קינדער דיא זיא ווייל דר זיא: שפרעכן זאגן?
 אור רבי צום זיא פירן אור תורה לערנען צו אויף יוגנט
ווארס׳י, גוטש זיא מיט רידן אור אכטונג קינדר דיא אויף האבן

 ריין מיט ביכער יידישע פון ארויסגעבער די בעת
 איר געשעפטן ליטעראטורן פרעמדע די פון ורעלטלעכן,

 צוועק דעם בלויז פארזיכערט, פראסטיץ ווי האבן, האלט
 טרייבן", פר ווייל די זאלען דך לעזערן ]די זי דש "נייארט

 אור נאר ניט געוואלט הענעכש משה ווי מענסשן האבן
 פאר־ דערציען, מאראליש זאגן, מוסר אויך נאר טערהאלטן,

 יידישער דער פון יסודות רעליגיעז־עטישע די שפרייטן
 האבן זיי פאלק. פונעם שיכטן ברייטסטע די אין קולטור
 איין נאך געזען יידיש אויף פאלקסבוך דעם אין דערביי

 היג" דער אין באטאנט. באזונדערם טאקע זי און אויפגאבע
 פארפאסער דער כאראקטעריסטיש באזונדערם איז זיכט
 "צאינה דעם תורה", "ווייבערשער בארימטער דער פון

יאנאווא. אויס יצחק בן יעקב וראינה",
 — )ריכטיקער איבערזעצונב זיין פון שער־יבלאט אויפן
 *(1576 אין )ערשיגען כתובים און נביאים פון פאראפראזע(

 הארץמקטנם עמי כל דעת למען יצחק: בן יעקב ערקלערט
 וארבע העשרים כל לקרות ובניו ידעו מעצמם גדולם ועד

 ממשפחה ושנים מעיר אחד כל לעולמים. כבר היה לא אשר
 דעה הארץ מלאה ועתה להגיד, ושם יד להם היה אשר
 ער איז דערביי גלייך טאקע און להגיד. צריך אין

 מן הוט דרום 0יידיש:" אין אויך געדאנק זעלבן דעם מסביר
 ־בי מענש דער דש אוים גנץ וארבע עשרים דאו גמאכט
 דאש זאגן זאל אים דער מגיד איין זוכן צו ניט דארף

 לובלין אויפלאגע ערשטע די איז שטערק־לייצמאן לויט *
רעד. — .1623
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 מן האט דרום לערנןזעלבסט. קאן ער און וארבע... עשרים
 יין ק רף ד ב מן כלומר המגיד, ספר ספד דאו גהייסן
*ואגן..." זאל וארבע עשרים אים דער מגיד

 פארנעמען זאל פאלקסבוך דאס אז וואונטש, דער אט
 גע־ און געשריבענע דאס און בעל־דרשן, פונעם ארט דעם

 בימה דער פון אויפגאבע די דערפילן זאל ווארט דרוקטע
 פונקט אינטערעסאנטער א זייער איז — דרשה דער מיט
 אלטער דער קולטור. יידישער דער פון געשיכטע דער אץ

 הסופרס עזרא אין נאך געווארן איינגעפירט איז וואט מנהג,
 פאלק דעם דערקלערן עפנטלעך און איבערזעצן __ צייטן
 תורה, דער פון סדרות די אומגאנגשפראך זיין אויף
 אנגענומען. ארן באליבט זייער געווארן צייט דער מיט איז
 נולד ביסלעכווייז זיינען תורה די "דערקלערן" דעם פון

 אזוינע דרך־ארץ. אין מוסר מים פול דרשות גאנצע געווארן
 בתי־כנסיות די אין יוס״טוב און שבת האלטן פלעגן דרשות

 שוין פאלק. פון מדריכים און לערער די בתי־מדרשים און
 ואבטליון, שמעיה סנהדרין, פונעם ראשים בארימטע די

 פלעגן זיי ווייל "דרשנים׳/ נאמען דעם געטראגן האבן
 דער אין טרייסטן מוסר, אים זאגן פאלק, פארן דרשענען

 באל• גאטם אויף בטהון דעם אים אין שטארקן און נויט
 אנפאנגען תמיד זיך פלעגן דרשות ^זעלכע ישועה. דיקער

 איז דרשן בעל דער נייערט סדרה, דער אויס פסוק א מיט
 פונעם פשט דעם דערקלערן צו געווען אויסן ניט כלל דא

 נוסח. צום געהערט בלויז האט דאם פסוק; באטרעפנזיקן
 וועל• אין רעם, די אריינפיר, דער געווען איז פסוק דער
 זיין אוןאויסשטיקן אויסשפינען פלעגט בעל־דרשן דער כער

 שטראפרייד ערנסטע מוסר, הארציקן פון געוועב קונציק
 גע" בעל־פה דאזיקע די משלים. און לעגענדעס שיינע און

 געווענדטע פאלק צום לעבעדיקע, דאס דרשות, האלטענע
 נאציאנא" אין געווארן מגולגל צייט רעד מיט איז ווארט

 און תלמוד פון טייל אגדישער דער _ ליטעראטור לער
 פיקחות דאס וראי מדרשים, דאזיקע די מדרשים. אלטע די

 צונויפגע־ איז בעל־דרשן דעם חריף פוגעם געניטקייט און
 פאלקס" פון פשטות נאאיווער הארציקער דער מיט בוגדן

 ניט פאקטיש האבן — לעגענדעס און מעשיות טימלעכע
 האט קיבוץ דער פאלק, דאס באשעפער. באשטימטן קיין
 בעלידרשן דער יחיד, דער געלייגט, בוישטיינער זיי פאר
 וועלכע פון אגדות, אינטים־שיינע געמאכט. בנין א זיי פון

 געליב־ זיינע פאר לויבקרענץ געפלאכטן האט פאלק דאס
 זיין אויף בעל־דרשן דער למדן, דער האט העלדן, טע

 מוסר עטישן פון מאנטל א אין זיי געווען, מסביר שטייגער
 פאר־ די תנך. פון פסוקים מיט באפוצט אדן איינגעהילט

 גע" דורות שפעטערדיקע די אין האבן מדרשים שריבענע
פאר קוואל אומאויסשעפלעכער און האנטביכער אלס דינט

 אין איבער אויך יצחק בן יעקב חזרט געדאנק זעלבן דעם 1
 אוב׳ שולן אין דרשות הערץ לייט ריא רען 0 :יושר״ ,מליץ זיין

 אבר שול. דר אין בלד צו זאגט מן איז, דרשה רי ווש ביט פרשטינן
 פרשטין. צו זעלברט לייאגן לצנגוצם[ —] בילנצום ער קאן ספר דן אין
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 פאלק צום ווענדן שוין זיך פלעגן וואט דרשנים, און מגידים
 אראמיש" דעם מדרשים, די פון שפראך דער אויף ניט

 אומגאנגי נייע די אויף גייערט דיאלעקט, העברעאישן
 דאס אנגעפאנגען. תקופה נייע א האט אט נאר שפראכן.

 עם פאלק, פונעם שיכטן ברייטע די אין אריין דריננט בוך
 אומגאנג" זיין אויף פאלקס־ליטעראטור א געשאפן ווערט

 ביי הייסט עם ווי אידיאם" "פלאט־יודאאישן דעם שפראך,
 יאנ^ווא, שטעטל פוילישן נעם פו רב דער און — היינען,

 "צאינה־י זיין שאפט יצחק, בן יעקב המגיד" "ספר בעל דער
 דער פון המשך הארמאנישער דער איז וואס / וראינה״
 שפראכ" דער אויף קוקנדיק ניט מדרשיליטעראעור. אלטער

 קלא" זיין אין פאלקס־מדרש נייער דער איו פארשיידנקייט,
 דורכגעדרונגען "צאינה־וראינה", דעם פארטרעטער, סישן
 די ווי גאנצקייט הארמאנישער און ריטם דעמזעלבן מיט

 עטימאלא־ ווארטזאץ, זייער דורך פארשיידן מדרשים. אלטע
 דיאלעקטן, יידישע צוויי זיינעןדי אפשטאמונג, און בוי גישן
 מיטלעטערלעכער דער און אראמישער אמאליקער דער

 גע־ז אבער געווארן; פארברידערט ענג יידיש״דייטשער,
 פו" שאפונגסגייסט דעם אין דורכגעלייטערט און שמאלצן

 "גאלדענער דער אין רינגען צוויי זיי בילדן — פאלק נעם
נע־ונדניק... דעם קולטור־פאלק אלטן פונעם קייט"

 פשוטע דאס נ^ר ניט געפילט איגטואיטיוו האבן דאם
 גע־י זיינען וואם למדנים, די פון אטייל אויך נאר פאלק,

 זיינען פאלקסטימלעכקיים. פאר חוש א מיט געווען בענעשט
 יידיש פאר קעמפער איבערצייגטע געווארן טאקע דערפאר זיי
 טרוקענע פון ארט אויפן ליטעראטור. יידישער דער פאר און

 געשריבן האבןזיי פילפול מיט חידושים און שאלות־ותשובות
 איז טיפיש טאן. הארציקן ווייכן א אין פאלקס״ביכער

 יינגערער א "צאינה־וראינהס" בעל דעם הינזיכט דער אין
 פון פארפאסער דער פויזן, אוים אליקום בן יצחק בן״דור,

"לב־טוב". מוסר־ספר באליבטן דעם
 אליקום בן יצחק ג$טספ$רכטיקער און פרומער דער

 ביכער, יידישע וועלטלעכע די פון שטארק ניט אמת האלט
 טויסשע "די ליבע־מעשיות. און ריטעד״ראמאנען אלע די פון

 תורה דר פון רידן ניט דיא — ער ערקלערט _ ביכער
 עבירה איין איו דא לצים, דברי הייסן דיא מצות, פון אודר

 שיבושים". אייטל זיינן ביכר זעלביגן די לייאן, צו דרוים
 ס׳איז ווער אז אונטער, ער ששרייכט דערביי גלייך אבער
 דינגן, צו רבי אין מאג פר ניט זיך ער דאש עני, "איין

 אדער טויטש״חומש איין טויטש, אין לייאן ער זאל זוא
 ]=געטלעי גוטליכע טויטש זונשש אדער טויטש־תהלים איין
"שויטש־גושליך" אזא פארפאסט האט אליין ער ספרים". כע[

 ,צאינה־וראינה/ פין אייסגצנע עלטסשע די איז באקאנט, ווי 2
 שום קיץ אבער איז עם ; 1622 יאר אינעם געדריקט באזיצן, מיר יראם
 פרי ק י נד ט י אדי נ געדרוקט ערששן צום איז יוערק י^ם אז מט, ספק
 צווייט יצנאווערם דעם אז באטראכט, אין נעמען רערביי ארףי מע ער.

 ,צאינה" מיטן פצרפינדן ענב ׳־^ך איז יואם המגיד", ספר" ווערק
 :אן ווייזן ]ששערק־לייצמאן .1576 יאר אין נאך נערריקט איז וראינה״,

 רעד׳[.—1620 ק־אקע—צווייטע ; אומפצוואוסט—צאינהיוראיגה אוישל׳ ערשטע
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 אז פאררעדע, דער אין עדות זאגט ער וועלכן אין ספר,
 יידיש" גאנץ דיא פינט דר לייענש אויש דורך "עש ווער

 "תפילה אז גרונדזאץ, דעם פון ארויסגייענדיק קייט"?
 דע" מתרעם שטארק ער איז נשמה", בלא כגוף כונה בלא

 פיוטים און תפילות זאגט פאלק פשוטע דאס וואס רויף,
 דאס האלט ער ניט. פארשטייט עס וואט לשון, אזא אויף
 מויל "דאז ומגדף(. )מחרף גאטלעסטערונג א פאר ממש
דר נישט ווייז הערץ דז אוג׳ כרעפלן לעפצן דיא רעט,
שטין, פר וואל תפלה זייני איטליכר איין זאל דארום פון...
 בי־ ער וואם את׳ זאגט ער וואש וויסן זיך זאל ער את׳

ניט קודש לשון דאז ווער את׳ הוא; ברוך הקדוש פון גערט
דאז לשון איינם אזו אין טאן תפלה זיין ער זאל שנןיט פר
 תפילה ווינציג איין בעשר איז עש שמיט... פר וואול ער
 בכוונה ווינציג דש ]דאוונט[ ארט ער את שטיט פר ער אז

 פר את׳ ארט פיל איינר דאז דען בעשר מאל מויזנט איז
(.1681 פון אויסגאבע דער לויט ציטירן )מיר ניט״ עז שטיט

 פאר" צווייטער א הינזיכט דער אין גייט ווייטער נאך
 אין רב עפשטיין, מיכל יחיאל י״ה, טן17 פונעם פאסער

 יידישע דאס ווען צייט, א אין געלעבט האט ער פראסטיץ.
 אומבא־ און מרה־שחורה אין איינגעהילט געווען איז געטא

 אסקעטיש־מיסטישער דער געוועלטיקט דארט האט גרענעצט
 געווען איז יחיאל־מיכל אויך לוריא. יצחק פון וועלטבאנעם

 גאולה, באלדיקער וועגן געחלומט מיסטיקער, הייסער א
 "דש דערווייזן צו געפלייסט זיף ער האט אלץ פון מער נאר
 וואו מעלה העכשטר דער אין קומען קאן מן גמיינר איין
 הישר "דרך זיין אין קומען". הין א חכמים תלמידי דיא

 דען פון "הנהגה דער וועגן רעדט ער בעת הבא", לעולם
 אז אונטער, באזונדערס ער שטרייכט איז", למדן קיין וואס
 שוין איז נאך פארמעגן זיין נאך טוט איטליכער איין "ררען

 אוים פירט. — אויך ״אזוי מער״. ניט באגערט הש״י גענוג,
 איטליכר איין לערנן: דעם מיט — יחיאל־מיכל רב דער
 איינר ווען נאך; פרשטנד זיין נאך לערנן צו שולדיג איז

 טאג אלע לערנט את׳ שטייט פר הקודש לשון קיין ער ן
 זיך זאל מעגש א ווי דינים דיא פון ספר טייטשן איין אין

 גווארן, גימאכט זיינן דא די ספרים זונסט אדר זיין, נוהג
 "ארחות ספר חומש, טייטש ספר טוב", "לב ספר דהיינו

 לערנן אזעלכי דש — היראה ספר טייטש, אויף צדיקים״
 חכמים תלמיד דר אלץ ווול אזו גינומן אן הש״י פר ווערט
 זיין גאך זיינן הקודש לשון די ספרים זיינע אין לערגט

ששנד"... פר
 קאפיטל טע31 דאס איז אינטערעסאנט באזונדערס

 דער ערקלערט _ פרק דיזן ״אין ווערק. דאזיקן דעם פרן
בעשר פיל איז דש בשייד, ווערט — פארפאסער פרומער
 אפט שטרייכט טוב" "לב בעל דער אויך ווי אינטערעסאנט ס׳איז 1

 - שלאגט ניט דער "איינער פדוי. דער פון ווערט גרויסן דעם אובטער
 צו אויף קנט זיין היבט ער נייארט — אליקום בן יצחק ערקלערט

 לעדות פסול איז ער אוג׳ רשע איין ער הייסט נאך — ווייב זיין שלאגן
 אויף גירופן אויף ווערדן ניט טאר ער אוב׳ רשע, אנדרר איין וויא אז

 ווער דא בריב איין אויף גחתמט וועד,ר ער ווען אך תורה.,. ספר דער
כראוי... טוט תשובה רעכט ער דאש ביז לאנג אזו פסול בריב דער
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 אויף תפלה זיין טוט את׳ שטייט פר הקודש לשון קיץ ווער
 ווייבר פיל גיבט עש שטייט. פר ער וויא לשון איין אווי
 תפלה איר זיי ווען בעשר איז עש זאנט: זייא צו מאן ווען
 ענספערן אזוי שטיין, פר עש זיא וויא טייטש אויף טוהן
 פר מלאכים דיא דש גווארן געזאגט אונז איז עש זיי:

 אין אבר הקודש; לשון אלש לשון אנדערן קיץ שטייען
 גי־ דש אים דיא זעלביגן די דען טועה, זיך זיי זיינן אמת
 קיין איינר ווען גילערבט... ספרים פיל ניט האבן זאגט
 איין זא אויף תפלה זיין טוט את׳ שטייט פר הקודש לשון
 איינם מיט העיצן, גנצן זיינם מיט שטייט פר ער דש לשון

 אן מין פיל הש״י פר איז תפלה זעלכי הערצן, בראכן צו
 מן די תפלה איין אלש קומט, הערצן פון זי ווייל גינעם

 ווייל דען שטייט; פר ניט מן די הקודש לשון אויף טוט
 בדארף דא הערצער, אלע פרובט ער דש לבבות בוחן הש״יאיז

 תפלה ץ*א אזו נעמט הש״י דן צו, דר מלאך קיין מן
 יעטוף כי לעני תפלת שטייט: ק״ב תהלים אין אן... זעלבסש

 איז ארם דא דער טייטש איז עני שיחו... ישפוך ד׳ ולפני
 פר ער שטנד, פר אין ארם איז ער דהיינו דעה, זיין אין

 אזו אויף תפלה זיין טוט את׳ הקודש לשון קיין ששייט
 פר תפלה זיין טוט או:׳ שטייט פר ער וויא לשון איין
 נייערט האט שאפן צו מיט דר ניט מלאך קיץ דש גאט

 עטלעכע אויך שרייבן אזוי אן. זעלבסט זי נעמט הש״י
 פעולה מער טוט שטייט פר מן דש ווארט איין ספרים:

 מייני דרום שטייט... פר ניט מן די ווערטר הונדרט אלש
 האבן עלטרין פאר אונזרי דש ]=זעט[ זעכט פריינד, גרטי
 את" בקשות רי אנד אדר תהלים אודר תפלות אונזרי אלי
 טייטש אויף איז תפלה גנצי דיא גימאכט. טייטש אויף אלץ

 פון יוצרות די אויך סליחות, אויך תחלים, אויך גמאכט,
 אויך גידרוקט, מחזורים טייל איין אויך טובים ימים אלי

 תפלות די ביי אפילו בקשות. אוג׳ תחנות אלי את׳ מעמדות
 אוג׳ גיררוקט. בייא דר טייטש דש יארן לאנג פר מן האט
 שטייען פר טייטש קיין מלאכים דיא דש זאגט מן וואש

 זיי דש ארבייט את׳ מיה זעלכי עלטערין אונזרי העטין
 אלס קאנן, שפרין וואול האבן גמאכט טייטש אויף אלץ
 דרום זיי האבן דש טייטשט פר אלץ דרום האבן זייא
 שטיין פר הקודש לשין קיין די לייט זעלכי דש גטאן
 דש שטייט פר מן ווש דען זאבן. טייטש אויף אלץ !אלין
 כונה, גאנצער מיט גווים מן טוט דש הערצן, צום גייט
.* גיגומן״ אן תפילה איר גווים פר ווערט דא

 געטא יידישע דאס וועלכע אין באדינגונגען, די ביי
 אסקעטיש־רעליגיעזע די ווען דורות, יענע אין געלעבט האט

 איבער אומבאגרענעצט געוועלטיקט האט וועלט־אנשויאונג
 נאטירלעך האט הצטרכותן, קולטורעלע די און לעבן דעם
 רע" שטרענג א טראגן געסוזט יידיש פאר קאמף דער אויך

יידיש אויף ביכער פון נייטיקייט די כאראקטער. ליגיעזן
 אויסגצבע וואסער לויט אן, ניט מחבר דער ווייזט ליידער *

 סוף פון דרוק א פצר מאדערן צו אוים זעם אויסלייג דער ציטירט. ער
רעד׳. - י״ה. טן18 אנהייב אדער טן17
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 שטאנד־ רעליגיעזן ריין פונעם באלויכטן דערעיקר ווערט
 ווייבר דיא אויך אוב׳ לערנען קאן ניט וואש "דער פונקש:

 פר נ׳1א ווישן זאלן זייא כדי טייטש ספרי ליינן זאלן
 זיי זאלן קודש שבת אום און דינן", צו גאט וויא שטיין
 מן וואש ווערטר פון אויך אוג׳ ארבייט אלי פון "רואן
 לערנן צו אוג׳ תורה דברי רידן צו נייארט ריידן ביט דארף

 פון ארויסגעבער דער באך". יכולת זיין באך איטליכער
 אונטער, שטרייכט שץ, אליקום יידיש, אויף יהודה" "שבט

 ווייל 0״ ווערק היסטארישע דאזיקע דאס ארויס גיט ער אז
 בשוקים ]=שטייען[ ש^ענין טובים וימים שבתות אין לייט דיא

 טובות לא שמועות אננדר מיט רידן אוב׳ וברחובות,
 לייאנן זיא בעשר איז ושקרים, הרע ולשון ליצנות אלערליי

 שנעשו ונפלאות נסים זעהן מן קן ספרים, זעלכי אין
 דער אין איז ש טיפי באזונדערס ההם". בימים לאבותינו

 אויס הענוי שמעון וואס ,מנהגים׳/ ספר אין היגזיכט
 צו "שבת קאפיטל דאם ,* ארויסגעגעבן האט פראנקפורט

 קן ניט וועלכר את׳ לערנן, מן זאל טיש "נאך מארגן":
 שבת דר דען לייאן, ביכר געטליכן טייטשן אין זאל לערנן

 הוט זוג בן זיין זאכן אלי וויא הקב״ה ניגן זיך בקלאגט
 ישראל הקב״ה: זאגט דא זוג. זיין ניט הוט שבת דער נ׳ ו א

 די דיר אן לערנן זאלן תורה די איז דז זיין, זוג דיין זאל
 :זאגט את׳ זיך ביקלאגט תורה די אך זיין. מיסיג זי ווייל

 ווערט דר קומן, ןוועט[ ישראל ארץ אין ישראל ווען צו
 מיך ווערט ווער גארטען, זיין אין דער גין, פעלד זיין אין

 זאלן דא מיסיג, זיא זיין שבת אם הקב״ה: זאגט דא לערנן.
לערנן". דיך זיא

 זייער געווען רבנים די פון פיל זיינען דאך און
 ליטעראטור, וועלטלעכער דער פון נאד ניט צופרידן גיט
 יידיש, אויף "בבא־מעשיות" און ריטער־ראכאנען די מיס

 האבן מיר ווי געקעמפט, אויך האבן עס וועלכע קעגן
 דער אדלקינד, ווי "יידישיסטן" אזעלכע געזען, פריער

 רעליגיעז״דידאקי פון אפילו נאר ,2וכדומה טוב" "לב בעל
 די בכלל. פאלקס׳בוך דעם מיט ספר, יידיש״דייטשן טישן

 גאנץ זיינען פאלק פשוטן פונעם באדערפענישן און תביעות
 אויך און באגריפן די מיט קאנפליקט אין געקומען $פט

 קומען געמוזט טאקע עש האט לומדים. די פון אינטערעסן
 יקר בר יוסף דערמאנטער פריער דער צוזאמענשטויסן. צו

 פארהאלטן איראנישן און באנעמען פאלקסטימלעכן זיין מיט
 באזונדער געקאנט ניט האט פיוטים און יוצרות די צו זיך

אבער האבן מיר למדנים. און רבנים די ביי אויסנעמען

ב. עם' כו, דף ,1733 אויסגאבע דער באך ציטירן מיר '1
 שטדייכט ך",בומעשרי" כארימטן פונעם צרויסגעבער דער אריך 2

 צו ניט אום דארויש... אופס איר ס״לייאנט פ^ררעדע: זיין אין אונטער
 פון דיטריך פון אוב׳ ]קר״בוך[ קויאן פון ביכר דעם אויש לייאנן
 שמיץ, אייטל ווערליך זיין עש נון הילראברנט... מיינשטר אוג׳ בערן

 צייא. פר ונאט( גוט אייבש אך היץ נוך ווארם ניט אייך געבן זיא
 אן לייאנן צו הויש איין אז זינם איין איז עש שרייבן ספרים אונזרי

 פר לייאני מיט צייט אייער איר וועלט אויש. דר שבת הייליגן דעם
שרייבן". מעשה״בוך סין ציין איך רדיל אזו טרייבן,

08 יידיש פאר ף מ א ק

 פארפרומטער און גאטספארכטיקער אזא אפילו אז געזען,
 מוט דעם געהאט האש טוב", "לב בעל דער ווי פארפאסער,

 שול אין זאגט מענטש פשוטער דער ווען אז ערקלערן׳ צו
 זייער מיט ייט9 שטיקער פאישטענדלעכע ניט אים די

 יחיאל. און ומגדף", "מחרף א ער איו שפראך, הארבער
 דיא אבער הישר": "דרך זיין אין טענהט עפשטיין מיכל

 זאגין... קרבנות קיינע זאגן, מעמדות קיין זאלן ווייבער
 וויא שטייט פר ניט מען וואס זאגט מען דאם ווייניגר וויא

 אוער• ווייניקסטנס נאך האט יקר בר יוסף עס. איז בעסער
 זיי• עם זעמלמעל", דאס איז הקודש לשון "דאס אז קענט,

 גע" "יידיש־טייטש" אויף פארפאשער די צווישן אבער נען
 און ווייטער נאך געגאן זיינען וואש אזעלכע, אויך וויין

 אויף לייענט מען צי איינס, אלץ בכלל ס׳איז אז ערקלערט,
 ער־__״דען אומגאנגשפראך. דער אויף צי העברעאיש

 חיים וארבע", "עשרים טייטש פון פארפאסער דער קלערט
 קיין אפילו זיך דארף "עש — (1674) פראג אויס נתן בן

 איו עש דען לייאינן, צו ספרים דיזי אין שעמין צו מאן
 סער דען לייאנט, טייטש ]שיין[ שוין ער ווען שאבד קיין
 טייטשש פר חכמים ]אונזערע[ אתרי האבן ]פארצייטן[ צייט

 פר קענן האט זיא מן דר אויף משניות את׳ גמרא די
 איין עש איז דען אלש — קאן ניקש ער ווען דען שטין;
 ער גלייך נון גילט עש שנד; אייביקה איין שנד...

 אויף אודר הקודש לשון אויף עש לערנט
 ט רע א דו לערגט הלכה איין יוא מן רוען דען טייטש.

 העגגט דרום מיט. דער טייטש אויך יוא מען
 איזט "עש .8 שמיט" פער ואול גאר עש מן דש נייארט עש
 פרוי אומגליקלעכע די נעבעך טענהט — אונטערשייד קיין

 קינדער זיבן אירע אלע האט וואס פערל, יעקב בת ביילה
 לשון הן איזט, רבים מזכה מן וואש מיט — באגראבן

 בער, יששכר מאן איר צו זי האט דאס טייטש". הן הקודש
 זאל ער געבעטן, אים און געטענהט למדן, דעם רב דעם

 גדעכנס" איין צו זיין, גשטארבן יואז קינדר "זיבן זייערע
 ער "דש יידיש אויף אנשרייבן מוסר״ספר און טרייסט" א

 פילייכט זול, בשרייבן טרייסט זיינה ווארטונג דיא מיר
 לייאנן בוך דיזם אין דער מענשן אנדרן איין ער מעכט

 רב דער אבער האט פינדן". טרייסטונג זייני ווערט את׳
 אויף ספר א מיט פ^רנעמען זיך געוואלט ניט למדן דער

 העברעאישע למדנישע זיינע בעסער וויל ער יידיש, פראסט
 תלמוד אויף חידושים און תורה אויף פירוש א ווערק,
 דערווייל טוחן, ניט אבר וואלטעש )"ער פארענדיקן גיכער

 אומגליקלעכע די האט מאכין"(. פארטיג ספר זיין מוז ער
 "דורך ענדלעך ביז כאג", צו טאג "פון געבעטן מוטער

 האב, בפינדן איך ווייל גיזאגט, ער האט רידן פיל מיין
 שרייבט ער את׳ וואהד למדן זולכר איין רמב״ם דר דש

 פר עש יעדוועדער אלז פיט דא צרפתן?[ אין ספרים זיינה
 האט את׳ זעצט אהין זיך ער האט דא זאל". לאזן שטיין
ה$ט ספר יידיש פראסט א דרוקן $בער גימאכט". בוך דאש

 •135 ,7111 השלח, שילמצן, לויט ציסירן מיד ג
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 אקע ט עס איז געוואלט, ניט ד^ך יששכר-בער למדן דער
!. כתב״יד אין געבליבן

 פאר• מער אלץ אבער זיך האט פאלקסליטעראטור די
 בוך" "מעשה פונעם ארויסגעבער דער ווען און ברייטערט,

 אי• רואר, אלי בויכר טויטשי דיא נון האט "איר שרייבט:
 איר וועט אזו גמרא, טויטשי דיא אך איר האט צונדר
 אין שטאלץ מיט ערקלערש — גאר" כולה התורה כל האבן

 גדליה ישראל׳/ "אמונת בעל דער שפעטער דורות עטלעכע
 חדר־יינגל[ ןדאס ער וואס שמועות, אלי אמת "אין : טייקוס
 טייטש אין לייאנן בעשר עש קאן מלמד, דעם פון צו הערט

 גאנצי דיא ממש איז צייטן אונזרי אין הייגט דען ספרים,
 דער נאך ציטירן )מיר טייטש". אויף דינים אלי אוג׳ תורה

(.1816 אויסגאבע, ווילנער

 שטארק ניט פיל אבער זיינען דערמיט טאקע אש
 נחת פיל געקאנט האבן מלמדים די ניט געווען, צופרידן
 בעסער ערקלערן ספרים" "טייטשע די ראם דערפון, קלויבן

 געווארן, געפעלן עם איז רבנים אלע ניט אויך און זיי, ווי
 לייכט זייגען דינים" אלי אוג׳ תורה גאנצע דיא "ממש וואס

 אין איז כאראקטעריסטיש עולם. פשוטן פארן צוכריטלעך
 אויסגאבן אייניקע אין אינצידענט: דער אט הינזיכט דער
 זיינען הנפש" "שכחת מוסר־ספר פאפולערן זייער דעם פון

 פון "דינים ביילאגע ספעציעלע אלם צוגעגעבן סוף צום
 אויס" אן נאטירלעך זיינען דינים דאזיקע די יאד." אגאנץ

 האט פארלעגער א איינער ערוך." "שלחן דעם אויס צוג
 מיט דינים דאזיקע די האט און געווען מיישב אבער זיך

 פולן דעם אונטער ארויסגעבן געפרוווט אנדערע פיל נאך
 של ומנהגים דעה ויורה חיים אורח ערוך "שלחן נאמען

 ערשיי" זאל ערוך" "שלחן דער אז דעם, קעגן השנה." כל
 און רבנים די ארויסגעטראטן אבער זיינען יידיש, אויף נען

.8 אויסגאבע די געאסרט האבן
 א-יני דער געווען ניט אבער איז ערוך "שלחן דער

 פאי־ פאר געפונען ניט האבן רבנים די וואס ספר, ציקער
 קאנען אים “מי זיך זאלן עמי־הארצים און נשים סיק,

 אנט־ ניט טאר מען אז געפונען, בכלל האבן זיי באנוצן.
 בא־ זייגען וואט סודות, טיפע די עולם פשוטן פארן פלעקן
 האבן זיי ספרים. הייליקע אנדערע און מדרשים אין האלמן

 הלבבות" "חובת ווי מוסר־סכרים אזוינע אז געפונען, אויך
 זאלן זיי טיף, און הייליק צו זיינען המאור", "מנורת און

 נעמענדיק ערשש אשכנז." "לשון אויף ווערן איבערגעזעצט
 ארויס־ דאס באגרייפלעך ווערט באשראכט, אין אלץ דאש

 אין פראנקפורט. משה דיין אמסטערדאמער דעם פון טרעטן
מיש המאור" "מנורת דעם פארעפנטלעכט ער האט 1722

 אין שולמאנען ביי געווען איז אפשריפט פולשטענדיקע א 1
(.105—104 ווערק, ץ ז )זע הפנט די

 איך רואי קוועלע, די דערמאנען ניט ליידער מיך קאן איך 2
 מיר האט טעות קיין ניט האב איך אויב געלייענט. דעם וועגן האב
 מיטגע• יידיש אין ערוך" "שלחן דעם ארויסצוגעכן פארבאט דעם וועגן

 ווינער, שמואל ביבליאגרצף באוואוסטער דער טיילט
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 משה האלט 3 הקדמה דער אין איבערזעצונג. יידישער זיין
 "לומדים", די קעגן ארויסצוטרעטן נייטיק פאר פראנקפורט

 זעלכי מן דש ווער, גטאן רעכט ניט עש "דש מיינען וואם
 מגלה א-טליכן מן דש און שרייבט אשכנז לשון אין ספרים

 דארום שטיס; גמרות און מדרשים אין וואש זאכן דיא איז
 איין איז עש איז, ?הפוך עש דש גוויזן אן זיא איך האב

 דער מאכן... ספרים לשונות אלי אין זאל מן דש מצוה
לערנן." לשון זיין אין זאל לערנן קען הקודש לשון קיין

 “יא פיל נדם געשריבן איך האב הקדמה דאזיקער דע־ וועגן 3
(.26 נום׳ ,1911 )מאמענט, יודישיסשען״ ערשטע ,די ארטיקל מיין אין ?וריק

 נאך ווייטער, פראנקפורט משה שרייבט מזו, "וגדולה
 אלי איינשש דש ווייזן, אן זיא איך וויל זך גרעשרי אין

 צו זיין שווע-ששי און הארבשטי צום דיא ספרים אונזרי
 גווארן גמאכט הקודש לשון אין וועניג גאר זיין לערנן,
 האש: גירעש מאן גמיינר דער וראש לשרן דש אין ניירט

 לשון דש אין גמאכש איז ירושלמי תלמוד דער ערשט פר
 , האב גירעט ישראל ארץ אין קינדר ורייבר, מאנין, וואש

 גהיישן וועלכי גמרא אונזר אך הקודש; לשון אין ניט און
 לשון קיין וראש דרינן פיל גאר איז בבלי תלמוד ווערט

 הקודש לשון קיין דש פיל גאר איז מדרש דער איז. הקודש
 דיא אין מאן גמיינר דער ווי לשון דש אין נייארט איז,

 דערתרגום איז; גמאכט ספר דש וראו האש גירעדט לענדר
 גימאכט איז שטין, דרינן סודות פיל וואו ירושלמי און יונתן

 דער שטין; פר קענין זאל אישליכר דש לשון גמיין אין
 סודות אייטל וועלכס מאוד ונורא קדוש ספר איין איז זוהר

 נייארט הקודש, לשרן אין נים גכאכט איז — איז התורה
 גירעט בבל פון לאנד דאש אץ מן וואש לשון דען אין

ספרים." מער פיל נאך גלייכן דר את׳ האט,
 אין איז דיין אמסשערדאמער דער ווי ווייטער פיל

 משה געגאן ליטעראטורישפראך אלם יידיש פאר קאמף זיין
 קליין א פון תושב א א״גמיינרמן", אבן־דור, פראנקפורטס

 אויס שמואל בן אהרן דייסשלאנד/*דרום אין שסעטעלע
 זיך ער האש געבליבן, יתום א פרי זייער הערגערסהויזן.

 גערואלגערט, מענששן פרעפדע צווישן אן קינדווייז פון
 און ליכט אן טעג. עסן "פלעטן" דורך פלעגש ער וראו

 צרות ועניות דלות "אליין פארגאנגען. יוגנט זיין איז פדייד
 גיצוואונגן מיך האש שונאים דער ווירדיקייט ווידר את׳
 ווייל רופןדער אן הילף אום מוזן יתברך השם הב איך דש
 פריינט קיין און האבן גילאזין אליין עלטערן מיינה מיך
 צו הפנונג גנצה מיין איך הב וועלט, גאנצה דער אין

 דער אין גוזוכש" "שרושש ער האש גישטעלש". ית׳ השם
 אבער ער האש ספרים, ה־יליקע די אין און תורה
 דאם, ער האש געפונען געקענט. לשון־קודש ווייגיק זייער

 נשמה, פאראיינזאמשע זיין געבענקס אזוי האש עס וואש נאך
 פאלקס־לישערא" דער אין ספרים", "ליבליכי יידישע די אין

 און פריינד טרייען געזוכטן דעם ער האט איר אין טור.
 אויף ששיצע און טרייסט זיין איזגערוארן זי געפוגען, מורד,־דרך
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 גיסט תפילות רירנדיקע הארציקע אין לעבן. גאנץ זיין
 פאר באשעפער דעם נק ד. און שבח זיין אויס עד

 ער געטאן. אים מיט האש ער וואס גנאד, גרויסער דער
 אנדערע אויך וויל ער דעדטיט. ניט אבער זיך באנוגנט

 אזוי" הערצער די דערלייכטערן אויגן, די עפענען זיין, מזכה
 אים דורך יענע — ער ערקלערם — זאלן ער. ווי נע

 אזוינע מענטשן אים דורך זאלן געניסן. גליק און פרייד פיל
 ",שטי וואס קינדער, און פרויען מענער, אויך אזוי ער, ווי
 דערזען, וועג ריכטיקן און גוטן דעם נידעריקער, נאך ען

 ער וואס וואסער, לעבעדיקן פון קוואל צום פירט וואס
 ער און יידיש! אויף ספרים די פון געשעפט האט גופא

 אודר תפלה "ליבליכה געבעטבוך אייגנארטיק א שרייבט
4 (1709 )פיורדא, גשמה״ אוג׳ גוף פאר ארטצנייא גרעפטיגה

 מאנכער — פארפאסער דער פארוים זאגט ווייס, איך
 בן• נאר רייד, פשוטע מיינע איבער ן לאב וועט למדן שטאלצער

 מיט אבער למדנות ווייגיק בעסער געזאגט: דאך האט סירא
 צביעות... מיש געמישט חכמה סך א איידער יראת־שמים,

 לאכן הערצער פאלשע די מיט מענטשן גאווהדיקע די זאלן
 וואונטש, הארציקן מיין פארשטיין וועלן ניט און מיר פון
 וועלן הערצער גוטע אויפריכטיקע אלע אז אבער, האף איך
הארץ". מיין פון ווילן גוטן דעם דערקענען ווערק מיין אין

 ער־ ער בעת מגזם. ניט כלל איז פארפאסער דער
 ניט "דיא ווערק א איז דאס אז שערבלאט, אויפן קלערט

 דיא ]זינט[ ווייל איז גיוועזן דרוק טייטשן זולכעם אין
 גאנץ די עדות גענוג שוין זאגט דערויף שטיט". וועלט

 זיין פארויסגעשיקט האט מחבר דער וואס הקדמה, גרויסע
 פשוטער דער אט שמואל, בן אהרן 8 תפלה״. ״ליבליכער

 אויס(, זיך דריקט גופא ער ווי )"לנטץ־מן", פאלקסמענטש
 דעם אקעגן ארויסצוטרעטן אנטשיידן מוט דעם געהאט האט

 און יידן. ביי קינדער־ערציאונג פון סדר דעמאלטיקן גאנצן
 טאקע האט ער אז אונטער, דערביי נאך שטרייכט ער

 גימאכט" טייטש אויף הקדמה לאנגע "גאנץ די טעמא מהאי
 פארי און זען זאל מאן געמיינער פשוטער דער אויך בכדי

 געמאכט; אונז ביי ווערן וואס פעלער, גרויסע די שטיין
 "לנטץ־לייט" מיר ד$ך קענען ספרים העברעאישע די פון

פארשטיין. ווייניק גאנץ
— שמואל בן אהרן אן ווייזט — חכמות״ ״ספר אין

 תפלה": "ליבליכת שמואלם בן אהרן פון שער״בלצט דאם 1
 פאר ארטצנ״א גרעפטיגה אודר תפלה ליבליבה דיזר. קויפס ברידר, ליבה

 ווייל איז גיררעון דרוק טייטשן זולכעם אין ניט דיא נשמה איג׳ גוף
 דארין פלייסיג קינדר אוב׳ ווייב אייער לאזט ,אוב שטים, וועלט דיא

 דיועש דען ערקוויקן, רעכט נשמה ,אונ גוף זיא ווערדן זא לייאנן,
 קינדר דיא אלז באלד זא הערצן. איהרם אין ביז לייכטן ווערט ליכט
 תפלות, אירה ורשטין אך גלייך זיא ווערן זא רוערן לייאנן איבר

וכי״ר. הבא עולם או־נ׳ הזה עולם גניסן זיא ווערן דאדורך
 ראבינער דייטשער צ 80 יאר א מיט צ״ריק האט הקדמה די 2

 פצר• שטארק ער3א ליידער (,1846) ״יצהרבוך״ בושם אין פארעפנטלעכט
 אויפסניי. איבערדרוקן זי געווען בדאי געווים וו^לט עם טייטשמ>רט.

 א אויפוואקסן זאל עם וויל, מען באם אז געשריבן, שטייט
 דער• גוט קיבדער די זאל מע זען, מען דארף דור, קלוג
 זיי שפראך פארשטענדלעכער קלארער א אויף און ציען

 דערפאר מוז אלץ דאס ארץ.*דרך און מוסר מיט באקענען
 דאם דאך וועט ניט אלא "מוטר״לשון", דעם אין געשען

 פארפא־י דער זיך פאררופט ווייטעד פארשטיין. ניט קינד
 אז געשריבן, שטייט עס וואו צדיקים", "ארחות אויפן סער

 דרויף מן דש בוך נוי איין וויא אז איז הערץ קינדס "דעם
 האנש נארן איינעס אין בוך דש קומט נון וויל: שרייבן

 דארבן פר עש ביז דארויף שמות אלערליי שרייבש את׳
 העיט די אין רבין נארישן א צו קינד דאם קומט איז".

 אן פילט און נארישןיאופן זיין אויף דערמיט ער לערנט
 אהרן שטרייכט ווארים, הארץ. קינדס דעם שמות לויטער מיט

 איז יאד צוועלף ביז פינעף פון קינד א אונטער, שמואל בן
 אין ווערט וואט דאס און בוך, באשריבן ניט נאך ניי א ווי

 הארץ, קינרם אינעם איינגעקריצט יארן דאזיקע די פון משך
 דע" מען פארצייכנט לעין. גאגץ זיין אויף בלייבט דאס
 קינד דאם אז פארשטענדלעך, און קלאר זאכן, קלוגע רויף
 א קינד דאם קאן דאן פארששיין, און באגרייפן עם זאל
 קינדישע דאזיקע די אין אבער מען לערנט ווערן. חכם
 עם אימשטאנד ניט איו קינד דאס אז אופן, אזא אויף יארן
 פארשטאפט הארץ זיין און מוח זיין בלייבט זיין, צו משיג
 לעי" קינט דעם מיט מן זאל "דרום יארן. זיינע אלע אויף
 איבער. פארפאסער דער חורש לשון", מוטר דר אין נען

 דאן שפראך, אגדער אן אויף קינד מיטן אבער מען לערנט
 זיין און דורכאנאנר יאד זעקס־זיבן קינד מיטן מען אקערט

 יראה פון "ניט ניט ווייס און פארשטאקט בלייבט הארץ
 את" שמואל בן אהרן שטרייכט ליידער, אהבה". פון ניט

 יוגנט פון קינט איין דאש מנהג, דער איז אונז "בייא טער,
 ניט גאר לב יוגב זיין וועלכש לרנן, הקודש לשון מוז אויף

 אך ער וויא אלז קאן אנדרש ניט רבי דר אויך אוב׳ ורשטיט,
 אלישע, ווי והין, טהורה ידאה קיינר קאן אלוא האש, גילרנש

 ור ניט ערש האט יוגנט דער אין דען זאגט, אבויה בו
 טייטש דש ער דש יארן, בייא קומט ער ווען אוג׳ שטנדן;
 דעם אויז קאן ,את שטאקט ור לב זיין איז זא שטיט, ור לייאנן

 איבר עז לייענט ער דען פסן געמיאט רעכט קיין טייטשן
 דאי הקודש, לשון דש וויניגר פיל הרצן צו נימט את׳ הין
 פון אונט פון, דער דרכים פרטיג לייכט אלי קומן רום
 קינדר דען מן דש ארזך די דש איז בוזהייט אונזר אלי
ברינגט". הערצן צו ביט למוד אירן יוגנט דער אין

 שמואל, בן אהרן ווייטער ערקלערט טאקע, דערפאר
 אוב׳ גיוואגט איכש הב הלפן צו אב שטנד איבל "זעלכס

 גילזנה ז^ן צו גמשטה פ$ר דיא דן שטי אונטר מיך הב
 גוש זא תהלים קאפיט׳ טייל איין זמש כוונות את׳ תפלות

 צו דרוקן לשון מושר טייטש אין האב גיקענט איכש אלש
 אל־ דעם גאש ביי דרינגן, דורך וורן תפלות זלכה לוזן,

 זיך ער דש הערצן, זיינם אין מענשן דעם אויך אוגד מכטיגן
 זיין מער יז2 זא ניט וורט את׳ קסרן ווערט מעשים פיל אין
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 לערנן וורן קינדר אךדיא אונט ברינגן... שלום גרויס וורט אור
גרייזן". אנן שרייבן אך אוב׳ רידן לשון עין איין מיט

 קיין געגעבן ניט שמואל בן אהרן האט פאקשיש
 נייערט סידור, געברויכלעכן דעם פון איבערזעצונג פשוטע

 סעסטגעזעצטע צאל אבאששימטע בלות סידור. נייעם א
 ער האש ם מהלי קאפיטלעך געוויסע אויך און תפילות

 אים פון נייע גאנץ אבער ער האט רוב דאס איבערגעזעצט,
 קינדער, פאר תפילות געגעבן: תפילות פארפאשטע גופא

 שין ,׳איין גיט", ןשולן שואל דיא "אין מען ווען תפילה א
 שין "איין איז", למדן קיין דער מן לנטץ איין ר1 תחנה
 תפלה שינה איין ןמיידל[", פילצל אודר משרת איין ר1 תפלה

 פיל און זאלך לעבן ליבליך ווייב אור מאן דז ביטן צו
 ניט תפלה" "ליבליכה זיין ער האט נעדרוקט און אנדערע.

 ספעציעלן מיט ווערן געדרוקט פלעגן ביכער יידישע אלע ווי
 קוואדראט״אותיות העברעאישע מיט טאקע נאר "ווייבער־כתב",

 געדרוקט פלעגן מחזורים און סידורים צלע ווי נקודות, מיט
ן. וועד

 "ן.ורט רוערק זיין אז געטיינט, האט שמואל בן אהרן
 ניט געהאט: טעות א אבער האט ער ברינגן" שלום גרויס
 פארדראס. און צארן נאר געבראכט, סידור זיין האט שלום

 גאנצעד זיין אין בכלל און הקדמה זיין אין האבן רבנים די
 זיי און הפקרות, און אפיקורסות לויטער געזען אונטערנעמונג

 דרוק, פון ארויס נאר איז עם ווי גלייך ווערק, זיין האבן
 אפיקורסישן דעם געוואגט ניט האט קיינער געווען. מחרים
 דורות אייניקע מיט און נעמען, צו הענט די אין סידור

 בית- אינעם בוידעם אויפן מען האט ,1830 אין שפעטער,
 פיל געפונען געבורט״שטאט שמואלם בן אהרן פון המדרש

 קאנפיסקירטן דאזיקי דעם פון עקזעמפלארן הונדערטער
סידור.

 אזא בייצוקוסען געווען שווער ניט איז רבנים די
 "אפיקורסישער" דער ווי "מוטר־לשון" דעם פאר קעמפער

 בייצו" מאכטלאז געווען אבער זיינען זיי שמואל. בן אהרן
 דעם אוים פאלקשפראך דער פאר קעמפער אנדערע קומען
 שוין האבן מיר בעלי״קבלה. און מיסטיקער די פון לאגער

 גאס יידישער דער אויף אז אנגעוויזן, ארט אנדער אן אויף
 קולטורעלער פון תקופה מיטלעלטערלעכע אמתע די האט

 אין ערשט אנגעפאנגען אפגעשטאנענקייט און פארווילדערונג
 דייטשלאנד אין קריג דרייסיקיאריקן דעם נאך י״ה, טן17

 אסקעטיש־מרה־שחורהי־ די פוילן. מדינות אין ת״ח גזרות און
 און הקדוש" "אר״י דעם פון שטרעבונגען מיסטישע דיקע
 פאדערגרונד גאנצן דעם פארנומען האבן אנהענגער זיינע

 פריערדיקע די נון רבנים די וואס דאס, לעבן. יידישן דעם פון
 שיכטן ברייטע די דוכצופירן: געלונגען ניט איז דורות

 אלי תשמחו אל פון פרינצים לויטן לעבן זאלן פאלק פון
 און צרות שרעקלעכע די נאך איצט, האבן — כעמים גיל

 אויסגעשטאנען, איז קיבוץ יידישער דער וואס רדיפות,
 אר״יס פון בעלי־קבלה די דערגרייכט ערפאלג גרויס מיט

 וועלכע פון פארפאלגער, און שונאים רעאלע די אחוץ חדר.

 שרים און טריס אויף אויסצושטיין געהאט האט ייד דער
 גע" פאנטאזיע איבערגעשר^קענע די האט — לעבן זיין פון

 און משחיתים מלאכי־חבלה, מחנות גאנצע נאך שאפן
 דער פון חלל גאנצן דעם אנגעפילט האבן וואס מקטרגים,

 דורות, פריערדיקע די פון מוסר־שפרים די בעת וועלט.
 געשטרעבט האבן טוב", "לב און צדיקים" "אורחות דער ווי
 דארף מען ווי אים לערנען פאלק, פארן וועגווייזער זיין צו

 "שבש ווי מוסר־ספרים נייע די האבן לעבן, אין פירן זיך
 אן אנווארפן זיך געפלייסט בלויז הישר" "קב און מוסר"
 אבטלויפן זאל ער דערשרעקן, אים מענטשן, אויפן אימה

 גאנצע אים אויף לויערן עם וואו לעבן, זינדיקן פונעם
 רבנים, פיל פארפירער. און שונאים געפערלעכע חיילות

 געווען מתרעם האבן אנגעוויזן, פריער האבן מיר ווי
 וואכעדיקער דער אויף איבער זעצש מען וואם דערויף,

 עם וועלכע אין ספרים", "הייליקע אזעלכע שפראך פאלק
 אבער בעלי־קבלה די סודות. טיפע זייער באהאלטן זיינען
 שטאנד" דאזיקן דעם קעגן ארויסגעטראטן אנטשיידן זיינען

 בא" אויפגאבע די געשטעלט זיך האבן זיי אדרבא, פונקט.
 תורת דער מיט פאלק פונעם שיכשן ברייטע די מאכן קאנט

 פונעם וועלט מיסטישער דער מיס קודם־פל און הנסתר,
 פונעם פארפאסער דער חאטש, צבי־הירש מקובל דער "זוהר".

 ערקלערט צבי", "נחלת באקאנטן ברייט דעם "טייטש״זוהר",
 קומן געכר ניט קאן גאולה "די פאררעדע: דער אין גלייך

 איטליכר לערנט דריגן מן ווען זוהר דעם דורך נייארט
 האלט דערביי טאקע און שטאנד". פאר אוג׳ השגה זיין נאך
 די לומדים, די אויך אז אונטערצושטרייכן, נייטיק פאר ער

 דעם לייענען שעמען צו וואס ניט זיך האבן ספר" "יודעי
 איז גופא זוהר דער ווארים פאלקשפראד, דער אויף זוהר
 די פון סאלקשפראך פשוטער דער אויף געשריבן אויך דאך

 תרגום לשון רעט מן וואו מדינה יענר "אין דורות: אמאליקע
 עם, המוני פר אפילו איטליכם פר הזוהר ספר דאש איז
 דש אדם, נפש לכל שוה אשכנז לשון אובזר איז במדיתנו ווי

 צו חרפה איין אים וואר עש מיינן ניט זאל ספר יודע מענכר
 לשון דש אזו אויך דארטן דאך איז ספרים, טייטשי לייאנן
לשון". טייטש איר הזוהר

 לייעי עולם פשוטן טיטן גלייך דארפן לומדים די אז
 אונטער שטרייכן ספרים, "טייטשע" דאזיקע די אין נען

 בעל דער ביישפיל צום ווי מקובלים, אנדערע פיל אויך
 אין אן ער ווייזט ספר, זיין הענעכס. עקיבא יעקב׳/ ,׳אביר

 לומדים אויך רייכן, אונ׳ ארים קויפין עש "מאג הקדמה, דער
 איר גיוויש זיך ווערט עש לייאן, דרינן וואול גאר דארפין
 * שמעון ר׳ מאן הייליגן דען פון פרייאן. דער דריגי הערץ

 ווערט איר הערן, תאונדר פיל איר ווערט דור זיין אונ׳
 מן ווען שבת אור ביגערין, עשין צו פיר דער ניט גיוויש

 פיל מאן, אור ווייב זעצין דריביר זיך זאל טאן, גישלופין האט
למדן קיין זיך דרף עש געמן, פר איר ווערט חדושים

 "זוהר", איגעם פקנרזאן צענטרצלע די ־— יוחאי בר עמעון ר׳ 1
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 חידושי פיל באר, אפין איך ווערין סודות פיל שעמין.
 אונש אן זאל עש כדי גיוואר, ווערין דא איר ווערט תורה

מכסים". לים כמים דעה הארץ ומלאה ווערין: מקוים
 ווייטער• באך געגאן אבער זיינען בעלי״הקבלה די

 אויף האבן וואם אזוינע, אויך זיי צווישן געווען זייבען עס
 לומדים די קעגן קאמף זייער געפירט פ<ןלקשפראך דער
 בקיאות זייער מיט גרויס זיך האלטן וועלכע רבנים, און
 "תקוגי בעל דער ערקלערט ביטול מיט .* התלמוד ים אין

 גמרא דער אן גילעגן אלש ניט איז "עש אז המועדים",
 ווייטער, ער זאגט—מיינט "איטליכר ותוספות". הלכה אורר

 בלאט איין קאן נאר ער ווען — רבנים די אויף $נווייזנדיק
 זיכט אזוי את׳ למדן איין שוין ער איז אזוי לערנן, נמרא

 איר לייט, ליבה מיינה אבר אן. מעהר ספר אגדר קיין ער

 אויז תוספות את׳ גמרות אלי אדם בן איין ווען ווישן מוזט
 פון שאפט ודישן את׳ ניט ידיעה קיין האט את׳ לערנט
 זעלביגי דיא קעגן ער איזט הקבלה, חכמת אוב׳ סודות

 איין וויא אלז גלייך הקבלה, חכמת קענין יוא דיא לייט
לערנן"... צו הייבט אן ערשט ער אלז קינד

 ביז געצויגן זיך האט מיטלעלטער" "יידישער דער
 זיך האבן עם ווען י״ה, טן18 פובעם העלפט צווייסער דער

 אן זיך הייבט דאן השכלה־שפראצונגען. ערשטע די באוויזן
 אין אויך און קולטור יידישער דער אין תקופה נייע א

 פאר קאמף דער יידיש״ליטעראטור. דער פון געשיכסע דער
 איז דאם נ^ר פארמען; גייע אן נעמט יידיש קעגן און

טעמע. אוגזער צו ניט געהערט און זיך פאר ענין א

 די פון טייל צ ביי שטרעמובג אנטיחלמודישער דער וועגן 1
"געשיכטע". מיין אין באריכות איך דייר מקובלים
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 1רנלע ווין קיבדר אךדיא אונט ברינגן... שללם גרוים וורט את׳
גרייזן". אנן שרייבן אך את׳ רידן לן לש ין ׳סן איין מיט

 קיץ געגעבן ניט שמואל בן אתרן האט פאקשיש
 נייערט סידור, געברויכלעכן דעם פון איבערזעצונג בשלט?

 פעסטגעזעצטע צאל אבאששימטע בלויז סידור. בייעם א
 ער האש תהלים קאפיטלעך געלליסע אליך און תפילות

 אים פון נייע גאבץ אבער ער האט רוב דאם איבערגעזעצט,
 קינדער, פאר תפילות געגעבן: תפילות פארפאשטע גופא

 שין ,׳איין גיט", ]שולן שואל דיא "אין מען ווען תפילה א
 שין "איין איז׳/ למדן קיין דער מן לבטץ איין ר1 תחנה
 תפלה שינה איין ]מיידל[", פילצל אודר משרת איין ר1 תפלה

 פיל און זאלך לעבן ליבליך ווייב ,אוג מאן דז ביטן צו
 ניט תפלה" "ליבליכה זיין ער האט נעדרוקט און אנדערע.

 ספעציעלן מיט ווערן געדרוקט פלעגן ביכער יידישע אלע ווי
 קוואדראט״אותיות העברעאישע מיט טאקע באר "ווייבער־כתב׳/

 געדרוקט פלעגן מחזורים און סידורים אלע ווי נקודות, מיט
ווערן.

 "לורט ווערק זיין אז געמיינט, האט שמואל בן אהרן
 ניט געהאט: טעות א אבער האט ער ברינגן" שלום גרויס
 פארדראס. און צארן באר געבראכט, סידור זיין האט שלום

 גאנצער זיין אין בכלל און הקדמה זיין אין האבן רבנים די
 זיי און הפקרות, און אפיקורסות לויטער בעזען אונטערנעמונג

 דרוק, פון ארויס באר איז עס ווי גלייך ווערק, זיין האבן
 אפיקורסישן דעם געוואגט ניט האט קיינער געווען. מחרים
 דורות אייניקע מיט און נעמען, צו העבט די אין סידור

 בית• אינעם בוידעם אויפן מען האט ,1830 אין שפעטער,
 פיל געפונען געבורט״שטאט שמואלס בן אהרן פון המדרש

 קאבפיסקירטן דאזיקי דעם פון עקזעמפלארן הונדערטער
סידור.

 אזא בייצוקומען געווען שוועד ניט איז ובנים די
 "אפיקורסישער" דער ווי "מוטר־לשון" דעם פאר קעמפער

 בייצו- מאכטלאז געווען אבער זיינען זיי שמואל. בן אהרן
 דעם אויס פאלקשפראך דער פאר קעמפער אנדערע קומען
 שוין האבן מיר בעלי־קבלה. און מיסטיקער די פון לאגער

 גאס יידישער דער אויף אז אנגעוויזן, ארט אנדער אן אויף
 קולטורעלער פון תקופה מיטלעלטערלעכע אמתע די האט

 אין ערשט אנגעפאנגען אפגעשטאבעבקייט און פארווילדערונג
 דייטשלאנד אין קריג דרייסיקיאריקן דעם נאך י״ה, טן17

 אסקעטיש״מרה־שחורה• די פוילן. מדינות אין ת״ח גזרות און
 און הקדוש" "אר״י דעם פון שטרעבונגען מיסטישע דיקע
 פאדערגרונד גאנצן דעם פארבומען האבן אבהענגער זיינע

 פריערדיקע די נון רבנים די וואם דאס, לעבן. יידישן דעם פון
 שיכטן ברייטע די דוכצופירן: געלונגען ניט איז דורות

 אלי תשמחו אל פון פרינצים לויטן לעבן זאלן פאלק פון
 און צרות שרעקלעכע די נאך איצט, האבן — כעמים גיל

 אויסגעשטאבען, איז קיבוץ יידישער דער וואס רדיפות,
 אר״יס פון בעלי־קבלה די דערגרייכט ערפאלג גרויס מיט

 וועלכע פון פארפאלגער, און שונאים רעאלע די אחוץ חדר.

 שרים און טריט אויף אויסצושטיין געהאט האט ייד דער
 גע" פאבטאזיע איבערגעשר^קענע די האט —לעבן זיין פון

 און משחיתים מלאכי־חבלה, מחנות גאנצע נאך שאפן
 דער פון חלל גאנצן דעם אנגעפילט האבן וואס מקטרגים,

 דורות, פריערדיקע די פון מוסר־ספרים די בעת וועלט.
 געשטרעבט האבן טוב", "לב און צדיקים" ,׳אורחות דער ווי
 דארף מען ווי אים לערנען פאלק, פארן וועגווייזער זיין צו

 "שבש ווי מוסר־ספרים גייע די האבן לעבן, אין פירן זיך
 אן אבווארפן זיך געפלייסט בלויז הישר" "קב און מוסר"
 אנטלויפן זאל ער דערשרעקן, אים מענטשן, אויפן אימה

 גאבצע אים אויף לויערן עם וואו לעבן, זינדיקן פובעם
 רבנים, פיל פארפירער. און שונאים געפערלעכע חיילות

 געווען מתרעם האבן אנגעוויזן, פריער האבן מיר ווי
 וואכעדיקער דער אויף איבער זעצט מען וואס דערויף,

 עם וועלכע אין ספרים", "הייליקע אזעלכע שפראך פאלק
 אבער בעלי־קבלה די סודות. טיפע זייער באהאלטן זיינען
 שטאנד־ דאזיקן דעם קעגן ארויסגעטראטן אבטשיידן זיינען

 באי אויפגאבע די געשטעלט זיך האבן זיי אדרבא, פונקט.
 תורת דער מיט פאלק פונעם שיכשן ברייטע די מאכן קאנט

 פונעם וועלט מיסטישער דער מיט קודם־כל און הנסתר,
 פונעם פארפאסער דער חאטש, צבי־הירש מקובל דער "זוהר".

 ערקלערט צבי", "נחלת באקאבטן ברייט דעם "טייטש״זוהר׳/
 קוטן געכר ניט קאן גאולה "די פאררעדע: דער אין גלייך

 איטליכר לערנט דרינן מן ווען זוהר דעם דורך נייארט
 האלט דערביי טאקע און שטאנד". פאר אוג׳ השגה זיין באך
 די לומדים, די אויך אז אונטערצושטרייכן, נייטיק פאר ער

 דעם לייענען שעמען צו וואס ניט זיך האבן ספר" ,,יודעי
 איז גופא זוהר דער ווארים פאלקשפראר, דער אויף זוהר
 יי פון פאלקשפראך פשוטער דער אויף געשריבן אויך דאך

 תרגום לשון רעט מן וואו מדינה יענר "אין דורות: אמאליקע
 עם, המוני פר אפילו איטליכם פר הזוהר ספר דאש איז
 דש אדם, נפש לכל שוה אשכנז לשון אונזר איז במדיתנו ווי

 צו חרפה איין אים וואר עש מיינן ניט זאל ספר יודע מענכר
 לשון דש אזו אויך דארטן דאך איז ספרים, טייטשי לייאנן
לשון". טייטש איר הזוהר

 לייעי עולם פשוטן מיטן גלייך דארפן לומדים די אז
 אונכער שטרייכן ספרים, "טייטשע" דאזיקע די אין נען

 בעל דער ביישפיל צום ווי מקובלים, אנדערע ביל אויך
 אין אן ער ווייזט ספר, זיין הענעכס. עקיבא יעקב׳/ "אביר

 לומדים אויך רייכן, את׳ ארים קויפין עש "מאג הקדמה, דער
 איר גיוויש זיך ווערט עש לייאן, דרינן וואול גאר דארפין
 ג שמעון ר׳ מאן הייליגן דען פון פרייאן. דער יריבי הערץ

 ווערט איר הערן, וואונדר פיל איר ווערט דור זיין אוב׳
 מן ווען שבת אוב' ביגערין, עשין צו פיר דער ביט גיוויש

 פיל מאן, אוב׳ ווייב זעצין דריביר זיך זאל טאן, גישלופין האט
למדן קיין זיך דרף עש בעמן, פר איר ווערט חדושים

"זוהר/ אינעם פערז^ן צעננזרצלע די -— יוחאי בר שמעון ר׳ 1
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 חידושי פיל באר, אפין איך ווערין סודות פיל שעמין.
 אונש אן זאל עש כדי גיוואר, ווערין דא איר ווערט תורה

מכסים". לים כמים דעה הארץ ומלאה ווערין: מקוים
 ווייטער• באך געגאן אבער זיינען בעלי־הקבלה די

 אויף האבן וואם אזוינע, אויך זיי צווישן געווען זיינען עם
 לומדים די קעגן קאמף זייער געפירט פ<ןלקשפראך דער
 בקיאות זייער מיט גרויס זיך האלטן וועלכע רבנים, און
 "מקוני בעל דער ערקלערט ביטול מיט .* התלמוד ים אין

 גמרא דער אן גילעגן אלש ניט איז "עש אז המועדים",
 ווייטער, ער זאגט—מיינט "איטליכר ותוספות". הלכה אורר

 בלאט איין קאן נאר ער ווען — רבנים די אויף אנווייזנדיק
 זיכט אזוי *אוג למדן איין שוין ער איז אזוי לערנן, נמרא

 איר לייט, ליבה מיינה אבר אן. מעהר ספר אגדר קיין ער

 אויז תוספות את׳ גמרות אלי אדם בן איין ווען ווישן מוזט
 פון שאפט ווישן את׳ ניט ידיעה קיין האט את׳ לערגט
 זעלביגי דיא קעגן ער איזט הקבלה, חכמת אוג׳ סודות

 איין וויא אלז גלייך הקבלה, חכמת קענין יוא דיא לייט
לערנן"". צו הייבט אן ערשט ער אלז קינד

 ביז געצויגן זיך האט מיטלעלטער" "יידישער דער
 זיך האבן עם ווען י״ה, טן18 פונעם העלפט צווייסער דער

 אן זיך הייבט דאן השכלה־שפראצונגען. ערשטע די באוויזן
 אין אויך און קולטור יידישער דער אין תקופה נייע א

 פאר קאמף דער יידיש״ליטעראטור. דער פון געשיכטע דער
 איז דאס נ$ר פארמען; נייע אן נעמט יידיש קעגן און

טעמע. אוגזער צו ניט געהערט און זיך פאר ענין א

די פון טייל צ גיי שטרעמונג אנטיחלמויישער דער וועגן 1
"געשיכטע". מיין אין גאריבוח איך דייר מקופלים



שורדו-גרים דער
)לעממעדג( לעד וי ו י. ד״ר פון

 איר פאר קומט לענינגראד, שארגאראדסקא, פ. ד״ר
 און יישר״כוח, אהארציקער "שורה־גרום" ורעגן ארטיקל

 דער וואס חוש, פילאלאגישן וויינרייכס דאנקען צו ס׳איז
 א״וג 67 ז' לאנדוי־בוך, אין אדיין אין ארטיקל דאזיקער

 אלייף מחברטע די גיט טערמין פון טייטש זאכלעכן דעם
 פון מקור רעם אויף דערעיקרשט אפשטעלן זיך וועלן מיר
 גיס• די אין נאך איז עטימאלאגיע מערמין. טעכנישן דעם

 פרן מחבר ביים ענין באליבטער א געווען יארן נאזיסטישע
ארטיקל. איצטיקן

 שפראכיקער דער אויף אפשטעלן קודם זיך לאמיר
 און העברעאיש איז טייל ערשטער דער שורה־גרוס. פארם:

 דערווייל דאס לאז יידיש. אין אריבער חדר דורכן איז
 אט צו אומקערן נאך זיך מיר וועלן ווייטער גענוג, זיין

 א אין אמאל זיך באווייזט טייל צווייטער דער ווארט. דעם
 5ז!9ז£-18 אנדערמאל אן ח§,18 = גרוס פארם: ליטערארישער

 פון אלפאבעט, פ. לויט §,116־21121 דעמיבוטיוו: א אלם און
 שייכות שום קיין אז מיר, העדן אט .* קאנט לובלינער פיאסק,

 דא ווערט גרוס ווארים נישט, שוין זיך פילט ?גרוס" צו
 האבן צי קשיא: די איז ז 18 :2 ,אנס לויט ארויסגערעדט

׳?,"גרוס א מיט טון צו אינגאנצן גאר דא מיר
 האבן פאלשע, א איז טייטש דאזיקע די אז ראיות,

עשלעכע, מיר
 ביישפיל חברטעם איר און שארגאראדסקאס ד״ר ג( ( 1
 אין (6 סחורה״. קויפן אדעם קיין געפארן בין ״אין אליין:

 "יידישן פון 35 נומ׳ ספעקטאר, מ. פון רעצענזיע דער
 ביישפיל, אייגענע דאס מיר געפינען 1886 פאלקסבלאס״

 זיך אנטפלעקט סחורה די באריכות, מער ביסל א שוין נאר
 דער צוגעגעבן נאך ווערט עס און ווייץ פערטל 100 פאר דא

 ביישפיל: קוויטקאס פאעט דעם נאך גייט לסוף (0 ריווח.
 אין סחורה". קויפן אדעס קיין געפארן איז פעטער "דער

"גרוס". דער ארויס נישט לחלוטין זיך זעט ביישפילן דריי די
 סוף צום אלעמאל כידוע גרוס א זיך שטעלם ( 2
לאג־ פון 70 ,ז אויף אנהייב. אין בישט קיינמאל און ברירו

 סיף רעם פגל׳ "נריזל" פ^רם דער צו — 70 ז׳ לצנדוי־בוך 1
מקורים. זייגע ציטירס מחפר דער וואו ארטיקל, איצטיקן רעם פוץ

 מיטטיילונג פיאסקער דער אין אבער מיר לייענען דרי־ברך
 פרן אנהייב אן שירע־גריזל דאס איז "געוויינלעך בפיררש:

 וועגן נישט אופן בשום דא ס׳גייט עס, הייסט ברירו". א
 צו גרוס א האט שייכות וואסער :לסוף און גרוס. קיין

? שורה א
 פון טייטש צום צוקוקן נענטער זיך לאמיר איצטער

טערמין". נישן "מעב
 דער אין איז וויינרייך, שרייבט "שררה־גררס", דער

 באזונדערע באקאנט געווען זענען רוילנע אין פרעמד. ליטע
 "אפאר", געהייסן האבן וועלכע פארשריפטן, מים בויגנס

 פריד• א. )לויט אדער "אפיר" רייזען( ז. )לויט מינסק אין
 אקסעג־י ישראל ביי "אופיר". גאר קרייז האמלער אין קין(

 גע• פאפיר גיורירט אף "פירגריזין מיר: געפינען פעלדן
י. שריבין"

 ביי יידיש שרייבן געלערנט זיך האט מחבר דער
 פירשרייבן אים פלעגט ער לעמבערג. אין פינסקער איינעם
 איבערי עם פלעגט מחבר דער און זאץ, ס׳איז וועלכן
 שייכות א האבן גריזן עס, הייסס ווארט. ביי ווארט שרייבן

"אפיר". "פירשרייבן", צו
 אויף אויסדריקן די מיט באקענען זיך לאמיר אצונד

 שפראכן. גערמאנישע די אין געפינען מיר וואס "שרייבן",
 אין גענרצש ווערן וואס ווערטער, די מיט אנהייבן לאמיר

 די דייטש(. אין בפרט )און שפראכן גערמאנישע טייל א
 אין "שרייבן" פון באגריף דעם אנגענומען האבן דייטשן

 אה״ד גלויבן. רוימישן דעם רואם צייט, זעלבער דער
 לאטיי־ פון שטאמט שרייבן( ייד׳ ,801111660 )=מה״ד 801630

 נעמט דערפון (.6011016 ,60116 )פראגצריזיש 8016616 נישן
 סקאנדיגא" שריפט; די אבסטראקטום: ווערבאלע דאס זיך

.8 8111111 וריש

 דעריבער און אריאנער געווען זענען יראם גאטן, די
קענען קירך, ער ש כי גרי דער צו נעענטער געשטאנען

 פץ סוף צום מקורים די און 1 אנמ׳ ,70 ז לצגרוי״פון, 2
צרטיקל. דעם

שריפט. :אייפגערעיט 3



ם י ר ג ־ ה ר ו ש ר ע ד — ר ע ל י ו ו י. 113

 (383—311) 1 וואולפילא ביסהופ זייער ווארט. דאס גישט

 דאס "שרייבן" פאר ביבל־״איבערזעצונג זיין אין באנוצט
פון פסוק דעם ער פארטייששט דעריבער ווארט

 )פון (5;) ץ6קץ01ע^0ע 10x17 עוואנגעליום גריכישן דעם
 ,2 8176 £3016515 !31 :הלשון בזה גאטיש אויף ככתוב( ,העבר

 גאט׳ געמאלט": ס׳איז ווי "אזוי אייגנטלעך הייסט דאס וואט
 מוז מען .* מאלן ייד׳ ,013160 מה״ד אה״ד, •= £30161)30

 אמ" באראקטעריזירט "מאלף׳ אויסדרוק דער אז זיין. מודה
 זילי די מים בלעטער פורפורענע וואונדערלעכע די בעסטן
/ x 0056 3!£601608 גאטישן דעם פון אותיות בערנע

 מיד האבן גאטיש צו פאראלעלע אינטערעסאנטע א
 איז "שרייבן" אויף ווארט סלאווישע דאס סלאווישן. אין

 דער ק.831 סערבאקראאטיש ,006370 ,אוקר ,01836 ,פויל
 מיטן 0015-1108 אין 0015 גריב׳ אנטשפרעכט 018 — שורש
 בונט. 0857 פויליש ,פגל געשפרענקלט"; "בונט, טייטש

 אויף איי בונם "א 6 0183053 ווייטער —. פארעלע״ ״א ק81ז42
 פון פשט אייגנ׳לעכער דער אבגעמאלטס; עפעס פאסכע".

 מיר געפינען שורש אייגענעם דעם "מאלף/ איז 01836
 ,* 1311! גערמ׳ ווערט 0015 איגדאגערמ׳ :גערמאנישן אין אויך

 מזרח־גאלי. אין געשפרענקלט", "בונט, 7 7601! מה״ד אה״ד
פיי". "א ?65 נה״ד "גלאנצן", • ן ע ל כ ע פ יידיש צישן

 עלטסטן און דריטן צום צוקוקן זיך לאמיר איצט
 "בוב• ווערטער די "שרייבן". אויף אויסדריק גערמאנישן

 טאציטום דערציילט עס וואט דאס, באווייזן "בון" שבאבן",
 ״:061103013״ זיין אין קריסטוסן( באך יארהונדערט ערשטן )אין

 )רונעס( צייכנס איינקריצן פלעגן גערמאנער אלטע די אז
 אויסגעשביטענע די באנוצן און ביימער פון קארע דער אין

 געמט דאנען פון צוקונפט. די טרעפן אויף רונע״שטעקעלעך
 ,505 פויל׳ ,56ו<3 ,גאט׳־גערט פון קרובד״שאפט די זיך

 מה״ד ,1111011113 אה״ד מיט 67*7. רוסיש און אלטבולג׳
 ענגל׳ און זייט איין פון 116661! ענגל׳ ,3116116 נה״ד ,51106116

 צוויי" דער פון 8065 נה״ד ,511065 )מה״ד( אה״ד ,5005
׳61376 ענגל׳ באך פגל׳ 8116581356 דייטשן צום זייט. טער

 וו^לף(^=11115 )גאט׳ צערטל׳פארם אייגענע די פונקט ס׳איז 1
וועלוועלע. ייד׳ ווי

ענגליש. אץ ווי ארויסצורעדן 15 2
.£6 נה״ד מה״ד,=£1 צה״ד=£3 גאט׳ 3

.111310x736 פויליש: אין צריבער אויך אגב איז אויסדרוק דער 4

זיך רופט —בתבייד זילבערנער דער — 0056\ 31^6016118 5
 היינט זיך נעפינט וועלכער ביבל, וואולפילצם פון כתב-יד פרעכטיקער דעה
)שוועדן(. אופסצלא אין ביבליאטעק אוניווערסיטעטישער דער אין

פיסצנקל. ייד׳ דערפון 6
 פארעלי שוין ווארט פון פשט דער איז פויליש אין ]אויב

 :לעבעדיק אינגצנצן נאך רוסיש אין ער איז (,205 17 פוו״ב )זע טערט
,0100616 לאט׳ אויך .006301,15 00363861! ,006371, 0307037

וו.[ מ. —שטאם. אינדאגערמאנישן נעמלעכן דעם פון איז 0,65113
.36 1 לעקסער פגל׳ 7
 )פצר ווינקאלעך צלע אין פעכלט סע לעמבערג: אין למשל 8
ריינקייט(,

114

 עס, הייסט מען, פלעגט קארע דער אין .9 כטראפע" "ץ
 איז !(11260 )נה״ד ״ראצף רונעס; די איינראצן איינקריצן,

 גאלט־ענג־ !7156 ,ענגל וואט שורש, אייגענער דער אכער
 ווייט אפגעהיט, דא האט ענגליש ,שרייבן". !(711130 ליש
 איב" אלטגערמאנישע סך א מיט איגאייגעם קאנטיגענט, פון

 אויף ווארט אלסגערמאנישע דאס אויך סטיטוציעם,
ס/ "שרייבן"
 דייטש? אין ווארט דאזיקן דעם סיט אבער איז אזוי ווי

 עט געפיבען מיר ניין, געווארן? ניט אינגאנצן עס איז צי
 קלאנגען״געזעצז: באוואוסטע די לויט געביטן אויך, דא

.1618660 נה״ד ,11260 מה״ד !(,7)11230 את״ד

 באקאג־ אלטער אן אונדוערער דאך ס׳איז "רייסף!
 באטייט ערשטער זיין איז 86115616 לאט׳ דורך אבער טער.

 זיך ער האש אויפגעהיט געווארן. בטל אינגאנצן כמעט
 למשל: פארבינדונגען, און אויסדריקן געציילטע אין בלויז

 )קאנ" 010־11656,2ז־!ס\188, 561 0111011־1188 ,616! \.5־1188 דייטש
 ״6106 865311 !101118)־ !1011618860 פון פארטיציפ דעם טורן(,

 ס-י מען ניצט געשטאלט( געצייכנט שארף א ״,8606 0651311
 (138 £6188-5165 )דעריבער צייכענונג ממשותדיקער א וועגן

 גרויי מיט טשוועקעלעך קליינע ,£6188־03261 און ״צייכן״ברעס״
 " בא ליטערארישער א אין סיי קעם(, קיילעכדיקע פלאכע סע

 די פון סך א וו$ס פאקט, מערקווערדיקער א ס׳איז שרייבונג.
 )למשל סלאיויש אין אריבער זענען אויסדרוקן דאזיקע
 למשל: (.1 פון )ץ וואקאל מה״ד זייער מיט פויליש(

 1 173127), 178, ^(5־1168 ~דייטש) 23-178, 175-11065, 172־0!730

 פלעגט אים מיש וואס שרייבגריפל", "א !7815 און (6531351610
 ,11 טאוועלעך זייערע אויף שרייבן קינדער די לערנען מען

 זיי: הייסן !,7156 ,ענגל פון פארמען די שייך וואט
 פאר־ דיזעלביקע געשריבן".—"שרייבן 1710 !7ז116!-711560

 ,£6112260—11260 מה״ד ,£1112230—11230 זענען אה״ד אין מען

געריסך _ רייסן ייד׳
 אב" ווערבאלע דאם ווייטער. גיין לאמיר אצונד

 לויטן 0616188 נה״ד קלאנגענגעזעצלעך הייסט סטראקטום
 אזוי פונקט פאדטיציפ, לויטן 061188(6) אדער פרעזענס

 ,86501615560 םון 538 06865016188 פ$רם די האבן מיר ווי

 אדער 5618860 פון 538 0 65188 זייט צווייטער דער פון
 שיסן-געשאסן. פון שאס( דער יידיש: )פגל׳ 538 0 6865088

£115 יידיש אויף גיט 06-1188 נה״ד פארם די אט

 בנוגע גענוצט ווערט רואם ,8(3516101 אויסדרוק דעה וועגן 9
ווייטער. זע פאעזיע, צלטגע־מצנישער דער

 ביטולי ענגל׳ דאם בלויז זיך נעמט 86115616 לצט׳ פון 10
 און קאטשערעם ,שרייבן פען", א מיט "שמירן (,0 86115516 דיקע

לאפעטעס".
 און פויליש, אין אריץ אויך איז "רייסן" בצטייט דער 11

 מייעד(; ואין ריס צ(=03 0101365) 1783 למשל : (1 )פון 7 מיט אויך
22178017317 ?81 01017.

 יידיש אין ווייל דורכלאזן, מיר מעגן !710(6 פארם די 12
)פרעטעריטום(, אימפערפעקס קיין נישטא איז

9 11 שריפטן פיל^אגישע
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 וואקאל דעם דא האבן מיד ווארים אנדערש, נישט און
 ווארט, צונויפגעזעצט א איז ״§5 סע הייסט פארטיציפ; פון

§.6-1ס61<6 פון בעצם זיך נעמם "גליק" ווי פונקט

 ״5£ ווארט דאס אז טענה, די פארוים שוין זע איך

 §6115860 פארטיציפ דער ווען בשעת / 1 לאנגע א פארניאגט

 אנווייזן, מען קאן דעם אנטקעגן אבער .1 קורצע א האט
 שורש מיטן געווארן צונויפגעמישט איז ווארט דאט אז

 ^ני די באווייזט דאם (.01088 נה״ד !§,002 )מה״ד "גרוס"
 טרעפן געמוזט אויך זיך ס׳האט און 70 ,ז אויף מערקונג

 האש פסיבאלאגין אלם זי ווייל שארגאראדסקא, ד״ר מיט
 וועגן געטראכט אוודאי בריוו און בריוובשטעלערס די ביי

 ארטיקל איר פון קעפל דאס הייסט דעריבער !רוסן;
(.1 א )מיט שורה״גרום

 *)אנגלאסאק 1 אזגערמ׳ זאגן, געקענט נאך וואלט מען
 דעריבער (,8 שארפע א )= 22 מה״ד ווערט >״״\(6ס סיש

 ריכטיק, זיין זאל עכימאלאגיע מיין אויב פארם, די וואלט
 מען ווי ״§,21 נישט און * ״§51—״§5 קלינגען באדארפט

 פירגריזין, אקסענפעלדן ביי אויך און פיאסק אין דאס הערט
 .8 5 שטימלאזע קיק ניט און 2 שטימיקע א מאל כיידע אלזא

 *בא פשוטער דער מיט אפענטפערן מען קאן דערויף אבער
 אין סארמאגט גרום ,ייד§=1002 מה״ד דווקא אז מערקונג,

 אוןנישט גריסל איראניש )למשל 8 שטימלאזע א דעמינוטיוו
 מיין קעגן נאר ניט ראיה א איז דאס עם, הייסט גריזל(;

עטימאלאגיע.
 !2 דערסאנטע די דעדקלערן אבער איך רועל אזוי ווי

 רייביקע שטימלאזע ווערן יידיש אין פאנעטיש; פשוט
 קלאנבען סאנארע פון שכנות אין שטימיק קאנסאנאנטן

 ,13230 אה״ד (,161 )ענגל׳ 16130 *גאט למשל: נ(. ל, )ר,

 הילדעבראנד• אין )נאך §30161 גאט׳ ;לאזן ייד׳ ,13260 מה״ד
 =0166260 מה״ד (,01661 ,ענג? = 3 0100110 י״ה: 8 ליד,

 )לעמבערג(/ ים ש ז בריוול;—בריף ווייטער: מוזן; ייר׳
 —אויסשפראך( לעמבערגער גאנדז;—) גאנץ ;82001 פויל׳ פון

 נה״ד ,811326 מה״ד ,811313 ,)לאט 811661 ענג׳ גענדזל;
<. ן ז טרא ש שטראם: = גאליציש״יידיש ; 8113556

 איז פארוואס פארטיק. נישט נאך אבער זעיען מיר
 לשון־זכר? דווקא גרים ייד׳ און בייטראל §611226 דייטש

 געפינען !138 §611016 דייטש לעבן ווי אזוי פונקט ענטפער:
 גראם וואס אכט, אין נעמען דארף מען !§.301 ייר׳ מיר
 דעם סיט זאץ. געגראמטער א אייגנטלעך "וויץ", טייטש איו

 גראמאטישער דער אויך זיך בייט פשט דעם פון איבערבייט
 דער אונטער אנטשטאנען גרים" "דער איז אלזא .* מין

אויבן. פגל׳ גרוס׳/ "דער פון השפעה

.70 ז׳ לאנדוי״בוך וויינרייך, 1
"גריול". פ$רם די :סוף צום אונטן ווייטער סגל׳ 2
אונטן. ווייטער ציטאטע די זע 3
§.11020 §:1108 אויסשפראך: 4
 ד♦ פון מין גראמאטישן וועגן ארטיקל מחברם דעם זע 5

.264—249 לאנדוי״בוך יידיש, מזרח״גאליצישן אין הויפטווערטער

 קומט "נרים", א וועגן זיך ס׳רעדט וויבאלד ^בער
 א וועגן דווקא דא ס׳גייט ווייל שורה, א לאגיש צו אויך

 ד$ גאנצןזאץ. א ד״ה פסוק, א וועגן נישט און )=צי_יל( שורה
 (,231ץ5 )פויל׳ 0100111189, ?1.131155 דייטש אין זיך מיר דערמאנען

 0100(11158 1161 §6!ש301501160 ק1111010§16 פוילס למשל

 .461188 <161 3ס§61536115186116ס 013010131!1< זיווערסעס אדער

 א $ן מען רופט 23ע!8 פויל׳ אויך און ווערטער מיטביידע
 הי שור ציטירטע די אמת, אפהאנדלונג. קירצערע א קיצור,
 אין זיי דערמאנען פרט איין אין אבער זאצן, זענען גריסן

 ד^ס עיקר דער "לאנג־שורות", עפישע גערמאנישע די
" "פעטער". וועגן זיך ס׳רעדט וואו ביישפיל,

 מיר האבן ״¥!״,16 "ריצן, ווארט דאס דערקלערנדיק
 פערז אלטגערמאנישער דער רונעס. וועגן גערעדט שוין
 אדער י 8131116101 אזוי־גערופעגעם אן פארמאגט האט
 די וואס דעם, אין באשטאנען איז ער אציע, ער ט י אל

 מיט אנהייבן זיך פלעגן שורה איין פון ווערטער באטאנטע
 רונע• סקאנדינאווישע עלטסטע די קלאנג. זעלביקן דעם

 פארשטארי דעם דורך ארויסגעגעבן און געזאמלט שריפטן,
 פון פארם די רוב דאס האבן וויממער, פראפעסאר בענעם

 וואס הייבונגען, פיר מיט לאנגסטראפעס עפישע אייבציקע
 אנטי אים דורך עלשסטע די זיך(. )גראמען זיך "שטאבן"

 אארהווס אין מעדיהארן גאלדענעם אויפן שורה דעקטע
 געשריבן זיך, לייענט י״ה, 8 פון שטאמס וואס )נארוועגן(,

אזוי: אותיות, לאטייגישע מיט

£0(1)( ^^££^0^811^ ^0£11א0א^
8 100^^7

 רעם געגרייט האב האלצינג ]רער[ )ה(לעוואנאטט איך
.8 ד,ארן

 איך ציטיר סטראפעם אליטערירנדיקע דייטשע פון
י״ה( 8) צויבערשפראכן מערזעבורגער די פון שורה א

?1101 60(16 1500(130 ססזססע 21 11012310
.11)£11601 ¥002 810 ¥0100 83166165 66010 00311 60

 וואלד[, ]אין האלץ צו נעפארן זענען באלדער און פאל
פוט. רעם אויסנעלונקען פערד באלדערם ויך האט

 "שטאבן" זיי אין וואס שורות, צוויי מיר האבן אט
*נע לאמיר איצט ווערטער. צוויי צו מאל צוויי זיך צווישן

 צדעם קיין געפ^רן איז פעטער ,דער .69 ,ז לצנדוי״בוך, 6
סחורה". קויפן

)סטראפע(. 813¥6 עננל׳ און בוכשטאב פגל׳ 7
 )פרעט׳(. 13\¥160(3) —)פרעז׳( 130]30 אורנצרדיש—גאש׳ 8

 >שלעכטס- ס£1116]18 גאט׳ §;¥016\ פויל׳§=3־1ץ¥\ס ,רום פגל׳
"גרייטך. 2סס\¥6ס אה״ד און "שיף׳שטריק" ¥\ס! ענגל׳ טוער".

 די זענען זיך שטצבך" וואם אריגינאל אין ווערטער די ביי 9
אונטערגעשטראכן. אותיות ערששע

 4111106116601561168 (,813006) פרוינע לויט ציטירט 10
.85 ,ז ,1911 האללע אויפלאגע, טע7 ,£656£ס611
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 לייענט עם (.69 ז׳ )לאנדוי״בוך ביישפיל קוויטקאם מען
:אזוי זיך

סחורה". קויפן אדעס קיין געפיארן איז ! פעטער "דער
 טייל: ערשטן אין דא? אליטערירן ווערטער וועלכע

 קיין העלפט: צווייטער דער אין געפארן, און סעטער
 געבויט עם, הייסט איו, שורה דאזיקע די קויפן. און

 או סטראפע; עפישע אלטגערמאנישע אן ווי אזוי פונקט
 איין אין אליטעראציעס צורי טרעפן זיך פלעגן דארט אויך

 הילדעבראנד־ליד, פון סטראפע אזא באווייזט שורה,
י״ה: 8 פון דענקבאל שפראכיקן דייטשן עלטסטן דעם

631 0130 171111 ס? 5061113 10 1010 80604301610 .י

 ריי דער אין נעשטעלט שטענדיק מיך האט מען וואו
שיםנדיקע. די פון
 ,01111—0130 העלפט ערשטער דער אין מיר האבן אש

 אונזער ביי .506013111610 — 8061113 3 צווייטער דער אין
 גע־—פעטער צי אפפרעגן, געקענט מען וואלט ביישפיל

 הייבט ווארט איין ווייל אליטעראציע, אן טאקע בילדן פארן
 טענה דאזיקע די ג. א מיט אנדערע דאס פ, א מיט אן זיך
 אויער, פארן נישט און ארג פארן פאראן גאר בער א איז

 לייע" מיר באטאנט, נישט איז — גע פרעפיקס דער ווארים
 אפגעראטע- אליטעראציע די איז ארום אזוי און געפארן, נע!

 הילדע־ פון ארייגפיר דעם ן הער נ$ך ל$מיר אגב, וועט.
בראנד״ליד:

 איך ציטיר פאקט דעם פון סימן כצרצקטעריסטישן אלם 5
 דעם איבער גיט רואם נצשטשאנע" ,פיש לעמבערגער שפצסיקע ד$ם

 ק,162113 86167026^ פגל׳ קוימען״; אויפן אנשרייבן ״מעגסט אויסדריק:
 מיט יל6וו#רםש ק152) 1110(61 616 £856 5011161600 דייטש

(.03 5013016—1138202307 ן; ש י פ

□86££6 631 £1116113 11[
.4 01110110 36000 1110)111116 5111 632

 )די !״—11811110 און £1—116113 זיך "שטאבן" דא
 ייד׳=11! און גע ייד׳=£1 פרעפיקסן גישט״באטאנטע

 באדיי" שום קיין גישט האבן אאז״וס )דערציילן דער
טונג(.

 צו אליטעראציע די זיך נעמט וואנען פון $בער גוט,
 געי דווקא וואלט טראפ דער ווען בשעת )אדעס(, קיין

 דער- צו דאס גריבג אבער ס׳איז ס? אדע ף אוי זיין דארפט
 עם און רבי, דער פירגעשריבן האט ביישפיל דאס קלערן.

 איבערי עס זאל תלמיד דער דערצו, באשטימט געווען איז
תלמיד דער אז אנשטויסן, זיך מען קען אות־באות. שרייבן

 ר ע ש ע ם דווקא ס׳שטייט פארוואס קלאר, שוין איז אצונד 1
 צווייטנם צ וועגן נאר מען זאנט "פאטער" ער. ט פא למשל נישט און

געווען מבטל וואלט דאם טאטע. מען זאגט אייגענעם אויפן פאטער;
 וועגן פעטער. בלייבן געמוזט האט דעריבער און צליטערצציע, די

 פראנצויזיש: אויך פגל׳ מצמע לגבי מוטער און טצטע לגבי פאטער
 ,1116 1311161—ק3ק(3) ענגל׳ און 13 01616—0130130,16 ק616—ק3ק3
 טצקע זענען הויפטווערטער ערשטע די ;1116 010(1161—013(013)

-(.61 )אויף קרובים פון נעמען צווייטע די צערטלנעמען,

.51 פערז ,81 ז׳ ברויגע, 2

 דייטש: אין “^1נ1311"( מים שגיידן, שערן, ווערטלעך: 3
,,מחנה". 616 801131

 בא׳ זיך האבן קעמפער די אז זאגן, געהערט עם האב איך 4
 .115 ז׳ אויף 3 אגם׳ זע 01110(10 וועגן (.80 ז' )ברוינע, צליין. געגנט

 איבער־ $דער פירשרייבנדיק פלעגן רבי דער ארך און
 קול א ארף הרך ווערטער אייבציקע די נאכזאגן שרייבנדיק

 וואש זיך, נעמט דאנען פון און זיך, פאר שטיל אדער
טראפ. זעלבשטענדיקן א באקוסען ארך ה^ש ן יי ק

 טעכני" דער פארוואס שרן, מיר פארשטייען אצונד
 אללי אן ביי בלויז שורה־גריס. דווקא איז טערמין שער

 געווען גרים אויסדרוק דער איז סטראפע טערירגדיקער
 זיך, ס׳פארשטייט לאגיש. סיי דדסשאריש סיי ארט אויפן

 טעי־" דער פאראן געווען שרן ס׳איז וויבאלד שפעשער, אז
 שורות אויף אריבערטראגן געקענט שוין אים מען האט מין,
 אנדערע די באווייזן דאש אליטעראציע. אן אן זאצן און

 ך י א פארעווע דאס ,69 ז׳ לויט שטייט, עם וואו ביישפילן,
 באך ס׳איז $בער פעטער, אליטערירנדיקן דעם אנששאט

 פריערדיקן פון קורצקייט שארפע די אפגעהיט לכל־הפחות
 און סחורה )"".קויפן 70 ז׳ אויף ביישפיל איבעם ביישבילן;

 שרן איז אאז״וו"( ווייץ טשעטווערט הונדערט געקויפט האב
 דער פון כאראקטער דער און פארנעם דער צעשטערט

 דערגאי־ פראזאאיש־ניכטערער דער אדאנק שררת• אלטער
 נאר באשיימפערלעכער, און לאגישער זאץ דער ווערט צונג
פארוואסערט. ארך צייט דערזעלבער אין

 האבן דערקלערונגען זיינע אז האלט, מחבר דער
 ריכטיק דארף טערמין טעכגישער דער אז דערוויזן, בולט

 שורה" באר "שורה־גרום", ניט ווערן געלייענש און געשריבן
 פאר" מען קען אדום אזוי נ^ר אז און י(, א )מיט גרים

שורה. מיט שייכות דאס שטיין

 באשלוסן, שפראכגעשיכטיקע וועגן גייט עם אויב
 איז גרים וו^רס דאם אז אונשערצושטרייכן. כדאי איז

 גייט מקור זייער וואס יידיש, אין ווערטער יענע פון איינס
 דעטזעל־ פון ארך זעען מיר צייטן. אלטע גאר אין צוריק
 לשון דין אין ה^ט וואם קיבוץ, דער אז ביישפי^ ביקן

 היינטיקן ביון אומפארענדערט כמעט ווארט דאס אפגעהיט
 דעם מיט שייכות נאענטער א אין געפונען זיך האט טאג,

 דאס אויסדריק. דער שטאמש שפראך זיין פון וואס קיבוץ,
 בפירושן א נאך דא האבן מיר ווערטער, אנדערע מיט הייכט,

 "שרייבן" באגריף פארן האבן פוילן אזדייידןא-ן באווייז,
 דערהויפט איבערגענומען שפראך גערעדטער דער אין

 גערעדט ניט זיך צווישן האבן זיי אז און ווערטער דייטשע
 דייטשלאנד פון אריבערגענומען האבן זיי .5 סלאוויש קיין
 זיי האבן אליין דייטשן די וואס אויסדריקן, אלטע גאר
 5 איז צענטנערשווער פרוי ווי גישש, און גענוצט, נישט שוין
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 ערשט ארן י״ה 18 ביזן אפילו פויליש גערעדט ,* משער
 דער אין זענען )וואט דייטשן איינגעוואנדערטע די פון

 אנגענומען אסימילירט( געווען אן לאבג פון שוין אמתן
 ליטערא־ פון ארויס לאנג שוין זענען וועלכע אויסדריקן,

דייטש. רישן

ניבעלונגענליד. פין 8 פתב״יד 6
 אין (80661(61) שעפעל י. באזינגט קלויסשערם דאזיקע די ך

י״ה, 10 פון צייש די באהצנדלט וועלכער ״עקעהארד*, ראמאן זיין
 וער פון ביבליאטעקער קצתן, י. ה' דורך איבערנעגעבן 8

לעמבערג. אין קהילה״ביבליצשעק יידישער

 אזוינע זאך: אזא למשל מכער איז מחבר פארן
 אוים" געקענט באר האבן (1361 פון ז61נ9) רבי ווי ווערטער

 פו• 3 די חייל שפראך״געביט, דייטשן אמתן אן אין קומען
 נאכי דעם אין 1 פון השפעה דער אונטער איז שורש נעם

 דאם .6 אין איבערקלאנג על־פי אריבער בייטראף קומענדיקן
 פוילישע האבן ממילא און י״ה, 9 פון קלאנגען״געזעץ א איז
 דייטשן, די פון פארם די איבערנעמען געקענט נישט דאך יידן
 עקסשן אין פוילן. קיין געקומען י״ה 13 מיטן אין זענען וואט
 אנטלייאונג אן וועגן רעדן געקענט נאך מען וראלט פאל
 דייטשלאנד. פון אייגגעוואנדערט זענען וואט יידן, די ביי

 דעם אויטטייטשן מען דארף השפעה דייטשע א ווי גיכער
 דאנען )פון !421107 טלאוויש ,1161102 שטאט דער פון נאמען

 "האליטש-לאנד"( = ע י צ י ל א ג נאמען דער אגב שטאמט
דגיעסטר. ביים

 *זע־ וועלכע יידן, וואט מערקווערדיק, אויך ס׳איז
 דער מיט בארירונג אין געקומען לענדער אלע אין נען

 דייטשן, פראנצויזן, )דהיינו: באפעלקערונג קריסטלעכער
 יידישער עכטער זייער אין נישט האבן אאז״וו(, פאליאקן
 באגריף דעם פאר באצייכענונגען סלאווישע די שפראך

 דאס, איז אמת אז אפענטפערן, מען קען דא .2 !!?0116
 אויך ?00116 ווארט דייטשע דאם דאך ניצן יידן די נאר
 קלינגען געדארפט אייגנטלעך יידיש אין וואלט וואט ניט,

 ארויס־י דווקא מחבר דער האט טענה דאזיקע די •8 *קערך
 ד$ם וואסער. מיל זיין אויף גראד איז זי ווארים גערופן,
 קלויס־ בידוע הייסט <!116116 דייטש פאר ווארט יידישע

 ,)לאט 0165110 שפעטלאטייניש פון שטאמט וואט ,* טער
 איז צי נאר <!.108161• נה״ד ,0165161 אה״ד ;5 (0131181111111

זאך אייגענע די ^(01130161^5, <!1382101) <!108161 א דען

1 .ק 66ס1ס6ז87^\6ע\סז3, 0 §]7ץ1ס< 2766׳^ ?01־
806, 03 1-11^16 1 ?1151. 87160 6216]0^7• ^21־523^3 1907

 תפילה" רוימישן א צווישן פאליצקן די אונטערשיידן בידוע 2
 אויסדריק ערשטן דעם (.06ז<!16\7) גריבישן 8 און <!(080161) הויז
י״ה. 10 אין טשעכיע פון צריבערגענומען סצליצקן האבן

 <!11011־ פון <!,1101688 פון <!,16101387 פון קערמישל, פגל׳ 3
פצרוויילונג. (6 יריד, (3 פשט מימן 016556

.0101516! ענגל׳ פלג׳ 4

 געפילדעמע שורש דעמזעלביקן פון דאם אריך פגל׳ 5
 בצטייט !?31186 דייטשע דאם ל, ז י י ל ק קלויז, ,ייד=01ע53

 ד$ס .0100301108 גייכיש מתבודד, א פון אויפהצלט איינזאמן דעם
 פויל׳ \!,46סס11 נה״ד ,01110011 מה״ד אין געגעבן האט ווארט דאזיקע

 1סע!׳\516ז דייטש ,0100351^1־ פראוואשלאוונער דער דערפון .0101011
 638 למשל קצטעורע", צ" אויך אבער וועשמפאלן, אין )שטאט

(.8(13586111201 ג1סמ816ז

 גע" מאנאסטיר איטלעכן אין ניין. קלויסטער? א וואט
 דעם 1צ נאך געהערן דעם אחוץ אבער "קירך", א זיך פיגט

 אין מאנאסטיר א עם הייסט אאז״וו, גערטענער וואוינצימערן,
 ערשטן דעם אז ווייסן, מיר בנינים. קאמפלעקס גאנצער א

 אי, 529 יאר אין געגרינדעט האט בענעדיקטינער״מאנאסשיר
 בענעדיקש הייליקער דער נעאפאל( )אונטער קאסינא מאנטע

 אויף אבאטשאפש בענעדיקטינער עלטסטע די נורסיע. פון
 אין סאנקש״ואללען איז שפראך״טעריטאריע דייטשער דער

 אירע דורך דערהויפש בארימט איז וואט י״ה(, 9) שווייץ
 ס׳באווייזט ווי .8 * 6 סיטלעלטער פון אוצרות ליטערארישע

 נאך עקסיסשירט קלויסטערס־מאנאסשירן האבן נאמען, דער
 ג;" גוט פעשטונגען, אמתע געווען זענען דאס י״ה; 9 אין

 געווען איז יעמאלט .7 אטאקעס שונאם דעם קעגן שיצש
 מאשגי־ די פון לעבן דאם ווירטשאפט, נאטוראלע א בלויז
 דעריבער דארף. אויפן אפגעשפילט זיך האט קלאסן ביקע
 קלויכטער־ און קלויסטערס רוב דאס געפונען דארט זיך האבן
 ,ט שט די אין איינציקווייז שטייען וואם "קירבעם" וועגן שולן.

 (0001 )דייסש קאשעדרעס געווען. ניט רייד קיין נאך איז

 ווארם ייד׳ דאש שפעשער. סך א ערשש אנטשטאנען זייגען
 בא־ איז וססס, דייטש פון זיך נעפט וואס ,8(1001) טום
 געוועל־ האט מזרח אין מערב״יידן. די ביי נאר קאנט
 דער־ ר. ע ש וים קל ווארט דאס אויסשליסלעך טיקש

 תקופה, א פון ששאמט ווארס דאם אז געדרונגען, איז פון
 קיר" )מיט קלויסטערס״מאנאסטירן געווען שוין ס׳זענען ווען

 קלויסטערס" זעלבששענדיקע קיין נישט נאך אבער כעס(,
 ראיות, איבערצייגנדיקע איך, האלט זענען, דאס קירכעס.

 ביים דירעקט לשון יידיש זייער געשעפש האבן יידן אז
 "יידיש־׳דייסש," די גענומען וואלטן זיי אויב ווארים קוואל,

 איינגעוואג־ זענען וואס קאלאניסשן דייטשע די ביי שפראך
 .ש געה אן תמיד פון שוין ם־ר וואלשן פוילן, קיין דערט

 1< 382<0ז פארם סלאווישע די "קערך". ווארט דאס יידישן אין

יידיש. עכטן דעם אין נישט אויך אבער זיך טרעפט
 סלא־ קיין גערעדט נישט האבן יידן אז ראיה, א גאך

 5יידיש די מען ניט עליה דער ביי וואס מנהג, דער וויש:

 תחילת" די וואריט פארם; העברעאישע א צוריק מענער״נעמען
 נישש פארדייטשש, מען האש נעמען העברעאישע דיקע

 נאי איין מערנישש דערמאנען דא וועל איך פארפוילישט.
 אבער העברעאיש. איו מנחם ל. ענד מ מנחם מען:
 "קליינער אויסטיישש געוויינלעכער דער מענדל? איז ויאס
 נישש זיך לייגט מענדל(—מאן קענדל:—קאן ווי )אזוי מאן"
 )מענדעלע( מענדל אויס טייטשט מחבר דער שכל. אויפן

 טרייסשג• "דער מנחם העבר׳ פון איבערזעצונג אה״ד אן אלם
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 "די 0160116 מה״ד=1ז16מ111 אה״ר דערפרייענדיקעו", דיקער,
. 1 ד״ פריי

*

 אפ" און ענין אונזער צו אומקערן זיך לאמיר אצונד
 פון פארשפרייטונג געאגראפישער דער אויף זיך שטעלן
 יידן אוקראאינער ביי נאכפרעגענישן די טערמין. אונזער

 לאנדסלייט בייזיינע אבעך פעולה, קיץ געהאט נישט האבן
 אג־ שוין ס׳איז ווי הצלחה. מער געהאט מחבר דער האט

 דער אליין מחבר דעם אין אריינפיר, אין געווארן געוויזן
 קולטור״רעפע־ גייער, מ. ד״ר נאר באקאנט. ניט אויסדריק

 שורה־ א קען לעמבערג, אין קהילה יידישער דער פון רענט
 אנדערע די ווי אוים עם טייטשט ער §(;1ז3 !!20£ גריזל
 האב איך ווען אבער שורה, איין ן אי גרוס א פאר
 געזאגש, ער חאט לאנדוי־בוך, פון זאץ דעס דערמאנש אים

 "גריזל". דאס "ווערטלעך" צו נעמען נישט טאר מען אז
 דער פון דירעקטאר איגעל, ס. ד״ר האט טאג דעמזעלביקן

 לעמבערג, אין שול״פאריץ יידישן פון גימנאזיע קלאסישער
 שורה־ דאס אז אנפרעג, זיין אויף מחבר דעם איבערגעגעבן

 גע־ וועגן דא גייס עם זלאטשעוו. אין באקאנט גוט איז גריזל
 אשורה דערויף אן שרייבט רבי דער וואס פאפיר, ווייעטן

 אויך האט ער נאך; זי שרייבן תלמידים די און יידיש אויף
 אג" אויך מען האט נאמעןן דעמזעלבן מיט אז אנגעוויזן,

אפירן. מוסטערן", "קאליגראפישע גערופן
,דערזעל• אין גימנאסטיק פון לערער צין, י. אינזש׳

̂ 11(1. ^\6ז16ש1נ11611 (,50111(16) שאדע פגל' אה״ד וועגן 1
 — .2098 1 לעקסער מה״ר: וועגן ;6021 ז׳ ,1882—1872 האללע אויפל׳, 2

 טיטל דעם פון געקענט מען וואלט נעמען, ביי שוין האלטן מיר אז
 פאר־ פונקט פארהעלטעניש היסטארישע דאס פארשטעלן יידיש אין *"הער׳
 סיטל מיטן האר זיין צו געווענדט דינער דער זיך האט אנהייב אין קערט.

 שפעטער בעל-הביתטע. מיט ווייב בעל־הביתם צום און בעל-חבית
 אוועקגע־וארפן אויפקלערונג דייטשער דער פון השפעה דער אוגטעי־ מען האט

 אפגעשטאנען, און פראווינציעל פאר זיי באטראכטנדיק טיטלען, דאזיקע די
 )טה״ד "פרוי" און "הער" טיטלען דייטשע די דעם אנשטאט איינגעפירט און

 גערופןפער. לכתחילה זיך האבן נעמען די מיט וואס ,סעעססזע(, 1ו61ז6
 שטראסבורג פון גאטפריד עפיקער )דער שטאנר ריטערשן פון זאנען

 פון וואלפראם אבער "מייסטער", א נאר "הער' קיין געווען ניט איז
 "העי־ן"(. געווען זענען פאגעלוויידע דער פאן וואלטער און עשענבאך

 אויף באגרענעצט געווען נאף טיטלען דאזיקע די זענען י״ה 18 אין נאך
 אדלשטאנד, פון פערזאן א וועגן נעזאגט זיך האט "פרייליין" אדללייט;

 )פון "מאמזעל" א "יוגגפער", "יונגפרוי", א געווען איז בירגערלעכע א
 א עפעם אנבערופן מען האט האר מיט (.013(16010186116 פראנצויז'

 א לעמבערג: אין היינט נאך למשל פארנעם"; "א מאן, פיינעם א יחסן,
"טיראן". —נריהאר אייב "יפהפיה"; א — הארןימענטש
 ב ר אלמן דעם אנשסאט יידיש אין שוין מיר האבן לעצטנם

 באווייבטע( ביי גענוצט נאר אבער ווערט )וואס אאז״וו שלמה רב יעקב,
 פאניע למשל: פאמיליע-נעמען(, )ביי ק3016 פוילישע אפיציעלע דאס

 הגם יצחק, פאגיע אדער מיגצער רב נישט קייגמאל אבער מינצער:
 פסיכא" איז דאס אאז״וו. סגק16 ]026116 דווקא מען זאגט פויליש אויף

 קלעפט יעקב' אדער יצחק א צו ווארים אויסגעהאלטי, גאנץ לאגיש
ווצגט. אן ארבעס אן ווי "פאניע" א זיך

 11001362), טלומאטש פון שטאמט וועלכער גימנאזיע, ביקער

 די אויך קאן וואיעוואדשאפש, סטאניסלאווער (,301820^66
 פערזאנען דערמאנטע ביידע די לויט שורה־גריזל. פארם

 דאס שורה־גריס. א אויף זאץ "פעסטער" קיץ נישטא איז
 ווארט, פון אנטוויקלונגס־שטאפל לעצטער דער מסתמא איז

 אדעס וועגן ביישפיל דאס האט גאליציע אין דא ווארים
 געמעגט דך רבי דער האט זינען, קיין געהאט נישט שוין

זאץ. א פאר וואס אבי אויסקלייבן
 פארשפרייט איז כערמין דער אז מיר, זעען בכן

 באקאנש באר ער איז לעמבערג אין הגם מזרח־גאליציע, אין
 אן מחברם דעם געווען איז גייער ד״ר דור. עלטערן דעם

 דעמזעל־ אין געוואוינט האבן עלטערן זיינע שכן. אלטער
 דערציאונג. חסידישע שטרענגע א באקומען האט ער הויז. ביקן
 און וואיעוואדשאפש( )טארנאפאלער זלאטשעוו, לעמבערג, פאר

 אויפגע־ ווארט 6דא אלזא איז וואיעוואדשאפט סטאניסלאווער
 אין עם, הייסט גייט, פארשפרייטונג געאגראפישע די וויזן.

 מזרח־גאליציע, קיין זייט איין פון אוקראאיבע: פון ליניע א
 מעג מען אבער קאבט. לובליבער קיין צווייטער דער פון
 וויינרייכם אויף אפרופן ווייטערדיקע די אז ריכטן, זיך

 מחבר דער בילד. דאס פארענדערן אביסל וועלן וועבדובג
 אפרופן. מורח״גאליציע אויך זיך וועט אפשר אז האפס,
 צפון־מערב־יידיש אז :היינט שוין קלאר איז זאך איין אבער
ווארט. דאס נישט קענען קורלאנד( ליטע, )ד״ה

 סוף צוט בקשה וויינרייכס ד״ר אז מיינט, מחבר דער
 לאנדוי־ פון 72 ז׳ אויף ארטיקל שארגארדאסקאם ד״ר פון
 און אויסגעפאלגט, טיילווייז ווייניקסטן צום ער האט בוך

 טעזים: דעם דערוויזן בולט גענוג האט ער אז אים, ס׳דוכטזיך
 א בלויז איז "גרוס" גע-ריסן(. )פון ס גרי נאר גרוס, גיס

פאלקסעטימאלאגיע.
 אויס־ פאלקסעטימאלאגישע סך א ברענגען קען מען

 אפ־ זיך לאמיר יידיש. אין ווערטער אלטדייטשע פון טייטשן
 גע" ט יש נ ווערטער־פארל: איין אויף מערבישט שטעלן
 דאס: פארטייטשט מען געפלויגן. ט ש ני גן, י שטו

 באפרידיקש מיך אבער .016111 263116§60, 016111 §6110260
 ציישווארט דאס וואס דעם, אחוץ אויסטייטש. אזא נישט

 דעם האש און נה״ד פון דירעקט גענומען איז ן ג י י ט ש
 פארם קלאנגענגעזעצלעכע די וואלס טיגן, ש גע פארטיציפ

 צייט־ אזא §.6§11§0—81ס§^ ה־יסן געדארפש לעמבערג אין
 ארום אווי ? נישטא לחלוטין אונז ביי אבער איז ווארט
 געבילדעט איז "געשטויגן" אז מיינען, געקענט מען וואלס
 אויפן נישט זיך ס׳לייגט אבער געפלויגן. אויף גראם בתור
 ווא" דעם "פארגוואלטיקט" אזוי האבן זאל מען אז שכל,
דארף 0] וואקאל דעם אז מחבר, דער האלט דעריבער קאל.

 אויך אפשר לעמבערג, צו נאר שייך מסתמא איז אונז" "ביי 2
 נאר ;שפראכגעביט אונזער פון טיילן אנדערע און מזרחיגאליציע צו

 פארטיציפ דעם און "שטייגן" צייטוו^רט ד$ם האט שטייגער א ווילנע
 געשטויגן", איז דאלא־ "דער ווי: זאץ פראזצאישן אזא אין "געשטויגן"

וו.[ ]מ. פארבינדוגג, שטייענדיקער יעטווידער אויסער ה*ד
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 קאנסאנאנש דער אבער קלאנגען״געזעץ, לויטן שטיין טאקע
 דער געווען איז לכתחילה אז און געווארן, פארביטן איז

 געפלויגן ט ש י נ ן, ב י ו ט ש ע ג ט ש י ג * :אויסדרוק
 געשטויגן, נישט(=01€61 £68(0660, (הסת! £6110£60 1 )=

 פון פארטיציפ דער איז £6510660 יגן. לו ם גע נישט
 81306 וואט שורש אייגענער )דער 8(16660—8(06—(£65(0660)

 מסא 8(16660" ג. שטויב" ווי זיך "פוגאנדערפליען "שטויב"(
("116 ¥0£61 6ז866ה601<1 311861030(161.•

 דאש מעגלעך, איז £ אויף 6 פון איבערבייט דער אז
)לעמבערג(: קינדערליד יידיש א באווייזט

מעד גוטן ביילע האסטו
;8הייבעד דעם דיר זשע גא

 שפעט, שוין ס׳איז מיינען, וועסטו
זייגער. דער איז צוועליף

 גראם וועגן זייגער. — הייבער :אלזא איז גראם דער
.00 ת3£16 (0 סק ]!<3616 פויליש נאך פגל׳ £—6

.1926 ,2 סעפטעמבער

$

ה[. ם ם ו ]ה

 מחבר: דעם צוגעשטעלט האבן מאטעריאל ווייטערדיקן
 ארן פאלקסשול" יידישן פון פארשטייער מינצער, י. ד״ר (3

 *שורה דאס קען ער לעמבערג. אין מיטלשול-פאראיין
 נאר פארשיידענע, דארטן פאראן זלאטשעוו. פון ל ז גרי

 געפארן בין "איך ער: דערמאנט אנדערע צווישן
 פא" באשיימפערלעכע א מיר זעען ג". ער ב לעם ן יי ק

 ס". אדע קיין געכארן בין "איך :גריזל צום ראלעלע
 דער געווען לעמבערג איז ייד מזרה־גאליצישן פארן

אדעס. אוקראאינער פארן וואט האנדלס־צענטער, אייגענער
 ווייז וואיעוואדשאפט כארנאפאלער פון (.0 און (6

 פשעמישלאן אין געבוירענער א זיידען, מ. ה׳ אן ווייטער איך
 דרום" אויף שעה 2/יג זיך געפינט רו^ס כטאראסטעשאפט, )א

 העברעאיש פון לערער פעלד, מ. און לעמבערג( פון מזרח
 בזשע" פון לעמבערג, אין גימנאזיע" "יידישער דער אין

 הייגט פארמאגט וועלכער דרוס״מזרח(, אויף שעה 5) זשאן
 די קענען צוויי די לעמבערג. אין טאבאק״״פארלאג" א

פירשרייבן פלעגט רבי ער ד וואס ל, ז י שורה-גר פארם

 דיאלעקטישן צפון־דייטשן דעם רויטערן, פריץ ביי פגל׳ 1
 נידערדייטש אויף .06( 8^3660, 06( (13§6ס (:1874 — 1810) דיכטער

 = £1760 ענגל׳ ,סגל ,*£6 פרעפיקס דעם נישט שארטיצים דער האם
 ;01-11660 אה׳ד [:61=1] £3־161140 גאטיש אויך ,£6־£666ס נה״ד
 דעם )אן 11146 ענגל׳ דעם אנטקעגן און — £16106 נה״ד : £61106 סת״ד

£6.)
 סה״ד ,8(10630 מערב ;81006 צה״ד ,5(36ס]-8 ג^ט׳ 2

 און 1ס1ז23\73 ,1<0ז2 פויל׳ סגל׳ "סצרע"; 8(6301 ענגל׳ ;8(16660
.6005(60 ,0005( דייטש פיט ,שטויב" <105( ענגל׳ און ;6זס27€

.1־16661■ דייטש: 3

 נאכשרייבן. עם פלעגן יענע און מוסטער, אלם קינדער די
ביישפ^לן. פארשיידענע פאראן

 דעם האט געגנט, פערעמיסלער מיטלגאליציע, פון (4
 ראבינער לעמבערגער דער מאטעריאל צוגעשטעלט מחבר

 שורה־־גריזל. פארם די גאר קען ער פרייגד. ל. ד״ר
 פון ציטאסע העברעאישער א וועגן דא עס גייט אים לויט

 געהייסן ברירו יעדער שוין האט שפעטער און בריוו א
אןאייבציקע. איז מיינונג דאזיקע די נאר שורה״גריזל. א

 געגעבן האט זיידען ה׳ וואס אינטערעסאנט, ס׳איז (6
 פון טייטש דער אייגנטלעך איז "וואס מחבר דעם פרעג א

 האט גרוס א וועגן אז געדרונגען, איז דערפון גריזל?"
 ד״ר ווען צייט דער אין געטראכט, נישט אינגאנצן ער

 יידישן פון קאמיטעט פון מיטגליד פרענקל, ד״ר און גייער
 שמועט א אין לעצטער דער מיטלשול־פאראיין, און פאלקס"

 )פון "גריסל" א וועגן געטראכט האבן מינצערן, ד״ר מיט
גרוס(.
 אייבער־חזן דעם דערמאנען גאך לאמיר סוף צום (1

 אוקראאינער אן לוואוויטש, ,ה טעמפעל, לעמבערגער פון
 קיעווער פאר "שורה־גריסל)!(" דאס אויף ווייזט ער ייד.
 ארייג" דער ער, זאגט געורען, ס׳איז געגנד. פאלטאווער און
 מאמן, זיין צו שרייבן סלעגט יינגל א וואס בריוו, א צו פיר
 טראכט לוואוויטש לשון־קורש. אויף סיי יידיש, אויף סיי

 צוריקדעם איך נעם דעריבער גרוס. א וועגן אויך אלז$
 געקענט גישט מיר האבן יידן אוקראאינער די אז זאץ,
ווארט. דעם פון דערקלערונג שום קיין געבן

 ציטא־ העברעאישע וועגן רעדט פריינד ד״ר ווי אווי
 דעם אויסצופארשן חוב זיין פאר מחבר דער האלט טעם,
 האט ער אז טענהן, געקענט מען וואלט אגיט ווארים ענין,

 ארגומענט אן וועגן וויסנדיק גישט געמאכט בכיוון זיך
געפאסט. נישט אים האט וואס

 פון פריוואטבריוו "יידישע די מחבר פארן ליגן אט
 ,4 וואכשטיין ב. ד״ר און לאנדוי א. ד״ר פון ״1619 יאר

 ארייני וועגן אריינפיר( )פון xx1^ ז׳ אויף זיך ס׳רעדט וואו
 "גאר :הלשון בזה גייען זיי פרויען־בריוו. אין פאר־־פארמולן

 דיר זאלן דיא ן יאר זעליגר גוטר טויזנט[ ]אדער: פיל
 צו• א פאר גראם צווייטן א מיט נאך אדער וואר", ווערן
 אן ווייז איך .5 האר״ אוג׳ הייפט דיין אויף ן וואר ״... גאב
 קירצערע די אז )דארט(, ווייטער באמערקונג דער אויף

 פאר" זענען יינגערע די און עלטערע די זיינען פארכולן
 "שלום אנהייבן: די זענען זעלשעגער ,8 געווארן ברייטערט

 אוג׳ צייט אליר צו ן גיזונד אוג׳ שלום "פיל גיזונד", אוג׳
העברעאיש: אויף אן הייבט שרייבערקע איין נאר שטונד";

.1911 לייפציק ארן ווין 4
 לעצי די .6006( ,60066( מה״ד צה״ר, ,63061(6 גאט׳ 5

 ,העם׳ פויל׳ דער זיך נעמט דאנען פון שלעזיש: דערהויפט פארם טע
"צטאמאן". איקרצאינער דער און (660(6)101300) מאן״

 פגרצייכנש אייך ס׳זענען וואו ,XX^7 ז׳ בריוו פראנער 6
סארמולן. ,העפר
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 ברירו די פון ארויסגעבער די .* טוב וכל ושלום חיים
 אן פארמולן דאזיקע די רופן זיי וואס גערעכט, זענען

 נישט. אופן בשום דאס זענען גרוסן קיין ווארים "וואונטשן",
 אליין שלום מיט אן זיך הייבן ברירו מאנסבילשע די

 שלרם רב עולם "מאלהי למשל: פארברייטערונג, א מיט אדער
 בחילך שלום "יהי אדער: שלמים"; ומעשיו שלום לאיש
 ברירו די אויס זיך לאזן אויסלאזן .* בארמנותיך" ושלרה

 ניקש צייט דעד אויף דיר רוייש "איך רוערטער: די מיט
 גיזונט ארג׳ פריש לאזן דיך זאל ית׳ גאט 1 שרייבן צר מער

 סוף. צום גאר שוין דערנאך, און ענלעך, $דער בלייבן"
 הייפט", ליבה אונזר אל מיר "גריש גערוסן: עצם די גייען

 דיא אל אוב׳ ארג׳... אוג׳." ווייב... ליבש דיין מיר "גריש
 אז דערמאנען, צו כדאי איו דא לטובה״ פרעגן מיר נאך
 פארם: אזא אין גרוסן איבערגעבן מען בעט היינט נאך

 פעטער דעם מיר "לאזט פריינטלעך"; גאר מיר אים "גריסט
 ווארט ד^ס פעלן נישט טאר גרוס ביי בקיצור. גריסן".

 אן נישט זיך הייבן וואס גרוסן, אויך פאראן אמת. "גריסן".
 גייט נאכדעם אבער געזונט", "זייט למשל "גריסן", מיט

 קיג" די גריסן צו נישט מיר "פארגעסט צוגאב: דער פארט
אד״גל. דער"

 ביי מחבר דער בלייבט הוספה דאזיקער דער באך
 פלעגט רבי דער וראש זאץ. דער אז איבערצייגונג: זיין

 איז וועלכע האנדל־ספערע, דער טון שטאמט פירשרייבן,
 דריקט פארמול דאזיקע די אז באקאנט; גוט געווען יידן ביי

 שייכות נאענטע א האט וואם מיטטיילונג, פשוטע א אוים
 מיטטיילונג דאזיקער דער אויף גראד אז און האנדל, צום
 נאך "שורה־־גריס". טערמין דער אנגעמאסטן אמבעסטן איז

 פריוואט׳ יידישע די אין מיר געפינען דעם אויף ראיה א
 אות״באות כמעט זאץ דעם דא ציטירט מחבר דער .* בריוו

 יינגלשן אין און 39 ברירו ״אין אריינפיר: פון ורערטער די
 העברעאישן א נאך זיי־געזונט יידישער דער גייט 4 ברירו

 לער" ביים אז ראיה, א אפשר עם איז 6 4 אין אריינפאר;
 נאר נישט אויסגעלערנט יינגל דעם מען האט שרייבן נען
 דער ור^ס יידישע, די אויך באר פארמולן, העברעאישע די

זיי׳/ מיט אויס איצטער זיך פרצט 6 שרייבער
אזוי:" זיך לייענט גופא בריוו דער
ב״ה

 ראשו על אלקי׳ נזר בנטשו קשורה נפשי אשר
שמשן יבא ולא אשו יכבה לא לעולם לבושו והדור הוד

צצ.111 ז׳ דארט 1
דארם. — ז קכב, ת־לים 2
 דיים די אין אויך זיך באגעגנט וראם שאבלאן, 8 איז דאם 3

 ,XXX^^^ ז׳ תערק, ציטירטע דאם זע צייט. יענער פון ברית פריוואטע שע
מוסטערן. דייטשע געגעבן ס׳ווערן תאר

*

\\.11 ז׳ 4
ברית. יינגלשן ביים ד״ה 5
ייעל. דאם ד״ה 6
.4 ברית 7

 והמפואר היקר ראשי עטרת חביבי ידידי אחי אהו׳ הוא הלא
 כהר״ר ונבון וחכם אלקים ירא איש ותואר פאר מיני בכל

 חיל אשת שרה כאימנו והיקרה הצנועה ולאשתך יצו אהרן
 לכם תהא בריאותי ר״ד שתי׳ פרומט מרת וכאביגיל כאכתר

 מחבר דער גייט ןדא אחי אהו׳ אב ומחוסר מניע יהא בל
 גיזאנט מיין פון שרייבן ענק איך זאל יידיש[ צו אריבער

 און צייט אלר צו 8 ענק פון הערן איך זאל דעשגלייכן
 חרושים פיל ענק איך זאל ברודר ליבר שוב 9 שדונט
 ווייטר שרייבן צו נישט צייט דער אויף ווייס איך שרייבן

 !0 טעט דער דבר. כל שרייבן דיר איך זאל ברודר ליבר

 דז ווישן זייא ברודר ליבר ווייטר געשריבן עש דיר האט
 משמח זיך האבן און׳ גיוועזן מקבל בריב דיין האבן מיר

 איבעראניים ]דערנאך זייט. גיזאנט אל 11 עטץ דז גיוועזן
 ממני העולם מאדון ושלום ברכה תקבל ובזה העברעאיש[

 וויי- ]און שלג המר שליט חנוך בן ישעי׳ הקטון]![ אחיך
גרישן. דיך לאשט הענדיל 12 באב דיא יידיש[ טער

 אין פעלן נישט טאר בריוו יידישן א פון סוף צום אז
 גראם, לעמבערגער אזא באווייזט "גריסן", ווארט דאס גרום

 איידער קללה א ווערן ^נגערופן גיכער אבער מעג וועלכער
:גרום א

 13.ן ס י ש ס י ו ר א אים עם זאל :ן ם י ר ג אים לאז

 און סוף צום גרוס־פארמול די טאקע מיר זעען אט
 וואונטש, א אוים דריקט אנהייב דער בריוו. אנהייב אין נישט

 דאס אדער שורה־גריס דער איז דאס אט מיטטיילונג. א
 ריז—ג איז גרוס פון השפעה דער אונטער שורה״גריזל.

 פראנצויזישן פון באשטעטיקונג שיינע א לשון״זכר. געווארן
.6x11611168 1-68 86 1011011601 ^ערטל

.1926 ,29 סעפטעמבער

וויערייך[ מ. פון ]נאכשריפט
 ווילערם ד״ר צו באציען ניט זיך זאל מען אזוי ווי
 איז "שורה״גריס" אדער "שורה"גרוס" וועגן געדראנג

 מער וואס אויפצוקלייבן וויכטיק ס׳איז אז קלאר, אבער
 דעם פון באטייט דעם און פארשפרייטונג דער וועגן פאקטן

 זאגן, צו אזוי מיטאמאל, איז וואס ווארט, מערקווערדיקן
 אונטערבאוואוסט־־ ליטערארישן דעם פון ארויסבעשוואומען

 שאנסן מער לץ3 מאטעריאל, פאקטישער מער וואס זיין.
 איינמאל ווארט; פון אפשטאם צום זיך דערגרונטעווען צו

 פסקענען, קענען שוין מען וועט עטימאלאניע, די אויסגעפוגען
 קעגן ארגומענטן ווילערס ד״ר פייער־פרווו די אויס האלטן צי

טעאריע". "סלאווישער הארקאווי״צענטנערשווער״רובשטייגס

אייך. 1'2ף1118 ג?ןט׳ ענק, דואל״פארם: 8
שטונד. — 9

 (,311113 )פנל׳ 161113 דימיגוטיוו גאטיש פגל׳ ט)ע(ן8ט—טעט 10
.552 געשטארבן אסטגאטן, וי פון קיניג איינספצרלעצטער יער

 ,איר"—פערז$ן; צתייטער דער פון דוצל ,68 בייעריש פנל׳ 11
באבע. — 12
שלשול. קריגן זאל ער 13
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 דערוויילע מאכן צו ניט פאקטן, ריי א דא גיב איך
 זאגן, נאר איך ודיל אחת רגל על אויספיר. שום קיין די כון
 אונשער ברענב ך*א וואס (,£16)21) "גרייזל" פארם די אז
 ווילערס ד״ר פון ליגיע דער אויף ליגן צו אויס ווייזט ,2

באווייזן.
 פעברואר 8 פון בוקארעשט, ו.ארט", "אונוער אין •1

 "אן זאץ: מין אזא מעשה־קאטאוועס געדרוקט איז ,1926
 ן![ קאלעג חשובער וואינעסקו-... ראמולוס צו שורה״גרוסל אפן

אומגוט".,. פאר שורה־גרוסל יידיש מיין אן ניט געמט
 אומאפהענגיק בריוול,—שורה־גרוסל אלזא איז דא

 רוי־ שטאלצן דעם מיט אדרעסאט דער איז עס ווער דעם, פון
 *אינטערע דאס )און ניט מיר ווייסן ליידער נאכיען. מישן
 דעם אט פון מחבר דער איז עס וועד מער(, אונז סירס

 פון דערציילן, און אפרופן זיך ער וועט אפשר בריוול.
ווארט? דאס האט ער וואנען

.32 אויך זע "בריוול" פשט דעם וועגן

 דער ־!ססז(,.016104) טראכנבר^ד פון פירער ח, .2
 וואלין, אין לויצק לעבן (8011)6^113 איז נאמען כוילישער

 ארויס רעדט לערערסעכינאר, יידישן ווילנער פון תלמיד א
 יענעם פון סך "א אז צו, גיט ער נאר ; §16)21 ווארט דאס

אזא: איז זיינע באשרייבונג די ״§.21 ארויס רעדן געגנט״
 גע" שוין האט קינד דאס בשעת ייזל. גר שורה־ .3

 אנשרייבן רבי דער פלעגט אלף־בית, דעם שרייבן קאנט
 קינד דאס אזייטל; פון שורה ערשטער דער אויף זאץ א

 ווייטערדיקע די אויף זאץ זעלבן דעם איבערשרייבן פלעגט
 זאץ: אזא געבן פלעגן רביים די זייטל. דעם פון שורות

 זיין". געזונט און לעבן זאל פאטער ליבן מיין "צו
 "איך זאץ: אנדער אן געהאט שוין האבן "שרייבער" די

סחורה". קויפן לויצק קיין געפארן בין
 גרייזל נאך געווען איז שורה־גרייזל אחוץ .6

 קינד ד$ס ווען מדרגה. העכערע א געווען איז דאס סתם.
 פלעגט שורה־גרייזל, מיטן איינגעאיבט געהאט גוט זיך האט
 טעקשט א אנשרייבן שרייבער דער אדער רבי דער איב

 נאכשרייבן שוין פלעגט קינד דאס און זייטל, גאנצן א אויף
 א פון טעקסט א זיין דאס פלעגט רביים די ביי זייטנווייז.

 אזוי: אשטייגער אנהייבן זיך פלעגט וואס פאמיליע־בריוו,
 תרע״ג שנת שמיני פרשה ג׳ יום יום השם בעזרת

 א געבן שוין פלעגן שרייבער די לאזישט". פה לפ״ק
אדאטע. אן און השם" "בעזרת אן טעקסט, סוחרישן
 אין )איצט וואלין לודמיר, פון ב י נר ויי ו ב. .3

ייוו״א: צום שרייבט ברעסלע(
 שורה• וועגן שארגאר^דסקא ד״ר פון ארטיקל "דער

 לערנען פון ענין גאנצן אינם דערמאנט מיך האט גרום
 אויס־ לערנען שטייגער א אונז ביי מען פלעגט אזוי יידיש.
 *פא שסיקל א אויף אויפגעשריבן ווערטער, איינצלנע לייגן
 א מיט דערנאך טראף, איין מיט ווערטער צוערשט פיר:

 דאס אאז״וו. טראפן צוויי מיט ווייטער )"געהט"(, אינמיטן ה
 לעי דעם און היים דער אין אויסלערנען זיך מען פלעגט

 ווארט יעדעם אזוי ווי אויסיוייניק פון כסדר זאגן רער
אויס. זיך ל״גס

 צווייערליי; געווען זיינען ״ס(210011) ך ע ל ז י ר ג
 אויסצולערנען זיך בכרי לערער( )אדער שרייבער ביים .3

 איז "גריזל" פון פשט דער פוריס״גריזלעך. .6 און שרייבן,
? בכלל ווענדונג בריוו, דא:

 אויפגעשריבן בריוו א אנטהאלט׳ האט גריזל דאס .3
 *איבער עס פלעגן תלמידים די און פאפיר, בלעטל א אויף

 שיין אויסלערנען זיך ארום אזוי און מאל פאר א שרייבן
 געווען זענען גריזלעך בריוו. א צוזאטענשטעלן און שרייבן

 מיטן עם זיך האש אנגעהויבן גרעסערע. און קלענערע
 ו "צ ל", ע ק נ א ן ט צ ע ש ע ג כ א ה ן י י מ ו "צ קעפל:
 פיל. ע נ י י מ ו "צ אדער ע" ט נ א ט ע ר ע י י ט מיין

 די געקומען איז צוערשט ן". ר ע ט ל ע געליבטע
 ע ב י "ג און ט" נ ו ז ע ג ליבן ן י י מ ן ו "פ הודעה

 ן", הער צו אייך פון נעמלעכע ס א ד ט א ג
 לימודים, די פון גאנג וועגן דערציילט מען האש דערנאך

 צום און ענינים היימישע וועגן אויך גריזלעך גרעסערע ביי
 ב־ י ל ע ג ל י פ אייער מיר "פון ווענדונג די סוף

אאז״וו. ר"... ע ט
 גאנץ א איז ך ע ל ז י ר ג  ם י ר ו פ פון ענין דער .6

פארצווייגטער.
*

 חברה־ און חברות פארשיידענע חץ, דיין, רב, רער
 יענע און באלעבאטים, די צו פוריס״גריזלעך שיקן לעך

 ערטער טייל )אויף סומע. געוויסע א אם דערפאר שיקן
 נאר פורים־גריזלעך, קיין נישט דיין אדער רב דער שיקט

 טעלער א אויף אד״ג, פאמעראנץ קיבל, א — משלוח־מנות
 פורים־גריזל מין אזא שטייגער.( דער ווי איבערגעדעקט

 )רבניש העברעאיש אין אפט שורות: פאר א פון באשטייט
 שורות די זענען אמאל יידיש. אויך מאל טייל לשוףקודש(,
 אותיות די צוזאמען שטעלן מאל אנדערש און געגראמטע,

 מרדכי, פורים, ווערטער: די סוף פון $דער אנהייב פון
 כ-ונם באשעפשיקונג אדער נאמען דעם יאר, דאס אסתר,
 געשיקש• דער אין שוין זיך געווענדט דאס אאז״וו; שיקער

צוזאמענשטעלער. פונעם פעאיקייט און קייט
 פון ך ע ל ז י ר ג " ם י ר ו פ די זענען זיך פאר ענין אן

 די אליין תלמידים די שרייבן דא לערער. און מלמדים די
דרדקי״מלמדים(. די ביי נישט זיך, )פארשטייט גריזלעך
 שוין מען איז פורים פאר מער נאך אדער חודש א

 דעמאלט ווערן לימודים אלע גריזלעך; די מיט באשעפטיקט
 צענדליקער ווערט זאץ יעדער אזייט. אין אוועקגעשטעלט

 פאפיר בייגעלע דאס מ׳באקומט ביז איבערגעשריבן, מאל
אויף $נשרייבן שוין מ׳דארף וואו "וואסער־ווירעס", די מיט

פצרגלייך: 1
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 עם רוערט טאג איין אין און מאל איין אין בישט און ריין.
 זיין מ׳מוז שורות. צוויי אדער איין טאג יעדן אנגעשריבן.

 יעדעס טעות. אדער פלעק קיין מאכן צו נישט זהוד שטארק
 לערער פונעם אויפזיכט אונטערן געשריבן ווערט ווארט
 שרייבט יערער ווי צו קוקש און שטייט וואט געהילף, אדער

 רעם צוריקגעגעבן עם ווערט דערנאך ווערטער. פאר די אן
 ווי׳טער מ׳וועט ווען טאג, צווייטן ביזן באהאלטן צו לערער

ווערטער. פאר א אנשרייבן
 רבניש אדער יידיש געשריבן מען האט חדר אין

 גע" א צוערשט גמראימלמדים(. גרעסערע )ביי לשון״קודש
 געדרייטע געקיגצלט מיט ק פ" ל א מיט קעפל צאצקעט
 געצאצקעטע מיט אויך כבוד" "ל א גייט דערנאך אותיות.
אותיות.

 וואט אנטשולדיקונג, אן צוערשט אלייך: גריזל דאס
 *גוטס זייער פאר אדאנק און עלטערן, די באאומרואיקט מען

 וואט פשטל, א אריין עפעם מען פלעכט דערנאך קייט;
 דערמאנט ווערט סוף צום און פורים, צו שאיכות א האט
 "משלוח פון מצווה די זיין צו מקיים פורים אום חוב וועגן

לאביונים". "מתנות און מנות"
 )מ׳האט יידיש פורים־גריזל דאס איז לערער ביים
 גריזלעך(. פוילישע אדער רוסישע געשריבן אויך באזונדער

 געצאצקעטע מיט אויך לפ״ק, א אן שוין איבערשריפט, דער
 קיג־ אנאאיוו אויף גריזל: אזא פון אינהאלט דער אותיות.
 דער וועגן פורים, פון נס וועגן מען דערציילט אופן דערשן

 דערי צו נישט אויך מ׳פארגעסט און יו״ט, פוגם גרויסק״יט
 וועגן אויך ווי מנות", "משלוח פון ענין דעם וועגן מאנען

לימודים. די אין דערפאלג
 בייטאג פורים ווארטן מען פלעגט הארצקלאפן א מיט

 רבין פון גריזלעך די ברענגען שוין מ׳זאל אז דעם, אויף
 עלטערן די פאר באווייזן געוואלט זיך מ׳האט לערער. און
 אז געווען, מען איז גליקלעך ווי און מ׳קען. וואט דעם מיט

אאז״וו. ריינקייט די כתב, דאס געלויבט האבן עלטערן די
 אפגע־ דערפאר מען האט לערער אדער רבין דעם

 "משלוח דעם פון האבן יענע און גילדן, פאר א שיקט
רעכענונג(. די געווען איז )אזוי פסח אויף געהאט מנות"

 געגנט, לובלינער טישעוויץ, פון רן ע שט יחיאל .4
 אויסדריקן: ביידע קען לערערסעמיגאר, ווילבער פון תלמיד

 ווי טייטש, זעלבער דער מיט ל" "גריז און "שורה־גריזל"
 אים ביי וואס אונטערשייד, דעם מיט — (2 )זע פירער ח.

 א מים דווקא ארויסגערעדט ווארט דאם ווערט שטעטל אין
 שטערן ה׳ געדענקט שררה־גריזל דעם פאר )גרןזל(. 1 לאנגער

 אליין"; דיך ווי חבר דעם ליב "ה$ב א( זאצן: צוויי
 קויפן ווארשע קיין געפארן איז טאטע "דער ב(

סחורה".
 איז פוריס״גריזל נאמען און ענין רער אויך

 *סיר א זיך געפינט שטעטל )דאס טישעוויץ אין באקענט
 אין איבערגעגעבן האט שטערן ח׳ לודמיר(. פון מייל סינף

 צווישן גריזלעך, פון מוסטערן עטלעכע ייוו״א פון ארכיוו

 שרייבבאשיר בלאט א איז דאס פורים־גריזל. א איינס זיי
 *איי די בלייער; א מיט אויסגעווירעט צ״מ, 21x34 בערך

 צייכענונג א מים פאתונען זיינען צ״מ 21x10 בערשטע
 געשלענגלטע פייגל, . אססיש פאג םיאלעט)צוויי און רויט אין

 "ליהודים און בא" הקץ "עת גייס דערנאך אאז״וו(, ליניעס
 גריזל דאס אן זיך הייבט ענרלעך און ושמחה", אורה היתה
גופא:

 תרט״ח שנת אדר לחורש י״ד צו פרשת ג׳ יום 1"ב״ה
טישיוויץ.

 מייגע צו גיזונדהייט ןפ[אלקאמםען אונד פרייד פיהל
 אייך איז עם וויא אזוי עלטערין. גישעטצטי אונד טרייע

 זיין צי משמח אייך אנטשלאסטען מיר איך האב בעוויסט
 צי אנהאכסטען וועלין זיא וועליכם מנות שלח איין מיש

 פערבאשין זענין ישראל פאלק מיר וויא אזוי זיין; פרידן
 זיך ערלויבט ניט אינז איז עם אז תורה הייליגער דער אין
 הרשע המן זרה: עבודה דער צו ביקען אונר נייגען צו

 שונא גרעסטען אינזער פין גיקימען ארוים איז ער וועלכער
 נייגען איהם צי זיך זאל מענש יעדער אז פערבאטין ^מלק
 יודען ווישען צי גיפינען ]![ דאן זיך האט ביקען; אוגד
 האש מרדכי, נאמען זיין מיט מענש גאטס״פארכטיגער איין
 בעווייל הרשע, המן דעם צי ביקען גיוואלט ניט זיך ער
 זיך האט דעם פין גיטראגין; צלם איין זיך אויף האש ער

 גיוואלט זיך האט הרשע המן דער* אין שנאה דיא גימאכט
 הרשע המן בלוט; יודיש מיט טרינקען ף.[ אהן אין רעכענען

 פיהל זעהר האט אקשורוש קעניג דעם פון מיניסטער דער
 ער האש יודען; אויף קעניג דעם פיר גערייד שלעכטעס

 אויף געגעבען ארויס גדרה איין קייזר נארישין דעם מיט
 מדינות 127 אללע אין זיך פינדען וועליכע יודען אללע
 טויט צים מען זאל 8 זייא איבער שיטצט ]![ אחשורות וואם

 דארך אין יודען, די פין תעניתים דיא דארך נאר שלאגען:
 הש״ית האט ואסתר מרדכי צדיקים דיא פין תפילות די

 הרשע המן שונאים: אינזערע אויף שלעכטץ דאם פערקערט
 איילען 50 פין האלץ איין אויף מען האט זאהן 10 זיינע מיט
 דער האט עשירות הםן׳ם אין אויפגעהאנגען, ]![ הויך דיא

 נס גרויסען דעם איבער הצדיק, מרדכי צי גישענקט קייזר
 אללע דאן האבען בעוויזען יודען דיא האט הש״ית וואס
 זאלין יודען אללע אז צייטען אייביגע אויף פערבאטין יודען

אין טאג 14 טאג זעלבין דעם אין מאכעץ אנדענק איין

דערקענען. צו קוים פצרצוקט, שהצרק ב״ה דער 1
 איז איבער..." שיצן" קאנסטרוקציע מאדנע פלוג אין די 2

 רי•8 למשל גלית׳שפיל, אין אויך זי האבן מיר פצראיינצלטע. קיין ניט
 איך" ייוו״א: אין וואריאנטן עטלעכע אין און 114 1 זצמלביכער לוצקים

 דוו״ב אין -.,וועלט דער ר ע ב י א שיץ איך שאול, קיניג דער בין
 פצרשטענדי אפשר ווערט ער נאר פצרצייכנט; ט י נ בצנוץ אזא איז 2128

 וואם ,1?£3€1111116ח וועגן 4 ,1599 1 דוו״ב חקירה דער דורך לעכער
דא: פרעגט גרים בצשירעמען. פון פשט דעם אויך האט

 ^״16 1131 זז13ח 81011 31נ6ז (1168 ,668011111160,״ 0163
0601(60 510011011 211 0601(60? 315 610 1־131160 068 8011^1/01163

 11661 610601״?
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 איינער פרייען, דך אין פייער^טאגין מען זאל אדר חודש
 צי קינד יעדען בפרט שיקען, מ:ות שלח צורייטען דעם צו

 צי גיבאש דיזען שאלדיגקייט דאס געווים איז עלטערין דיא
 שטעלען: פרעזענט שיינעם איין מיר וועט איחר אז ערפיללען;

 גיפעלען; אייך א־ז מנות שלח מיין וויסען איך ורעל דאן
 זאלט דירות: נייע דיא אין ערפיללען: גאשט זאל ווילען: אייער
 טינט♦ אויף ווינשען מייגע עשירות: אין געזיבד האבען איהר

 ערלעכען נחת זאלט איהר גרינד: צים פאלען ניט זאלען
 אייער מיר פון קינד. יונגסטען דעם ביז עלטסטען דעם פין

011־ פ2ש68 צווייג פעשי טאכטער טרייער

 און לאסטיק( ש. )מיטגעט׳ ראוובע פון .6 און .5
 פי ,)פישגעט קרייז בארשטשאווער מזרח־גאליציע, מילניצע,

 צו־ 15 יאר א מיט אז דערציילער, די געדענקען ווייטמאן(,
 אין דארט געווען "שירע־גריזל" אויסדריק דער איז ריק

ניט. זיי געדענקען מוסטערזאצן קיין אומגאנג.
 וויל" פון תלמידה וואלין, אזדוטיטש. פון סעגאל פ. .7

 "שורה" אוישדרוק דעם בלויז קען לערער״סעמינאר, נער
 האט זי .1 קורצער א מיט און 8 א מיט דווקא גריםל׳/

 בא־ און ברודער עלטערן איר ביי אינדערהיים אנגעפרעגש
 (7 )מיט "גריזל" וועגן אז תשובה, קאטעגארישע א קומען

 וואס ברודער, עלטערער דערזעלכער רייד. קיין ניטא איז
 עט" יאר א מיט לערער א ביי שרייבן געלערנט זיך האט

 האט לערער דער דערציילט: צוריק, צורנציק און לעכע
 אותיות" גרויסע מיט שורות, צוויי־דריי א פארגעשריבן מיר

 איך עלטערן געליבטע "פיל ווערטער: אזעלכע בערך
 גאט זיך פינדע איך אז בענאכריכטען אייך קען

 שורה" שויןדאס פלעגט לערער דער געזונד". דאנקען צו
 שנגעשריבן פארטיקערהייט, ברענגען געוריינטלעך גריסל
 שיל;ר ביים פאפיר. בויגן פערטל א פון אנהייב אויפן

 איבער־ דעם פון אפשניידן אדער אפרייסן דאס ער פלעגט
 דעם איבערגעבן דאם און פאפיר פאם ווייסן געבליבענעם

 פארשטאנד דערציילערם דעם לויט נאכשרייבן. צום שילער
 אזא וואט דעם, פון זיך נעמט נאמען דער אז אויס, קומט

 שורות, מער פארנומען ניט קיינמאל האט שורה־גריסל
בריוו. א אין ״§(8) גרוס א איידער

 )מיטגעטיילט ראדזין־פאדלאסיע פון .9 און .8
 )מיטגעט׳ קרייז בריסקער מאלעריטע, און ליכטענשטיין( ם.
 איג" גריזל איז דארט אז איבער, נען גיס קארנבוים( ח.

 מען זאגט שורה״גריזל אנשטאט און אומבאקענט. גאנצן
 מיין צו טעקסש: דער איז מאלעריטע אין ע. ל ע שיר

 זיין׳/ געזונד און לעבן זאל מוטער ליבער
ארשע". ו ו קיין ארן עם ג בין "איך ראדזין: אץ

איו אונז ביי שרייבט: לערער משת פריינד ,10
 פיאסק אין ווי פונקט גענוצט שירעגריזל ווערט ם ע ל ע ב

 ]אדער: בין "איך טעקסם: (.71 — 70 ד )לאנרויבוך
 ווארשעאון קיין ן ר א פ ע ג איז[ ר ע ש א ם ן י י מ

 גאג־ א אויסגעפירט מען האט $פט סחורה". געקויפט
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 בלעטל" "גאנץ א וכד׳. סחורה וואסער קאלקולאציע: צע
 צו מיטל א וכד׳; נס וועגן פורים אויף שרייבן מען פלעגט
 גלש בכר איק שרייבן: מען פלעגט אויך שלח־מנות. נעמען

טצץ. חפף זען וסם הנך דמת
 פאראכיי א מיט סארגרעסער־פארם — ם גר! שירע
 דיס, איין אויף שורות עטלעכע נישט — אפט טונג״ניואנס.

 באך איינע זייטן צוויי אויף געדאנק(—) זאץ איין נאר
שורה. איין צו צווייטער דער

 נישט לערער( רבין, פארן )בגנבה מען האט געשריבן
 אפ־ באזונדער, ווארט יערער ווערטיקאל: נאר האריזאנטאל,

 דך אראפ, כיז ווארט ס׳ערשטע קנאק איין מיט געשריבן
 שארעמענט. גיכער, גיין ז$ל ראם וכו׳. צווייטן צום גענומען

 אויסגע־ עס מען האט אפערגעשריבן, בלעטל גאנץ א תען
 איבערצו־ מוסטער, א פאר לאנג גאיץ געהאלטן און ריסן

עס. שרייבן
 מיך האט פעאיקער. שטיקל און קינד רבניש א ווי

 ס׳לערנען וואו חדר א אץ שטענדיק געשיקט טאטע דער
 אן רבי, מיין האט "קנאה". האבן כ׳זאל קיגדער, עלטערע

 צו־ זיך שווייס מיט קוים האט וואס סאלדאט, אפנעדינטער
 קאנען ד זאל ער סדרה, קומענדיקער יערער צו געגרייט
 "פירזאגן" א אמאל געפרויוט קינדער, די מיט לערנען

 גע" מנהג דער איז וכו׳. יום.." שם, בק נו. )=דיקטאט(:
 טרא" א געווען איז "ב״ה" דער אז עד״היום(, אווי )•און ווען

 פארצוקט. מער וואס זיך, ציקלען צו דריידל, דיציאנעלער
 אץ ענינים יוערטער, אזעלכע דיקטירן שנעל רבינס דעם
 מיך האט געיוען( יאר 7—6) געהערטע נישט לעין מיין

 חבר גרעסערן א צו צוגערוקט בגנבה דך כ׳האב צעמישט,
 עש האט רבי דער "קאטשקעס". יעגעמם נאכגעמאכש און

 )געשלאגן באפרייט מיך לאגע. מיין דערזען באמערקט,
יחסן(. א געווען כ׳בין נישט; גראד

 יינגל ווארשעווער א לערער: משה פון מיטטיילונג .11
 קל נ א "מיין פארגעשריבן: מען האט אים אז מיר, זאגט
ווארע". קויפן לאדזש נאך געפארן איז

 זיך געפינט ייוו״א פון ביבליאטעק דער אין .12
 אין געדרוקט יצחק". לקיטת פירוש עם פסח של "הגדה א

 מחבר דער .1848 שריפטזעצערן צבי בן נתן ביי ווארשע
 דער וולאצלאוועק(; )לעבן לובראגיעץ אין רב געררען איז

 דעם אין אויך וואוינט ראוויצקי, מיכל שלמה צושיקער,
 איידער אז זיין, משער עם הייסט מען מעג ששעטל; זעלבן

 דעם קיינמייל עס האט ווילנע קיין געקומען איז ביכל דאם
 איינבונד דעם אין פארלאזן. ניט לובראניעץ פון גבול

 פארשריבע" א פארזאץ א ווי פארנוצש אין הגדה דער פון
 אמאל געדינט לכל״הדעות האש וואס פאפיר, ברגן נער
 כסדר דא זיך הזרט וראם זאץ דער שרייב־געניטונגען. פאר

אזוי: זיך לייענט איבער
 שאן ווארע עם צוואהר עלטערען. "טהיירסטע

 בעסטע אייך אן גוועדלן שולדיגקייט מיין לענגסט
 בעסטה בלום מעלדען צא בפינדען מיין עלטערען
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 פאעלקייט פר ניט איך טועה דם לעבען עלטערן
 בווייל ניס עס מיר לובט ער צייטע דיא ווייל נאר
 ווערטע אם פלייסיג זעהר שטונדען א די איך

 זיא לעבען איבריגסטען לערענען צא שרייבען
 שטייב- ישראל זאהן טרייער איהר מיר פאן וואהל
באך".

 דייסש דאס אז ינט,“געמ גערוים האט שרייבער דער
ולעילא. לעילא גאר איז זאץ דעם אין

*

 פאל יעדן אויף באשטעטיקן מיטטיילונגען אלע די
 ,ז לאנדויבוך אין ארויסגעואגט האב איך וואט זאץ, רעם

ה שור אויסדרוק דער ליטעאיז ר ע ד אין אז ,69
 אין תלמידים צענדלינגער מיינע פון קיינער פרעםד. גרוס

 יידיש, ליטווישע' דאס רעדן וועלכע סעמינאר, ווילבער
ווארט. אזא פון געהערט ביט האט

 אז צוגעבן, אונ איך יייל געלעגנהייט דעד ביי
 ביאלי• אין מען זאגט לעווין ב. פון ביטטיילונג דער לויט

 ליטוויש־ דעם פאר אלזא האבן מיר ר". א פ ט נ "א :סטאק
 )ווילנע(; אפאר א( פארמען: 4 גאבצע ש־־ראך־שטח יידישן

 אנטפאר ד( קרייז(, )האמלער אופיר ב( )מינסק(; אפיר ב(
)ביאליסטאק(.
 "גריזל"; ניט און "שורה־גריזל" ניט פארצייכנט ליפשיץ

(:302 11 ,161 1) געפונען בלויז איך האב אים ביי

כזסמחסקח". נאכשרייבן( )צום פירשריפט "די
 ווארטגעא• א פאר מאטעריאל היפש ן שו פארמאגן מיר
 מער נאך זאמלען מען דארף איצטער שטודיע, גראפישער

 וויכטיק זיינען איבערהויפט פונקטן. מער וראם פון ידיעות
 די און יידיש ליטווישן דעם צווישן איבערגאנגס״פאסן די

טעריטאדיעס. אנדערע
 ייוו״א פון מיטהעלפער די אז זיכער, זיינען מיר

 באוואוסט זיי איז עס וואס אלצדיבג וויסן לאזן אונז וועלן
באצייכענונג. דער וועגן און זאך דער וועגן



ביכער יידישע דריי אדאמם מיכאעל
ו( י ע י )ק ף י ט ש נ. טון

 באקאנט, איז אדאם מיכאעל ציריכער געוויסן וועגן
 ארוים איז וואם "יוסיפון", רעם איבערגעזעצט האט ער אז

 האלט פעסט אזוי נישט .1546 יאר דאס ציריך אץ צוערשט
 דער צו אדער איבערזעצונג דער צד שייכות זיין מיט דאס

 )מיט חומש יידישן דעם פון בוך, צרוייטן א פון רעדאקציע
 קאנ> אין ארויס אין ויאט מגילות(, 5 די מיט און הפטרות
 )פאר• פאגיוס פוילוס ביי דרוק אין 1544 יאר דאס סטאנץ
 באוואוסט, ס׳איז (.0 חומש; דעם ציטירן איך רועל קירצט

 — געסנער, קאנראד לאנדסמאן, און בן־דור א מס אדא אז
 אייניקע .0 פון איבערזעצער דעם פאר אדאמען דערמאנט

 בא" צו אוועקגעלייגט פלפול ווייניק ניט האבן חכמי־ישראל
 העברעאי• געוויסער דער איז איבערזעצער דער אז ווייזן,
 האב איך בחור(. )אליהו הלוי אליהו גראמאטיקער שער
 דא קאן הלוי אליהו אז געוויזן, ארט אנדער אן אין שוין

 אראם מיכאעל — פארקערט זיין. געמאלט ניט אופן בשום
 איך, ורעל ארבעט איצמיקער רער אין .1 מיגלעך דא איז

טעזיס. דאזיקן דעס פארפעסטיקן פרווון אגב,
 "הוספה" א אדאמען מיכאעל געבן אבער נאך וויל איך

 רער איז דאס )און פארדינסטן ליטערארישע זיינע אויף
 דא מיין איך טעמע(. איצטיקער מיין פון טייל וויכטיקסטער

(.1546 )ציריך, היראה״ ״ספר רעם פון איבערזעצונג יידישע די

 )גע" מוסר״ספר גוט״באקאנטער א היראה", "ספר דער
 אריגינאל העברעאישן דעם אין איז י״ה(, טן13 אין שריבן
 סך א איז ♦און 1514 יאר דאס ווענעציע אין שט צוער ארוים

געווארן. איבערגעדרוקט מאל
 ,1546 ציריך אין געדרדקט איבערזעצרנג, יידישע די

 מיר אלע פון אומבאקאנט. געבליגן לאנג ניט דא ביז איז
 פון קאטאלאגן און האנטביכער ביבלי$גראפישע באקאנטע

 איבערזעצונג די איז ביבליאטעקן אייראפעאישע גרויסע די
באר" ביי בלויז דרוקארט( דאס און י$ר )ד^ס פארצייכנט

 יידישן פון ,שריפטן די אין ,ווען״דען" ארבעט: מיין זע 1
.122 ז׳ ,1926 ווילנע )לצנדוי׳בוך(, 1 ב׳ אינסטיטוט" וויסגשצפטלעכן

 געררוקט היראה" ,ספר איז 336 /\,1 ענג׳ יעוור׳ לויט *
 רעד׳, — עולם״, ,הליכות יוספם ן3 יהושע צו פיילאגע א ווי 1490 נ^ך

 דעם פאר י. זעלטן איצט שוין אים מ׳נוצט וראם טאלאטשין.,
 עולם" חיי "ספר דער באקאנט איז היראה" "ספר יידישן

 וואס (,1583 ברייסגוי, אין פרייבורג אויסגאבע: ערשטע >די
 פון גראמען אין אבאארבעטונג אייגנטלעך איז דאם
 ערששער דער איבערזעצונג. קיץ נישט היראה", "ס׳ דעם
 אויסגאבע ציריכער די אנטפלעקט האש צייט אונזער אין
 ראבינער באזעלער דער היראה" "ספר יידישן דעם פון

 באזעלער דער אין ירושה בוקסטארפס פון קאהן א. ד״ר
 ביז איז ווערק דאם ווייל און ,8 אוניווערסיטעט־ביבליאטעק

 זיך כדאי איז — < אומבאקאנט געבליבן צייט לעצטער דער
ברייטער. אביסל פארהאלטן צו דערויף

 דעם פון טיטול דעש כל קודם ברענגען דא לאמיך
אזוי: איז דאס שער״בלאט. דאס ריכטיקער ווערק,

 השלם החסיד החכם שיסד היראה "ספר
 אדם חיי כל בו וכלל השלום עליו גירונדי יונה רבי
 החסידות לתכלית שיגיע עד מדותיו בכל שיתנהג איך
 לחיי שיזכה וכדי ואדם אלהים בעיני חן שימצא כדי

רצון. יהי כן אמן השם, יזכני ולזה הבא העולם
 חסיד ורום גאנץ דער גימאהט הוט ספר דיזס

 עש האט ער אוג׳ השלום עליו גירובדי בון יונה רבי
 ניכס דארינן ער דאז דארום היראה ספר גינענט
 את׳ שמים יראת נויארט דען הוט גישריבן אנדרש

 מענש איטליכר איין זיך וויא מיינונג קורצן איינר אין
דעלמא במילי הן לעבן גא:צן זיינם אץ זול האלטן

]111108 83110106115, 8119110(11603 3§03 א3'01910103 2
.787 ז׳ ,111 ב׳ ,1693—1675 ריים, ספר( )קרית

 ?!31119. .תס 0 0 110. 01961• 6101£6 3116 זע: 3

 ן11<118011)(־6111501ו6 0ז1101<610 )(6ז 8336161־ חס1ע6ז811318!911911־ס
 ז68(861({חו 2. 70 0619111(81336 0. !־! 0110130 08, אין 1!161<

.1914 בערלין,

 ציטירט מאל ערשטע ראם פיך דאם ווערט וויסן מיין לויט 4
 עטיוד לעקסיקאלאגישן וויינרייכם מ. ד״ר אין בצשריבן( ניט )אבער

 אין מיר פיי און ,222-219 ז׳ ,1926 מינסק, "ציימשריפט", אין ״טרייבן״
404 ז׳ ,1926 ווילגע, בוך"”,לצנדו אין אין 174 ז' ,צייטשריפט״
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 עולם דיזם אין ער דאז דאטיט דשמיא במילי הן
 אין אוב׳ גוטש אויגן דען אין ליירט גיבאלן ריאל
 ווירט ער דאז ליטשט צו אוב׳ מענשן. דער אויגן דען
 נוט אוגש ורלייה דש הבא. העולם לחיי זיין זוכה
רצון". יהי וכן אמן איננדר. מיט אלען ית׳
שטייט: ביכל סוף צום

 ונדפס אשכנזי ללשון העברי מלשון "הועתק
ליצירה". [1546ן ש״ו שנת הבירה צויריך פה

 קווארט(. )קליינער 40 בלעטער, 27 האט ביכל דאס
 טעקסט״מוסטערן ברענגען שפעטער נ$ך וועל איך

 ווערן, קל$רער ממילא אינהאלט דער וועט ביכל, דעם פון
 זען צו ס׳איז ווי דערמאנען, צו גענוג מיר איז דערווייל

 *מוסר עלטסטע די פון איינער איז ד^ם אז טיטול, דעם פון
 דאס — מידות״, ״ספר חסידים״, ״ספר טיפ דעם סון ספרים,

מידות מענטשלעכע און פרומקייט פון לערע די איז
 איבערזע• יידישע די אז באווייזן, פרווון וועל איך

אדאמען. מיכאעל צו אויך געהער היראה" "ספר פון צונג
 "יוסיפון" דער — ספרים, ביידע זיינען געזאגט ווי

 )פארקירצט: היראה" "ספר דער און •]״( )פארקירצס:
 וויל איך יאר, איין אין ארט, איין אין נעדרוקט — "(,8]“

 ווייל אויך, ק ו דר איין אין מסתמא צוגעבן: ד$ נאך
 לאמיר שריפט. ן ב ל ע ז מ ע ד מיט זיכער — יעדנפאל,

האבן. זינען אין דאס
 אדאם )מיכאעל הויפט״טעזים מיין באווייזן צו כדי

 טעזים צווייטן דעם און (8] פון איבערזעצער דער איז
 דער — ריכטיקער, — איבערזעצער, דער אויך איז א. )מ.

 אנא. געווען נאטירלעכסטע ד$ס וואלט (,0 פון רעדאקטאר
 ספרים דריי אלע אין שפראך די פארגלייכן און ליזירן

 לאזט דאס וכדומה(. זאצבוי ווארט־בילדונג, )ווארט-אוצר,
 דער (1 אז געדענקען, מ׳דארף טון. נישט ליידער אבער זיך

 העלפט ערשטע די שריפטן יידישע די אין איז ווארט־אוצר
 גענומען, גרויסן אין און אינגאנצן יארהונדערט, פון

 עלעמענטן(, דייטשישע זייגע )אין דערזעלבער און איינער
 גרונט״פאר• לויט איבערגעזעצט זעגען ספרים דריי די (2

 חומש־אי־ יידישע אלע ווי איז, 0 סעטאדעס: שיידענע
 דעם איבערזאגן אן יארהונדערט, ^1 אין בערזעצונגען
 דער איז דא ווערטער: יידישע מיט טעקסט העברעאישן

 *העברע דעם מיט ווארט, ביי ווארט איבערגעגעבן טעקסט
 *העב די אן ד״ה "פארטייטשט", דורכאוים זאצבוי, אישן

 *גע זיכער דעמאלסט שוין זענען וואס ווערטער, רעאישע
 דער אין בפרט ,2 פאלקס־שפראך יידישער דער אין ווען

3ליטעראטור־שפראך.

 האט ער קצטאלאניע, אין געראנא פרן שטאמט גירוגדי יונה 1
טאלעדא. אין 1263 יאר דאם געשטארבן איז מאנפעליע, אין נעלערנט

 ביבל-איבערזע- ערשטע די פון מעטאדע דער וועגן גענויער 2
 נימיארק; "צוקונפט", אין טייסש״חומש" "דער ארטיקל: מיין זע צונגען

.1924 סעפטעמנעיי,
ליטער^טור׳שפרצך, צ געהצט דעמאלט שוין האבן מיר צז 3

 פער שוין פרייער, ביסל א איבערגעזעצט שוין איז ]
 קליין א מיש £, אין איידער זאצבוי יידישער דער געהיט
 *ע ט לי א 8] דער איז אקעגן ווערטער, העברעאישע ביסל

 מענגע א פיט דורכגעפלאכטן איבערזעצוגג, ע אדיש ר
 דער ווי מער נאך אויסדרוקן און ווערטער העברעאישע

מידות". "ספר
 ק^ן ד^ס __ שווער, דא איז פארגלייך דער ווייט ווי

 אין זיך טרעפן וואס פסוקים, זעלבע די פון ארויסזען מען
שטייגער: א (3)תק״א ] אין און ס

ווירט * ער איינר טאג — זיין ווירט עד ״אוג ס
— ער _ טאג איין זיין ווירט עש אוב ]

גוט צו ווערדן ביקאנט ם
גוט צו איז ביקאנט דא דער טאג דער איז ]

נאכט ניט---------אוג׳ טאג זיין ווירט עז ניט €
נאכט ניט איז ער אוג׳ טאג _ ניט איז ער ]

דוש צייט דער צו זיין ווירט עש איני 0
דוש צייט דער צו זיין ווירט עש אוג׳ ]

ליכט — זיין עז ווירט __ אבנט 0
8 ליכט איין ווערדן — ווירט זא אבנטש ]

 סוכות: טאג ערשטן צום הפטורה ,7 י״ד, )זכריה
 לעת והיה לילה ולא ים לא לה׳ ידוע הוא אחד יום "והיה

אור"(. יהיה ערב
 *דריג ניט זיך לאזט פארגלייך דאזיקן דעם פון $בער

 פוגקט הענט, פארשיידענע פון שטאמען ] און ס אז גען,
 פסוקים, פאר די פון אייגענע: דאס אויך סארקערט ווי

 זאגן, ניט זיך לאזט דארטן, און דא אידענטיש זיינען וואם
 ,5 ,4 ,2 ,1 י״א בראשית שטייגער: )א האנט איין פון —אזי

 *איבער פסוקים די ד$ זענען ג1 בל׳ ] אין _ ,9 ,8 ,7 ,6
טיילווייז(. בלויז געזעצט

 *שפראכנ ברייטן אויפן גיין בישט דא מען קאן בכן
 סימנים, פיינערע קלענערע, צו אנקומען מ׳מוז און וועג
קוק. ערשסן פונעם אויג אין ניט זיך ווארפן וואס

 וואס מאטעריאל דעם ווענן זאנן דערביי מוז איך
 עטלעכע איך האב ס פון אינגאנצן. איך ]האב נוץ: איך

 פסוקים, העפטן אין פארשריבן און קאפיעס פאטאגראפישע
 שסעלן. פארשיידענע פון ווערטער איינצלנע און אויסררוקן

 *גרו ניט אדן געזוכט ניט זיי אין אבער איך האב בשעתו
 אזוי ווייטער(, )זע האבן איצט דארף איך וואס ד^ס, פירט

ווייטער, ברענג איך וו^ס פארבלייכן, די פאר מאטעריאל אז

 אני אן אויף אסלייגן איך מוז באווייזן די קלאר. מיר פצר איז דאם
 ,*מידות׳ ר9"ס דעם דערמאנען פשוט דא איך וויל דערווייל דערשמאל.

 צרטיקל, סוף ציטיר איך רואם היראה", "ספר דעם און (1542 )איסני
"ער". מאל: צוויי בטעות 0 אין 4
אין איו מארס זעלבע דאם אז הייסט, ״-״ צייכן דער 5

פצראן. נישט טעקסט ערשטן אדער צוויישן
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 *פא זייטן 2 איך האב 5] פון גענוג. גאר נישט איך האב
 שטעלן׳ איינצלגע פארשריבן ארן קאפיעס טאגראפישע

 גראד מיר ביי איז דא אבער: עיקר דער אאז״וו. פסוקים
 האבן: איצם אים דארף איך וואט מאטעריאל דער גרופירט

 מיר זיך האבן (,1924) 5] געשטודירט האב איך בשעת
 אויס. אין אייגנטימלעכקייטן די אריג אין געווארפן שוין
 זייער ווייטער, דא ברענג איך וואס אאז״וו, פארמען לייג.

 און געזוכט שוין דאס האב איך און מיס פאראלעליזם
גענוג. פאר איך האלט 8] פון מאטעריאל דעם אז אזוי נאטירט,

 צו ממלא באוויזן ניט דערנאך איך האב ליידער
באדארפט. האב איך וואס דאס, ס פון זיין

 געציילט, גישט אויך ] אין אבער האב איך
 פאר קל^ר קומען וואס אייגנטימלעכקייטן, יענע ניט אפילו

 וואסער פעסטצושטעלן, פדי געשטאלטן, פאראלעלע אין
 אויס" דער שטייגער )א אפטער דא זיך טרעפט געשטאלט

 הארטן דעם פאר "ש" מיט אמאל ווערטער אייניקע פון לייג
 געהאלטן, האב איך אדג״ל(: "ס" מיטן אמאל ״יקלאנג,3מ

 צופיל געווען דאס וואלס צוועק איצטיקן מיין פאר אז
לוקסוס.

 פעסט דאך איך בלייב התנצלות דאזיקעד דער מיט
 פירן, ם אוי די וועגן מער נאך און פארגלייכן די וועגן
 די אין ס סיט אז זיכער. בין איך און דא, מאך איך וואס

באשטעטיקט. מער נאך טעזיסן מייגע מען וואלט הענט
 עטלעכע אין אייגנטימלעכקייטן די איין טייל איך

 ווארטי ג. פאנעטיק? אדער אויסלייג ב. אויסלייג. א. גרופעס:
אויסדריקן. און ווערטער ד. פארמען.

אויסלייג: א.
 דער איבערגעגעבן דא ווערן אזוי ווי קודם־כל: 1

.5 ליגדער דער (,88) 8 הארטער דער ־קלאנג,8011
0 אין ^(

ש: דורך _ 5011 דער (1
 שטאש, שטערבן, שטיין, שטרייטן, שטערן, שטארק,

שטול. שטיין[,—] שטין
שפעהן. אויש שפים, שפרעכן,
שלאנג. שווארץ, שוואכר, שעכטן, שענקונג,

 ]צבאות[, הירשארן בורשן, דר ]=בענששן[, בינשן
גישטאלט. פאלשקייט, גישעהן, אבשערן, בישירמן, בישיידונג,

אאז״וו. ולייש מענש,
זז דורך — 3 לינדער דער (2

 זוכן, ור אז, ביז, צוזאמן, ביזעהן, ]בן[, זון אלזוי,
 האלזן זיטן, זוינדרן, אב איו, זיינן, זאגן, זיידן, זמלט, ור

 הויז, ]וקן[, גרייז ער ן שפייז, [,8050]=״ בוזם ]הבק[,
 [.8686]= בויז זאך[, ]אדער: זך דיא ]פנים[, גזיכט אן

אאז״וו.
— 5 הארטער דער (3

ס: דורך ג(
 ]חוצות[; גאסן בוסקייט; בייסן; בעסער; באם, בויר

 האסט גיהיים; הייסט, הים, ור הייסן, ור גום]; ור ורגיסן,
 ווייס, [,10(10:. ״!18860] וואוסן וואסר; גיהסט; [,1138360 ]פרן

 שוועסטר; זאגר; ווייס זאגן, ווייס וואוסנהייט; וואוסיגליך,
 ור ששוסן, גיזעסן; זאם, זויסר; זויסיקייט, זויס, עטווס;

 זעלטן: זייער ,101ק6].(ז לאס לים, לאסן, שטוסן; צר שסוסונג,
 בישלויסן, ולייסן; ולייס, בלום; אנטפלויסט, זיא "לאש"[;

 עש גיפלוסן, ?[,1088]= ולום שלום; שלוסן, ור בישלוסן,
 ^[;016156 ]פוי אומייסן דיא ולויסיגין, אריבר ן,1ס1ק6ן.(ז ולום

 מעסן, אב מעשליין, מעסיג, מיטל שעכטמעסר; מעסר,
 עסן, [,68560]= עיסן [,10561]= אינסול מיסגרייפונג, מיסיטאט,

 ]מערצאל[; בוים, [,5088] בום גיגעסן; אסן, זיא איסשט, דו
 פאס שפים; געפעס[; = ] גיבעם קייטן[, — ] פעסיל

 "קוישס"[, ער זעלטן: ןזייער קויסט ער קויסן, ?[;388]=
 גיפרעסן; ורעסן, אב; ריסן ריים, איך ריסן, צו געקויסט;
 שוסן, זיא שויסן, דרייסיג; "שטרוסן"[; ]אדער: שטראסן

]=שויס[. שוס שויסר; איין
(;1<8—0118) 0 1! נאך

 זעכם, רואכם, ררעכסלן, רר בויסן, ברכס אוכסן, אכסיל,
]מערצאלן. פיכם פוכס, ניכם,

(:011356, 01586 מה״ד: ;018 )נה״ד: ״נוס״ ענדונג די

 ]איין גידעכטנום, גיצויגנוס, ]מרחוק[, וירנוס בון
 ביהילטנום, ביקאנטנום, "גידעכטנוש"[, באמערקט: מאל

 גלייכנום, גיברעכנום, גלויבטנוס, בילטנום, ביגריבשנום,
 גיבענקנום, בירקנוס, ור שריקנום, דר שריקנוס, גיהיימנוס,

ציטרנוס. וינששרנוס,
געשלעכט: נייטראל פאר ,8• דער אפטמאל

 (60שי״ )ז׳ דערביי: דא ]אבער גרוסס איין היר איין

 *צאל א־ין אוג׳ קליינס איין בולקליין איין גרוס[, איין היר
שטאיקס. איין בולק איין האפטיגם,

;68 צוגריפגעצויגענעם רעם פון 5 דער

 ווילס דש הערץ אויעוור אנפפאנגן; האבנם זי
אאז״וו. גיטון איכס האב גלויבן; ניט

נעמען:
 סיקרנום, סראפיש, סוסיפשר, סילוקייא, סטרבון,

 פום• פיליפוס, אלכסנדרוס, הורקנוס, מניליאוס, אגוסטום,
אאז״וו. שיפיאוס מימיאום, קונציאוס, אנטיוכוס, פיאום,

"ניקולאוש"[. ]זעלטן:
"ס". און "ש" צווישן וואקלרנגען (8

 עס עש, וואס; ]צומייסטנם[, ווש וואש, גרוס; גרוש,
אונס. אונש, [;68]

אויס:
 ווינדיג, אויס נין, אוים שפרייטט, אויס אויסגישטוכן,

אוים. אויבר
אויש:

 אויש גיזאגט, אויש ציד,ר, אויש גיצוגן, אויש אויש,
 אויש איבר ווינדיג, אויש שפרייטן, אויש רוימט, אויש גין,

אאז״וו.
 אלעס, הינויש; הינוים, הירויש; הירויסקומן, הירויס,
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 זעלבם, אויבלש; אויבלס, מאלש; אבר מאלס, אבר אלעש;
מאלש. פיל מאלם, בור זעלבש;

":5גענעטיור־״ אין

 גישטאלט ווינטרם; דיש הונגרס; אירס צייט דער אין
 באטרס, דיינש ראכונג דיא גוטס; אירס נאמן ווידרס; איינש
 בון לאנדס, אויעוורם בולקס. דיש גוטש; אונורס שטים
אאז״וו, אלטר גרוסן זיינם וועגן

אבער:
 דיא קויניגש, דיש באטר הימלש, דיש קלוגהייטן

 נוטש. אונזרש תורה דער אין קויניגש, אירש גישטאלט
 לאנדש דיש באנג אן דער גוטש, אירש זיכרהייט דיא
אאז״וו. לעבנש זיינש טויר די לאנדש, דיש מאנן די יון.

"ז": און ,"ש ישן צוו וואקלונגען (0
 — ״דם״[ ]זעלטענער: דאז ]צומייסטנס[, דש דאש,

אלז. [315] אלש ;6358 און <135 פאר פארמעס אלע
ש־שרייבונגען:. <(1

 קוינשט־ קוינשטן, קונשט, ]עבורה[; דיבשט איגשט;
 , <![65111611]= קושטליך לישטיקייט, גילושטן; לושט. לר;

 קישטיגן פאשטונג; בענשטר; [;1651]= וישם קושטליכער;
 לעש־ מיא; דעשטר ערנשטליך, ]ארמון[; פאלשט ]יסר[;
מייסשטרן[. ]איינמאל: מיישטר לאשטר; טרונג.

פרעזענם: איינצאל פערזאן צווייטער דער פון 8
 ביגערשט, ווענדשט. אב לוגשט. הושט. [,61־1]= בישט

 "ור ס: זעלטן ]זייער אאז״וו בידארפשט, טראגשט, קאנשט,
שניידסט״ן.

.8! אין (8

ווי; אזוי בכלל (5 לינדער דער און 806) 2 .1 § §
]. אין

ס: דורך (3—8 הארטער דער (3
 האסט, ]ער[ גיהאסט. געסן; ור גיגוסן; זעלבס; בעסר;

 וליישן; לאסן; גיועש; ווייס; וריסס, וואוסן. וראסר; הייסט;
 מעסר שלוט; בישלוסן, בישלויסן, בלוש; אנטבלוסן. וליים;

 בייסטיקייט עסט[; ]=ער איסט עישן, מיסט; מיטלמעסיג;
"פרעסן"[. ]כון וריסט ורעסן, גרוס. צורייסן; בוס; ]פעטסן.

אויס:
היגוים. אויסשפריכט, אויסגאנגן. אויכגין.

<!(;8=668) 6 1! אך נ

ניכם. וועכסלט, ור
"נוס": ענדוגג די

 דר בירקנום, ור גיברעכנוס, בולטנום, גידעכטנוס,
ציטרנוס. צויברנום, שריקנוס,

געשלעכט: גייטראל פאר 8
ווארהאפטיגם. אודר גוטם עטוואס

:65 צונויפגעצויגענעם דעם פון 5 דער

נים. מם י א מן גלויבט
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"ס": און צווישן״ש" וואקלונגען (6
 זעלטעגער:[ אבער צומייסטן, ]אווי עשוואס עטווס,

אלעש. אלעס, עטווש,
;8גענעטיוו״ אין

העמדס. אויגם. אירס שלאפגס, דיש
אבעק:
 גוטש לוגנרש. דיש באטרש, דיינש באטרש, אירש

גוטש. נאמן ביינד,
"ז": און "ש" צווישן וואקלונגען (6

[.6388 און 635 פאר פארמען ןביידע דו דש,

"ז"; און "ם" צווישן וואקלונגען (6?
באז. דעשטר באס, דעשטר

ש־שרייבונגען: (6
 אוסזונשט, זונשט, מייששר. אונש. עש, וואש, אנגשט.

[.138]= לוש

פרעזענם: איינצאל פערזאן צווייטער דער פון 8
 גידענקשט, קומשט. בידארפשט. ווירשט. מושט, הושט,

גיבשט.
.0 אין (0

.8 אין ווי אזוי בכלל 2 ,1 § §
:8 הארטער דער (3
 האסם; זיא האסן. געסן; ור גאסן; בוסהייט; אנבוס; (3

 שער אנפלוסט, בישלוסנן; ועדערן; בלום זויס; שוועסטר;
 קויסן, גיבעס; ברסן; בוס. אינסלן; דיא מיסרידט; מעסר;

 "פרעסן"[; ]פון וריסט שפרוסן; די שפרוסן, זיא קויסונג;
שטרוים.
"ס"; און "ש" צווישן וו^קלונגען (6

:6 6 נאך

וואכסן. וועכסלונג, ור וועכסלן, ור
:אבער

]שועלים[. ברכש וואכש.
 בעשרן בעשר, בעסר, נשך[; ]תשיך, ביישן בייסונג,

 לאסש, לאסן, ור וואושן; גיוואוסט, וואושן, ]צייטווארט[;
 גוסן, ור גויסן, גרסונג, ;[11קוז6].ןז ליש מיך, לאש לאשן,

 נעשן לאשטר; אולאשטר, אולסטר, גישן; ור גויסט, ור
ריישן. אויש רייש, צו ריסן, צו עשן; נעשן, ]=געגעסן[,

"ז"; און "ש" צווישן וואקלונגען <0
 ]ביידע דאז זעלטענער:[ אזוי; ]צומייסטן דאש דש,

הויז. הרש, עז; עש, [;6358 און 635 פאר—פארמען
ש״שרייבונגען: (6

 ור וואושטניי, וואושט. וואשר; וענשטר; מיישטר;
 ור ]פעט[, ביישט זאגר; וריש גרוש; ^[;651] וואושטן

אופש. שטושונג;
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אויש:
 אויש גין, אויש ציהן, אויש שפרייטונג, אויש אויש,

זעציג.
אלעש.

:3גענעטיוו״ אין

 פירש, דיש טאגש, דיש אבגרונדש, דיש גוטש, ווינד
אאז״וו. גארטנש דיש באטרש, זיינש בעלדש, דעש

פרעזענס; איינצאל פערזאן צווייטער דער פון 8
זוכשט. זאגשט; ווירשט; האשט; הושט, דו
"נוש": ענדונג די
 גידעכט• טרוקנוש, גלויבנוש, גלייכנוש, בערנוש, בון

וינשטרנוש. גיבעבקנוש, רעטגוש, בישיידגוש, נוש,

 אויפגע" דא איז וואט בילד, קל^ר א האבן צו פדי
 דעם איבערגעבן דעם מים ביכער דריי אונזערע אין טאן

 מאכן, קלאר זיך לאמיר איז )!(, 8 לינדן י(88) 5 (,5011) 2
 יידישן פונעם פללים באקאנטע די דעם וועגן זאגן וראם

 דער אין פאקטיש געווען דאס איז אזוי ווי און אויסלייג
צייט. יענער צו ליטעראסור יידישער

 ,,אותיות ארבע "בשם בעשענשטיינם יאתאן אין
 ניצט ת ס, ח, אותיות די אז ששייט, (1514 )אויגסבורג,

 גערעדט אנדערש שפראך", "הייליקער דער אין נאר מען
 דאס נישט; יידיש אין מען נוצט "סמך" קיין אז עם, הייסט
 "ש" דעם פיט איבער מען גיט 5 הארטן דעם אז הייסס,

״ז״ מיט טייל צום
 ר פ "ס דעם פון אויסלייג־פללים געוויסע די אין
 גאנצער• געדרוקט אגב זעגען וואט (,1542 )איסני, מידות״

 די פון בכלל זיך רעדט ,1546 ציריך ״יוסיפון״, אין הייט
ג. נישס ווארט קיץ — קאנסאנאנסן פון וואקאלן;
 ס0ז1קר6ח(11זג13 זיין אין גיט ס ו י ג א ם ס ו ל י ו פ

 אזויגע (1543 )קאנסטאנץ, 153£0£0 1מ 11020301 1106130301
כללים:

 אותיות: דריי פיט באצייכנט ווערט ״קלאנג8 דער
 דא "ש". א דורך באצייכנט אויך ווערט 8011 דער ;0 ז, ש,

 — ״ס״ דיפערענציאציע: א פון פרווו א פאראן שוין איז
 — ״ש״ ;3 לינדן דעם פאר — ״ז״ ;3 הארטן דעם אר פ

•8 * * * 4 801! און 3 דעם פאר

מא• די וועגן ידיעות ביבליאגרצפישע נעגויערע עטוואט 4
.103—102 ז׳ "לצנדוי׳בוך", אין ,ווען״דען* צרבעט מיין זע נוסקריפטן

דעם פצר ,ש" דער אז בצמערהן, צו דערביי פדצי ס׳איז
 האס ער אויך; שריפטן שפעטערדיקע די אין געבליבן איז 3 דארטן

 יידיש? די אין נאך אים טרעפן מיר אז איינגעבירגערט, ווייט אזוי זיך
 שטייגער, א אזוי, יארהונדערט. 19 פוגעם העלפס צווייסע די דרוקזצכן

 ,גרוש' (:1870 )צדעס וועלט" גינארטע ,דיא צקסענפעלדם אין מיר טרעפן
 דוש ]=דדאם£, וואש ]=נרעשטער[, גרעשטער ]=גרוים[, ,גרויש" און

 געי־ א—] גיבראטענש א געקדיצט, אויש דאס'[," אייך: אבער ו=דאם,
 געווען דאם איז צי סיך[.7" אויך: אבער ]=עסן, עשין בראטנס[,

 — גופא צקסענפעלד געשריבן האט אזוי אדער דרוק-טראדיציע, א בלויז
מצנוסקריפטן. זיינע זיך. פאר ניט מ׳האש בעת זאגן, צו שווער איז דאס

 טיט פאראלעל און אויסנאם אלם מיר סרעפן "ס' דעם
 שריפטן די אין ווערטער אייגיקע אין ודערסער, זעלבע די אין ש"" דעם
 אין געררוקם זיך האבן וואס יארהונדערם, 16 העלפט צווייטער רעי פין

 מרדכי אץ שטיינער: א מפרוסטיץ, אהרון בן יצהק געוויסן ביים ע קראק
אאז״וו. (1594) יהושוע״ ״ספר אין (,1582) ,משלי״״איבערזעצונב סבאם

 £1001011(31 ביכל זיין אין ש ט לי א ה יל ו פ —לסוף

 יי אן ער גיט בכלל ס.110ז ס8£ס61ג<2111,סס 1־111 ח<15101(1 1543
 נאך: באצייכנט ער /,מידות "ספר אין וואס כללים, זעלבע

אלפאבעט: אין און ,8011ש= ,8ם= ,8ז=

,69 ,ז ,1923 בערלין ,שטצפלען", וויינרייך ם. זע 1
.109—108 דארט 2
,113 ד<רט 3
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 וראם וועקסל, אין און אונזער" "וטר דעם אין און
 דיגסם, אונם, "ביסס, ער: שרייבט מוסטער, אלס ברענגט ער

מונאט". דעס ^(,011081) וואלעסט איסט, גוינסטיגר,
 .. יא מען האט טעארעטיש אז זאגן, מען קאן בכן

 י ״ס״ /,״ש ״ז״, פון פונקציעס די דיפערענצירן געפרוווט
 פון פונקציע די "ס" דעם אויף ספעציעל ארויפלייגן און

גע. ניט אבער דאם איז פראקטיש קלאנג.-5 הארטן דעם
אזוי: ווען

 אין ליטעראטור יידישער דער אין איז פאקטיש
 ,,"ס ר דע יארהובדערט העלפט ערשטער דער אין און

 גאסש. זעלטענער א זייער איז ער אדער ן, א ר א ם ט ש י ב
 אין אויך, 8 הארטן דעם פאר צייכן דער איז ,,״ש דער

 די אין כלל דער איז אזוי .,,"ז דער — פאלן !עלטענע
זאכן: ע ט ק ו דר גע

 דעם אין (,1541 )איסגי, ״תשבי״ הלוים אליהו אין
 מידות" "ספר אין (,1542 )דארט, דברים״ ״שמות זעלבנס
 אין (,1543 )אויגסבורג, מלכים״ ״ספר אין (,1542 )דארט,
 "שמואל" אין (,1544 )אויגסבורג, חומש עפיליוסעס פוילוס

 )איכני סידור יקרם בר יוסף אין (,1544 )אויגסבורג, בוך״
(.1545 )ווענעציע, ״תהילים״ הלויס אליהו אין (,1544 הויזן,

 קארלסרוהער טן: פ י ר ק ס ו נ א מ תג״ך• די אין
 ,נום תהילים בערלינער (,1440 )ארום איוב ״ משלי ־־ תהילים

 חומש דע־ראסיס (,1490 ווי שפעטער ניט )געשריבן 310
 תהילים־יהושוע״שופשים דעמזעלבנס (,1538—1501 )בערך

 " תהילים האמבורגער (,1511 — 1510 מאנטוא ״ )ברעשיא
 חומש בערלינער ,152 נוט׳ חומש מינכענער (,1532) משלי

 בריטישן פוגם חומש דער (,145 נום׳ )שטיינשניידער 691 מ׳1נ
 )געשריבן 170 נום׳ חומש באדלעיאנער דער ,102 נוס׳ מוזיי
 זאמלונג פארגעסעס פון "בבאיבוך" מאנוסקריפט (;1544

3 אאז״וו יארה׳( העלפט )ערשטע
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 צו ע, ק צי נ איי די זענען ער2בי דריי אונזערע
 (2 און ״,0״ ם דע ן יי ר א פירן (1 רואם צייט, זייער

ם. ע ט ים ס אגעוויסער מים
 פעסט ]. אין ארויסצוזען צומקלארסטן איז סיסטעם די

 מה״ד אין רואם ווערטער, די געגעבן זענען "ס" מיטן
 די _ (35 אדער 52 בה״ר )=אין ,22 ,2 דעם זיי האבן
א״וו. 139 ,ז ,33 ע גרום

מה״ד:
-411 ,11102 ,1162 ,7712260,13,260 ,£3226 ,562261 ,701532

...0162261 ,260 
נה״ד:

,5088 ,11683 ,133360 ,1718860 ,03536 ,65861(1 ,11115383

...468861\1 ,4161881£
 נאך דא מען גייס "עטוום" אין און "אומייסן" אין

 און ס^!6ו86 נה״ד די ניט ,616\732 און ׳^06126 מה״ד די
 אין דא שטעקט צי זאגן, צו שווער אבער ס׳איז ;617738
 ס׳איו אדער אויסשפראך, הארטע א "אומייסן" פאר יידישן
שרייבארט. קאנסעקווענטע א בלויז

ווערטערי. די זענען אויסנאם אן
 )מה״ד: זאגר" "ווייס (,563-1161( )מה״ד: "בוסקייט"

 (•10861 )מה״ד: אינסול (,87768(61 )מה״ד: "שוועסטר" ^(,1883561*,

 ווארט דאס אויסבאם אן דא איז זייט אבדערער דער פון
 גרופע די און ,£1038 נה״ד !§,62 מה״ד גרוש״ _ ״גרום

•3115 נה״ד ,02 מה״ד — ״אויש״ מיט

 אויף זיך מען אריענטירט "נום" ענדונג דער אין
.00886, 01886 מה״ר דעם

 דומפן דעם נאף "ס" דער נאטירלעך איז פאנעטיש
 אכסיל (:058) ״קם״ קאמבינאציע דער אין (05) ״ק״־קלאנג

אאז״ור. אוכסן
 האבן מה״ד אין וואו דארטן פאלן, איבעריקע אלע אין

 "ס" דעם איינצופירן פרווון ] אין מיר האבן ,5 מיר
 (,63 צונויפגעצויגענעם רעם פאר געשלעכט, נייטראל )פאר

 צווישן (,5 )גרופע ״ש״ און ״ס״ צווישן ן ש י נ ע ל ק א ו ו
 ((:1 )גרופע ״ש״ ז י ו ל ב אדער (,0 )גרופע ״ז״ און ״ש״

 015(1: 30£681, 6160631, 50031, 1081, 113160־5611, 503־
 160־1105, 76816, 7603161, 738160, 56811£60, £31381, 610681־

.610 61)01618 ,138161 ;016 ,568161 ,1105

 יך, ו א 8] אין צו מיר זעען זעלבע דאס
געביצט "ס" דער ווערט דא (1 אונטערשיידן: אזוינע מיט

 באמע־קט שוין האט (1584 )קר$קע, אנשיל" ,ר של ,ספר אין ״ס״ דעם
(.119 )"שטאפלען" וויינרייך ד״ר

 וויסן, מיין לויט "ס", פונעם פארנעם דער שוין איז גרעסער סך א
 "ספר פון אויסגצבע ערשטע די איז דאם יארהונדערט, 16 פון בוך איין אין

 ור הייט, בום ריסן, צו דרום, וער עסן, גרום, (:1557 )באזל, דניאל״
אד״גל. בשלום מום, ער געסן, ור הייסן,

 בריאה "מעשה פון 100 ,נומ מצנוסקריפט מינכענער דעם אין
 ]=קושט[, קוסט סנצמווייז: אוי מען טרעפט (1580 )ארום וזמרה״

 אד״גל געגעסן[ ]מ׳ה$ט מן אם ]גאס[, שטרום גיגוסן, מעסר, שאר
,ש". דעם מיט פציצלעל
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 "אויס"; מיט גרופע די "גרוס", קאנסעקווענטער: באך
 פערזאן צווייטער דער פון 8 דער דא איז אקעגן (2

"ש", מיטן איבערגעגעבן פרעזענס אינצאל
 אומקאנסעקווענט; גענוצט "ס" דער איז 0 אין

 ווערטער גרופע דער מיט זיין זיכער ניט אפילו קאן מע
 "ס", מיטן בלויז געבראכט מיר ביי זענען וואס (,33)

 קלייי■ א בלויז זיך פאר איצט איך האב געזאגט, ווי ווייל,
 זאגן דא מען קאן זאך איין .0 פון מאטעריאל טייל נעם

 י" ד נ ס א מ א ר, ע ק י ד נ וו י כ ב א דא איז "ס" דער זיכער:
 צופע־ קיין ניט "ש", צו קאנקורענט ערנסטער אן ר, ע ק

 די דרוקן קראקעווער די אין שטייגער, א ווי, אזוי ליקער
יארהובדערט. 16 פוגם פט העל צרוייטע

ורארט״איין. "עי" 11
]: אין *(
 "אי"[; זעלטענער: איידער. פריער,—6 ]מה״ר: עי

 ]מת״ד: עיטליכי [;6560 מה״ד: ]צייטווארט, עיבנן עיבן,
 דער עילטרן, די "עטליכי"[; אויך: אבער אייניקע; ,616505

 ]מה״ד: עינג [;6ס§61 ]סה״ד: עינגל [;611610 ]מה״ד: עילטרר
 [;60(1610 ]מה״ד: עינדרן ור [;60(16 ןמה״ד; עיבד [;60§6

 עיר, דיא [;6056 ]מה״ד: עיק [;62260 ]מה״ד: עישן עיסן,
 עירב [;616, 6160 ]מה״ד: מיך גיעירט אונעירליך, עירליך,

 זעלטענער: ;6146 ]מה״ד: עירר [;6156 ]מה״ד: עירבן טייל,
 און ]=אש[ "עישן" "ערבייט"[, "אירשטן", ]אבער "ערד"[
"עשן".

:8] אין (8

 עיסן; עינדרן; ור עיבד, עילטרן, עיטליכר, עיבנן, עי,
עירד. "איר!"[; "איר", זעלטן: ]צייטווארט עירן עיר,

:0 אין (0

 ]מה״ד: עילבדר עיבגי, "איא"[; "אי" אויך ]אבער עי
 עירשט; עירבן; עיר; "ענד"[; אויך: ]אבער עינד [;61-16046

"ערד". אבער: [.61816 ]מה״ר: שטן עיר דיא
 יעי פון מאנוסקריפטן און דרוקזאכן יידישע די אין

 "איי" "אי", "עי": דעם אנשטאט דא שטייט צייט נער
"ע"• און

 דע־ראסיס איז דאם—באקאנט, מיר איז אויסנאם איין
 מיט הפטורות מיט הומש דער ,1 נומ׳ ס04. ]04360-06101

 זיך טרעפט דארט יארהונדערט. x^/\ אנהייב פון מגילות
אעטער:

 עילינדר; עילשט; די עילטר, [;6861 מה״ר: ]אייזל, עיזל
 עירבא; עירא; [;0(16060 ]מה״ד: עיפנאן עיבד; עינגל;
 עירשטר; [,615611, 61561160 ]מה״ד; עירבטן עירבייט, עירבו;
עישן•

פאראלעל: אבער
? איר ערבן, איליגדר; אילשטן; די אילשט, איזלין;

 ווארט-איין: 61 פאר ״עיי״ אויך מיר טרעפן ד^רט אגב, 1
[.614601, 61460 ]מה״ד ״עיידם״ שביעה[; ,611 ]מה״ד עייט״ ,מיין

1110 שריפטן פילאלןןנישע



 דע־ צווייטן א אין באמערקט איך האב אויסנאם אלס
 אבער ",עיר". :1 נומער €06. ?0100. מאנוסקריפט ראסיס

אויך. "איר" פאראלעל
 €06 ,!ס ^0.1049 מנהגים־האנטשריפט בערלינער אין

 אויס< אלס באמערקט איך האב י״ה( 16 העלפט )צווייסע
 ,אירשם" גערוייגלעך: און פאראלעל אבער "עירשט". נאם:

"ארישט". און
 "עיק". "עינג", זיף טרעסט 13 נוט׳ €0(1. ?60<111!0 אין

 דא איז "י" דער אז טיגלעך, זאגן: מען דארף דערביי
 *רעדאק דער האנט. רעדאקטארס דעם פון אריינגעשטעלט

 (׳65! ,׳עם״ און (180 ״איז״ פאר ״עיש״ אבער: שרייבט טאר

 יידישע אין געוריינטלעך ווי אזוי "ע" דעם נוצט ער ד״ה
1 "עיש״=איז(: )פאר ״א״ דעם מען נוצט שריפטן

 אויס־ יידישן פון כללים כ-ריערדערמאנטע די אין
פאראן, ניט שרייבפארם אזא איז לייגן

"ך, פאר "יי" 111
:1 אין

 מה״ד: ]פארטיציס; גייגט ייאגן, זס][; ]מה״ר: ייאר
"יענר"[. אויך; אבער ],6001• ]מה״ד: זייסן ייענר אויף

:8] אין (6

ייאגן. ייאר,
"יענם". אבער:

€: אין €(
ייאגן. ייאר,

 כלל: דער דא איז שריפטן יידישע באקאנטע די אין
.2 "י'

 אבער אפטמאל, זיך )טרעפט אויסלאז־׳ס דער 17
כלל(: אלם ניט

]: אין
 דענן, אלען צו אלעס; אלעש, דינען? דיגער, הימעל;

אלערלייא. מויגן, ור אלעם כיט בעשט, אלעד די
 גיען "גין"[, אויך: אבער גיין; :]אינפיניטיוו גיען

 ]אימפערא- גיענד ]אימפעראטיוו[, גיע מערצאל[, ]פרעזענס
 עשן דייגער בון גיער; בוס פערזאן[, צווייטע מערצאל טיוו

דלן. לער פי בלוט ]=אש[,
:8] אין (8

 מיטאלען, אלעם, אלער, אלעס, אלעש, דינען; צו
גיעשט. דו ]=גץען[, גיען ד אלערלי?

 ]מה״ד: עייד [,61061־ ]מה״ד: עינר אויך; זיך טרע&ט דא 1
 זיכער ,י" דער איז ווארט לעצטן אין [,1< 66 ]מה״דג קל^יד [,611

רעדאקשאר. דעם פון אריינגעשטעלט
 ,דיא בעטראפן: ך א האב (,1594 )קראקע, יהושוע״ ״ספד אין 2

 בערגין", ייענין ,צו ,יאגן"; יעגי־", "די פאראלעל אבער ייעגיר",
זייט". ייעייר ,אויף
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€: אין €(
 "הימלן", אויך: אבער מערצאל, ]גענעטיוו הימלען דעי

 ]מזריע זאמן זאמעט ]=דיען[, זיען אלעש; "היכל"[;
זרע[.

 ארויס געוויינטלעך פאלט שריפטן יידישע די אין
 אין שטייגער א "א", דער ס׳קומט אדער ,6יסלאז־1א דער
)אינפיניטיוו(. "רואן" "דאך, ווי ווארט אזא

פאבעטיק? אדער אריסלייג ב.
וואקאליזם.

איבערקלאנג. אן ״0, דער 1

]: אין
 זיא [;0116060 מה״ד: ]=עפענען, אופנט גי אופנן,

 ו([;0ז160 ,1100160 ,11616□ ״הערך,מה״ד: ]פון גיהורט הורטן,
 מה״ד: ]=לעכער, לוכר די [;56(16011611 ]מה״ד: שונהייט

 אויעעוורי ]=ערטער[, אורטרן אירן בון [;0011, 1661161•
 ]=פעל" בולקר די [,1011161,־ 1611161 מה״ד: ]מערצאל, ר ט טוב

 <![;05160*11611 ]מה״ד קושטליך הערנער[, ]מערצאל: הורנר קער[;

 [;010163616 ]מה״ד מורדר [;1616111, 10616111 ]מה״ד♦ טורעכט

[.60111616 ]סה״ד: דורפר

 מה״ה ן=בטייטן, ווערן; גיטויט טויטן, טוידן, אבער:
 הויכט דר [;1106116 מה״ד: ]=הייך, הויהי זיין ([;06160

 מויגן [;701־5106160 ]מה״ד: שטוירט ור [;61־11061160 ]מה״ד:
 [;710611011 ]מה״ר: ורויליך כוירדר; [;016§60, 010260 ןמו״ד:

[.1065116 מה״ר: ]גואל; לויזר [;60050, 6656 ]מה״ר: בויז

:8] אין (8

 ]גע" בולקרן דער גיהורט; הורט, ער גיאופנט; אוזנן,
 אין גרעסער[, ]קאמפאר׳: גרוסר פעלקער[; מערצאל: נעטיוו

שונהייט. אורטן; פיל
מויגן. הוירט, ער אבער:

ם: אין €(
 ]אבער לוכר נאז גהורט; הורטן, זיא אורן; פנטי גיאו

 בולקר; רער ליכט לוכרן; נעגבר לעכו־"[,"בון "נאז אויך:
 גוטר אונזרי טייטן(; ]אינפיגיטיוו: טורן טוכטרן; די

שוני. דיא שון, ]^געטער[;
בויז. פויג,; לויזר; אבער:

 אזוינע אין שטייט שריפטן יידישע באקאנטע די אין
 אין ווי אזוי איבערקלאנג, דעם מיט (6)= וי בכלל פאלן

 תהילים־ בערלינער אין דך סרעפן אויסנאמען נייהויכדייטש.
:1490 יאר פון 310 נום׳ מאבוסקריפט

 פריער" אין [;611651] ״הערלאזט ״ואלקר״, ״גהורט״,
;1 נום׳ ]06. 6610130. קאדעקס דע״ראסים דערמאנטן
הורונג. בוזא, גהורט, שוני, איין

:1 נום׳ €06. ?01001008 קאדעקס דע״ראסיס צוויימן אין

 בויזן, דיא אבער: [,16860] לוזן גהורט, הורן, עוניא,
אאז״וו. בויגיל בויז,
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 אז: אנגעיויזן, איז מידות" ׳■ספר פון כללים די אין

 בויזן"; "מויגן, שרייבן: מען דארף אד״גל 60510 סמז,86ח
 פאסום דאזיקער דער איז "יוכיפון" פון כללים די אין

דורכגעלאזט

איבערקלאנג. אן ,□״ פון פאלן אייגיקע 11

]: אין ג(
 !,¥06816, !¥00516, ןמה״ד: וואושטנייא וואושטן, זר

 איין [;61001<6, 610666 מר׳״ר: ]מערצאל; נרוקן [;¥6״¥\־ז58(6□
 [;1101160, 861(6□ ]מת״ר: רורפן [;81661,( ±810< שטוקןמה״ד:

.1086,1086 מה״ד: ליגן; ]= לוגן

אבער:
 [;661(5,611(5,661(6 ןמה״ד: הוילף [;6661־ ןמד״ד: אויבר

 ]מה״ד: בוירכשן [;5166, ¥166)5 ]מה״ד: יא ורא ברויא,
 זויבדיגן זוינד, [;¥0616□ ןסה״ד: בוירן ^[;616160, ¥01615״

אאז״וו. [;860(15, 860(160 ]מה״ד:
:3; אין (8

[;168603616 מה״ד: ]=ליגנער; לוגנר שטוק; איין

זוינדיגר. אבער:
:6 אין (0

וואושט. וואושטנייא, וואושטן; ור
 כלל דער דא איז שריפטן יירישע באקאנטע די אין

 מען טרעפט אויסנאמווייז איבערקלאנג. מיט (6)= ,׳וי״
 008. ]06. 0610130. דע־ראסים אין איבערקלאנג אן ״0, דעם

:1 נום׳
טיק. ]=די טורא" די אובלן, זונדא, "זונדיג,

:1 נומ׳ 006. ?010016. דע״ראסיס אין
 תהילים־מא" בערלינער אין אוביל"; הולף, "אובר׳

:310 נום׳ נוסקריפט

 אבער געזינדיגט; האבן ]זיי זיא זונטן וואושטניי,
"גווינט"[. פריצים:
 אז אנגעוויזן, איז מידות" "ספר פון כללים די אין

 פינטלען דאס מ׳קאן און [666]״ "קוינן" שרייבן מ׳דארף
 אג־■ איז "יוסיפון" אין כללים זעלבע זי אין שורק. א מיט

 מ׳קאן און [8600] דוינן "קוינן", שרייבן: אזמ׳רארף געוויזן,
שורק. א מיט פיגטלען ראש

ווערטער: די אין ס 111
 ]מה״ד: "וואוסן" [;2^185660 ]מה״ד: "צוואושן"

 זעלטענער: 0 ]אין ביכער. דריי אלע אין !¥![226□
"ווישן"[. "צווישן",

 ]און )אין "נום" ס ק י פ ו ם אין ״0. ר ע ד 3111
(=־=0 )אין ש״ ו ״נ (5]

 (.3 1 א פריער זע (;01886, □6586 )אויך 00836 מה״ר

"ניש". כלל: דער איז שריפטן יידישע ב^קאנטע די אין

״.0״ נה״ד אנשטאט □״0, כה״ד דער1ע

]: אין ג(
 ;]מה״ד מראן זיא מואשם, דו [;8001 ןסה׳־ד: גואט

 ,100\¥60 ]מה״ר: רואשן זי ניוואש, רואט, ער [;100,□ 10051

□100.]

אבער:
 קלוג, טון; גימויט; גימיט, בום; בלוט; בוזם; בוך;
אאז״וו. רופן שטול, קלוקהייט,

 60066, 6005601, 61001, 61103, 8^01001, 1000, ]פה״ד:

18006, 1(1006־6611, 81001, 100(611]

:8] אין (8

רואט. ער
:אבער
[.5660066 ]מה״ר: שוך טוט; ער טון, גום; בלוט;

ס: אין (0
 "בלוט"[; ]זעלטענער.• בלואט "בוך"[; ]זעלטענער: בואך

 אויגם־ ]אין רואט ער ]אימפעראטיוון; טואט, מואט ער גואש;
 אפוד,—] טואך בור גרואט; אזוי[; אויך ביבל בורגער

אבער: [.10066 פה״ד:
פוס. גירופט, רופט, ער טון;
 כלל דער דא איז שריפטן יידישע באקאנטע די אין

 "רואם", טרעפן: מ׳קאן גייהויב־דייטש. אין ווי אזוי -0,
 דא .*00. מרדד דער ניט דאס איז דא אבער "גרואט",

 זיך: שרייבט וואס אינפיניטיוו, דעם פון "א" דער זיך ציט
 דרי" )ראם 235 נומ׳ מאנוסקריפט מינכענער אין ״רואן״.

 געטראפן: אין האב יארהונדערט( 15 פון פערטל טע
אט". "גו

 ,1\76ז ,10\¥6ז אוייעוור=מה״ד; אויעוור, ¥

ס. אין און ] אין .6061 :נה״ד ;10!
 צווייטע די גענעטיוו דער מיר ביי איז 8] )פון

 פארצייכנט, ניט בכלל כראנאמען דאזיקן דעם פון פערזאן
"ער"(. אדער "דו׳', בלשון ער רעדט מייסטנס

 שטענדיק: — שריפטן יידישע באקאנטע די אין
"אויער". "אוייער",

קאנסאגאנטיזס.
 ס זאו 5] ], אין י״ פ ם ר ע ״ש ף״, ״שארם 71

פרנה״ר: 8666ק!16, 8663116; 8663קז1, 86631( ]מה״ר:
 שריפטן יידישע באקאנטע די אין [.856311 נר,״ד: ,8663ק!1

שערפי". "שארף, שטענדיק:

•“1,. נה״ד ט א ט ש נ א “8" דער אפטמאל ¥11

]: ן י א ^(
 העדר טעניג[; אונטר זעלטן: ]זייער גאנג אונדר אונדן;

טויטן[. אויך: ]אבער טוידן הינדן ווערץ;
 נר״ר: ;61086□ ,10616□ □□,86□ ,0086! ,61086! ןמה״ד:

!66115, 00161, □01116, □1016, □611116.]
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:5] אין (8

טוידן. ורערף, העדר לייגן, אונדר
:6 ן י א (6

 אונדר שיידן, אונדר "אונטן"[ :]זעלטעבער אונדן
[.16160] עודן ![,016]־! טודר העדר, ליען,

 דער דא איז שריפטן יידישע באקאנטע די אין
כלל:

 צי זאגן, צו שווער סיר איז פאלן דאזיקע די אין
 אד;ר אויסשפראך, אגעוויסער מיט טון צו דא מיר האבן
 17 ,11 [, פאלן: די אין שרייבן. ארט פארעלטערטן א טיט

 קאני ניט ס׳איז ווייל צווייטע, דאם אנצונעמען גיכער איז
ערשטע. דאס גיכער — *111 פאל דעם אין סעקרוענט;
 ווער־י געציילטע בכלל מיר האבן 711 ,71 ,7 ,111 אין

שרייבן. ארט געוויזענעם דעם מיט טער

דיסימילאציע. אויסנגעבליבענע 7111
 טראף״אויס “"ת מיט ווערסער צווייטראפיקע די אין

 אין ווי )אזוי יידיש אין כלל דער איז טראפן ביידע אין
 מ׳האט ;“1" ווערט “"ז צווייטן דעם דעם פון אז מה״ד(,

 מז;3מז1?1 — 0161016131610 ]מה״ד: שטיין״ "מורמל געשריבן:
[.1X4310101 גה״ד:

[.1<0קז6,ז 1(61ק6ז" 1<31ק61 ]מה״ד: "קורפיל"

 איין אויך. 0 אין און אין) איז אזוי
 אין ]אלגמן[ "פורפור״זייד" פאראן: איז ם א נ ס י ו א

פארצייכנט. ניט ווארט אזא איך האב 8) אין ). אין און
 יארהונדערט 16 ,15 פון איבערזעצובגען*תנ״ך די אין

"פורפיל". "פוירפיל", כלל: דער דא איז

ווארטפארמען. ג.
 נעמט אייגנטימלעכקייטן ע פ ו ר ג ע ט י ר ד די

ן, ע מ ר א ם ט ר א וו די ארוס
דא: איז וויכטיקטטע דאם

 איינצאל פערזאן צווייטער דער פון פארם מה״ד די 1
 און "וועלן" צייטרוערטער די פון אינדיקאטיוו פרעזענס

 "ווילטו", ווילס", "דו דורכאנאנד: געשריבן איז דא "זאלן".
 טרעפט 5] )אין ס אין ,8) אין ),אין "זולטו", זולט״, ״דו
אויך(. "זולשט" און זולסט" "דו זעלטעגער: זיך

 כלל: דער דא איז שריפטן יידישע באקאנטע די אין
 געטראפן: איך האב אויסיאמווייז זולשט". "דו ווילשט", "דו
 "דו ;310 נומ׳ תהילים־האנטשריפט בערלעער אין זולט״ ״דו

 ;235 נום׳ האנטשריפט מינכענער אין "זולטו" און זולט"

 נום׳ האנטשריפט מינכעגער אין — זולט״ ״דו און "רוילכו"
 ,1489—1480 יארן די )פון אסתר־פאראפראזע דער אין ,347

מאנוסקריפט(. עלטערן אן פון איבערגעשריבן קלאר אבער
 פרעזענס, מערצאל אין ״6111, ענדונג די 11

אימפעראטיון. און אינדיקאטיוו

152 בער בי ידישע י יי דר ם מ א

 ריינפרעג• און ! מאנישע אלע אין ווי אזוי
 ד$" די מיר )האבן אין ספעציעל .2 דיאלעקטן ע ש קי

 אריך, פערזאן דריטער און ערשטער דער אין ענדונג זיקע
מה״ר: אין ווי אזוי

): אין ג(
ו. ו י ט א ק י ר ב י א
 ווייל דיא [;3ןשל״ט וואוסן דיך וויר לאסנד זא

 ראטיגד וואש [;6]של״ם שטערבן צו נד בער בי איר
אאז״וו. [5]שמ״ד איר׳

אימפעראטיוו.
 מיר, צו נעמן ור ישראל הירטן איר אצונדר "אוג׳

 רייך", מייני ד נ ר י -ה אוב׳ אוייך... ד נ ל מ א ז ור און
[.3ןשפ״ב

 דא איצונדר "את׳ [;6]ר״ז תפילה" ד נ א ו "ט
 מאכן וריד ד נ ל ו ז איר אע׳---------נון״ ד נ ס ו א ו ו

אאז״רו. [3ןר״ח
פערזאן. טע3 ו ו י ט א ק י ד ג י א

 ד נ ג א ל ש "נון [;3]שב״ו זיין" ד נ ל ע ו ו "זיא
אאז״ור, [;3]צ״ז מיך" זיא

:8) אין (3

 ד נ ר י ק אוג׳ הערצן, אוייעוורי ד נ ס י י ר ו "צ
[.13 ב, יואל ]פון גוט... צו ארם

 ויקרא, ]פון אונרייניגן ור ניט אלייך ד נ ל ו ז איר
אאז״רו. [43 יא,

קאנסעקווענט(: אזוי )ניט ס אין (0
 דיא ד נ ל י ו אוב׳ אוייך ד נ ר י מ אוג׳ "ורויכטיגט

 אוב׳ אוייך רט*מ אוב׳ ורויכטיגט (;22 א, )בראשית וואשר"
 גוואלטיגגט אע׳ זיא ביצווינגט אוב׳ ערד דיא בוילעט

[.25 ]וארט, ויש,..״ אם

 אוב׳ [;6 ל״ז, ]בראשית טרוים דען נון ד נ ר י ו ה
 ]דארט, אין שלאגן דר וועלן וויר אוב׳ ד נ מ ו ק איצונדר

אאז״וו. [20
 פלל דער דא איז שריפטן יידישע באקאנטע די אין

 די איז: אויפנאם אן פארם. נייהויכדייטשע די
 איס" אין טרעפן מ׳קאן וואו תהילים־האנטשריפט, בערלינער
פעראטיוו:

 ]תהילים אד״גל לאבן" זיינד רעדנט, לאבנר, "זינגנד,
 מיבכענער די און התהללו[; שיחו, זמרו, שירו, :3 ,2 קה,

טרעפן: מ׳קאן וואו ,347 נומ׳ האנטשריפט
 שער" איין מיר ט בג ע "ג ^[;88] רוט ט״ נ מ ״נע

[.2188] לאבט״ נוך לויט נוך א ד נ ב א ה ״זיא [;394]

זע: 1
<!3ז1 ו761מ11016 , <!161ח6 מ1111611סו01ו86זמ5€1ו6 0ז3ח1-

 013111,( 111 מ^[13§6, \716ח 11. 1_6ק!212 1905, .ק 89.
2 1־16זזז13חמ ׳?3111, ^11116111001ו<1611180116 61301013־

111(, X 11. X^ 2\11113§6, 173 . ־13116 1918, ק .
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אחסדריקן: ארן רוערטער ד.
.0 אין אץ 8ן אין 4 אין ןפנים[ גזיכט״ ״אן 1

 בלל: דער איז שריפטן יידישע באקאנסע די אין
* חג(.(1[(*) "ענצליט" "אנצליט",

 "•"א ראודבלאס: א מיט [1ןברע אד" שט "גי 11
 מיט "בזרמן" 4 [אין ם און ] אין בורטן" אוסרים[ ן=יש

 (;06־1316 בה״ד §;65(31 מה״דז גישטאדן, י״א ראנדגלאס: א

 ד$ס איך 3$ה 8] אין "בורסן". פשוט: $פטמאל ] אין
פארצייכנט. גישט ויארט

י• "בורטך פלל: דער איז שריפטן יידישע אלטע די אין
י". ו ר "ו און ב" י י "וו 111
 אזרי, בלל דער איז שריפטן יידישע אלטע די אין

 דורבוים מען נוצס ן״אשה"[ בכלל בקבה מין דעם פאר
 נקבה, באמאנטער א פאר בלויז מען נוצט "ווייב" "ורויא";

מאן. קאנקרעטן א פון פרוי א פאר ריכטיקער;
 פאר "ווייב" בכלל: מען נוצט 0 און 8] 4 א?

זעלטענער. מען נוצט "ורויא" אויך; פאל ערשטן
ל ן י א *(

 רער זאמן דעם בון ב יי ו ו איין אורד סאן "איין
אאו״רו. היהודים"[ מזרע אשה או "איש :6ןר״ז יהודים"

אויך: $בער
 לו "ותגד ;1ןר״ינ ורויא" איין אים צו זאגט "דא

אאז״וו. אשה"[
:8] אין (8

 איין איז דא אלז ערוה דבר איין ביגעגנט אים "ווען
 לידיג" איז זיא אודר מאן איינן הוט זי זייא עש ווייב.,

נאקנדיג "איין אשה...[; כגון ערוה דבר בך פגע אם :30]

 •8פ • "יהושוע׳ דער אין געטראפן איך האפ גזיכס* ״אן 1
.1 60(1. *־!0100. דעיראסים אין אויך, רצפראזע

1525 יצר דאס יבל ב׳ ציריכער=2 ביבל; לוטערם=1. 2
.1537 פיבל, £=עקם ;1531 זעלבע יצם=2'

17 ה, שופטים 7 א, דברים 13 מט, בראשית, חוף
1111 ^011111 2X01011 1.

031611 11111 £8130 2 £
20 כה, שמות 3 מג, דצדט 14 ד, בראשית פנים

3110112 3011112 3011112 £
* 2

3ת§681011( 31)26810111 31106810111 2׳
זע:

0.ז 1־1 3 ח 8 8ץ1 3 וז 0. 061 סשג11801ו317 <163 2111101161
(|^6ח 768(30161118 /\0ח 1525 חט0 1531. ¥61§110(16ז1 0111 01601

זס^ג(801ו3(2 ז(ט1613£. 86ז1חו 1903.
 איים• ייין צי כיבל-גלצסצר פעסרי׳ס ארצם שווייצער דעם אין

 טיט אויסגעטייטשט 016ז לוטערשע יאם איז ביבל לוטערם פון גצפע
 אויסגעשייטשט: )מורח( ^1ס1£61ו13וז(1 לוטערם רצרט איז אגב .06813(1
 ב, כראשית אין ,מקדם" :0 אין ועלבע רצם \/.111£3ז1£ 061 8חחס6ז1
 ,׳יא רצנדנלצס: א מיט )מזרח(/ "כרן איבערגעגעבן דא איז 8

זוגי". דער גאנג אויף
זע:
ז^10ז638 8011118, 2\03זז1 ?6018 81561§105 531. £16151118

.1908 311^81615 1111

 דר קליירר ב; יי ו ו איין לובן ביט זולט דר ווי'ב;
ן". ר ב י י ו ו

נקבת. מין דער געמייגט דא איז אופעטום
:0 אין (0

 במדבר אשה, או ]איש ויייב" איין אודר מאן "איין
 גבר כלי יהיה "לא פסוק: אין "ויייב" זעלבע: דאס ן:2 ו

.* אאז״ור [5 בב. ןדברים אשד." על
 אמה[ ן=שפזזה, )צעיצאל( ט" ג ע "מ ט". ג א "מ 1׳\

ספרים. דריי אלע אין
 די אין דעיהויפט שריפטן יידישע באקאבטע ד• ן א

 האב "מאגט" "מייד/ מען: שרייבט ביבלאיבערזעצוגגען.
 פט האנטשר מינכעגעי■ אין "שמואליבוך", אין געטראפן איך
"סייס"( מער: אבער איז )ד$ 347 בום•

 פאר *ר ,דע ארטיקל טע ט•ס באש דאס 7
דעסץ אן אי׳ך )אבער מען נע נ ג י אי אין "גאט"

1 אין *(
 דברים פון אלהיך, ה ]חצ״חנו. גום" דיין ברט ר ע "ד

[.4 ל.

 גוט". אומרן נוט ן ע ד האבן ליסא טריגן וזיר "וויא
אלהיבר״ן. ה• את לאהוב מכל "איכה ,3]של״א

ן.5ןרנ״ה אנטיפטר" ר ע ד גירעט הוט איב׳ "אלזו
 ר ע ד און אלכסנדר ר ע ד דש אים צו זייט "ער

 אגן ש־ דר וואלטן זיא דש זיר טרוישטטן די אריסטובלים
 טיס מהנח הם ואריסתובלוס אלכסנדר כי לאמור ;3ןרנ״ה אין"

להרוג[.
:8 ] אין (8

 נפשי ]ברכי גיט" ן ע ד נשמה מיין ליבט "זיא
•* ה׳[ את

פארצייבנט(. ניט 8 ] אין איך ה$ב אייגננעמען >קיין
:0 אין (0

 ]בראשית דינה" א י ד אונרייניגט ור הט ער "דש
 אהרון" ן ע ד גינעהן זולט דר "אור (;27 4 3 ,5 לד.

 השירים, ]שיר שלמה" ם ע ד צו "דש (;12 מ. ]שמות
[.1 א,

 זיינען "גוט" פאר "דען"( )אדער "דער" פון מוסטערן
 איבערגע" איז אלהים" "ה' פארצייכנט. ניט 0 פון מיר ביי

אאז״וו. [7 ,5 ,4 ב, ]בראשית גוט" הער דער זעצט:

 :0 אין איבערזעצש איז ,23 ב, בראשית אין ,אשה", 3
 אומרים[ ]=יש א*,י ראנדגלצם: א מיט איש(,—"מאן" ]םון *"מענין

 אין איבעריריקן(, צלע אין מסתמא )און חומש אויגסבורגער אין ,ווייב״
 *חומש מינכענער אין "ורויא"; דא: שטייט חומש־הצגטשריפט דעיראסים

 אין מצל 2 *,אשה ,ווייכא". יצ: שטייט 152 נומי קציעקם האנטשריפט,
 אייגסבורנער אין "ווייב"; איבערגעזעצט: 0 אין אין ד י״ב, כמדבר
 נוט׳ חימש׳הצנטשריסט כערלינער אין איכעי־רריקן, צלע אין און חומש

 אין "ירויא". צ:ר שטייט 152 נוט׳ חומש-הצנטשריפט מינכענער אין ,691
,ווייב", אומעסום: איז תיא( אשתך בי הגית לא מה )על 14 נ, בראשית

 )אנצנימער סידור יקרם כר •וסף אין פסוק זעלבער רער 4
גוט". זיל מיין "לוב מלוכהיביבליצטעק(: פרייסישער דער אין עקז'
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 איך האב שריפטן יידישע באקאנטע אנדערע קיין אין
 ניט אייגגנעמען אין ,׳גאט׳" פאר ארטיקל באשטימטע דאס

געטראפן.
ך׳. ע ,׳ד ¥1

 "דען"־ שטרענגן דעם צו געהערן ספרים דריי אלע
 קויזאל סיי ,דען" דעם דארט מ׳גוצט הייסט, דאס ציקל,

 נאך סיי ווארים(, דען, )ווייל, "כי" העברעאישן דעס פאר
 (.815, 80ןזז€!(ח איצטיקן אנשטאט )"דען" קאמפאראטיוו דעם

 אן אין גערעדט אויכפירלעכער שיין איך האב דעם וועגן
<. ארם ער אגד

ט". ר ג אלט ,׳וו
 איז ?תך׳ "מי וראיגטש-אייסדרוק: העברעאישער דער

 "וועד מיש איבערגעגעבן ״ךאיבערזעצינג;ן1ת די אין
 "ויער געוויינטלעך: שטייט 6 אין געב"" ,׳ויער אדער ויאלט",
 א אריך ניט" "וואלס ווי פארם אזא זיך ס׳כרעפט וואלס",

 איז ערב, יתן מי תאמר בבקר :17 כ״ח, דברים שטייגער:
איבערגעזעצט: € אין

 ויער( עש ויאלט )יוער זאגן דו רוירשט סורגן "אם
 ט ל א וו לאמי רצוני —ן ר״ל ראנדגלאס: א מיס אבנט".

 קאנ- לוטערשע א הייסט: דאס ווערד", אבנט דש ט גו
,2 ססרוקציע

)אויך: פיראין זען זעלבע דאם
 אלט ,׳וו מיר טרעפן וואלט" "ווער טיט פאראלעל

אויך: ט גו
 הוייט" שטערבן זילם איך דש ט ל א וו ער "וו

אאז״וו. הזה( היום מותי יתן מי ,3)קנ״ב
 ליגן זולט איך דע אוב׳ ט "ר 1 ט ל א וי קינדר ״מייני

 אלט "וו כזב(; והיה בני יתן מי ,3)קנ״ב ׳,האבן גיזאגט
 רומיים" יער האנט אין שטערבן זולן וויר דש אוב׳ ט ו" ג

 מיר ביי איז 8] פון הרומיים( ביד מותנו יתן מי ,3)שנ״ב
סארצייכנט. ניט בכלל יתן" ,׳מי וואוגטש־אויסררוק רער

*
)

ירן: וט זי רע וויל איך
 אן פאר ן בעם )איך ] אז געזען, האבן מיר (1

 אין פרטים: געוויסע אין אפ ווייכט אויסגאנגספונקט(,
 ווארטגעברויך, פארמען, יק,1פאנע ארער אויסלייג אויסלייג,

 באקאנטע די אין כלל אלם טרעפן מיר וואס דעם נון
צייט. יענער ארום כן דרוקד יידישע
 מערקן זיך לאזט אונטערשיידן דאזיקע די אין (2

אזוי: פארמולירט דאס וואלט איך עם. ט ים ס געוויסע א
 אס ד קען )איבערזעצער( שרייבער דער א(

לו יי ס שפעטמיטלהויכדייטש, דאס סיי שריפסדייטש,

 פין )שריפטן ,לאנדוי׳בוך אין ווען׳דען"" ארבעט: מיין זע !
א״וו. 104 ,ז ,1926 ווילנע, (,1 ב׳ /אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן יירישן

.111 ,110 ,ז ד^רט, 2

 דער אין איין איך זע ערשטע דאס נייהויכדייטש: טערס
 קלאנג:-5 דעם פאר צייכנס יידישע די פון דיפערענציאציע

 ? מה״ד דעם צומייסטנס איבער ער ניט ״ס״ דעם מיס
 (,2 מה״ד דעם פון קוואליטעטן די ניכר, קאן, )ער (5 )הארטן

 נוצן דעס אין (,145-146 ז׳ פריער )זע 85 אדער 52 גה״ד
 צוויי־ דאש אד״גל. "פורפל" אנשטאש "פורפור" אויסנאמווייז

גיוס". "וואלס קאבסטרוקציע: די נוצן דעם אין איך זע טע
 וויר" די שטארק זיך פילט שרייבער דעם אויף ב(

 לעבע" א פון אדער מה״ד ך ע טל ס שרי פון קונג
 מה״ד דער ביי געבליבן איז וואס דיאלעקט, דיקן

 נישט דאס, הייסט האבן, רואם אאז״וו, פארמען אויסשפראך,
 איז ד^ס נה״ר. צו מה״ד פון אנטוויקלונב די דורכגעמאכט

 דעם אן דא זיך טרעפן רואם "ע", און ״0, דעם פון זען צו
 און שריפטן, אנדערע אין איידער אפטער איבערקלאננ,

 מה״ד אין דאס טרעפן סיר וואו ווערטער, די אין גראד
 אין "נוש"; "נום", סופיקם דעם אין ,״״ דעם אין אויך;
 אין ״!!״; נה״ד אנשטאט ׳110. דיפטאנג דעם נוצן דעם

 ״;1, נה״ד אנשטאט ״!<״ מה״ד דעם אין ״שארפף״; ,׳אויעוור״,

 ווי פארמען אזוינע דורכאנאנד נוצן דעם אין נאכמער
 דער אין און "זולטר", זולט". "דו "ווילשו", ווילט", "דו

 מער־ פערזאן דריטער און צווייטער דער פאר ״601, ענדונג
 פער־ צווייטער דער פאר און אינדיקאטיוו פרעזענס צאל
אימפעראטיוו. מערצאל זאן

 פאלן דערמאנטע די אין אויסגעהאלטנקייט ניט די
 לע- דער צווישן געראנגל דעם מיט דערקלערן זיך לאזט

שריפטשפראך. נה״ד דער און מובדארס בעדיקער
 הארטן דעם פאר "ס" דעם אריינפירן אין ספעציעל

 61 ,6ז ,60 ענדונגען די אין ע דעם צומטייל און קלאנג-5

 מער אויכלייג, דעם רעפארמירן צו אפרווו זען מען קאן
שריפט-שפראך. נה״ד דער צו אויסלייג יידישן דעם צופאסן

 מיכאעל משומד דעח פאר נאטירלעך איז ד$ם (3
לע א אין ד״ה ציריך, אין געלעבט האט וואש אדאם,

 גע- )אדער געקענט האט ער שפראכראיאן. ן ש י נ א ם
 אבער האש שריפטן, יירישע און יידיש גוט קענען( קאנש

 לוסערס ספעציעל אריך, שריפטן דייטשישע קענען געמוזט
 אלעמא- די פון ווירקונג די געפילם זיך אויף האט ביבל,
 ביי פרטים סך א אין געבליבן זיינען וואס דיאלעקטן, נישע
מה״ד. פון צושטאבד דעם

 פארמען מה״ד אזוינע געפינען נאך מען קאן ; אין
 אויפנעמען, ן,5כא פאנגען,—ן פפאהן" "אן "פאר,ן", ווי

 ווי פארם אלעמאנישע אזא אויך[, און 8] אין אנהייבן,
 מיט בכלל $כער יתומים, מערצאל: ןדימינוטיוו "־וייזל"

אד״גל. "גלעזליין"[ לפשל ;610 ענדונג דער
 צו געוואוינהייט די ווייזט "מאגט" און "גישטאד"
דיאלעקסן. דרום־דייטשישע

 גייען פונקטן דערמאנטע ע אל די אין (4
אזוי; זען צו איז דערביי ]. מים על ל א פאר ס און 8)
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 פארא־י דער איז סט( פון געברויך דעם )חוץ 8] אץ
ר. ע כ א ו ו ש _ 6 אין ר, ע ק ר א ט ש לעליזם

 זענען שריפטן יידישע אנדערע אקעגן דיפערענצן די (5
 דאס אז סיסכעם, פיל אזוי זיך אין ד^בן און גרוים אזוי

 אויפטוען מיט אדער גרייזן מיט דערקלערן ניט זיך לאזט
 אויס־ אין דיפערענצן די )אפילו קארעקטארם זעצערס, פון

 אז באווייז, שום קיין פאראן נישט ס׳איז אז בפרט, לייג(,
 קארעק־ זעצערס, זעלבע די באטייליקט זיך האבן ס אין

מארס.
 און 8] !, אויספיר: צום קומען מיד מוזן דערפון

 )איבערזעצער(, ער ב יי שר סגעהערןצואיין
 אדאם מיכאעל אן זיכער מען גיט ] פאר ווי היות

 פאר זיין גילטיק דאס מוז איז איבערזעצער, דעם פאר
אויך. 0 און 8]

 אין חילוק דעם פארשטיץ שיין פיר קאנען איצט
 אץ ציריך, אין געדררקט זענען 8} און ] פאראלעליזם: דעם
 איבערועצערם דעם מיט מסתמא דריק, איין אין יאר, איין

 שטארקער. זיי ביי פאראלעליזם דער איז דעריבער השגחה,
 קאנסטאנץ, אין פריעת י^ר 2 מיט געדרוקט זיך האט 0

 סאראלעליזם דער —אויגן; איבערזעצערם דעם הינטער
 דאט איז אפשר שוואכער. זיין דעריבער מוז ] און צווישן

 שפעטער־־ דער האט0 אין וואס דערמיט, פארבונדן נאך
 אפרעמדן רעדאקטירט מסתמא ] פון איבערזעצער דיקער

 ;אויסגעק^ריגירם געגוי אזוי ניט אים און ט פ י ר ק ס ו נ א מ
 געהאט ניט דעמ$לסט איבערזעצער ער ד נאך האט אפשר

 ,0 ביי ;ארוס יאר צוויי אין ווי סיסטעם זיין קלאר אזוי

 ארויסגעבער דער האנט א צוגעלייגט נאך האט מעגלעך,
אויך. פאגיוס פוילוס

 פארא־ אזא אנווייזן נ$ך מען דארף ] און 8) וועגן
לעליזם:

 אפט זייער איבערזעצער דער ברענגט ביידע אין
 פסוקים צומייסטגס אריגינאל, דעם פון שטעלן העברעאישע

 אן דערביי גיט און ן(, אין ווי מער — 8/ )אין תנ״ך פון
 *אריינפיר־ די מיט געוויינטלעך איבערזעצוגג, יידישע די

טוייטש". אין איז "דש ווערטער:
 אקעגן 0 פון אייגנטימלעכקייטן די וועגן ספעציעל

 נאענט־ דער וועגן און ביבל־איבערזעצונגען יידישע אנדערע
אזוי: זאגן נאך מען דארף ן און 0 פון קייט

 ברויאשאפט" "יונק ורויא", "יונק שטענדיק: שרייבט 0
 "מול־ )אדער צייט" "פול "בתולים"; "נערה׳/ "בתולה", פאר

 די נישט און [,18 ב, ]אכתר ״משתה״ פאר 1אויך( צייט״
 "פושט", "פוילצילקייט" "פוילציל", ווערמער: איטאליענישע

 ביבל" איבעריקע די אין כלל אלם דאם טרעפן מיר ווי
.2 איבערזעצונגען

 סצרצייכגט פון מיר יי2 איז ,משתה" פצר צייט" ״מול 1
מאל. איין ך״הפל9

 ווארט ראמאנישע דאס טעקסט אין ער גיט "ויברך" פאר
 פאפולער זייער געווען )ס׳איז ]=בענטשש[" בינשט "ער
 אין אבער טאג(, היינטיקן אויף ביו אזוי געבליבן און

 ער "י״א רו^רט: דייטשע דאס אן ער גיט ראנדגלאס א
זעגנט".
 "פושט" אבער צייט", "מאל ורויא", "יונק אויך: נוצש ]

לעצטע(. ד$ם )צומייסטנם אויך
 שטיי־ א איבער ניט זעצט פשטות, זיך אין האט 0

 לעג" שטעט, פון אייגננעמען ווערטער; הארבע די גער
אד״גל. דער

 "טוטפות" טעקסט: אין שטייגער א שרייבט ס
 עברים" דער "בערג [,1 ט״ו, ]דארט ״שמטה״ [8 ו, ]דברים

 (,20 ד, )איכה עוץ״ לאנד ״איין [,49 ל״ב, דארט העברים, ]הר

 "תפילין", מיר: טי־עפן איבערזעצונגען אנדערע אין בעת
 וערט", אויבר דער "בערג "שלופפונג", אדער "אנטשלופפונג"

קונשטנטינופל". לאנד "איין
 "טוטפות": פאר 0 באמערקט ראנדגלאסן די אין בלויז

 י״א רואונג, י״א אבלוזונג, י״א "שמטה": פאר תפלין, י״א
וארונג. אויבר י״א "עברים": פאר ייאר, שלופף

 אץ אויך. ] אין מיר באמערקן טענדענץ זעלבע די
 דער )אבער:בערג אד״גל "אפור" "שמטה", מיר: געפינען ]

בארונג(. אויבר

 די קלאר בולט מאכט וראם אבער, וויכסיקסטע דאס
 און ט ס ק ע ט ם ע ט ס י ס די איז } און 0 פון נאענטקייט

 ן און ס אין צו זי זעען מיר וואט ראנדגלאסן,
צוועקן. זעלבע די מיט און מעטאדע זעלבער דער מיט גלייך,

 די געוויזן ארט אנדער אן אץ שוין האב איך
 0 אין איבערזעצונגס־מעטאדע דער פון אייגנטימלעכקייט

 גרעס־ דער ביבל־איבערזעצונגען יידישע אנדערע אקעגן
 מער״ווייני• זענען ביבל־-איבערזעצובגען יידישע טייל טער
 אריץ נעמען זיי )דרש־סיסטעם(, קאמענטירט קער
 מדרש. הגדה, פון אויסטייטשן גופא טעקסט אין

 פשוט איז דארט פשט־סיסטעם, דער צו געהערט ס
 אין איז דאם ווארט. ביי ווארט ביבל־טעקסט דער פארטייטשט

 אויך. ראנדגלאסן אפט זייער נאך אבער האט 0 ט. ס ק ע ט אין
 גרופעס דריי אין איינטיילן מען קאן ראנדגלאסן דאזיקע די

צוועקן: אזוינע מיט
 אדער ווארט דאס מאכן פארשטענדלעכער ( 1

 לעצט איז טעקסט דער ווייל טעקסט, פונעם אויסדרוק זעם
 ניט אוים ער קומט ממילא אריגינאל, העברעאישן דעם נכנע

השמים" ברקיע אלהים אותם "ויתן פאר שטייגער: א קלאר.

 ,משתה" פצר ,מולט" שטייט (1583) חומש באזעלער אין 2
.18 ב, ,אסתר״ אין

 ניו" ,צוקונפט", אין טייטש׳חומש", ,דער ארטיקל מיין זע 3
 אין ,וועןידעך צרבעט מיין אויך ,573—568 ז' ,1924 סעפטעמבער יארק,

.2 בצמערקונג ,121 ז׳ ״לצגדוי־בוך״
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 גאב( )ער ,׳אוב׳ טעקסט: אין ער שרייבט (17 א, )בראשית
 "ר״ל גאב": "ער צו אראגדגלאס מיט אאז״וו גו״ט״ זיא

 שטייט ״86120 זעצט" ער אודר טעט ער לאמור[ ]=רצונו
 יא )במדבר ההוא" היום כל העם "ויק□ פאר לוטערן(; ביי
 אראנד• מיט זעלביגן" דען טאג( דען ")אל ער: שרייבט (32

אאז״וו. טאג" גאנצן דען "ר״ל טאג": רען "אל צו גלאט
 איבערצוגעבן אויך געהער גרופע דאזיקער דער צו

 ער וואס ווארט, אנדער אן גאך מיט ווארט יידיש איין
 שרייבט טעקסט אין שטייגער, א קלארער; פאר דאס האלט
 מען פלעגט )אזוי 29 א, בראשית, ״הנה״, פאר ״נון״ ער:
 דער" ראנדגלאם א אין און יידיש(, אין איבערזעצן דעמאלט דאס
 וואר". נים אודר לוטער[ שרייבט ,561161 ]אזוי, זיהי "י״א צו:
 ראנד" א דא האט מב( )ישעיה )אינסלן(" "די ווארס דאס

ווערדער". "י״א גלאס:
 פאר אשטייגער: ואץ. גאנצער א דאס איז אמאל

 ער: שרייבט (6 א, א׳ )שמואל כעס״ גם צרתה ״וכעסמה
 ראנדגלאם א מיט רייצן", אויך געלין( )איר זי רייצט "זיא

 זא האבן פאן איינן בר מיי צווי׳א "ווען געלין": "איר צו
געלין". אנדרן דער אייני הייסט

גרעסטע. די כ-אקטיש איז גרופע ד$זיקע די
 דעם אויף טייטש אנדער פאראלעלאן (2

 שרייבט אלהים" ברא "בראשית פאר טעקסט: העברעאישן
 צו ראנדגלאס א מיט גוט" שאפן דר האט ער דען( ")אי ער:
 דער ד״ה עירשטן", אם קמהי[ דוד ]=ר׳ "רד״ק דעף: "אי

 "ונחלת" פאר—עירשטן". "אם "בראשית": פארטייטשט רד״ק
 הפטורה ,16 כב, )יחזקאל הגוים״ לעיני בך ״ונחלת פסוק אין
 ווערדן(" שוועכט ור ווירשט ")אוג׳ ער: שרייבט קדושים( צו

 אינטעירבט" ווירשט דו "י״א דערצו: ראגדגלאס א מיט
אאז״וו. (6ז116ז1נ1)

 ס" וי א אלע אריין גייען גרופע דאזיקער דער אין (3
 ביבלי אנדערע אין מאס מדרש, טייטשןפוןאגדהאון

 טעקסט אין געוויינטלעך זיי מיר בעפינען איבערזעצונגען
 עץ בה "היש פאר אשטייגער: אלעמאל, ניט אבער גופא,

 איר אין איו "אוב ער: שרייבט (20 יג, )במדבר אין״ אם
 "בוים" צו העברעאיש אויף ראנרגלאס א מיט ניט" אוב )בוים(
 מאכט רש״י הייסט: ןדאס "רש״י אפט(: זיך טרעפט )דאס

 אויגם• דער בידרמאן". איין עליהם שיגין כשר אדם דערויף[
חומש בערלינער די איבערדרוקן, די און חומש בורגער

 פאר גופא טעקסט אין דא האבן 691 נומ׳ אנטשריפט ה
בידרמן". "איין "עץ":

 מצרים" צוען לפני נבנתה שנים שבע "וחברון פאר
 איז זיא ייאר )זיבן חברון "אוב׳ ער: שרייבט (22 )דארט,
 ראנדגלאס א מיט מצרים" צוען בור צו גיבויאט( ווארדן

 וואר זיא מאל זיבן "י״א קלאמערן: אין ווערטער די צו
 בעסער( מאל )זיבן אויסטייטש דאזיקער דער גיבויאט". בעשר

 חומש־איבערזעצונגען דערמאנטע פריער די אין זיך געפינט
גופא. טעקסט אין

 (9 יד, )במדבר מעליהם״ צלם סר הם לחמנו ״כי פאר

 אב אישט עש זיא זיין )ברוט( אונזר "דען ער: שרייבט
 ראגדגלאסן. צוויי מיס אינן" אב בון שאטן( )איר קירט

 "איר צו ב( כלחם", נאכלס פירוש[—ן "פ׳ "ברוט": צו א(
עליהם". מגין שהיה איוב "י״א אטיף: ש

 ד^ האבן איבערדרוקן די און חומש אויגסבורגער
 חומש־האנט׳ בערלינער דרש. יערער אן פשט, דעם גראד

 אונזר אז גלייך זיין זי "ווען דא: האט 691 נום׳ שריפט
אאז״וו. בראט"

 ]: מיראין דאסזעלבעבילדהאבן גענוי
ראנדגלאסן, אין דערקלערונגען דערצו פשט, איז טעקסט אין

 אלהנו" ה׳ עליו גזר אשר הגזרה את "להודיעו פאר (1
 דיא שניידונג( ור )דיא אין וואוסן לאסן "צו ער: שרייבט

 מיט גום" אינזר הער דער אין אויבר שניסן ור האט ער
 אורטייל דש "ר״ל :שניידונג״ ור ״דיא צו ראנדגלאס א

ג[. ]ט שטרוף" דיא איור
 זייט "דא :ער שרייבט אלהים״ איש ״ויאמר פאר

 אוב׳ ורומר איין "ר״ל :ראנדגלאס א מיט גוטש(" מאן )איין
 [3ןקיג וואר" דא אל מאל צו דא דער מאן בורכטיגר גוטש

אאז״וו.
 ער אונ׳" ער: שרייבט ולתקוע" להריע הבחור "ויצו פאר

 טויטשן(" )אוב׳ שאלן זולם מן דש יונגלינג דער גיבוט
 דען מיס זולט מן "ד״ל "טויטשן": צו ראנדגלאס א מיט

 והאיים" והים הארץ "על פאר [.3 ]קלט בלאזן״ שופרות
 )אויבר מיר דש אויבר ,אוב ערדן דיא "אויבר ער: שרייבט

 ווערטער: דריי לעצטע די צו ראנדגלאם א מיט דר(" ר ע וו די
 אויך גלאסע, זעלבע די 3ןכב אינסולן" דיא אויבר "י״א

אאז״ור. [1נ נט
 אפטמאל גייס דערקלערונגען טיפ דאזיקער דער

 זה כל אלכסנדרוס לה "ויאמר אשסייגער: ווייט, זייער
 אלעש "דש :דא הייסט דעתך״ ושפלות לבבך ממורך לך יגיע
 דיינר ווילן אום אוב׳ הערצן צאגן ווילן( )אום גישעהן איז

אראנדגלאס: מיט נופט", ור קליינן
 קויניג דר וואש גיפראגט ניט אין דו העטשט "ר״ל

 דר ניט אין איך העט זא גטראגן הוט הערצן זיים אין
[.3 ]נג שלאגן״

 גאנצער א בייט מלחמה" "משיח ווערטער די אויף
 דאס איז וואס דערקלערונג, היסטארישע א פירוש, נגער לא

[.6 ]ק״ח פונקציע א פאר

 ראנדגלאס: אזא קומט "פיאוס" אייגננאמען דעם צו
 סאן" ורומר איין רומיים דער שכראך אין איז דש "פיאוס

[.6]קמב

 דערקלערן מיט אפ זיך געבן ראנדגלאסן גרויסע
 ווארט זעלבע דאס ווען אאז״וו. זיטן יידישע און רוימישע

 *פארי מאל, צווייט א אים ביי זיך טרעפט אויסדרוק אדער
 דער" דאס שוין האס ער אז ראידגלאס, א אין זיך ער רופט

אאז״וו[. 6 קיט ,6 קיו ]קידט, וואו אן ווייזט און קלערט
 געאגרא• היסטארישע, זאכלעכע, טייל דאזיקער דער
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 דערקלערונגען וכדומה פילאלאגישע פאלקלאריסטישע, פישע,
 דער ] אין איז טעקסטן גאנצע צו און ווערטער איינצלנע צו

איבערגרעסטער.
 אנדערע פאראלעל ראנדגלאסן, טיפ צווייסער דער (2
 און ,0 אין ווי ווייניקער פראפארציאנעל דא איז טייטשן,

 טרא־י געווען שוין זענען חומש אין פארוואם; קלאר ס׳איז
 אפט־ האבן וואס שורש־ווארט, דעם פון טייטשן דיציאנעלע

 קאנקרעטן דעם פון אינהאלט דעם סיט געשטימט ניט מאל
 איבער" דער איז טייטשן אזוינע בנוגע טעקסט. העברעאישן

 צו שוין מ׳איז פריי: געווען ניט רעדאקטאר אדער זעצער
 און ברענגען געמוזט זיי ער האט געווען, געוואוינט זיי

 אבער איז "יוכיפון" דער טייטש. צווייטן א פאראלעל אנגעבן
 ־דער סכר" "הייליקער קיין ניט און ספר, נייער א געווען

 מאל יעדעם געבן צו פריי געווען איבערזעצער דער איז צו,
 פא־ דער זיין צו אויסגעוויזן אים האט וואס טייטש, דעם

 אויך. טיפ דעם פון ראנדגלאסן מיר געפינען דאך סיקסטער.
 אין אים ביי הייסט דיק" העיר על "ויבנה :שטייגער א

 גראבן(" )שאנץ איין שטאט דער בייא בויאט "ער טעקסט:
 גע" א ,1311^0 :]מה״ד ביליידן איין "י״א :ראנדנלאס א פיט

 .1כ ]קל״ה ווערק" בול איין אודר שטיינער[ ווארפן צום ווערק

 ברזל" "בעט שליידערמאשין[. אזא אויך ,1נ01יי>¥6ז0 מה״ד:
 ראנדגלאס: א מיט אייזריין", פעדר( איינר ")מיט : דא הייסט
 ומת", אלהים "ברוך [6 ]קס״ט גריפל״ איינם פיט ״י״א

 ראנדגלאס: א מיט שטירב" אוב׳ גוט ")לוב( :דא הייסט
ג[ ]שלג שטירב" אוג׳ גוט ולוך "י״א

 נאטיר־י דא מוז ראנדגלאסן קאטעגאריע דריטע די (3
 וואס מאטיוון, די איבער פארטרעטן שתאך זיין אויך לעך
 טרעפן דאך (.2 )פונקט געבראכט פריער שוין האב איך
 דער פון גענומען אויסטייטשן, פרופע אויך: אזוינע זיך

 צום שטייגער א אויפטו. אייגענעם פון $דער טראדיציע,
 "י״א ראנדגלאם: אזא פאראן איז )מכבי(" "יהודה נאמען
 ה׳ באלים כמוך מי תיבות[ ן=ראשי ר״ת איז דאש מכב״י

 אין גיוועזן איז אלזו ן=יתברך[ ית׳ גוט דאז דערום אוג׳
 מכבי" יהודה גינענט אין מן הוט דארום הוילף זיינר
סן, ]קכד

 רוח מלא היה "יוסיפון"( פון שרייבער ]דער יוסף "כי
 דער גימויט( )מיט בול תאר דער יוסף "דען דא: הייסט חכמה"

 גימויט": "מיט ווערטער די צו אראנדגלאס מיט קלוגהייט",
 מען טייטשט "נבואה" אזוי: ]שע״ה&ן. נבואה" פיט "י״א

 יידישע די אין "רוח" ווארט דאס פאלן אזויבע אין אפטמאל
 מרחפת אלהים "ורוח ס אין שטייגער א ;ביבל־איבערזעצונגען

 )ווינד( "אוג׳ דא הייסט (1 א, )בראשית המים״ פני על
 גוטש. נבואה די "י״א ראנדגלאס: א מיט אאז״וו, גוטש"
ג[. ]א הכבוד" כסא—רש״י

 ביבל יידישע די אין "עט" פון טייטש קלצסישער דער 1
 120 נוט' האנטשריפט הצמבורגער אין "פעך. איז: איבערזעצינגען
פינא". קולמוס נריפל, עט אנגעגעפן: איז (124 )שטייגשניידער

*

*

 אין באשרייבט "יוסיפון"( פון שרייבער )דער יוסף
 הים גלי "וגם וואונדער: גאטס ירושלים חורבן אויף קינה זיין
 "אוב׳ דאס: הייסט ] אין ברודפיך", מאז ונלחמו רודפים היו

 גייאגט" האבן דיא מירס דיש וואלן דיא אינדן דיא אויך
 "ר״ל :אויסגעטייטשט דאס ווערט ראנדגלאס א אין אאז״וו.

אאז״יו. [6 ]ש״פ הנביא״ יונה דען
 זיי צו וואס ווערטער, די זענען ] אין סיי 0 אין סיי

קלאמערן. אין גענומען ראנדגלאסן, קומען
 אי- איז וואס ,8] אין ווערן: געזאגט אגב דא זאל

 ליטעראריש, פריי דערמאנט, פריער שוין ווי בערגעזעצט,
 דאב דאך נישטא. ארט קיין דערקלערונגען אזוינע פאר איז
 איבערזעצער דער אזוינס. עפעם געטראפן אויך דארט איך

נאך: ^ריגינאל העברעאישן דעם לויט שרייבט
 ואחד מקרא שנים סדרה די זיין מעביר מ׳דארף

 לי׳יענען מאל דריי אלע מ׳זאל בעסער, איז דאך תרגום,
 גע־ איז תרגום דער רועדים אריגינאל, העברעאישן דעם
 העברעאיש" שלעכטע די אז דערפאר, בלויז געווארן געבן

 דאזיקער דער נאך באלד פארשטיין. אויך זאלן קענער
 איבערזעצער דעם פון "הגהה" געגע איי אזא גייט שטעל

טעקסט(. )אין
 דען צייט זעלביגן דער צו האבן זיא דען "הגהה

 שפראך. גיפיינן איר אין גירעט גימייגליכן אלי תרגום
 דידן. טוייטש גימייניקליך אלי לאנד צו היא וויר אלז גלייך
 ור אוג׳ רידן קוינן בעסר ויל תרגום דען האבן זיא את׳

מקרא". לשון אודר הקודש לשון דען שטין
 ראנד־ פיט טעקסט פון קאמבינאציע דאזיקע די אט

 צייט, יענע ספרים נעדרוקטע יידישע צווישן איז גלאסן
 אייגגטימלעבקייס אן באקאנט, איז מיר ווייט ווי

 אין ניט פאראן ניט איז אזוינם ]. און 0 פון בלויז
 (,1544) חומש אויגסבורגער אין ניט (,1542) מידות״ ״ספר

 הלויס אליהו אין ניט (,1544) סידור יקרם בר יוסף אין ניט
 יידישע האנטשריפטלעכע אייניקע אין (.1545) תהלים

 דעם פון עפעס טרעפן מען קען איבערזעצונגען ביבלישע
 דע״ראסיס אין ן=פירוש[: "פי׳" נאמען דעם מיט מין,

 מגילות, די אין (1נומ׳ גערם׳ יוד׳ )קאדעקט חומש־האנטשריפט
 אין ,102 גוט׳ מוזיי בריטישן פונעם חומש״האנטשריפט אין

 ערשסנס $בער ;3 170 גום׳ חומש־האנטשריפט באדלעיאנער
 ראידגלאסן. קיין ניט ס׳איז גופא, קסט טע אין דאס שטייט

 דריטער דער צו דערקלערונגען אלע געהערן צווייטנס
 ?י צו :אייגטיילונג( פריערדיקער מיין )לויט קאטעגאריע

 בלויז נדרש. און הגדה פון גענומען אויסטייטשן, פרומע
 אייניקע אין איז 691 נומ׳ חומש״האנטשריפט בערלינער אין

 אויך §בער ראנדגלאסן, מין דעם פון עפעס זען צו הפטורות
טעקסט סיסטעם אזא קאטעגאריע. דריטער דער פון גאר

 ק^לעגע באדאנקק צו דא חוב ליבער א טיר פצר ס׳א-ז 2
 באדלעיאנא דער אין מיר פצר בצז$רגט פריינטלעך האט וואס עריק, מאקס

מצנוסקריפט. דעם פון קאפיעס פ^ט^גרצפישע ביסל א

11 11 שריפטן פילאלאגישע
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 אין זע! געקענט איבערזעצער דער האט ראנדגלאסן מיט
 געדרוקט זיך האבן וראם ביבלס, לוטערישע ע ש י ש ט י י ד די

שווייץ. דער אין צייט יענע
 ראנד־ די און מעקסט פון קאמבינאציע די האלט איך

 פאראלעליזם אינערלעכן פיל אזוי באווייזט וואס גלאסן,
 שטארקסטן דעם פאר ], און 0 פון כאראקטער דעם אין

 ער ו ו האנט: איין פון זיי שטאמען ביידע אז באווייז,
 איבערגע־ האס דער איבערגעזעצט ס׳האט
ך. י ו א 6 ט ר י ט ק א ד ע ר ד ע אד זעצט,

 אין מ׳האט ווייט ווי באוואונדערן, צו באר ס׳אין און
 רעדאקטאר אדער איבערזעצער דעם וועגן פאלעניק דער

 דעם איגנארירט הלוי( אליהו אדער אדאם )מיכאעל 0 פון
 פשוט שוין אויגן די אין זיך ווארפט וואס פאקט, דאזיקן

ספרים, ביידע בלעטערן ביים

$

 דערמאנט שוין איז ד$ .8] צו אום זיך קער איך
 "ספר חסידים" "ספר טיפ דעם צו געהער ער אז גערוארן,
 עלטער דעם לויט שטייט 8] (.8ג1 )פארקירצט מידות״
ערשטן. צום נענטער ביידע, די צווישן

 אין באהאנדלט ספעציעל שוין איך האב 8^1 דעם
 רייפ< א. )לויט דערמאנט אויך איז דארט !.ארט אנדער אן

 אדער מוסר־פרינציפן געוויסע גענומען האט 8ג1 אז מאן(,
 קלענער, סך א איז 8] דער ,8] בא מוסר־אויסטייטשן

 די זיך אין נישט אויך האט ער .8ג1 פון פערטל א בערך
 27 אין איינגעטיילם איו וואס ,8ג4 וואם סיסטעמאטישקייט

 מילדקייט, קנאה, )ליבשאפט, באך מידות די לויט קאפיטלען
 טרעפן איר קאנט 8] אין דא אאז״וו(. שווייגן פוילקייט,

 קיין אפילו נארן, גיט קיינעס זאלסט אנדערן: נאכן אייבס
 אומזיסט. נאמען גאטס דערמאנען נישט זאלכט און גוי,

 קודם דא איז מצוות און יראת־שמים אז זיך, פארשטייט
 פרטים אזויגע מיט פארבומען אויטאר דער איז ווייטער כל;

 )דריי עסן דעם פאר הענט די וואשן צו אזוי ווי אשטייגער,
 די הייך, דער אין האלטן העבט די זאל ער וואסער, מאל

 זיין מטמא ניט און אומקערן ניט זיך זאלן וואסערן ערשטע
 8] איז צייט דערזעלבער אין אבער אאז״וו(. הענט די

 *מענטש און טובים" "מעשים איו פארטאן ווייניקער ניט
 אונטער גערויינטלעך, אים, ביי עטייען וואס מידות, לעמע

אסונה. פון אויכאריטעט דעם
דא: הערן מיר וואם אט

 *גע דעם אויף בכלל, מענטשן דעם אויף רחמנות האב
 דיין מיס אים שטיץ בפרט, נויטבאדערנטיקן און פאלענעם

זייער מענכשן מוחל זיי געמיט. שטארקער דיין מיט גוסס/

 ,גוקונפט", אין יידיש" פרן אנהייב ,יער ארטיקל מיין זע 1
,130 — 125 ז׳ ,1924 פעכרתר ־ויי$רק,4

 וועג רעכטן דעם אויף ארויפפירן זיי פרווו און שוואכקייט,
 זיי אויפפירונג. גוטער אייגענער דיין מיט רייד, גוטע מיט

 דא איז "גוי" צום באציאונג די אויך. "גוי" מיטן ערלעך
 זאלסטו גוי דעם אין איידער איינגעהאלטענער, ביסל א

 פאר ס׳איז און נאך, מעשים גוטע זיינע גאך בלויז לויבן
 ז^לסט פרום. צו זענען "גויים" אז ניט, מעלה קיין יידן
 דיינע היט פויגל. קיין פיך, קיין אפילו זיין מצער ניט

 קיין ניט טרייב קיינעם, אויף שלעכטס קיין ניט זאג רייד,
 מעלות יענעכס מגזם ניט אבער זיי חניפה, קיין רכילות,

 כבוד קיין יענעם פאר ס׳איז געשטארבענעמס: א אפילו אויך,
 ריין גיי לערנען. דיין מים גרוים ניט זיך האלט ניט,

 אין חבר דיין פאר ניט טו קליידונג, דיין מיט זיך ארום
אאז״וו. מיאוס זיין קאן אים וואם אזוינם, אויגן די

 איז וו^ס לערע, פרוס״הומאניטארע די — קורץ,
.8ג1 פון באקאנט נעענטער שוין אונז

 פאראלעלע שסעלן )אייגיקע טעקסט־אויסצוגן אייניקע
אילוסטרירן. דאס זאלן עולם"( חיי "ספר מיט

 טיסל דער עולם". חיי "ספר וועגן ווערטער פאר א
)פארקירצט(: איז

 לעבנש איביגי דעש בוך דאז עולם... חיי "ספר
 דארינן ווש ולייס פיט אוג׳ ליזן עש זא דענן וועלכש
ביהלטן. אישט ביגריפן

 בייא וועלט דיזר אין גינאד ריכטן. ווערק צו אין אוב׳
מענשן. ]אונטר?[ אונטן אוג׳ גאט

 צו דאר ווירבט. ער לעבן איביג דאש אבר נוך דר
העלפן. ור וועלי זאמטליכי גאש גוטיכי דער דאן או.ש

 י׳ץ ישראל ידי[ ]=על ע״י בריסגויא במדינת נדפס
 קליין בלעטער, 14 [״,1583] שמ״ג שנת צורו[ ישמרהו—]

.2 קווארט
 עולם" חיי "ספר דער אז זען, צו שוין איז דערפון

 אביסל בלויז ,8] וואס העלפט די בערך פארנעם אין איז
 אגע־ דערמאנס, שוין ווי איז, דאס געדרוקט. געדיכטער

 איג" דעמזעלבן מיט בכלל ,8] פון באארבעטונג גראמטע
 וואם פסוקים, מענגע דער אן געפאסס, קורץ אבער האלט,

 אייגנס "ליטעראריש" ביסל א מיט פארווירצט ,8] אין
 פרה״שחורהי דעם מאכן צו לעבעדיקער כדי און גראם צום

טעקסט. פרומען דיקן

.1927 ,3 מערץ

 ז5פי אידענטיש איז ישראל דער ז8 אויסגעשלאסן, בישט 2
 זעל83 אין איבערגעדרוקם י$ר זעלבע דאט האס רואם הזפרוני", ,ישראל

 אייייקע דערביי סארביטן ד״ה ,אריםגעבעסערם', חומש, יידישן קרעמ^גער
 פשטי געהעריקע די אויף חומש קרעמאגער פון דרש מיט הפטורות
 ,וועףרעך צרבעס מיין דעב וועגן זע חומש. קאנטטאנגעד פון הפטורות

.124 ז׳ ,לצנדוי״בוך״, אין
 אין צייסן יעגע צויך ישראל ק^רעקטער 8 נס8ק82 געווען ס׳איז

בצזעל.



ביכער יידישע דריי דאמם3 מיכאעל — טיף ש נ, 165

 און 1546 היראה״ ״ספר פון אויסצוגן !3ןצוגא

!1583 עולם״ חיי ״ספר פון

ה, א י י ד. “י פ כ .

 בון האגד דיין בישלויסן ניט זולט דו את׳ ג[ 16]
 נויטן 'בון אים עש ווען צייט דער אין עני אייגם לייהן גו

 דיא גרוס איז עש דען הוט. דוחק גרוסן ער ווען אור איז
 דיא גירעכטיקייט זיין אור גיבט. צדקה איינר ווען מצור!

 ניט ער דאז איביקייט דיא [616] אין ביז בישטין בלייבט
 ער דאז גידענקן זול ער אוג׳ זך• קיינרלייא גיברעכן ווירט

 אוב אור ריבית. און געליהן הוט צייטן צו גוים פילן צו
 לייהן זול ער דאז אויגן זיינן אין זיין שוועד וואורד עש
 איין נעמן אים בון וואל ער מאג זא משכון• און אים

 זיייר צו צייט איין אים צו זעצן זיך זול ער אוג׳ משכון
 אים ער ווייל דיא צייט זעלביגן דער אין אור ביצאלונג•

 טון זולט ער דאו בירופן ניט אין ער זול דא איז שולדיג
 דען א יי ז עש זאכן. קיינרלייא אודר ערבייט זיין אים צו

 דען ]=במזומןז• באר אלזו בילובונג זיין גיבט אים ער דאז
 מעשר דיינם אין אור ריבית: אלז גישטאלט איין העטי עש

 אור ווערדן שלאף לאסן ניט הענד דייגי דו זולט דא געבן
 אור רעכט עש אז גיבשט אין דו דאז הויטן דיך זולט דו

 איין זיך דארינן זאכן אלרלייא בון אויך אור איז• ביליק
 שרייבן צו זייא עש לערנן צו זייא עש דינגט ור סענש
 העטי ער ווען אודר ווערק• אנדר איין טון צו זונשט אודר

 געבן עטוום העטי אים מן דש אודר מציאה איין גיבונדן
 קעמי אים עש וויא וועג אור ווייז אלערלייא אין אודר במתנה

 אלעס דעם בון געלט• אודר גולד אודר זילבר זייא עש
 הוט דיא דאזיגי דיא זך דיא דען מעשר• שיידן אב ער זול

 אין הוט בוטן ור ית בורא דער דש וואל וויא אור ערך• קיין
 עש ער מוט זא זול• זוכן ור נימאנטן מן דאז דינגן אלן
מעשר: אם לויבט דר דוך

 הבריות דעת גונב זיין ניט זולט דו תגנוב אל
 דז מיינט דש גוי קיינם צו אפילו אור מענשן קיינם צו

 הערצן זיינם אין אור ריט עטווס מונד זיינם מיט איינר
 שפע. ווידר ניט זולט דו אור אנדערש• עטווס ער גידענקט

פיל• צו דען מיא גיזעלן דיינן ווירר ניגן
 זך דיזי אור דיזי אים צו זאגן ניט זולט דו אור

 זיינן אום זיא דו ווען ווילן דיינן אום גיטאן איך האב
 טועה זעלבר זיך ער ווען נוייארט הושט• גיטאן ווילן
 ווילן זיינם אום העטשט דו מיינט ור ער דאז אור ווער

 איך זאגן צו אים צו ניט דו בידארפשט זא גיטאן עטווס
 איז ער דען [317] ווילן• דיינן אום גיטאן ניט עש האב

 דארום אים הושט דו אור טועה זעלבר דאזיגן דעם אן זיך
גיוועזן• דעת גונב ניט

 אסור עש איז זא רועג אור ווייז אלי אין הכלל זה
 זולט דו מענשן: קיינעם צו זיין דעת גונב זול ניט מן דאז
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 איט" איין דען זונשט• אום גוטש נאמען דען גידענקן ניט
 דער זונשט אום גוטש נאמן דען גידענקט דא דער ליכר

 זולט זא אויך אור זיין• מנדה זאל אין מאן דש ווירדיג איז
 זיר שון דיר עש ווען גידענקן ניט גוטש נאמן דען דו

 גאנץ זולט דו אור אורם• אוגרייגן איינם אן איז נויטן בין
 ניט אויך אור גוטש נאמן דעם בייא שווירן ניט גאר אור
 אוג׳ מידות• זיינן בייא נים אויך אור נאמן• צו זיינן בייא
 בייא אודר זונן דער בייא מיינט דש ווערקן• זיינן בייא ניט

 אלזו אור מלאכים♦ אוברשטן דיא זיין דא די דינרן זיינן
 ניט אויך און תורה• דער בייא שווירן ניט אויך ער זול

 וואריי דיא גינענט ווירט דער גוט דען ווארהייט• דער בייא
 ער אור ווארהאפטיג: איז דער גוט אונזר גוט אור הייט
 אויך אור גוטש נאמן דעם מיט גיזעלן זיינם ולוכן ניט זול
 השם יעזרני כה זאגן וואל מאג ער אבר זעלבר• זיך ניט
ית: בורא דער מיר העלף אלזו טוייטש׳ אין איז דש

 טומאה שם קיינרלייא ווערט גיהורט ניט זול ער אור
קדישים• דער שמות דיא זיין דא אז לייפצן• דיינן בון

 עש דו דש נוטורף דייינר צו גדענקשט זיא דו ווען אור
 שוואכן איינר מיט ריד דייני ריד זא גוים• דען בור צו טון □ושט

 פה ניבול קיינרלייא אור הויבט: בישווערטם מיט אור ריר
 ווערדן גהורט ניט זול דיא ריד שאנטליכי קיין גאר נוך
 זונה קיין גידענקן צו ניט אויך אור מונר• דיינם בון בון
 אז איד דראן נבלות עטוום דא זך שאנטליכי קיין גאר נוך
 אין איז דש זרות• פי עמוקה שוחה כי שפריכט• פסוק דער

 דער מוגר דער איז טיפי איין גרובן איין דען טוייטש•
 אור רידט• זנות פון דא דער מונט דער מיינט דש ורעמדן•

 ור זי אור גיהנם דאש אץ הינאב טיף גאר אין בריגגן זי
 דיא ייאר זיבציג [6 17] דיא צייט בישטימטי זיין אים צו קירן

בויזם: צו זול לעבן ער

ליגנער וועגן

 ליגנרש דיש שטראף דיא אויך איז אלזו אור ג[ 14ן
 גלויבש דא זאגט ווארהייט איין צייטן צו שון ער ווען דאז

ניט. אימס מן

שבחים פאלשע ררעגן

 איינר מיט זאגן[. מען זאל אמת אויף ]שבהים ג] 13]
 עיר קיין מענשן טוטן דעם איז עש דען מדה. מיטלמעסיגן

 גיוועזן אים אן ניט דיא מדות גוטי זאגט אים בון מן ווען
זיין.

מדרה די זיין מעביר דועגן

 זול ער דאז בעסער ויל אבר איז ...עש ]5 25 25]
 דער דען מקרא• דער אין מאל דריי ]=לייענען[ לייאן

 מויגן זול באז דעעטר מן דאז דארום אליין איז דער תרגום
 לשון אין איז בקי זיר ניט דער ינד א מקרא• דיא שטין ור
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 תורה דיא לייאן זאל ביט מאן דש שכן מכל אוב' הקודש:
 ]ווייטער שפראך וועלשר אין מייבט דש לעז• לשון אין

[.162 ז׳ געבראכט איז רואם ״הגהה״, די גייט

 מים לייאן ער זול די לייאס ער די פסוקים, די אוב׳
 דיא לייאט דא דער מענש איטליכער איין דען נגינות אירן

 אוב אלז גלייך איז דער נגינות• און ,אוב געזאנג און תורה
זק. אייבם מיט גוירטט אום חורה דיא ער

הכנסת־אורחים וועגן

 אוב׳ קנעכט טויזבט העטי ער ווען אפילו אוב׳ [611ן
 זול ער אוב׳ מויהן זעלבר זיך ער זול דעבוך נוך מעגט
 דען איבן• דיבען צו אורחים[ די ןפאר אינן בור צו שטין
 השלום עליו אבינו אברהם דען אונש צו אכפרר איז ווער
מלאכים. דען צו בידינט זעלבר הוט דער אוב׳

 אורחים הכנסת מצוד. דיא גרעסר איז עש אוב׳ [312[
שכינה. דער גזיכט אן דש אנפפאהט מן דאו דען מי

 רוח נחת מיא אורח[ ןדעם אים טוט ער אוב׳ [612]
 ביט בוט איין אין ליגט אין ער דאז דאזיגן דעם מיט

 אוב׳ עיסן צו הוט אים ער דאז דעם מיט וועדר ן=בעט[
 אום אלזו דא דש גלגל איין איז עש אוב׳ געבן. טריבקן צו

 אייבם אויף אונפאל דער איז איצונדר ,עולם דעם אין לויפט
אנדרן. איינם אויף ער איז מורגן אוב׳

"גויים" צו פארהאלטונג דער ורעגן

 לוייט מיט ניט בוי קייבן לובן ניט זולט דו [622[
 זיינן מיט אליין נוייארט שוינהייס. מיט ביט נ׳ א זעליקייט
 עטוואס כוט דא דער גוי איינן זיכשט דו ווען אוב׳ מעשים.

 אנגשטהאפטיג, זייא דא צדקה• אורר ווארהאפטיגס אודר גוטס
 צו זוינד איין איז דיא "בולקרן דער ורומקייט דיא דען
 עש זכות לכף זיין דן ניט זיא זולט דו אוב׳ ישראל• דען
 דו זולט זעלביגי דש אוני גזיכס. אן אירם "בור צו דען זייא
שלום. דרכי משום טון

עולם. חיי ספר .8

 זול הנט דיין אוב׳ דיין• הערץ דש בוויליג נוך [67[
 דיא עבן• אים קומט דש ארמן איינם הן ליי צו זיין: אופן
 דער אז געבן: העשט אים דו דש ווידר גרוש אישם מצוד,
 דש טגן: לנגן צו שטיט גידעכטיקייט זיין זגן" חיל פסוק

 מושט גוי מענכם אך דו דש גין♦ הערץ דיין אין דיר זול
 זא עבך דיר עש איז משכון אוב׳ שטין: ריבית און לושן
 צייטן• זעלוויגן דען אין אך געבן: משכון איין דיר הייש
 אים דו דש עני דער ווש מיידן: זרלטו ! קנולן צו ארמן

עבן: אבער אים קומשטו זא געבן• ווילט גוטליך לון זיין

 אץ דא שטויסן. — (1351 ,1 )שמעללער <!11611611=,קנולך 1
פייניקן. פון זין

 גי• ווערשטו זא י• דייך בור עבן זיך געבן צו מעשר
 מיש דא *3 2בויכן דען אין גישריבן ששיט אזא רייך: ש ווי

 דו דש גוט דעם אל בון זויכן: וער וואל דעןבורא מגשטו
 עש דערבן: בור ניט אך קיינשטו זא ווערבן• הר 4 קיינשט

 איין דו דש אודר שרייבן מיט אודר לערנען מיט זייא
 אודר אובן דיר גיא עש מעשר גיב גיבונדן• העשט מציאה
 געבן העש דיר מן אוב ווערט געלטש אודר געלט אוגדן:
מוש: קיין האט צוגעבן מעשר ,גרוש אודר קליין

,דיך"? אנשטאט גרצם צום 2
ספרים. הייליקע די אין ביכער, 3
 ,מעשה• אין מאל סך א זיך טרעפט "א' אנשסאט ,יי" קאנסט. 4

צויסשפרצך. אן ציידער שרייבארט, א דאם איז גיכער (.1602 )באזל בוך״
אויסמיידן. 5
קלאר. פשוט, 6
דערפצר. אפקומען 7
זאך. אויסגעטראכטע אן מעשה, צ 8
 "טויטבטאנץ", מיסטעריע דער פון גענוסען בילד צ שטארבן; 9

איכערטצנצן. מוז מען שפ-אך: דער אין היום עד געבליבן
טראם. 10
פארדייען. גיט דאם קאנהטו 11

 אישט אודר זוינשט אום נענט בורא דין דער [ג8ן
 דא צייטך אלן צו אך זיין: ער זול חרם אים *וויין ואל
מיידן: זולסו נמן זיין נענן צו אונריין אישט עש

 וואל קיינשטו דש שווערן צו במן זיינם בייא אך
:5 אנטפערן
 מוש און ויל• זיין דעי מלאכים זיינן בייא ניט אך

 וואו ניט וויישט דו ויל במן זיינר זיין אך ציל: און אוב•
 ועשט ווארטן דייבן מיט זייא דארום רעכש שטערשש דו אן

 שעלטן: מענשן קיין זולטו במן זיינם בייא :7 6שלעכט אוג׳
 נאמן זיינם מיס ז: געלטן זעלוורט אנדרש עש מושט דו

 שווערן: צו זעלוורט דיר בייא אודר ולוכן צו זעלוורט זיך
קערן: אן נימנט אך זיך זול זא

 וואר שון עש ווען לויגנר. איין אישט איינר "דש [36ן
:8 מער איין זייא עש דאך מן שפריכט זא ווער.

 ]ור ורשט ויל. צו ניט אך גויטן דעש זג [35[
שפיל. גויט איין אנדרש שטוירשט?[

 דיין טו דינשט בורא דעש אין אוב׳ לויה אים סו
:9 טנץ דין אן אל מושן מיר דש גידענקט גנץ. הערץ

 אנדר מיש לייאן זולטו סדרה דיא וואוך אל [313[
 ניט הושטו מול. איין תרגום אוג׳ עברי מול צווייא לוייטן.

 דש אוג׳ בירייט. זיין זולטו טוישש מול איינם צו תרגום איין
 צו הושטו קלייט: תורה דער אישט דש מיט 11 10 טראפא
זגן• עברי מול דרייא מגשטו זא ." מגן בויזן איין זגן טויטש



פראנקפורט פון משרת א אויף קלאגליד ניי א
ן( אי מ פורט־ (ר ראנ )ם מאן יי ר פ א. ר ד" פראפעטאר פון

 פארמאגט ביבליאטעק שטאטישע פראנקפורטער די
חיבור יידישן א 815 06701. סיגנאטור דער אונטער

 פון משרת איין אויף ליד קלאג נייא "איין נאמען: מידן
פון וואס זייטן, פיר דאס זיינען אינגאנצן פראנקפורט"

 ברענגט פערטע די קלאגליד, דאס דריי ערשטע די האלטן זיי
 4 ז׳ אויף צ״מ. 9x14 איז גריים די רעצעפטן. פאר א

געשריבן: שטייט
לפ״ק". תס״ח בשנת באזיל פה "נדפס

 דרוק יידישע קיין געווען ניט באזעל אין איז 1708 היות נאר
 האנוי, אויף אן ווייזט גליונות די אויף לייסט דער און
 יידיש אויף געווארן געדרוקט יא צייט יענער אין כ׳זיינען וואו

 געדרוקט איז חיבור דער אז משער, איך בין זאכן, עטלעכע
 אראפגענומען 1903 זיינען בלעטלעך די האנוי. אין 1708

 אן וואוהין בוך, אנדער אן פון טאוול דעם פון געווארן
 איז אר^פנעמען ביים אריינגעקלעפט; זיי האט איינבינדער

 א געווארן. צעשעדיקט ערטער עטלעכע אין טעקסט דער
 פאר• געוואונען, טאוול זעלביקן פונעם עקזעמפלאר, צווייטן

.1 ניו־יארק אין סעמינאר טעאלאגישער יידישער דער מאגט

 דעם באקאנט איז טויער־שומר פראנקפורטער דער
 פון רבי "דער היינעס היינריך פון לייענער עולם גרויסן

 : 3 כאראקטעריסטיק אזא דארטן אים גיט היינע .2 באכאראך״

 פאלשע ישראל! פאלק דאס איז באשיצט שלעכט "ווי
 אינעווייניק פון און דרויסן, פון טויערן זיינע היטן פריינד
 פראנק• דער מורא!" און נארישקייט היטער זיינע זיינען

 קעגן ברוטאל איז ליד אונזער פון טויער״שומר פורטער
אויך. היימישע אנטקעגן מסתמא יידן, פרעמדע

 )"פפארטן" טויערן 3 האט גאס יידישע פראנקפורטער די
 צו, £3117^3856 דער צו טויער, איין גערופן(. זיי מען האט
 טויער צווייטער דער ;800146011610167 ?10716 געהייסן האט
 ביים איגמיטן, דריטער דער ^\,011§731נ60 ביים געווען איז

 מען טויער וועלכן ביי ](.04160671101401160) בריקל יידישן
אנגעוויזן. ניט ליד אין איז פרעמדע די רעווידירט האט

 בן״יעקבן. ביי ניט באדל׳ קצט׳ אין ניט ניטא איז חינור דער 1
 3 1־161ס71011 1־161063 83 07(110116 י\/6ז146 708 £1016800-
 £60, 67130(6704160 סח^1671400§60 0041 ^67261017018860 83011-

1101161• £6831(60 ^011 £1־05( £18(67. ,¥! .ק 468 80.}
.474 ז׳ דארט 3

 יעקב נאמען צידער אויסגעפינען, ניט מער זיך לאזט אויך
 לכל אקטן די אין צונעמעניש. קיין ניט איז ואשיר ו פול

בנמצא. ניט נאמען אזא איז הפחות
 גרופע דער פון שפעטסטע די צו געהער חיבור דער

 די און וויץ דער וואו לידעד, יענע פון / ¥3§3ס16ס1164167
 בייסיקייט זיין אין חילול״הקודש. ביז דערגייען סאטירע

 יידישער דער אין זיינסגלייכן ווייניק קלאגליד דאס האט
 קולטורהיסט^רישער דער איז פונדעסטוועגן ליטעראטור;

ל. אנזיכטיקער גאבץ א ליד דעם פון ווערט

 אויף הגבר אני בניגון ליד קלאג נייא איין
פראנקפורט פון משרת איין

לייט: ליבן איר צו הערט
צייט: דיזר אין גיט פאר דא וואז
ברייט: זיין פראנקפורט נאך מיר ווען
לייט ארמי מיר אך

מארשירן: טונין פראנקפורט נאך אורחים סיר ווען
:טירן די פר ניט אונש מן 6 לאט זא
איין שטאק זיין מיט וואשיר כול יעקב קומט דא

לאווירן: צו רויז
אניין שטוב וראך דער אין אנדרן דען נאך איינם טעט אוג

פירן
:גין אניין שטוב וואך דער אין טונין פיר דא אוג
 וואשיר פול יעקב אוג בוך דש אויף גבאים דיא כאכין דא

גין: הער איין טעט
 :נאמן דיין איז וויא אוב גיוועזן היר בישטו לנג וויא שפראך ער
לאמין. פר בלד וויל גאט מיט זאל וואשיר פול יעקב דז

אונזר האבין ן!( חרפת מיט שון אורחים מיר ווען
ביקומן: צערונג

 ד פלעטי דז אונש האט מן דז גימאכט ער האט זא
גינוטין: וועק אוב גיצוגן אב געלט

 וי פצר יידיש אין איינצופירן געווען פאסיק וואלט אפשר 4
 רוסן אליין זיי וויפצלד ארעמעלייט, וואנדערנדיקע פון לידער ד^זיקע

וו.[ ]מ. אורחים׳לידער"." נאמען דעם אורחים, זיך
 ניט נאר צנכאלאגיזג, באהינס אין אפגעדרוקט איז ליד דאם 5
]רעד׳[ פינקטלעך. אינגצגצן

לאזטי 6
פלעט. 7
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 מסור דען מיט ק״ק דיא זיך דז זעהין אורחים פיר אבר
זינק: פר טובין

 איר ווערט צדקה אירה דארך דז ח״ו מורא גרושה האבן פיר
שווינדן פר בלד [1] עשירת

בעמן: איבר עשירות איר פיט זיך זיא טונין אך
 ניט גאט וועלין אוג בישאפין אליין העטין זיך זיא ווען אלז

קענן: דר

 אויף דגכר אני בניגון ליד קלאג גיי^ין איין

פי־אנ^פורט פין משרות איין

וואשיר פול ►עקב קומט ן טירן די?^ז פר ניט אונש .1 זן ־ן- •ץ * י- ן ♦ ן ז 4^ צ . עז ,ק
 0 א׳ינכם עט1_ן אוב ן לאוו׳רן צו רוא א׳ק זיקישמאק מ׳ט .

ן פירן אנ״ן שטוב וואך דעי אין אנדרן. דעז נאך

 גיט פיאר וואז ו לייט ליבן איר צו
 4 פראנקפורט באך מ׳ר וזען צייט! דיזר אין 1׳- 1^1

| מ׳ר וושן ל״ט ארמי מיר אך : ברייט זיין
1 מן לאט ז^ !מארשירן טונין פראבקפווט באך אורחים

31 • ר׳ייר׳ז •>>י^ל

 אוב אנ״ןיפירן שטוב וראך דעי אין אגדרן. דען נאך
 : גין אמין שטוב וואך דער אין טובין מיר ד<ה

 וואש־ר י פו יעקב אוב ביד דש אויף גכא׳כם מאכין
דיר בישטו לבג וו׳^ז שפראך ער : גין הער איין טעט

לאמין פר בלד וויל גאט מיט זאל־>4
1 ביקומן לערגג6 אומר האנין חרפי־ת מיט שק אורחיכם

1

 וואש׳ר פול יעקב דן ז נאמן דיין איז וו׳<^ אוב גיוועזן
^7 מ׳ר ווען לאמין פר בלד וויל גאט מיט זאל

 ו ביקומן צערגג אומר האנין ג—חרפי מיט שק אורחיכם
געלט פלעט׳ דז אוגש האט מן דז גימאכט ער האט ןן-ז

אך שווינת פר בלד עשיר איר ווערט
1 נעמן איבר עשירוד־ת איר מיט זיך ז׳<ה טוג׳ן

 זעוז׳ן אורחים מ׳ר אבר : מנומק וועק אוג נ׳צוגק אב
 מ׳ר ג דנדן פר טומן מסור ד^ן מיט ק׳ק ד^ז ך*ז דז

 צדקרה^ אירחה דארך חו,דז מור<ה נרושר־ה האבי?
דזררירדי ג<ר רדד י—עמזירי "\>ר רר׳?2ימ

 גאט וועלין אוב בישאפק אל׳ין העטין ן׳ך ^4ןי ווען אלן הן
 דעז פר יכם אורח אובש לאזין אוב ז קענן דר ניט

שמעלצין פר בלד מיו דן .ין זונק דר אק שטין מקום
ארמן מיר ווי׳ל אברברענין פר אוב

׳•׳ 7

 זונין: דר אין שטין מקום דען פר אורחים אונש לאזין אוב
ברענין פר און שמעלצין פר בלד מיר דז

מסור דען זיא דז זעהין לייט [2 ]ז׳ ארמן פיר ווייל אבר
ווערן: ניט טונין דאז

 :גערין אך האבין אים זיא דז גידענקין וואול מיר קענין
שטיל: שווייגן פיר וועלן דרום

שפיל ביזה דז נעמי! ך.[ פרזיך ווערס השי׳
 נעמט און הש״י אן גידענקש לייט גוטה אלי דרום

 הערק: צו דאז
שמערצן: לייק רשע דען דארך מיר וויא
 טאנין בייא אוג נאכט בייא בעטין מיר אוב
 שלאגין. דר במהרה זאל 1 דונדיר דער אים דז

גניסן: עולם דען אויף זכות זיין אים לאט הש״י אבר
 אוג בראטין רשע דען מן ווערט 2 ע״ך, אויף אבר

 שפיסן: 3גלידיגי מיט ברענין
געבין: טאן לון זיין ע״ה אויף אים ווערט הש״י
 ווערש ארב רעה רוח איין זיין ווערט ער דז האפין פר פיר

 שוועבין ארום עולם אים
פראנין: נאך דר ניקש טעט רשע דער אבער
טאגין: גוטה ק״ק דיא בייא האט ער ווייל

צענקין אורחים דיא מיט מיך וויל איך שפראך ער
רייסן: אוב

אויף הונס דער מיר לאז גישטארבין בין איך ווען
שייסן גראב דז

 גירענקין: וואל איר קענס לייט איר דרום
 :לענקין ניט וויל * וועק גאטש אין רשע דר זיך וויא

 גיבאש: גאטש צו קערן ניט זיך וויל ער ווייל דרום
שפאט אוג פריא קרענקין ער זאל דא

אליין: זומר פון איז דז
מיט גין אום ערגיר פיל ער טעט ווינטיר אם אבר

גימיין; ארמן דיא
קליין: אונ גרויש שטין טאר דען פר אונש לאט ער
אויף טוט אונש ביו גבאים דיא פר קיינם לאט את

ביין און הענט פרירן
גוואלט: מיט שרייאן מיר ארג
קלט: אזו אונש איז וויא גאט ליב דוא אך
שטין: בייא דר טעטן בעו״ה ערילים דיא אוג
 דאז בסין * ריקם דען אן זייא טעטין רחמנות גרויש פר

נין לאזין ווארמן אניין אונש זאלין זיא
 גיקומן ווארפען צו [3 ]ז׳ רחמנות נרויש פר זיין מיר דא אוג
 אנדרן דען נאך איינים טעט אוג וואשיר פול יעקב דר קומט דא

ברומן: ארג שרייאן מיר דז שלאנן ארריו
פראגין: נאך דער ניקש טעט ער
שלאגק: צו פארט אלז טעט אוג
דרוישן: טאר דען פד שטין ווירר מיר מוזן דא

הריון: קיין אך את קלייד קיין האב איך שרייאט איינר
 אק אזו קאנשטו וויא גאט ליבר דוא אך שרייאט אנדר דר

זעהין: צו רשע
געהין אום טוט אויש מיט ער וויא

דונער. 1
הבא. עולם — 2
גליענדיקע• = 3
וועגי = 4
.0י?8ר—ריקים— 5
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 מכין: פארט אים לאט אוב אף מאריך איין איז הקב״ה אבר
 בראכין: צו גלידר זיין אים מן ווערט ע״ה אויף אבר
 :שמעטרן צו גלידר זייני אים ווערין 1 מ״ח דיא
שליידרן: הקלע כף אים וועלן ארב

צו איר זאלט לידליין דז לייט ליבן איר דרום
האן: גידעכניש איין

טאן: גץ אום אזו ניט אונש מיט זאלט את
קלאגין: אוב שרייאן ניט מיר אז מיט דר
 טאגין: אונזרן אין קומן משיח במהרה ווערט אזו

זאגן אמן מיר וועלין דרויף

 מאכין: טאן האט לידליין דז ווער ווישן איר וואלט
 טראכטין: אויז טאן עז האט כיס צרוייא אויף מענש איין

 צו גניק זיין זאל וואשיר פויל יעקב אוג
 ואמן: אמן בראכין

ניט שרייבן וויניג מיין איר ווערט לייט ליבן איר דרום
האן: גוט אום פר

חבלה. מלאכי —

174 פורט פראנק אויףאמשרתפון

 ן האן צו דר פפיר ביגן פינף אדר פיר גימוזט העט איך דען
 בשליסין 2 קארצין אין עז איך וויל דרום

גניסן אבות זכות זאלין מיר דז את
,ואמן אמן

 דוציאן :האט אויגן היציגי רוט מענש איין זא [4 ף׳
 אויז מיט דא אויגן דיא :גליגט וואשיר ברונן פריש אין

 איל אייער אין טיכל ליינוואנט איין אבנט צו גיוואשין:
 טרייבט סר גליגט: אויגן דיא אויף אונט גיטונקט: איין
אויגן דיא פון היץ דיא

 צוויגג דר האט לייב אין רייסן דאז מענש איין זא
 איין וריין בראנט מיט דרעק פערט ]?[ אוין טראפין דרייא
:גיהאלטין בייא דר ווארם זיך אונט :גינומן

 בשנת באזיל פה נדפם
3 לפ״ק תס״ח

קורצן. 2
 עקזעט פראנקפורטער דעם אין זיינען וואם ערסער, עטלעכע 3

 דעם פון פאטאגראפיע 8 לויט פצרריכט דא זיינען אפגעריבן, סלאר
 פון רשות אין איבזןרגעשיקט האט עם וועלכע עקזעמפלצר, ניו׳״־ארקער

]רעד[ ניו״יארק. ריווקינד, י. פריינד ייוו״א

*



מאמע־לשון אונזער אין נעמען פון ראלע די
ק( ע ל ע י )מ שפירן צבי פון

 נע־־ ווערן שפראכן אלע אין און פעלקער אלע ביי
 אפט נאד נעמען, אלם בלויז ניט באנוצט מענטשן פון מען

 סימבאלישע אלם נרדפים, שפות אלם באגריפן, אלס אויך
 לייכט זיך ס׳לאזט וועלכע מיט ווערטער, אלם ווערטער,

 כאראקטערי" עפעס אדער געדאנק געוויסער א אילוסטרירן
 דאן האבן נעמען דאזיקע די סינאנימען. אלם — זירן,

 זענען, זיי טרעגערס, זייערע פיט געמיינזאמס קיין גארניט
 אלם נאר געברויכט ווערן און אבסטראקט, זאגן, צו אווי

 אין מיר געפינען טאקע דערפאר בילד. אלם ומליצה, משל
 די אין און שפריכווערטער און פאלקס־משלים אלערליי די

 אזעל" נעמען. פיל רעדנסארטן פאלקסטימלעכע פארשיידענע
 שטעלן פאלקס־שפראך דער אין געמען אבסטראקטע כע

 געדאג־ א אידעע, א סימבאליזירן זיי פאר, עפעס זיך מיט
פאסירונג. א עפעס אדער קענגאנג

 פלוצים ווערט קמצן קארגער א ווען למשל, אזוי,
 פויליש, אין אים אויף מען זאגט פזרן, א מחותן, מילדער א

 מארטשיף, ]מילדער[ "שטשאדרי א געווארן איז ער אז
 אלע אין גערופן ווערט קליידל־יעגער, א דאמען־פריינד, א

 זיך געפינען באזונדערם אאז״וו. זשואף, "דאן א לשונות
 אזוי אפאריזמען; אין און שפריכורערטער אין נעפען פיל

 האנס וועט געלערנט, ניט האט סל האב "וואס למשל:
א פ ניט ״אז דייטש(; )אין אויסלערנען" ניט קיינמאל שוין

 לעני אפילו א״אנד. פויליש(, )אין ל" ע וו א ג איז — על וו
 פערזא" פארשיידענע מיט גערופן ווערן פעלקער און דער

 "דזשאן צונעמעניש א האט פאלק ענגלישע דאם נעננעמען:
 געברויכט ערששער דער האט נאמען דאזיקן )דעם בול"

 פאראיי־־ די פון פאלק דאס און סאטיריקער(, ענגלישער אן
 גערופן שפאסיק ווערט צפון״אמעריקע פון שטאטן ניקטע

 ווא־י דזשאררזש פון ווארט א )צוליב יאנאטאן" "ברודער
 א נאך חוצדעס ה$ט אמעריקע (.1775 יאר אין שינגטאן

 ם" ע ס "^נקל שפאט־נאמען בארימטן דעם — צונעמעניש
 מכבד זיי האבן ענגלענדער די וועלכן מיט □(,0016 83)וס

 אמעריקאנישן שטאלצן דעם אויס מאכנדיק חוזק געווען,
 גראבלע" דער ^!ח!((. 813165 פון ראשי־תיבות )די ט 8

 דעם מיט גערופן אלגעמיין ווערט דייטש תמעוואטער כער
 פאראדיע, א איז וועלכער מיכעל", "דייטשער שפאש־נאמען

 אין "מיכאל", נאמען העברעאישן פונעם חוזק״נאמען א
 פון שטארקייט און גרויסקייט די אויס זיך ס׳דריקט־ וועלכן

 יידיש אין אויך מען רופט טעמא מהאי אז זיין, )קען נאט
 "גולם א פארשוין, נארישעוואטן א חי־וקים, פראסט־־פשוטן א

מיכל"(.
 אזעלכע זיך האבן אבער ולשון אומה שום קיין ביי

 נעמען־סי" אזעלכע שפראכווערטער, איינפאכע אלם נעמען
 צאל, גרויסער ריזיק אזא אין אייבגעבירגערט ניט נאנימען

 איי־ פון האבן יידן מיר אז אויס, ווייזט עם יידן. ביי ווי
 את" אין נעמען מיט אפערירן צו אנייגונג געהאט אן ביק
 ליטעראטור פארצייטיקער אובזער אין שוין שפראך. זער

 פאלקס־ אין פארבראקט נעמען ביסל היפש א פיר געפינען
 היינטיקן ביזן אפילו נאך באנוצט ווערן וועלכע ווערטלעך,

 שאול "הגם טרפוף; ר׳ חמורך, "הלך למשל: ווי טאג,
 מעשי "עושה מנין?" א חיי ר׳ שנא, לא "רבי בנביאים?"

 וזינגוד חטא, "טוביה כפנחס"; שכר ומבקש זמרי,
ענלעכע. און מינגוד"

 נע" אזעלכע פון צאל די איז העברעאיש אין אבער
 שוין דאך איז העברעאיש מחמת באשרענקט, פארט מען
 פאלקס" אין שפראך לעבעדיקע קיין ניט צייט לאנגע אזא

 פאראן נעמען אזעלכע זענען יידיש אין דערקעגן מויל.
 האט שפראך יידישע די מאסע. אגאנצע פיל, גאר״גאר

 פיל און נעמען, פאראנענע אלע כמעט איינגעשלונגען
 פארשיידענע אויף וואריאציעס, מערערע אין אפילו נעמען

 אויך נאר נעמען, ע יידיש אייגענע, די נאר ניט און אופנים.
 פאר• ענג דאך איז יידיש וועלכע מיש העברעאישע, פיל

 אריינגע" יידיש האט גויישע, פרעסדע, אפילו און קניפט,
 אזעלכע פון צאל די ביסל. שפאר א איינגעזאפט און צויגן

 מען אז גרויס, אזוי איז לשון יידישן אין נעמען״סינאנימען
 פארשיידענער• פון באדייטונגען זייערע צוליב אזש, זיי קען
 פא" קאטעגאריעס. עטלעכע אין איינטיילן כאראקטער, ליי

 איראניש, שבאס, בדרך באנוצט מען וועלכע נעמען, ראן
 אלם אנצוהערענישן, אלם דינען וועלכע נעמען, שטיפעריש,

 און ווארטשפילן פון אביעקט אלם נעמען זידלווערטער,
 עקסיס" וועלכע נעמען, פיקשיווע אפילו און קינדערשפילן,

 אויסי זיי האט פאלקספאנטאזיע די גאר ניט, לגמרי טירן
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 פאראן זען. ווייטער דאם וועלן מיר ווי — געטראכט,
 און אומעמום, יידן ביי באנוצט ווערן וואס געמען, אזעלכע
 גע" אין נאר באקאנט זענען וואס אזעלכע, אויך פאראן
כאראקטער. לאקאלן א בלויז האבן און געגנטן וויסע

 רועלכער עמעצן, אוים מאכן חוזק לווי מען עןוו
 שפאטיש אים אויף זאגן און זיך, גרייסט און דך מענטשט

 אנ" איראנישע אן דעם אויף דא איז מענטש!" א מיר "אויך
״1 מענטש א — ״אדם צוהערעניש:
 האט "ער גוזמאדיק: מען זאגט מאן אלטן אן אויף

 וועלכער מתושלח, ביבלישן )נאכן ן" ר יא מתושלחס
 דער ווערט זין זעלבן דעם אין — יאר(. 969 געלעבט האט

העולם. אומות די ביי אויך באנוצט נאמען דאזיקער
לוט". ווי "שיכור איז באזויפענער אן
 נאמען מיטן געקרוינט ווערט שלעגער, א מערדער, א

קין• מערדער: ערשטן פונעם
 "אן יידן: ביי הייסט בעל־עבירהניק א ייד אלטער א

תרח"• אלטער
 ביי איז יידנפיינד, ברוטאלער א מענטש, רויער א

עשי• אן יידן
 — אנטיסעמיט. א פאר נאמען שער טיפי דער איז המן

 וועט ער אז איינעם, אויף ואגן וויל מען ווען חוצדעם,
סוף". "המנה האבן וועט ער אז מען, זאגט מפלה, א האבן

 יינגסטן פונעם נאמען מיטן נערופן ווערט שוטה א
א. ת ז וי המן: בני עשרת די פון

 שלל א זיך ס׳געפינט וועמען ביי גביר, א עושר, אן
 ס ח קור האט "ער $דער: קורה", ווי "רייך איז געלט, מיט

 מיטן עושר מעןאגרויסן באצייכנט גויים די )ביי אוצרות"
קרעזוס(. אלטערטום: אין מלך רייכן א זייער פון נאמען

 אים ארץ", דרך "אנלערנען שונא א וויל מען ווען
 צע־ דערביי זיך זאל ער קנאקן, צו נוס אהארטע געבן

 איז )מסתמא בלק" אים מיט מען "לערנט ציין, די ברעכן
 באקומען וועלכע חדר־יינגלעך, די פאר סדרה שווערע א עס

קאנטשיק(. רבינס מיטן קלעפ דערביי
 אויפגע־ וואלט ער אז פרעסעריק, איז עמעצער ווען

 איבערגעלאזט ניט און הערנער" די מיט אקס "אן געסן
אנבוזראדן" ווי "הונגעריק ער איז — ופליט, שריד קיין

 נישט־׳מאכן. צו קליינגעלט, צו מאכן איינעם מ׳וויל אז
 אנצוהערן, מען גיט לומדות, און בקיאות זיין מעלות, זיינע

מר־בר״רב־אשי". אזא גארניט איז "ער אז
 פארקרימעכץ א פארזעעניש, א באשעפעניש, מיאוס א

יויזל. א איז
 פארהאוועט, כסדר איז וואס מענטש, פארנומענער א

.*פארשמעיהט איז פארטרודעט, און פארעוסקט
קיין ניט קיינמאל האט כסדר, איילט איינער ווען

 מיט צוזצמענהצנג אין ווארט דאס שטייט אפשר אין !
ר״ן. ]ז, — שמייע די אי□ פון רינט עם — ,שמייע"

 שוויצט, און האוועט ער רק לויפט, און יאגט ער רק צייט,
לייבוש!" "יאג, ווארט: דעם מיט אים מען מוסרט

 פריינדשאפט, אינטימער אין עמעצן מיט איז מען אז
 אים מיט מען איז מחותן, נאענסער א בקנעפל", "קנעפל

שמעלקע", גאנצער "א
 מיינונגען, אנטקעגנגעזעצטע צוויי האט איינער ווען

 יאקיש "האלב ער איז סעיפים, שני על פוסח א איז ער
ויש", ו יי פ האלב און

 פארריסן אנגעבלאזן, תמיר ארום גייט איינער ווען
 און טענות בלויז אלעם צו און יעדן צו האט און נאז די

 איינריידעניש, אויס בלוין אומנישט, און אומזיסט תביעות,
 מיט אדום זיך טראגט "ער אווארט: דעם אויף דא איז

פרעטענזיעס". גימפלס
 מארק אויפן נאד א ווי אדום זיך דרייט איינער אז

 טון, זיך מ־ט זאל ער וואס ניט, ווייסט און פוסט־־און־פאסט
 ברוך ווי ארום זיך דרייט "ער אז אים, אויף מען זאגט
יאריד". אויפן

 יעבער און מציאה, א צווייטן ביים כאפן איינער וויל
מאשיען!" ביי "ניט אנצוהערעניש: א ער בים ניט, זיך לאזט

 יעי וועלכע זאך, א צווייטן פון אייגער פארלאנגט
 מיט אפ אים ער פטרט געבן, צו חשק קיין ניט האט נער

שבתין". ר׳ מיט שיקן דאס דיר "כ׳וועל תשובה: א
 א איז לא•יוצלח, א מענטש, שליממזלדיקער א

 דער — ״שליממזל״. פון פארגרייזט )מסתם שלומיאל
דייטשן(. ביי אויך באנוצט ווערט שפאטנאמען

 אומגעלומפערטע א פארשוין, אומבאהאלפענער א
 ווערט דערצו, לעמעשקע א און גולם" "ליימענער א בריאה,

 פון פארגרייזט אז זיין, )קען למך נאמען מיטן באשיינט
 "ליים". ווארט פון גאר אדער "לעמעשקע" אדער "געליימט",

 איז למך ביבלישער דער מחמת איז, ווארשיינלעכער נאר
 דערצו, בלינדער א און טערק" "געליימטער א געווען טאקע

 אמאל מיט דערהרגעט ניט״ווילנדיק ער האש איינמאל און
 תובל" זון זיין און קין עלטער־זיידן זיין מענטשן, צוויי
 ברוגז אים מיט זענען ווייבער צוויי זיינע וואס צוליב קין,

 ~ "למך". אזא מיש וואוינען געוואלט ניט האבן און געווארן
 צו גערופן לעקיש א נאר א זיך פארדינט וויץ א לויט

 ערששער דער געווען איז למך ווייל דערפאר, "למך", ווערן
ווייבער".(. צוויי גענומען האט וואס מאן,

 אויף קריטיק געלונגענע א איז גרייזן" זיבן פיט "נח
 אלף". קיין פאר "צלם קיין ניט ווייסן וואס עמי״הארצים,

 זיין מיט נאר גופא, בחן מיט טון צו ניט אבער האט דאס
 עמי־הארצים וועלכן אותיות, צוויי קוים פון נ$מען קליינטשינקן

גרייזן. זיבן גאנצע מיט )גוזמאדיק( פונדעסטוועגן שרייבן
 גע" זוכה האט וועלכער חם, בן נחס אבער אנדערש

 יונגען, גראבע אומדערצויגענע עמי־הארצים, אז ווען,
 נאמען. זיין מיט ווערן געקרוינט זאלן גראביאנעס בורים,

 ער וועלכע מעשה, מיאוסער דער צוליב אפשר איז דאס
 :׳דערציילט וועלס וועגן פאשער, זיין מיט געט§ן ה^ט

12 1! שריפטן פיל^נישק
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 נאמען, עצם דעם צוליב גאר אפשר און חומש. רער אונו
 כדאי דערב־י ס׳אין "חמור" פון אפקירצונג אן איז וועלכער

 עם" אן מען זידלט 1 פויליש אין אויך או באמערקן, צו
 "כאם" צונאמען פיטן פויערניונג, א סענטשן, הארצישן

(0^011301811.)

 פאר צונעמענישן אבדערע נאך יידן האבן פוילן אין
 א" מ און ק טע אי וו פויערננעמען טיפישע די עמי־הארצים:

 לער• ניט וויל וואט זון, זיין פאטער א שטראסט ציעק.
 א — ווערן דיר אוים וועט ״רואם אים: ער זאגט גען,

 גר$־ מיט מויד גראבע א מען רופס )ענלעך *וואיטעק?"
קאשקע(. אגראבע שיקסע־נאמען: דעם מיט מאנירן בע

 אנדער אן ווידער יידן האבן רוסלאנד״אוקראאינע אין
וואן. אי א יידן: כארגרעבטן א פאר צונאמען

 אנדע" נאך פאראן זענען דערמאנטע דא די אחוץ
 אין געווארן אריינגעצויגן זענען וועלכע נעמען, גויאישע רע

 אלפ^נם, פריץ, שטייגער: א פ;לקסשפראך, יידישער דער
אנדערע. און אריץ מ

 שנעק, יונגן א מענטשן, דערפארענעם ניט א אויף
 )פארצויגן פריץ" א גאך איז "ער מען: זאגט צוציק, א

"פרידריך"(. נאמען דייגשן פון
 אדער שותף )אייגנטלעך: געליבטער אדער חתן א

 באקאנטן מיטן גערופן ווערט גאסנמיידל א פון באלעבאס(
 טייטש )דער אלפאנס מלכים: שפאנישע די פון נאמען

אלץ"(. צו "גרייט איז: נאמען דעם פון
 אסי" יידישער טיפישער דער איז דאם — ץ י ר א מ

 דער נאמען. גויאישן א מיט דווקא זיך רופט וואט מילאטאר,
 זיך שעמען גויים די אז פאריידישט, אזוי שוין איז נאפען

 אויף שימף־״נאמען אלט נאר אים באנוצן זיי און איס, מיט
 קאבארעטן די אין און וויצנבלעטער זייערע אין אכצוחוזקן

 נאכצוקרימען נאר אלעם אין זוכן וועלכע יידן, די אויס
 הייסן צו ליבער זיי ס׳געפעלט אז ווייט, אזוי גויים, די

"משה". למשל ווי "מאריץ"
 גאלעריע באזונדערע א פארנעמט נאמען דער — ה ש מ

 פילערליי פאראן זענען עט נעמען־קאלעקציע. אונזער אין
"משהם".

 תמעוואטער נארישער, דער פובליקום, נאאירוע דאם
 איין, אים רעדט מען וואט אלץ, אין גלי־בט וואט עולם,
"משה-גולם". אדער "משה" פראסט־פשוט הייסט

 איינעם איז וואט עפעט, אויף אנווייזן וויל מען אז
 דערויף דא איז פארבאטן, צווייטן דעם און דערלרבט

 משהלע, ניט". טאר משה און מעג, ע ל ה ש "מ ווערטל: א
 מ׳דערמאנט נאמען וועמענס ייד", "שיינער דער איז דאס

 דער אין דאס —משה פארצויגן; דרך־ארצדיק, בהכנעהדיק,
גאס. פון סתם־ייד דער המ.ן״מענטש,

ר.[. ]ז,—רוסיש אין אויך און 1
 ראמען דעם פאל דעם אין מען בעברויכט געגנט מינסקער אין 2
|ז.ר.[.—יעווטיר סט־^פקע/ בעמען: יי מען געברויכט געגנט האמלער יורקעןאץ

 האבן גויים די אויך — יידן, אונז ביי נאר ניט ארן
"משה". א איז ייד א סתם אז "חזקה", אזא שוין

 אנ" מאנכע אין אויך מסתמא און למשל, פוילן, אין
 און י?נגל, יידיש א טשעפעט שייגעץ א ווען לענדער, דערע
 נאך שייגעץ דער אים שליידערט אנטלויפט, ידנגל דאס

"מאיישע!" שפאשיש:
 פרעמדן א מיט טענהט״איין פויער פוילישער א ווען

 ער רופט באקאנט, ניט אים ס׳איז נ$מען וועמענס יידן,
 "ס^יי אריין וועלט דער אין גלאט־אזוי יוצא״וועגן פאר אים

)מאשקע(. ק" ע ש א "מ אדער ע" ש
 "משה" נאמען דעם מען האש ווירער דייטשלאנד אין

 און מאאושעל(, )לייען: מוישעל אויף צוגעדייטשט ביסל א
 אלץ יידן• אויף זידלווארט א גאר געמאכט אים אוים
 "שימף"" דעם אט מיט באצייכנט ווערט יידיש, ס׳איז וואט

 מ׳מוישעלט... עט הייסט יידיש, מ׳רעדט אז אפילו, נאמען;
 אז ^נשטעל, פרומן א דייטשן "געלערנטע" די מאכן דערביי

 העברעאישע דאס ווי אנדערש עפים ניט איז "מוישעל"
 חלילה מ׳איז וועלכן מיט האר(, )געוועלטיקער, "מושל" ווארט

 טיסוי מין אזא פשוט ס׳איז נאר באליידיקן, צו אויסן ניט
לשון־קודש... אויף "הער" לירן

 "מוי" זידלנאמען דער זיך האט יארן לעצטע די אין
 ייריש־נאציאנאליסטי- דער אין אויך אריבערגעכאפט שעל"
 די אויף באצייכענונג אלט דייטש אויף ליטעראטור שער

 מאש׳ די _ ״איזראעליטן״, און "יאהודים" אסימילירטע
ס• ע ק

 יידישע פון טיפ באקאנטער א איז דאס _ ע, ק ש א מ
 קאכלעפל גאנצע זענען וואט גאליציע, אין רעדלפירערס

 אלע פארקויפן זיי שמייכל א וועמעס פאר "פריץ", ביים
 שטאמט "מאשקע" נאמען דער איבטערעסן. זייערע און יידן
 געהאט האט פריץ פוילישער יעדער ווען צייטן, יענע פון

 פלעגט ער וועלכע "מענטשן", און ארענדארס יידישע זיינע
 פריץ דער אז נאמען. דעם אט מיט רוסן דווקא מעשה־חוזק

 *זיי באפעל, זיין אויף זיך, האבן שמחה, א געמאכט האט
 גע" און געטאנצט פאיאצן, פאר פארשטעלט "מאשקעס" גע

 די טאקע ווערן סערוויליזם זייער צוליב יפית". "מה זונגען
 פון שתדלנים און עסקנים פאליטיקאנער, גאליציש״יידישע

 אויך גערופן "מאשקעס", נאמען מיסן חוץ א שניט, אלטן
"מה״יפיתניקעס".

 דעם באצייכנט "משה" נאמען דער וואס דעם, צוליב
 אייג" אין באמען דעם מיט מען כאראקטעריזירט סתס״ייד,

טיפן. יידישע פארשיידענע וועגס
 מענטשן, אויפגעקומענעם א אויף מען זאגט למשל, אזוי

 קוקט שטאלץ, גרויסן", "אין איז וועלכער בעל־גאווה, א
 "ער אז זיך, פון בלאזט און אר$פ אויבן פון אלעמען אויף

משה״גרוים". שוין איז
 באדארף עם ווי פארקערט אלץ טוט וראם איינער,

 מענטש א ארויף, פיס די מיט און אראפ קאפ מיטן זיין, צו
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 איבער" צו יעדן טבע א האט וואס שכל. פארקערטן א מיט
"משה״קאפויר". א איז איפכא״מסתבראניק, א שפארן,

 און לעקישעס שוטים, די פיגורן, קאמישע די אפילו
 נעמען "קאמישע" מיט געוויינטלעך מ׳רופט וועלכע גולסם,
 אפילו "ברונס״צדוק"(, יאקל!״אדער "אזא יונה!" )"אזא

 במתנה צוגעשענקט באקומען סארשוינען ק^מישע דאזיקע די
 "משה", נאמען דעם צובעמענישן שטיפערישע זייערע צו

 אדער משה־יונה לעמעשקע־טיס אזא רופט מען און
 בראם, אויף ווערטל א פאראן אפילו ס׳איז קל. א ה״י ש מ

 וועלכער נאר", "^פגעריסענעם אן מ׳באצייכנט וועלכן מיט
 האט "ער העוויות: נארישע זיינע מיט ל>כערלעך זיך מאכט

)גרונם(. משה־גראנים" ווי אפנים
 אין באר ייד, דעם דריקט״אוים "משה" ווי מער פיל

 ל ד י י ק, ישראלי באמען דער זין, ברייטערן פיל א
 נעמען, דריי דאזיקע די פון יעדן אונטער ל. ק נ יא אדער

 פאר" געברויכט, אפט אזוי פאלקסלשון אין ווערן וועלכע
 כלל. יידישן דעס פאלק, יידישע דאס אלוזאריש מען שטייט

 )ווארטשפיל משלם" ל ק נ א י ,"ר למשל זאגט מען ווען
 אז זאגן, צו דערמיט מען מיינט "משולם"(, נאמען פונעם

 פאר באצאלן שטענדיק מוז פאלק, יידישע דאם ייד, דער
לעזאזל. שעיר אייביקער דער איז חטא, יעדנם

נעמען: ווייבערשע די פארנעמען ארט באזונדערן א
 איז "זי מען: זאגט פרוי יצר־הרעדיקער א אויף

טאכטער". הס חוו
 שוין איז זי אז זאך, א אויף אנווייזן וויל מען ווען

 באך איז זי אז אנצרהערן, מען גיט מאדערן, ניט און אלט
 הייסט צייטן, היינטיקע צייטן". כבעם יא באבע דער "פון
 נעמען, "מאדערנערע" און שענערע מיט מען רופש דאה,

 גע" ניט איז און צוריק יארן סיט געלעבט האש יאכנע און
דאמע". "מאדערנע קיין ווען

 נאמען, "מאדערנער" קיין ניט אויך איז בריינדל
 אלש־פרעב־ פשוטן, דעם אט טראגש וועלכע יידענע, די און

 יידע־ פרומע א יידענע, פשוכע א געוויס איז נאמען, קישן
 די "אז דערפאר: און הויז כשר א אוודאי פירט און נע,

רייבדל"!. איר פון עסן מען מוז ל, ד נ יי ר ב הייסט יידענע
קאזאק". ע ל דע נ יי "בר א איז כוואט א יידענע א
 קיץ פירן ניט קען וואט באלעבאסשע, שלעכשע א

אניע". ר "באלעבאסשע איראניש: מען רופט יוירטשאפט,
 __ געשלייערט״ אנדערש באר ע, ט עב י "דיזעלבע

ווערטל. באקאבט א איז
 עי ט ב ע י חברטעס אירע ווי אזוי פונקש ע, ט ב ע י

 פארשמא" די רעפרעזענטירן חבד^פעסל, און ע ואש ו ד
 יידענעס פארצייטיקע די מעבה״לשונס, מיט ווייבער דערטע

 האכןליב וואש ציבגלעך, שארפע מיט רייד. מ$ס צען מיט
דריי דאזיקע די — ן ע ו ו ע ט נ ע י צו סתם און באריידן צו

 עסן מען מעג מענדל, הייסם עי צז וואריצנש: ליטווישער 1
ר.[. ]ז. — פענדל זיין סרן

 איין״אוףדערזעל• אייבנטלעך זענען וועלכע ווייבער־העלדן,
 ליטע" דער פון גענומען מיר, דוכט מיר, האבן טיפ, בער

ראטור.
 ליטעראטור דער פון זעבען בעמען אבדערע אויך

 טאג״טעגלעכן אין לעבן, רעאלן אין אריבערגעגאבבען
 שייקע שארלאטאן כוואטסקער דער למשל: ווי שמועס,

 שווייג באבציע שטילער אייביק דער פייפער,
 געווארעבער פאלקסטימלעך אזוי שוין הייבט דער אדער

 די האט ווידער דערקעגן מבחם־מעבדל. לופטמענטש
 ן,9טי באקאנטע אנדערע לעבן פונעם גענומען ליטעראטור

 און ך א מ צ א ה סארשויבען קאמישע די שטייגער א
 אין העלדן אלם אפילו פיגורירן וועלכע ק, י דר ב ע מ ש

 עק• וועלכע בעמען, פיקטיווע גאר זייבען זיי הגם דראמען.
ווירקלעכקייט. דער אין ביט בכלל סיסטירן

 שפראך יידישער דער אין זעבען בעמען אויסגעטראכטע
 באך איז ווארטשאץ יידישן דעם אז אפנים, מערערע. ד$

 ער וועלכע נעמען, אמתע מאסע גרויסע די גערוען ווייניק
 יידישע דאס האט הילפםווערטער, אלם איינגעשלונגען האש
■זיך. אויסהעלפן צום נעמען קינסטלעכע געשאפן באך לשון

 וויציקע אלע חוזק. בארימטן דעם מיר האבן אט
 "חוזקם בארימטע )די פאסירט אים מיט האבן מעשיות

 — אים, וועגן דא איז ליטעראשור גאנצע א מעשיות״!(,
 אויסגעי אן העלד, אויסגעפאעטיזירטער אן גאר איז ער און

 מעשה־חוזק, גאר, זיך שרייבט וועלכער באמען, טראכטער
 ניט זאל מען כדי ארטאגראפיע, העברעאישער דער לויט
ק". ע ז י ו כ ווי אפנים האש "ער אז זען,

 ץ, א צ ר׳ רבין באוואוסטן דעם מיר בעמען אדער
 ווילן וועלכע יידן, "שייגע" אלע די פון "זיידען" דעם

 ~ "יחוס"! זיין קלייניקייט א מיוחסים. אלם גילשן בגעוואלט
 רבץ דעש — איראניש יידן״ ״שייבעם אזא אויף מען זאגש

אייגיקל!". אן ס צ א צ ר׳
 נארי" דער העלדן אויסגעטראכשע זענען אזוי פונקט

 אויסן )געמאכט דלפון קבצן דער לעקיש, שעוואטער
 פון )פארגרייזט יצמח" אלטער "דער און ג "דלות"( ווארט

 לעבן פון געניסן "מיטמאכן", נאך וויל וועלכער "צמח"(,
יונגן. א פון ראלע די שפילן און

 ווען פארלעגנהייט, א אין ניט קיינמאל בלייבט ייד א
 אויס גראד מעשה א עפעס דערציילן בעתן אים ס׳פעלט

 נעמען" ריי א האגט דער אונטער תמיד האש ער נאמען. א
 ,ר אלמוני, ר׳ סלוני, ר׳ רעזערוו: אין סוראגאטן

 און קוצץ ר׳ אץ, ר" גאר: אדער קרוב, ר׳ ד, י י
 יידישן אין בכלל ווערט "רב" טיטל דעם מיט ענלעכע.

נאמען. א פאר געקרוינט ווארט יעדעם כמעט לשון
 ווארט• די זענען אריגינעל און אינטערעסאנט באר

האבן יידן לשון. על נופל לשון צוליבן נעמען מיט שפילן

 "שסר צ איז ,דלפון" פון א״שטצם דעם וועגן פרצגע די 2
רעד/ — טיקע

**



184 מאמע-לשון אונוער אין נעמען פון ראלע די — שפירן צ.

 מ׳קען וועלכע ווערטער, בייגיקע ווארטקונצן, ליב בטבע
 אזעל- מיט זיך שפילן זיי און אנדערש, אי אזוי אי טייטשן

 האבן זאלן זיי אז אהער, און אהין זיי דרייען ווערטער, כע
באטייט. פארשיידענע

 זעל" די האבן זאלן פרויען און מאנספארשויגען אז
 )דער פיניע און זיסל למשל: באקאנט. איז נעמען, ביקע

 אזא אבער (.7"פנחס פון פארצויגן איז ,׳פיניע" סאנסבילשער
 בנמצא. ניט איז אסתר, הייסן זאל מאנסביל א אז קוריוז,

 חדר" א אבער דערציילט !נאסען ריין״ווייבערשער א איז דאס
 טאקע חברים זיינע פאר גדלות □יט און שטיפעריש יינגל
 ייד א וואוינט שכנות אין זיי ביי אז "וואונדער", אזא

אסתר. _ מאנסביל א
הברים• די זיך אמפערן — !מעגלעך ניט איז ס _
 שטי" קליינער דער טריאומפירט —ז דאך זעם איר —

 נאד אים ס׳דערלאנגט ווי אזוי געזען: אליין האב איך —פער
ערז. עסט _ _ טיש צום עפעס

 בחורים. פרן און ליבעס פון שמועסן אץ זיצן מיידלעך
:לשון מיט ארויסצוביין ניט זיך שעמט שטיפערקע א איינע

מאירן•" ליב האב איך__
 דער־ אפענער אזא נאך רויט ניט אפילי ווערט ז•
 פאר וראם כארחידושש, פרעגן חברטעם די און קלערונג,

 אין איינעם אזא גארניט קענען זיי ווייל מיינט. זי מאירן א
סביבה. זייער

 אין וראקסן------וראם. ״״ מייערן ליב האב איך__
 שמייכלט און פארשטיין, צו שטיפערקע די גיט__גארטן...
 ־"גע איר פון נ$מען טיטן שפאס געלונגענעם דעם איבער

ליבסן".
 מאן, מיטן שווה־בשווה ניט איז וועלכע יידענע, א

 "מאן", פון )פארצויגן מענדל" "מיין איראניש אים רופט
 אנ" א גאר האט ער הגם "ווייב"(. פון "ווייבל" ווי שטייגער א

נאמען. דערן
 שלי" א "טויגעניכטס", אומגעלומפערטער א איינער איז
 )שלי" שלסה־זלמן שפאסיק אים מען רופט מעזאלניק,

מעזאלמען(.
 שרג״א כסדר האט קארטנשפילער שליממזלדיקער א
 שעל״רויס-נרין• קארטן־פארבן: פיר די פון תיבות )ראשי•
אייכל(.

 עסן פון זכרת "אין אז דעם, ורענן ווערטל באקאנט א
 ]=קייען[ קין —נאריש, איז "הבל אז זאגט, מען", לעבט

עיקר". דער איז
 "לעבט וועלכער מענטשן, אויסגעמאגערטן דארן, א אויף

 צדוק" ר׳ ווי דאר אין "ער מען: זאגט תעניתים", פון
 געוויסע אין ווערט אבער גלייכצייטיק צדוק"(. דר׳ )"גרוגרות

 גרא" דיקער, א גאר באצייכנט נאמען זעלבן דעם מיט געגנ:ן
 אזא ווען בייכל. אקיילעכיק □יט בעל״בשר א פארשוין, נער

ביים באפרייט גאליציע אין למשל ווערט יונג געזונטער

רעד', — מערן או־סגערעדט ליטוויש ן

 איז ער אז אים, אויף מען זאגט מיליטער, פון פריזיוו
 צו־דיק, )דייטש: צדוק א איז ער מחמת געווארן, באפרייט

 גורם, נאמען דער אלזא איז פאל דעם אין צו״גראב(. ד״ה
טיפן. פארקערטע צוויי באצייכענען אים מיט זאל מען אז

 נאר איז לעבן גאנצע אס "ד אז ווערטל, א פאראן
 איז ער ? ״אבא״ דער דאס איז ווער וועגף. אבאס פאר

 אומשולדיק א סך־הכל איז ער — לעב־בחור, אזא גארניט
 קיין ניט לעבן זיין פון קיינמאל האט ייד א ווארטי פויליש
 — וועגן, יוצא פאר באר איז טוט, ער וואט אלעס, און הנאה,
 געלעבט!.., אבי געגעסן, אבי געהאנדלט, אבי געטאן, אבי

ורענן". )אביס( אבאס פאר נאר איז "אלעס הכלל:
 פעטער "דער קומט שניי, א ס׳פאלט ורען ווינטער,

 מיט אים ערווארטן קינדער די שניי(. )שנייער, ר" ו א ני ש
ווינטער־ספארט. טרייבן זאלן זיי כדי בענקעניש,
 וואס א-ינער, "פעטערס": אנדערע צוויי האבן יידן

 אים מ׳דארף און טאג, אכט אויף יאר אין מאל איין קומט
 "פע" דער מאכלים, יום־טובדיקע ספעציעלע מיט זיין מקבל
 איז צווייטער דער און פסח(, יום־טרב )דער פסח" טער

 ישמעאל", פעטער "דער היסטארישער: א פעשער, אטתער א
 צוליב טערק דעם געקרוינט האבן יידן טיטל וועלכן פיט

קרובהשפאט. אלטער
 שפראך, יידישער דער פון אייגנטימלעכקייט אן ס׳איז

 פאסירונגען און זאכן וועגן שמועסן צו ליב האט זי לר^ס
 באשע־ לעבעדיקע געווען וואלטן זיי ווי אופן, אזא אריף

 געשטאלט דער אין פארשטעלן שפראכלעך זיי און פענישן,
 פון מ׳שמועסט ווען פאל, דער אריך איז דאס מענטשן. פרן

 נעמען מענטשלעכע האדן וועלכע וראלד־חיות, געוויסע
 באלע־ אריגינעלע אמתע, די חיות די זענען )אייגנכלעך

 ביי האבן יידן מיד וועלכע נעמען, דאזיקע די פון באטים
 און וועלדער פון מעשה א זיך דערציילט !(.צוגענומען זיי

 אדער לייביש ר׳ וועלוול, ר׳ אפט מען זאגט חיות,
 ניט געהאנדלט ויך וואלט עס גלייך טא;, אזא אין בערל ר׳

יידן. בכבודע וועגן מענטשן, וועגן נאר חיות, ורענן
 האבן קלאננען, פון אסאציאציעם ליב האבן יידן

 *זי האבן נעפיל דאזיקע דאס און נראם, פאר "נעפיל" א
 פארשיירענע די צו גראמען אויסגעכונען אין אויסגעגאסן

 "ניסן ווי: ששיפערייען "פאעטישע" אזעלכע שאפן אין נעמען,
 סך א מען נעמש וואר — ,יונה, ביסן״; גוסן א ליב האט

 אפילו אפנארן"אאז״וו. ניט זיך לאזט "משה״אהרן אזוינע?"
 אפ" גראם־ווערטלעך, פאסע א געשאפן זיך האבן קינדער

י "א מין: דעם פון קינדערשפילן און צונעמענישן לאכערישע
 ששרוי"; וועגן דריי "איטשע־פיטשע״פוי, שפיציק"; ציק

 מען אז —"רייצי, אייער"; מיט לאקשן דרייער, "מאיר
 האט טרינקען פון נח, תולדות "אלה זי"; שרייט זי, שלאגט

אנדערע. פיל און כח", מען
 יידישער דער אין נעמען די שפילן זעען, מיר ווי

לגמרי טיילמאל באטייסן זיי ראלע. קליינע קיין ניט שפראך
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 מיטל א באגריפן, אפט זענען זיי נעמען, ווי אנדערש עפעם
 אופן, אייגנארטיקן א אריף אויסדרוק פארשטענדלעכערן א צו
 אין מען דערמאנט אזא. טערמינאלאגיע מין א זענען זיי
 שטעלט נאמען, יענעם אדער דעם ווערטל אנטשפרעכנדיקן א

 פא" אדער פארשוין אזא אדער אזא בילדלעך פאר זיך מען
סירונג.

 פאראן זענען נעמען אויסגערעכנטע דא די אחוץ
 אר" אן נאר אבער האבן וועלכע אנדערע, פיל פיל, נאך

 ווערט־ אנדערע קורס״רן קאנט יעדן אין כאראקטער. טיקן
 אריינגעי ס׳זענען וועלכע אין ,זאגענישן", אנדערע ך, ל

נעמען. אנדערע מיט העלרן אנדערע בראקט
 זיי" העלדן נאמענטלעכע די מיט רעדנסארטן אלע די

 עפעם צוליב פאסירונג, א עפעס ביי געווארן נולד □ען
 אדער היסט^רישן א אפילו האבן )מאנכע שהיה מעשה א
 גע־ אזא פון העלד דער הינטערגרונד(. לעגענדארישן א

שם־ א געווארן איז און געווען קונת־שם זיך האט שעעניש
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 אין אריינגעפלאכטן געווארן נ$מען זיין איז באלד נרדף.
 צו ליב האט המון דער וועלכן מיט ווערטל, געפליגלטן א

 פארשיי־ אנצומשלען אדער זאך גערויסע א כאראקטעריזירן
 דאזיקע די און צושטאנדן, און פאסירונגען טיפן, דענע

 שפראך׳ דער אין איינגעבירנערט אזוי שוין זיך האבן נעמען
 נע־ אזעלכע פיל אוישקומען. ניט ממש מען קען זיי אן אז

 אין באקאנט זענען און לאקאליזירט געבליבן זענען מען
 ווידער, אנדערע געגנטן. געוויסע פון נאר רעדנשארטן די

 זע־ אויסגענומען, מער האבן און טרעפלעכער זענען וואט
 זענען און ישראל תפוצות בכל געווארן אנגענומען נען

פאלקס״לשון. פון טייל ארגאנישער א געווא״ן
 פיל געשאפן זיך האט וואט לשון, יידישע דאס
 זיך אין האט און אופן קינסטלערישן א אויף אויסדריקן

 ארויס־ און געלאזט, גאר זיך ס׳האט וואס אלץ, איינגעזאפט
 האט חושך, הרי די הינטער פון ווי ווערטער זיך געזוכט

.*רייטוואנן איינגעשפאנט^אין$זיין נעמען די אויך

 מין 8 ווי צרטיקל דעס אנצונעמען געגיזטן רוערן לייענער די 9
 וויסג׳ פון קאמיסיע עטנאנרצפ-שער דער אין ציצישיקן און אנקעטע

רעד/ }/ילוא-ם מער וואט איגסטיטוט שא&טלעכן



יידיש אין בייגפאלן די פון געברויך דעם צו
)לענינגראד( קאגאראוו יעווגעני פראפעפאר פון

 כידוע איז שפראך יידישער דער פון סינטאקסיס דער
 באארבעטע ווייניקסטן צום און טונקלססע די פון איינע

 אר- דעם מיט פילאלאגיע. יידישער דער פון פראבלעמען
 סיסטעם אריינצוטראגן פרוור א מאכן איך וויל מיינעם טיקל

 האי דער אין ענין, דאזיקן דעם אין אויפקלערונג און
 באארבעטן ניט נאך א אויף פרוור ערשטער אלם אז פענונג,
 שטרענגע קיין ארויסרופן ניט שטודיע מיין וועס געביט

ספעציאליסטן. די מצד זיך צו באציאוגג

נאמינאטירו. דער .1
 סוביעקט, דעם פון בייגפאל דער איז נאמינאטיור דער

 גרונד־פונקציע, זיין איז ד^ס פערזאן, טוענדיקער דער פון
 אנצורופן געווארן פארגעלייגס אפילו איז עס רואם צוליב

 דער אבער (.2 )קאפ׳ 886]6011788 גראמאטיק דער אין אים
 ער סוביעקט; דעם באצייכענען צום באר ניט דינט נאמינאטיוו

 סוביעקט, פון אויסטייטשונג אן זיך כיט פארשטעלן אויך קען
 פרעדיי אין אים סיס שטייענדיק אים, סיט פארבוגדן ענג

 פארהעלטעי אסריבוטירוער $דער אפאזיטיווער קאטיווער,
 קאגסטרוק" דאזיקע די ווערט פונדעסטוועגן (.3 ,)קאפ ניש
 — למשל אנדערע, דורך פארביטן פאלן מערסטע די אין ציע

 (.4 )קאפ׳ אאז״וו פארווארט א מיט בייגפאל אפהענגיקן אן דורך

 בייגפאלן אנדערע נאמינאטיוו דער פארטרעט טיילמאל
 נאסי- דער ווען פאלן, פאראן זיינען ענדלעך (.5 )קאפ׳
 זעלבשטענדי" אלם זאץ דעם מחוץ בעברויכט ווערט נאטיוו

(.1 )קאפ׳ 30801011x8 000110311708 — גאמיגאטיוו קער

ו. ו י ט א נ י מ א נ זעלבשטענדיקער .1
 זאץ- דער מחוץ ווי עפעס שטייט נאמינאטיוו: דער

 דורך באצייכנס פערזאן ריידנדיקע די און קאנסטרוקציע,
 וועלכן אויף געגנשטאנד, דעם שארף אבער קורץ, אים

 למשל: אויפמערזאמקייס. צוהערערם דעם ציען וויל זי
 מיט אדער פראנאמען א מיט פארבינדונג אין גזלנים!

 ווערן געברויכט בייגפאל דאזיקער דער קען אדיעקטיור אן
 התפעלות. כעס, פארוואונדערונג, איראניע, אויסדריקן צום

 אשיינער אגוטעזאך! אלטעמעשה! אן למשל:
 פאראן אויך איז ערשיינונג אנאלאגישע אן אאו״וו. טאג!

 קענען סובסטאנטיוון צו ענלעך שפראך. דייטשער דער אין
 $דער אדיעקטיוון פארקומען אריך בייגפאל דאזיקן דעם אין

 ריכטיק׳שיין, פ^רם: אומפלעק^ירטער אין מיטלורערטער
פארשפארט! ר, ע ג ר ע ך א ג

 מיטל- דאם ווערט שפראך דייטשער דער צו להיפוך
 באפעלע• אין געכרויכט ניט פארגאנגענהייט דער פון ווארט

 0010103(17118 ק3ז1101ק11 — זין אנסוטנדיקן $דער רישן

דייטש: אין ווי ,£61(6011 ]118817118 8176 361101(3(1708
! 68130660)§0^ ?

 געברויך דעם מיט שטימט זייס אנדערער דער פון
 פאר" געוויינלעכע יידיש אין די שפראך רייטשער דער פון

 אדיעקשיווישע אדער סובסטאנטיווישע צוריי פון בינדונג
 נייער א זאץ: גאנצן א אנשטאס נ^מינאטיוו אין אויסרופן

(.1130016—5011311016 :דייטש אין )ווי !מזל נייער א — ארס

 רעדע דער צוצוגעבן מיטל סטיליסטישער באליבטער א
 גאנצן א באהעפטן איז לעבעריקייט און עמאציאנאליטעט

 דעם לויט נאמינאטיוו, זעלבשטענדיקן איזאלירטן אן צו זאץ
 —וויילע א גאך קס^ו; 0400 — 0 861 80.111166800 08331(0 1 פ:יט

 (.£106 5180(16(,130018(31168 70ז1כ61 :,)פרגל !געפאלן וואלט ער

 פראנא" א דורך ווערט נאמינאטיוו איזאלירטער אן ווען
 סוביעקט, שטייענדיקן פריער א אויף ווייזס וועלכער מען,

 דער זיך באקומט זאץ, פולן נאכקומענדיקן א צו באהעפט
 דער פון איבערריים אן ד״ה ט, ו ל א ק א ג א אזויגערופענער
 פאלקס" דייטשער דער אייגן זייער איז רואם קאנסטרוקציע,

 דער טיילווייז ג<(,!6 <!10(161, <116 116160 68 §6106) שפראך
 8646ק8ס0 3808, 83א ^8010 4ץ8 8380481) שפראך רוסישער

 די יידיש: אין אויך זיך טרעפט ווענדוגג דאויקע די (.08
 זינגען. זיי פ־יגעלעך, די שפילן; ליב האבן זיי קיגדער.

 זאץ פולן א נאך קומען קען נאסינאטיוו איזאלירטער דער
 אזוי פראנאמען, צום צוגאב פרייעם א פון פארם דער אין
 )פרגל׳ מלמד אונזער געקומען, איז ער דייטש: אין ווי
(816 181 631110, 016 80116116 2611 י :דייטש אין

 אויסטייטשג־ אלם קען נאמינאטיוו איזאלירטער דער
 דעם פון איגהאלם דעם צו באציען זיך אפאזיציע דיקע

 שוין דאס איז יידיש אין אבער זאץ, פארנטיקן גאנצן
 רוסישער ארעד דייטשער ליטערארישער דער פון השפעה א

שפראך.

 ביים קט ע סובי אלס גאמינאטיוו דער .2
ט. ר א ו ו ט י י צ

 ווי נאמינאטיוו, דעם פון געברויך דאזיקן דעם ורעגן
 זאצן אנסוביעקטיקע די אין אים אויסלאזן וועגן אויך

 דערצו אנדערע אין ריידן איך וועל ס׳בליצט( )ס׳דונערט,
מייגע. ארטיקלען געהעריקע

 פארגאני דער פון מיטלווארט דאם ןק פאלן זעלכענע אין 1
 לפטל: זין. באם;ןלערישן אין יידיש אין סערן געברויכס יא גענהייט

ר.( ]ז. 1 ן ע ג נ א ג ע ג ו, נ

*
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 פרע" פון ל א פ ג י י ב אלם ו ו י ט א נ י מ א נ דער .3
ט. ו ב י ר ט א ר ע ד א ע י צ י ז א פ א ט, א ק י ד

פרעדיקאט. סון בייגפאל צלם נאמינצטיוו ער ד א(

 צורי" דער וואס נאמינאטיוון, צורי פון באהעפטונג א
 (,00טק13) בינדער א אן פרעדיקאטיווער א איז זיי פון סער

 פעלט שפראך, רוסישער דער אין פאל דער איז דאס ווי
יידיש. אין

 פרעדיקאט(, און סוביעקט )פון נאמינאטיוו טאפלטער א
 אינדאגערמא• די אין ערשיינונג געוויינלעכע א איז וואם

 :למשל אויכעט, יידיש אין געברויכט ווערט שפראכן, בישע
 דאס" בחור. א געבליבן איז ער מלמד, א געווארן איז ער

 פון באשטאנד אין אריין אדיעקטיוו אן אויך קען גלייכן
 תמעוואסע, געווען איז י$סל :פרעדיקאט צונויפגעזעצטן א

טרוד. זיינען זיי
 פארמען די און סדר״ווערטער סובסטאנטיווירטע די

 בא" זיך קענען ארטיקל באשטימטן מיטן סופערלאטיוו פון
 איך פרעדיקאט: נאמינאטיווער אלם צייטויארט צום העפטן

 \¥6ז דייסש: אין *)פרגל געזאגט ערשטע די אים האב

(.1(001011 (16ז 61516 ?

 פרעדי" דער איז יידיש פון אייגנטימלעכקייט אן
 אדיעק" פראנאמענדיקן דעם פון געברויך קאטיווער

 דעם פון שטאם דעם מיט פארבינדונג אין ע ב ל א ז ניוו
 מיר למשל: אאז״וו, זאלבעדריס זאלבענאנד, סדר־ווארט:

 דא" די (.03x1 - 1ק6768 :רוסיש )אין זאלבעדריט דא זיינען
 נייהויכ" אין מיטלהויכדייטש; צו צוריק גייט ווענדונג זיקע

 רודימענ־־ א אין בלויז געבליבן פארשוראונדן, זי איז דייטש
 וויז אויסדרוקן, פארשטיינערטע אזעלכע אין פארם טארער

 :מיטלהויכדייטש אין פרגל׳ .861530161,־ 86151(15, $61571611
 165 7711 86156 )פארציכאל(; 105 ק10 511106 86156 30(1611

)ניבעלונגעף. 2x701561־ 10 0110111618 1301
 אלם אדיעקטיוו דער אן נעמט פארמען פרייערע
 גע" געבוירן בלינדער א איז ער נאמען: פרעדיקאטיווער

 אבער מיטלהויכדייטש, אין פארם געוויינלעכע א ווארן.
<.133 6ז 5110161• 181 §6501־60 :לוטערן ביי

אפאזיציע. צלם נאמינאטיוו דער ב(

 פאר• בייטייטש פרעדיקאטיווער א מיט אפאזיציע די
 און אפאזיציע, און פרעדיקאט צווישן מיטלפלאץ א נעמט

 בלויז מען קען פאלן צוויי דאזיקע די צווישן זיין מבחין
 אינטערפונקציע. און אינטאנאציע פון חילף דער מיט

עלטערן• אירע געפאלגט האט זי מיידל, שטילע א :למשל
 אן איז ווארט דעם פון זין עכטן אין אפאזיציע די

 אנדערן אן צו נאמענפארם אין צוגאב אויסטייטשנדיקער
 זיך זי שיירט פרעדיקאט נאמינאטיוון פון נאמענווארט.

 וועזנטלעכן קיין זיך אין ניט אנטהאלט זי רואם דערמיט, אפ
 ענגערהייט פארבוגדן ניט איז און ארויסזאגונג דער פון טייל
 אפ זיך זי שיידט אטריבוט דעם פון פרעדיקאט. מיטן

 צוגאב״באגריף, א זיך מיט פאר שטעלט זי וואס דערפיט,

 אויסגע" דעם מיט איינס אין צונויף ניט זיך גיסט וואס
 שרייבער גררסער דער שלום־עליכם, נאמענווארט: טייטשטן

פאלק. יידישן דעם פון
 ווארט אויסגעטייטשטן דעם מיט שטימט אפאזיציע די

 דער ער, למשל: בייגפאל. און צאלפארם געשלעכט, אין
 גע־י אין )מיטשטימונג שרייבערין די זי, אבער: שרייבער,
 האב איך — געוויינט. האט יינגל, א קינד, דאס שלעכט(,

 בייג־י אין )מיטשטימונג ייבגל... דעם קינד, דאס דערזען
 דא קומט צאלפארם, אין מיטשטימונג שייך איז וואס סאל(.

 זין דעם לויט מיטשטימונג אזויגערופענע די פאר אפטמאל
גלות. דעם פון פאלק דאס מיר, למשל: (,3<1 86)סזס$ס

אטריבום. אלם נאמינאטיוו דער ג(

 אן פון פארם דער אין פארקומען קען אטריבוט דער
 פארבינדונג אין פראנאמען א און סובסטאנטיוו א אדיעקטיוו,

אדיעקטיוו. אן מיט אדער סובסטאנטיוו א מיט
 אומבא" מיסן אדיעקטיוו דער און סובסטאנטיוו דער

 פיר" אין פאר מיטלהרכדייטש אין קומט ארטיקל שטימטן
טאבעלע: דער אט פון זען צו איז עס ווי פארמען, ערליי

דיכטער( ביי )בצזונדערס פאסטפאזיטיוו פרעפאזיטיוו

3) 610 ע\1ק 80506062
1) 610 

80506062
 פלעקטירטע

פארם פולע

4) 610 מ1ק 8050606

2) 610 
8050606

 אימפלעק׳
 *קור טירטע

פארם צע

 זעלטנסטע. די דריטע די איז פארמען די אט פון
 די פון סדר פאסטפאזיטיווער דער איז נייהויכדייטש אין

 דער און פארשוואונדן, אומפלעקטירטקייט די און ווערטער
 —פראזע דער אין ערשטער, דער איז טיפ דאפינירנדיקער

 פערטע די און פארם צווייטע די סעגלעכער; איינציק דער
 שפראך, פאעטישער און ארכאאיזירגדיקער דער צו געהערן

 פאלקס" דער אין סיידן פאר, ניט לגמרי קומט דריטע די
.01610 ¥3(6ז 8611§6ת שפראך:

 פאלגנדיקע מעגלעך זיינען שפראך יידישער דער אין
 ליב. אלעמען האט מענטש גוסער א .1 קאמבינאציעס;

האט... גוטער א מענטש א .2
 סובי אבסטראקטן אן פאר וים גר אדיעקטיוו דער

 בייגפאלן אלע אין געברויבט ווערט ארטיקל אן סטאנסיוו
פרייד. נרויס :פארם אומפלעקטירטער אין

 באשטימטן מיטן אדיעקטיוו דער און סובסטאנטיוו דער
 פארמען, דריי אין פאר מיסלהויכרייטש אין קומט ארט־קל
 מעגי איינציק רי — פראזע )אין <16ז §0616 §01 (1 דהיינו:
 )טרעפט 56! §01 §001 (3 און §01 ג<6ז §0016 (2 לעכע(;

 נאך אויך — טיפ טער2 רער אבער פאעזיע, דער אין זיך
אייגננעמען(.
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 געוויינט" פארם ערשטע די ווערט נייהויכדייטש אין
 —צוויימע די פאעזיע, אין סיי פראזע אין סיי געברויכט לעך

 —דריטע די נעמען, אייגענע מיס פארבינדונגען אין בלוין
פאעזיע. ארכאאיזירנדיקער דער אין בלויז

 דער מיט אבער פארם, ערשטע די איז יידיש אין
 ער- געוויינלעכע גאנץ א אדיעקטיוו, פונעם פארם פולער

 אייגענע ביי בלוין געברויכט ווערט צווייטע די שיינונג;
 ארטיקל. דעם איבערחזרן ביים בלוין _ דריטע די געמען,
 באגעגנט. פיין זייער מיך האט מענטש גוטער דער .1 ;למשל

 פארדארבן. מענטשן פיל האט צווייטער דער ניקאלאי .2
פליען. צו געקומען איז שיינע דאס פייגעלע דאס .3

 סובסטאנטיוו א פון פארם דער אין באשטימונג די
 כארקאוו, שטאט די מתואר: דעם פאר געוויינלעך קומט
 טיפ דעם לויט באשטימונג טאפלטע די לייזער, רב אבער

 —אפטער זעלטן; יידיש אין איז אאז״וו פרינץ״רענענט דער
מלאך. א יינגל א :ארטיקל מיטן פארבינדונג אין

 מיט פערזאנען־נאמען א פון באהעפטונג די היות
 שטייט וואט געגנשטאנד, א באצייכענען צום סובסטאנטיוו

 אין קומט פערזאן, דער מיס צוזאמענהאנג ענגסטן דעם אין
 תקופה נייער דער אין בלויז פאר שפראך דייטשער דער
 €316 831161,־ 8301011002 06561160, ז<!3)־ געשיכטע זיין פון

 קארעספאג. די קענען (,7386 1־11ס£16ס6,£זס ?3סזץק5 £661־5
 מאזער, הויז דאס ווי: יידיש, אין ווענדונגען דירנדיקע
 צו אדער ווערן צוריקגעפירט אאז״ור, ראקאווסקי פאפיראסן

 פארמיטלונג דער )דורך שפראך דייטשער מאדערנער דער
 באפעלקערונג( יידישער דער פון גרופעס געבילרעטע די פון

וכדומה(. אל" )"בית 513105 6סס1סק51ס!5 העברעאישן צום אדער
 די באהעפטן פון פאלן די אויך געהערן אהערצו
 סכום. ארער מאס פון באצייכענונג דער מיט שטאף״נעסען

 אויסשליס־ ווערט לוטערן ביי נאך און מיטלהויכדייטש אין
 X^¥ דעם זיגט שוין אבער געניטיוו. דער געברויכט לעך

 פון פארמען ווייבלעכע און מענלעכע די אן ווערן יארהוגדערט
 אלטן דעם פון רעשטלעך הגם פלעקסיעס, די געניטיוו

 פאעטישער דער אין געבליבן זייגען £60111705 ק3ז111!705
 !160 665160 86066ז ^\61ח5, 6106) רבים לשון אין און שפראך

 פון באוואוסטזיין דער פאסט דערביי א(.!60£6 ג16ס5686ס
 דעם אויף מער און מער אלץ פערזאן ריידנדיקער דער

 חזיר, רוי אשטיקל נאמינאטיוו: אלם אטריבוט שטאפלעכן
ציץ. רויט שטיקל א

 באזונדער־י פאלננדיקע די פארדיבט אויסמערקזאמקייט
 סוב־ א פאר ווערט איין און עם פ ע ביי יידיש: פון הייט

 אר־ אומבאשטימטער דער געברויכש איינצאל אין סטאנטיוו
 דערציילט עם האב איך זעלנער, א עפעס זע איך טיקל:

 דערקלער ווענדונג אזא פון אנטשטייאונג די זקן. א איינעם
 קאנסטרוק• א דא איז מיטלהויכדייטש אין אזוי: ווי אט איך

 סובססאנטיוו, דעם באהעפטן אין באשטייט וועלכע ציע,
 אין צוגעהעריקייטספראנאמען א מיט פארבונדן איז וראם

צאל" צום אדער פראנאמען אומבאשטימטן א צו נאמינאטיור,
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 בא" מיטן סופערלאטיוו א ביי קען דאשגלייכן .610 ווארט
 )נא" 610 £161■ 3116166516 למשל: ,610 שטיין ארטיקל שטימטן

 מים אט .86830! 151 610 81□ 8068516 11!£601. !(מינאטיוו
 יידישע די צוזאמעגהאנג אין איך שטעל ווענדונג אזא

אאז״וו. מענטש א עפעס זקן, א איינעם קאנסטרוקציע:
 גאמינאטיוו פון פארטרעטונג די .4
ווענדונגען. אנדערע דורך

 אפ׳ אן דורך נאמינאטיוו א פון פארטרעטונג די א(
 להיפוך יידיש, אין קומט צו פארווארט מיטן פאל הענגיקן

.1 געווארן וויין איז וואטער דאס פאר: ניט דייטש, צו

 אפאזי־ און פרעדיקאטיוון פון פארשטארקונג די ב(
 יידיש אין ווי בינדווארם דעם דורך נאמינאטיוו טיוון

 ער פארשטייט ייגגל א ווי למשל: ,315 דייטשן מימן שטימט
שפראכן?(. סלאווישע פון ווירקרנג )די .2 ניט נאך דאם

 פארטרעטער אלם ו ו י ט א נ י מ א נ דער .5
ל. א פ ג י י ב אומדירעקטן אן פון

 שליסט וואס נאמינאטירר, פרעדיקאטיווער דער א(
 הייסן לאזן, צייטווערטער די ביי אקוזאטיוו צום אן זיך

 ברו" א מיך ל^ז געברויכש: אפט יידיש אין ווערט א״אנד,
זיין. דער

 ביי אקוזאשיוו דעם אנשטאט נאמינאטיוו דער ב(
 צו להיפוך יידיש, אין קומט צייטווערסער צוריקקערנדיקע

 קאנסשרוקציע א דורך פארביטן ווערט און פאר ניט דייטש,
מאן. קלוגער א ווי באוויזן זיך האש ער למשל: ווי, מיט

 אפהענגיקן אן צו אפאזיציע אלם נאמיגאטיוו דער ג(
 דעם צעשטערנדיק יידיש, אין פאר אמאל קומט בייגפאל

 די שרהן, וועגן רייד איך למשל: מיטשטימונג, פון כלל
ברודער. מיין פון פרוי

 אייגנטימלעכער שפראך דייטשער דער פאר דער ד(
 בייגפאל" "אלגעמיינעם אן פון ראלע דער אין נאמינאסיוו

 וואס פארמלען, פארשסייבערטע די אין פארווארט א גאך
 פלעק" א אן באגריף איין אין געגנשטאנדן צוויי פאראייגיקן

 רודימענטארע אלם בלויז פארבליבן יידיש אין איז סיע,
 און טאג יונג, און אלט וועגן קינד, און ווייב מיט פארם:
 גרויסער קיין ביטן! איז מענטש און מאלפע צווישן נאכט,
חילוק.

אקוזאטיור. דער .11
 דער ד״ה ,3 66053117115 3650111105 דער .1

 זאץ, מיטן צוזאמענהאנג שום אן שטייט וועלכער אקוזאטיוו,
 אינראגערמאנישע אנדערע אין ווי אזוי יידיש, אין קומט

 למשל: פארערונג, אויסגעשריי, אויסרוף, אלם פאר שפראכן,
דאקטאר! דעם האנש! אייער

 אויך אבער מיר האבן שפי־אך ארכאאיזירנדיקער דער אין 1
 וואסער דאם צו: מים קאנסםרוקציע די פאלן די אט אין יידיש אין
ר.ן ]ז. געווארן. וויין צו איז

 יידיש נים זיינען פאלן אזעלכע אין ווי מים קאיסטיוקציעס 2
 צלם צלם; מים קאנסטרוקציעם דורך ווערן פארביסן בעםער דארשן אין

ר.| ]ז. ניט. נ$ך עם ער פארשטיים יינגל
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 אויסערלעכן פון אקוזאטיוו ר דע .2
 אץ קומט צייטווערטער איבערגייענדיקע ביי אביעקט

 איך קען פלאץ אין מאנגל צוליב $פט. זייער פאר יידיש
 פארבינרן וואס צייטווערטער, אלע איבערבליקן ניט דא
 וועל און אביעקט, אויסערלעכן פון אקוזאטיוו מיטן זיך
 ערשיינונגען אינטערעסאנסע אייגיקע אויף אנווייזן נאר
איז: דאם געביט. דעם אויף

 אונטער איבערגייענדיקייט פון אנטוויקלונג די א(
 אנ, בא, טיילכלעך די ווארטבילדונג: פון ווירקונג דער

 איבערגייענדיקן אן צייטווארט דעם צו גיבן א״אנד אפ
אאז״וו. אפארבעטן אנקוקן, באקלאגן, כאראקטער:

 ביי דאטיוו און אקוזאטיוו צווישן וואקלונג די ב(
 דער צו צוריק נאך גייט וועלכע צייטווערטער, געוויסע

 און ר מ באגעגענען למשל: תקופה: מיטלהויכדייטשער
,1 מיך

*

 דער שטייט ורענדונגען אומפערזענלעכע פילע ביי ג(
 די באצייכענען צום אביעקט אויסערלעכן פון אקוזאטיוו
 למשל: פערזאן. דער פון צושטאנד דעם $דער טעטיקייט

 אין און ג$טיש אין )נאך ד$רשט מיך הונגערט, מיך
אלטהויכדייטש(.

 באצייכנט וועלכער 6116x17113!• 17118)3001183 דער ד(
 אליין, דך איבער טוט סוביעקט דער וואט טואונג, א

פאלן: די אס אין יידיש אין פאר קומט
 וואשט ער צייכווערטער: איבערגייענדיקע ביי (3

 קאנסטרוקציע דאזיקע די שלאפן. זיך לייגט ער דך,
 אזעלכע אויף אויך געווארן אריבערגעטראגן דערגאך איז

 קיין דך איבער אויטאיבן ניט קענען וועלכע סוביעקהן,
 בא־־ צום בפרט ווארם, פון זין אייגנטלעכן אין טעטיקייט
 געגבשטאנדן אומבאלעבטע פון טראנסלאקאציע די צייכענען

 די אין דך. עפנט טיר די דך, דרייט ערד די רוים: אין
 די פארם צוריקקערנדיקע די פארבייסן טוט פאלן אלע

 צום געברויכט אפטמאל אפילו ווערט פארם, פאסיווע
 די זיך, נייט שוך דער למשל: פאסיוו. דעם איבערגעבן

דך. מאכט זאך
 אומאיבערגייעני ביי 1-6116x17118 17113)300053 דער (5

 כ׳וועל דערבארעמט. זיך האט ער צייטווערטער: דיקע
פרטים: דריי די אט אויף אנווייזן נאך

 פר$" דער ווערט פאלקסשפראך דייטשער דער אין
 פארבונדן 51011 איינצאל אין פערזאן טער3 דער פון נאמען

 אין מערצאל. פון פערזאן שער2 און טער1 דער מיט
 נאר געברויכט פערז^נען דריי אלע פאר ווערט יידיש
*2 זיך

 ריצלעקטן יענע אין נאר מיר דאטיוו מיטן קומט באגעגענען 1
ר.[ ]ז. מיך. פארם די ניט בכלל קענען וואס )ליטווישע(,

 פער" טער1 רער פאר נאר זיך געברויכט !!•דיצלעקט דער 2
 צאל" ביידע פון סערזאן טער3 דער פצר און מערצאל דער פון ואן

 פערזאנען״פראנאמענם: געהעריקע די—פצלן איבעריקע די אין ;פארמען
ר.[ ]ז. אייך. ווצשט איר דיך, ווצשט דו מיך, ווצש איך
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 פרגל' סלאוויזם. א דעם אין רען זעט געוויינטלעך
.319 א״וו: 36 ,17 0611130116 0ו3זז1תז3111£ גרימס אבער

 הענגט צייטווארט צוריקקערנדיקן דעם פון אויב (0
 *צייט צוריקערגדיקן אנדערן אן פון אינפיניטיוו דער אפ

 פראנאמענס צונויפגעקומענע די פון איינער ווערט ווארט,
 )אזוי איינצווואשן דך פלייסט ער למשל: ארויסגעלאזט:

 די פון איינער אבער אויב מיטלהויכדייטש(. אין אויך
 דער קומט באדייטונג, זעלבשטענדיקע א האט פר^נאמענס
 זיך דך פלייסס ער נאכאנאנד: צוויימאל זיך פראנאמען

איינצוריידן.
 אונטערשיידן מען דארף מין צוריקקערנדיקן פון ג<(

 זיך האב איך דך, שלאגן למשל: ,£60113 ז60זק!0011ת1 דעם
פרוי. מיין מיט צעקריגט
 3001133(17113) אקוזאטיוו אדנאמינאלער (6

 דינען וועלכע אדיעקטיוון, ביי פאר קומט (3(10001103113
 צייטווערטער די מיט פארבונדן אויפן פרעדיקאטיוון א אויף
 פון אנטוויקלט דך ער האט היסטאריש ן. וער ו און זיין
 נאך זיך ה$ט אדיעקטיוו דער ווען געניסיוו, פרימערן דעם
 צייט־" פארבלאזן דעם מיט צונויפגעוואקסן ניט ענג אזוי

 איבערגייענדיק איין ווי ווערן צו אויפגעפאסט כדי ווארט,
 בין איך געלט, שולדיק ם אי בין איך למשל: צייסווארט.

 פאר־ דייטשע די שייך איז וואט שולדיק. ניט דאס אים
 אאז״וו(, 101! נ(1מ 65 £6776110)( 6 8 אקוזאטיוו מיטן בינדונגען

 דערפאר זיך, צו ניט אנאלאגיע קיין יידיש אין די האבן
 מיטל־ )אין אפשטאסונג פון פריש זיינען זיי וואט אפשר

 אזוי געניטיוו(. דער בלויז געברויכט ווערט הויכדייטש
 ניט: )אבער דערצו געוויינט בין איך יידיש: אין מען ז^גט
 בין איך דערמיט, צופרידן בין איך געוויינט(, דאס בין א־ך
אאז״וו. דערפון מיד

 סובסטאנטיוו א פון אפהענגיקייט אין אקוזאטיוו דער
 די דערציילן ד^ס ווי: ביישפילן, אזעלכע יידיש אין האט

אאז״וו. מעשה
 אינעווייגיקסטן פון אקוזאטיוו דער 3

(.3 001163117113 {30(1(17118} $ביעקט

 ד$ איז אביעקש אויסערלעכער דער ווען בשעת
 טעטיקייט, ווערבאלער דער מיט צוגלייך און מחוץ במציאות
 געגנשטאנד, א אביעקט אינעווייניקסטער דער באצייכנט
 גופא; האנדלונג דער אין איינגעשלאסן ווי איז וועלכער

 געברויכט געניטיוו דאזיקער דער ווערט אפט באזונדערס
 מאכן טון, אינהאלט: אלגעמייגעם פון צייטווערטער די ביי

 האט ער ארבעט, שווארצע טון וועל איך למשל: אאז״וו.
 באדייטונג פאקטיטיווע די אאז״וו. וועג לאנגן א געמאכט

 אזעלכע אין ארוים בולטסטן צום טרעט אקוזאטיוו רעם פון
 רוסיש: אין )פרגל׳ דרייען פאדעם א פארבינדונגען: מיני

 טיילמאל אאז״וו. אפגעדרייט שרייפל א (,0ץק<!1״11> 8 ץאזספ
 אומפער- ביי אויך שטיין אקוזאטיוו פאקטיטיוער דער קען

 טר^פנם, גרויסע גיסט עס למשל: צייסווערטער, זענלעכע
שגייעלעך. גרויסע שנייט עס

11 סריפפן מיל^נישע
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 אינע־ פין אקוזאטיוו דעם פון פאל ספעציעלער א
 !{£013 61701010־ גערופענע אזר די איז אינהאלט ווייניקסטן

 דעם פון סובסטאנטיוו א דא דינט אביעקט אלם §;103
 *לעבן גוטן א לעב; צייטווארט: דאם וואס שורש, זעלביקן
אאדוו. שלאף רואיקן א שלאפן שניט, צייטיקן שניידן

4. 34761513118 0005311708,^.

 אן יידיש אין ווערט 3001153117118 1001 דער א(
געברויכט. ניט פארווארט א

 אין סיי פאר קומט 3001183117118 160ק!0115 דער ב(
 אין סיי געשיכטע( זיין פון פעריאדן אלע )אין דייטש
 טאג, גאגצן א אייך ביי בלייבן וויל איך למשל: יידיש,

שטאט. אין זומער וואוינט ער יאר, פיר געלערנט האב איך
 די באצייכנט 3001153117118 311301113117118 דער ג(

 דער אויף ענטפערנדיק האנדלונג, דער פון אויסשפרייטונג
 און פיסל־ אין פאר קומט פארגעם?"; וואסער "אין פראגע

 קאפ א געווארן איז ער למשל: יידיש. אין און גייהויכדייטש
הייך. די ארשין אן איז טיש דער גרעסער,

 שטייגער דעם באצייכנט 3001153117118 010111 דער ד(
 ער קומט אבסערוואציעס מיינע לויט און טואונג, דער פון
 קאנסטרוקציעס דורך פארביטן ווערט פאר, ניט יידיש אין
 קארטן אין שפילט ער למשל: ווי, נ־ארווערטער, מיט

 הוג" פון אויסגעגאנגען <!(,31160 8ק1616ס דייטש אין )פרגל׳
 רודימעג־י פארבליבן יידיש אין אויך זיינען איבעריקנס גער.

 אויס• אזעלכע אין בייגפאל דאזיקן דעם פון פארפען טארע
קאראהאדל. א טאנצן פיאנא, שפילן :ווי דרוקן,

אקוזאטיוו. ער ט אפל ט .5
 צייטווארט איין ביי אביעקטן אקוזאטיווישע צוויי א(

 קינד דאם לערן איך זאך(: און פערזאן פון אקוזאטיוו )דער
 געקאסט מיך האש דאס זיך, איך בעט דאס אט מוזיק,

בלוט. סך א
 ביי פרעדיקאט און אביעקט פון אקוזאטיוו דער ב(

:צייטווארט א
 סובסטאנטיווי" אין אביעקט פרעדיקאטיווער דער (3

 פרעפאזי• דורך פארביטן יידיש אין זיך האט פארם שער
 רעכנט ער :נייהויכדייטש אין אויך ווי ווענדונגען, ציאנעלע

 יינגל גוטן א פאר מיך מאך גיט־גוטע, פאר מענטשן אלע
אאז״וו.

 אדיעקטיווישער אין $ביעקט פרעדיקאטיווער דער (5
 ער ערשיינונג: געוויינלעכע א איז צייטווארט א ביי פארם
 די קראנקן. א געזען אים האש ער געמאכט, פריי זיך האט

 נאך אגטוויקלונג איר באקומען האם ערשיינונג איגע-ויזענע
פיטלהויכדייטש. אין

ירו• ט ני גע ר דע .111
געניטיוובייאצייטווארט. דער .1

 צייטווער־־ די ביי אביעקט איינציקער אלם געניטיוו דער
 פון שפירונגען, און רעגונגען פסיכישע פון באנעמונג, פון מער

 רחמנות בעטן, העלפן, דערמאנען, )זען,הערן, א״אנד אלטרואיזם

196 יידיש אין ן ל א ם ג י י ב די פון ך

 און מיטל־ אין פאר אפט אזר קומט וועלכער א״אנד(, האבן
 אקוזאטיוו אין אריבער אינגאנצן יידיש אין איז ניי״הויכדייטש,

 אייך, וועגן טראכט איך פארווארט: א מיט דאטיוו ארער
זון. דיין אויף רחמנות האב ניט, מיך פארגעס
 פון ר^לע דער אין געניטיוו ר דע .2

 אנדערע לעבן צייטווארט א ביי אביעקט צווייטן א
 פרעפאזיציאנעלע אין אריבער יידיש אין איו בייגפאלן

 111165 ^01165 60151046 דייטשן דעם לגבי און ווענדוגגען,

 105 816, 1105616 <!1156 53560 8105 £653!11§1 1100 6(3108056־
 פאהטן, פון באפרייען יידיש: אין מיר האבן 061 031560

 עסן. פון זיך אפהאלטן פרגל׳ ששרוי. מיט זיך אנגעגעסן
 אין אויפגעהיט זיך געניטיוו אלטער דער האט איבעריקנס

ווערן. פטור מיינער אויסררוק דעם
3. 34761513118 601117118 0.

 אץ ווערט (£60 1061) ארט דעם באצייכענען צום א(
 5611168 ו^6£65 דייטשן דעם אנשטאש :געברויכט ניט יידיש

.1 וועג זיין פיט גיין :מען ז$גט §6560

 ווערס (£60.16ס1סק!15) ציים די באצייכענען צום ב(
 אדער אקוזאטיוו דער קומט דעם אנשטאט געברויכט; ניט

 זונטאג געקומען בין איך :ווענדרנג אנעלע־פרעפאזיצ- א
 פאר־ צו איז באזונדער בייטאג. זייגער א איינם )אקוזאטיוו(

 אום שבת, אום אום: פיט פארבינדונגען די צייכענען
יוס״טוב.

 שטיי־ דעם באצייכענען צום £60517118 010(31 דער ג(
 גע• א געהאט נאך דייטש אין האש טואונג דער פון גער

 אדער 46! 5110460 ן<05) יארהונדערש צ711 אין ברויך
 אויסגעדריקש ער ווערט יידיש אין אבער (,4651<001£8 5ק1616ס

 באהעלטעי אין שפילן ווגנדונג: פרעפאזיציאנעלער א דורך
טויט. מיאוסן א מיט שטארבן ניש,

 £601(1708 ק3ז11)- גענעטיוו צעטיילנדיקער דער (4

 רודי• אייבציקער אלם פארשוואונדן. יידיש אין איז (11708
 פראנא־ אומבאששימטער דער ווערן באטראכט קען מענט

.31(68) 010£8 געניטיוו דעם אוים נגס די ל א מען

 פרעדיק^־ א פון ראלע דער אין געניטיוו דער .5
פ$ר. ניט יידיש אין קומט נאמען כיוון

אנאמען. ביי געניטיוו דער .11
סוכהטצנטיוון. ביי .1

 £60111705 £058651708 דער פאר קימט א&טסטן צום

 דעם בעל־ידבר, דעם אייגנשימער, דעם באצייכענען צום
 קינד, דבורהם הויז, פאשערם דעם למשל: אאז״וו. באזיצער

כאנטשעס. בערל ארבעט, שרהם
 פאר" יידיש אין ווערט £60111708 05)6011705 דער

ליבע משהלעס וועגדונגען: פרעפאזיצי^נעלע דורך ביטן

 צלם וועגס פארם די וועג. זיין גיין פארם די איז עכטער 1
 אין יידיש #וילישן אין ד$ איז £60. 34761513118 פון רודימענט

ר.[ ]ז. סצלן. צלע
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 260111708 06ן60- דער איז זשע אקעגן גרויס. איז סיר צו

געבליבן. 117113
 אלם באהעפט ווערט וועלכער ,6x .260^110811708 דער
 ווערט סובסטאנטיוו, רעגירנדיקן פון אינהאלט צום פרעדיקאט

 מיטן פון פארווארט דעם דורך אויסגעדריקש יידיש אין
 איז דאסגלייכן ווייב, א פון טייוול א איז דאס דאטיוו:

 — דייסש און רוסיש פון £60111705 14601113115 דעם מיט
.7ק31'6ג0מ 040000601־1.0x118, 33 6106ז 1־106112611516186

 )ווי, אי־יגנשאפט אן באצייכענען צום געניטיוו דער
 רוסיש• אין ,9308 468 6130268 שילערן: ביי למשל,

 דורך אויסגעדריקט יידיש אין ווערט — ל־^סג( קז74ג
 באזונדער א אין זיי )וועגן בילדונגען צונויפגעזעצטע

ארטיקל(.
 פאר־ יידיש אין ווערט געניטיוו צעטיילנדיקער דער

 טערסינאלאגיע דער לויט—אדער אפאזיציע, אן דורך ביטן
 א למשל: ^נשלוס, אפאזיטיוון דורך — פעשקאווסקי פון

ארבעטער... ווייניק שמערץ, מער גליק, פיל ברויט, שטיקל
בייווערטער. ביי געניטיוו .2

 אנשטאט ;£60. זק6111 דעם פארלוירן האט יידיש
 46ז !^66116!181 861068 1.011068 מען זאגט דייטש אויף וואט

 ווערט איז ארבעטער דער יידיש: אין מען זאגט ,17611
 דעם דייטש אין שוין מען באמערקט איבעריקנס לוין. דעם

 1011 למשל: ווענדונגען, פרעפאזיציאנעלע צו איבערגאנג

זון. מיין מיט שטאלציר איך :יידיש אויף ;610 51012 301^.

דאטיוו. דער .17
 בייבי סינקרעטישער א דאטיוו דער איז יידיש אין

בייגפאלן. דייטשע פארשיידענע פון סינטעז א ד״ה פאל,
צייטווערטער. ביי דאטיוו .1
איז ער רו: און באוועגונג פון צייטווערטער ביי .1

*נאכגעגאנגען מיר

 איו מיר ווערן: און זיין הילפסצייטווערטער ביי .2
.1 שלעכט געווארן

 761־63 4106041) שמועס פון צייטווערטער ביי ,3

 געענטפערט, מיר האט ער מיר, זאב (:466131־3041 און
געמאכט. האסם דו וואט מיר באווייז

 באדייטונג: סאציאלער פון צייטווערטער ביי .4
מיר. גלייב שאדן, אים וועסט דו מיר, העלף

 פערזאן דער פון דאטיוו מיט צייטווערטער ביי .5
עפעס־וואם. מיר שענק :זאך דער פון אקוזאטיוו און

 דערגאנצונג קיין ניט איז וואס דאטיוו, פרייער .6
 גליק שענסטע דאס בליט דיר באגריף: ווערבאלן דעם פון

 קערפער: פון טיילן באצייכענען ביים אפט ערד. דער אויף
 אויסגעי אים האט זי הארץ, דאס מיר געבראכן האט זי

אויגן. די שטאכן
 אזויגערו• דער איז דאטיוו דאזיקן דעם צו נאענט

 פסיכאלאגישע א באצייכנט וואם ,434705 6141605 פענער
 פארקערט, אדער, פערזאן דער פון פאראינטערעסירטקייט

 א מיר האב געזוגט, מיר זיי למשל: אינדיפערענטיזם, אן
זיך. גייען מיר טאג, גוטן

 אנטייל נאענטן א באצייכנט 6116x1705!■ 4311705 דער
 דאס זיך האט ער האנדלונג: דער אין סוביעקט דעם פון

(.4311708 !0000101041) זיך באטראכט ;גענומען לעבן

נאמען. ביים דאטיוו דער .2
 איינגע־" איז פיר בייווערטער: ביי דאטיוו דער א(

ערנסט. מיר איז ער בעם,
 אפרייגד, מיר זיי סובסטאנטיוון: ביי דאשיוו דער ב(

געווארן. פאלק דעם אנפירער איז ער

 צדיעק• פון אפהענגיק דא איז דצטיוו דער ז8 דצכט, מיר 1
ר.[ ]ז, שלעכט. טיוו



יידיש אין השפעות און עלעמענטן סלאווישע די
 ר ע ם ד ע ו ו ם י י צ צונויפנעזעצםע די

וין( )ו י נדו א ל עד לפר א ד ד" פון

 מענטשן גרופעס פארשיידנשפראכיקע וואו אומעטום,
 שפראכסי־ א פאר קומש מגע״ומשא, א מיטאנאנד האבן

 ווינציק־וואס זיך פילאלאגיע די האט אהער ביז ג. נ ו ש
 הוג^ דערשיינונג; דאזיקע די אויספארשן מיט אפגעגעבן

 813x70־0611150563 00(1 ווערק ערשטקלאסיק שוכארדטס

 דעם געפונען גיט ה$ט (1884 )גראץ 813x70־1131160150563
 ווערדע. זיין לויט געקומט אים וואלט עם וואס אפקלאנג

 שפראכמישונג די וואס ניט, חידוש קיין דעריבער איו עם
 אויפמערקזאמקייט, שום קיין צוגעצויגן ניט האש יידיש אין

 וואס דעם, צוליב שוין אכש באזונדער א ווערט איז זי הגם
 לשונות, צוויי קיין ניט זיך באווירקן און באגעגענען דא

העברעאיש. און סלאוויש דייטש, דריי: נ^ר

 און מישונג*שפרא וועגן רייד צו קומט עס ווען
 וועט יידיש, אויף סלאוויש פון השפעה דער וועגן ספעציעל

 אנטי דעם וועגן טון טראכט א באלד געוויס איטלעכער
 איז דאס סלאוויש; פון ווערטער איינציקע לייען

 די אין אלץ פאר פריער זיך ווארפט וואס פאקט, א טאקע
 די אבער איז וויכטיקער און מערקווערדיקער סך א אויגן.

 אי גר יידישער דער אויף סלאוויש פון השפעה
 קלאנגען, די אין אומעטום: זי מען שפירט דא ק. י ט א מ

 סיני דעם אין בייגונג, דער אין ווארטבילדונג, דער אין
 פראזעם ווענדוגגען, איינצלגע די אין אפילו און טאקסים

 פון דערשיינובגען שפראכיקע שלל דעם פון ווערטלעך. און
 רואם אייגע. ארויסהייבן מאל היינטיקס איך וויל מין דעם
 סלאווישע די אפט: און כאראקטעריסטיש גאר ביז איז

 צייט׳ צוגויפגעזעצטע דער פון פורעסונג דער אויף השפעה
.1 ווערסער

 דעם פון גענומען זייגען ארטיקל דעם אין ווערטער יידישע צלע 1
 יארהונדערט. פארגאנגענעם מיטן אין מזרח׳גאליציע, ד, ברא פון יידיש

 אויסש״ראך: דער צו נעענטער געגעבן סאלן עטלעכע אין איז שרייבונג די
 אויס־ די פאלן עטלעכע אין איז דעם חוץ אצז"וו. ,הוסטך אנשטאט חיסן
 קלאמערן. אין אותיות לאטייב׳שע מיט באצייכגט כפעציעל נאך שפרצך

 ענדונג די (3 ; (6) ג נ א ל איז ווערן אי! ע א( :ווערן באמערקט זאל
פצלצטצליזירונג. באטייט ל נאך ׳ ג( ־.10 ווי קליבגט איגפיניטיוו ןון •ען

צייטווערטער סלאווישע אינגאנצן 1

 שפראב" פון פארם אלגעמיינסטע און פשוטסטע די
 דער פון ווערטער אוים לייט שפראך איין ווען איז, מישונג

 אפטסאל און זיך צו קלאנגען די צופאסנדיק צווייטער,
 אנט" צייטווערטער פון פשט. דעם אויך פיל״ווייניק בייטנדיק

 צו" אויך גייערט פשוטע, נאר ניט סלאוויש ביי יידיש לייט
 סיי פאדערטראף דער סיי וואו אזוינע, ד״ה נויפגעזעצטע,

 צייטי דאזיקע די סלאווישע. זיינען גופא צייטווארט דאס
 פאראיגשערעסיי ספעציעלע קיין ארוים ניט דופן ווערטער

 קאניוגיר״ענדונגען, באקומען זיי רואם דאס, )סיידן רונג
 מיט דעריבער זיך וועלן מיר דייטש(; פון שטאמען וועלכע

 ווערן באהאנדלס דארפן זיי ברייסער, אפגעבן ניט דא זיי
 מיר וועלן ביישפילן עטלעכע מערניט ווערטערבוך, א אין

.2 ברענגען
 את ,6057^3$ 81$ )י' 6105160560 — דאביווען זיך
30670371103.)

 <(,30x7, 301010776*111711 )סל' 5613511§6ס — שען קיט א ד

 )ס׳ 11111 ^656 61116560, 1!3£6ס — דאדזשוויגען
((.10־ ,13012ו71£036

<(.10- ,13(111310 ׳9) 6131101460 — דאדישען

 פ' ,3807*1010 )או׳ ף!1316,ס !031(610 — דאמיטשען
((.10- ,73ח1§0276

 פ' פ,3ק7ש0סז)או' 761161260, 761365160 — נארישען
031115270.)

(.031310 ׳9 ,0303110 )אי׳ 6010165160 — גילאיען

 ׳>,010010 )או׳ 01(6260, 561161160— (1117111)□ אוווירען

.* (11X71310X726 ס׳

 אוקראאינישן — (11). או' ;פויליש — (0). פ' :קירצונגען ג
דייטש.—ד׳ אוקרצאיניש; און םלאוויש=פויליש—(51). סל׳ רוסיש; ).ז( ר׳

דאזיקע דאס אז השערה, די ארויפזאגן וועלן ודאלט איך *
 )פון 50716160 מה״ד פון נאר סלאוויש, פון ניט שטאמט צייטווארט

 עמעצן צודינען איז: פשט ערשטער זיין וואם (,50765 געב' ,501 לש־ן
 )ווידע־צמאל העפלעך זיין דאס: אםיים3 ווייטער ף; וי ה ביים ווי אזוי
כיי אויסצובעסען זען חנפענען; עמעצן, קעגן (5101 שורש נעמלעכער דעו׳
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 (,1x16)2303 פ' ,33833070 )או׳ 301001(00 — זאנאדען

 601?111ס6(0,ס 211 3116מ! |3 83ע6ז1 — פ-טאקעווען

?(.0(3167736 פ׳ ,71023x78310 )או׳

(,314116,11170 )או׳ 6813111160 — זאנשמעל׳ען

 ׳6) 011( 6106111 30610(160, 160 161260 — ע□?] ש 0 8!

(.73ס20?16

 פאדערי די פון פשט אין קרובהשאפט נאענטע די
 קלאנגיקער צו געבראכט הסתכא האט !3■ און <13- טראפן

 און דאטשמעל׳ען אויך הערט מען פארענלעכרנג;
דאטשעפען.

 קט11- )פ׳ 668ס!£6,ס ^31־160, ק!16£6ס אוסילעווען, אין
 (03ץ^837מ או׳ ?־,1107736 דיאלעקטיש און עלטער ,007736

 צום ק דעם וועגן פון 11- פארטיקל פוילישע דאס ווערט
 פארטיקל יידישע ד^ס ווי באנופען צייטווארט אנהייב

.36 ד׳ = אפ

 מיט צונויפגעזעצט צייטווערטער סלאווישע .11

פאדערטראפן דייטשע

דעסדייטשןפאדערטראף. פון פשט מיטן (1

 03־ )או׳ 3051ס61<61ס — [0§□111<1 7710] אנשטוקעווען

1077X08370, '52(01(07736 פ.)

((.101(1616 ׳8) 301610160 — וקלעיען צ

 ׳0111 60800(16767 807§131! ?116£©0, --- לע^ען י6צו

(.60?11007736 ׳8) 661761160

 *(00366x870^0 )או׳ 86113111(13186660 — צופל׳עסקען

 (23ק1^136 )פ׳ ,767111260, 767171776 0 — פארפלאנהען

 ׳616 <!161667 7011 1<01 608060101260 — פארדריפען

(.334ק0ח3706מ או' ,736ץז?36 815 ׳3)

 23^70- )•׳ 61ס23סס16ס״365ק67!6ס — (0)] פארגרויזן

6216.)

 צלטגע• איז ווארט דאם הויף(.=0007 )פראנצ׳ קור די מאכן פרוי, א
 דעם אין נאר ניט היינט ביז פאראן איז און שפרצך אונזער אין זעסן

 קראקע מלכיטיבוך, א( אויפווייזן: פאר א זיינען אם יידיש. בראדער
 צוכט" ב( ך. ביר הו לושן ווייב דיין הושט... ,דו .627 בויגן ,1583

 על מאנין אוג׳ ווייבר דיא זונשט "דא הקדמה: ,1680 אויסג׳ שפיגל,
 הובירן", מיט טייל איין אוג׳ שפאצירן מיט טייל איין גין... מיסיג הרוב

 וועל ווייליכן קליין ,א §:5 כוינן ,1849 ]לעמפערג[ אחשורוש־שייל ג(
 צוגזער, אליקום ד( ]:שטאנדירין[". אווירן טון [1] המן פרינץ מיך איך
 בערלין דרופ׳יידגטום, בעלימחשבות, )לויט באשטימט... איז כלל איין

 .*]:שירן[ האווירן נישט אים מען קאן שול ,אין (:47 ז׳ ,1922
 .*גץ 311(08378, 33607078651 0 0014־8— ,אווירען :2 1 ליפשיץ ה(
 ,מע :181 (1925) ווי8הצי־ק ז( גץי.3ג0083־78—,האווירין :783 דרייזין ו(

 ״.66 18 63161 10 ?10386 —רצון להשביעו קשה—האווירן ניט אים קען
פאלקסשפראך. דער פון ווארם צ ,אווירך איז ווילגע אין ח(

 ליפשיצן און לצנדוין א. ביי •60 עגדונג די נאר איז קשה
 טאקע זיך הערט -0 פאר צז זיכערקייט, קיין ניט איז ו( און ג( )ביי

 סלא• דעם מיט קאנטאמינצציע צ פארגעקימען דא איז אפשר וואקאל(. צ
וו.[ ]מ. שורש. ווישן

 336140- )או׳ 665660101260 — (0) פארסמאל׳עווען

(.23370066 פ׳ ,71070

 33- )או' 7ס121;§ 0136660, 7767(160 — פארסמארקען

8 ,6)43^X3706323801371(36 ׳.)

(.2361^21־6 )פ׳ 8166 76717760 —זיך פארבלאנדזען

 33?0<3־ )או׳ 767705160 — ווערן פארזשאווערט

8070.)

 (3ג8מ0ץ70 )או׳ 76717611(60 — ווערן פארוויאנעט

 23־ )פ' 767100, 7678661760(160 — פארטאכל׳עווען

1366101734.)

 ?03־ )או׳ 7672761(60, 30801030(167 73960 — צעכאפן

230370.)

 ?03־ )או' 3ס(£671886,ס 60161388( — צעכראסטעט

(.2ק16733פ08

 6052־ י' ?,03x0011430806 )או׳ 26723 081 — ט ע מ ש א ק ע צ

013016.)

 ?,0307x37000 )או׳ ?131260 — ווערן צעפיקעט

סז(.2סק1(36 פ׳
 )או, 2671707070670 , 20750613260 — צעטראשטשען

001,010!? 03.)?

(.73101736 )פ׳ 67761160 - דערראטעווען

סלאווישןפאדערטראף. פוןדעם פשט מיטן (2

 )פ< 6106 2061302 67(101(100 — ן ע ו ו ע ד י ב ר ע ב אי
107736)726616.)?

(.03300^070)או׳ 61013(1610 — איבערצילען

.60(7618800 — (008) אויסכאפן

 ,1(166 )י׳ 60706 ^107660 30570(160 — אויסקוילען

4x03070 או׳

(.82(70607736 )י׳ סס,1-3ס513ס8ס60אויסשטעכעווען-ס

 ס(,3יס502>6 51§)י׳ ,8106 36?13§6ס — זיך ןזנמיטשען
 ס(.3ס?16 )י׳ 207 0600§6 17301(60 — ?(0) איען$3נ

 (,0360607736 '6) ,2070600§6 (011670 — אנהאדעווען

 03)■'- 672761(60 ,0777150600 ,30(236610 — צאפן3א

36?03.)

 (•231(3836 )>׳ 30(80667200 ,51701(00 — סארקאטשען

(.33!113?070)או׳מס 5106 6677611(00—זיך פארכמארען *

(.3376ח?0ץ70 )אי׳ 675(37760 — ווערן פארטערפנעט

 סלארוישע מיט צייטורערטער דייטשע !11
פאדערטראפן

<.10136 פנל' ,702108860 ,0 366161100 — דאגיסן

 (1010276 פנל' ,20806105500 ,0123 0700 — דאלייגן

.6סקס§016 פנל׳ ,70135500 — דאל$!ן

 עס שרייבט מען )הגם א- ד יידישע דאס איז ד$
 באך האע יידיש .60־ סלאווישע ד^ס ספק שום בלי ר״( ע ד

 וו^ם (,637־ בר$ד: )אין דער״ פ^דערטראף דעם אבער
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 מיט — פינקטלעכער — אדער ,6-ז הויכדייטש טיט שטימט
 בייעריש, למשל, <,161־• דיאלעקטישן אייבעררייטשן דעם

 צעפל־ר דאס .6180513^60 ה״ד(=16ז50513ך§ עסטרייכיש
 עס; הערט מען וראם קוים יידיש בר^דער אין אבער איז

 קלאנגיק זיך גיסן 561־■ דייטש און £10־ סלאוויש עם, הייסט
 צוויי די פון וועלכן מים וויסן, וויל מען אויב איז צונויף.

 אן צו אנקומען מען מוז טון, צו האט מען פאדערטראפן
חילוק. קיין ניס מיר הערן הערן קריטעריום; אנדער

 — ך י ז ן 1 ע ר ס א ר שטייגער א מיר נעמען
 — זיך ן ט ר א ו ו א ד אדער <(1עקס136 81$ )פ׳ 6111־3260

 מיס פשט אין <10- שטימט (,£10026106 $1$ )ס׳ 6ז\¥31(6ס
 רע- דער צוליב נאר ציל(, א פין )דערגרייכוגג £161- דייטש

 קאנסטרוקציע ניט־טראגזיטיווער דער און פארם פלעקסיווער
 הפחות לכל ה^ם ד$ אז באשלוס, צום קומען מען מוז

השפעה. סלאווישע א מיטגעווירקט
 פאר• אזעלכע וועגן פפקענען מען קען זינער אזוי ניט
ווי: בינדוגגען

 611610560 ,610110160 ,61(3קק6ס — (£1326110) דאגיין

(.£10ן£6 ^,005011216 '8)

 ((,10013^036 ׳8) 11£60<1\¥0510 £6130£60 — ן ע צי א ד

מיס זיי פארגלייכט מען אויב
 אייבערדייטש ,£1081^36 )פ׳ 611610560 — דאלאנגען

611 0^£1! 10,))

 ים־ א אימשטאנד זיין ,6156560 פרנה״ד _ דאהייבן
(.40£12ח^^6 )פ׳ עפעס צוהייבן

 )0£0£־ )פ׳ 610110160, 6ןז3£6ס מיטלדייטש — דאיאגן

016,)
 אים־ זיין ,£16180516קק6ס אייבערדייטש — דאשלעפן

(,£10^160 )פ׳ שלעפן צו שטאנד

 צוגויף איבגאנצן פאלט ווערטער דאזיקע אין ווארים
.£10- מיט א.( ד )ארויסגערעדט ר- ע ד פון פשט דער

 און (£16-ז )דייטש דא. ביי ווי צונויפפאל אזא פונקט
 פ׳ און לגן דייטש )קס. $פ ביי אויך מיר האבן £10- סל׳
 אפ. יידישע דאס שטימט ביישפילן ווייטערדיקע די אין .05

 -קט דאס נ^ר ,30- דייטש ,0£1• פ׳ מיט שטענדיק, ווי ניט,
 און (;0־ )געקירצט 01•נ פ׳ אויף זיך באזירט (11- )געקירצט

 בא- וואם (,06־ )=דייטש פשט אין בלויז ניס נ$ך דערצו
 גאנצן אויפן האנדלונג דער פון אויסשפרייטונג די טייס

געשטאלס. קלאנגיקן דעם לויט אויך נייערט געגנשטאנד,
קסן.312ע6 )•־ ¥61516560 — אפבריען
 ס(.13ז0ס\¥36 )פ׳ 131560 — $פפארבן
 40210016 ׳81 ¥6ז2ס1£16ס — אפגילטן

(.01*186 '8) 06^168860 — ן פגים א

 (.0820106. 00130116 )פ׳ 561111060 — ארן פג א

 (.0820236 )פ׳ 56ק1586ס — (11וק§11) אפפישן

 0510^216 )פ׳ 565110610, 568651קרס16ס — $פזידלען

ענלעכע(. און
ס(,8קע36 )פ׳ 56805111160 — $פשיטן

ס(.8ח13סת\¥36 )פ' 5680501161־60 — אפשמירן
(.051x2036, קס1118ס30 )ס׳ 565ק11126ס — $פשפריצן

 פארביטן אויך איז -!! פ^דערטראף פוילישער דער
 קלאנגי" דער צוליב ערשטנס -קט. ,11־ יידיש דורך געווארן

פשט: אין קרובהשאפט דער צוליב צווייטגס ענלעכקייט, קער
 )פגל׳ 61060 סוא616ז8ס013£ 511(160 — אפשטיין

(.118136 • ,35§6513(1£16065 ^38561 דייטש.'

 )ס' 3105 601(61020, 351351־60 — זין $פטר$גן
^51 1100516.)

 1111601156160, 8105 2111601<216560, — ן ט ע ר ס פ $

(.11513016 וי 35516560, ^610560

 דייטשע מיט צייטווערטער דייטשע

פאדערטראפן.

 געווארן ארופגערעדס זייגען וראם פאלן אלע אין
 סלאווישע געווארן אנטליען דורכאויס זיינען איצסער ביז

 גרעסטן פארנעם אין דעם צו צו מיר גייען אצוגד וואקאבלען.
 סיר דהיינו. השפעה. סלאווישער פון מין וויכטיקסטן און

 סלאווישער דער וואו ווערטער, אזוינע באהאנדלען וועלן
 אויס" שייך ס׳זיינען און אויסן בלייבט קערפער קלאנביקער

 דאס __ ווארס דעם פון עלעמענטן אידעעלע די שליסלעך
 שפרא" אינעווייניקסטע "די אנגערופן האס שוכארדט וואס
 לויטן "לייווערטער די אט פון מהות דער פארם". כיקע
 "בילדונג- ^דער לייווערטער" "איבערגעזעצסע אדער פשט"

 איז פילאלאגן( נייערע פון אויסדרוקן )אלץ לייווערטער"
 דורך אריבערגעטראגן ווערט ווארס צונויפגעזעצש א א־א:
 איכער• באות אות ווערן באשטאנדטיילן זיינע וואס דעם,

 סריער נאך איז אזוינס וואו שפראך, נייער דער אין געזעצס
 אנדער אן מיט איז יא, אויב אדער, געווען ניט לחלוטין
 זק26סזק516 פוילישן דעם מיס אנאלאגיע ע״פ למשל באטייט.

 יידישע ד^ם איבערועץ ווערטלעכן א דורך געשאפן ווערט
 צונויפזעי פוילישער רער פון פשט מיטן איבערבעטן

 6561511160 אזא איז דייטש אין וואט ציים דער אין צוגג,

 קומט 2353\¥16 <(121601)ס< פוילישן דעם לויט אדער ניטא.
 שפיל דורך )אקינרו, לן פי ש פאר יידיש: אין אויף

 האט דייטש געראנקען. אנדערע אויף קינדער ארויפברענגען
 אין "אנווערן פשט מיס! בלויז ¥6ז5ק1616ס צייטווארט דאם

 ענד" נאך ס׳קאן באטייסן. ביירע פארמ^נט יידיש שפיל"; א
 פאלט אויסנווייניק וואס צייטווארט, יידיש א אויפקומען לעך
 איו פשט דער נאר דייסשן, א מיט צונויף אינגאנצן עס
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 טעאטער יידישן פון געשיכטע ערשטע די
 " ורערק ס יפער ש י. ד״ר צו

)ניו״יארל!( שאצקי י. ד״ר טון

1
 טעאיי שיפערס י. ד״ר פון באנד ערשטן דעם מעגן

 י. שרייבן צו אמאל אויסגעקומען שוין מיר איז טערגעשיכטע
 דארפן איצט איך וועל באגד צווייטן מיטן שייכות אין
 אני ער3א וועל איך באנד: ערשטן צום צוריקקערן זיך

 מאנגל צוליב דעמאלט זענען וועלכע פונקטן, די נאר רירן
 ווי אזוי _ באריכות אנאליוירט געוו^רן נישט לאץ3 אין

ארבעט. פיאנערישע באלת אזא ס׳פארדינט
 געביט אויפן פארשטודיעס אין מאנגל גרויסער דער

 דעם אויף ארויף לייגט טעאטערגעשיכטע יידישער דער פון
 גלייכי זיין מוז ער אויפנאבעס. שווערע זייער היסטאריקער

 "אנטדעקער" דער מאטעריאלן, פון זאמלער דער צייטיק
 דער" סיגטעטיקער. דער און אנאליטיקער דער קוועלן, פון
 געשיכטע די ווערן אפגעטיילט אונז ביי גישט נאך קען צו
 דעם פון געשיכטע דער פון דראמע יידישער דער פון

 זיך מוז ה־סטאריקער יידישער דער און טעאטער, יידישן
 די ביי שוין זענען וועלכע געביטן, צוויי מים ^פגעבן

 נערעכט, איז שיפער ד״ר אפגעטיילס. לאנג אומות־העולם
 צוששאנד היינטיקן ביים אז הקדמה, דער אין זאגט ער ווען
 טעא־ פון געביסן די נאך זענען פארשונגען אונזערע פון

 ער האט דעריבער צובויפגעבונדן". "ארגאניש דראמע און מער
 ליטעראטור• דער מיט מעטאדעס: ביידע מיט באנוצט זיך

 דעם, אחוץ טע^טראלישער. ריין דער מיט און היסטארישער
 יידיש, אויף טעאטער און דראמע די באהאנדלט ער וואס
 אויך אפצושטעלן זיך גייטיק פאר געהאלטן שיפער האט
 פ^ר• יידישע און שאפוגג דראמאטישער יידישער דער אויף

 שפראכן. פרעמדע אין פארוויילונגען( סתם )און שסעלונגען
 ווארצ־ די "באלויכטן צו געהעריק כדי געטאן ער האט דאס
 און דראמע ייד־שער דער פון אנטוויקלונג די און לען

(.11 ,1) הקדמה דער אין אויף קלערט ער ווי — טעאטער״

 סעא. יידישער פון געשיכטע שיפער. יצחק ד״ר 1
 .1750 ביז צייטן עלטסקיע די פון דרצמע און טער״קונסט

 22 מיש נצנד צווייטער .1923 ז/ 222 בילרעד, 19 מיט באנד ערשטער
*ליגע" ,קולטו.־ פערלצג ווארשע, .1925 ז׳, 264 בילוער,

♦3 גום' ,1924 ניויי$רק ,טעצליט/ 2

 ידעתן בארירט געמוזט האט טעאטערגעשיכטע אלגעמיינע די
 מאטעריאל יידישער דער וראו דארסן, ספעציעל ברייטלעך,

 ס׳איז וראו דארט אדער לחלוטין, פעלש $דער ^רעם איז
 םעםט< קעיען צו כדי פארגלייך״מאטעריאל, א נייטיק געווען

 דאס איז דערעיקרשט "אנטנעמונגען". און השפעות שטעלן
 מא• "טראדיציאנעלן" דעם פון אנאליז ביים וויכטיק געווען

 זענען וועלכע פורימ-שפיל״טעקססן, די פון ד״ה — טעריאל
 פרישע די פון און צייטן שפעטערדיקע די פון פארבליבן

 פעסטשסעלן וועגן געגאנגען איז עם בשעת אפשרייבונגען,
 םערס$י סשיל, שפראך, לויט כאראקשער תחילתדיקן זייער

שפילן. פון קאנסטרוקציע און טעכניק נאזשן,
 צו• ברייטער א זייער געפאדערט זיך האט עס אלזא,

 פארשונגס^אפאראם, פארצווייגטער א און גרייט־מאטעריאל
 דער פאר נייטיק איז עם וואט דאס, ארויסצובאקומען כדי

טעאטער. יידישן פון געשיכטע
 ניי• געווען אלץ דאס איז צי אבער: איז פראגע די

 ידיעות אלטע קנאפע די באדארפט מען האט צי טיק?
 טעאסער דעם וועגן אדער טעאטער שפאגישן דעם וועגן

 כדאיער געיועון גישט וואלס יידן? איטאליענישע די ביי
 סעא• מים נאר אפגעבן ל י י ו ו ר ע ד זיך וויכטיקער און

 געביטן אנדערע אלע די איבערלאזן און יידיש אויף טער
 ארויסגעבראכט ס י י נ מער וועט עס ווען צייט, א אויף
•. שסרדיעס? נייע פון סמך אויפן ווערן

 דיסקו" זיך לאזן וועלכע פראבעם, אלץ זענען דאם
 סעא" פרעמדשפראכיקע די שיפער האט קוים אבער טירן.

 אריינגעבראכט, שוין געטאס יידישע די אין סער״עלעמענטן
 געעג" זיך צוצוקוקן און פאקט דעם אנערקענען צו בלייבט

אויפגאבע. זיין אויסגעפירט ער האט אווי ווי טער,
 איז געשיכטע שיפערס פון באנד ערשטער דער

 פארוויילוב" "געזעליקייט": יידישער דער פון געשיכטע די
 די פון חזנות אויך טיילווייז מאסקאראדן, שפילן, גען,

בא" ווערן באגד דעם אין .1750 י^ר ביזן צייטן עלטסשע

 פצר מצטעריאל אינטערעסצנטער צן צוגעקומען למשל, איז, צזוי 3
 11165116ז צאללער י. ד״ר פון א-סיקל רעם אדצנק איטצליע

 110(1 גח&ד 1מ <1611 113116מ15ט116מ 01161113, 1926.
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 מאמענטן, היסטארישע ארן עלעמענטן אלע די האנדלט
 אנט־י דך האבן אונז ביי אז געווען, גורם האבן וועלכע
 אין פארוויילונגען טעאטראלישע און טעאטער וויקלט
ווארט. פון זיבען ברייטן

 קאפיטלען. 16 פון באשטייט באגד ערשטער דער
 ביי טעאטער־קרנסט די* באהאנדלם קאפיטל ערשטע דאס
 קאמפילא" ריין א איז קאפיטל דאס אלטערטום". אין יידן

 אחוץ — גייס שום קיין אדיין נישט טראגט און סירוס
 ענין וויכטיקן א שיפער פארפל^נטערט אים אין וואס דעם,
 פראגע די פאנטאמימע. יידישער עלטסטער דער ככוח
 וויכ" א דיער איז צייטן אמאליקע יידן די ביי "מימוס" וועגן

 אמאל שוין האט יידן די ביי מימוסן פון שפורן אויף טיקע.
 "• בוך אינטערעסאנטן זיין אין ץ ווי א ר א ה יוסף ^נגערריזן

 די אויך איגערירט. נישט אינגאנצן פראגע די האט שיפער
 א אגב, דרך פארדינען, )וועלכע מאטעריאלן תלמודישע
 אויס" גישט דירעקט אים ביי זענען אפהאנדלונג( ספעציעלע

 פארדאנקען צו האט ער וואם אס, ז געווארן. גענוצט
 ווערט שוס קיין האט ארטיקעלע, אן לעווס און גארינען

,2 גישש
 אויך זיך לאזט רוים אלטן אין אקטי^רן־יידן ורענן

 דעם אין לייענען מיד וו^ט דאס, ווי ז^גן, מער סך א
.* קאפיטל

 עלט" די באהאנדלט אויך ווערט קאפיטל דעם אין
 דער אין באקאנט איז ורעלכע פאנטאמימע, יידישע סטע

 דפוריא' "משוורתא א״נ ליטעראטור אלט-העברעאישער
 הילצערנעם מיטן מנהג דער איז דאס ע״ב(. סד )סנהדרין
 אויף אויפהענגען פלעגט מען וועלכן המנען, פון מאנעקען

 פון באגלייטונג א מיט פארברענען שפעטער און תליה א
 ריין-טעאטרא- עלטסטע אונזער איז דאס טענץ. און געזאנג
 פירן מנהג דעס פון שפורן ערשטע די פאנטאמימע. לישע

 דערמאנט. שוין ער ווערט תלמוד אין הגם _<ביןאנ\ קיין
 יארהוני X1 אין געלעבט האט וועלכער בעל־הערוך, דער

 גניזה קאאירער דער אין מנהג. דעם וועגן דערמאנט דערט,
 דאקומענט אינטערעסאנטער א $פגעזוכט אויך זיך האט

 די ביז נ$ך אז ווייסן, מיר דפוריא". "משוורתא וועגן
 ביי #פגעד״יט מנהג דאזיקער דער זיך ה^ט צייטן לעצטע

 פאר א אים נאטירן רייזנדערס יירישע מזרח. אין יידן די
 אין נאך פראקטיקירט זיך ער האט שווייץ דער אין מאל.
פאר• מיר יארהונדערט. x1x פון העלפט ערשטער דער

1 8זסק6ס 0ז16ם5150561• 1\41וח6מ 101 0116111. 061־110
1905, .ק 89—95.

אין נעדרוקט ארבעט, גרעסערער לעווס אין עוין 2
 סך א פצרצן איז 1875 82626(1111 ־*016 1.6560321161,■ בוך זיין

אויבנאויפיקעי. אן און צופעליקער א אויך הנם מצטעריצל, מער
 /\0£618(61־ח^16ס6,ק 0 68011101116 (16ז ]11(160 111 זע: 3

 .88—82 ,1852 0ז6312116ז3 ]3515005 אין ציטיקל מתקם און 1^001

 מנהג דעם פון שילרערונג אינטערעסאנטע א אפילו מאגן
 האט דארטן .* 1848 פאר )מערן( געטא פרערויער דער פון
 לעבן וואסער, א אין אריינגעוו$רםן מאנעקען דעם מען
מקווה. דער

 "יודאש׳"" מיטן אנאלאגיעס פארמאגט מנהג דער
 אין פארשפרייט שטארק געורען אמ^ל איז ורעלכער מנהג,
 דא זוכט ער ווען גערעכט, נישט אבער איז שיפער פוילן.

 אנאלא־• פון רייד א זיין דא קען עס השפעות. דירעקטע
 אין באקאנט אויך זענען מנהגים ענלעכע אבער גיעס.

 אפששאם, דעם זוכן אויב אאז״וו. אראביע אין פראנקרייך,
 פונעם גענעזיס דעם אויספ^רשן קודס״כל באדארפט מען וואלט
.6 אונז ביי אויך און פעלקער אלע ביי מנהג

 מיי־ שיפערס ריכטיק נישט איז עס אז דעם, וועגן
 אויסגעקו• מיר איז ,408 יאר פון פארבאט דעם וועגן נונג
 דער "טעאליט". אין רעצענזיע מיין אין דערמאנען צו מען

 ער עקסיסטירט אפשר און אויפגעהאלטן, זיך האט מנהג
 די מיט שייכות זיין טאג. הייגטיקן ביז מזרח אין נאך

 דארט לויזער. גאנץ א איז פורים־פארוויילונגען שפעטערדיקע
 גיש:^ איז מנהג פאנט^מימישער דער עקסיסטירט עס וראו
 אבער איז עם פארקערט. און פורים־שפילן פון שפור קיין

 איז געטאס אייראפעאישע די אין אז אויסגעשלאסן, נישט
 נאר פארוויילונג א געווען מאנעקען דעם ברענען ד$ס
 און בחורים פאר — פורים־שפיל די און קינדער פאר

עלטערע.

 און "אקטיארן די באהאנדלט קאפיטל צווייטע דאם
 בארירם שיפער מיטלאלסער". אין יידן ביי טעאטער״קונסט

 פארשטעלונגען. די פון באזוך יידישן פון פראגע די דא
 טעאטער מיטלעלטערישן פון כאראקטער קירכלעכער דער
 באזוכער. אלם יידן די פאר שטערונג גרויסע א געווען איז

 לצים אדער וויצלער אייגענע געהאט האבן מיר וואס דאס
 נאך אבער — באקאנט איז י^רהוגדערט x1^^ אין שוין

 די אויף באזוך יידישן דעם פון פראגע די איז אלעמען
 פארענטפערט נישט דערפיט פארשטעלונגען קריסטלעכע

גערוארן.
זיך פלעגן לצים קריסטלעכע סך א אז ווייסן, מיר

4 3 1 1 6 8. 80511(1611102011 2113 (1601 ?161־2061
05611016560, נן 78*

 ביי מצטעריצל סך צ פצרצן איז דפוריא" "משוורתא רועגן 5
א״וו. 392 ,5ז2 2 6,ז 756 001(1611 3סס;§5

 פון אבער זי רירנדיק )נים בארירט פרצגע די האט לעצטנם
 אין סא"165 (16 1015־1016 ].011, זייגע אין 3. 14 6116 ז ארס(
?£[ 1926.

 .3. 1.6 גן 8 2 ,ע 1.0(11^6801561^ ביי ■וילן אין 4״יודצש׳ וועגן
גרונווצלד: ביי מצטעריצל צנדערער און יידישער .19,13 ?01506

 3 נוס׳ 1923 ,טעצליט' אין צרטיקל מיין אויך זע .111 מיטטיילוגגען
 גינזבורגם לויט גניזה דער פון טעקסט דער געברצכט ווערם )וארם

0200102.)
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 יידן אז ידיעות, אויך האבן מיר ? נעמען "•ישע געפן
אנדערש ווייל מיסטעריע״פארשטעלונגען; די האבן

 זיי אז פארארדענונגען, די ארויסגעגעבן גישט מען וואלט
 זיי• מיסטעריע־שפילן די אין אמת, באזוכן. נישט זיי זאלן
 וועלכע עלעמענטן, אנטיסעמימישע שטארקע געווען נען

 פראנק" אין אז ווייסן, מיר המון. דעם אויך געווירקט האבן
 פאסט" אויף געלט 1400 אין געגעבן יידן צוויי האבן רייך

 זיי אין זאל מען אז מסתמא, ווירקן וועלנדיק — נאכטשפילן
 פאסטנאכס" נירנבערגער די אין יידן. אויסלאכן נישש

 ביר" שטאטישע די פון קאמף דער אפ זיך שפיגלט שפילן
 אין גירוש צום דערכירט האט וועלכער יידן, די קעגן גער

 אנטי־יידישע פון טעקסטן די באפרייען פאר זארג די .1498
 געוויסע אז דערצו, ברענגען געפווט האט עלעמענטן

.3 פארשטעלונגען די באזוכן דווקא זאלן יידן קרייזן
 פאר באווייז פאזיטיווער דער אונז פעלט טאמער און

 פאר באווייז אזא מיר האט מיטלעלטער, אין מערב־אייראפע
 טורטשי" גלח דער יארהונדערט. שן 18 אין צוק-אאינע
 אין אז אויטאבי^גראפיע. זיין אין דערציילט נאווסקי

 "בלאגאוויעשטשענסקי" דעם אין קומען יידן פ?עגן 1775
 מעג" איז עס וואס דאס .8 אינטערמעדיעס די זען קלויסטער

 אוישגעשלאסן נישט אויך איז אוקראאינע, אין געורען לעך
מערב״אייראפע. אין

 אנטייל דעם אכט אין נעמען אויך מען דארף דערצו
 געזעלי• די און ספארטן פארשיידענע אין יידן די פון

 דירעק־ א זיינען וועלכע לעבן, יידישן אין קייטס״פארמען
 דארטן פון סביבה, קריססלעכער דער נון איינפלום ט>ר

 מיבלעלטער אין אז ווייסן, מיר אסיפילירט. און אנטנומען
 אויף איינלאדן יידן פראנקא־־גערמאנער די מען פלעגט

 אין אויסצייכענען אויך זיך פלעגן ויי חתונות• קריסטלעכע
 טור• די אין <. קאמפכשפילן פאישיידענע און פערד״געיעב

צווישן 1384 אין פיר באגעגענען ווייסנפלייס אין נידן

זע: 1
60x)665 144018 736)826 (3 (1308 168 ץוס816ז68 <111

חס^סמז 306. ,]£$ 1903.
0) 82ק1361ו ]0(118066 א3ס16ת 10 610601 £6181-

116660 8(6308?161 *061013013* 1858, .ק 275.
-£381 160180660)311 0)1 116611[ 0.6 ). 6 6101 6 0 1443 (0

 ס36618ק:61. 4112• 2.ק| (1. ]046010018, 1870, .4• 34—35.
 צרייסי מען האט י״ה טן16 פון פאלקפשפיל עלזצסישער צ אין

 ן, א מ ל י א יידן רייכן א פון פיגור יידישע אויטענטישע א געברצכט
 01 44. 8ק6 1116ס€־ 1013 0, געלעבט. דארטן הצט וועלכער

 016 £6660563(51611302 101 6183881801160 7011<8506338ק161 (168
1916, 11.[ 17 1)00. 16.

 מיסטעריעם קריסטלעכע די אין טיפען יידישע פון פרצגע די
כצ־שונג. גרינדלעכע צ פצרדינט פאלקסשפילן און

.30138)0 60)0606 168) 068011101116 .305 0 6126 1€} 2

610 422—421 ,238 ,203 ,205—204 ,111 ,1 1)830 

3 1^16301(33 6(3^303. 1885, .ק 326—328.
4 2 002. 20( 068011101116 00(1 £116(310,( •ס 174.

 נאסירלעך האט יידן־טורניר "דער יידן. אויך אנדערע
 אומצופרידנ" פיל און אויפמערקזאמקייט סך א ארריסגערופן

 די וואט פאראדן, די .5 היסטאריקער א שרייבט הייט״,
 מאסע" פאר געמאכט 1476 יאר אין האבן יידן אפענער

 ביי עלעמעבט טעאטראלן דעם באווייזן הארווין, אוש
 אנט" מערסטנטייל איז וועלכער פארוויילחגען, יידישע די

 פאראדירס. ביסל א און סביבה ארומיקער דער פון בומען
 דער פון חתימה די טראגן אין באשטייט פאריידישונג די

 ליי" .8 אטריבוטן ענלעכע אנדערע און מגן־דוד א קהילה,
 דעקארא" בונטע, די פון באשרייבונגען די מען ענט

 1558 יאר אין און 1527 יאר אין דעלעגאציעס יידישע טיווע

 דאס אז באשלוס, צום קומען מען מוז פראג(, אין )ביידע
 דער פון אפגעצוימט אזוי געווען נישט איז לעבן יידישע

 די פון אויפקום דעם אנאליזירן ביים אז און נישט״יידישן
 גענומען מוז געטאס אונזערע אין עלעמענטן טעאטראלישע

 אייבפלוס דער מאס ברייטער א זייער אין אכט אין ווערן
 יידן די אויף קריסטן די ביי געזעליקייט־פארמען די פון

ד. אאז״וו( טורנירן פאראדן, )אלזא:

 דער באהאנדלט ווערט אדטיקל זעלבן דעם אין
 דער אויך ווי יידן ביי טויטן״טאנץ דעם פון אויפקום

 פון איינפיר דעס אויף א3ז(611!6816 די פון איינפלום
 מא• א אויך דא איז מאטעריאל דער "פורים־רב". דעם

 שיפער ווי שפעטער סך א איז "נארן־פעסט" דער גערער.
 אוןטשעט" באוויזן, עס האט 8אילג יאהאן שוין אן. נעמט

 קריי־ אפילו באששעטיקט. דאקומענסאל עס האס בערס•
 ק£!80סקס8 ?06(0(00! דער אז האלם, וועלכער ך, נא ע צ

 גייסטי דער צו איידער זיכן־געשיכטע, דער צו מער געהער
 דער אויף קומט אייגנטלעך אז אן, ווייזם דראמע, לעכער

 ס!, יארהונדערט 2:11 אין ,,פוריס״רב״ אונזער פון מוסשער
 פורים־רב א אויסקלייבן פון שילרערונג קלאסישע א

בארימשן דעם אין מיר געפיבען הבחורים" "שבת א ארעד

0.( 1< 3 0 8 0 11 0 1 1.( 038 8זס§6\(*'626ס 00(1
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̂ 30- צדסיקל: קצרמאליס פין איך קען בצשרייבונג די 6
 (16(00260 1ס1 0661615 ]0(1180116( ^012611. 860־0ר31ו3ח]3

176-177 ,£59.!
.370 ׳1 דארטן, — ברין אין ,אויפבוג״ וועגן

 רעצענזיע צ אין קען איך .278 4 ,1861 מאנאטש־יפט, זע: 7
 צן אז פצמערקן, גאר וועל איך באריכיח. ס־צנן י• בארידן נישט

 רוויילונגסיפ§רמען8פ יידישע ארן געזעליקייט יייישער יער ייעגן ארבעט
 געשיכטע.*טעאםקר צ פצר באזים גישער צ געווען וואלט מיטלעלטער אין
 די אפגעשפיגלט וואלט וועלכע צטמאספערע, ניימיקע די געשצפן וואלט יי

 פון פצרוויילונגען צו קיבוץ יייישן דצמאלסייקן דעם פון רייפקייט
סעצטער♦ ווי פארם קאמפליצירטער א׳צ
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 ערשטע די ווארמס. פון שמש יוזפא פון מנהגיס״בוך
!, 1499 פון שטאמען ווארמס אין פורים־רב פון ידיעות

 באמערקן, צו כדאי איו "טויטן־טאנץ" דעם בנוגע
 ביסל א וואונדערט עם .2 1800 ערך אן אונסער גייט ער אז

 העברעאישער דער פון אנטוויקלונג די פארשווייגן דאס
 דאך איז פאראדיע דאזיקע די מיטלעלטער. אין פאראדיע

 פארא" דער באזירט איז עם וועלכן אויף מאטעריאל, דער
 יידישע שפעמערדיקע אונזערע פון עלעמעגט דיכטישער

 — פאנאלאק סתם און "פורים־קידושים" "פוריס״דרשות",
 קע־• בעסטער דער וויל עם ווי תורה. פון טראוועסטירונגען

 דאווידזאן, ישראל פראפ׳ פאראדיעס, יידישע פון נער
 "פורים־רב" און פורים־־שפיל שפעכערדיקע די שטאמען

 דער אויך טעקסטן. פאראדיסטישע עלטערע די פון גראד
 אין דאס ל^יענען מיר )ווי "פוריס״מלך" א קלייבן צו מנהג

 י״ה: X71 פון פאראדיע איטאליענישע אן סתרים״, ״מגלת
 עליהם למנות חייבין מישראל עשרה בה שיש עיר "כל

 לי• דאזיקער דער אין אפקלאנג זיין געפינט — מלך״(
 פאראדיעס יידישע שפעטערדיקע די אפילו ג. טעראטור

 פון טייל א געווען וואלטן זיי ווי איינדרוק, אן מאכן
 אינטערמע־ אן אלם פארגעלייענט מעגלעך פורים־שפיל, א

 קהילה־ארדענוג־ די אויף רמזים סאטירישע סך א מיט דיע
 *פורים־שפיל געוויסע אין באגעגענען מיר וועלכע גען,

3 טעקסטן

 מאלי־׳ א דער אפגעלייקנט שטארק הייבט ווערט עס
 אויף ווי פאראדיעס מיטלעטערישע די אויף קוק קער

 מיט שייכות א האבן וועלכע פארוויילונגעף/ "קלעריקאלע
 נייסטער דער לעמאן, פאראדיעס. און מימוסן־וויצן די

 אזוי ברענגט מיטלעלטער, אין פאראדיע דער פון פארשער
 אונז דערמאגען וועלכע ביבל־פאראדיעס, פון טעקסטן פיל

 אז מיטלעלטער, אין פאראדיעם )העברעאישע( יידישע ידי
 וועט וועלכע פארגלייך־ארבעט, א ווערן דורכגעפירט מוז עם

.6 השפעות געמיינזאמע און אנאלאגיעס די פעססשטעלן
 טעאטער• די שיפער שילדערט קאפיטל דריטן אין

 רע־• פון תקופה דער אין יידן איטאליענישע די ביי קונסט
 אר־־ באקאנטע די אויף געבויט איז קאפיטל דאם נעסאנס.

אבער זיך ווייזט אנדערע. און בירנבוים אנקאבא, פון בעטן

1 £ כן 8 1 6 1 0. 016 ס^\1מז־86ז 1^110113211061161.־
 אסף. ש. אריך: סצרגלייך .06(1601(110611 <!30101300 אין געדרוקט

 ,15 נומ׳ ,1923 ירושלים "התור", הפורים, בחג הישיבות בחורי שמחת
"פוריפ״רב". דעם איבער ארטיקל זיין אויך דארטן

.39 ,111 מיטטיילונגען 2

3 1)371(180 0. ?31־015■׳ 1ח ]6771811 1-11613(016,
 דער פאר מאטעריצל רייכער צ זיך געפינט פוך דעם אין .27—26

בכלל. פראגע
 פרץ טוביה מאת געדרוקט לפרחות" "הגדה די למשל, 4

בל׳. 16 ;1911 לעמבערג טפ״ש( )המכונה שווייגפערג
5 1-611111311 •מ 016 ?310(116 131 1ע11((6131(61 1922.

וו־כטיקע: זייער זיינע אויך זע
?3103181156116 76X16. 1^0061160 1923.

 ווייל דירעקט, באנוצט ניט שיפער האט איקאנאן אז ארויס,
 דעם אויסנוצן נישט דאס אוממעגלעך געווען וואלט אנדערש

.6 ייךן בעריא קאפיטל דעם פון מאטעריאל רייכן בערך

 סאממא דע יהודה פון ביאגראפיע דער צו
 דארף א( רע העב לעאנע אלם באקאנש מער )אדער

 איכאליעגישע געשריבן אויך האט ער אז ווערן, צוגעגעבן
ד. 1592 יאר אין געשטארבן איז ער אז און קאמעדיעם

 האט י ק ש ו א שלמה פון "אסתר" דראפע די
 שפעטער איז וואט שפיל׳/ "אחשורש מיטן טאן צו גאינישט

 גע־ סלאווישע און גערמאנישע די אין געווארן .יפרייט
 אויף געשריבן נישט אויך איו זי (.51—50 ז׳ )שיפער טאס

.8איטאליעניש אויף נאר שפאניש,
 קאטא._ גא דרי א ר וועגן דאטן און פאקטן די

 קייזערלינג ווי דראמע", שפאנישער דער פון "פאטער דער
 )ז פארעלטערט שטארק זענען — אויסגעדריקט זיך האט

 צו־י און קאריגירט סך א האבן פארשובגען לעצטע די (.51
יי. ז3€\710ז<1 ביי מען געפינט רעזיומע זייער געגעבן.

 צו וועג "דער הייסט: וואס קאפיטל, פערטן דעם אין
 סלא־ און גערמאנישע די אין יידן די ביי כעאטעד־קונסט

 די בארירט ווערן יארהונדערט", 16 בעתן געביטן ווישע
 יידישע דעמאלסשיקע די אין געזעליקייט״אינסטיטוציעס

 טאנץ־לידער טאנצהייזער, חזנים, קאפעלעס, יידישע קהילות:
 טא:צ־ וועגן ארעמער. אן זייער איז מאטעריאל דער אאז״וו.

 דער אפילו גייס; געווארן געזאגט וואס ווינציק איז הויו
 אין טאנצהייזער די איבער מאטעריאל באקאנהער גוש

 ין, א ט״מ ר ו ם ק נ א ר ם ווארמס, ג, ר ו ב ס ג י ו א
 ראטענבורגאון ערפורט, שפייער, קעלן,
 זעל־" דאס געווארן. אויסגענוצש בישט איז קהילות אנדערע

 וועל• קלעזמער־ארגאניזאציעם, די וועגן זאגן מען קען בע
 די און י״ה; 16 דאס ווי עלטער ערטערווייז זענען כע

 )ווי, י״ה ^דער x^^ פון נאך שטאמען טאנצהייזער
(.1290 פון אויגכבורג אין למשל,

 סך א זאגן אויך זיך לאזט יידן ביי טענץ אלטע בנוגע
 "דאקטאר" אלטן דעם אויף אנווייזן נאר דא וויל איך מער.

 יידיי די אין פאפולער זייער געווען איז וואס פויסט־טאנץ",
 יידישע פעריאדישע א — ״דיסקוהרש״ דעם אין געטאם. שע

 מיר לייענען — י״ה( 18 )סוף אמסטערדאם פון אויסגאבע
פארוויילונג: יידישער א פון באריכט א אין

 דיא וואר פויסטוס דאקטאר פון טאנץ איין בשלום "צום
 מוזיהק טאנצטין אזאמין אונטר טייבל דער דאמפע אללי

(.19 )נומ׳ שפילים״ פון

 נייטיק געווען וואלט אנאליז פארגלייכנדיקן א פאר
אין טאנצן און טאנץ איבער מיינונגען די אויף $נצוווייזן

 6 מ 6 0 מ 3. 01 סחו^! <361 163(10 11311300. 1891.
.429—398, 011 66161 <31 1^1301073 א״נ קצפיטל

7 36171511 (^113116117 ?6716(7 X, 458—59.
.31 ,1899 מאנצטשריפט אין שטיינשניידזןר 8

 9 8ק3ס1511 013013 1161016 1.0ק6 (36 ¥6£3, 18—19.
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 וואלטן דעמאלט און רעפא״מאציע(, כון )תקופה צייט יענער
 דער אין פאראן ס׳איז אנאלאגישש וויפיל באמערקט, מיר

 די מיט פאסטארן די און רבנים די פון ארגומענטאציע
 באדויערן, צו אויך איז עם טאנצן. ענין דעם בנוגע גלחים

 רייכע די אנגערירט נישט ווי כמעט האט שיפער וואט
 ריי• א זייער פאראן איז עס וואו שאלות״ותשובות״ליטעראטור,

טענץ אויף איסור ווענן מאט,ריאל כער

 יידי• פון קונסט דער וועגו — קאפיטל פינפטע דאס
 גוט און אינטערעסאנט זייער איו — י״ה 16 אין בארן שע

 וזא" די פון גענעאלאגיע פאלשער דער אויף קאנסטרואירט.
.ב אכאל אניעוויזן שוין איך האב ליבם

 שעפט וואנען פון נייטיק. זענען קארעקטיוון פאר א
 אלצנדארף נפתלי בן מנחם אז (,68 )ז׳ ידיעות די שיפער

 באקאנטע די פון "נארףקונסט"? מיש פארנומען זיך האט
 פארשוואונדן רועט 69 ז׳ אויף נישט. דאס מען זעש קוועלן
 פיר אויב ציטאטע, דער אין אויסרוף־צייכן שיפערם ווערן
 תשבעה" "מועט אנשטאט ווערטער: צוויי די קאריגירן וועלן
 בעזע איירע אויף ערק ש מיט תשובה "טועם זיין דארף

 ז׳ צו פארשטענדלעכער. זאץ דער ווערט דערמיט ווערק".
 אין חתונות די אויף אז ווערן, באמערקט דאדף 81—80

 ווייל )לצים(, היסטריאנען געזונגען זעלטן האבן פוילן
 די אויסגעפירס ה^בן סטאר^סטעס די און "דרוזשבעס די

•י לצים" פון פונקציע

 די ארומגערעדט ווערן קאפיטל זעקסטן דעם אין
 - י״ה 16 פון דראמעס ביבלישע און שול־דיאלאגן יידישע

 פארעפנטלעכט. האט לעווענשסיין וועלכע די, מ.רםטנטייל
 — ״יונה״ דראמע ביבלישע די איינגעטיילט איז גום זייער
 טעאטער-דאקומענס יירישער עלטערער איינציקער דער

 גע" געווארן איז "יונה" אז ז^גן׳ בכלל קען מען )אויב
 דיאלאג א י״ה 17 דעם פון "רעווינדיצירט" שיפער שפילס!(.

 אן גערוארן איז וועלכער פרעה, און רבינו משה צווישן
 טוט ער מעלאדראמע. שפעטערדיקער א פון ,רלודיע אינט
 דיאלאג. דעם פון שפראך דער אויף זיך שטיצנדיק עט,
 פון באנד צווייטן דעם טעקסנן די צו ווידמעט ער ווי אזוי
 איאליז דעם ביי שטעלן0$ זיך מיר וועלן ארבעט, ויין

 דאזיקן דעם ביי האלטן וועלן מיר ווען ער, לעב פיר אויש
 וויל צייט יענער פון דראמעס ביבלישע די בנוגע באגד.

ד^" דעד מיט באקאנטשאפט נעענטערע די באמערקן: איך

 מיי• אץ יידן ביי סענץ און טאנבהייזער מעגן אויספירלעך 1
 שמצ פיסל א סצרעפנטלעכט. גיבן אין זיין וועס וועלכע ארב״זט, אן נער

 שיבערם איבער ארטיקל מיין אין געפינען לייענער דער וועט טעי-יאל
"יזעאליט". אין בצנד ערשטן

אנאל^גיעם: די וועגן
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 אז זאגן, נישט קען מען אז באווייזט, ליטעראטור זיקער
 באי די זענען רות און יוסף" "מכירת יצחק", "עקדת

 מיט באקענען צו זיך גע:וג איז עס סעמעס. ליבטסטע
 "אבחר? דעם איבער ארבעטן ראזענבערגס און שווארצעם

 ביבלי$• מאנומענטאלער ראטשילדם מיט $דער שבאף"
 וועגן פיינונג אנדערע אן ג^ר באקומען מען וועט גראפיע,

.4 מראגע דער
 אז שיפער, זאגט (96 ,)ז יצחק״ ״עקידת וועגן

 דעם אויף געשטיצט זיך ה$ט באארבעטער יידישער דער
 געווארן באוויזן .1577 יאר פון פויזן, פון מעקסם פוילישן

 וועלכער ענין, אן איז דאס ווי אזוי אבער נישט. דאס איז
 געי שיפערס פון באגד צווייטן מיטן פארבונדן ענגער איז

בארירן. נישט פראגע די איצט מיר וועלן שיכטע,
 די ווערן קאריגירם אויך דארף קאפיטל דעם אין

 ה־ע" יצר און סוב יצר צווישן "וויכוח דעם אז באהויפשונב,
 אין גראד ד״ה ,1517 יאר אין אנגעשריבן אלדנדארף האט
 זאמלווג זיין פארענדיקט בכלל האט ער ויען יאר, דעם

 אויטאביאגרא? דער אויף אנגעוויזן ריכטיק שוין האט ששיף
 אין געשריבן עש האט אלדנדארף אז רעמארקע, פישער

 1467 ערך לפי פריער, 50 יאר א מים אלזא יוגנט, זיין

(•7 ,1 פילאלאגיע" ״יידישע )פארגלייך

 זיך פארנעמען קאפיסל אכטע און זיבעטע ד$ם
 ד״ה יידיש, אויף שאפונגען דראמאטישע עלטסטע די מיט
 יידיי פון שפורן און זימן״קאסעדיעם פארסן, יידישע די מיט
 דאס אפגעשאצט ריכעיק שיפער ה^ס דא זינגשפילן. שע

 צעגלי• עם האס ער זאמלונג; וואליכס אייזיק פון "פוריס״ליד"
 איז וואס פורים־פארס, א איז דאס אז באוויזן, און דערס
 די גון רעפערטואר דעם צו נאענט כאראקטער זיין לויט

"פאסטנאכטשפילף.
 פוריס״פארס דאזיקער דער אז השערה, די דאקעגן

 די פון כארם די דערמא:ט ער ווייל פוילן, פון שטאמט
 ם־ין, איך איבערצייגנדיק. נישס איז "קאלענדעס", פוילישע

 י״ה, פון ספק בלי שטאמם וועלכער פארם, דער אז
 איינוואנדערן און דייטשלאנד אץ באווייון געקענט זיך האט
 פעסטשטעלן, ט געלא בכלל זיך וואלס עם אויב פוילן, קיין

 דער שייך איו וואט געשש־לט. פוילן אין אים האט מען אז
 דאם דערמאגט וועלכע ליד, דעם פון כטראפע ערשטער

 האש 1־1611ח6)ז ?״011167, ת!ס?67 !111־ ?016״ח שפאט־ליד:
 באי זייער איז ליד ד^ס אז מיר, ווייסן פארעפנטלעכט/ עם

האש אונזערן פארם דעם און דייטשלאנד, אין געווען קאנט
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 גל$ םץ ביבליאגיאפיע 8 מים קוועלע וויכסיקע צ איז דאם
 ביבי די העם טויט ר$עש־לדם נ^ך שפ-צכן. צלע אין פיעסן ביבלישע

מ£.111 ?1601 פצרעיויקט לי^גרצפיע
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 דאס וואס ניגון זעלבן דעם מיט אויך געזונגען אפשר מען
 *פאר ק,0מז6ץ ווארט צום שייך איז וואס ליד. דייטשישע

.* וחסק3£2] מיינט: דאס אז ער, ם הוי טייטשט
 פון פארמאגן מיר וועלכן פורים־פארס, צווייטער דער

 עס יעקליין". טויב פון שפיל "איין איז צייט, זעלבער דער
 וואליכס פון אויך שטאמט וואס חיבור, אנאגימער אן איז

 ; 1620 יאר אין געדרוקט אפילו געווען איז ער קאלעקציע.

עקזעמפלאר. איין קיין באקאנט ניט איז עם נאר
 "טראדיציאנעלן" דעם מיט אויך זיך באנוצט שיפער

 לעצטע די געווארן פארעפנטלעכט איז וועלכער מאטעריאל,
 פון שפורן סימנים אלע לויש פארמאגט וועלכער און צייטן

 טעא־ יידישן אמאליקן פון רעשטלעך זענען דאס אלטקייט.
 פאלק. ביים אפגעהיט זיך האט וועלכער טער-רעפערטואר,

 אויס־ וועט מאטעריאלן די פון אינטערפרעטאציע דער וועגן
 צווייטן ביטן שייכות אין שפעטער ביסל א ריידן צו קומען
באגד.

 *סצע פון "טעכגיק די באהאנדלט קאפיטל ניינטע דאס
 געטאם סלאווישע און דייטשע די אין פארשטעלונגען בישע
 באזירט איז מאטעריאל דער יארהונדערט". צטן/\1 בעתן

 *מאגע באקאנטע די פון רעמארקעם די אויף מערסטנטייל
 מאטעריאל דאזיקן דעם אויף זיך שטיצנדיק טעקסטן. רע
 פארגלייכנ- און 1595 פון תקנות קראקעווער די אויף און
 פאסטנאכטשפילער, די פון שפיל־טעכניק דער מיט אים דיק

 האבן לעצטע די אז אויספיר, ריכטיקן צום שיפער קומט
"אקטיארף, ערשטע אונזערע באאייגפלוסט שטארק

 *שוישפי מעגלעכע אלס חזנים פון פרט דער אין
 הגם אויפגעוויזן, ווינציק זייער ליידער שיפער האט לער

 די אין חלק א געהאט האבן משוררים די אז דערמאנט, ער
 לאזט צייטן שפעטערדיקע די פאר פארשטעלונגען. יידישע

 פראפעסיאנאלן יידישע אנדערע אויך אז פעסטשסעלן, זיך
 *אוים נישט איז עם און טעאמער צו שייכות א געהאט האבן

י״ה. X7^ אין אויך פאסירן געקענט האט דאס אז געשקאסן,
 יידישע זענען י״ה 18 אין אז למשל, ווייסן מיר
 פאר־י זיבגענדיק קופלעטיסטן, אלם ארויסגעטראטן קלעזמער
 באטייטן קאן ווארט )דאס \76186ס הומאריסטישע שיידענע

 אויך ווי אינאיינעם(, ניגונים מיט טעקסטן סיי ניגונים, סיי
טעאטער״קופלעשן.

 בריחן, אויף איינלאדונגען אן נעמען וועלכע חזנים,
 *אימפרא אלם דארטן פיגררירן און אאז״וו חתונות סעודות,

 אין מיר באגעגענען פאראדיסטן, און זינגער וויואטארן,
 דער י״ה. X7^ אין שוין געטאס סלאווישע און דייטשע די

 דער אקטיאר״זינגער. אונזער פון קערנדל דאס איז חזן
 אהרן ב״ר אפרים שלמה )ר' שש" "עמודי בעל

אזוי: זיי כאראקטעריזירט לענטשיץ(
צו, אליין גיבן זיי געזאנג. זייער לאנג צו ציען "זיי
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 גרעסטע" דער כוונה. שום קיץ דערביי נישט האבן זיי אז
המון". פין בייפאל דעם דערוועקן נאר דערמיט וויל טייל

 ווערט ליפשיץ שלמה ר׳ פון שלמך," "תעודת דעם אין
 ווי אזוי זינגען שטייגער חזנישער דער כאראקטעריזירט
 די און משתאות"(, בבתי מנננים )"כך שענקעןיגעזאנג

ת־אטראות(. )מבתי טעאטערם פון שטאמען ער, זאגט ניגונים,
 ותשובות, שאלות זיינע אין באשטעטיקט "ל ש מהר דער

עבירות" מיט "פול לעבן און וואגאבונדן זענען חזנים אז
 אז אונז, דערציילט י״ה( 18) חיים״ ״עץ בעל דער

 "פושעים וואו דארטן סעודות, אלע אויף זינגען חזנים
 אויז אדר פסוקים אייז ריימן אונ׳ לידר מאכן וואז ליצנים
 מען און לידר" "הורץ זינגט מען וואו ווערטר", הייליגי

 *גע אויך זיך האט געזעלשאפט אזא אין פה. ניבול רעדט
 גרעסערער א קומט אים פארוויילער. דער הזן, דער פונען
 באדייטונג זיין טעאטער־געשיכטע; יידישער א אין פלאץ
שי טוט דאס ווי י״ה, 18 אין איצט זוכן נישש מען דארף
.*י״ה 16 אין נאר קאפיטל, פערצנטן אין פער

 דראמאטישע "די באהאנדלט קאפיטל צענטע דאס
 בערך מאראנען שפאניש״פא״סוגעזישע די פון שאפונגען

 איבעריק• לחלוטין איז קאפיטל גאנצע דאם י״ה". טן17 אין
 גע• דערצו איז און כאראקטער קאמפילאטיוון א טראגט ער

 ענין דער קוועלן. פארעלטערטע פון סמך אויפן שריבן
 קאנסטרוקציע אלגעמייגער דער מיט נישט בכלל זיך בינדט

 דער וועגן קאפיטל דעם אנשסאט ארבעט. שיפערם מון
 ווידמען צו וויכטיקער סך א געווען וואלט מאראנען״דראמע

 דל ביי "געזעליקייט" דער פון אנטוויקלונג דעד קאפיטל א
 מ" א ה אין למשל, ווי שטעט, דייטשע די אין ספרדים
 פארשטעלונגען יידישע פאר קומען האמבורג אץ בורג.

 באקעמפט האבן ספרדים די א״אנד. 1672 ,1650 ,1624 יאר אין
 אשכנזים די ווי אזוי און פארוויילונגען, פארשיידענע די

 די מען האט זיי, פון אפהענגיק געווען זענען האמבורג אין
 ארויסגעגעבן קהילה די האט 1656 אין פארפאלגט. שפילן

 ספרדיסך די פון ]ד״ה קהילה אונזער פון "קיינער אז תקנה, א
 אדער פארוויילונגען שטוב זיין אין ערלויבן נישט זאל

•*מוזיק אן אדער מוויק מיט יידן דייטשע די פון טענץ
 שטאט- פארן געקלאגט משמעות זיך האבן ספרדים די

 מען אז ראט, דער באשליסט 1650 מערץ אץ ווייל ראט,
 בא" דאס האלסן". קאמעדיען אדער סינאגאגן "קיינע זאל

ספעצי־ יידן האמבורגער די ביי געווען זענען עם אז ווייזט,

 איגגיכן זיין וועש חזנים די וועגן מאטעריאל גאנצער מיין 2
ארט. אנדער אן אין פארעענטלעכט

 יידן ביי עניגיםטעאטער און טענץ פצר מאטער׳־צל דער 3
 ספרדישער דער פון פראטאקאלן די אין זיך געפינט הצמבורג אין

זע: קהילה.

*
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 )להבדיל קאמעדיעס" "געהאלטן האבן ׳,יי רואו פלעצער, עלע
.* סינאגאגן( די פון

 דער געווידמעט איז קאפיטל עלפטע קורצע דאם
 טן17 בעתן געטאס איטאליענישע די אין טעאטער־יקולטור

 קאפיטל, דעם אין באנוצט ווערן וועלכע קוועלן, די י״ה.
 "דבר פון תשובה בצרימטע די שוואכינקע. זייער זענען

 *לוצא שמחה פרילוצקי; נח ¥13 געבראכט ווערט שמואל״
 כאראקטע" ווערט דראמע איטאליענישע אומבאדייטנדע טאס

 אימאל- די אין טעאטער־קולטור "די קארפעלעס. ע!3 ריזירס
 ניט לחלוטין איז קעפל, אין שטייט וואט געטאס", יענישע

געווארן. אנגערירט
 שיפער געטאם? די אין געשפילט מען האט וואם

 פאר־ עולם דער אז ווערטער, אבוהבס שמואל ר׳ נעמט
 בוכ׳י אין ניבול־פה, אוים הערט און טעאטער אין ברענגט

 אויספיר: צום באלד קומט און ווארט, פון זינען שטעבלעכן
 בעתן זיך האבן אקטיארן יידישע "די אז באווייזט, דאש

 פאלקסיפארס" אעאליענישן דעם צו געגענדט י״ה טן17
געווארן! געמאכט השערה די איז שנעל צו (.148 ,1)

 דער וועלכע מעלאדראמע, א פון טעקסט א האבן מיר
 .1670 י$ר אין אנגעשריבן האט סראנסעס יעקב פאעט

? פיעסע אלעגארישע אן איו דאס
 טעא־ דער וועגן דיאלאגן פיר די לייענט מען ווען
 דעם (,1592—1527) מא מ א ס יצחק בן יהודה פון טער־קונסט

 יענער פון פיעסן־שרייבער און ייד־רעזשיסאר באדייטנדסטן
 האט קאמעדיאנטן די פון קונסט די אז מען, זעט צייט,
 איטאליע, אין קרייזן יידישע די אין געווען נושא־חן נישט

 "קאמעדיעס, טעאטער. מיט אינטערעסירט זיך האבן וועלכע
 איגטער• באבאלע זייטיקע מיט איבערגעריסן ווערן וועלכע

 דער שרייבט — ווערט" זייער פון סך א פארלירן מעדיעם,
.3 דיאלאגן זיינע פון איינעם אין רעזשיסאר יידישער דאזיקער

אין געפינען זיך לאזט וועלכער פאלקס־טאן, דער

1 0 ז 11 ח 31 <3. ז>0ז(11£168611£ז31כ6ז 314( <12111*01161־
£1־116. 113זז1נ!£111־ 1902, .ק 16.

זע: פיעסעם פון ביבליאגרצפיע דער פצר
1< 3 ע 3 6 ק 11 ח .£ 6±11ס(11£03 £5ק3ז1ס13-1נזס114^11672

)1103103 ק( 3 3 5 1 .)תז
 "עקידת איז גיפא שפאניע אין אז בצמערקן, איך דיל דא

 לויט אורטיילן זיך לאזט עם ווי שפיל, בצליבטסטע די געווען יצחק"
זע: טמצטעריביבליאגרצפיע. שפצנישער דעי

13 8 3 זז 6 ז 3. 63(35020 021(63(10 3!1(1ף110 65ק3מ01.
.1860 0110 3^1

 מעצי יידישער דער ווערן פצרשוויגן אינגצנצן זאל פצרוואם און
 האט 1551 יאר אין צז ווייטן, מיר ? )שפצניאליש( א נ י ד א ל אויף טער
 האלצי און "יהודית שפצניאליש אויף געשפילט צמסטערדצם אין מען

 מער עפעס וויסן צו א״נטערעסצנט זייער געווען דאלט עם פערנעס".
 261(5011111( (11ז 10111301־ זע: טעצטער, שפצניאליש״יידישן דעם וועגן

1111010012? 80116, 11, 315.
.131-129 1 יד״, על ״קובץ אין אפגעדרוקט איז טעקסט דער 2

 ם א נ א ק נ צ אין אפגעררוקט דיצלאגן די פון פיצגמענטן 3
.534—578 ,11 וון,

 אין אויס זיך דריקט יידן, געבילדעטע די פון טעאטער דעם
 יענער צו באליבט בכלל געווען זענען רועלכע פאכטאראלן,

 י אריג ו גו פון ״11 ק35(0ז 1100״ פיעסע קלאסישע די ציים.
 פוילן, קיין שנעל פארבל^נדזשעט אגב האט וועלכע (,1590)

 אין לוצאטא חיים משה באאיינפלוסט שטארק אויך האט
4 גייסט דעם אין דראמע א אנצושרייבן י״ה טן18

 טעאטראלי־ וועמענס מאדענא, דע יהודה אפילו
 איז פארשוויגן, ווי כמעט שיפערן ביי ווערט טעטיקייטס שע

 אין נישט און זינען ענגסטן דעם אין טעאטראל א געווען
 געשריבן האט ער ארטע" דעל "קאמעדיא דער פון גייסט

 האט ער רחל". און "יעקב ווי טעמעס, ביבלישע אויף פיעסעס
ביגע. דער פאר "אסתר" טראגעדיע אושקים באארבעט עם

 משפחה דער אין אליך האש רב ווענעציאנער דער
 משה שוואגער זיין טעאטראלן. ליידנשאפטלעכע זיינער

 האבן מיר פיעסן״שרייבער. א און אקטיאר אן זינגער, א איז
 פאר־ האט בלוי פראפעסאר וועלכע בריוו, מאדענאם אין

 טעאשרא־ זייער וועגן פאקטן וויכטיקע פאר א עפנטלעכט,
טעטיקייט. לישער

 מרדכי זון מאדענאס דע יהודה האט 1605 יאר אין
 "דערנעענ־ עס אז ווייס, ער משה: פעטער זיין צו געשריבן

 קאמעדיע: דיין שטעלן דארף מען ווען צייט די זיך טערט
 דיך, בעט איך סן, ווי צו מיר גיב און זינען אין מיך האב
 איז וועלכע ראלע, די געשפילם האט בחורים די פון ווער

 הקומידיא ימי קרבו כי )ידעתי מיר" פאר באשטימט געווען
 מהנערים מי כבודך נא ויוריעני לטובה אותי זכרו שלכם,

במקומי"(. יכנס
 )ער יינגל דער בארירט שפעטער וואכן פאר א אין

 פראגע. די אמאל נאך י$ר( 14 געווען אלט דעמאלט איז
 ער ווייל פעטער, צום בריוו דעם ענדיקן צו זיך איילט ער

 קא• דער טיט פארנומען שטארק זייער איז יענער אז ווייס,
 בריוו. פון אויסלאז דער איז כאראקטעריסטיש זייער מעדיע.

 שירה", "שבת פון וואך דער אין אים שרייבט ער ווי אזוי
 *בריוו דעם אזוי דאטירט און טעקסט דעם ער פאראדירט

 )די השס״ה" באינטרמידיאה פשה ישיר אז פ׳ "פירארה
•8 געוועזן( ,1605 דעמאלט, איז ער וראו — פערארא שטאט

 טעאטער צום באציאונג די אז זען, צו איז דעם פון
 אן זייער איטאליע אין קרייזן יידישע די אין געווען איז

 טע־י דער פון כאראקטער אינטעלעקטועלער דער ערנסטע.
אז בולט, אזוי איז יידן איסאליענישע די ביי אטער-קונסט

 1837 אין צרויסגעגעבן — מעז מגדל או ישיים תומת 4
 פגל' איבעדגעדרוקט. אפטמאל שפעטער לייפציג. ם, י ער לעט מ. נון

.197 ,811110(11603 816613103 צייטלין,
 די )= מצדענצם דע יהודה פצר קוועלן וויכטיקסטע די 5

 יהודה• "חיי א״נ אויט$ביאגרצפ־ע זיין איז טעטיקייט און לעבן מודינא(
 יהודה הרב "כתבי א״נ אפגעדרוקט האט בלוי וועלכע בריוו, די און

 זך געפינען אויסצוגן געברצכטע די .1906 שט ע פ ודא ב ממודיבא; אייה
 ווענעציצי דעם אז בצמערקן, צו כדאי איז עם .115 און 113 ז׳ אויף
 (.48 ,ז )דארט, טענצער. צ אין זיגגער צ געווען איז איידעס אן רבס נער
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 דער צו מער גענייגט האבן זיי אז זאגן, דרייסט מעג מען
ארטע" דעל "קאמעדיא צו איידער <",1ז3ןזז3 6ז!1£1113,

 דער אין טעאטערס און צירקן די צו שייך איז וואס
 אלגעמיין־־איטאל- גיכער געווען זיי זענען גאס", "יידישער

 האבן איטאליע אין יידישע. ספעציעל איידער יענישע,
 נישט איז געטא גייסטיקע קיין שפראך, די פארשטאנען יידן

 ארטע"" דעל "קאמעדיא דער און צייט, יענער צו געווען
 רעליגיע די אז פשוט, מענטשלעך, אזוי געורען איז גייסט
 פון האבן הנאה אין שטער קיין זיין געקענט נישט האט
 ווייסן מיר ווי אזוי פ$לקס־טעאטער. איטאליענישן דעם

 טעאטער, דעם אין געווארן געשפילט איז עס אס וו נישט,
 דער פון מיטגליד אנאנימער אן געעפנט האט עם וועלכן

 צי אורטיילן, ניט אויך מיר קענען קהילה, ווענעציאנער
 אלנפאלס נישט. צי "ניבול־פה״־טעאטער געווען דאס איז

 דעם פון שאלה די ערנסט אזוי נעמען נישט מען דארף
 ווי רב, ין קי ט ש )ני פיגא עזריה ר׳ דרשן ווענעציאנער

 דאם אבוהב. שמואל ר׳ צו (145 ,1 שיפער שרייבט עס
 ביידן: זיי אין גייסט אסקעטישער דער גערעדט אזוי האט
 די אפילו — ״ניבול־פה״ געוועזן אלץ דאך איז זיי ביי

 צו ווייט זייער אבער איז דעם פון טענץ. אומשולדיקע
 באאיינפלוסט האט ארטע" דעל "קאמעדיא אז השערה, דער
 וועלבע מיט דאקומענטן די טעאטער-לעבן. יידישע דאס

נישט. אלנפאלס דאס באשטעטיקן אפערירט שיפער

 אנטוויקלונג "די שילדערט קאפיטל צוועלפטע דאס
 יידישע די אין טעאטער־קולטור און געזעליקייט דער פון
 אלזא דא האבן מיר י״ה". טן17 בעתן געטאס סלאווישע און
 די און שולן די אין בארן שטענדיקע פון פאקט־ דעם

 חזנישע די אין מעלאדיע וועלטלכער דער פון הערשאפט
 קלעזמער־ארגאניש יידישע די אנגעוויזן ווערן עס ניגונים.
 פארשיי• אוים האלטן עם וועלכע קאפעליעס, די זאציעס;

 דעם מארשעליק, דעם פון עוואלוציע די גבירים. דענע
 ריכטיק ווערט "נארן־קונסט", אמאליקער דעד פון יורש

 וואנ" די ראלע גרויסע א שפילן דעם אחוץ אפגעשאצט.
 קאמעדיאנטףקאמפא" ענגלישע און איטאליענישע דערנדיקע

 ברענגען און לענדער סלאווישע די באזוכן וועלכע ניעס,
 נוסח, דעם און פאלקסמענטשן דעם פון פרייר די זיך מיט

 אויסגענוצט און אדאפטירט שנעל זייער האט מען וועלכן
פורים־שפילן. יידישע די פאר

 אן אין ניט איז קאפיטל דעם פון מאטעריאל דער
 מאטע־י חזנישער דער פריערדיקע, די אין ווי רייכער ערך

 מארש די פון קונסט דער פאר ארעמלעך. ביסל א איז ריאל
 דעם באנוצן געקענט מען וואלט י״ה טן17 אין שעליקעס

 איז וועלכער מאטעריאל, "מראדיציאנעלן" שפעטערדיקן
 אין בכלל פראפעסיע דאזיקער דער פאר כאראקטעריסטיש

 זיך האבן קונסט דאזיקער דער פון פארמען די צייטן. אלע
 מעטאדאלאגיש איז עס ווי אזוי פונקט און געביטן, נישט

 די פון טעקסטן "טראדיציאנעלע" די באנוצן צו דערלויבט

 שיל־ צאלרייכע די דינען אויך קענען אזוי ורים־שפילער, פ
 און טן18 פון לצים" און מארשעליקעס יידישע פון דערונגען

 אויך אפשר און טן17 פארן מאטעריאל אלם י״ה טן19
י״ה. טן16 פארן

 געהער באטראכטן, זיך לאזן וועלכע פראגן, די צו
 זייער געווען איז "איטאליעניש אז מיינונג, די (166 )ז׳

 באגעגעש מיר ווייל געטאס", סלאווישע די אין פארשכרייט
 געפינען מיר פוילן. אין יידן איסאליענישע סך א נען

 קאנ־ א פון שפורן דאקומענטאלע שום קיין נישט עפעס
 פוילן, אין קיבוץ יידיש״איטאליענישן דעם צווישן טאקט

 דער מיט אומבאדייטנדיק, גערועזן סוף־כל־יסוף איז וועלכער
 קולטור״היסטא" פוילישע די אויך קולטור. איטאליענישער

 ברענגען ,8מאראווסקי און *פטאשניק ווי ריקער,
 רער פון פארשפרייטונג א פאר ראיות וויכטיקע קיין נישט

 פון ארגומענט דער פוילן. אין איטאליעניש פון קענטעניש
 דערשינען איז וועלכע תנ״ך־איבערזעצונג, קרעמאנער דער
 אין ווערטער איטאליענישע מיט 1583 לערך מאל צווייטן צום

 אויסגאבע דאזיקע די נישט. באווייז שום קיין איז רש״י,
 יעי אין ס׳זענען וואו איטאליע, פאר געווען באשטימט איז
 בכלל האט מען און ספרים יידישע סך א ארויס צייטן נע

 די אז באווייז, דער איז וואו יידיש. אויף פיל געלייענט
 אין פארשפרייט געווען איז 1583 פון אויסגאבע באזעלער

 סומך, זיך איז שיפער וועלכן אויף גרינבוים, .3 פוילן?
 דע" געווען וואלס באווייז קאנקרעטער א נישט. עס ז^גט

 ספר אזא אז פעסטשטעלן, געקענט וואלטן מיר ווען מאלט,
 לכל- אדער לענדער סלאווישע די אין געדרוקט זיך האט

 פארשפרייט דארטן זיך האט אויסגאבע אזא אז הפחות,
 באוויזן נישט דאס איז לעת־עתה צאל. גרעסערער א אין

געווארן.

 בארירט ווערן קאפיטל דרייצנטן קליינעם דעם אין
 דראמא־י דער פון אנטוויקלונג די קודסיכל טעמעם. פאר א

 איטאליענישע פארטוגעזישע, די צווישן ליטעראטור טישער
 העלפט ערשטער דער אין און טן17 סוף יידן טערקישע אץ
 הא־ די אין דראמאטורגן״ספרדים די דאן י״ה. טן18 פון

 ביי טעאטער לוצאטא, חיים משה געטאס, לענדישע
 אויף אלץ דאס און — אאז״וו אמסטערדאם אין אשכנזים די

זייטלעך! זעקס גאנצע
 "טעא" די אז מיינונג, שיפערס ריכטיק ניט איז עס

 דעד בעת האש יידן איטאליענישע די צווישן טער־קונסט
 באדייטונג" יעדע פארלארן י״ה 18 פון העלפש ערשטער

האט, איטאליע אין ליטעראטור דראמאשישע די (.177 ,1)

 1 ?13 6 11 11.( <!111(1113. \¥1051<3 ^\161<6^ 8ז!(1€ן1011
.1922 •01806?

2 0 ז 3 8 1< 1. 02387 77מז§11ת(0^\81{16. . 1922.
זע: אלגעמיין אין 3
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 צייט יענער צו שפראך, העברעאישער דער אין גראד
 קיגסטלע" זייער אמת, שריפטשטעלער. צאל באדייטנדיקע א

 מערססני זעבען דאש הויך. צו נישט איז באדייטונג רישע
 אין דיאלאגן קאנטאטעס, פון מחברים "הויף״״פאעטן, טייל

 פון שול, א פון חגוכת״הבית א אויף חתונות, אויף גראמען
 צו פייערונגען. געלעגנטלעכע ענלעכע און מושבשזקנים א

 דוד משה ב״ר דניאל געהערט זיי פין פעאיקסטע די
 ר דע צו ליברעטא א פון פארפאסער דער _ טירנו

 )פלא• מצור"" "שמחת אפערע יידישער ערשטער
 שיינע פארמאגט אפערע־קאנטאטע דאזיקע די (.1793 רענץ

 דועטן, כאר, אריעס, מיט אקטן אין פארטיילט איז און שירים
 אץ געווארן אויפגעפירט איז און אאז״וו רעטשיטאטיוואס

סינ^גאגע. א פון חנוכת־הבית א ביי פלארענץ
 ארויס־ 1734 יאר אין האט דראמע אלעגארישע אן

 1765 יאר אין י, נ מ י ל ק שמחה ווענעציע אין געגעבן

.1אאז״וו קשטילו יוסף בן יצחק אברהם

 נארן״קונסט דער וועגן קאפיטל, פערצנטע דאם
 )אין י״ה 18 פון העלפט ערשטער דער אין מאסקנשפילן און

 ארעב" אויך איז לענדער( סלאווישע די אין און דיימשלאנד
מאטעריאל. אין לעך

 די" יי בארימטע די זענען פראג פאר הויפט־קוועלן די
 דעם פון באשרייבונג די ,1741 און 1716 פון ״אויפצוגן״ עש

 שודטן לויט געגעבן איז 1716 פון אויפצוג פראגער
 אינטערעסאני גראד געוויסע ](.04180116 )ס^ס^זס^ס!^

 זענען אהרן און משה אז למשל, ווי איינצלהייטן, טע
 פא" האבן קלעומער די אז אדער שטאלצן, אויף געגאנגען

 פולן א געווארן. דורכגעלאזן זיינען פויערים, פאר זירט
 ארויסגע• 1905 י^ר אין האט באשרייבונג דער פון טעקסט

.2שראם עלם ווילה געבן
 בכלל זיין געקענט וואלט מאסקאראדן־מאטעריאל דער

 געבן צו געווען וואלס )בעסער קאפיטל דעם אין רייכער
 רוי" דעם מאסקאראדן!(. יידישע וועגן קאפיטל באזונדער א

 ? ראדאק$נאקי באשריבן האט קארנאוואל מישן
 זיך האט זון, א סאביעסקיס יאן עסקי, סאבי ב ו יאק

 זיין אין באשריבן אים און צוגעקוקט נאסקאראד אזא צו
/ טאג־בוך

 דרא- העביעאישע פון פולשטענדיקע, קיין נישט רשימה, א 1
 צייטלינם אין און 1914 21118 אין מען געפינט צייט יענער פון מעם

.816110(11603 1־16613103
2 .^\ 5 0 11 ז 3 מ1. 0311. 83113161116 2111 <(111(111־

004 811(60208011101116. 811100 1905, .ק 110—113.
 ,60x731^06 016( ״אויפצוג״: לאיבערן ארטיק ואלפס ו אויך זע

.49 נוט׳ ,1867
168 )6 81606 )8310 06 .04000030111? 3

 ]01768. ?3113 1891, .ק 208—229.
א״נ: ארבעט זיין אויך זע

 06 03103731 3 ?0016 311 צ7 0( 311 צ71 816016 1890.
4 021600110 סק4162^ ]310663 80נ(168!46$0. ^\5ז431

.1308631!> 61 4 0 3 16108^

 פלעגן יידן די אז אונז, דערציילט 6 ץ א ש נ ע ד $ ב
 נארישע פארשיידענע אין איבערטון און "פארמאסקירן זיך

 הים- די פארשטעלן הייזער, די אין ארומלויפן בלבושים,
 לוסטיקע פארשיידענע בגלל אויך אדער אסתר פון טאריע

 זיין קאמעדיעס". געוויינלעכע שפילן אויך און היסטאריעס
 טעאסער״געשיכי דער פאר נאר נישט וויכטיק איז באריכט

 עם יידן. ביי מאסקאראדן ענין דעם פאר אויך נאר טע,
 איי ארומגיין פלעגן "אקסי^רן" די אז אינטערעסאנט, איז

גאסן. די אין בערגעטאן
 זענען "הולדיגונג״־סצענעס די ביי מאסקאראדן די

 דעקאראטיוון דעם אויף ליכט א ווארפן זיי וויכטיק. זייער
 אזא וועגן מאסן. יידישע די ביי אינסטינקט טעאטראלן און
 דעה־ קי ס י ר א ט ר א ש ט פירשט לכבוד מאסקאראד מין

 אין בייגעוואוינט דאס האט וועלכער פראנצויז, א אונז ציילט
 פון באריכט טשיקאווער א פאראן איז עס .6זאמאשטש

 קיין רייזע סטאניסלאוו־אויגוסטס פון ,הולדיגונג" מין אזא
 שטעטל פויזנער א אין איז 1793 יאר אין י. אוקראאינע

 לכבוד מאסקאראד יידישער א פארגעקומען ראוויטש
 באי די אפילו .811 דעם ווילהעלם פרידריך קייזער דעם

 די" קענען י״ה העלי ערשטער דער פון שרייבונגען
 געי תוך אין ווייל .מאסעייא א פאר פאל דעם אין נען

 טראדיציאנעלע. מערסטנטייל קאסטיומען די זענען נומען
 פון ,9 1839 אין פראג פון שילדערונג א פאראן איז אזוי

ד. נ א א" !01861 פון פילזען
 פאלקס• אלגעמיינע אין געשילדערט יידן ווערן אפטמאל

 "פעסטצוג" אלטן אין גייען למשל, שלעזיע, אין יום־טובים.
." פיערא א און אייד פארל: א ווי צוזאמען

 וואס זעלבע, דאס זאגן מען קען נארן די בנוגע
 שיפערן ביי איז מאטעריאל דער מאסקאראדן. די וועגן

 מאטעריאל דעם מיט באנוצט זיך וואלט ער ווען ארעם.
 לצים יידישע די פון רעפערטואר און טעכניק דער איבער

 ארויסבאקומען ער וואלס י״ה, 19 אנהייב און 18 סוף פון
 ווייל תקופות. פריערדיקע די פאר אויספיר ריכטיקן דעם
טראדיציאנעלער♦ א איז מאטעריאל דער אריך

געי איז וועלכער יוקל, אלץ פון למשל ווייסן מיר

5 3046 11 80113(2. <!10011 10116 761(338110-״ 461'

1ו6ט11§60 ]111160. £1130^60 1748, 1, 255.
6 ק 6 1 0 3 0 6. סט 6ק15036 46 13 716 468 ]01(8

 ון0!0ח315 31\נ 41-\1114116וס6 816616. 93118 1891.
 מ, נ. לט”איבערדערצ געשיכסע די האט בראשור ינאקס!ר לויט

.1919 מיטטיילוננען אין ר ע ב ל ע ג

7 ?04162 <!1613 8.( ^111008(3 40 1<3010\73. \7׳)431
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8 ^118 4601 ?036061 03046. 1913 (7111,) .ק 9—16.
,1880 13£? .61)301016110115131)8 .11 3 4 0 3 0 9
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 בא- האין מיר י. י״ה טן18 אין ביקאלסבורג אין שטארבן
 .ג 1806 פון מארשעליקעס בראדער די פון שרייבונגען

 ים, הי עב ד בא משה וועגן ידיעות געוויסע פארמאגן מיר
 ,3 1815 יאר אין געשטארבן איז וועלכער לץ, בארימטן א

 האט וועלכער ן, יגמא ל זע מארשעליק עלואסער אן פון
 גיט 1813 פון לץ יידישן א וועגן .* 1857 אין געלעבט נאך
 זיינעמע" אין מאן היי איינצלהייטן פיקאנטע איבער אונז

 וואלט וועלכער מאטעריאל, גרויסער א איז עם ס. מוארן
 יידי" דער אין קאפיטל לעבעדיק א אויף קלעקן געקענט

,6 טעאטערגעשיכטע שער

פיר בל ליי א״נ באקאבט לץ, פירטער דעם וועגן
 ריכטיקע קיין בישט ידיעות די שיפערן כיי זענען ער, ט
 דעם )יהודה( לעוו טון ער האט קודם־כל (.186—185 ,1)

 געמאכט — לוסטיקמאכער" דער ״לעכל פון און ר1 קהל
 און איין דאם איז באמת ווען פארשויגען, באזונדערע צוויי

 )לייב( אריה ירמיהו געהייסן האט ער פערואן. זעלבע די
 זון, א עם פיטר א פ שמואל דיין דעם געווען איז און

 האט דרוק פירטער דער אין זעצער. א פראפעסיע זיין לויט
 שלום" דעם אין .1722-1694 יארן די אין געארבעט ער

 ער טיטולירט (1722 )פירט המזון״ ״ברכת צו ווארט
 והמפורסם הגדול והחזן והרב "הירושלמי אזוי: זיך

 באסין ליב אדער ליצן ליב אדם כל בפי הנקרא ירמיה
.7 פאסנמאכער(—) מאכר״

א פ קארליקל, א פירט אין געווען איז אים אחוץ
 לייב ישיבה־בחורים. די וויילן פלעגט וועלכער ע, ערל פ

 וועל" ש, ט י פ א פ יעקב ברודער, א געהאט האט פירטער
 אויך איז עם לץ. א און קלעזמער א זעצער, א געווען איז כער
 פון געשטאמט האט פאטער זייער אז דערמאנען, צו כדאי

.8 קראקע פון וילן,3
 כאראקטעריסטיק די אז צוגעבן, מען דארף 188 ז׳ צו

 מלייפא חזן יואל ר׳ פון ניחוח" "ריח אין חזנים די פון
 וואלפס פון שיפערן ביי געבראכט ווערט וועקכער

איבערגעטריבן. נישט איז ״,£3516056 £61116 521 <1611 ס]56ס8

 שטיין, דיטייב פירשט ביים הויפנצר א געווען איז ער 1
 פערעפנשלעכט העט זון זיין פון עפיטאפיע די ניקאלסבורג. לעבן

.31 ז׳ ,1907 מיטטיילונגען, אין פויכטווצנג

3 801301115. 1806, .ק 237.
3 860161-806506 1. 016 £0811ןח;§36561 56!

(160 11006261160 561 ]0(160. (1. ¥616105 £ 06565•
006 1X11. £1301111111 3 114—113 . ג1. 1864, 11 ק .

4 ¥\ 0 1 £ £3516056 £6016 561 560 ]11560, •ק 42—43.
 5 ¥/ £1. £1 6 ץ 01 3 11 0. £656ס5611סס61חס§6.ס 116.ז

ססע £1. £061^6. 861־110 1909, .ק 107, 111—113.
 לצים יירישע רי" איבער ארבעט מיין אין אויספירלעכער 6

 ,*י״ה טן19 העלפט ערשטער דער אין און טן18 טן,17 אין דייטשלצנד אין
 פילצלצגישע די פון טעצטעריבצנד דעם אין געדרוקט זיין וועט וועלכע
ייוו״א. פון שריפטן

.102 ,¥111 .065611865 .15 .66[ .5 .3516[ 7
.140 — 139 ז׳ דארט, 8

 פלוג" העברעאישן א פון ציטאטע א אייגנטלעך דאך איז עס
 דערויף האט חזן דער און ארויס, דאמאלסט איז וואס בלאט,

.9 ץשו ייןז ראונשע חזנים די נעמענדיק געענטבערט,

 באבד ערשטן דעם פון קאפיטלען צוויי לעצטע די
 אין טעאטער וואנדערנדיקן יידישן דעם געווידמעט זענען
 דעם קעגן קאמף דעד און י״ה 18 העלפט ערשטער דער

 אומפארבייט" דער איז הויפט״מקור דער טעאטער. דאזיקן
 עם מערקווירדיקייטן". "יידישע זיינע מיט שודט לעכער

 האמ" פראג, אין פארשטעלונגען די דערמאנט אויך ווערן
 די זיי פאר אבער זיך פאסט צי ניקאלסבורג. און בורג

 דאך .ווייסן מיר קאמעדיאבטן"? "וואנדעתדיקע באצייכענונג
 און געוואנדערט האין ישיבה־בחורים די צי נישט, לחלוטין

 אז שודטן, ביי ידיעה דער אחוץ — טעאטער געשפילט
 פראנק" אין געשפילט האבן וועלכע שפילער, די פון אייניקע

 פר^ג, אין אבער מעץ. אין געשפילט אויך האבן פורט,
 גע" האבן אאז״וו ברין ניקאלסבורג, האמבורג, פירט,

 דארט זענען עס צי ישיבה־בחורים. סתם מסתמא געשפילט
 אלנפאלס איצט ביז נאף איז קאמעדיאנטן־טרופעם, געוועזן

 מיר ווי פירט, אחוץ — געווארן פעסטגעשטעלט נישט
באווייזן. באלד דאס וועלן

 אזוי פארזען. שיפער האט קוועלן־מאטעריאלן פאר א
 גע־ בערלין אין מען האט 1703 יאר אין אז מיר, ווייסן

 האבן פארשטעלוגג דער אין "אחשורוש״שפיל". די שפילט
 יענער צו האט מען וועלכע קלעזמער, באטייליקט אויך זיך

 מיט פארבעמען זיך זיי פארבאטנדיק גערודפס, שטארק צייט
 קוים האבן זיי וואס פון שפילן, אחוץ ארבעטן, אנדערע
10.היונה אויף פארדינען צייט יענער צו געקענט

 אינפא״מירט פירט אין טעאטער יידישן א וועגן
 עפנט" גיט קהילה די וועלכער אין ,1747 פון תקנה די אונז
 גיין נישט זאל וגדול" קטן "הן קיינער אז וויסן, צו לעך

 זינד" דא יעצם די שפיהל און "קומעדיע די באזוכן
 די זען גיין וועט עם ווער מיר(. ־פון )אונטערגעשטראכן

 בולטן א מיר האבן דא ווערן. באשטדאפט וועש "קאמעדיע",
 אנדער אן פון פארן צו געקומען איז טרופע א אז באווייז,
 ווי דאקומענט, א דא מיר האבן גלייכצייטיק און שטאט,

 יענער צו טעאטער יידישן דעם גערורפט האט מען אזוי
,1! צייט

 זיך דריקט טעאטעד יידישן דעם קעגן רעאקציע די
 מוסר• פו, מחברים פון באציאונג דער אין ס או בעסטן אם

 פארוריילונגס־אינסשישוציעס די צו ספרים סתם און כפרים
געטאם. יידישע די אין

 זע חזנים די מים קצמף דעם און ניחוח" "ריח איבער 9
 ששער ער דער פון חזנות פון אפ$ל>ןגיע יידישע .די א״נ ארבעט מיין

 ,צייטשריפט" מינסקער אין דערשיינען דארף וועלכע י״ה", טן18 העלפט
.11 בצנד
10 <!60 1.״ 21003160 561• ]0560 10 561 1^3114

813056050.״(
11 ]3515. 5. .!־] 0686156535 ¥111, 184,
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 1775 אין האט ץ י דל יי א זרה משה אפראגערייד

 "מלאכת א״ג רעכענען פאר לערנבוך יידיש א ארויסגעגעבן
 ער ער: שרייבט בוך דעם צו הקדמה דער אין מחשבת".

 ניציג אום ניט גאהר "מען ווייטער און יעצט פון אז האפט,
 אין ג׳ ו א י ש מעדי א ק אלי נ׳ ו א גין ווערם לידיג

 ארג׳ לאזין בלייבן גין הייזר ווערטץ און קאפע
 •* ברענגין״ צו צייט די בוך דיזין אין עקזערצירן מיט ליבר

 יענעד צו יידן ביי טעאטער דעם קעגן קאמף אויפן
 טעאטערי• די רודפן צו באשלוסן פיל די אן ווייזן צייט

 בא־ צו אינטערעסאנט איז עס האמבורג. אין פארשטעלונגען
 פארגע" פארשטעלונגען די זענען מערסטנטייל אז מערקן,
ספרדים. די ביי נישט און אשכנזים די ביי קומען

 אפצו־ זיך כדאי איז קוועלע וויכטיקער א נאך אויף
 דער איז דאס טעאטער, קעגן קאמף דעם בנוגע שטעלן
 פרעסבורגער א ליב, יהודה ר׳ פון מיהודא" "אומר ספר מוסר"
 אפגע־ און 1787 אין פארענדיקט ער האש ספר זיין מלמד.
.1790 אין ברין אין דרוקט

 ראש־ צייט פטרט כען אז דארט, זיך באקלאגט ער
 עסט מען יום־טוב. א געווען וואלט עס ווי אזוי — חודש

 דער אין גייט מען און זיך וויילט מען טרינקט, מען און
 וקלות שחוק מיני בכל פיהם שחוק )"וימלאו קאמעדיע
 מען אויב אז מזהיר, ער איז דעריבער קאמעדא"(. בהליכת

 די חורש ראש פון טאג האלבן ערשטן דעם אפילו וועט
 אויף געבן אכטונג לערער דער אבער זאל לאזן, פריי קינדער

 און גאסן די אין ארומשפרינגען נישט ז^לן זיי קינדער, די
 קריה ברחובות ירקדו )"שלא קאמעדיע דער אין גיין גישש
.נ שחוק"( מיני ושאר בקאמעדא ילכו ולא

 עס צי פעכסצושטעלן, שווער איז פאל דעם אין
 בכלל. טעאטער א צי טעאטער יידיש א וועגן זיך האנדלט

 אבער איו י״ה 18 אין טעאטער צום קעגנערשאפט דער באר
כאראקטעריסטישער! א זי׳־ער כאקט רער

 שטימונג די כאראקטעריססיש זייער איז אויך
 פלעגן וועלכע געשא, פון עמאנציפירטע ביסל א יידן, די פון

 נעלי ש?עון טעאטער־פארשטעלונג. א באזוכן אמאל
 1750 אין האט צר, מוטערס דער פון זיידע היינעס ן, ר ע ד

 זענען זיי קאמעדיע. די און אפערע די ווין אין באזוכט
 ארויס• איז ער ווען ווייל געווארן, געפעלן משמעות אים

 דא־טן ער האט פרעסבורג, קיין געשעפט צוליב געפארן
נאטיץ־ביכל העברעאישן זיין אין טעאטער. א באזוכט אויך

 איז מצטעמצטיק כאר האנטבוך דאזיקן דעם פון מחבר דער 1
 ,העטי ער אז ער, זאגט הקדמה דער אין פארשוין. משיקאווער א בכלל
 פרנסה מיין בהילף צו זולכש ניכט נוען גפאננין אן ווערק דיזוש ניכט

 — איבערגעדרוקט מאל פאר א געווען שפעטער איז ספר זיין טעהטי".
 ,1823 )כערדיטשעוו השכלהיתקופה דער אין רוסלצנד אין הויפטזעכלעך
 זיך געפינט הקדמה די (.1870 און 1857 ארשע וו ^834 סודילקאוו

.1775 פון אויסנצבע פראגער ערשטער דער אין גאר אבער
 ראשון כרך בישראל. החנוך לתולדות מקורות אסף. ש. 2
יב. סעיף (220) רב דף תרפ״ה, תל-אביב.

 ער וראם דערמיט, געזינדיקט האט ער אז ער, פארשרייבט
 און ענין דעם איבער זיך פארטראכט און געוויילט זיך האט

•. שחטאתי״ לי ״אוי צו: שרייבט
 וועלטלעכן א פאר שטריך כאראקטעריסטישער א זייער

 דא י״ה. 18 פון העלפט ערשטער דער אין רייזנדער־סוחר
 לייכטער אונז לאזט וועלכע אטמאספערע, אן מיר האבן

 דער מצד טעאטער קעגן רעאקציע אלגעמיינע די פארשטיין
 מאטעריאלן אזעלכע זיינען צייט יענער פון ארטאדאקסיע.

 וואלטן זיי אבער _ * צאל אין גרוים נישט אמת פאראן,
 ד״ר וואס בילד, דעם פאר דערגאנצונג וויכטיקע א געווען
 זיין פון קאפיטלעך צוויי לעצטע די אין אונו מאלט שיפער

 אנגע" די אויף קוקנדיק נישט און געשריבענעם לעבעדיק
בוך. וויכטיקן פעלערן מעטאדאלאגישע און בלויזן וויזענע

 נע" האבן מיר ווי באהאנדלט, באנד ערשטער דער
 ברייטן אין טעאטער יידישן דעם פון פראגמאטיק די זען,

וו^רט. פון זינען
 אנא" ליטעראריש־טעאשראלישער א איז צווייטער דער

 די אין שפראך יידישער דער אין רעפערטואר דעם פון ליו
 .1750 ביז ד״ה ערשטן, אין ווי ראמען כראנאלאגישע זעלבע

 מיש געווארן צונויפגעבונדן ליטעראטור־געשיכשע איז דא
טעאטער־געשיכטע.

 אויף אויספירלעכער אפשטעלן איצט זיך וועלן מיר
כטע.“געש שיפערס פון באנד צווייטן דעם

3 <!311(111311 11. \,115 1־161ז1ז1:<1ן 1־1611165 ^1111611-
8331. 81681311 1896, .ק 115.

 וועלי וואסערצוג, משה ייד, פוילישן צ פון זכרונות די אין 4
 18 צום אויך געהער ער אלז$ — 1818 לפי״ערך געשטארבן איז כער
 רער• ער טעצטער. וועגן פצסוס אינטערעסצנטן אן מיר געפינען — י״ה

 אים רופט )ער אייזיק ר׳ ק צ לא פ פון הקהילה ראש דער אז ציילט,
 און געשעפטן צוליב שטעטל זיין אין געקומען אמאל איז היהודים"( שר"

 גע• אייזיק ר׳ ה^ט פארנצכם אכסניא. אין אים ביי איינגעששצנען
 .הנקרא טעצטער 8 דא פארצן איז עם צי וואסערצוגן, ביי פרעגט

 האבן ראדזיווילם )די טעצטער א געווען דארט איז גראד קאמעדיע",
 דער צז געוואלט, אויך האט ייד פ^אצקער דער און געוואויגט(, דאיט

 כנגידי תוארו אשר לאיש משת־מם "עמדתי מיטגיין. זאל בעליאכסניא
 אים האט ער אז צו, גיס און זכרונות זיינע אין ער באמערקט עמינו",

 דאיטן געוועי נישט פוס זיין איז ד$ איז ער זינט צז געענטפערט,
 ד^רט זיך שטייגער זיין פון מענטש 8 דצרף בכלל און טעצטער אין

 וואם ד^ם, שם"(. להתראות כמוני לאיש פה נכון ולא") ווייזן נישט
 געי צוליב געקומען איז ייד דער צז ארויסגעוויזן, זיך האט שפעטער

 ביי׳זאך. צ דא איז ראדזיווילס, די צו גיין געמוזם העט און שעפט
 18 פון יידן פוילישן א ביי טעאטער צום שטעלונג די איז עיקר דעד
 הייגריך פון צרויסגעגעבן ווצסערצוג", משה ,קורות זע: י״ה.

 )1111.) (161 צום: ביילצגע העברעאישער דער אין געדרוקט און לעווע
114—113 [(. .¥111 .068 ).11 .1)11.[

 אויפן געזעסן איז וועלכער לעווין, ל הירש ,ר רב פוילישער צ
 אין זיך בצקלאנט ,1763—1756 ר8י די אין ן א נד א ל אין הרבנות כסא

 ,אפע• די אין נאר צריין, שול אין נישט גייט פאלק יאם אז דרשה, צ
 ולקלאב(. לוקונסערט לסלע )לאפרע קלובן' און קאנצערטן טעצטער, רעם,

ב־י: געברצכט

0. 011801ו1מ51<7• ז116 £361)111316 0( (66
0163( 87113202116. 1-011(1011 1921, .ק 21.
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 אין אפערירט שיפער וועלכן מיט מאטעריאל דער
 פון טעקסטן פון באשטייט געשיכטע זיין פון באנד צווייטן

 בא" טעקסטן דאזיקע די טעאטער״רעפערטואר. יידישן דעם
 זענען וועלכע פורים־שפילן, "טראדיציאנעלע" פון שטייען

 האט מען און פאלקס״זכרון אין לעבעדיק היום עד נאך
 פון אפראטעווען זיי גענומען צייטן לעצטע די איצט זין•

 פארשיי" אין פארעפענטלעכן דורך אונטערגאנג אבסאלוטן
 "פאלקס" אין דערשינען זענען וואס אדער צייטשריפטן, דענע

 פיעסעם, עטלעכע די באטראכט אין דא קופען אויך ביכלעך";
 וואס אדער י״ה 18 אין געווארן אפגעדרוקט זענען וועלכע
 לייפציקער דער למשל, ווי מאנוסקריפט, אין זיך געפינען
וואגענזיילן. צו געהערט האש וועלכער ,1697 פון כתב־יד

 שיפער שפינט מאטעריאל דאזיקן דעם פון סמך אויפן
 טעאסראלעד יידישער דער פון בילד א אונז פאר פונאידער
 שורות און רעמארקעס די פון .1750 ביז י״ה 16 פון דינאמיק

 טעאטראלי" דער פון בילד א אויף ער בויט טעקסטן די פון
 און געטאס סלאווישע און גערמאנישע די אין קולטור שער

 אין טיפן געוויסע פון אנטשטייאונג דער אויף אן ווייזט
 אלגעמיינער דער פון הילף דער מיט פאלקסשפיל. יירישן

 פארגלייך־מע־ א מיט זיך באנוצנדיק טעאטער״ליסעראסור,
 און השפעות און מקורים די אויף אן שיפער ווייזט טאד,

 אנא" דעם מיט מאטעריאל יידישן אין בלויזן די דערגאנצט
 זיך פארשטייט — העולם אומות די ביי מאטעריאל לאגישן

צייט. יענער פון ראמען די אין
 טעאטער״אנטוויקלונג יידישע די פארטיילט שיפער

תקופות. דריי אין
 מייסטער" דעם פון עפאכע די איז תקופה ע ט ש ר ע די

 בליט דעמאלט י״ה, 16 סוף ביזן ערך אן — זינגער״טעאטער
 זיך באחייזן עס און )שול״דראמע( דראמע ביבלישע די

פאלקס״קאמעדיע. יידישער א פון סימנים
 וואנדערב" די ורען עפאכע, די איז תקופה ע ט יי וו צ די

 זיך באווייזן קאמעדיאנטן איטאליענישע און ענגלישע דיקע
 גאאיינפלוסן און לענדער גערמאנישע און סלאווישע די אין

 י״ה. 17 גאנצע דאט כמעט איו דאס רעפערטואר. יידישן דעם
 אק" זענען: זייערער רעפערטואר כאראקטעריסטישער דער

"זינג־שפילף. און אינטערמעדיעס ציאנען,
 מערב״איי־ אין אן זיך הייבט תקופה ע ט דרי די

 טעאטער יידישן פארן י״ה. 17 העלפט ערשטער דער אין ראפע
 דער ווען מאמענט, מיטן כאראקטעריסטיש תקופה די איז

 אריין אויך דריגבט און דאמינירדיק ווערט אפערע פון גייסט
 דער פאר י״ה, 17 סוף געשעט דאם טעאטער; אונזער אין

 *שערים כאראק מיינונג שיפערס לויט זענען תקופה דאזיקער
 מיינונג דאזיקע די אפערע־פארם. א אין "זינגשפילף׳ טיש
 אין ,1720 פון ״אחשורוש״שפיל״ דער אויף שיפער בויט

אפערע. אן זען וויל ער וועלכער
 פארטיילונג דאזיקע די איז זעלבסטפארשטעבדלעך
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 טעאטער יידישן אמאליקן אין ווייל סכעמאטישע, ריין א
 שנעל, אזוי טעאטער־פארמען קיין פארשוואונדן ניט ווערן

 פארמאגן פורים־שפיל פון טעקסטן יינגסטע די אפילו און
 איז אזוי שטילן. און תקופות אלע פון עלעמענשן זיך אין
 שפילן, "טראדיציאנעלע" די אין געפינען צו בכלל דאך עם

 דור יעדער און פאלק פון זכרון אין אפגעהיט ווערן וועלכע
 און גאנצקייט די זינען אין האבנדיק נישט עפעס, צו גיט

שפילן. די פון אויסגעהאלטנקייט
 שטריכן אנאלאגישע די און אנאליז פילאלאגישער דער

 שיפערן דינען טעאטער־רעפערטואר אלגעמיינעם דעם מיט
 פאר וואס צו פעסטשטעלן, פאר אויסגאנגס־פונקט אן אלם

 די פון פראגמענט יענער אדער דער געהער עם תקופה א
 מין אזא געווארן. אפגעהיט איצט ביז וענען וועלכע שפילן,

 גע" פעלן עם וואו דארטן, בארעכטיקטע א איז מעסאדע
 אין אבער תקופות. שייכותדיקע די פון טעקסטן דרוקטע

 גרוים מעטאדע דאזיקע די פאדערט צייט זעלבער דער
 אזא באז־צן צו שטרעבונג א קודפ״כל און פארזיכטיקייט

 בויען קענען זאל מען אז מאטעריאלן, צאל גרויסע מעגלעך
 פון אנאליז אן פון פועל״יוצא אלם אויספיר סינטעטישן א
 די און די אז ואגן, מיר קענען דעמאלט טעקסטן. ריי א

 אידעג" איז וועלכער שטריך, געמיינזאמען א האבן טעקסטן
 אין רעפערטואר אלגעמיינעם דעם פון טעקסטן די מיט טיש
 פרא" א טעקסטן דאזיקע די זענען דעריבער און תקופה דער

 נישט זענען השפעות פון וועגן די עפאכע. יענער פון דרקט
 אפטמאל און פארשטענדלעכע, און פשוטע אזעלכע אלעמאל

 השפעות. מיט אנאלאגיעם צונויפגעמישט ארגז ביי ווערן
 דער אין ספעציעל וויכטיק אויך איז השפעות אנווייזן ביים

 זענען וויפל אויף אנצוווייזן, טעאטער יידישן פון געשיכטע
 קומען צי )למשל, אומדירעקסע ^רער דירעקטע השפעות די

 די אין פאלקם־שפיל יידישער דער אין שטריכן געוויסע
 פוילי• פון אדער מקורים טשעכישע פון געטאס סלאווישע

.* פארענטפערטע( קיין נישט איצט ביז פראגע א__? שע
 השערות, אויף געבויט ווערט מעטאדע אזא ווייל און

 קודם" זיך וואלט דערגאנצונגען, אינטואיטיווע אנאלאגיעס,
 אפע" זאל ער טעאטער־היסטאריקער, א פון געפאדערט כל

 פון קאנסטרוקציל שיפערם מאסעריאל. גרויסן א מיט רירן
 טעקסטן דרייסיק אויף אינגאנצן געבויט איז באנד צווייטן

 אייגנטלעך זענען צ^ל גרעסטע די וועלכע פון שפילן, פון
 קליינע מים זענען טעקסטן גאנצע די און פראגמענטן,
 דער פון רעדאקציע ערשטע די נישט אפילו אויסנאמען

 נישט טעקסטן שודטשע צוויי די אפילו קענען מיר פיעסע.
 רע" ערשטע פון קאטעגאריע דאזיקער דער צו צורעכענען
דאקציעס.

זע: 1
 .ז 1^1 6 ח £ 11.( ^1<0131<6 (1173(310 7 ^60113011.1כז31ר2 1895.
8 13 5 5. 8־35 ז'11631€ז 11110 0131113 111 8011111211.

?132 1871 .ק, 20 8.
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 טראדיציא־ דער הויפטזעכלעך מאטעריאל, דער אז
 שיפער וועלכן מיט דער ווי גרעסער, סך א איז נעלער,

 דער צו דערגאנצונג פאלגנדיקע די באווייזט אפערירט,
טעאטער־רעפערטואר. יידישן פון ליטעראטור

 אויספירלעכער אן געפאדערט זיך וואלט קודס״כל
 אלע גישט מכירת־יוסף״שפילן. געדרוקטע אלע פון אנאליז

 זיי פון אייניקע און איבערדרוקן, פשוטע זענען אויסגאבעס
 על- אן אויף אן ווייזן וועלכע "שיכטן", אלטע פארמאגן

אפשטאמונג. טערער
 "מכירת• פון אויסגאבעס פאלגנדיקע פעלן שיפערן ביי

יוסף־־שפיל".
 וגדולת ראשון חלק יוסף מכירת פון גישעכטע (1

 באאייב• ]טעקסט 160 ז״ז, 64 ,1876 יוזעפאף שני. חלק יוסף
 אונטערן דראמע העברעאישער באקאנטער דער פון פלוסט
 הצט פאוויר אליעזר וועלכע בשלום", "מלחמה נאמען

[.1801 זשאלקווע אויסגאבע ערשטע יידיש, אין איבערגעזעצט

 160 בל. 8 .1895 לעמבערג יוסף. מכירת ספר (2
[.1876 אויסגאבע דער פון ]סארקירצט

.1903 ווארשע יוסף. וגדולת יוסף מכירת (3
.1908 ווילנע יוסף. מכירת (4
 פון געבראכט יוסף" "מכירת פון פראגמענט א (5
 \/46ח1ס1ח€ז 61ת6ז 6ז033חז11116ז ווענגעראוו פוילינע

11, 55-53.
 מוי דער אויף קלאגליד יוספם פון פראגמענט א (6

 פון שטאמט וועלכע "יוסף־שפיל", א פון קבר רחלם טער
 ד״ר פארעפנטלעכט האט י״ה, טן19 אנהייב פון בייערן

!.שטיין ל.

 קודם דארף אחשורוש" מיט אסתר "אקטא די בנוגע
 טעקטטן א פאר וואס און אויסגאבעם וויפיל ווערן, קלאר

מיר. פארמאגן
 אוים" דריי באקאנט מיר זענען אסתר" "אקטא פון

גאבעס:
 זייער גיט שטיינשניידער .80 .1720 פראג (1

 איז )ווייניקסטנס אוניקום דעם פון באשרייבונג קנאפע א
 וועל באוואוסט(, ניט עקזעמפלאר צווייטער קיין לעת־עתת

 אויסי דאזיקע די "באדלעיאנא". דער אין זיך געפינט כער
 געזאגט ווערט עס ווי און האלצשניטן, דריי פארמאגט גאבע
 פיעסע די איז הקדמה, דער אין אדער שער־בלאט אויפן

 דוד ר׳ פון ישיבה״בחורים די דורך געווארן געשפילט
 טעאטער עפנטלעכן א אין פראג אין ישיבה ^פענהיימערם

מוזיק. מיט

*

פראג אין דערשינען איז אויסגאבע צווייטע די (2

 1 .ז)£ 1״ 81610. )28£ 501101-5681. £1010111002 20
811(1610 208 <1601 211] 0(11861160 ?20111160161)60 700 1/\10ז112

0קק601ו6ן01. .ז? 2/1\4. 1886;
 וויילענם איבער רעצענזיע וויכטרקער זיין אץ ווערנער אויך

 — <061 2קץ§11801ו6 ס]86ק11 101 012012 (163 16 ]11* ברך:
 מעגלעך, איז עם .1888 פאר געדרוקט מכירת״יוסף׳שפיל א דערמאנט

 261180111111 101 זע: .1856 פון אויסגצבע לעמבערגער די איז דאם אז
 <10114501165 ^1161111001 00(1 <160430116 ?11612101; 1889, .ק 57.

 עקי אן .80 אין בל׳ 47 פון באשטייט און 1763 יאר אין
שטאט־ביבליאטעק. פראנקפורטער אין זיך געפינט זעמפלאר
 ריכי נישט ווערט וועלכע אויסגאבע, ע ט י ר ד א (3

 אין דערשינען איז צווייטער, דער פאר אנגענומען טיק
 וואש דערפון, זיך נעמט טעות דער .1774 אין אמסטערדאם

 גע" האט אויסגאבע דאזיקער דער פון איבערדרוקער דער
 האט דעריבער און ,1763 פון אויסגאבע די זיך פאר האט

 די אוישגאבע. ערשטע די בכלל איז יעגע אז געמיינט, ער
 גע" פיעסע די האט מען אז שער־בלאט, אויפן ווערטער

 אז זינען, דעם אין פארשטאנען ער האט .1720 אין שפילט
 ער אבער ט, ל פי ש גע פיעסע די מען האט יאר יענעם אין

 די $פגעדרוקס. אויך זי האט מען אז געוואוסט, ניט האט
 שער" דער .80 אין בל׳ 40 פון באששייט אויסגאבע דאזיקע

 גיב דעריבער דאקוטענט, קולטור־היסטארישער א א־ז בלאט
אינגאנצן. דא אים איך

אחשורוש, מיט אסתר "אקטא
 הישיבה בני חמד בחורי ע״י ת״פ בשנת וועלכש

 הגאון ורבינו מורינו אדונינו של סמיכה עמה שיש
 ין א אויף ה״ה זצ״ל אופנהיים דוד מוהר״ר המפורסם

 בחצוצרות ווארדן גשפיהלט דעאסרום ארדגטליכן
זמר. מיני ושאר

 האף — לראשונים עוד רב זכרון אין כי ויען
 עמונים. באוצרות דמיעוטי מיעוטי קצתם ישנו אמנם

 והרבה נמצאים אינם הדורות באלו הואיל אמרינן
 נפשם חשקת אומרים זאת איבתם מרוב אחריו רצים

 נדפס ע״כ הפורים ימי את לקיים לנו יתן מי באמור
 ויזכנו מאחרונים ונוסיף בקדמונים. שנית פעם

אמן. בימינו במהרה ברננים לציון לעלות
 הר״ר בן שמעון ר׳ בייא קויף צו איז דיאז

 בק״ק בעז״ה להועיל מלמד מוואלפנביטל ז״ל מאיר
3 תקל״ר. פלאהמבורג״ אויף אמשטרדם

 איבער• ווערט וועלכע "אתשורוש־שפיל", דער אחוץ
 "אחשורוש־שפיל", אן אויך פאראן איז שודטן, ביי געדרוקט

 "יידישע די פון טעקסט מימן אידענטיש נישט איז וועלכע
 ווארשיינלעך ,1718 אין דערשינען איז זי מערקווירדיקייטן״.

נאמען: אונטערן אמסטערדאם, אין
שפיל ש ו ר ו ש ח א "

 אפרא, איינר גלייך אופן נייאן איינן אויף
 ילקוט ומדרש שני תרגום פון גיצאגין אויז איז אונ׳
 גי" מאניר זאלכי אויף אונ׳ מדרשים אנדרין אונ׳

 גיי קאמעדיאנטן רעכטין פון עז ווי גלייך שטעלט
ווערט״ שפילט

 אין סעמינאר טעאלאגישן יידישן אין זיך געפינט עקזעמפלאר אן 2
 דער פון שעריבלאט דאס אז צוזען, איז זצ״ל צושריסט דער פון ניו-יארק.
 דוד ר׳ האט 1720 אין ווייל אנדערש, ביסל א זיין דארף אויסגאבע ערשטער

 איז טעקסט דער אויך (.1736 אין געשטארפן איז )ער געלעבט באך אפענהיים
 פון שעריבלאט פון טעקסט דעם פון פארשטיין צו איז עס ווי פארגרעסערט,

 געקענט וואלט אויסגאבעם דריי אלע פין פארגלייך גענויער א באר .1774
 מחבר דער דירכצופירן פלצנט ארבעט אזא שנוים. טעקסטועלע ד>׳ פעסטשטעלן

רעצענזיע. רער פון
3 1^06 81 .ק 67; 80קק1. 0. 50(11. .ק 495.
 ער דעפעקטער. א איז "ראזענטאליאנא" פון עקזעמפלאר דער

כלעטער. דרייצן ערשטע די נ?ר פארמאגט
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 אומבא־ געבליבן שיפערן איז טעקסט דאזיקער דער
 אז זען, צו איז שער־בלאט פון טעקסם דעם לויט קאנט.

 האט שפיל דאזיקער דער פון מחבר אומבאקאנטער דער
 פין מחבר דער וואס מקורים, זעלבע די כיט באנוצט זיך

 אין געהאלטן אבער זיך האט ער טעקסט. שודטשן דעם
 נישט זיך און טראדיציע היסטארישער דער פון ראמען די

 איז דאס ווי "קאמעדיאנטן", די פון באאיינפלוסן געלאזט
ז. טעקסט שורטס פון אנאנים מיטן געשען

 וועל" פאלקס־אויסגאבעס, געדרוקטע שפעטער די פון
 אלם ווערט גרויסן א האבן און שיפערן ביי פעלן כע

 פאלי ווערן דערמאנט דארפן מאטעריאל, "טראדיציאנעלער"
אויסגאבעס: צומריטלעכע מיר גנדיקע

 .80 ד 112 .1849 לעמבערג אחשורוש״שפיל. (1
י. שטאט׳ביבליאטעק פראנקפורטער דער אין זיך געסינט

.1874 פורים־שפיל. (2
 געדרוקט .1876 לעמבערג אחשורוש־שפיל. (3
•. "משה־רביבו־שפיל׳׳ מיט צזזאמען
1)28 31(6 ?11ז1ז11 8ק161 113211 ת61!6זז1 861חו!11 (4

 אונ־ אן פון "שיכטך פארמאגט _ 1887 ןווין?[ ,1111(1 8111
פוריס״שפיל. גאריש־יידישער

 פורים" אלטער אן פון פראגמענט וויכטיקער א (5
 פריזיוו", "דער מענדעלעס אין אריינגעפלאכטן איז שפיל

(.80_77 )יובילעאוס״אויסגאבע אקט דריטער
 דער־ דער אין שלום־עליכמען ביי טעקסטן קורצע (6
 אמעריקא• ווערק. )געזאמלטע גאלדשפינערס" "די ציילונג

 אאפפרישונג — (230 —227 ז׳ ,¥1 באנד אויסגאבע נער
נוסח. אוקראאינער א פון קינדער״יארן די פון

 ,11) פאלקסקונדע" יידישע פיר "יאהר־בוך אין (7
 קדישא חברה דער פון פארשטעלונג א באשריבן ווערט (479
 אויף פאראדיע א איז וועלכע )ביימען(, מאטעסדארף אין

 פון נוסחאות פאראן זענען טעקסטן די צווישן חתונה. א
ווי כמעט הספדים פאראריסטישע און לידער טראוועסטירטע

 יל"5"אזזשורוש-ש פון טעקסטן שודטם פון קוועלן די בנוגע 1
 געווארן. אויפגעטאן ווינציק גאר איצט ביז נאך איז יוסף" "מכירת און

 פצרצלעלע ברענגט (10—6 ז׳ קאנטינואציע דריטע ,1¥ נד81) שורט
 דער אז בצווייזן, וועלכע (,1706 ין8)פ״ם-מ הישר״ ״ספר פון טעקסטן

 דפם און קלאגליד" "יוספם אנטנומען דארטן פון האט צוזאמענשטעלער
 טעקסש שורטס אז האלט, צינבערב יעקבן. און רואלף צווישן געשפרעך

 בצארבעטונג גראב״צינישע "א באר ווערק, זעלבשטענדיק קיין ניט איז
 (.73 ז׳ ,1923 יאנואר )"צוקוגפט", פאלקס״פיעסע" פאפולערער א פון

 איז עם ווי פארגעשטעלט, שפיל*פירים נייא "איין 1697 פון כתכ׳יד דער
 גי׳ ריימען אין היבש צייטן אחשורושם צו וועלט דער אין גאנגען צ

 אויך טיר איז עם צוטריטלעך, נישט איצטער ביז מיר את זעצט"
 פתבייד דעם מיט זיך ער האט צי בוך, שיפערם פון דערגיין צו שווער

באנוצט,
 איבער רעצענזיע וויינרייכם אין דערמאנט אויך רוערט 2

.369 ז' ,5 נוט' ,1923 ״ביכער־וועלט״ מעגדעלע", ביז מענדעלסאן ״פון

 פיל^לאגיע" "יירישע אין פן שטי פון דערמ^נט אריך ווערט 3
.118—117 ז׳ ,3—2
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 רוייסעג" ש. ד״ר ביי געבראכט ווערן עם וועלכע די
ליטווינען. ביי און מארעקן פ. בערגן,
 אפגע" איז נאטן ביט טעקסס פולער ליטווינס (8

 ?״, פורים־-שפ "אחשורוש א״נ העפט באזונדער א אין דרוקט
.80 ר ,32 .1916 ניו־יארק
 .1902 לעמבערג אחשורוש־שפיל. נייער גאבץ א (9

אינטערלודיע(. אינטערעסאנטער אן )מיט

 פאלגג־־ נאך פאראן זענען "עקידת־יצחק״־שפיל פון
אומבאקאנט: שיפערן זענען וואס טעקסטן, דיקע

 פאר א — י״ה 19 אנפאנג פון בייערן פון (1
שטיין. ד״ר דערמאנטן שוין דעם ביי שורות

 "מלוכת מיט צוזאמען געדרוקט יצחק", "עקידת (2
 פראבט" א .1912 אץ 1875 ווילנע ך, לא ב ל. י. פון שאול״
טעקסט. אלטער פולער

 דער פלאגיאירט האט טעקסט אויטענטישן פולן א (3
 דין אונטער ארויסגעגעבן און קלעבאנאוו הלל בדחן

(,160 ד ,32) 1910 ווילנע אין נאמען

 פאר" האט יצחק" "עקידת פון ן ואריאנט ו פיר (4
 נאענט "פון זאמלונג דער אין גרויבארד פ. עפנטלעכט

.46—35 ד ,1914 ווארשע ווייט״. און

 אן פון פראגסענט א געבעט", אבינוס "אברהם (5
.48—46 ז׳ ד^רטן "עקידת־יצחק־שפיל",

 ביי פעלן שלמה" "חכמת פון טעקסטן פאלגנדיקע
ן: שיפער

 אנט וועלכער טעקסט, אריגינעלער פולער, א (1
 דעם און שלמה חכמת שאול־־המלך־געשיכטע, די האלט

 א״ב ביכל קליין א אין אפגעדרוקש איז — אשמדאי־מאטירו
פארמאט. קליין ז׳ 56 ,1912 ווילנע שלמה״, ״חכמת

*

 נאענט "פון אין וואריאנט משפט" הטלכס "שלמה (2
.60—59 ז׳ ווייט״, און

 דוד" דעם אריין )נעמט "מלוכת־שאול״־טעקסט א (3
 1875 ווילנע אך בל ל. י. פון אפגעדרוקט גלית־מאשיוו(

 אינטערעסאנטער אן זייער צינקעס; פון 1912 אין און
טעקסט.

 און נאענט "פון אין "יציאת״ימצריס״־טעקסט א
.58—49 ז׳ ווייט״

 משה פון שפיל "הייליקער א פאראן איז דעם אחוץ
.1875 לעמבערג רבינו״,

 דער פאר וויכשיק דיער זיינען טעקסטן דאזיקע די
 מאג־ און טעאטער, יידישן אמאליקן דעם פון אויספארשונג

 קאני פולער סיי ריינער, שפראכלעך סיי זענען זיי פון כע
 פארש האט פרילוצקי וועלכע די, א־ידער סשרוקטיור

עפ־טלעכש.
 ,אקציאן" אינטערעסאנטע אן דיער אויך פאראן ס׳איז

א״ג: המלך דור פון

1116 שריפטן פיל^גישע
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 קי־ פון ן א י צ ק א קוריאסה נייא שינה "איינה
 האבר ליב מערן איר הפלשתי. גלית אוב׳ דוד ניג

 גליות אוב׳ דוד קיניג מיט וואז זעהן צו הירינן האבט
 [1717] תע״ז חאנוי גישעהן". זיין וואוגדר גרושי פר
י. 80 בל/ 22
 געוויסע פון באגרינדונג די אויך ווי אויפפירונגען די
 אויך אמאל אפשר און פעסטער געווען וואלטן מיינונגען
 באקענען צו געזען זיך וואלט מחבר דער ווען אנדערש,

 טעקסטן־מאטעריאל געדרוקטן איצט ביז גאנצן דעם מיט
טעאטעריישפילן. יידישע א?טע די פון

*

 קאפיטלעו. 19 פון באשטייט באגד צווייטער שיפערס
 די און קוועלן די באהאנדלט וואס קאפיטל, ערשטן וועגן

 איצט גערעדט. שוין מיר האבן פארשונג, פון מעטאדע
 קאפיטלען די אין ווייטערדיקע. די צו צוטרעטן מיר וועלן

 לי־ דראמאטישער דער אויף אם שיפער זיך שטעלט 6—2
 אנאליזירט קודם־פל י״ה. טן16 בעתן יידיש אויף טעראטור

 שמואל, ספר פון טעמעס די אויף קאמעדיעס ביבלישע די ער
 און שכואל־שאול־מאטיוו דעם דוד־גלית־מאטיוו, דעם ד״ה

פנינה. ארן הנה פון דראמע די אריך
 נ" ד ל א פון דיאלאגן אלעגארישע די אריין בעמט ער
 האט ער וועלכע יונה־דראמע, די זאמלונג, דארפס

 די און באגד, ערשטן דעם אין צעגלידערט איבערצייגנדיק
 ער צייטן. יענע פון פארמאגן מיר וועלכע פארסן, פאר

 "טראדיציאנע" די מיס מאהעריאל דאזיקן דעם דערגאנצט
 ווי רעכט מיט אן ווייזט ער וועלכע אויף טעקסטן, לע"

 נוסחאות אלטע די אפגעהיט האבן וועלכע טעקסטן, אויף
 אויפן שפילן. אלטע פון "שיכטן" געזאגט בעסער אדער
 פון סכעמע א אויף שיפער בויט מאטעריאלן די פון סמך

 שטראכלעכן דעם אויף זיך שטיצנדיק טעקסט, אלטן אן
 די .מצד באגריסונגען די פון פארמולן די אויף עלעמענט,
 שפילן. אלטע פון רעשטלעך בלי־ספק זענען וועלכע אקטיארן,

 מאטעריאל אנאלאגישן אן מיט אויך זיך ער באנוצט דערצו
 צייט, אין קרובהשאפט די פעסטצושטעלן כדי "גויים׳/ די ביי

 וועל־ מיט מעטאדע, סכעמאטישע א איז דאס מקור. און סטיל
 דאם זיינעם. בוך גאנצן דעם אין זיך באנוצט ער כער

 לאנגוויי׳־ און שווערלעך ביסל א לייענען דאס אפשר מאכט
 איינציק״מעגלעכער דער סוף־כל־סוף איז דאס אבער ליק,

 אנאלאגיעס אבער פראגע. דער צו צוגאנג וויסנשאפטלעכער
שי ווען מקור. א פאר באווייז א אלעמ^ל נישט זענען
 אז (,19 ז׳ "ווארשיינלעך׳/ כארזיכטיק )אויך זאגם פער

יידי־ דער פאר מוסטער א געווען איז דראמע לס צ על מ ש

1 034340^ 1753; 86ז3ק61ווזן 142 18.
 .1719—1711 יארן די אין דערשינען איז אויסגאפע נדער8 צן

 א־3 עש ער וואלט גלית", און "דוד פון קאמעדיע שער
 אין עס כ-וט ער ווי גרינדלעכעד, סך א באווייזן דארפט

 אויב מוסטער, א זיין עס קען ווי (.20—19 )ז׳ אנאליז זיין
 — אויסגעבארגט האט קאמעדיע יידישער דער פון מחבר דער
 שאב־ "אייביקע נאר — אפילו מיינונג ס ער ים ש לויט

 דער אין אז ווייטער, מיינט וואס און פיגורן"? לאנהאפטיקע
 דורכ־ באארבעטערן יידישער דער ןד״ה ער איז ,דורכפירונג

 אין עס מיינט וראם (?20 )ז׳ יידיש״ און זעלבשטענדיק אויס
 מיינונג, די ווי פונקט קלאר. נישט איז—"יידיש" פאל דעס

 וועל• גלית, און דוד צווישן וויכוח בארימטן דעם אין אז
 פראג־ "טראדיציאנעלן" א אין געווארן אפגעהיט איז כער

 איז עס רעפארמאציע. דער פון עכא א פאראן איז מע:ט,
השערה. א ווי מער נישט פאל בעסטן אין

 באגריסונג פון פארמולן באקאנטע די דארפן פארוואם
 אריין, אריץ, !אריין דא קומט שאול ״פאטער־קיניג ווי

 די אין אריינדרינגען אאז״וו ין"*מ דו שאול פאטער־קיניג
 דייטשן צאפלריקן "פון צייט דער אין טעקסטן יידישע

 מיר ווען ציים דער אין י״ה, 16 אין ד״ה פאסטנאכט״שפיל׳/
 צייטן פריערדיקע די פון פאימולן אזעלכע פון ווייסן
 די פון רעדנדיק נישט מיסטעריעס, די פון למשל אויך,

 טעאטער יידישער אז אויסגעקומען, וואלט שכעטערדיקע?
 דאזיקע די !נישט געוויס ? מיטלעלטער אין געווען שוין איז

 ווערן אנטנומען געקענט האבן פארמולן טראדיציאנעלע
 שווא־ א פארמולן די זענען דעריבער און שפעטער, סך א

 פון פעסטשטעלונג כראנאלאגישער א פאר באווייז כער
יידישן. א פון בפרט טעקסט, א

 פאר וואס אויף סך. א האבן מען קען טענות אזעלכע
 "חנה־פנינה"־ די אז השערה, די שיפער בוים למשל, סמך, א

 ליטערא־ דער י״ה? 16 אץ ״פארווארצלט״ איז קאמעדיע
 געניגנדער קיין נישט איז עלעמענט טור״געשיכטלעכער

.ג השערה מין אזא פאר
 די מיט יצחק" "עקדת פון קרובהשאפט דער בנוגע
 איז עם אז באמערקן, איך וויל י״ה 16 פון מיסטעריעס

 1.6 8301־1606 א״נ טעקסט פראנצויוישער א אויך פאראן
 סך א האט וועלכע (1520 מעץ אין )געדרוקט 6̂*1זנ31ו3זז1

 איז 1586 אין און סכעמע. יידישער דער מיט אנאלאגישם
 דייטש א פון איבערזעצונג טשעכישע א דערשינען פראג אין

 שיפער וועלכן ווינדאקעוויטש, שפיל. יצחק"־ "עקדת
 מייסנערם פון טעקסט טשעכישן דעם פארזען האט ציטירט,
 טעקסטן דאזיקע די מיט באקאנטשאפט גענויע א פיעסע.
 אנדער אן אין גאר פארשונג אונזער געפירט אפשר וואלט

 די אז געווארן, פעסטגעשטעלט היינט איז עס ריכטונג.
 שטארקסטן אם איז לענדער סלאווישע די אין דראמע ביבלישע

היס? דער דארף דעריבער טשעכן; די ביי רעפרעזענטירט

 חנה•" 8 פון טעקסט 8 ז8 באמערקן, איך וויל אגב דרך 2
 ׳(ע13110דח0301 אין זעגעל בנימין פצרעפנטלעכט האט פנינה״״שפיל

 .1893 אקמדעמיע( קראקעווער דער פון )ארויסגעגעכן 3ח1ז0גן010£102ז16



246 ר ע ט א ע ט ן ש י ר י י פון ע ט כ י ש ע ג ע ט ש ר ע י ד — י ק צ א ש י. 245

 באקעבען כל קודם זיך דראמע יידישער דער פון טאריקער
!. דראמע טשעכישער דער מיט

 "עקידת פון טעקסט יירישן אין פעלט עם וואס דאס
 מוסטער פוילישן כלומרשטן דעם פון סצענע שענסטע די יצחק"

 האבן געמוזט האט פארפאסער יידישער דער אז באווייזט,
 טעקסס דער דאס איז אפשר מוסטער. אנדער אן זיך פאר
 *ע ק דא נ ווי דערמאנט עס וועלכן וועגן פיעסע, דער פון

?2פעטערבורג אין זיך געפינט ער אז וויטש,
 ,11 )שיפער יוסף״ ״מכירת פון רעקאנסטרוקציע די

 רי טעקסטן. "טראדיציאנעלע" דריי אויף געבויט איז (34
 אין פיעסע באליבטסטע די געווען איז ,,מכירת״יוסף״״שפיל

 אמאל זיך האט שערער רעפערטואר. יידישן אמאליקן
 די כמעט איז יוספן פון געשיכטע "די אז אויסגעדריקט,

 ליבע" די אוי&דרוק צום קומט עס וועלכער אין איינציקע,
ליידנשאפט".
 אנגע־ ווערנער שוין האט אריגיבעלקייט דער בנוגע

 סך א איו 1856 פון טעקסט לעמבערגער רער אז וויזן,
 מעקסש עלטערן אן אלנפאלס פארטרעט אדער עלטער
 ריכטיק שיפער האט פרט דעם אין נוסח. שודטס איידער

 פאר אים מיט אפערירט נישט און נוסח שודטם ^פגעשאצט
 זיך זאל וועלכע יוסף׳/ "מכירת פון רעקאנסטרוקציע זיין

 פארגלייך א ביי הגם י״ה, 16 פון ראמען די אין אריינפאסן
 זייער אפטמאל זענען גראמען די אז פעסטשטעלן, זיך לאזט

 דעם פון מחבר דער אז געדרונגען, איז דעם פון ענלעך.
 טעקסט, עלטערן אן מיט באנוצט זיך האט טעקסט שודטשן

נוסחאות. "טראדיציאנעלע" די אויך שטאמען עם וועלכן פון
 יוסף-דראמעס פון אויפפירונגען די שייך איז וואס

 מיט ווערן דערגאנצט ידיעות די דארפן (,38 ,1! )שיפער
 יוסף־ א אויפגעפירט מען האט 1494 אין פאקטן. פאלגנדיקע

 — 1524 אפאסיאףשפיל, אין 1514 לוווען, אין דראמע
.3 אאז״וו מאגדעבורג אין — 1534 מאינץ, אין

 ווערן, נגעוויזן א דארף משפט" המלכם "שלמה בנוגע
 אטייל דאס איז 1912 פון טעקסט אינטערעסאנטן דעם אין אז
שאול מיט אן זיך הייבט וועלכע שפיל, אגאנצער פון

 ?01801111(1 1.6 ג11816ז6 (16 ¥161 1(5 3־ ;זע 1
 האט יצחק" "עקידת פוילישן פון טעקסט דעם \.011 ז׳ 1 0161116

 ,1339 ווילנע, (^¥\,1ז6\71<1 11(6ז301<16 אין אפגעדרוקט קרצשעווסקי
 אנצרווייזן, כדצי איז ציטירן שיפערם פון מעטאדע רער פאר א״וו. 88 1

 דעם פון קוועלףצפצרצט גצנצן רעם נאכצושלעפן ליב האט ער אז
 גע• ווערן (11 )באנד 30 ז' למשל, אזוי ציטירט, ער ררעלכן מחבר,
 רער—(119 )ז׳ ווינדאקעוויטש 713 קוועלן צריי הערה דער אץ בראכט

 ביי• אזעלכע אנדערער. אן אבער איז ציטירן שיפערם פון איינדרוק
 סך, א ברענגען מען קען שפילן

2 ¥\ 111 (1 3 1< 1 6 \7 10 2. 7631ז 10(10\77 \7 (13\706ן
?01806 1902. ק 120.

3 01612603011 1, 58; ¥\ 611 6 ס . 061־ 3קץ^11-
 80110 ס]86ק11 1ס1 1)131113 1168 16 ]0. ק 22—72.

 דצרף עף ר ק אנשטאט אנאמען: וועדן קאייגירט אויך ,-ףדצ עס
גרעף. ויין

 באזיגט המלך שלמה ווי רעם, מיט זיך ענדיקט און המלך
 באגעגנט!(, ווינציק מאשיוו, אינטערעסאנטער )א אשמדאי דעם
 בכלל איז משפט מיטן סצענע די אז אנצונעמען, איז עס

 זעלבשטענדיקע קיין נישט—שפיל א פון טייל א געוועזן
.4 פיעסע

 פון טעקסט דעם אין אז באמערקן, צו כדאי איז עם
 שיסן צו באפעלט ער ווי באכדעם באלד שלמה, הייסט 1912

 יהוידע, בן בניהו אריינרופן זאל מען מוטער, פאלשע די
אשמדאי. מיטן סצענע די אן זיך הייבט עס און

 1912 פון טעקסט דאזיקער דער פארמאגט אלגעמיין אין
 פראגמענטן, די וואס עלעמענטן, שפראכלעכע זעלבע די

 אבער גיבן זיי פרילוצקין. פון פארעפנטלעכט זענען וועלכע
 קאנסטרוקציע בעסערע א פארמאגן און באגריף גאנצן א

 קום זיי אויף זיך שטיצנדיק דיאלאג. אלעבעדיקערן און
 נישט מער איז משפט" השלכם "שלמה אז אויהפיר, צום איך
 עס ווען צייט, דער מיט אפשר שפיל. א פון טייל א ווי
 קאט" און לאנגע אזא שפילן צו אוממעגלעך געווארן איז

 באזוב־ געשפילט פראגמענט יעדן מען האט זאך, פליצירטע
ווערן. באוויזן אבער באך דארף דאס דער.

 פרי־ אין ד^קטאר״שארלאטאן מיטן אינטערמעדיע די
 און ייבגער איז טעקסט דער אז באווייזט, טעקסט לוצקיס
 פון איינפלוס אונטערן האט מען ווען י״ה, 17 פון שטאמט

 איגטערמעד-־עס. מיט אפערירט ארטע" דעל "קאמעדיא דער
 איז פאלקס־שפיל יידישער דער פון נוסח עלטערער דער
 די איידער פאטעטישער, און ערנסטער געווען מאל אלע

טעקסטן. שפעטערדיקע
 האנס צווישן ענלעכקייטן די באשטייען וואס אין
 האט טעקסט אונזער און ]0(11011101 8310010015 סאקס׳עס

באוויזן. נישט שיפער
 איז ער אז ]״,0(1101001 ?311(118״ מיט ביישפיל דער

 באגרעדע־ קיין נישט איז פוילן, אין פאפולער אזוי געווען
 אויף איז פיעסע דאזיקע די וואס דעם, צוליב שוין טער,

 לויט מיינט. שיפער ווי פאפולער אזוי געווען נישט פויליש
 גע" געווען איז פארידיס" "יודיציום אז אויס, קומט אים

 אמתן דער אין וואס צייט, דער אין — מאל פיר דרוקט
.5 1542 יאר אין מאל, איין נאד געדרוקט געווען דאס איז

 אויך שיפער באהאנדלט אינטערמעדיעס די צווישן
 דאקסאר״שארלאטאן מיטן אינשערמעדיעס באקאנטע די

פרעמדער, א טיפ ד^זיקער דער איז אונז ביי (.59- 56 11)

 אינסצענירט וועלכער טעקסט אלט׳דייטשער איינציקער דער 4
 035 8ק11 700 הייסט: און 1461 פון שטצמט משפט״ המלכם ״שלמה

אין אפגעדרוקט ,1<001£ 83100100 0111 (160 2\767611 ז?3\760,
̂ 101117 זס( 1.1(6ת310ז£6801ו101116 1874, 111, 13—16.

 פצר• צו געלעגנהייט קיין געהצט נישט נאך ליידער האב איך
טעקסטן. אונזערע מיט שפיל דאזיקע די גלייכן

?,1־306 111010^10206 אייסגצבעס דריי צנדערע די 5
 איינה און 1537 ,1502 פון שטצמען און לצט״נישע זענען ¥ ,1897

יאר. צ צן
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 )ער מערב־אייראפע פון איבערגענומען אים האבן מיר און
פאלקבשפילן!(. סלאווישע סך א אין פעלט

 טשעכיש א מיט שייכות אין אז אנווייזן, דא וויל איך
 ד^קסאר. א מיט טון צו מיר האבן "עקידת״יצחק״״שפיל

 זאל ער יצחקן, זון, טויטן זיין צו דאקטאר א רופט אברהם
 געקענט טיפ דער האט טשעכן די פון מאכן. לעבעדיק אים

? שפילן אונזערע אין אריינדרינגען
 היינט, מיר ווייסן אויפקומען זיין שייך איז עס וואס

 דאזיקער דער זיך באווייזט יארהונדערט 12 אין נאך אז
 פון טייל אינטעגראלער אן שנעל זייער ווערט וועלכער טים׳
 אפטייקער, אן נאך ער איז פריער פאלקס־קאמעדיע. דער

 אויף ער אוואנסירט צייט דער מיט צאגד$קט$ר, א שפעטער
דאקטאר. א

 שוין מיר געפינען י״ה 14 פון מיסטעריע־שפיל א אין
כאראקטעריסטיק: זיין

4ץ6 6110460 0130111; 6ז 8זק601160,
4^6 5(0010160 013011( 6ז 68860.8

 בארימער, א קרעמער״דאקטאר, א פון טיפ א איז דאס
 טעקסט אונזער ? לאטיין פיקטירון א מיט רעדט וועלכער

 קאש פשוט האט באארבעטער יידישער דער אז באווייזט,
אריגינאליטעט שום קיין ארויסגעוויזן נישט און טיפ א פירט

 איז. פוריס״קידוש דעם און פורים־דרשרת די בנוגע
 נישט אויפגעקומען זענען זיי אז מיינונג, די ריכטיק נישט

 מאטעריאל, פאראדיסטישער דער י״ה. 15 אין ווי פריער
 אז באווייזט, דאוגידזאנען, ביי געבראכט ווערט וועלכער

.4 פריער סך א פאראדיע מין דעם מיט טון צו האבן טיר

 ווערט עס סינטעטישס. א איז קאפיטל זעקסטע דאס
 ליטערא־ דראטאטישעד דער פון כאראקטער דער בארירט

 הגם פיין, ליטעראריש ס׳איז י״ה. 16 בעתן יידן ביי טור
 "קאלעקטיווער פאטאס", "יידישער ווי באגריפן געוויסע

 אלג" גארנישט. זאגן באוואוסטזייף נאצי^נאל־רעליגיעזער
אריין! גישט קאפיטל דאס זיך פאסט פאלס

5 14 011. 6680111011(6 468 (1601561160 1_08(8ק16-
168 ,ק 15.

2 .?14 610 26 1. ^1ב11304100״6ח 2001 311460'501160
01־3013. גו/160, 1896, .ק 56.

3 1 1 1 11. 016 05161־־ 0114 ?38810118ק1616. 143116
.176—175 ,1889

 14 610 261. 8630111־61000״ 468 £6186101160 801120-

8ק16168 1סז 460(801160 1\411(61346.ז 1431ס£6זס 1898,213—215.

וועגווייזער: ביבליאגראפישער בעסטער רער
?•^0 4 1710. א 1418-011031 304 816!10£13ק111031

8עס\76ץ 0( (116 0611030 א611£1סס8 01־3013. ?1(151101״־ 1924.

צנאל^גיעם: פצר 4
1. 6 11 01 3 0 0. 016 ?31־0416 1ס1 ^1(16131161.־ -סס!//

 01־160 1922.

מצטעריצל: יידישן פארן
03 714 8 011. 1116 ?3104׳) 10 (116 ]6^1511 14(61־3־

<016. א¥6\ ¥011( 1907, {1358101.

 צוויי טאלגן קאנסטרוקציעס די צו דערגאנצונג אלם
 אין שפיל״טעכניק דער איבער אכט( און )זיבן קאפיטלען

 *מאטע אלם י״ה. 16 אין געטאס סלאווישע און דייטשע די
 פארמולן, אנגענומענע און רעמארקעס די דא דיבען ריאל
 פון אנקומען דאס פראקלאמירן לויפערם די וועלכע מיט

 אויסגע־ זיינען קאפיטלען צוויי דאזיקע די שוישפילער.
 שטארק נאך זיך לאזט מאטעריאל אנאלאגישעד דער צייבנט.

 אין בוך. קלאסיש היינצלס פון הילף דער מיט דערגאנצן
 געבליבן שיפערן זענען וועלכע טעקסטן, דערמאנטע די

 בא" אינטערעסאנטע סך א זייער פאראן זענען אומבאקאנט,
 שטארקער וואלטן וועלכע דערקלערונגען, און גריסונגען

שילדערונג. ריכטיקע אלגעמיין אין שיפערם געמאכט
 "עקידת אין פלאץ. אויפן זענען דערגאנצונגען פאר א

 (,1910 )ווילנע וו נא א לעב ק הלל פון פלאגיאירט יצחק״,
 אזוינע מיט פובליקוש דאס אקטיאר ערשטער דער באגריסט

ווערטער;
 הערען ליבע מייגע אייך, צו פריד אייך, צו ,פריד

 שטערין ניט זצל קיינער זיין רוהיג אלע כיטע איך
 גיקומען יעצט זיינען מיר רען
 ברומען צו און שאלן צו

 גלייך הערען אלע פאר
גיזעלין אלע פאר

 צושטעלין פאר יצתק עקדת
רייך" פאר און ארעם פאר

 דער אן הייבט (1912 )ווילנע שלמה״ ״חכמת אין און
באגריסונגג זיין אזוי אקטיאר" "פיערווע

מענטשין נוטע איר אוים נאר ,הערט
רומען אייך טוט וועלט די וואס
ווינשען צו אייך אווינט גוטען א אוב' מארגין גוטען איין

געקומען אריין הויז אין אייך צו בין איך אז
 קלונגען פאר הויז דיא טאן איך וועל דבורים מייגע מיט
 זונגען. טאן אייך איך וועל שאול מלוכת פון ליד א און

 ברומען צו און שלומען צו אויף נאר הערט
קומעך. אדיין פאיאץ איין דאך וועט באלד

 רע" און ארסע״״באגריסונג דעל "קאמעדיע טיפישע א
 פורים־ נישט־געדרוקטער א אין מיר געפינען פרעזענטירונג

 גע" און 1889 אין געווארן פארשריבן איז וועלכע שפיל,
 מיר באגעגענען דא זאמלונגען. כהנס ל. י. אין זיך פינט
 זיך שטעלט אקטיאר אזדער מאל, ערשסן צו□

 האט מען ווי פונקט נאמען, זיין ז^גט און ם$ר
 אט פאלקם־שפיל. אישאליענישער דעד אין געווען נוהג זיך
אריינפיר: רער איז

אליין זילבערמאן פאיאץ בין .איך
פארשטיץ צר אלעס געבין אייך תעל איך

קומפאניער מיין מיט אראף איך קומע
שיעות א אן גאר לייטען גיסטודירטע

מאן 21 אלע דא זייגען מיר
טיראן. רער )!( אנטערפרעה דער אונטער

וויסין פראכטיק מען קען פון רער פון
געניסען. פון רער פון וועלען לייטען גערריקטע אלע וואם
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ארויס! אונז צו קום פאיאץ צווייטער אך
 אריסו ביז אנפאנג פון גישיכטע אייער ציילט דער

דאמען און הערן איר אדיע אדיע,
צוזאמעף. ווייניק געאמוזירט אייך האב איך

 וועל־ אריינפיר, פראכטפולער קלאסישער, א איז דאם
 באקאנטע ביז־איצט די אין גלייכן קיין נישט האט כער

.1 טעקסטן
 מיסטעריע" פרעמדע פון פארמולן אנאלאגישע די ביי

 דורך געווארן אויסגענוצט נישט זאך, מאדנע א איז, שפילן
 גראד און "אחשורוש־־שפיל". דייטשישע איין קיין שיפערן

 פאר־ טייל שטאמען דארטן בון ווייל וויכטיק, זענען זיי
ביישפיל: א מולן.
 טראדיציאנעלער א אין

"שאול־המלך״־שפיל:
פפיילשמיד אנדרעאס

:1555 פפד״ט "אסתר"

 שמול קיניג דער פין "איך
וועלט". דער איבער שיץ איך

"גלית־דוד־שפיל": אין

 גרויסער דער גלית, בין "איך
 העלד

 גצנצע די ציטערט טיר פצר
וועלט".

 /18\76ס־[8 610 <!6010■ £1ס
60301§ 1011

 061¥3111§ 06106, חג 1601
.1306 00,1

 (70116) פאיט וואלטער
 £10 8661,־ 801160... 8ק161... 308

-46§43\1 .£811160 80611 6601 
1537 §£110:

603001§ 1611 £10 3866008 (\£
 £10 1<601§ ר\/611006 \701ו 1
).£610311

 די אין מיר געפינען לצים די פון פארמולן די אויך
 דייטשישע די אין ווי זעלבע, די פורים־שפילן יידישע

 "אסתר" קאמעדיע סאקסעם האנס אין פאסטנאכט־שפילן.
נאר: דער זאגט (1536)

1\136£ 3011, 8ק16ו0130, 610 2001111§ת ז6ץ6ס
^01( 6388 ^\1ז 008 3116 60(1־6060 3

געפינען מיסטעריעס מיטלעלטערישע די אין אויך

 .פציאץ", הייסן וועלכע לויפערם, די פון נעמען די בנוגע 1
 שפעטערדיקע די )אין *אקטיאר "פיערווע "צרגומענטצטאף", .,העראלד",
 שפיל",*שאול*"מלך אין אז ווערן, אנגעוויזן אויך דצי־ף — ווצ"צנטן(

 הייסט (112 ,1) זצמל־ביכער פרילוצקים אין נטלעכט5פצרע איז וזעלכע
 נאמען דאזיקער דער צז ערקלעי־ט, פרילוצקי ט. ע פא גאר פציצץ דער
 די אין ריכטיק. נישט אבער איז דאס אפשטצמונג. פרישער פון איז

 ווערט מיטלעלטער, פון שטצמען וועלכע טעקסטן, צנגלא-סצקסישע
 קאמיקער לץ, פון זין אין (£0613) פאעט ווארט דאם בצנוצט

זע; (.86קס=6תזס16ס8)

 .3 הערה 247 ז' זע: .£1 610261 ביי ביישפילן 3
 4 >0£. •א .!ג א31£30. ^08 660 ]0§606801תת6-
 ז00§60 1<311 ססע 1<1ס66611. £68186£ז111 1נ£111££800 1917.

)). 139 £.
 5 00. .) 1< 3 8 13 0. ^11-1<6וס£6.ס ]3£0£00£ (60 ]66.

.95—94 £. ,24—1923 .£11603100 006 0650£10£16

0. 771, 8 ס 8 £ 7• 8106168 10 (£6 )6761£וסקס6ס1 0!
1116 £001 10 1£6 £1123£61£3ס 0x10 .013013^6 1923, .ק 9.

אויך:
£31־3 1. £68 ]00§160ז8 60 £03066 30 000760 5§6.

למשל: ווי, נעמען סך א ער האט מיסטעריעישפילן די אין
זX£08110־, £03610011100, 06§608, 016)£10013013 ,£136001800

 1061, ף01 £10£0011 106010, 030100, 66 £066, 600010800,
.£388101 .,011 ,0£ ,1 6 2 10 £16 -0 .616 £3£3.

4 הערה 224 ז׳ זע: .8 0 £ 3 0 2 ביי ביישפילן 2

 פובליקום, צום ווענדונגען פון פארמולן דאזיקע די מיר
למשל:

 סא, £001 £001^60 006 0130,
€ 0

1,^) 65׳ 8^6260 0660 8130,״

 פרעקורסאר פון בקשה כאראקטעריסטישע מין אזא אדער
מאמענט: טראגישן א אין פובליקום צום

סס, \¥31ס6,( 8611§6 0073160, 014 0111.״
 אבער פאר, אקשיארן די זיך שטעלן דארטן אויך

 איז עם .3 צווייפן דעם אקטיאר איין פאר שטעלט אפט
 מיסטעריע־טע־ אין אז אבווייז, שיפערס ריכסיק בישט אויך

 אומצא" די פון דעקאראציעס. קיין געווען ניט זענען אטער
 נישש קען מען אז זען, צו איז היינצעלן ביי ביישפילן ליקע
מיטלעלטער. אין טעאטער דעקאראציעלאזן א וועגן ריידן

 וואלס גרים און קאסטיומען רעקוויזיטן, שייך א׳. וואס
 בא־י זיך וואלס שיפער ווען זאגן, מער סך א געלאזט זיך

 פון זכיונות פון מאטעריאל "טראדיציאנעלן" דעם מיט נוצש
 מאטעריאל דאזיקן דעם אן רוף איך צייטן. פארשיידענע

 אין האט קאסטיומאלאגיע בנוגע אויך ווייל "טראדיציאנעל/
 טרא- אויסגעהאלטענע אן געהערשט פאלקס־טעאטער ן יידיש

 פאדמאגן מיר וועלכע באשרייבונגען, דאזיקע די דיציע.
 רע" קנאפע די דערגאנצן קענען צאל, באדייטנדיקער א אין

 יידישן פון טעקסכן די אין געפינען מיר וועלכע מארקעס,
טעאטער־רעפערטואר.

 האש וועלכער קלעדען, פאן אפיציר דייטשער א
 —1796 יארן די אין מערקיש-פרידלאנד א אין געלעבט

 וועלכע פורים־שפיל, א זכרונות זיינע אין באשרייבט ,1801
בייגעוואוינט. האט ער

 לוס־ אויפגאבע די האש אונז, ער דערציילט מרדכי,
 בארד, לאנגע א טראגט ער עולם. דעם מאכן צו טיק

 אן שפילס אחשורוש היטל. קיילעכדיק רויט, קליין, א
 בא־ איז טרופע די אז איבער, ער גיס דערביי בארד. א

 מען האש דראפע גאיצע די מענטשן; זעקס פון שטאנען
 ווי פער נישט גענומען האט עם און זיצנדיק, געשפילט

.4 שעה פערטל א
 אלט־קעמפען אין געבוירענער א קאסטאן, י. ד״ר

 די פון זכרונות זיינע אין איבער גיש געגנט(, )פויזנער
 אין מען פלעגש זיי ביי אז יארהונדערט, 19 פון יארן 40
 זיך און פארשוינען אויטענשישע פארשטעלן פורים־שפלל א

 אויך מגיד. קאזשעניצער דער למשל, ווי זיי, ווי אנטון
,6 פיגורירט דארסן האט זשאגדארם א פון טיפ א

 מיר ווייסן פארשוינען אויטענטישע פארשטעלן וועגן
 בחור א האט למשל בריסק אין קוועלע. עלטערער אן פון אויך
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 גרים" דעם יאאן פון ראלע די געשפילט פורים־שפיל א אין
 מסתמא זיך האט דעם אין צייט. יענער אין דווקא צארנדיקן,

 האבן יידן בריסקער די וואט באגריף, דער אפגעשפיגלט
 האט וועלכער דער, און צורר״היהודים דעם וועגן געהאט
 דעם פארגעשטעלט ה^ט המנען, פון ראלע די געהאט

? גרויספירשט מאסקווער
 נאפאלעא:ס נאך באלד 1813 מען האט גראדנע אין

 זיך האבן אקטיארן די און "פורים־שפיל", א געשטעלט מפלה
.ג ארמיי פראנצויזישער דער פון מונדירן די אין אנגעטאן

 שטעלט וועלכע בוך, שיפערם אין צייכענונג די אפילו
 שליאכטשיץ פוילישן א פון קאסטיום א אין ממגען פדר

 האט עם וואס דערמיט, ווערן באגרינדעט קען (,165 )ז׳
 געשפילט האט המן פון ראלע די אז געטראפן, זיך

 דערויף האבן מיר קריסט. אנגאזשירטער אספעציעל
 סי" לויצקער דער האט 1726 אין באווייז. וויכטיקן זייער א

 8*11270) המנען״ פאר דינען ״צו קריסטן די פארבאטן נאד

.9 (23 ח ומג 3מ3

 פון השפעה אוממיטלבצרע די פ^רשן נישט קען מען 7
 מיטן נישט אפערירט מען אויב — ירישן5 אויפן טעאטער פרעמדן

 אין אנאל^גיעם די טשעכישן(. דעם )אחוץ מאטעריצל אוקרצאינישן
 ענען”ל מיר ווען בולט זענען דעק־^רצציעס אין רעקוויזיטן סטיומען,:3ק

 ק!0613 צנט^נעוויטש ד. פון (38—30 ז״ז )ספעציעל בוך דעם
.1919 פרצג ?,0818 ץ1?<31866<}0ק0 1631ק7

 די אין יידיש פון איינפלום דעם פצר און קצמעדיע דער פצר
זע: אינטערמעדיעם אוקרצאינער

1^0X3 9 3 0 80338 0. □043X00 7 קא3186880'1 00־
^6יג1 (1619—1819.) ג!1־8!8 1920.

 וו§ם ",11066? 1י04 83 1666״... ייד: א זאנט איגטע׳״מעדיע איין אין
 דיר אויף י$ר גוט 8 יידיש: פון איבערזעצונגג בוכשטעבלעכע א איז
(.192 )ז'

8 ח!¥\6131<16\71€2. ?16ז\¥526 1<0ת1?3816 ־ס^ג
ז6\7 עע ?01506. 1ז<31;6^ו 1893, .? 9.

 פאר א אפגעהיט אונז האט טראדיציע פרישע די אויך
 זענען וועלכע קאסטיומען, און גרים מכוח איינצלהייטן

 פילא" דער מאטעריאל. אלטן פארן דערגאבצונג פאסיקע א
 זיינעזכרונות אין באשרייבט הארקאווי אלעקסאנדער לאג

 אנטיילגענומען. האט ער איןוועלכער שלמה־שפיל׳/ "חכמת א
 לע־י סך א מיט צילינדער א געטראגן האט מלאך־המוות דער
 איבערגע־־ אן — אשמדאי דער אויגן!(; סך א )האט כער

 הער" אקסענע צוויי מיט מאסקע פעלצענע א פעלץ, קערטן
 אן ווי געווארן אויסגעזוגגען איז שפיל גאנצע די נער.

 טעקסט דער אז ווערן, דערמאנט אויך דארף עס אפערע.
 די צווישן הנביא נתן א געהאט האט שלמה" "חכמת פון

 אויפגעזוכט ניט איצט ביז נאף איז טעקסט אזא פארשוינען.
.* געווארן

 איינצל- טשיקאווע מיר געפינען פורים־שפילער וועגן
 5 )טשעמערינסקי( מרדכילע ,ר פון זכרונות די אין הייטן

.6ווענגעראוו פוילינע פון און
 טראדיציא" א אויך איז מאטעריאל דערמאנטער דער

 מיט און פורים־שפילן, די פון טעקסטן די ווי פונקט געלער,
 אים פון מיר קענען פארגלייכונגס״מעטאד א פון הילף דער

קא□־־ בנוגע דערגאנצונגען וויכטיקע זייער ארויסבאקומען

1 1(3680143 8. !13ק6 1103מ ס??381>10 8 ת7?00-
0x06 00^6^00. £8?. 0883?8ד X^, 314—318!

2 0. !'08367?!'. 0124601868838 801183 8 68•
?68. 1912, .ק 124.

3 1035 26^8 1(1. ץ^3מומסק16ח13 017 0 3, ?0-
16513 1 £11\¥7• א^11ת0 1840, 1, 43.

 ,1902 ,טעצטער״זשורנצל" אקטיאר. אלם איך הארקאווק א. *
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 ריירן עס וועלכע וועגן אאז״וו, אנסאמבל רעזשי, טיומען,
גופא. טעקסטן די קארג אזוי

 שי" צו צוגעבן איך וויל רעקוויזיטן אייניקע בנוגע
 פאר" "צו ווערטער די אז (,106-105 11) רעמארקעס פערס
 שפיז. א אויף נ^ר נישט זיך באציען געווער" מיין געמען

 צום שלמה זאגט שלטה" "חכמת ציטירטן אפטמאל דעם אין
באדינער:

5 געווער דיא נאך "באדינטער,
 שייד פון שווערד דעם אוים צי באדינטער,

קינד..." דאס צעשנייד און
 באדי" דער זאגט (1875 )ווילנע שאול״ ״מלוכת אין

גליתן: צו נער
באפעל א מיט אייך צוא גקומען איך בין איצונד"

]זו", טיסטעל קיין פאר ר,אבין מורא ניט זאלט איר אוב
זאגט: דוד קליינער דער און

גילערינט". ניט איך בין שווערר אונ׳ ביקס קיין צו ווהאר יא"

 שפעטער־ געוויסע זענען פיסטויל דער און ביקם די
 שווערד אבער טעקסט, אלמן אין א״נטערפאלאציעס דיקע
 אלטע די אין אפט זייער מען באגעגנט געווער אלס

ד. פורים־־שפילן
 אין שפילער צאל דער וועגן אויספיר דעם בנוגע

 דערמאנט דא דארף טרופע א אין אדער פארשטעלונג א
 גע־׳ וועלכע "פורים־שפיל", ציטירטער דער אין אז ווערן,
 זע" זיי אז לויפער, דער זאגט כתב־יד, אין נאך זיך פינט
 אבער איז אלגעמיין אין מאן. 21 פון קאמפאניע א נען

 פוילישע די מענטשן. 7-6 פון באשטאנען "קאמפאניע" א
 זעכצן ביז פיר פון י״ה 16 אין באשטיין פלעגן קאמפאניעס

 אין מען האט אקטיארן, געפעלט האבן עס ווען מענששן.
 פויערים אויך אפסמאל שולן, פון תלמידים גענומען פוילן
.8 מאסן־סצענעס( )פאר

 צווייטע די באהאנדלען זיבעצן ביז ניין קאפיטלען די
 כראנאלאגישער שיפערס לויט טעאטער יידישן פון תקופה

 וואנדערג־ די פון תקופה די ה, י" 17 דאס איז דאס סכעמע.
 ווי זעלבע די איז פארש־מעטאדע די קאמעדיאנטן. דיקע
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 גע־־ איבער זיך חזרן אפטמאל קאפיטלען. פאריקע די אין
 גישט איז עם ווייל תקופות/ ביידע די אין ענינים וויסע

 שיפער "ווינדיצירט" צייט א פאר וראם פאר קלאר אלעמ^ל
 דעם למשל נעמען לאמיר טעקסטן. "מראדיציאנעלע" די

 שיפער פירט (57—56 )ז׳ טעקסט איין דאקטאר-שארלאטאן.
 (179-178 )ז׳ צווייטן א און י״ה 16 פון תקופה דער אין אריין

 *001111116913 ג<611י 3116, מיט באריר־פונקטן די י״ה. 17 אין

 קא־ די אין שפראך פארבראקטער דער אין שיפער געסינט
 כאראקטעריס־ אויך אבער זענען וועלכע אאז״וו, לאמבירן

מיסטעריע־שפילן. די אין טיפ דאזיקן דעם פאר טיש
 דע־ און "פראזע", דאקמאר דער רעדט דארטן אויך

 נישטא. אייגנטלעך אונטערשייד גרויסער קיין איז ריבער
 "פאלקסטימלעכקייט" און לעבעדיקייט פון שטריך דעם אפילו

 ארטע" דעל "קאמעדיא אין דאקטאר־־שארלאטאן דעם פון
 דער מיסטעריע־שפילן. די פון טעקסטן די אין מיר געפינען

 אויך אבער פארגרעבטקייט, אין נאר אפשר איז אוגטערשייד
 "אסטער־שפילן" די אין ניבול־פה דעם אויף אלעמאל. נישט

 ווירטי. לרדרויג אנגעוויזן שוין האט פאסיאנס־שפילן" און
 עלטעי־ איז ער פוריס״רב. מיטן זאגן מען קען זעלבע דאם
 נעצוימטן נישט פון אויסדרוק אלם סיי טיפ, אלס סיי

מיינען. צו נוהג זיך איז מען איידער ליצנות,
 הים, ענגלישער מאדערנער א וועלן נישט זאל עם ווי
 דאס אפלייקעבען ארטע" דעל "קאמעדיא פון טאריקער

 גע־ מיטלעלטער. מיטן טעאטער דאזיקן דעם פון שייכות
 וועלכע די, מיט איינשטימען מוז מען און ניט, פארט עם לינגט

 פארט־ א אויף ווי ארטע", דעל "קאמעדיא דער אויף קן קו
 פאר־ זיך פארשטייט טעאטער, מיטלעלטערישן פון זעצונג

 טעאטראלישן אין פארסיפט אויך און אינהאלט אין ענדערט
 אין פארט ער שטעקט זיינע טיפן סך א מיט זינען,-אבער
 דמ11€3) סאלדאט־בארימער דעם למשל נעמט מיטלעלטער.

נ. אאז״וו דאקטאר־שארלאטאן דעם §(,101־108113
 אלגעמיינעם אן שיפער גיט קאפיטל ניינטן דעם אין
 השפעות אירע און קאמעדיאנטן־קונסט דער אין אריינפיר

 דער טעאטער־קונסט. סלאווישער און דייטשער דער אויף
 וואס מיך. וואונדערט עם הגם קלארער. א איז אריינפיר

 סאציאלאגיש אינטערפרעטירט נישט דא האט שיפער גראד
עוואלוציע. ד^זיקע די

דרא־ דייטשן דעם וואס איז, טעות פארדראסיקער א

י 1 1 (11. □16 08(61-1109 1נ3881חס39ק1616 □ 3116
 1889, .ק 206-208.

אריך; סארגלייך
□ 6111261. 061511101165 801ו3ט5ק161 □311161112 1898,

£3881111

9 ./אג 81111111 7116 001111116013 9611׳ 3116. א6/י\
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פצרגלייך:
¥1 11X33111680x1 מ 7631£ ״001111116913 9611׳ 3116״. .

 ח6קד0קיז311 1916, £3851111.

 רופט (1605 געשטארבן ג,^6)ז אייזער יאקאב מאטורג
(.122 ,121 )ז׳ אייעד אן אומעטום ער

 פאר־ קאמעדיאנסן יידישע די פון רעפערטואר דעם
אויף: סכעמע אלגעמיינער דער לויט שיפער טיילט

אקציאנען, (1
זיבגשפילן; (2
און אינטערמעדיעם, אדער צווישנשפילן (3
אאז״וו. באלעטן צירק־קונצן, (4

 אויספירלעכער אפ זיך ער שטעלט אקציאנען די פון
 פון ארים שיילט ער וועלכן "אחשורוש־אקציאן", דער אויף
 א פון סמך אויפן (.125 )ד טעקשטן "טראדיציאנעלע" דריי

 אלע אז אויספיר, צום שיפער קומט אנאליז שפראכלעכן
 "אקציאף. א פון טעקסט איין פון שטאמען פראגמענטן דריי
 וואריאנטן רריי אלע ווייל אויסגעשלאסן, נישט איז דאס

 גישט אויך איז קאנצעפציע די און טאן ערנסטן אן האבן
 גע־ מוסר־השכל א מיט טעקסטן אנאלאגישע יידישע. קיין

 גע־ ווערן וועלכע אחשורוש־שפילן, סך א אין מיר פינען
 האנס אז ריכטיק, נישם איז עם שרוארצן׳ ביי בראכט

 שוין דערציילונג. דיאלאגיזירטע א איז ,׳אסתר" סאקסעם
 בא־ קיניג, דעם מוסר זאגט וועלכער באר, פון ראלע די

 שום "אן קאמעדיע א זיין צו פון ווייס ס׳איז אז ווייזט,
 דך דריקט שיפער ווי — הינטערגעדאנקעף און פירושים

 ארו׳ים זאגט ושתי וועלכע "מאראל", די און (.131 )ז׳ אויס
 (,128 11 )שיפער ״אקציאן״ אונזער אין פרויען די צו

 )ציריך ער מור פון )=אסתר( □"6816ז“ קאמעדיע א אין איז
.3 באר א דורך אויסגעדריקט (1567

 די אז דערמיט, באשטרייטן נישט איך וויל דאך
 קאמע־ אונזערע באאיינפלוסט האבן "פאסטנאכטשפילן"

 קאמעדיאנטן ענגלישע די דורך אבער _ דירעקט דיאנטן
 פון געמיש א איז וועלכעד מוסטער, מין א געקומען איז

 וואנדערב־ דאזיקע די פון שפילן די מיט פאסטנאכטשפילן
אקטיארן. דיקע

 מגילת־אסתר פון ספור־המעשה דעד אז דעם, וועגן
 זאנן צוועקן, פאליטישע פאר ווערן אויסגענוצש פלעגט

פאקטן. ריי א עדות אונז
 אל־ דעם געהרגעט פאריז אין מען האט 1617 אין

 אוואב- פלארענטינער א ד׳אנקר, מארקיז פארהאסטן געמיין
 מאר־ א פאר געמאבט האט רעגענטין די וועמען טוריסט.

 מען האט 1617 אפריל טן24 דעם פראנקרייך. פון שאל
 71320(116 ח01׳\!6116 96 13 £619916, א״ג טראגעדיע א געשפילט

 פערסאניפיצירט געווען איז עם וועלכער אין ״,9̂*11130
 מיט געווען איז זעלבע דאס המן. אלם ד׳אנקר מארקיז

געי אנגעשריבן איז וועלכע "אסתר׳/ טראגעדיע ראסינס

 3 ק 11 9 ס 1 1 8 0 115,7312. £511161 1111 9 611 (5611611
 11119 ת611131610!8611611 □131113 968 1^01011113(101182611311618.

 1_61ק21§ 1898 .ק 52 1.(
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 מענטענו, דע מאדאם פון בקשה א לויט 1688 אין ורארן
 און X17 דער לואי קיניג צום געשדכנט דך האט וועלכע

3 המלכה אסתר אלם שילדערן... זיך געהייסן האט

 אין אסתר־טעמע דער פון פאפולערקייט דער וועגן
 אויפפירונ־ און פיעסעס צאלרייכע די עדות זאגן ענגלאנד

 ,1561 פון אויסגאבע אן פאראן איז עם י״.ז. 16 אין גען

 דער י״ה; 16 פון אנפאנג אין געווארן געשפילט איז !!עלכע
 האט ,1530 אין געשטארבן איז וועלכער וואלס, קארדינאל

.ג המנען געשפילט איר אין
 — 13511) וואלפיש מיטן הנביא יונה פון אקציאן די

 ווערט עס וועלכן אין מאנאלאג, א זיין צו מיר שיינט (136
 ווי פונקט יונה, פון סיפור־המעשה דער ערנסט דערציילט

 מאנאלאג הומאריסטישן( א )אמת מין אזא פארמאגן מיר
 יונה־קאמעדיע, דער מיט קרובהשאפט די פורים. איבער
 נארד־י אין 1605 מאי אין געווארן געשפילט איז וועלכע
 נאר איבער, גיט שיפער ווי דייטש, אויף )נישט לינגען

 ענגלישער דער איז צי צווייפלהאפט. זייער איז ענגליש(, אין
 ״3 1001410״ §1388 10ז 1.00(100״ קאמעדיע דער פון טעקסט

 נביא דעם וועגן קאמעדיע דייטשער דער פאר מוסטער דער
.8 אן עס נעמט שיפער ווי זיכער, אזוי נישט אויך איז יונה,

 גע• אויסגעשיילט פיין זייער זענען זינג־שפילן די
 טעקסטן" קארומפירסע און פארפלאנטערטע די פון ווארן

4X1 )קאפיטל פארמאגן מיד וועלכע

 געבראכם ווערן וועלכע רמזים, מוזיקאלישע די צו
 פון סוף דער אויך ווערן צוגעגעבן דארף שיפערן, ביי

 פובליקום, צום זאגט שלמה (.1912 )ווילבע שלמה״ ״חכמת
 וואן", )"פאידי אשמדאין ארויס טרייבט ער ווי דעם באך

אוועק!(: גייט ער און _ אים צו ער זאגט

 ערפילען געזצנג מיט מיילער אונזערע ורעלין "סיר
שפילך. זאלין מזיקע אז הייסען רועלין מיר און

מארש(, א שפילט מען )און

 גלית־קאמעדיע די אז אויספיר, אן צו קומט שיפער
 —גלית־זינג־שפיל די און נצחון דודם מיט זיך ענדיקש

 "חכמת פון טעקסט דערמאנטן דעם אין קרוינונג. דודם מיט
אןאלטע סימנים, אלע לויט בלי־ספק, אין, וועלכער שלמה",

 1־1 3 0 £ק ?111101. 83111010^6 1906, ביי: ביישפילן מער <

.ק. 11־12
 זייערע און דרצמעם ביבלישע צלע וועגן .11 ,ז דארט, 2

 מאנו־ דעם אין גערעדט אויספ־רלעך ווערט עננלצנד אין !;ויפפירונגען
 ז1ר6 .£(, <!* 063010615) טשעמבערס פון ווערק פירבענדיקן מענטאלן

19.3 1)£11^36611130 813§6. 0x101. אריענטירן לייכט זיך קען מען 
בצנד. פערטן סוף צום אינדעקם אויסגעצייכנסן דעם דצנק3

8 0£30166ז5 0. 0. 11, 280, 296, 111, 328.

 יובה־הנביא׳ אונזער צו "פאנדאן" 8 פורים״מאנאלאג, פון טעקסט א
י״ה. 18 סוף פון שט״מט ער .1909 מיסטיילונגען אין מאבאלאג,

 און שאול קיניג פון אקציע די אן זיך הייבט זינג־שפיל,
 די אשמדאי, איבערן זיג המלכס שלמה מיט זיך ענדיקט

 זעי אקציע, פיינע א פארמאגן וועלכע עפיזאדן, באזונדערע
 אנאנסירט וועלכער פאיאץ, דעם דורך צונויפגעבונדן נען

 ארוים טראבט מען ווען פארשוין. נייעם א פון אנקומען דאס
 און פאיאץ דער אריין קומט מארש", א "מיט טויטן א דודן

אזוי: אנאנסירט

 שליאמען סאד פלאץ פיינעם שיינעם 12 זאמען גארין זאמען, ,גארין
ראמען צו אפ

בראמען אלע תעיין יאל גיעפינט
 שטו" וועט ער קומען ער וועט באלי נאמען זיין איז אמה!ישי

ברומען און רעמען
 אויף אנידער זיך ער זעצט אן. היר קומט קיגיג דער ש-ימה

מראן. גאטם
שפילען". צוא אייף שלמה קיגיג דעם פצר שאלן צי און טיומייטן

 האט פאיאץ דער אז כאראקטעריסטיש, זייער איז עם
 רופט ניששא, באך איז ער ווען קיניג. פארן נעמען צוויי

 זיך, באווייזט ער ווען און "שליאמה״ן פאמיליאריש אים ער
קיניג", דער "שלמה אים: עד טיטולירט

 *האנד די פריער פאיאץ דער פארבינדט אזוי פונקט
 מען אז בעט, און אריין קומט ער טויט. שאולם באך לונג
געדולד: האבן זאל

 לענגען", דער פול ניט מיר ן י ל ע וו נצכט יזע "ד

 )אוב• דויערן גישט לאנג וועט פארשטעלונג די אז ד״ה
מיד(: פון טערגעשטר^כן

אצז״וו. ברענגען" ראפ8 אהער מיר וועלין קיניג דעם ,דוד

 שלמה" "חכמת זינג־שפיל די אז קלאר, איז דעם פון
 פאראיי" זענען רעלכע עפיזאדן, איינציקע פון קייט א ^יז

 בינוט וועלכער רינג, דער איז ער פאיאץ. דעם דורך ניקט
 עם וואו דארטן שפיל. דער פון טיילן באזונדערע די צונויף

 לענגער ד״ה דערלענגען", נאכט "די געלאוט נישט זיך האט
 ווייל עפיזאדן, איינציקע געשפילט מסתמא מען האט שפילן,
 שלום, פיינעם זעלבן דעם פיט זיך ענדיקט עפיזאד יערער

טרויער־מארש. א מיט
 די פון סמך אויפן ריזיקאליש זייער איז דעריבער
 וואו דעם, וועגן באשליסן צו פראגמענטן עקסיסטירנדיקע

זינג־שפיל. א ענדיקן זיך פלעגט
 איב" און פראלוזיומם מיט סכעמע אויפגעבויסע די

 יעזואי" די פון בוי דעם אנטשפרעכש וועלכע טערלודיומס,
 ראיה קיין בישט אויך איז (,147 ,11) זינב־דראמעס טישע

 פארפלאיטערט צו איז סכעמע די שפיל. יידישער דער פאר
 בישט האט וועלכער טעאטער, וואנדערנדיקן יידישן פארן

 איינגעפונדעווע" א וואס מיטלען טעכנישע אלע די געהאט
 ביסל א איז דעריבער און טעאשער, יעזואיטישער כער

 האט ער וועלכע סכעמע, שיפערם אנצובעפען שווערלעך
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 וועקכע סכעמע, א אלס פראגמענטן, יי לויט אויפגעבויש
,1 טעאטער יידישן אין תיקון איר געהאט אויך האט

 קאנ־ גוטע זייער מיר האבן קאפיטל צוועלפטן אין
 שאד, א נאר איז עם "אחשורוש״זינג־שפיל". פון סטרוקציעם

 אזוי־גערופע־ רער אומבאקאנט געבליבן איז שיפערן וואט
 גע" פארעפנטלעכט איז וועלכער טעקסט, "ווילנער" נער

 און נאטן מיט (1916 )ניו־יארק ן טווי לי א. דורן ווארן
 באמערקונגען• "פאכמענישע" כלומרשט נאאיווע זייער מיט
 מיר איז עם אינטערעסאנטער. אן אבער איז טעקסט דער

 לייפ׳ מיטן אפערירט שיפער האט צי קלאר, נישט ווייטער
 רואם טעקסט, שורטס מיט נאר צי 1697 פון כתב־יד ציקער
 וואריאנטן אלע אז ריכטיק, איז עס אים. אויף זיך ש.יצט

 נאענ־ א האבן "אחשורוש״שפיל" פון טעקסטן געקירצטע און
 מיש מוסטער איין לויט געבויט זענען און קרובהשאפט טע

 צינבערג סצענעס. און שינויים ספעציפישע פארשיידענע
 טעקסט, תחילתדיקן דעס רעקאנסטרואירן צו באמיט זיף האט

 _ איבערצייגנדיק נישט פאר פרוור זיין האלט איך אבער
.8 ווערן בארירט נישט דא קענען ורעלכע טעמים צוליב

 פא" מאגדריש קלאון אין מרדכי פון גילגול דער
 בלי" איז עם אנאליז. פארזיכטיקן ספעציעלן א אויך דעדט
 טיפן, צרויי פון צובויפגוס מעכאנישער א פארגעקומען ספק
 פריער י״ה; 17 סוף ארום שפעטער, געשען איז דאס און
מליץ־יושר. יידישער ערנסטער דער געווען מרדכי אין

 וועל- אינטערמעדיעס, אדער צווישן־שפילן יידישע די
 ורינציק ברענגען קאפיטל, דרייצנטן אין בארירט ווערן כע

 "דאקטאר״שארלאטאן" אלט־באקאנטער דער אלז$ נייס.
 הויפטפיגור, אלם שטן״ארלעקין מיטן אינטערמעדיע די און

 די "עקדת״יצחק״״זיגגשפיל. א אין זיך געפינט וועלכע
 מאטעריאל דער ווייל באטייט, קליינעם א פון זענען אנדערע

 בעטלער־אינטערמעדיע, די למשל, ווי ארעמלעך, נאך איז
 יארהונדערט 17 פון ליטעראטור פוילישע די וועלכער מיט
רייך. אזוי איז

 רעפרעזענטירם, בעסער שוין זענען איגטערלודיעם די
 די למשל פעלט עם קליין. זייער איז צאל זייער אויך הגם

 א (,1902 )לעמבערג "אחשורוש״שפיל" פון אינטערלודיע
.3 תנאים א אויף און פסח של הנדה אויף פאראדיע

זע: 1
 .] 2 6 10 16 .ז 81110160 סס0 8611ז3£6 20ז 06-
 86111611(6 061־ ]0801(601(0016016 סס0 068 <!108(61־0130138.

 פא־־ דער פצר ריי צ פצרעפנטלעכט זענען דארטן .10311113111־2 1891
סצענצריומם. וויכטיקע זייער רצלעלן־יפארשוגג

 אמבעסטן: אינפארמירט זינג׳שפילן ענגלישע פון טעכניק דער וועגן
 80 116. 016 81ח25ק1616 06ז 61120861160 <!00160130(60

 0110 111160 א361ו1ס1£61 10 )60180111300£, 100113110 סס0 81(30-
01037160. !3£ס113קזס 1893.

.1923 ,צוקונפש", ג

 (66—65 11 )שיפער את״ ״הרי אויף פצראדיעס די צו 3
)אין מאטעסדארף פון טעקסט פיינערער דעד ורערן צוגעגעבן דצרף

 צונוי"" איז עם וועלכן אין קאפיטל, פערצנטן צום
 באלעטן, און צירק״קונצן איבער מאטעריאל ביסל א געזאמלט

 האט ״01016860״ טאנץ דער אז ווערן, באמערקט נאך דארף
.4 (1ע13ז0821<3) "מארושקא" אין פארוואנדלט זיך פוילן אין

 אויף אנווייזן שיפער פרוווט קאפיטל פופצנטן אין
 "קאמעדיא פון מאסקעס איטאליענישע די פון שפורן די

 איבער" איז אנאליז דער שפילן. יידישע די אין ארטע" דעל
 ער, נעמט וואנען פון נישט, אבער פארשטיי איך צייגנדיק.

 איטאליענישע די פון ? זולל־וסובא א איז קאפיטאנא דער אז
ארויסברענגען נישט שטריך אזא זיך לאזט עקםטןט

 צו־ נאך דארף ארלעקין יידישן פון מאםקעס די צו
 למשל איז אזרי אשמדאי. פון מאסקע די ווערן געגעבן

 פראוועט אשמדאי דער וראו ,1912 פון שלמה״ ״חכמת אין
 נישש שוין פיר ערלויבן ליידער המלך. שלמה מיט לצנות

 אויסצוגן. גרעסערע ציטירן צו ארטיקל דעם פון ראמען די
 אפצודרוקן צייט דער מיט מעגלעך זיין אפשר וועט עם

שפיל. דאזיקער רער פרן טעקסט פולן דעם
 ריכ־ איז קלאון, דעם ורענן קאפיטל, זעכצנטן אין

 פון הומאר גראבלעכן רעם אויף געורארן אנגעוויזן טיק
 די מיט קרובהשאפט זיין אויף און קלאון יידישן דעם

 האט קלאון אונזער קאמעדיאנטן. ענגלישע די פון קלאונען
 אוק־ דער פון ציגיינער טיטן אריך ענלעכקייט סך א אבער

 דעם פון זען צו איז עס ווי פאלקס־קאמעדיע, ראאינישער
וואזניאק. ציטירטן שוין

 שטיפס (213 )ז׳ פערד אויפן נאר א פון בילד מיטן
 וועל־־ י״ה, 19 אנפאנג פון לץ איידישן פון באשרייבונג די
.6היימאן פון זכרונות די אין געבראכט ווערט עם כע

 שפיל״טעכי די באהאנדלט קאפיטל זיבעצנטע דאס
 איידישער אויף רמז א קאמעדיאנטן. יידישע די פון גיק

 "ספר בארימטן דעם אין מיר געפינען קאמעדיאנטן־מרופע
אבער — 1823 יאר אין געדרוקט איז וועלכער הקונדס״,

 — 481 11 פאלקסקונדע״ יידישע פיר ״יצרבוך אין אפגעדרוקט ביימען(,
נוסח: דער איז ד^ס .482

את הרי
 געווצרט דיר אויף לצנג שוין ה$נ איך

לי מקדשת
 פרי. צו נאך אבער מיר איז עם

זו בטבעת
 קו ע עזא בעקימע אלעווייל נאך העט איך

וישראל משה כדת
מצל צלע באך מאן קריגט עפעס עזא

 געשריבן דאס אין יצדבוךי" )אין
אותיות(. לצט-יגישע מיט

 .310 ,1 1892 ^1606001 אין ?(3x71081(1) פצוויוסקי 4

 5 1\4. 8 30 0, 1116 10181015■׳ 0! 1116 !03ז16סף1ה306.
 ¥01 1, .ק 137-157.

אויך: זע
8 011111. 1116 0010016013 0611* 3ז!6. 1912.

6 .61300861111061110260£. 861־1111 1909, .ק 111—113.

117! שריפטן פילאלאנישש
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 דאזיקער דער אין י״ה. 19 אגפאנג פון ער שטאמט שטאמען
 אזוי ווי מיר, לייענען פאראדיע אינטערעסאנטער זייער
קאמעריאנטן: אדער מיליטער באגריסן קונדס דער דארף

 מכה ותוף העיר בתוך קאמעדיע או חיל "אנשי
 ולהביט בתוף המכה לפני לרוץ הקונדס צריך — לפניהם
? בפניו״

 דערקלערונגען מיס אויפשריפטן געווען זענען עם צי
 זיכער, אזוי נישט איז האנדלונג די פאר קומט עס וראו
 אנמערקונגען די (.229 11) אויסטייטשן דאס וויל שיפער ווי

 איז איצט ביז און טעקסט, געדרוקטן פון שטאמען קענען
 דעקא" פון סוראגאט א אלם אויפשריפשן די פון ענין דער

 אין מאנגל צוליב געווארן אויפגעקלערט נישט ראציעס
 א ווי מער נישט אלז$ בלייבט עם באווייזן. פאזיטיווע

השערה.
 — 231 11) טעאסער יידישן פון באזוכער די בנוגע

 קלאסן סאציאלע אלע אז ווערן, צוגעגעבן נאך דארף (232
 יצחק", "עקידת אין פארשטעלונג. יידישע א באזוכט האבן
 "פארפאסוגג׳/ זיין אלם אפגעדרוקם האט וו א באג ע קל וואס

מיר: לייענען
 גלייך הערען צלע "פאר
 גיזעלען צלע פאר

 שטעלין צו פאר יצחק עקדת
רייך". פצר און ארעם פצר

 פאנד צורייטן שיפערם פון קאפיטלען צוויי לעצטע די
 און פאלקס־דראמע צווישן שיידוועג "אויפן קעפל: דאס טראגן

 דער פון און אפערע דער פון תקופה )די ליטעראטור"
דראמע(. ראציאנאליסטישער

 יידן ביי דראמען ראצי$נאליםטישע פון טיפ דעם צו
 וועל• מכירת״יוסף״שפיל, די צו רעכט מיט שיפער רעכנט

 די "מערקווירדיקיימן". שודטם פון באקאנט אונז איז כעד
 מאל ערשטן צום דערשינען איז וועלכע דראמע, דאזיקע

 פראנק" אין געווארן אויפגעפירט אויך איז און 1708 אץ
 א צו צוגעשריבן היסטאריקער סך א האבן _ פורט־מאין

 צו זיך באמיט שיפער לימבררג. פאן בערמאן געוויסן
 שודט ווי ,“¥6ז(6ז11"ז^ דער געווען איז לימבורג באווייזן,אז

 וועל" דער, רעזשיסאר, מין א מיינט דאס און איבער, גיט
 געהאלטן, האט 3 ווערנער פיעסע. די שטעלט כער

 דער פון באארבעטער דער איז לימבורג פון בערמאן אז
 פון ענין גאנצער דער אפשר איז פאל דעם אין פיעסע.

 די שוין בארירט מען אויב וויכטיק. אזוי נישט מחברשאפט
 "פערפער־׳ אז שורטן, ביי טעקסט פון קלאר דאך איז פראגע,
 קאמפילא־ מין א צוזאמענשטעלער, א מיינען קען טיגער"

 פון כאראקטער קאמפילאטיווער דער טעקסט. א פון טאר
פארגלייכט מען ווען בולט, ווערט מכירת״יוסף־שפיל דער

 ,יעווי אין מגיד דוד פון פארעפנטלעכט הקונים" "ספר 1
.501 ,ז 1913 סטצרינצ" רעיסק&יצ

.56 ז׳ ,2( 1. 0. ^11. 110 0 £11. 1889, אין 3

 הישר פפר
(1706 )ס״ם כה דף

 ווארם קלאגליכי דייני זון ליבר
 גאנגן. אורן צו מיר זיינן

 האב מוט און העכשטי דר דורך
אגטפאננן. זיא איך

 אנטוועקט מיך האבן טרענן דייני
. .שלאף מיינם אויז

 אלמעכסיגן דען גאט אויף ליין נורא
 האפן און טרויאן פאר דיין שמעל

 גליק העכשטש דיין ווערשטו זא
 גיטראפן אן האבן

אצז״וו

 וועל" הישר", "ספר פון טעקסט מישן פראגמענטן געוויסע
 אויף 1706 אין פראבקפורט״מאין אין דערשינען איז כער

 ווערט פאראלעל אזא פון יידיש. אויף און העברעאיש
 הויפט״קוואל דער געווען איז הישר" "ספר דער אז קלאר,

 נישט איז עט מכירת״יוסף־שפיל; אונזער פון טעקסט פון
 ישיבה" האמבורגער און פראגער די אז אויסגעשלאסן,

 און שפיל, די "פערפערטיקט" קאלעקהיוו האבן בחורים
 "פער" אלס דערמאנט אויך ווערט לימבורג פון בערמאן

הויפט״דירעקטאר. דער געיוען איז ער ווייל פערטיקער",
 דער ארס זעט אזוי ווי אילוסשראציע, קליינע א
 באארבע" דראמאטישער דער אין הישר" "ספר פון טעקסט

.1703 פון "מכירת״יוסף" פון טונג

יוסף מכירת
(256 111 שורט לויט ,1703)

 את שמעתי בגי יוסף בני בני
 ראיתי צעקותיך קול ואת בביתך קול
 בני צרתך את ידעתי דמעותיך; את

 רב יגון לי ותוסף עליך לי ויצר
 חכה בני יוסף בני ועתה יגוני על
 כי תירא ואל לו והתחולל ה׳ את
צרה מכל אותך יציל הוא עמך ה׳

אעז״וו.

 פאראן זענען אנאלאגיעס באשיימפערלעכע אזעלכע
 "מכירת אונזער אז אויסגעשלאסן, איז דעריבער סך. א

 גיכער מוסטער; פרעמדן א פון אנטנעמונג אן איז יוסף"
 קוועלן, יידישע לויט באארבעטונג נעלע אריגי אן דאס איז

 רא־ הערשנדיקער דאמאלטיקער דער פון נוסח אין אבער
דראמע. ציאנאליסטישער

 געהערט עפאכע דאזיקער דער פון טיפ צווייטן צום
 דער פון אויסגאבעס די וועגן ואחשורוש". אסתר "אקטא די

 שיפער דערמאנט. פריער שוין איך האב פיעסע דאזיקער
 עם וואס דערפאר אפערע, אן אסתר" "אקטא אין זען וויל

 זיני צום סטראפעם די אמת, אריעס. פאר א פאראן זענען
 איבעריקע די אין ווי אנדערש, געבויט זעבען גען

 צורעכענען אויך געקענט וואלט מען וועלכע זינג־שפילן,
 נעוויסע איבערחזרן דאס אפערעס. פון קאטעגאריע דער צו

 כאראקטעריסטיש אזוי איז ראם מאל, פאר א אויסדריקן
 טעקכטן אנדערע אין אויך מיר באגעגענען אריע, אן פאר

 קליין, אזוי אסתר" "אקטא אין איז געזאנג״נומערן צאל די
 א גיכער איז עם אפערע. אן פון ריידן קוים קען מען אז

 גייסט אין זענען וועלכע אריעס, פאר א מיס מעל^דראמע
 ווערט אסתר" "אקטא אין רעמארקעס די אין אפערע. אן פון

 זינגען. צום איז דאס אז אנגעמערקש מאל 5 אדער 4 אפשר
 פאע" אין נאר זאגן". "צו איז טעקסש גאנצער דער כמעט
 געזעגענען המנם אדער קלאגן וושתיס ווי סצענעס, מישע
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 אן פון פארמען באנוצט ווערן וועלט, דער מיט זיך
אפערע״אריע.

 איו וועלכע ,1718 פון "אחשורוש״שפיל" די אויך
 עם הגם אפערע, קיין נישט איז אמסטערדאם, אין געדרוקט

 איך וויל אגב דרך אפערא". איינר "גלייך אנגעשריבן איז
 מיטן ענלעכקייטן סך א האט טעקסס דער אז באמערקן,

 אויף זיך דא אבער קען איך _ אסתר״ ״אקטא פון טעקסט
אפשטעלן. גישש אים

 גענוג דעם פון פאדייטשטער שסארק א פלאגיאט, א
 פיעסע, די איז אסתר׳/ "אקטא פון טעקסט דייטשמערישן

 .1780 יאר אין אמסטערדאם אין דערשינען איז וועלכע
באקאנט. נישס שיפערן איז טעקסט דאזיקער דער

הייסט: פיעסע די
 אוגד אסתר ן דורך יודן דער רעטונג "ער

 ן ענרע פריידליכעס אונד ן שפיהל .טרויאר ן מרדכי
 גלייכן ן דערא אויף נימאהלט וועלכיש טייהלין. פינף אין

 אונד איז ווארדן ן גישפיהלט אודר גידרוקט מאניהרן
 פרימיעאורס ן דרייא ביקענטע דיא דורך גפיהרט אויף

 איין אויף אוגד ן הירש דוד געטץ ן שפיל דיזעס
 פר מיט גריכט אין מאניהרן מעסיגע טעאטער רעכטי

 נייאה גאנס איין אויף אהרט ן רעהדיגם דער ענדרוגג
 טייטשי ריכטיגע ן אויף ריינע דער אין מאניהר

 ב ק א י דורך ן קוריגירהט אוגד גיזעציט. איבר שפראכע
 דוד ן בייא קויף צו זיינן דיזה ן מפוזנן יחזקאל ,בר

 שמעון ר׳ ביי אור ן המלך דוד הנקרא ק ל א פ
 ]אמסטערדאם ן פלאהמבורג אויף וואלפנביטל

,80 קליין בל׳ 26 תק״מ[

 ביי וואלפנביטל, שמעון ר׳ זעלבער דער איז דאס
 אויס־ דריטע די קויפן 1774 אין געקעגט האט מען וועלכן
 דער ארויס טאקע איז אים ביי אסתר"; "אקטא פון גאבע

פיעסע. פאפולערערער דער פון פלאגיאט דאזיקער
 אנא" דעם פון תקופה די שליסן פיעסעם דאזיקע די

 יידן. ביי טעאטעריקונכט אנאנימער דער און טעאטער נימען
ווערק. צווייבענדיק זיין שיפער אויך שליסט זיי מיט

 פון סך־הכל א מאכן שורות פאר א אין זיך ווילט עם
ארבעט. שיפערס פון אנאליו אונזער

 אין שארפזיניקייט סך א ארויסגעוויזן האט שיפער
 טעאטער" יידישן אלטן דעם רעקאנסטרואירן און אנאליזירן

 אין כמעט איצט ביז פארמאגן מיר וועלכן רעפערטואר,
 מעטאדע גוטע א זייער אויסגעקליבן האט ער פראגמענטן.

 אלגעמיינע די מיט קוועלן־בלויזן יידישע די דערגאנצן פון
 צייט־רא" די אין מאטעריאלן אונזערע אוועקגעשטעלט און

 און אינהאלט זייער לויט זיין דארפן זיי וועלכע אין מען,
 ער אנדערע. ביי מאטעריאלן זעלבע די מיט קרובהשאפט

אנאלא" די פון פארפירן ווייט צו געלאזט אבער זיך האט
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 קין נישט זיינע השערות סך א זיינען דעריבער און גיעס,
 מיט פארשויגס־ארבעט דער אין וועלן און באגרינדעטע

 עם וועלכן אויף באזיס, דער ווערן. אפגעמעקט צייט דער
 אלעמאל נישט איז אנאלאגיעם, דאזיקע די געבויט זיינען

 וועלכעזיינען טעקסטן, די גוט קען שיפער אויב פעסטער. א
 פארפעלט!(, ער האש סך א )און צוטריטלעך אים פאר גערוען

 טעקסטן, פרעמדע די מיט באקענט ווינציק אבער זיך ער האט
 פארשונ׳י אנאלאגישע זיינע פאר אפערירט ער וועלכע מיט
ארבעט. דער פון פונקט שוואכער דער איז דאס גען.

 סך א זייער געהאט מען וואלט מעטאדאלאגיש
 דעם אפ נישט היט ער ארבעט: שיפערס קעגן אויסצוזעצן

 אפש" אפערירט און קוועלן ערשטע די באנוצן פון פרינציפ
 )אנקאנא. האנט. פערטער אדער דריטער א דורך מאל

 פאטטנאכטשפילן! סאקסעס האנס אפילו וויילען,
 אויף מערסטנטייל קוועלן, אויף טיילווייז בויט ער אאז״וו(,

נישט. אמאל און פארלאזלעכע אמאל קאמפילאציעס,
 דען שפיגלט צי שולד? שיפערס דא איז צי אבער

 גע• דאך איז עס ארעמקייט? אונזער ארבעט זיין אפ נישט
 אן זיך לאזן צו שיפער ד״ר פון שריט געוואגטער א ווען

 פארגייער אלע די האבן ווערט א פאר )וואס קאמפאס א
 רער זיין ענינים, נישט־־בארירטע פון ים א אויף זיינע?(

 דראמען־היסטאריקער דער אויסטייטשער, דער און זאמלער
 פיאנערישער גדויסער דער פון טעאטער״פארשער! דער און

 פולשטעג" אויף ריכטן געקענט גישט זיך מען האט ארבעט
 און אפשאצונג ריכטיקער אלזייטיקער אן אויף $דער דיקייט

יידן. ביי טעאטער־קונסס פון בילד
 רעזולטאטן די און ברייטער א פארנעם דער איז דאך

 ספעציעל און פראגן צאל גרויסער א פאר פאזיטיווע !ענען
 כראנאלאגיש און רעקאנסטרואירן פון פראגע דער פאר

 די פון טעקסטן ארויסגעגעבענע אומגעלומפערט די איינפאסן
 אפשר איו אנאליז פילאלאגישער דער פורים־־שפילן. יידישע

 טעאטער־ דער דערקעגן הייך, געהעריקער דער אויף נישט
אויסגעצייכנט. איז היסטארישער

 ארבעטן, די פארארבעטן. קיין נישט כמעט האבן מיר
 פארעפנטלעכט האבן 2 שטערק אדער * צינבערג וועלכע

 קאר־ די פון איינע נישט. נייס שום קיין לעת־עתה ברענגען
 טעאטער־וויסנשאפט יידישער דער פון אויפגאבעס דינאלסטע

געשיכטע דער צו רעגעסטן רשימה פולע א ארויסגעבן איז:

 פרצגמענטן צוויי פצרעפנטלעכט איצט ביז האט ג ר ע ב נ י צ 1
 אין נאן זיך געפינט וועלכע יידן׳/ ביי טעאטער פון "געשיכסע זיין פון

 טע־ וועגן און (1923) ״צוקונפט״ אין אחשורוש־שפיל וועגן (1 כתב־יד:
 1)/\ "£8ק6£0ז<}1מ !)€10ח11€1ג“ אין איטצליע. אין יידן ביי אטער
 ביז )נישט־וועזענטל?כע ס^ר א פארמ^גט צרבעט צווייטע די (.1926
פצקטן. אומבאוואוסטע איצט

2 .^\ 81 3 6 ז .<! 016 ק11ז1ת1 א0ח16(11£ יוסף״ ״מכירת
1922, .ק 294-299.

 סומך ווידערצמאל נ^ר זיך איז ער מחדש, גארנישט איז שטערק
וויילען. און שודט אויף
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 און פארוויילובגען, בכלל און טאנץ טעאטער, יידישן פון
 אלטע די סיי טעאטער־טעקסטן, אונזערע אלע פון קארפוס א

 טראדיציאנעלע. אזוי־גערופענע די שפעטערדיקע, די סיי און
 אין און ביסלעכווייז, פארשוואונדן ווערן פאלקסביכלעך די
 אויף טראגן וועלכע טעקסטן, צעבדליקער באהאלטן ליגן זיי
 די פארם. און טראדיציע אלטער פון ששעמפל דעם זיך

 גרויסע אן ווערן דורכגעפירט קענען ארבעטן צוויי דאזיקע
 נישט מאטעריאל דעד איז סוף־כל־סוף ווייל שוועריקייטן,

 דאויקע די קען "וואלומינא" צוויי מיט און גרויסער קיין
ווערן. פארענטפערט זאך דריבגענדיקע

 באזונדערע פאר מעגלעכקייט א זיין וועט דעמאלט
 פארזיכטיקע אויספירלעכע, פאר ארבעטן, מאנאגראפישע

 שיידי דער ןפו פראק ספעציעלע פון שטודיעס אנאליטישע
 פולן אין פארגאנגענהייט דער אין טעאטראליסטיק שער
 אויס־־ העולם אומות די ביי אויך איז אזוי ווארט. פון זינען

טעאטער. פון געשיכטע די געוואקסן
 בישט ואל עס אויספירונגען אן פאר וואט צו אבער

 וואס טעאטער־פארשונג, יידישע די צייט דער מיט קומען
 ביז" די אין אריינטראגן גישש זאל זי קארעקטיוון א פאר

 נישט זאל זי השערות א פאר וואס און אפשאצונגען איצטיקע
 וועט בוך שיפערם זיכער: און קלאר איז אייבם אבנעמען,
 פיאנערישער ערשטער, דער פאר ווערן אנערקענט אלעמאל
 מיט פארבעם, ליטעראטור־היסטארישן ברייטן א מיט ארבעט

 האריזאנטן בדייטע מיט און געשריבן שארפזין און שוואונג
באנוטען.

 פאראוים שטופ א איז טעאשער־געשיכטע שיפערם ד״ר
 פאר ווינקלשטיין א טעאטער־פארשונג, יירישער רער פאר

 אין ענין עצם צום צוגאנג וויסבשאפטלעכן מאדערנעם א
 טעאטער״פארשונג פון מעטאדעס לעצטע די מיט הסכם
 דאנקבארקייט פון אויסדרוק אן אים קומט דעפאר בכלל.

אנערקענונג. פון ווארט א און
 פיא• זיין מיט זיין שטאלץ באמת מעג שיפער ד׳׳ר
 יידישן פון געשיכטע דער פון בעביט אויפן ארבעט נערישער
1טעאטער
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 איז פארעפנטלעכט דא ווערט וואס מאטעריאל דער
 קהילות חמש די דורך נסיעה קורצער א בעת געווארן געזאמלט

 )פאר־ דייטש־קרייץ ק$בערסדארף,לאקנבאך, :בורגנלאנד פון
 אייזנ־ און פאטעסדארף צעלים(, אדער צעהלים צלם, יידישט
 אזא ס׳איז שווער ווייט ווי א״ש(. אלם באקאנט )זייער שטאט

 שוין אגב האבן וואס מקומות, פארלעגענע אין זאמלארבעט מין
 דערציילן. צר נייטיק נישט איז יידיש, רעדן צר אויפגעהערט

 צרבעט, דער פון תיכטיקייט דער אויף אנווייזן אבער כ׳וויל
 יידישן דעם פון ארבעטסקרייז עסטרייכישער דער וואט

 ארגאניזירטע אן טון. צו האט איגסטיטוט וויסנשאפטלעכן
 אונטערגעשטיצט מאטעריעל און מאראליש וועט תאם גרופע,

 וועט, לאנד, אין קרייזן געזעלשאפטלעכע אלע פון ווערן
 ווערן צו איך, וואס מזל, זעלבן רעם האבן נישט זיך, דוכט
 איך בשעת שטובן, די פון ארויסגעווארפן איינמאל נישט
 אויך, זיך דערקלערט דערמיט זאמלען. עפעס געוואלס האב
 אזוי פראגמענטן. רא נאר זענען לידלעך סך א פון וואס

 אויסגעשסראכן שאהן" /׳צלמער פורים־ליד דעם אין איז צב״ש
 ה$ט תאם ראש־הקהל, דעם מצד סטראפעס ריי א געתארן

 נישט זאלן קהילה זיין פון זאכן אינטימע אז געהאט, מורא
 איז ליד דאס הגם אריין, עפנטלעכקייט דער אין קומען

 תעלו זאמלען שפעטערדיקן א ביי יאר. 50 שוין באקאנט
ווערן. מושלם זאכן דאזיקע די מוזן

 שבע אמאליקע די פון קהילות צוויי אגדערע די בנוגע
 שוין ליגן זיי מחמת מיר, אין א(6ט!61£1 און <!111866) קהילות

 נישט נייזידל־אזערע, דער ביי צפון צו ווייטער ביסל א
 קהילות די זענען איבעריקנס באזוכן. צו זיי געווען מיגלעך

 השפעה דעד אוגטער אינגאנצן זיך, דוכט און, קליין גאר
 אייזנשטאט. נאענטן פון הויפטזעכלעך פינף, אנדערע די פון

 גרוני מ. ד״ר פון געתארן באארבעט שוין איז מאטעשדארף
 לידער צאל גרעסערע א און ,11 באגד 1 "יאהרבוך" אין וואלד
 גע־ געווען ס׳תאלט כאטש געווארן, פארעפנטלעכט זענען

 אומגענוי אזוי נישט להבא זאל באארבעטער דער אז תאונטשן,
 בורגג• פון אייגנטימלעכקייט מונדארטלעכע די באהאנדלען

 גארנישט שוין מאטעסדארף פון האב איך יידיש. לענדישן
כא־׳ באקומען א־יזנשטאט אין איך האב דערפאר באקומען.

1 ]31זו1נ11611 זע! ע]€118€116 ¥011עע<!כ<(16 11 1924/25 (11)
 .קק 402-563.

 יאר 50 _ 40 פאר זענען וואס לידלעך, ראקטעריסטישע
 סראגמענטן פאר א אויך מאטעסד^רף. אין געווארן געזונגען

 האבןגעשפילט, בחורים מאטעסדארפער תאם פורים־שפילן, פון
 אייזגשסאט. אין האלבערשטעטער פרוי נאך זיך דערמאנט

 פאר קהילות שבע די אין אגב, גילט, )וואם קאבערסדארף אין
 מעשהלעך פאר א אויסער איך האב פארגרעבט( ביסל א

באקוטען. געקענט גארנישט
 זענען פארעפנטלעך, איך תאם לידלעך, דאזיקע די

 לעבן. יידישן אין מאמענטן פארשיידענע פון אפשפיגלונגען
 בורגנלענדער די ווייזן פראדוקטיוויטעט גרויסע איבעריק קיין

 אויכעט זיי זענען אריגינעל באזונדערס און ארויס, נישט
 דורך גענערט טיילתייז ווערט פאלקשאפן זייער נישט;

 דער דורך טיילווייז סביבה, גויאישער גאענטסטער דער
 אויף געווען משפיע שטארק האבן וואס אונגאריש״יידישעד,

 30—25 פאר האבן תאם ״פאלקסזינגער״ די תעגן אויך זיי.
 זייער דארט נאך זיך מען דערציילט ווין, אין געשפילט יאר

אפט.
 פון זענען תאם שפילן, די זענען הכלל מן יוצא א

 שושף פורים, געווארן געשפילט בית־המדרש־בחורים די
 באלעבאטים השובע ביי אדער רב ביים חנוכה און וריםפ

 אנדערע צן געווארן געשפילש איז מאל יעדעס שמאט. פון
 צו עולם דעם כדי קהילה״טעמעס, אקטועלע אויף קאמעדיע

 אין צעבליט שפיל דאזיקע דאס זיך האט ספעציעל וויילן.
 און הילדעסהיימער רב גערוען איז דארט בעת אייזנשטאט,

 צוויי פארפאסט האבן זאכן די גרויס. געווען איז ישיבת די
 שטיינמאנגער אין רב היינט איז איינער ורעלכע פון בחורים,

 אונגארן. אין אייך — חזן איי צווייטער דער )אונגארן(,
 געשריבן געווען זאכן די זענען באווייזן, פראנמענטן די ווי
 אוגטערשלאק, בורגנלענדישן דעם אן שפראך, לייכטער א אין

 בלויז געווען נישם זענען בהורים די תאם דערפאר שתן
 אונגארן. פון געשסאמט האט רוב דאס און מקומות יענע פון
 —מונדארט אגדער אן אין געלערנט גמרא ווערט היינט נאך
אויסשפראך. מזרח־אונגערישער דער טיט

1
 וואס וויגליד, א פון וואריאנט א נאך נאטירן דא כ׳וויל

 וועגן שלימות פון גרונוואלדן; ביי פארצייכנט שוין איז
געדרוקט. דארט איז וואס טעקסט דעם אויך איך ברענג
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(:137 )נוט׳ 1 ט אב ארי וו

),806160 ,1616)10!> )806160 
 1רח 031160 8(660 (110 8:600(

,3:20^806 861161613611 16^ 0010100!>
 ג^6110 (138 <!10^010 7:3(20,

 <!00101( 6161־ 7131(0: 011( :16 061£6
.161116)2083010160 16:1606)10!> 6^ )70

),806100 ,10:1616!> 86111601 
,8611601 116> 816110 60)031 101 

,61880^1 61306)8066 116> 0010160!>
,661886 1610)10!> 16^ 76110\ 

.0)6 :6)7131 10) )00101!>

,86111601 ,1616)10!> 86111601 
 101 03ז(60 816110 (116 8611601,

,61306 86116161366 116) 0010160!>
,6306 106616!> 068 6110 ̂

<!00101( (16 1־131(61• 6(6.

(:140 )נוט׳ ט נ א י ר א ו ו ר ע ט י י ו ו צ ר ע ד

86613)1 1־60161660 86613)1,
 □0(: 10 )60601 1־13)1

¥61886\ 8663161366 3)^2 6660)8 
 יא^11160 0161 ]10£616 6618860.

,061260 :16> )011 :713116 :6^ )00101!>
.20830101601:61660 8663161366 16) )70 
 1-3160 (16 8663161366 '08 7616616 6 1־610

 א('0ח 8366 6 ק(!2616 108 7188616 6:610.
 8661־610 60 8663(61306 016־6,
.66-6 8663161366 66 866:6160 

,1(86613 ,1(86613 ,616^10[ ,1(86613 
.1(86613 ,616^10[ ,1(86613 
.1(80613 ,102616[ ,1(80613

,1(80613 ,1-60161660 1(80613
()713 60601( 10 :)0□ 

¥3:26\806 8063101306 61\^2 0660)8 
.31260)10 2616[!□ 0161 11160¥^ 1)011 

.0)6 )111001!>

80613)1 1־00161060, 80613)1,
[)713 60601[ 10 :)00 

61300 306'6)8063 61^21 0660)8 
.6300 102610[ 0101 1160\¥; 1)1-111 

.0)0 )00101!>

 *גע איך האב קאבערסדארף אין פרוי אלטער אן פון
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 אויפגעי ספק שום בלי זענען וואריאנטן דריי אלע די
 וואס וויגליד, ענלעך אגאר פון השפעה דער אוגטער קומען
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גופא( רט8)ד

 אזויגעי דעם אין געפונען איך האב לידער ענלעכע
לידל: דאס צפון־מיירן. אין 7מ(11311<161161ו רופענעם
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 פאריידישש, פשוט מאמעס, יידישע פון אויכעט ווערט
 מיינע לויט וויגלידער, אנדערע קיין וויגן. די ביי געזונגען

 בורגנלאנר אין זענען ודרישות, חקירות געוויסנהאפטיקסטע
נישטא.

 געי ווערן וואס לירער, די זענען מין אנדערן אן פון
 אין יידן ביי אויך און — אומעטום קינדער. די פון זונגען

 אונז )ביי שולקינדער די פון ווערן — מקופות אלע
 צי• אלף־בית־לידער, געזונען און פארפאסט חדר״יינגלעך(

 פארי פאר )א לירלעך דאזיקע די אאדוו. פער״לירער
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 ווערן גענומען דווקא מוזןנישט גרונוואלר( ד״ר עסנטלעכט
 כאטש, השפעה, ס׳איז וועלכער אונטער אויפגעקומענע אלם
 איז ליד פונעם אויפבוי דער טעכניק, די דאגן, צו איוי

 די וואט קינדער״לידער, העאנצישע די צו ענלעך זייער
 גרויסער א אין פארעפנטלעכט 2611301״! 1. 6516.־״ ס1¥ו<8מט<!16

צאל.
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 (146 נום׳ )גרונווצלד

 אונש אנטשטאנענע אלם באטראכטן גארנישט זיך לאזן
 "וועט׳/ און "ווערד" דער השפעה. נישט־יידישער א מער
 פונעם פרעמדקייטן שפראכלעכע אנדערע און "פארעך" אויך

 טעקסטן די אז אן, נאר ווייזן בורגנלאנד פון שכאנדפונקט
 פרעגן זיי אבער דיאלעקט, יידישן אנדער אן פון שטאמען

אפשטאם. יידישן ריין דעם אפ ניט

 פאי זייער איז וואם ליד, א פארצייכנט נאך כ׳האב
 געוונגען עם האבן קינרער די אייזנשטאט; אין פולער

שול; פון גייענריק מעריב נאך מוצאי״שבת

שם. ,1^11( 3 הייליקן. זיך ג קאטש. ,1<316801ו6 1
.1 מיטטיילונגען ענלעך גראף. 4
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2
 אונז אנטפלעקן ישיבה״צייט און חדר־צייט דער פוץ

 גאכגעי שטארק זייער האב איך גארנישט. פאלקם־לידער די
 פארהאנען נישש ס׳איז אז זיך, דאכט מיר און פרעגט,
 דערקלערט אפשר לידער. אזעלכע פון שפור קיין אפילו

 לעבנסי רעליגיעזן און שטרענגן זייער דעם מיט דאס זיך
 ניט דאך איז דאס אבער יידן. דארטיקע די פון שטייגער

 בינדן נישש זיך לאזן יוגנט די און "גאס" די :תירוץ קיין
 הערן שטייגער א אזוי דיסציפלין. ס׳איז וועלכער מיט
 דער ביי אפערעס פארשיידענע פון נאכקלאנגען שוין זיך

 אין אפילו עראטישע. זיך פארשטייט יוגגט, דערוואקסענער
 געפינען אייזנשטאט קהילה דער פון בוך" ,׳שווארצן דעם
 מאטערסדארף פון גרונוואלדן ביי ז. פאלן פאר א מיר
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 שטעטלעך, דאזיקע די אין סאטירע די בליט בכלל
 :פאל דעם גענוי מיר דערציילט אינפארמאטארין מיין

 משפחה מאטעסדארפער חשובער א פון בחור יידישער א
 האט גלייך מיידל. קריסטלעך א צו געשדכנט זיך האט
 כ׳האב וואס מעלאדיע, א מיט פארשפרייט לידל דאס זיך

פארצייכענען. געקענט גישט ל־ידער
 גע־ געזונגען שטארק זייער איז לידל דאזיקע דאס

 זיך צייכענען אבער באזונדערם יאר. 55-50 פאר ווארן
 סאטירע. געזעלשאפטלעכער דער מיט בורגנלעבדער די אויס
 אכ־־ באזוגדערם האבן וואס פני, און ראשי־יהקהל די קייגן
 פון קליקע א געשאפן און ווערדע זייער אויף געגעבן טונג

 צו־ סאטירע. פון פיילן די זיך ווענדן מענטשף, "אייגענע
 1 אייזנשטאש פון בוך״ "שווארצן אין אונז איז פעליק

 וואו ,1803 פון דאקומענטן ריי גאנצע א איבערגעבליבן
 אנגעזעענע אן וואס "פאשקוויל־צעטעלעך׳/ דערמאנט ס׳ווערן

 ראשי־הקהל די קייגן געשריבן האט וואלף פרומעט פרוי
 פאר שטראף אלס ווענט. די אויף אויפגעקלעפט זיי און

 דעם פון פרוצה. און חצופה ^נגערופן זי ווערט חטא דעם
 קאמפליקאציעס, נייע ארויסגעשיילט נאכדעם זיך האבן ענין

 שפעטער, אויך ענין. צום נישט שוין געהערט דאס ^בער
 געוואלט )דייטש־קרייץ( צלם אין פורים אום מ׳האט בעת

 "צלמער ליד געבראכטע אונטן דאם זינגען אדער שפילן
פארבאטן. דאם ראשי־הקהל די האבען שאהף,

הללויה. 6 )אונגעריש(. לענן ז^ל 5

 איך נעם מין דעם פון לידער צאל גרעסערער א פון
צוויי. ארויס

163181 8ח1611ח301161 12 §1ס13ח]61\70ס6(0ז
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א״ש(. הצלבערשטעטער, )פרוי

 געווארן געזונגען איז איצטער גיב איך וואט ליד דאס
יאר: 45 פאר
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3
 ריי גאנצע א שאפט לעבן רעליגיעזע דאם

 פארשיידענע אופן. אריגינעלן גאר א אריף פאלקסלירער
 איבער" ווערן אנדערע און משה ישמח הלל, ווי תפילות,
 ניגון א מיט שול דער אין געזאגט און "דייטש" אויף געזעצט

צלם: אין צב״ש דאוונען. צום פאראלעל

00)016§ 101 0160 )66 1 ̂

לך קראתי נאמן בעבד
 01 \¥08 1101 110 3ס§6״סס§0ס

נתתה בראשו תפארת כליל
01 ז\\6 12 61 660 §18(3060

סיני הר על לפניך בעמדו
 01 זגו08 1ר3( 61 600 1ת 601 1130( (•§13(

אאז״וו. אבנים לוחות שני
אינפארמצטאר(. פון פאנעטיק דער לויט )געשריבן

צלם: פון חברה־ליד דאס ^דער
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גרונוואלדן. ביי ווי אזרי ווייטער

 לידל, א צוצוגעבן מאטעריאל דעם צו בדאי באך איז?8
 שול דעד אין א״ש אין שמחת־תורה יעדן ווערט וואס

 וואבען פון יארן. צענדליקער שוין חזן דעם פון געזונבען
 גע־ פעסטצושטעלן. געלונגען נישס מיר איז שטאמט עם

 און גרויס פון אייזנשטאט אין אלבפאלס עם ווערט זונגען
 איך שרייב מונדארט ספעציפישן נישט דעס צוליב קליין:

אותיות: יידישע מיט

אבותינו אבות אונדזערע האבן ביימעלע א
געפלאנצט, וויסטע ווילדן דער אין
איינע דאס באר שענהייט אין טראכט מע

אויסגעגלאנצט. צווייגעלעך אלע מיט

צווייגן די און קנאהפן די אך
פייגן ווי און דאטלען ווי זים

האבט. דער אין הייט דאס וויר האבן

^§[6111] געודעדן לוויים די זענען ביימעלע דאס

גיט, זעיר וויר פערשטעיען דאס
 אלעין, משהלע דאך איז פעטער דער
ייד. צום שטארק צו גלייכט משל דאס

ער״מפליען, פעיגעלעך די מאן זעיט יעצם
ארט, קאן זיך זי קענען געפינען

 ריען, אויז ביסעלע ע זיך וועלן זי ווי און
פארט, רויבפעיגל די זי פארטרייבן
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 פארטריבן, פעיגעלעך אלע
 געבליבן, איז בוים דער באר
 שטאם. נאקעדיקער איינציקער דער
 געוועזן לוויים די זענען ביימעלע דאס
גיט. זעיער מיר פערשטעיען דאס

 האט פרוי אלטע אן וואס החינה, א באך איצט און
 שלאפן פאר דאס זאגט און סידור אלטן אן זייער אין געפונען

 פאפולער זייער נישט אויב תחיבה, די קריאה־שמע. באך גיין
באקאנט. אלנפאלם זי איז צלם, אין

האנט גאטעם אין זעילע מיינע בעפעילע איך
 געזאנדט מוטערלייב פון האט מיך דער
 ביישטאנד. און הילפער מיין איזט דער
 באקאנט. וואעל איז באמען הייליקער זיין
 גיין, צו §[13]תץ שלי_יפן בערייט ]הטת[ בון בין איך
שטיין. מער בא שטעיטם זאל [0110160] באמען הייליקער דיין

בערואערן אובד באהיטן מעך זאל עיר
 וחן. חסד אויגן דיינע אין האבן מיך לאס אימער אונד היינט

 [011 ן!טז רו צו אונד ראסט צו נידער מעך לעיג איך

ט![.1] טו פערזיכערונג מיין גאט, מיין דיך, אויף
 בייון, אלעם פאר באוואערן און באהיטן מיך זאלסט ]"^[ דו
ערלייזן. גלות פון באלד אלע אונדז זאלסט דו

[2€5זט1(1] געןינד און פריש ערוואכן ווידער מיעך לאס

 סיגד מיינעם אויס קאן לאבן דיך איך דאס
 תעז§[(1ן גרונט הערצנס אוים דיך ביטע איך

שטוני דיזער צו דאך מיך רעערהעי

 געזינדיקט טאג דיזען אן הייבט יעך א האבע
יורן־קינד. פראמען איינען פערגיבסט דו אלם
עקן אלן אין אל פ איז כבוד דיין

שטעקן. נישט פינסטערבאכט - א$ עך מי לאס גאט ליבער

 שרעקן ווידער רוחות באך הלומות בעיזע קיינע מיך דאס
אויפוועקן. ווירער מיעך לאם נאמען הייליקן דיינען מיט

 געמאכט, ווארן ליד דאס איז לאב זיין גאט אויף
 באכט, אלע און הייט געזונגען ווערדן זאל עם

אבאכט. דייגע אין נעמען אונדז אלסט ז
געטראכט. ^בות אונדזערע אויף האסט דו ווי זא

וואר ווערדן זאל עם נאמען גאטעס אין און
 קלאר אויגן אונדזערן מיט זעין וויר זאלן בית־המקדש דאס

וואר. ווערדן במהרה זאל עם

1118 שריפטן פילא^אגישע
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 שאארן גיטע היטל פון אונדז שיקטס מלאכים גיטע
 שאדן און בייזן אלן פון באווא^רן ארבדז זאלן זיי

 ווידערפארן בייזעס גיקם אונדז ס׳זאל
* סלה. אמן

4
 פארגעסענע, ביסל א מיידלעך, פארצווייפלטע נעבעך,

 שלוס-בית קיין נישט האבן וואם ווייבלעך אומגליקלעכע און
מען: זיבגט יידן. ביי נישט אויך פעלט מענער זייערע מיט
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א״ש(. אייזנששעטער, )פרוי

5
 שרייבן צו געווען כדאי וואלט קאפיטל באזונדער א

 פראגמענטן. מיט זיי אילוסשרירנדיק פורים־שפילן, די וועגן
 פאל^ס" א וועגן שרייבן צו געווען נויטווענדיק וואלט אויך

 האט און שענקען די אין ארומגעגאנגען איו וואס ז־־־בגער,
 געמאכט לו&שיק דל לי יידיש א מים אויך צייט צו צייט פון

 דרייסיקער די אץ געווארן געפוירן איז ער עולם. דעם
 רעם צוליב .1894 געשטארבן י״ה, פארגאנגענעם פון יארן

 מאשע־ דאזיקער דעד פון מיטן אין שטיי איך וואם אבער
 געלעגני ציוייטער א בין אפ דאס איך לייג ריאל־זאמלונג,

 מיט פארפולשטענריקן זאמלובג די נאך וויל איך הייט.
מעשהלעך. צוויי מיט און לידל אהומאריסטיש

)פראגמענט(. פערד זיין איבער הספר א

003 613050, 601 11§1 06 011( 60 600( 3ס8§0,ח§]ס<
 (315*006( 0,בת106, (3§10]20(ז 60 0§]0.

 6ז} 18( 6006 ג§\70•* £2010 036>6 0( 60 !¥01(
 0[ז 60( 018( §*\¥05( ו^1 638( 0130 635 §01.(

א״ש(. בענעריקט, )וו.

אויך ד$ הייסן מז(2״] 56) מעשיות די 1006606
(.(הלצהלעך
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62[3 ז16(רס 6061 ז§08ס( זק .
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5(1־11.(

צנאנים( בלייבן רריל רואם לצקנבאך, אין ייד א פון )דערציילט

 נסיעה קורצער מיין פון דריננען קאן איך וויפיל אויף
 סביבה איר און פרעסבורג איבער און בורגנלאנד איבער

 צוויי דאזיקע די פון יידיש דאס איז )סלאוואקיע(,
 פון קלאנג דער אפילו אידענטיש. ווי כמעט פראווינצן

 הויפט״אייגנטימי די ס׳שטעקט וועלכער אין וואקאלן, די
 דערזעלי ווי כמעט איז מ״מ, יידישע דאזיקע די פון לעכקייט

 זייערס פארהעלטעניש דאס איז אבער אנרערש בער.
 צו געלעגנהייט געהאט כ׳האב יידיש. אונגערישן צום

 סמך אויפן און דעברעצין, פון און ערלוי פון יידן טרעפן
 אויפשטעלן איך קאן אויסדרוקן און ווערטער פארגלייכן פון
 נישט ס׳איז פאלן. איינצעלע אין נאר אידענטישקייט אן

 אונגעריש־ איבער מאטעריאל מער האבנדיק אז אויסגעשלאסן,
 אפטרעטן, באהויפטונגען מיינע פון מוזן איך וועל יידיש

 "קלאנג־ א״ג די חי־וקיים: בלייבן אבער שוין קאן דאס
 צום נישט קרובתשאפט, שום קיין ניט באווייזט פארב"

יידיש. פרעסבורגער צום נישט און בורגנלענדישן
 אלנפאלם איז מעריש־׳יידיש צו פארהעלטעניש זייער

 מיינע אירענטיש. נישט זיי זיינען דאך אבער נענטערס, א
 נישט ליידער זענען מעריש־־ידיש איבער אינפארמאציעס

278 יידיש בורגנלענדער צום

 שטיצן. קאנען זיי אייף זיך זאל מען אז מין, דעם פון
 פארגלייי מיט קומען צו פריצייטיק געווען וואלט דעריבער
כענישן.

 אויבנבא־ די פון סכעמע א געבן איך פרווו דא
 אונטער• און קרובשאפט אויסצוגעפינען כדי מ״מ, שריבענע

 מחמת זענען, אנווייזונגען אלע די אז קלאר, ס׳איז שיידן.
 אויהשעפבדיקע. קיין גישט שטודיום, פון צייט קליינער דער
ניטא. זיך דוכט זייבען פאך דעם אין פארארבעטן שום קיין

 מונדי ־0 אן איז יידיש בורגנלענדישע דאס (1
 דאזי דער אבער (.0 ליטווישן צום )אנאלאגיש ארט
 מאנאפטאנג, א אלם ארויסגערעדט נישט ווערט וואקאל קער
 דאזיקער דער טריפטאנגירט. אפטמאל דיפטאנגירט, נאר

 ,0״ אדער (,1—)ע 0״ און 0״ צווייערליי. איז קלאנג
אדער דא(, שטאט, (10״ , )צב״ש

*

**
3

 איז, יידיש אונגערישן אין דעריבער(. = דארום )געזאגט,
 מיינע פון ;0—מערישן )אין 11״ מיטליידשן, צום אנאלאגיש
 פעסטי געקענט גישט איך האב אינפארמאציעס פריוואטע

איז(. דאם 0 וואסער שטעלן
 מיטל־ צום )אנאלאגיש יידיש בורגנלענדישן אין (2
 דתטש, : 1! ליטווישן צום להיפוך ט געברויכט ווערט יידישן(

אאז״וו. 6111(161־ ,1טט ,1ןמט<
 אנדערער גאנץ א אויך אבער איז ט דאזיקער דער

 כמעט איז וואם )מיטליידישער(, פוילישער אונזער איידער
 כמעט ער ווערט בורגנלענדישן אין הארטער. כאטש "י", ווי
 ט דער געשל^סן. ארויסגערעדט (0 )אויך וואקאלן אלע ווי

קלאנג: צווייאיקן א האט
 באי קוים א מיט ,6 6טז(161ברודער=־ א צב״ש (3

 געשלאסן, גרונט־טפעסט דער פארנט, פון ט מערקלעכן
 רבים: אין אבער (;1ט״זנ^6ז )אלזא: 1 א פון נאכשלעפן

■161)611.
 :14קום=מזט״ אין צב״ש מיר האבן ט צווייטן דעם (5

אומבאמערקלעכער. נאך ט פארגטיקער ערד
 פויליש־מיטל" צום ענלעך איז "ו" אונגערישער דער

 פעסט• ניט איך קען מעריש־יידיש אין ס׳איז ווי יידישן.
 מיטטיילונגען גרונוואלדס ד״ר און טף!ט611 דער שטעלן.

 דער איז מיר ביי דערקלערונגען. שום אן ט נאר ווייסן
 ט ווי לייענען צו רוב דאס געשריבן. ט שטענדיק וואקאל

.1תט<1 פון
 ער ת. די נאזאלירט ייד בורגנלענדישער דעד (3

 רעשטלעך די אן ^בער ,8^ פויליש אין ווי )אזוי ס“ זאגט
*טז^ס." אינעם זיך געפינען וואס מ פון

נאזאלירן. פון נישט ווייסט ייד אונגערישער אן
 אין .13(.0 ,303 ,110135 ,3ן!ס בורגנלענדישן אין (4

 צבי פון ארטיקל דעם אויך )פג״ל אידענטיש. אונגעריש
(.200 — 195 ז׳ לאנדוי״בוך אין שפירן

*

אויך, מען העט אפטמעל ?(,1ג1ט516116) פערשקעס 1
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 01 מיט ווערטער זיך טרעפן בורגנלענדישן אין (5

 60] §,10ז!]1 אנשטאט (:11 פויליש־־יידיש און ס )ליטוויש

השפעות. מונדארטלעכע דייטשע מיט זיך דערקלערט אאז״ור.
 פאדערי־ דעם ס׳רוב פארמיידן בורגנלענדער די (6

.1001! 6111 1^111111 ^30^1 !:ש צב״ ווערבן. אין גע־ טראף

 אז זיך, )דוכט געהערט. אומעטום נישט ווערט דאס אבער
 פון בלוין געהערט ווייל לשון, "גראב״יונגיש" איז דאס

 אנדערש ביסל א טאקע אויך אגב, רעדן, וואס דארפגייערם,
נישטא. ארנגערישן אין יידיש(. זייער

 ג. שטאטם 6 איז ארטיקל אומבאשטימטער דער (7
 ידיש.יימיש־3 מעריש, אונגעריש־יידיש, דערצו אנאלאגיש

 6 8016 יידיש בורגנלענדישן אין דערפון פועל-יוצא אלם

 ס׳אי. הגם )אהיים(, 6113111 אויך )אמאל(; 6016!״ א...(, )אזוי
ארטיקל. אומבאשטימטער דער ניט שוין דא

*

 (315, טייטשונג היינטיקער אונזעד אין ״אז״ (8

 טעם־" אין מעריש־דייטשן אין אויך ;02 בורגנלענדישן אין
 3611ז3£6 21־״ ח(,311)״ הויף פגל׳ ,02 געפונען געגנט ליצער

.29 ,ז ,2 ,1 ׳\011<51<11ז166 £61111,6 15

ער(. האט האסטו, איך, )האב ענקליטיש זס ,66 ,0011 2
מיר(, )ה$בן ענקליטיש: 3
ענקליטיש. 4

פון קלאנגען־אייגנטימלעכקייטן די בנוגע איז דאס

.6 און ץ פון צווישנקלאנג א איז 1<111ז1} אין ! דער 1

 אונטערשיידן גראמאטיקאלישע אויך יידיש. בורגנלענדישן
 כ׳וויל סיגטאקטישע. בולם ועל גרויסע, גאר פאראנען זענען

 אנמערי דאזיקע די מיט באגרענעצן דערווייל ער3א מין■
קוגגען:

.6געזען- האבן מיר ווי ארטיקל, אומבאשטימטער (9

 )"ר" זכר 60ז,66]16־ ארמיקל: באשטימטער (10
 פנל׳: נייטרום. 665 נקבה; 66 ,66] באמערקלעך(; קוים

 ארטיקל באשטימטער דער .66ן6■ז 1131161־ מ!11 66 £31§6
בייגונג. דער אין פארענדערט נישט ווערט נקבה

*

 ארויסגע• ווערט פראנאמען פערזענלעכער דער (11
 ;66,6□ דו: ;001! ,00116]!,0011,16011 איך: פארשיידן: זאגט

 ;60 איר: ;   סתז ,1113 ת,110ז מיר: ;2 -יס ,616ז ,610ז עף;

 אקוזאשיוו: . 6־!ס,61חס ,010!!,־!1101־ דאטיוו: .26 זיי:

.6מ1<=יךא איר,—6]{6ז ; 6!]11 אאז״ור. 010011 מ,11ס011

*

234
*

*
אאז״וו. 631^ ״,13] פראנאמען: פאסעסיווער (12 *

 עתיד אין פארמען כאראקטעריסטישע צייטווארט. (13
 מס"!, ״\;01 \,¥081 וועל איך "זיין": הילף־־ווערב פון
\.¥01ג ,1^01



א מנהגים און גלייכונגען
מ א ל א )ק חיות ח. פון

 לעבן אינעם מאמענטן וויכטיקסטע די זיינען דריי
 אין אייב טויט. און חתונה געבוירן, :פאלקסמענטשן פונעס

 רעם איבערצוגעבן "געועלשאפט" די זוכט צוויי ערשטע ד•
 אן פון דך און אים פארהיטן און הענט מזלם אין יחיד

 שרעק פון מאמענט א מאמענט לעצטער דער איז אומגליק,
 צי פארבונדן געייען מת מיסן זייגען וואס אלע, די פאר
 אין ווערן וואס מיטלען, אלע בארירונג■ נאענטער א אין

 אפ־ ציל, איינציקן דעם האבן אנגעווענדט, מאמענט דעם
 ארויסצו" אזויערנאך און געשטארבענעם פונעם זיך צוטיילן

 לויט ווארים טויט. פונעם שליטה־קרייז פונעם זיך רייסן
 טויט מיטן מוז מענטשן פרימיטיוון פונעם פארשטעלונג דער

 זיין צוזאמען: אים מיט געלעבט האט וואט אלץ, אוועקגיין
 גוטע זיינע פארטעגן, גאנצע דאס דינער, זיינע פרוי,

 ער קען אניט אים, מיט מיטגיין מוז אלץ דאס פריינד,
 אויף אפרופן שלעכט זייער זיך קען דאס און ווערן, ברוגז

 בא" צו אים פון דערפאר זיך מען זוכט ? לעבעדיקע די
אפצושיידן. און פרייען

 פאלקסמענטש היינטיקער דער אז זיך, פארשטייט
 די אבער טויט, פון פראבלעם די אנדערש פארענטפערט

 וואקסן זיך, באשיצט און רעאגירט ער וועלכע מיט מיטלען,
צייט, פרימיטיווער ווייטער יענעד פון נאך ארויס

*

 פי־ אדאם ד״ר פון ארבעט אן ארויס איז 1921 אין
 אוני־ לעסבערגער אץ עטנאלאגיע פון פראפעסאר שער,

.2 לוויה־מנהגים" פוילישע "די אד״ט ווערסיטעט,
 אין ארבעט גרונטיקער ערשטער דאזיקער דער אין

 אלע מחבר דער צונויף נעמם געביט דעם אויף פויליש
 און לוויה און טויט מיטן פארבובדן זיינען וואם מנהגים,

 געווארן פארצייכנט און פארשריבן היינט ביז זיינען וואס
 עטנא־ פוילישער דער פון געגנטן פארשיידנסטע די אין

פארגלייך צום אריין אויך ציט ער טעריטאריע. גראפישער

 דער קייסער, יצפאנישער דער געשטארפן איז פאראיארן 1 ן
 מיניסטער העבסטער דער מנהג, דארטיקן לויטן זיך, האט מיקאדא.
כאראקירי. דורך לעבן דאם גענומען

2 1.־!) (\,13ס1 ?1 5 2 6 1;־ 7\77623]6 ז§סק261סנ^\6
.X1 -ק0151<16£0. 1.^6^ 1921. 437 4 111)111

טויט מיפן פארבינדוע ין
ע( נ ל י ו ו ־ י י

 יידן, ווייסרוסן, אוקראאיבער, ווי: פעלקערגרופן, נאענטע סיי
 ליניע געאנראפישע די ס׳גייט וועלכע דורך ווייטערע, סיי
אגלייבונג. פון צי מנהג א פון

 און געדרוקטע די אויף רוב דאס זיך שטיצט פישער
 סיבה, די זוכן מיר דארפן דא מאטעריאלן. פארשריבענע

 דאזיקער דער אין פארנעמען מנהגים יידישע די פארוואס
 יידן כיי דען האט ווער ארט. נישטיקן אזא ארבעט

פעלד? דעם אויף אמאל געארבעט
 גליי" יידישע פון רשימה אנגעווארפענער דער אחוץ

 רעגינע פארשטארבענער דער פיאנערין, אונזער פון בונגען
 דייטשע צוויי אויף מחבר דער דך פאררופט ,8 ליליענטאל

 דעם צו שייכות א גיכער אבער האבן וואט ,4 ארבעטן
 יידישע הייגטיקע די צו ווי טויטן־קולט, יידישן אמאליקן

גאר. איז דאס און לוויה־מנהגים.
 דאזיקן דעם אויש ניט לגמרי נאך פילט ארבעט מיין

 וואנען פון געגנטן, די אנהייב. דער ערשש ס׳איז בלויז.
 זיין, אויך ס׳קען צופעליקע. זייגען מאטעריאלן, די ס׳קומען

 ווייל געווארן, איבערגעגעבן ריכטיק דא איז אלץ ניט אז
 צו פערזענלעך מעגלעכקייט די געהאט נישט האב איך

 ניט אויך דא ס׳ווערן ארט. אויפן ידיעות די קאנטראלירן
 אויפ־י הייגט ביז נאך זיינעו וואט מנהגים, סך א דערמאנט

 אין געווען באקאנט אמאל זיינען אדער געווארן געהיט
געגנטן. פארשיידענע

 אן אלם דערווייל דינען ארבעט די דארף דעריבער
 די קענען וואס אלע, די פאר אדיענטיר־פלאן אן אנקעטע,
 אינטע• וואס און פאלקסמנהגים אמאליקע די אדער היינטיקע

 וואס אייגער, יעדער געביט. דאזיקן דעם מיט זיך רעסירן
 זיינע צוצושיקן געבעטן ווערט ארבעט, די לייענען וועט

 קאמיסיע עטנאגראפישער דער צו צוגאבן און באמערקונגען
אינסטיטוט. וויבנשאפטלעכן יידישן פון

3 מ62גמז 1_ 111 6 ח 1 31 0 ג :
1) ז>ז2653־(1ץ 7761גס781<16* 1 8 12 7. 12, 14, 18.
2x616 (2 סק73סז§1זג\סכ6 ¥\ ׳\\5ז01־זכ326ח111 111(111 2-ץ
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*

 טייל־ איך האב מנהגים די איינטיילן פאר סכעמע די
פישערן. ביי גענומען רוייז

 צוגעשטעלט מיר האבן ידיעות טייל גרעסטן דעם
 אין לערער״סעמינאר יידישן פון חברטעס און הברים די

 האב איך וואס אנקעטעס, אריי אויף ענטפער אלם ווילנע,
.1925 יוגי אין דורכגעפירט דארט

געענטפערס: האבן אנקעטעם יענע אויף
 ע-ראבינא־ נ ע מ ש א (2 ע-ליכטציער, ל ר א (1 פון

 —בילסק (4 וויערניק, __ סטאק אלי בי (3 רויטש,
 שטייג־ ליבערמאן,—)וואלין( בערעזנע (5 ררביניאק,

 פיש" — ק ס ברי (7 פישער,— לאור אס ר ב (6 בערג.
 גילינסקי, — ט ש ק ו ד (8 פיליפאווסקי, פאווין, טשאצער,

 שאפירא, פעט,—פ ל $ ו ו (10 אלקעניצקי,—ק א ש י נ ע ו(ו ע ד (9
 פאפאווער, — לנע י וו (12 סאוויטש,—לייקע ווי (11
 לאש" (14 )רויסאקא״ליטעורסק(-דאמאווסקי, ע ק א ס י ו ו (13
 זאק, — אן צי נ ע וו ם יי־ נ (15 צוקערמאן,—ש ט ווי א ק

 אלפאבעט,—פיאסק (17 זילבערשטיין,—סטאוויסק (16
 גאלדמאן,—ין בר א ק (19 אויניק, — אוו יק טר ע פ (18
 קרי"(21 גראיעווסקי, קארראל,—קארטוז-בערעזע (20

 _געגנט( )גראדנער ראזשאנאי (22 קירפיטש,—נעק
זיבנבערג.—)בעסאראביע( ן א ק ש י ר (23 מערעמינסקי,
 *מא אינטערעסאנטע באקומען איך האב דעם אחוץ

 פון )סאנדלער(, ע לוב פון )קרעפ(, פ ואל ו פון טעריאלן:
ם. אבי ל ס פון און מאטעלע
 ווארעמסטן מיין אינפארמאטארן אלע דא זאג איך

דאנק.

 אויס" איך האב געדרוקטע צי פארשריבענע די פון
:גענוצט
 דערמאנטע פריער דאם ער, ש פי פארגלייך; צום (1
פ. מיט באצייכנט טעקסט אין ווערק.

 "וויסלא" אין גלייבונגען" "יידישע ליליענטאל: ר. (2
 ערש־ דער ל. מיט באצייכנט טעקסט אין "לוד". אין און

 נו־־ דעם צווייטער דער באנה דעם אן ווייזט ציפער טער
 די באצייכגט. דארט איז גלייבונג די וועלכן מיט מער,

אירע. זיינען לבנות האלבע אין באמערקונגען
 בוקס• יאהאן .8^03£0£3 ]043103 ף, ר א ט ס ק בו (3

 (,1629-1564) אריענטאליסט קריסטלעכער בארימטער טארף,
 יידי־ דער פון פארשונג דער מיט אויך פארנומען זיך האט
 דער פון האב איך מנהגים. יידישע פון און שפראך שער

 טיטול דער .1643 פון אויסגאבע די גענוצט 8ץ03£023
אזא: איז

 8703£0£3 ]043103, 438 151 ]״04611 801סו1“ 031100611
 461 £30(3 ]114180116 01306 004 013066080600״ 011( 31160

111060 1(46 816 1¥16 06413001160 ¥04 811160 06160100160 
83861 30 !)0611001 ...81300116 101 11610111011 ¥04 01160111011

.1643

 פון קאטיסיע עטנאגראפ׳ דער פון מאטעריאלן (4
לאסקאזשעוו. בריוו, י. פון אינססיטוט: וויסנשאפטלעכן יידישן

1

 אומגליק דעם ארים דריקן וו^ס ווערטער ו.
 פאלקס־ דער באנוצט. נערן ניט פעלקער אלע ביי ווערן

 זיין מיט אנצורופן אפילו אומגליק דאס מורא האש מענטש
 פון ווערטער, אנדערע אויס זוכט ער נאסען, אייגענעם

 זאגן, ער וויל דאס אז זיין, משער זיך קען מען וועלכע
 פרעפדע פון ער שעפט מאל סך א ארום; זיי שרייבט ער

שפראכן
געברויכט: שטארבן אישטאט ווערט יידן ביי א(

 ווערן, )נסתלק( ניסטאלעק ווערן, )נתבקש( ניסבאקעש
 וועלט, דער פון גיין אויסגיין, אוועקקומען, ווערן, אפגעשיידט

.* ווערן )נפטר( ניפטער
 באצייכע" וויל מען וואט געשטארבענעם א אויף ב(

 מיט פארווארפן געפייגערט, מען: זאגט גריבגשעציק נען
געווארן. פארווארפן קראפירט, פיס, די

 באהאלטן, קבורה, צו ברענגען באגראבן: אנשטאט ג(
בר־מינן. מת, "אטויטער": אנשטאט ד(
 בית״הקברות, בית־החיים, "בית"עולם": אנשטאט ה(
 "צווישן געווען בין איך זאגט: מען פעלה ארט, הייליקער

)קאלאמיי(. פעלד" אויפן געדאכט טאג
 דער• צו גוט גישט בכלל איז טויט דעם ו(
מאנען.

 נישט מען איז טויט אנעם זיך דערמאנט מען "אז
)בריסק(. לעבן" מיטן זיכער

 זיין זאל "ער :מען זאגט טויטן א פון רעדט מען אז
 אז דאסזעלבע )ארלע(. אונז" פון ]אפ״חברן אפכאווער אן

 אויך ניט מען טויסן. א וועגן שלעכטס עפעס רעדט מען
 )ביאליסטאק( עפעש. זאגט מען און וואנט דער אין קלאפ א

ויאש?
 אים ניט אונז, פון אפגעשיידט זיין זאל ער אויך:

ארלע(. )בדיסק, איך מיין וואנט די איך, מיין
 רוען מיסט אויפן אז פארשטעלונג, דער צוליב ז(

 סך א זייער איז אייך "ביי זאגן: ניט מען טאר נשמות, די
 אין ווערן מענטשן ווייניקעד ס׳וועלן ווייל שטוב", אין מיסט
)קארטוז־בערעזע(. שטוב

 געוויינלעך: מען זאגט קאנוואילסיעם האט קינד דאם צז 1
זצך", גוטע נישט די" ס׳האט רוען', זאל שכינה ריינע "די ס׳האט

 אן גקורלצנד(. פארגיין" מיין "נאך סארגיין: אויך: 2
 אויסגאבע דעד )לויט מלכיס׳בוך ליטערצטור: דער פון אייפווייז צלטער
 ווער דויד וויא מצרים אין הורט הידד א "ד (:1י 9 בויגן ,1583 קראקע

 עם דוד שכב "כי כא(: יא, א, )מלכים דא האט תנ״ך דעי גאנבן". וי־
 קורלענדער?( נאר )צי קורלענדער אז איז, אינטעדעסאנט — אבותיו.'

 צייט דער אין אויסדרוק, אלטערטימלעכן דעם אויפגעהיט האט יידיש
 באמערק: מיטן X, 1, 399, 4) 761061160—5161460^1) דוו״בגיט וואם

וו.[. ]מ. .*0114.001 1ס 461 311610 8^130116, 1160(6 0 0 0611011״
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 ז^ל :מען זאגט טויט, שווערן א האש עמעצער אז
)בדיסק(. פארשליסן אים איבער ערד די שוין זיך

 ווירקן, שטארקער זאל קללה די כדי קללות: ח(
 "זאלסט צב״שג אופן; אומדירעקטן דעם אפט מען באנוצט

 אין "גיי )ביאליסטאק(; טיר" דעד צו פיס די מיט ליגן
 ז^ל ]ניכפה[ ניכפע "א ווערן", פארכאפט זאלסט דר׳ערד,

)ווילייקע(. נשמה" די ארויסזעצן דיר "סוועל נעמען", אים
 ארויסווארפף דיר זאל בייגער די ערד "די אויך:

 )ניי-סוועג• געמען" ניט ]![ דיר זאל ערד ״די )קארטוז־בערעזעז,
משונה". מיתה א אייננעמען "זאלסט ציאן(,

טויט". דעם "קריג דירעקט:
 טויט!" אדער "ברויט דראען: ביים ווערטלעך: ט(

טויט". דער ווי "ביטער רויט!" אדער "טויט

מענטש? דער שטארבט פארוואס .2
 פון איז שטארבן דארף מענטש א ווען שעה די א(

באשטימט. פריער
 אום שטארבט דער שבת, אום געבוירן איז עס ווער

בערעזע(. ק׳ פון פארצייכנט מיר ביי גמרא; )פון שבת
 ווען דאן נאך באשטימט איז טויט פונעם שעה די

(.172 ,18 )ל גוף אין אדיין גייט נשמה די

 ויער• צאל די ווען זיך, ענדיקט לעבן מענטשנס דעם
 אוים זיך לאזן געווארן באשטימט אים זיינען וואס טער

 גיך ער שטארבט סך א רעדט מענטש א אז )רישקאן(.
)דארט(.

 ווער יאר. 70 לעבן צו פארשריבן איז מענטשן דעם
 מאל צווייטן צום ווערן געבוירן מוז דער קירצער, ס׳לעבט

 נישט־־ די אויסצולעבן כרי גוף, אנדערנס אן אין אריינגיין און
 לענגער, ס׳לעבט ווער )גיי־סווענציאן(. יארן דערלעבטע

(.162 ,18 )ל געשענקטע יארן רעשט די זיינען דעם ביי
 אז מען, זאגט יאר, 75 ווי מער לעבט עמעצער אז

 ער פארוואס וועלט. יענער אויף שמייסן אים וועט מען
)קאברין(. לאנג אזוי זיך זאמט

 פאפיראס א פאררויכערט מען וואס מאל, יעדן מיטן
)ראזשאנאי(. לעבן פון מינוט א אפ קומט ליכט, א ביי

עין״הרע. פון שטארבן 0/099 ב(
 אויג גוט א פין קומען קען טויט פלוצימדיקער א

 זאלסט :גאט ביי יידענע א טאקע בעט כישוף. פון אויך און
)ארלע(. טויט אומצייטיקן אן פאר און נויט פון שיצן מיך

 צומייסט כישוף־זאך. א איז טויט שווערער א אויך
טויט(. שווערער )זע: לעבן זינדיקן א פון ער קומט אבער

טויט. וועגן סארשטעלונג די .3
 מלאך" פונעם פארשטעלונג אייראפעאישע די א(

 נישש איז האנט( אין קאסע א מיט סקעלעט )א המוות
פארשפרייט. שטארק

א: אלם פארגעששעלט טויט דער ווערט געוויינלעך
)סטאוויסק(. אויגן. פאר פיר מיט מענטש הויכער (3
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בערעזע(. )ק׳ אויגן טויזנט מים מלאך שווארצער א
 ביים האנט. אין שפילקע א מיט מלאך שווארצער א
 >קאבי לייב. אין שפילקע די מלאך דער שטעכט שטארבן

יין(•
 גארגל. דעם אינעווייניק קוילעט מלאך שווארצער א

 אינעווייניק. זיך גיסט בלוט דאם ניט. מען זעט בלוט קיין
)אשמענע(.
בריסק(. )קאברין, אויגן סך א האש מלאך־יהמוות דער
 אלטע ניט עסן פארוואס ארעטעניש: פרעגט מען

 מלאך• דעד ווייל מען: ענטפערט יויך? פעטע קיין לייט
)בדיסק(. מורא זיי האבן אויגן, סך א האט המוות

 גע• אין אמאל זיך באווייזט מלאך־המוות דער (5
 די פארטרייבן ניט מען טאר דערפאר פליג; א פון שטאלט

 די אנטלויפן מענטש, א ס׳שטארבט אז גוסס. א פון פליגן
 ווערט פליג א אלם געפלויגן. אים ארום זענען וואס פליגן,

 אז געשטארבענעם. פונעם נשמה די פארגעשטעלט אויך
 ס׳פליט אויב וואסער. גלאז א מען שטעלט שטארבט, עמעץ
 נשמה. טויטנס ם דע ס׳איז אז מען, גלייבט מליג, א אריין

)וו^רשע(.
 מלאך• פונעם פארשטעלונג די איז פארשפרייט זייער (0

 בעסא• ווילנע, )קאברין, קאץ א פון געשטאלט אין המוות
 שטעלט קינדער סווענציאן(. פעטריקאוו, בילסק, ראביע,

 ס׳גייט אז קאץ. א פון געשטאלט אין טויט דעם פאר מען
מחבל. דער ס׳איז אז מען, זאגט הונט, א אריין

 עפנט מלאך־המוות, דעם דערזעט מענטש דער אז ב(
 תיכף לאזט מלאך״המרות דער מויל. דאס דערשראקן ער

 פון מעסער. שפיץ אויפן הענגט וואס גאל טראפן א אדיין
 אז זאגט, מען אדער געל. תיכף מת דער ווערט דעם
 ווייל פארגעלט, מענטש דער ווערט טויט פארן וואכן פיר
 דערמלאך• פלעגט פריער אים. נאך גייט מלאך״המוות דעד

 דער אונטער לעבן דאס מענטשן דעם "אדורכשניידן" המוות
(.286,18 )ל הויט

 מלאך• דעד שטייט שטארבן, דארף אקראנקער אז
 צו" ער שטייט פאל פארקערטן אין צוקאפנם, אים המוות
(.280,18 )ל פוסנס

 זיין צו מאל דריי זיך דערנענטערט מלאך״המוות דער
 אר• זיין אויס ער פירט מאל דריטן צום ערשט און קרבן,

(.283,18 )ל בעט
 מענטשן האבנדיק, )מורא מלאך״המיות דעד האט פריער

 שליחות, די אננעמען געוואלט ניט בארעדן( ניט אים זאלן
 אייבגענאננען איז ער איבערגעגעבן. אים האט מען וואס
 אויף אראפגעשיקט האט גאט אז דעמאלט, ערשט דעם אויף

 די געוויזן זיי אזויערנאך און חולאתן פארשיידענע סענטשן
 קען פרוי א פון ליבע די (.287,18 )ל טויט פונעם סיבות

(.287,18 )ל המוות מלאך דעם פארטרייבן

(.290,18 )ל מלאך־המוות דעם דערהרגענען וועט משיח
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נשמה. דער פון פארשטעלונג די .4
 שווארצאפל דער איז גשמה די אז זאגט, מען א(

)בערעזנע(. אויג פון
 אויגן, אידי אינעווייניק זענען וואס מענטשעלעך די

(.141,18 )ל נשמת די איז דאס
 ריב־־ פען זעט אויגן, די שטארק פארמאכט סען אז

 מען )אז )ארלע( נשמה. די איז דאס אז מען, זאגט גען;
 זאגט רינגען, רויטע זעט מען און אויג אין קלאפ א גיט

 עלטער״באבע די און עלטער־־זיידע דער איז דאם אז מען,
)פעטריקאוו(.

 איז נשמה די (.141,18 )ל רויך א ווי איז נשמה די
 בעל״תשובהניק א פון נשמה די )קאברין(. פייער א אויך
 אריין גייט זי (,155,18 )ל איי הינערש א ווי גרויס איז

 קומט אטרייפניאק פון נשמה די (.156,18 )ל פיש א אין אמאל
 ווינט דער אז בלעטער; זיינע אין אדער בוים, א אין $פ

 גרויסע נשמה די איבער טראגט בלעטער, די באוועגט
(.154,18 )ל פייף צעצויגענעם א ארוים גיט און עינויים

 אין נשמה די פליט אנטשלאפן, ווערט מענטש דער אז
 פון פינגער קליינעם מיטן פארשרייבט זי וואו אדיין, הימל
 די פון "ספר איגעם חטאים אירע האנט רעכטער דער

 מענטש דער אויף זיך כאפט צוריק, קומט זי אז חטאים".
 אין פינגערל קליינע דאס פליט נאכט יעדע (.158,18 )ל

 מענטשן פונעם חטאים די בוך אינעם פארשרייבט און הימל
)ווילייקע(.
 דערפאר קומען. צו צוריק שווער איז נשמה דער

 וקים חי מלך לפניך אני מודה :טאג יעדען קינדער די זאגן
(.159,18 )ל נשמתי בי שחזרת

 גאז, דער דורך מענטשן פונעם ארויס גייט גשמה די
 גראבער א ווי מאטערניש, אזא מיט ארוים גייט זי און

 נשמה, די (.143,18 )ל נאדל א פון אויער דורכן שטריק
 גוף נידעריקן אינעם אריינגיין גיט וויל ריינע, א איז וראם
 אויף אראפטרייבן ניט זי זאל ער גאט, ביי זיך בעט און

(.161,18 )ל ערד דער

 אריין גייט בעל־עבירהניק א פון נשמה די ב(
 אמאל חיה; א אין אדער מענטשן א אין אמאל טויט נאכן
 מסרניק א געווען איז מת דער אויב פעלדשטיין, א אין אויך

(.150,18 )ל

 הינט, יעץ, ווי חיות שטוביקע אין אריין אויך גייט זי
(.151,18 )ל )ראזשאנאי(. בהמות

 אפ קומט זיך, שמדן פאר צב״ש זיגד, שווערע פאר
 בעל־ א פון נשמה די (.152,18 )ל אחזיר אין נשמה די

(.153,18 )ל הונט. א אין אריין גייט גאווהניק

 שטארבן מוז נשמה, נייע א געבוירן ס׳וועדט אז ג(
 גע־ איז פז^טער דער אז פאל: קאנקרעטער א אלטע. אן

 געגאנגען שוועסטעד די טאג דעמזעלביקן אין אין שטארבן,
 שנור די און קראגק איז שוויגער די אז )ארלע(. קינד צו

)סטאוויטק(. שטארבן ערשטע די מוז קינד, א געכוירן דארף

288

 שלאפןהונגעריק, זיך לייגט מען "אז ורערטלעך: ד(
)בריסק(. טעפלעך" די אין נשמה די ארום גייט

 אל" דער מיט און נשמה נייע א געבן דיר זאל "גאט
 אדער: )רישקאן(, קוימען" דעם פארשטעקן זאלסטו מער

)ווילייקע( היבט" די פאר פארטיילן זאלסטו אלטע די ".,.און

11

טויט. פרן אנזאג דער .5

 אנגע־ ווערט טויט דער אז מען, גלייבט געוויינלעך
 דאס זיינען צומייסט סימנים. פארשיידענע דורך אפריער זאגט

 זייער מיט צי מענטשן, דעם איבער שרעקן וואס ערשיינונגען
 דערמאנען קענען וואס קול, פארב, באנעמען, אויסטערלישן

ערשיינונגען. זיינע אן אדער טויט אנעם
 שלעכטער א עס איז וואיעט, הונט א אז .ט נ ו ה א(

 "טפו, זאגט: מען און מאל דריי אוים שפייט מען סימן.
 וואלס(. )ווילייקע, אויסגיין" דאס זאל קאפ דיין אויף טפו,

 באלעבאס זיין "...צו )ווילנע(, שונאים" אונזערע "...צו
)ראזשאנאי(. יידנס קיין ניט איז ער אויב קאפ",

 די איבער מען קערט ביינאכט, וואיעט הונט א אז
 סווענ־ )בערעזנע, קאפ זיין צו אויסלאזן זיך ס׳זאל שטיוול,

ציאן(.
 מלאך־המוות דער אז סימן, א איז וואיען, הינט די אז

 אדער שיך, די איבער קערט מען און שטאט, אין איז
בערעזע(. )ק׳ גלאז א

 בעט. לעבן שטייען וראם פאנטאפל איבעד קערט מען
 סימן, א איז צעהוליעט, שטארק זיינען הינט אז פארקערט,

 .33 ,12 )ל ארט. דעם אין זיך געפינט הנביא אליהו אז
וואלין(. ליטע,

 הוגט א אז קומט. טויט דער אז אן, זאגט הונט א
 און שוך א דאמאלסט נעמט מען פחד: א אן פאלט בילט,

 וועלכער ביי וואנט, דער אן פאדעשווע דער מיט אן קלאפט
 נאך ]און קאפ..." דיין "צו זאגט: מען און שטייט, הונט דער

)בריסק(. תאם?( עפעס...
 אומגליק דאס ערשטער דער דערפילט הונט דער

)פעטריקאוו(.
 דעם זעט ער אז דאס, הייסט וואיעט, הונט דער אז

ארלע(. )קרינעק, דורכגיין בלאך־המוות
 א ליגט שטוב אין און וואיען קעץ און היגט ווען
)ווילנע(. שטארבן ער וועט קראנקער,
 גע־ איז עמעץ אז מען, זאגט וואיעט, אהונט אז
)בילסק(. שטארבן

 זאגט שטוב, אין הונט שווארצער א אריין ס׳גייט אז
 פאר זיך פארשטעלט מחבל א אריין. איז מחבל א אז מען,

 מעשיות פארשיידעגע ס׳גייעןארום שעפס; א קאץ, א הונט, א
טעמע. דער אויף

 זי אויב שלעכטס, אן זאגט סאווע א ע. וו א ס ב(
סאווע א אז )וואלפ(. שטוב א פון דאך אויפן זיך שטעלט
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 זי אז זעלבע, דאס )ארלע(. סימן שלעכטער א איז ווייבט,
 סיכן, א איז קרריטשעט, ס^ורע א אז )ווילבע(. אדורך פליט

 אום• אן געשען ס׳רועט אז אדער שטארבן וועס עמעצער אז
)רישקאן(. גליק

 ראיה, א בשרררת; שלעכטע ברעבגען קראען קרא. ג(
 בית־ערלם. אויפן בעסטן זייערע בויען און ארזם פליען זיי אז

)וואלס(.

 שלעכטער א איז ראך, אויפן זיך שטעלט קרא א אז
בערעזע(. )ק. סימן

 דער ורען ווייל יידן, פון שונאים בכלל זיינען קראען
 באך געבראכט קראען די האבן געברעבט, האש בית־הפקדש

 שוואלבן. רועגן מען דערציילט זעלבע דאס )ארלע(; פייער
 דער• זיי טאר מען )קאברין(. אומגליק אן ברענגען שוואלבן

 בית־ צום העלצלעך געסראגן האבן זיי ווייל עסן, נישט פאר
 הרגענען, אויך זיי מען מעב דערפאר .1 )אשמעבע( המקדש

 סררעב• )נ׳ שפין א הרגענען דערפאר אויך כעב מען ווי פונקט
 שבת. אום אפילו הרגענען צו מצרה א איז שפין א ציאן(.

 פארש׳(. )אלב׳ מצוות 7 מען האט שפין, א הרגעט מען אז
 הרגע• ביט שפין א מען טאר ווילגע אין
נען•

 וועג, דעם פארלויפש קאץ שורארצע א אז קאץ. ד(
 )קאב" וועג. דעם פארלויפן וועט סויט דעד אז סימן, א איז

 אויפן טרעפט מען אז סימן, שלעכטער א איז )בכלל רין(.
 עמעצן מאנאשקע, א גלח, א קיגיגל, א קאץ, שווארצע א וועג
 פארשפרייט(. אלגעמיין איז )דאס עמערם ליידיקע מיש

 אן אויף סימן א איז שטוב, פון אנטלויפט קאץ א בשעת
 שטוב א פון אנשלויפט קאץ א סרועבציאן(. )נ׳ אופגליק.

 טיטן מאכט זי אז קאץ, א )אשמענע(. טוישער א ס׳ליגט וואו
 )ביי" גלעטן. גישט זי מען טאר דערפאר זי: שילט עק,

ווילייקע(.

 פערד, אין געשפאנס אוואגן אין קעץ פירט מען אז
)רישקאן(. שטארבן פערד די וועלן

 סאפ, א פון לאך א דורך לויפט מייזל א אז ז. י ו מ ה(
)רישקאן(. ששוב אין שטארבן עמעצער רועש

 ערד, די פוס מיטן גראבט פערד א אז ד: ער פ ו(
 זיך פאר גיאבש עס שסארבן. וועט עס אז מען, זאגט
)ארלע(. גרוב א אליין

 מען סאר זיך קאטשעט פערד א וואו דארס ]אויך
 לישייעס. כיט ווערן וועס מען ווייל ארייבטרעטן, נישש

)בערעזנע([.

 פארקערם, רוים. זיי ביי איז העלזלעך די אונטער והראיה, 1
 גיט ר3דערפ בית״הסקדש, גום וואסער געסראגן האבן וואראיייסשיקעם די

 סשאלנט. פונעם עסן בשלח, דשה9 לייענס מען צז שירה, שבת זיי כשן
כערעזע(. יק׳

290 ט י ו ט ן ט י מ ג נ ו ד נ י ב ר א פ ן י א ים

 ס׳וועט אז סימן, א איז מרקען, בהמות אז בהמה. ז(
 אן אויך אבער זיי ז^גן צי בערעזע(. )ק׳ שריפה א זיין

נ סוים? דעם

 גלויבן, דער פארשפרייט איז פאליאקן ביי אש: ר פ ח(
 סו־ די שטארבן וועט דעם ביי פראש א ס׳הרגעט ווער אז

(.41 )פ׳ עלטערן די אדער טער,

 האנס, אין פראש א נעמען ניט מען טאר יידן ביי
 מען )בריסק(. אליין אפילו דאס הערט מען שילט. ער ל וויי

 טאטע, שילט ער ווייל האנט, אין האלטן נישט אים טאר
 זאבט אננעמען, נישט זיך זאל שעלטובג זיין כדי און מאמע,
)בראסלאוו(, נאד אין זאלץ אויגן, די אין "פעפער מען:

 קרייען, נעמט הון א אז הון: ע ק י ד ע י י ר ק א ס(
 דארף אויפהערן, זאל זי כדי און סימן, שלעכטער א איז
 ניט, אויך העלפט דאם אויב עק; דעם אפהאקן איר מען

 קרייען, צו אן הייבט הון א אז )כורעבציאן(. זי מען קוילעט
 גלייך. זי שעכט מען אריינלאזן, ביט שטוב אין זי מען טאר
 דעמאלט מען האט שטוב, אין דא איז קראבקער א אויב

 מעג קראבקער דעד אבער _ ששארבן ביט זאל ער מורא,
 מען )ארלע(. הרן געשאכטעבער דער פון פלייש דאס סן ע

 ס׳בלייבט אויב שפאן. א טיט קעפל פובעם אפ זי מעסט
 שטיקל, דאס אפ באר מען שביידס גוט, איז עק, שטיקל א

 )מאטעלע(. זי ט צ י ב מעי און זי מען קוילעט ביט, אויב און
 טיש. פובעם פיסל צום ביז טיר פון אפ איר פיט מעסט מען

 מען האקט שרועל, דער צו עק מיטן ס אוי פאלט עס אויב
 )ראושאנאי(. זי. מען שעכט קאפ, מיטן אויב עק, דעם אפ

 אויפן אויב שוועל; ביזן שטוב די אוים איר מיט מעסט מען
 דאס אויב אפ, אים מען האקס עק, דער אויס פאלט שוועל
 ביט, מען עסט ש יי ל פ דאס זי. מען קוילעם—קעפל
בערעזע(. )ק׳ אימת״מוות. ס׳איז

 אפ זי גיסט מען און עק דעם אפ איר האקט מען
 זי. מען קוילעט ביט, העלסט עס אויב און וואסער, ביט

)סלאנים(.
 אביט דערהרגעבען, זי מען דארף קרייט, הון א אויב

 זיכערקייט צוליב קען מען אבער אוסגליק. אן געשען וועט
 נאכ? מאל דריי זי וועט ציפער. דעם איר טיט אויסמעסטן

 לעבן זי מען לאזס שוועל, דער צו עק טיטן פאלן אנאנד
 אבער זי פאלס עק. רעם אפ באר איר שביידט מען און

דערהרגעבען. זי טען מרז קאפ, מישן

 דאס צב״ש ערשייגרבגען: ארמבעדיכטע י(
אין קלאפן געגבשטאבד, א פרן קראכן פלאצן, פלרצימדיקע

 קעלבי שעפסלעך, אין זיך פצרשטעלן נישטגוטע פצישיידענע 2
 צוואלד דורך פ^רט מען ז8 ביינצכט, געוויינלעך זיי נעפינט מען לעך,

 אין ליכטיק ס׳ווערט אז זיי אנטלויסן גומייסט אשמענע(. )בערעזנע,
 סך 8 זייער ארום ס׳גייען תפילה. 8 דערהערן זיי אז אדער דרויסן,
 אין ך ו ם נ א ל וועגן ארטיקל וויינרייבם מ. פגל׳ דעם. וועגן מעשיות

^36 — 217 ז׳ לצנדויבוך

>9 11 שריפטן סילאל^ישת
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 אים פאר זיינען זיי מענטשן. אויפן שרעק א אן יאגן טיר
 זיי־ אויסטייטשונגען די אומגליק. קומענדיקן א פון אנזאגן

 ווערט טיילסאל פארשיידענע; געגנטן פארשיידענע אין נען
 ווען צייט דער אין ן,גוט צום אויסגעטיילט ערשיינונג אן

סימן. שלעכטער א עס איז געגנט אנדער אן אץ
 אויף סימן א עס איז טעלער, א צעבראכן ס׳ווערט אז

)בריסק(. ר^^ייט
 ש^דות אויף סימן א איז גלעזער, זיך ס׳ברעכן אז
)קאברין(.
 "אויף מען: זאגט שבת־־צונאכט, גלאז א ס׳פלאצט אז

 גלעזער, סך א וראך מיטן אין ס׳פלאצן אז רואך". פולע א
סימן". גוטער א "ס׳איז מען: זאגט

)רישקאן(. גוט איז מוצאי־שבת, עפעס זיך ס׳צעברכט אז
פארקערט:

 עס איז צעבראכן, עפעס ווערט נאכט צו שבת אז
)קרינעק(. וראך. פולער דער אויף סימן שלעכטער א

 שלעכיי א עס איז פלוצליבג, עפעס זיך ס׳צעברעכט אז
 ע ש דייז די ס׳פלאצט אז שלעכט, ס׳איז סימן. טער

 זיך ס׳צעברעכט און אראפ עפעס פאלט עס אז )ארלע(.
,)ארלע(. מזל!" גוטן א "האסט מען: זאגט ניט,

 זאגט זיך, צעברעכט און אראפ עפעס ס׳פאלט אז
 אריסגיין זאל אונז צו אויסגיין געזאלט ס׳האט "וואט מען:

 )בע" בפרה" א זיין "ס׳זאל :אדער )אשמענע(. דעם״ צו
1 רעזנע(.

 ביי" אויף אום מען קערט שפיגל א :ל ג י פ ש כ<
 א אראפ פאלט עם אז )רישקאן(. וואנט דער צו באכט

 איז ניט, זיך צעברעכט און ערד דער אויף שפיגל
)קאברין(. סימן אשלעכטער

 יאר צען פאר מען טאר אויוון אן וון: אוי ל(
 שטארבן שטוב אין וועט מענטש א ודייל צעווארפן, ניט

)רישקאן(.
 דעם אן זאגט קלאפן פלוצימדיק א קלאפן: מ(

 אריין גייס און וואגן א אין פארן צו קומט טריט דער טזיט.
קלאפעריי. גרויסער א מיט

 דערציילט: בית־עולם אלטן ווילנער פון שומר דער
 געווען רבין ביים איז חדר־יינגל, א געווען נאך איז ער ווען

 ווי געהערט מען האט ביינאכט מאל איין קינה א קראנק
 בוידעם, אויפן מ׳קריכט און טויער אין אריין פארט עמעצער

 מען האט דערנאך און סטעליע, דער אויף בוידעם פון
 אראפגע" וואלט עמעצער ווי קלאפ, שטארקן א דערהערט

גוסטן. צו אנגעהויבן קינד דאס האט גלייך פאלן.
 נאמען, דעם ביינאכט רוסש מען אז רוםן: נ(

זיך הערט עמעצער אז )רישקאן(. ענטפערן ניט מען טאר

 יער מיט ברויט אראם ס׳פאלם אז איז, סימן שלעכטער צ 1
 קינדער" אין גילם פרינציפ זעלבער דער פצרשפר'(. )אלג׳ אראש סוטער
אדלער. צי ק$פ מטבעות: מיט שפיל

 רופט קיינער אז ארויס, זיך ס׳ווייזט ארן נאמען ביים רופן
בערעזע(. )ק׳ שטארבן וועט ער אז סימן א עס איז ניט, אים

 אלעמענם זי קען סאווע, אלטע אן לעבט וואלד אין
 זיין אמאל ס׳דערהערט רוער און אמאל. זי רופט נעמען.
 ענטפערן, ניט בעסער זאל ררפן, אויסגעצויגן לאנג נאמען

 )ניי־ווי• שטארבן באלד ער ורעט ענטפערן, וועש ער אז ווייל
לייקע(.

 בוים א ארוים רייסט ווינט א אז ר: ע מ ביי ם(
 ביימער וויפיל סימן. שלעכטער א איז שטוב, א לענן

 אזוי וואלד, אין דונער( א פון )קאברין: שטורעם אין ס׳פאלן
קאברין(. )אשמענע, שטארבן וועלן מענטשן פיל

 אויסגעבויט איז רואם שטוב א אין וואויגט מען אז
 אויסשטארבן שטוביקע די וועלן וואלד, אויסגעהאקטן אן אויף

 זיי בעת און אראם פאלן בלעטער די ]בעת בערעזע(. )ק׳
)?([.)וויסאקע־ליטאווסק( שטארבן צו סימן גוטער א איז בליען

 שלעב־ א איז רינגל, א פארלירט מען אז ל: ג נ י ר ע(
 בערעזע(. )ק׳ גוטער א — אים געפינט מען אז ;סימן טער

טויט? מיטן פארבונדן דאס איז צי
 ורערט עמעץ אז סימן, שלעכטער א ס׳איז שבת: פ(

אלג׳(. 139,14 )ל שבת קראנק

!11
אראפצררוארפן. זיך פון שרעק דעם זעט מען ,6

 דארף זיך, דערשרעקט מען אז פארמולן. א(
 ניט". ]=ארט[ "מיךהארט זאגן: און מאל דריי אפשפייען^ מען
 אריס• דערגאך אויסשפייען, מאל דריי אדער: בערעזע(. )ק׳

)ווילבע(. וויע אייבערשטע די הייבן
 אני אויף שרעק דעם ארויפווארפן געוויינלעך מ׳זעט

 וויסטע "אויף ווערטלעך: די קומען דאנען פון זאכן. דערע
 ס׳זאל )ארלע(. זיין" עס זאל פעלדער גויאישע אויף און

 וויסטע אלע "אויף (.,)אלג קעפ" שונאימס מיינע צו אויסגיין
 ים טיפן "אין )ווארשע(. רשעים" אלע אויף און פעלדער

 צעזייט עס זאל מען1 זיבן אלע "אויף פאלן". עם זאל
 פעל• וויסטע אויף "נאר )אשמעגע(. ווערן" צעשפרייט און

 "אויף פאלן". עס זאל וועלדער פוסטע אויף און דער
)קאלאמיי(. קעץ" אויף און הינט אויף ציון, שונאי

 רועק־י א אן מען צינדט ערב־יום־כיפור :ט כ י ל ב(
 ;משפחה דער אין נאענטסטע די פון לעבן פארן ליכט סענע
 וויפיל פון פעדעם, פיל אזוי פון געמאכט איז קנויט דער

 ניט פארלאשן ווערט ליכט דאס אז משפחה. די ס׳באשטייט
 משפה דער פון עמעץ וועט אינגאנצן, זיך אויסברענענדיק

 )ווילנע(. סימן שלעכסער א בכלל ס׳איז יאר. דעם שטארבן
פארלעשן. ניט זיך זאל זי היטן, זי מען דארף דעריבער

 אויס זיך ס׳לעשט אז סימן, שלעכטער א אויך ס׳איז
 דערפאר בעטן יום־טוב; פון אדער שבת פון בענטש־ליכט א
 אזוי לייכטן, ליכט די "ווי ליכטבענטשן: ביים ווייבער די

)ארלע(. שבת" דער לייכטן מיר זאל פיל
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 מען טאר שבת ליכט. א צאנקען לאזן ניט טאר מען
 ליכט׳ א אויס ס׳גייט אז ליכט. א ס׳צאנקט ווי קוקן ניט

 פארלעשן ניט שבת מען טאר דערפאד נשמה. א אויס גייט
)בריסק(. ליכט די

)אלג׳(. ליכט" א ווי אויס גייט "ער :זאגט מען
 אויסגיין ביים האלט ליכט דאס אז זיך, שרעקט מען

 ווען ווי פונקט ס׳איז שטארק. זיך טוקט פייער דאט און
)ארלע(. גוססן ז^ל מענטש א

 בא• די דערמאיען נאר קענען וואס האנדלונגען אלע
 שטרענגקייט גרויסער א מיט ווערן טויט פון גלייט־מאמענטן

 פרי־ פונעם געזעץ דער שטארק דא ס״ווירקט אויסגעמיטן.
 ארויס• קען זאך א פון כארשטעלונג די אז דענקען, מיסיוון

 זאקף אין גיין ניט מען טאר דערפאר גופא. זאך די רופן
 שטעלן ניט אויך מען טאר דערפאר ערד, דער אויף ליגן ניט

 טאר לאמפ א לייכטער, א ליכט, א )בדיסק(. צוקאפנם ליכט א
)ווילנע(. ערד דער אויף שטעלן ניט מען

 צו מנהג דער פארשפרייט ס׳איז בעלע. שווע ג(
 אמאל שוועבעלע. א פון פלאם דער פון צוקונפט די לייענען
 קומעני פארן באראמעטער אלם דינען פייער און רויך פלעגט

 פונעם לעבן ווייטערדיקן פארן אויך שפעטער טאג, דיקן
 וועטער דעם ארויסלייענען מען פרוווט היינט נאך מענטש.

 ברענט שוועבעלע. ברענענדיקער א מיט טאג קומענדיקן פונעם
 גוטער א זיין וועט גאנץ, בלייבט און אויס שוועבעלע דאס זיך

 ס׳איז בערעזע(. )ק׳ שלעכטער א—זיך עם צעברעכט טאג;
 בלייבט שוועבעלע דאס אז מענטשן, פארן סימן גוטער א

)דארט(. זיף צעברעכט עם אז שלעכטער א גאנץ,
 הייסט לאנג, ברענט שוועבעלע איבערגעקערט אן אויב

.1 )ווילנע( לעבן לאנג וועט מענטש דער אז עם,
 ניט קען מענטש פרימיטיווער דער ן. אט ש ד(

 דער פון בילד דעם און זאך א צווישן אונטערשייד קיין
 פארן נאמען באזונדערן קיין נישט ער האט אזוי זאך.

 דאנען פון .2 גופא מענטש א און מענטש א פון שאטן
 שלעכטע וואס שאטן, אייגענעם פארן מורא גרויסע די קומט

 אויך שוין ממילא און אנטון, כישוף א אים קענען מענטשן
 פאר פיל פון אויפקום דער ליגט דא און באלעבאם. זיין

 הייג־ ביזן נאך געבליבן זיינען וואס מיטלען, ־־ היטונגס
טאג. טיקן

 רייצן ניט זיך פאר מען אז פארשפרייט, איז אלגעמיין
 28,12 )ל אומגליק. אן ברענגען ס׳וועט ווייל שאטן מיטן

 דעם צונג קיין ארויסשטעלן ניט טאר מען וואלין(. ליטע,
 אים מיט זיך טאר מען )ארלע(, וואיט דער אויף שאטן

און ביינאכט קומען וועט ער ווייל )רישקאן(, שפילן ניט

 פון ציינם דא האבן מיר קינדער. די אזוי זיך שפילן אפט 1
 צין אריבער גייען מנהגים אלטע ווי אונז, ווייזן תאם ביישפ-לן, פיל די

אינגצנצן. פארשוואונדן ווערן זיי איידער קינדערשפילן,
 די צייט פרימיטיווער יענער אט פון אפקלצנג אן ניט איז צי 2
 מיטן צוזאמען ווייל שאטן, קיין ניט ווארפט מת פונעם גוף דער אז גלייבונג,

(.202,18 )ל מענטשן? פונעם שאטן דער אוועק אויך גייט גוף

 ער ארלע(. בערעזע, ק׳ )בריסק, פאשש א געבן און
 בערעזע(. )ק׳ שטיקן ביינאכט קומען דערפאר אויך קען
 )ראזשאנאי(. שאטן אויפן קוקן נישט לאנג אויך טאר מען
 מען שטארבט אניט טון, קוק א ניט שאטן אויפן טאר מען

 פון צוריק קומט מען אז רבה, הושענא )בילסק(. גלייך
 עם איז קאפ, דעס אן שאטן זיין זעט מען און שול דער

 מען אז וואלין(. 52,12 )ל שטארבן וועט מען אז סימן א
 סימן, א עם איז שאטן, דעם ביינאכט יום־כיפור ניט זעט

)ארלע(. יאר דאס ששארבן וועט מען, אז
 אדער בלויער א זיך ס׳מאכט אז סלעקן: ה(

 קומט, ער וואנען פון נים מ׳ווייסט און פלעק רויטער א
)ארלע(. "טויט״קניפ". א ס׳איז אז טען, זאגט

 )ארלע(, קניפ א טוט און ביינאכט קומט טרט דער
 האנט. דער אויף פלעקן טרעפט מען אז )ווילנע(. בים א

 )בערעזנע(. ביינאכט געטשעפעט האבן מתים אז מען, זאגט
 איז קערפער, אויפן בלוט-פלעקן מיט אויף זיך כאפט מען אז
 בערעזע(. )ק׳ טויט מיטן געראנגלט זיך האט מען אז סימן, א

.3 )רישקאן( מזל פון סימנים זיינען פלעקן ווייסע פארקערט,

 די באנייען, זיך מ׳וועט אז סימן א איז נאגל בליענדיקער א 3
 די )ארלע(. נעגל בליענדיקע צאל דער פון אפהענגיק איז זאכן נייע צאל

 זיך וועט מען זאכן וויפיל סימן א זיינען נעגל די אויף פינטעלעך ווייסע
פיל צזוי נעגל, די אויף ה$ט מע פלעקן ווייסע וויפיל )ווילנע(. מאכן

)ביצליסטצק(. האבן מען וועט קיגדער

 באדייטונג גרויסע א האבן חלומות חלומות, ו(
 פריסיטיוון פונעם לעבן אין ארט אוויכטיקן פארנעמען און
 בילדער אלע די פאלקסמענטש. היינטיקן פונם אויך ווי

 בילדער, סתם ניט אים פאר זייגען חלום אין זעט ער וואס
 זוכט דעריבער אים. ס׳ווארט וואס דעם, פון צייכנס נאר
 זייער אין שטארק גלויבט און אויסצוטייטשן גענוי זיי ער

 נא• דעם חלומות די אן שוין זאגן אפטמאל מקוים־ווערן.
 נעמט טויטער א אז אומגליק. גרויסן א אדער טויט עבטן

 טויט אויף סימן א עם איז שטוב, פון חלום אין עפעס
 )קאברין(. אומגליק גרויסן א אויף אדער )סווענציאן(

 נעמען לאזן ניט און ראנגלען אים מיט זיך דארף מען
 אלע דאמאלסט אפזאגן אים דארף מען בראסלאוו(, )וואלפ,
(.261,18 )ל בקשות.

 גיט טויטער דער אז סימן, גוטער א ס׳איז פארקערט:
 ס׳איז וואלפ(. )קאברין. נעמט לעבעדיקער דער און עפעם

 מען בערעזע(. ק׳ )בראסלאוו, לעבן וועט ער אז סימן, א
 סויטער דער וואס דעם פון צונעמען גארניט אבער טאר
)ווילנע(. גיט

 נעמט, לעבעדיקער דער ווען סימן, שלעכטער א ס׳איז
 רישקאן(. ווארשע, )ארלע, יארן די ווערן פארקירצט אים ס׳וועלן

 און קרוב געשטארבענער דער חלום אין קומט טויט פארן
 קורצער א אין שלאפעדיקן. דעם רופט אדער צו עפעס נעמט
 אז זיך, ס׳חלומט ווען )ראזשאנאי(. ער שטארבט ארום צייט

 קען אמאל סימן, שלעכטער א עם איז ציינער, ארוים ס^פאלן
 מען אז סימן, שלעכטער א ס׳איז )ארלע(. שטארבן דעט פון טען
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 בערעז" )סווענציאן, אראס גייט מען אדער אראפ פאלט
 )קרינעק(׳ הכבוד כסא סרן נשמה די גאט טרייבט דאט נע(.

)ארלע(. זינדיק איז מען אז סימן א פ׳איז
 הייליקן א מען לייגט שלעכטס חלומען ניט זיך ס׳זאל

)יישקאן(. צוקאסבס ספר

17

גסיסה. .7

 שרועד א אפראטעווען קען מען אזוי ווי א(
ן־ אבק ד ק

 ליכט גאענטסטע די גיבן קראנק, זייער איז עמעץ אז
 מעסט מען (.169 ,18 )ל נדבות צעטיילן און אדיין שול אין

 דעם פון מען מאכט דערנאך פאדעם, א מיט קראנקן דעם
 טראגט מען קראנקן. דעם פון גדיים די אליכט, צו אקוויט

 אויפן זי באגראבט אדער אריין שול אין ליכט די אוועק
 דעם אנשטאט אמאל תכריכים, אין איינגעוויקלט בית־עולם,

(.171,18 )ל בית-עולם דע□ פאדעם מיטן מען מעסט קראנקן

 ארן לענג דער אין בית־עולם דעם אייך מעסט מען
 די טען צעטיילט דערנאך לייוונט. מיט ברייט דער אין

(.171 ,18 )ל ארעמעלייט פאר לייוונט
 שול" די ,׳איינרייסן גייט קראנקן פונעם משפחה די
 מען וואלפ(. אין מען זאגט שול", די "רייסן גייען )רוייבער

 פארן און ארוףקודש, דעם מען עפנט דארט שול. אין גייט
 ער גאט, צו שרייט מען און טען וויינט ארון־קודש אפענעם

קראנקן. פארן רפואה א שיקן ואל
 פאר• די פרן קברים די צו "סעלד" אויפן גייט ;מען
 פאר מיען זיך זאלן זיי מ׳בעט, און קרובים, שטארבענע

 קניילכל א מ׳נעמט ווערן. געזונט זאל קראנקער דער גאט,
 לענג גאנצע די אפ מען מעסט פאדעם מיטן און פאדעם,

 זאלבענאנד, געוויינלעך עם טוט מען בית־עולם. פונעט
 כסדר וויקלט צורייטע די און עק, איין ביי אן נעמט איינע

 אויסציען פריער סאדעם דע□ ערשטער דער העלפט און
)ארלע(.

 גיט קראנקן, פונעם גרייס די ליכט א צעשטעלצט מען
 פרוטע און )ארלע( לייט ארעמע פאר ברויט טיילט צדקה,

 ליכט מען מאכט פאדעם פונעם .1 )וואלס( ישיבה־בחורים
)אשמענע(. שול אין זיי ברענגט טען און

 קען קראנקן, פונעם נאמען דעם מ׳ענדערט אז
 גיט געפערלעך־־קראנקן א בערעזע(. )ק׳ ווערן געזונט ער

 צובע• די נאמען. צווייטן א נאמען פריערדיקן זיין צו מען
 לעבן געזונט, באטייטן וואט אזעלכע גענומען ווערן מען

 דער חיה, חיים, באבע, זיידע, אלטער, צב״ש (,4 ,12 )ל
)וואלס(. זיין שולט ניט נאמען רייגעם אויפן זאל גזר־דין

 לערףבחורים, רוב דאם מאנסלייט: מנץ 8 אויף מ׳קלייגט 1
 ^נגעוויזענע ספעציעל תהילים, קצפיטלעך זאגט מען תלמוד״תורה, סין צי
)וואלס(. פצל אזא אי

 באגראבט און מענטש א וואקס פון אוים מ׳גיסט
?(. )וואו גוסס א ראטעווען צו כדי אים,

 בית־עולם פון גראז צוקאסנס קראנקן דעם מ׳לייגט
)בילסק(.

 מען אז קראנקן שוועד א אפראטעווען קען מען
 שענקט, וואס דער, וועט דערפאר יארן. די אים שענקט

בערעזע(. )ק׳ ווייגיקער יארן פיל אזוי מיט לעבן
 ווענ גאנצן דעם און בית״עולם פון גייט מען אז

 צום צו גלייך גייט מען און ניט קייבעם מיט מען רעדט
 איבער )אדער העטד דאס איבער אים רייסט מען און גוסס

)סווענציאן(. ווערן געזונט ווידער גוסס דעד קען אים?(,
 פאר קראנקן פונעם זאכן די גאר אפ גיט מען אז

)בראסלאוו(. געזונט ער ווערט ארעמעלייט,
 פון אפ זיי נעמען קראנקן, א צו געסט ס׳קומען אז

 דערפאר )וואלין(. קראנקהייט זיין פון טייל טן60 א אים
(.166 ,18 )ל אנגעלייגט אזוי דעמאלט געסט די ןיינען

 אויף ווארפט מען אז לייכטער, ווערט קראגקן דעם
 געקומענעם ערשט פונעם אנגעטועכץ פונעם עפעס אים

רוילנע(, 167 ,18 )ל היטל א נאזטיכל, א :גאסט
 ווייל פליגן, די אוועקטרייבן מען דארף גוסס פונעם

)ווילנע(. טויט דעם דערנענטערן זיי
 בשעת קליידער נייע נייען ניט מען טאר אקראנקן

)בריסק(. תכריכים אן ס׳דערמאנט ווייל קראנקהייס, דעד
סימנים. ב(
 וואנט, דער צו אוים זין דרייט קראנקער דער אז

)בערעזנע(. סימן שלעכטער א מיז
)רישקאן(. שטארבן ער וועט לאכט, ער אז
 אדער נעגל די אהינטער קוקט קראנקער דער אז

(.173 ,18 )ל אים פיט שלעכט איז גאז, די רייבט
 האלז אין וויי אים ס׳טוט אז זאגט, קראנקער אזדער

 דרייט סימן; שלעכטער א עם איז _ אים, ס׳ווארגט אדער
 סוף זיין נאענט שוין איז וואנט דער צו אריס זיך ער
(.174 ,18 )ל

 סימן, א איז נאז, די קראנקער דער רייבט פארקערט:
)סווענציאן(. ווערן געזונט וועט ער אז

 נעגל, די בייסט אדער נאז די "קאלופעט" ער אז
(•2 בערעזע )ק׳ בעסער אים ס׳איז אז מן*ם א איו

 טויט פוגעם ,צרויסגעריסן" זיך האט וע.ס מענטש צ אויף 2
באוואוסטזיין")?(. קלאדן 8 מיט וועלט יענער פין ,געקומעי ד$רט: מען ז$גט

 וועט ער אז סימן א איז וויינט, קראנקער דער אז
קאברין(. )בריסק, ווערן געזונט

רוסן: פ א ן, ע יי שר פ א ג(
 אויפ" מאל דריי אים מען קען שטארבט, מענטש א אז

 מענטש "אפגערופענער" אן רופן. און געשרייען מיט וועקן
 מורא. זייער אים פאר מ׳האט ארן לעבן ניט לאנג רועט

 ניט בעסער אים מען ודיל שטארבט, מענטש א אז דערפאר
 אבער אפשרייען, מען קען טויטן א בערעזע(. )ק׳ אויפוועקן
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 שרועד ס׳איז סווענציאן(, )אשמענע, לעהן לאנג ניט קען ער
)אשמענע(. טעג דריי לעבט אפגעשריענער אן אים. פאר

 בעשן, ווייבען, רופן, שטארק פשוט הייסט: אפשרייען
)בריסק(. שטארבן ניט זאל ער

 )אש" ארון־קודש אין מענטשן א "אפ "שרייט מען
מענע(.

 אן געשדייען. מיט גוסס דעם ,"אפרייסן׳ וויל מען
 אנדערן אן צו מען גיט מאל דריי פון "אפגעשריענעם"

 ס׳איז סויטן. א אפצורופן עבירה אן ס׳איז )בריסק(. נאמען
 צום קומט בארג, אהויכן אויף קריכט מענטש א ווי אזוי

)בריסק(. אראם ווידער אים מען שטופט דא און שפיץ,
 אז מען, זאגט אקרענק, פון ארויס גייט עמעץ אז

 אז סימן, א ס׳איז אדער געמיט, אים פאר זיך האבן טויטע
(.163,18 )ל זינד די אפגעלאזן אים האט מען

 פאר־ רוייניק איז יידן ביי טריט: שרוערער א .8
 רע" אלם טויט אשווערן פון אויסטייטשונג די שפריים
 ווייס" פאליאקן, ביי צב״ש איז דאס ווי כישוף, פון זולטאט

 שטראף א אלס ארים דאס מען טייטשט גיכער (.64 >פ רוסן
לעבן: זינדיקן פארן

 אצדיק שטארבן, ביים לאנג זיך מאטערט ארשע א(
 שטיל" צדיק א ווי געשטארבן איז "ער רואיק. שטארבט

 אויף מען זאגט צדיק׳/ א געווען איז "ער קאברין(. )ארלע,
 "אשווערער )בריסק(. ליידן אן געששארבן איז וואס דעם,
 האט וואט "דעד )בילסק(. כבוד" האלבער א איז טויט

 פארקערט" און טויט אשווערן האט דעד לעבן, אגרינג
 אריף אפ קומט וראם דער אויך, זאגט מען )כערעזנע(.

 )בראם" וועלט יענער אויף לעבן אגרינג האט וועלט, דער
לאוו(.

 ניט קען און לאנג זיף מאטערט מענטש דעד אז ב(
 פארלייכטערן צו ארעד פארגיכערן צו אים מען זעט שטארבן,

מיטלען: פארשיידענע געברויכט ווערן דא טויט. דעם
 חתונה־מלבוש, א מיט קראנקן דעם איבער דעקט מען

 טויט דעם פארגיכערן צו כדי טלית, א ארויף לייגט אדער
(.181,18 ווילנע )ל

?(. )רואו 1 גוסס אויפן קיטל דעם ארועק לייגט מען
 הינערשע או גלויבן, דעד איז פארשפדייט זייער

 דערפאר טריט. פארן מאטערנישן די פארלענגערן פעדערן
 הינער־ מיט קישן קיין קראנקן אונטערן לייגן ניט מען טאר
 הי" אויף שטארבן צו שרועד ס׳איז )בריסק(. פעדערן שע

ווילנע(. )בראסלאור, כעדערן נערשע
 ווייל פעדערן, הינערשע אריף שלאפן ניט טאר מען

סורענציאן, )קאברין, טריט געמאטערטן א האבן ורעש מען

 ברענענריק א העבט אין מען גיט ווייסרוסן פאליאקן, ביי 1
 געלט איבער מען שיט רומענער די ביי חתוגה־רינג. 3 ר5אד ליכט,
469—63 )פ פינגער די דורך

 קישן: דעם אנשטאט מען לייגט פאליאקן )ביי רישקאן(.
יידן?(. ביי אונטער מען לייגט רואם .2 שטרוי אפעלץ,

 פארלעשט שטארבן, ביים זיך מאטערט מענטש א אז
)רוארשע(. לאמפן די מען

 זיין גרינגער ס׳זאל כדי צימער, פון ארוים גייט מען
 דעד צו אום אים קערט מען אדער שטארבן, צו גוסס דעם

)סווענציאן(. וואנט
 שטארבן שרוערן א צו אז אויך, אבער גלייבט מען

 ע־־1 צו זיך עבירה אן ס׳איז ורייל טון, גארניט מען טאר
)ארלע(. לעבן דאס מען

)קאברין(. שטארבן לאזן גוסס א מען דארף בכלל
 (.176,18 )ל צודעקן ניט און אפדעקן ניט אים טאר מען

(.178,18 )ל אראפטרייבן ניט פליגן די אים פון טאר מען
 זיינע נאר פארלענגערט דאם ווייל וויינען, ניט מ׳טאר

(.180,18 )ל ליידן
 ארויסצו" גרינגער איו נשמה דעד פאר אז גלייבט, מען

)רוילנע(. גוסס דעם לעבן זיך ס׳געפינען מענטשן מער וואס גיין,
 שטארבט. גוסס דער ווען זיין ניט טאר מענטש איין

 טאר מען )אשמענע(. מענטשן סך א זיין דאמאלט ס׳מוון
 זיין צו דאמאלס מצווה א ס׳איז אליין, לאזן ניט גוסס דעם

קאברין(. )בערעזנע, אים לעבן
 אויס־ ניט חלילה זאל ער הימן, גוסס דעם מוז מען

 געווען אים פאר ס׳וואלט ווייל באמערקטערהייט, ניט גיין
 חברה" פון צורי דאן רופט מען באליידיקונג. שווערע א

 אריך שיקט מען )וואלם(. היטן אים זאלן זיי לייט, ־־ קדישא
 אריך קומט דאמאלסט קרובים, נאעבטע גאר די צו ארועק

)בריסק(. גיכער טויט דעד
 )קאברין, גסיסה דער ביי זיין ניט טארן קינדער

 )אשמענע(. שטוב פון אוועק זיי שיקט מען ווארשע(. וואלפ,
 קליינע קיץ זיין ניט מארן שטארבט מוטער א ווען בפרט

(.183,18 )ל קינדער
 ס׳הערשט ליכט. א ביי אויסגיין מוז מת א

 גייט מענטש א אז משפחה דעד אין אויפרעגונג גרויסע א
 ס׳איז )אשמענע(. ליבש אן און באטערקטערהייט ניט ארים

 מת פארן באליידיקונג א ארן איבערגעבליבענע די פאר חרפה א
)אשמענע(. ליכט ביים ניט אויסגיין

 ער )אריב מאן בייט מען בעט פרוי, א ס׳שטארבט אז
 )לויט מצרות אירע פון אפזאגן זיך זאל ער פרומער(, א איז

 אים(. אריף מצורת אירע אלע אריבער גייען גמרא דער
 פארן אז ורייסט, טען וועלכן פון ייד, א אמאל לויבט מען

 מצורת אירע פון אפגעזאגט זיך ער האט פרוי זיין פון טויט
מאטעלע(. )רואלפ,

 שכנישע די ביי געברויכט ווערן תאם מיטלען, צניערע פון 2
 צנידער דאם ווערן: דערמאנט דארפן ווייסרוסן, די ביי צכ״ש פעלקער,

 הוילסר דער אויף אוועקלייגן אדער ערר, דער 'אויף גיסם דעם שטעלן
 אדער פעלץ; 8 אויף שטרוי, לענגן צ אויף ווינטער, אין אפילו ערד
 ברעבט קאשטנס, די פעבסמער, פ עפנט מען צוקאפנם. צרבעם לייגט מען

482—74 )פ א"א סטעליע די דורך

*
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 איז פעלקער אלע ביי ששערן. פאלנדיקע (9
 איז לעבן מענטשלעכע דאס אז גלויבן, דער סארשפרייט

היטל. אויפן שטערן די פון אפהענגיק
 שטערן" זיין האט מענטש "יעדער :ז$גט מען

)ווילנע(.
 מענטש. א שטארבט שטערן, א אר$פ פאלט עס אז

 דער שטערן. א פאלן זעט מען אז סימן, גוטער קיין ביט ס׳איז
 אז )ארלע(. מזל". מיין "ניט זאגן: דארף עס זעט וואט

 "נים מאל: דריי מען זאגט שסערן, א אראם פאלט עם
 מיינער" "ניט מאל: דריי אדער )קאברין( מזל" מיין

 ביסט דו דיינער ניט בין "איך אדער: רישקאן(, )בריסק,
 פאלט עס אז :אויך גלייבט מען )בערעזנע(. מיינער״ ניט

 טון. קלער א עפעס גיך אויף מען דארף שטערן, א אראפ
)ווילייקע(. ווערן מקוים דאס וועט

 שטערן די מיט לעבן דאס פארבינדן דעם אט פון
 ווייזן ניט מען טאר שסערן די אויף אז גלויבן, דער קומט

 דארף ווילנדיק, ניט יא ווייזט מען אויב פינגער. די מיט
 בערעזע( ק׳ )וואלפ, פינגער דעם איינבייסן שטארק מען
 )רישקאן(. פיאטע דער מיט פינגער אויפן אנטרעטן און
 אפצאס מיטן דערגאך און איינבייסן פיגגער די דארף מען

)קאברין(. סימנים שלעכטע די צעשטערן צו כדי אפטרעטן,
 פינגער. מיטן ווייזן ניט מען טאר הימל אויפן אויך ־
 קינדער, )ביי טון ביס א אים מען דארף עמעצער, עס טוט

 ניט מ׳שאר )בריסק(. פינגער דעם איינבייסן בערעזע(, ,ק
 אן קומען ס׳וועט ווייל פינגער, מיטן הימל אויפן ווייזן

)אשמענע(. פיגגער דעם אפבייסן און ביינאכט קאץ אייזערנע
 מען קוקט קוקן. נישש לבנה דער אויף אויך מ׳טאר

 — גאנצע א בלינד, מען ווערט שעה האלבע א איר אויף
בילסק(. )ווילנע, מען שטארבט

¥
 וויל מען אז ט. י ו ט פון דערמאמעגט .10
 לייגט געשטארבן, טאקע איז מענטש רער צי ווערן, געוואויר

 )אלג׳(. שפיגל א אדער פעדער א גאז דער צו צו אים מען
 צי זען צו כדי נאז, דער צו פעדער א צו אים לייגט מען

 שטעכט מען )ראזשאנ^י(. ארויסגעלאפן שוין איז נשמה די
)קאברין(• נעגל די אונטער שפילקע א מיט אים

 ווי אויך, אבער אינטערעסירט פאלקס״מענטש דעם
 ער איז צי וועלט. דער פון אוועק מענטש דער איז אזוי

 ער צי איבערגעבליבענע; די אויף ברוגז גישט וחלילה חס
 שלעכטער א אין צי גוטער א אין וועלט דער פון אוועק איז

אים. פאר שעה
 דער צו פנים מיטן שטארבט מענטש דער ווען א(

 אינכעסערהייט געשטארבן איז ער אז סימן, א איז וואנט,
 אפענע מיס אויב געשעמט. זיך האט ער אז אדער )ווילנע(

)בריסק(. וועלט די ער זשאלעוועט — אויגן
 דער צו פנים מיטן שטארבט מענטש א אויב בכלל,

 —מענטשן די צו פנים מיטן סימן, שלעכטער א עס איז וואנט,

 אוועקצו־ שאד א אים ס׳איז וואס מת, א לואלפ(. גוטער א
 איבערבעטנדיק אויגן. די אפן האלט וועלט, דער פון גיין

 אויג אן ווארפן ניס זאל ער צומאכן, אים זיי מען דארף
 אזוי אים פארמאכט מען שטוביקע. די פון עמעצן אויף
(.190 ,18 )ל מויל דאס אויך

 שבת־צונאכט שטארבן, צו גוט איז פרייטאג ב(
 אריין. גיהינום אין גלייך קומט מען ווייל )בילסק(, שלעכט

 )אשמענע, פריי מען איז פרייטאגצונאכט פארקערט,
בערעזע(. ק׳

 )בערעזנע(, זייגער א 12 פרייטאג ס׳שטארבט ווער
 איז ער אז סימן, א איז )קאברין(, זון־פארגאנג נאכן אדער
שבת. פארפרי פארכאפט ער ווייל אצדיק, געווען

 צדיקים )ווילנע(. ערב־שבת שטארבט פרומער א
 ימי עשרת אין בערעזע(, )ק׳ אלול חודש אין שטארבן

1 )בריסק(. ניסן חודש אין אדער )וואלפ( תשובה
 אין און שטארבט, מענטש דער ווי גלייך .11

 די זיך צעשטעלן עולם, גרויסער א פארזאמלט איז שטוב
 מלאך־המות פארן לאזן און רייען צוויי אין תיכף סענטשן

 זיין ניט דערביי טארן קליינע קיין כלה. א פאר ווי וועג א
בערעזע(. )ק׳

 אויגן די ברימינן דעם מען פארמאכט איבערבעטנדיק
 (,193 ,18 )ל פענסטער אלע תיכף עפנט מען מויל. דאס און
 אבער אים טאר מען )מאטעלע(. אפ" אים "הייבט מען און
 דעמאלט מענטשן, סך א אן ניט ס׳קומען ביז "אפהייבן" ניט

 וועל־ אין קליידער, די מיט מת דעם אפ ערשט מען הייבט
 אויף אוועק אים לייגט מען און געשטארבן, איז ער כע

 איבער אים דעקט און שטרוי אונטערגעלייגט אויף דר׳ערד
 טאר שבת באר בריסק(. )אשמענע, טוך שווארצן א מיט
 מת, דעם אפ הייבט מען אז )מאטעלע(. אפהייבן ניט מען
 מעגן מאן א אפהייבן )קאלאמיי(. מחילה אים ביי מען בעט
 וואס שטרוי די )אשמענע(. פרויען נאר פרוי א מענער, נאר
 רייען דריי אין מען לייגט בת, דעם אונטער לייגט מען
 )מ$־ ברייט דער אין מען לייגט מת דעם ברייט. דער אין

 שטעכעדיקע לאנגע, זיין דארפן ששרויען די וואלפ(. טעלע,
קאברין(. )מאטעלע,
 מת אונטערן היי מען לייגט געגנטן טייל א אין

 גאלער דער אויף אוועק אויך אים לייגט מען )קאלאמיי(.
)פעטריקאוו(. )?(ערד

 אפי זאל ער כדי אונטער, אים מען לייגט שטרוי די
 שטעכט שטרוי די חטאים. זיינע פאר שטראף די קומען

 געשריי זיין זיך טראגט דעמאלט און נאדלען, טיט ווי אים
 דעמאלט סלועט ווער אנדערן. צום ביז וועלט עק איין פון

 ס׳ליגש וואו צימער פון שוועל דער צו אויער אן צולייגן
וועט ער אבער געשריי, דעם דערהערן וועט דער מת, דער

 פורים, באך איינמאל, אז חבד, מאטקע פץ דערציילם מען 1
 ס׳וויל ווער יידן, געזאגט: און בית-מדרש אין אויפנעשטעלט זיך ער ה$ט
)בריסק(, בעט אין ארייבלייגן זיך ציים שוין איז דעם פצר גףעדן, צין
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 דער וועלכער אויף שטרוי די (.188 ,18 )ל שטארבן תיבף
 )אשמענע(. ארויס שפעטער מען ווארפט געלעגן, איז מת
 טיר דעד צו פנים מיטן דר׳ערד אויף אוועק אים לייגט מען

 די מיט לייגן ביט אים מען טאר דערפאר (,191 ,18 )ל
)ארלע(. טיר דער צו פיס

 מת פונעם צוקאפנם מת: דעם ארום ליכט .12
 טאר מען ליכט. אנגעצונדענע צווי אנידער מען שטעלט

 פון אייגע פארלעשן זיך ס׳וועט אז טון. גארניט זיי ביי
(.192 ,18 )ל משפחה דער פאר סימן שלעכטער א עם איז זיי,

*

 אויב באר ליבם, סך א מת דעם ארום שטעלט מען
 אן מען ציגדט קויפן, צו מער געלט קיין ניט האט מען

)ארלע(. זייטן ביידע פון און צוקאפנס דריי: לכל־הפחות
 איז טויטן דעם ארום שטעלט מען ליכט מער וואס

בערעזע(. )ק׳ בעסער אים פאר
 דער אויף ליכט קיין שטעלן ניט מען טאר דערפאר

 בערעזע, )ק׳ מענטש לעבעדיקן א פון צוקאפנס $דער ערד,
רישקאן(. $רלע,

 אויף ליגט מת דער בשעת בעטן. מחילה .13
 אלץ אז סווענציאן(. ,)נ איבער אים מען בעט ערד, דער
)מאטעלע(• מחילה מאל דריי מת ביים מען בעט פארטיק, איז

 דערגענטערן מת, דעם ארזים טראגט מען איידער
 מחילה. אים ביי בעטן און קרובים נאענטסטע די אים צו זיך
 פארפלעקן וועלן טרערן די ווייל וויינען, ניט דעמאלט טאר מען

 אויף ריין קומען דארף ער און מת, פונעם קליידער די
 איבער, אים מען בעט קודם (.78 ,14 ל )אלג/ וועלט יענער

 זיך און יושר מליץ א זיין זאל ער אים, מען בעט דערנאך
(.198 ,18 )ל אבות די ביי מיען

 אלע צו גייען ערד, דער אויף נאך ליגט מת דער אז
 אויך נאר קרובים, די נאר ניט מחילה. בעטן מת צום

 אים מיט לעבן פארן זיך האבן וועלכע אלע און שכנים
)ארלע(. געקריגט

 לוויה• אינדא״אייראפעאישע אלע צו קעגנזאץ אין .14
 פאר■• זיינען וואס מנהגים, יידישע די כאראקטעריזירט מנהגים

 שנעלער וואס זעט מען איילעניש. גרויסע א מת, מיטן בוגדן
 שטוב. פון ארויסטראגן אים און טון צו רעכט זיין מת דעם
 אים האבן יידן וואס מנהג, א מיט טון צו דא האבן מיר

 אייראפע. קיין אנדערע סך א נאך מיט אריבערגעבראכט
אז: גלויבן, דער שייך איז אהער

 באלד אים באגראבט מען אז מת, פארן פבוד א ס׳איז
 לענגער וואס )ארלע(. ליגן לאנג ניט אים לאזט מען און
 חרפה די אים פאר גרעסער איז שטרוי, אויפן ליגט ער
(.210 ,18 )ל בזיון דעד און

מת. דעם וואשן דאס .15
 מאל פאר א מען וואשט מת פונעם קערפער דעם

(.36 ,12 )ל

 מטהר אים איז מען מען. זאגט "מטהר", אים איז מען
 אויף אמאל מטהר אים איז מען )אלג׳(. טהרה־ברעט א אויף
)בערעזנע(. שטוב-טיר דער פון זייט לינקער דעד

 וואסער, ווארעמע מיט שטוב אין אים וואשט מען
 און וויין אין צוזאמען שאלעכץ מיט איי אן צעקלאפט מען

)בערעזנע(. קערפער דעם אים באשמירט
 רעדט ער וואו קאפיטל אינעם שרייבט בוקסטארף

 "1^3מ ^801161 !1זו1 (:630 )ז׳ לוריה״מנהגים יידישע וועגן
 011( !¥3101601 ^\38861־ (1383 6ז 8011 83111361 110(1 ז610 8670,
!¥300 6ז 8011 166!£100ח ¥0113 86106 8110(16 £61360. 14601־

0160 311611 610 £7, 1<10ק(60 68 0111 \17610 (101611 61030(161■
00(1 8116161160 11101 80161168 01361־ (160 1<0ק16“.

 *בא ניט איגגאנצן מנהג דער איז געגנטן אטייל אין
 )סווענציאן, וואסער מיט נאר מת דעם וואשט מען קאנט:

 טובלען מת דעם מען פלעגט צייטן פריערדיקע ווילייקע(.
 פארווערט עם מאכט די האט שפעטער נאר מקוה, אין

)קאלאמיי(.
 *דער אים לייגט מען מאל, דריי מת דעם טובלט מען

אפקילן. זיך אים לאזט און טהרה־ברעט אויפן צוריק נאך
 )ארלע, שטוב אין געוויינלעך מען וואשט מת דעם

בריסק(.
 טהרה״שטיבל, אין מען וואשט מת אריינגעפירטן אן

)סווענציאן(. אינדערהיים היימישן א
)אשמענע(. מענער מאן א פרויען, וואשן פרוי א

)בערעזנע(. טעפ נייע מען קויפט אמת זיין מטהר אויף
 גיסט מת דעם וואשט מען וועלכן מיט וואסער דאס

 בלים די ניט. גייט מען וואו ארט אזא אין ארויס מען
בערעזע(. )ק׳ איים מען שייערט

 ליטעווסק(. )ווים׳ אנטרעטן ניט וואסער דעס אויף מ׳טאר
 מען טאר וואסער דאס אויס גיסט מען וואו ארט דעם אויף
 וואסער דאם אוים גיסט מען )סווענציאן(. בארוועם גיין ניט

 ארייג• ניט ארם דעם אין ז$ל קיינער בדי פלויט, א היגטער
)סווענציאן(. טרעטן

 מיט האט מ׳ וואס וואסער דאס $רלע: אין פארקערט
 פלעש" און בלים אין טען באהאלט מת דעם געוואשן דעם
רפואה. א אויף לעך

 געלעגן, איז מת דער וועלכער אויף שטרוי, די אויך
 זעלבע דאס איבער, מען שיט קישנס די ארויס. מען ווארפט

 פון צייט גאנצער דער פאר שטרוי״זעק. די מיט מען טוט
 זיין אויף ניט און בעט זיין אין ניט מען שלאפט שלשים

)אשמענע(. געלעגער
 וואשט מען וועלכן אויף דאסטהרה־ברעט 16

 )מאטעלע(. טיר א ווי לאנג ברעט פשוטן א איז מת דעם
)וואלפ(. "וואש־ברעט" "טאפטשאך, אויך ס׳הייסט

 )סווענציאן( פאליש אין שטייט טהרה־ברעט דאס
)ארלע(. שול דער אונטער אדער

 קישן א מת דעם אונטער מען לייגט טהרה־ברעט אויפן
)ארלע(. צוקאפיס
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 ניט זיך טאר חברה^קדישא־״לייט די אחוץ קיינער
 אים טוט מען און איש וואשט מען בשעת כת צום צוקוקן

 טוען וואט די כת. דעס מען פארשעמט אניט ווייל אן,
 אומאנגענעמלעכקייטן די פאר איבער אים בעטן אים ארוס
(204 ,18 )ל אים פארשאפן זיי וואם

 דעט אפוואשן נאכן מת: ם דע אנטון דאס .17
 תכריכים די )אלגץ. תכריכים אין אן אים מען טוט מת

 הענט כשערע פון און לייוונט כשרע פון געמאכט ווערן
 מאכט מען צו, ניט זיי שניידס כען סווענציאן(. ,נ )אשמענע,

 פארסטריגע- נאר זיינען זיי )בריסק(. שטעך גרויסע זיי אין
 שניידער־ טאנדעטיקער א אויף מען זאגט דערפאר וועט.
)אשמענע(. תכריכים־שטעך מיט נייט זי אז קע,

 אפבייסן. ניט מען טאר תכריכים די פון פאדעם דעם
 פון געוויינלעך זייבען תכריכים די בערעזע(. )ק׳ ? פארוו^ם

 אויך אבער זיי קען מען סווענציאן(. )נ׳ שכאף נייעם א
 אדער ווילייקע( ,)נ ליילעכע געניצטער אלטע פון מאכן

)ארלע(. העמדער
 ווילייקע, )נ׳ נייטערקעס ספעציעלע נייען תכריכים

 בערעזע. )ק׳ ווייבער עלטערע נאד זיי ס׳נייען כרוענציאן(,
 דאנען פון )ארלע(. חברה־קדישא״פרויען אדער בדיסק(
 אנטון ניט מען טאר זאלבענאנד אז גלויבן, דער שטאמט
)בריסק(. אן אזוי מען טוט מת א נאר ווייל עמעצן,

 מת דעם אנצוטון מנהג א געווען איז לעמבערג אין
 צוגע־ יעדער איז שפעטער תכריכים־לייוונט. פון גארטל א

>?(. גארטל פארן געטאן צי א און אים צו גאבגען
 און קימל א מת דעם אן מען טוט תכריכים די אויף

 ציצית, דריי מיט בערעזנע( בערעזע, ק׳ )ווילנע, טלית
)אשטענע(. אפ מען בייסט א'ינע

 לייגט מען ווען פת פארן כבור א פאר זיך ס׳רעכנט
)בריסק(. קיטל אין אים

 פארן בעהער איז טלית, דער ס׳איז עלטער וואס אויך
)וויסאקע־ליטעווסק(. טויטן

 העמד, לייוונטענעם ווייסן א אין אן מען טוט פרוי א
 און העמד, פארן לענגער מאנסל, לייוונטענעם א דעם אויף
 הייבל. א קאס אויפן ליילעך. א אין איין זי וויקלט מען

 לייוונטענע פיס די אויף אן נאך מען טוט חתונה־געהאטער א
(.206 ,18 )ל טאסמע ווייסער א מיט איבערגעבונדן זאקן

 לייוונט שטיקל א פון מאכט מען אז סגולה, א ס׳איז
 קינד פארן אנצוטון זאך א תכריכים די פון בלייבט וואט

)בריסק(.
 ס׳זאל קייפ, קיין זיין ניט ט$רן תכריכים די אין

 קומען ס׳וועט אז באפרייען, צו זיך זיין לייכטער מת דעם
ווילבע(. וואלפ, )מאטעלע, משיח

 קניפלעך די אויס מען מיידט פאליאקן ביי .18
 רו קיין געהאט ניט וואלט מת דער ווייל תכריכים, די אין
 איבערגעבליבענע. די באומרואיקט וואלט ער און קבר, אץ
חטאים. זיינע אויך און נשמה זיין זיך באהאלט קנים די אין

 פארצייכנט ניט דערקלערונג אזא איז יידן ביי
 קניפלעך די אז גלויבן, דער פאראן ס׳איז אבער געווארן,

 די זיך ס׳באהאלטן וואו ערטער, געפערלעכע די זיינען
 בר^דעוו- פארלירן וויל מען ווען צב״ש, כוחות. ניט״ריינע

 פאראן ס׳זיינען וויפיל פיל אזוי קניפלעך, מען מאכט קעס,
 מען אז ;בריסק(. אוועק זיי ווארפט מען און בראדעווקעס,

)בריסק(. משוגע ער ווערט האר, א יענעמם פארקניפלט
 וויכטיקע די אין געפערלעך קניפלעך די זיינען בפרט

 באקאנט, ס׳איז חתונה. די צב״ש ס׳איז ווי לעבנס־מאמענטן
 פארפ^לק, יונגן דעם פון מזל דאס פארשליסן קען מען אז

 שטייט פ^ר די בשעת שלעסל א פארשליסן וועט מען אויב
)אלג׳(. חופת דער אונטער

 אפגעבן מיטן פארבונדן זיינען וואס אקטן אלע די
 צוועק: איין ק הא רעכט" זיין "טון מיטן מת, דעם "כבוד"

 ער איז דעמאלם ווייל מת, פונעם כעס דעם אויסצומיידן
 פאר מורא ה^ט מען איבערגעכליבענע. די פאר געפערלעך

 איבער" אים נאך איז וראם אלעס דעם פאר אויך ווי אים,
 מען באזייטיקן. צו אלץ דאם מען זעט דערפאר געבליבן.

 דער ודייל תכריכים, די אין קניפלעך מאכן צו מורא האט
 די באאומרואיקן און קבר אין האבן נישט רו קיין וועט מת

 די מען באנוצט זייט צווייטער דער פון אבער לעפעדיקע.
אומגליק. אן אפצוווענדן אויף קיים

 אים מען פארבינדט שטארבט, מענטש דער בעת .19
 )יוי" פינגער( גרויסע )די שטרוי לאגגע מיט פיבגער צוויי

סאקע־ליטעווסק(.
)ארלע(. מויל דאס אונטער אים בינדם מען

 פויט נאכן מויל ד^ס מען פארבינדט פרויען די
)בערעזנע(.
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 מת. פ דע פון ווירקונג שעדלעכע די .20
 שעד ער ווירקט שטוב, אין ליגט מת דער כליזמן

 מען באזייטיקט דערפאד ארומיקע. גאנצע דאס אויף לעך
 ווירקונג די קען ער וואס אויף אלץ אייגפלוס־״קרייז זיין פון

 פארדעקט מען ארבעט, יעדע איבער מעןרייסט ארויסווייזן:
אאז״וו. מעבל די

*

 שטיין לאזן ניט מען טאר שטוב, אין ליגט מת א ווען
 אויף אויך זיצט מען ניט־־איבערגעקערטערהייט. שטול א

 עסן ניט טאר מען בערעזע(. )ק׳ שטולן איבערגעקערטע
 דער וואו צימער אין געפונען זיך האט וואס ברויט דאס
 ארוים" ניט זאך קיין טאר מען ווילייקע(. )נ׳ ליגט מת

)ווילנע(. מת דער ס׳ליגט וואו שטוב פון טראגן
 די פארקערן ניט טאר מען טון. גארניט טאר מען

 ניט קאלעכט מען (.195 ,18 )ל מת. א ס׳ליגט וואו שטוב
 צייט חודש א מת, דער געלעגן ס׳איז וואו שטוב, די
(.106 ,18 )ל

 )ווילנע(, אליין איבערלאזן ניט אויך אים טאר מען
 גוף טויטנס אינעם אריינקוטען קען נשמה די ווייל

)אשמענע(.
 געפערלעך ווילייקע(. ,)נ קוקן מען מעג טוימן אויפן

 נאדל, א פון אויער דורכן צב״ש קוקט מען אז אבער, איז
 שטן דעם דערזעט מען ווייל שטוב, אין ליגט טויטער א בעת

 מען נאר בערעזע(; )ק׳ מלאך״המוות דעם אדער (12,12 )ל
באלה שטארבט

 ס׳ליגט וואו דארט אז גלויבן, דער איז אינטערעסאנט
 )בריסק(, הונט א אריינלאזן ניט מען טאר דארט מת, דער

 דער וואו שטוב זעלביקער דער אין ניט שלאפט מען
 נשמה טויטנס דעם קינדער, די אויף וועקט מען ליגט. מת
שטיקן. קומען ניט זיי זאל

 פרוכפערדי• דער אויף שעדלעך ווירקט מת דער
.1 קייט

 פרויען. שוואנגערע פאר געפערלעך ער איז בפרט
 *גע דאס האש טוימן, א אן קוקט פרוי שוואנגערע א אז

 טאר פרוי שוואנגערע א )בריסק(. געלזוכט קינד בוירענע
)סווענציאן(. בית־עולם אויפן גיין ניט

 ווירקן: שעדלעך מת דער קען פונדערווייטנס אפילו
 פוב• זעט מען אויב וואסער, קיין אדורכטראגן ניט טאר מען

 אז )ארלע(. בית־עולם צום מת דעם טראגן דערווייטנס
 אריץ גייט מען איידער מען, מוז לוויה, א גאם אין זעט מען
אן $פווישן ניט זיי מ׳טאר הענט. די וואשן זיך שטוב, אין

 ק$ף דעם יאר שאר א פאר פירן צו געברצכט האט מען אז 1
 פויערים די האבן קאסאוו, אין באהאלטן צו אים פדי רבין, סאווער

 שנעל געמוזט האט מען נאר פעלדער, די דורך אים פירן געלאזן נישט
אויטא. אן אין מת מיטן צוורכפארן

 גארטן, א פעלד, א דורך דורכגיין ניט לוויה צ טאר יידן ביי
(.37 פונקט לוויה, )זע וואסער צ
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 מ׳באגעגנט אז סימן, שלעכטער א ס׳איז )בריסק(. גארגישט
 אז (.224 ,18 )ל שטאט אין אריינפארן ביים לוויה א

 *)סווענ קראמען די מען פארמאכט לוויה, א דורך ס׳גייט
ביאליסטאק(. ווילנע, ציאן,

 מת דער בעת דאסוואסער״אריסגיסן: .21
 היי• שכנישע די אין מען דארף ערד, דער אויף נאך ליגט

 אדורכטראגן דארף מען אז וואסער. דאס אויסגיסן ערז
 דער וואו שטוב דער דורך שטיבער שכנישע די אין וואסער

 וואסער קיץ טעג די ברענגען ניט מען טאר ליגס, מת
)וויסאקע״ליטעווסק(.

 *היי שכבישע דריי אין וואסער דאם אויס גיכט מען
 צייל, דערזעלביקער אין הייזער שכנישע צוויי אין ער:ז

 קעגני שטוב איין אין און טויטן, פובעם הויז דאס ס׳איז וואו
 נישטא, שכנים יידישע קיין זיינען קעגנאיבער אויב איבער.
 אויס־ גאם צווייטער דער פון שכן נאענטסטער דער דארף
בערעזע(. )ק׳ וואסער דאם גיסן

 וואו הויז גאנצן פונעם וואסער דאס אויס גיסט מען
 *גע אים אין האט מלאך־המוות דער ווייל מת, דער ס׳ליגט
 דעם איבערגעשגיטן האט ער וועלכן מיט סעסער, זיין וואשן

 מלאך־המוות דער (.10 ,12 )ל לעבן דאס געשטארבענעם
 ארום הייזער דריי די פון וואסער אין מעסער זיין שווענקט

 ווא• דאס אויסגיסן ד^רט מען דארף דערפאר טויטן, דעם
בערעזע־(. )ק׳ סער•

 מענטש א אז בילד: און ר ייגע ז ל, ג פי ש .22
 די בילדער, די שווארצן: פיט מען פארהענגט שטארבט,
 מען ורארשע(. )ניי־סווענציאן, זייגערס די און שפ-גלען

 )אשמענע( זייט צווייטער דער אויף בילדער די אום קערט
 דאס זען צו ניט פדי טוך, א מיט שפיגל דעם מ׳פארדעקט

 און האנט, דער אין חלף מיטן פלאך־־המוות פון געשטאלט
 שבעה פון וואך גאנצע די פארהאנגען אזוי בלייבט ער

 מען איבערגעדעקט, טעג 7 בלייבט שפיגל דער )וואלפ(.
 וואלין, 23 ,12 )ל שטן דעם דערזען ניט אים אין זאל

.2 צויומער(
 זיי־ דעם אפ מען שטעלם מענטש, א ס׳שטארבט אז

)בערעזנע(. (197,18 )ל גער
 בילד זיין ווערט שטארבט, מענטש א אז זאגט: מען
בערעזנע(. )ארלע, פארבלאסט אדער פארגעלט
מאגישעקדאפטפונעסמת: די .23

 אויס־י אויך קען ער אבער שעדלעך, ווירקט מת דער
 נאר ניט און ארומיקע. די פאר גוטן צום ווערן גענוצט

געהערט האבן וואם זאכן, אויך נייערט אליין, מת דער

 פאלקס" אין ארם בצדיימנדיקן 8 בכלל פצרבעמט שפיגל דער 2
 )ארלע(, שפיגל אין צונג קיין צרויסשטעלן ניט טאר מען צב״ש, לעבן:

 וואם קינד, א ווצרשע(. וואלין, ליטע, 29 ,12 )ל צראפפצלן קען זי
 ״סווענ׳”)נ שפיגל אין קוקן לאזן ניט מען טאר ציין, קיין ניט נאך האט

 שלעב׳ צ עם איז שפיגל, צ זיך ס׳צעכרעכם צז ארלע(. ווילייקע, ציצן,
)בערעזנע(. סימן שקר

1126 שריפטן פילעלצגישע
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 געלעגן איז ער וועלכן אויף ששרו/ קליידער, ווי: אים, צו
אאז״וו.

 ה״ל" דעד אין גלריבן דעד איז פארשפרייש זייער א(
מת; □ונעם קראפט

 מוטעד זיין און קראנקהייט א האט קינד א אויב
 האנט סויטנס פיטן מען דארף געשטארבן, איז פאטער אדער

 ווערן אויסגעהיילט עס ויעט ארט, קראנקן דעם ארומפירן
 קרענק פארשיידענע פאר סגולה א ס׳איז בערעזע(. )ק
 מען )ביאליסטאק(. האנש מויטנס א פון גלעט ץ. קרען צו

 אהוי• איבער האנט טויטנס א מיט פירן וועט מען אז זאגט:
 זאל מען אז )בריסק(. אויסגלייכן זיך ער ווער קער.

 ויעט האנט, טויטנס א פיט אויהשמירן שתער־קראבקען א
 קראנקן א פירט מען )ניי־שווענציאן(. ווערן געזונט ער

 כויטער א אויב )וואלפ(. האנש סויטנס א מיט "אפגלעטך
 אוים זיך זי היילט וואונד, א האנט דער מיט אן ויירם

 מען גייט קראגקהייט, א האש עמעצער אז )בראסלאוו(,
 מת, א פון האנש דער מיט אבר קראנקן דעם ,׳אפלעשף

)מאטעלע(. יידענע א אדער יידן עלטערן אן פון
 העלפן קען טויטן א פרן האנט דער מיט אויסשמירן

 ברא־ ווי: אנתאוקסן, אדער צווואוקסן פארשיידענע קעגן
 מען דארף אנוואוקס אן )בריסק(. גוזן ביילן, דעווקעס,
(.269,18 )ל האנס טויסנס מיטן אנרייבן דריימאל

 אומקרייזן מאל דריי זאל ביין, אטויטן ס׳האט ווער
(.270,18 )ל קאפ טויטנס א

 מען דארף שוויצן, ניט זאלן העבט די וויל מען אז
(.273,18 )ל מת דעם אגרירן

 דארף מת, פארן האבן מורא ניט זאל קינד דאס אז
 אדער מת, פוגעם האנש די אנרירן האנט זיין מיט מען

 גע־• ס׳איז וועלכן אויף שטרוי, איבערן אריבערגיין ס׳דארף
 האבן מורא ביט כ׳זאל כדי (.200,18 )ל מת דער לעגן
)בערעזנע(. פוסנעגל זייבע אריף מען קוקט מת, פארן

 קיג- קיין ניט זיך האלטן איר ביי רואם מוטער, די
 געמאכט אהעפדל אין קינד נייגעבוירן איר אן כוש דער,

 תכריכים. די פון געבליבן איז וראם לייוונט, רעשט פונעם
 נאר מען מאכט . לייוונט, אזויפיל איבער ניט ס׳בלייבט אז
 העמד געוויעלעך א אין אריץ נייט מען רואם ארבל, אן
(.275,18 )ל

 העמד זיין מען צערייסט ייד, גוטער א ס׳שטארבש אז
 גע־ אמאל זיך מ׳האש )מאשעלע(. עם צעכאפט מען און

 צו רבין, פונעם הזיז תאטאווע צוליב סלאנים אין קריגט
געהערן. זאלן זיי יורש וועלכן

 אויב טרינקען, פון אפגעוויינען זיך וועט שיכור א ב(
 האש טען וועלכן מיט וואסער, דאס טון טרונק א וועט ער

(.274,18 )ל מת. רעם געוואשן

 קומט און האנש סויטע א קריגט ער אז גנב, א ג(
 אלע- ער פארשלעפערט האנט, דער מיש ש&וב א אין אריץ

שלעסער אלע עפנט מת פונעם פיבגער דער )בריסק(. מען

 ארויסגעצויגן האט מען וואס אדערן די מיט (.276,18 )ל
 קרבנות זייערע איבער שליטה א גנבים די באקומען מת פונעם

(.277,18 )ל

 אלם בעגל און ציינער נעגל: און ער נ ציי .24
 אפנעי ניט אים פון טארן מענטשן צים געהערן ויאש טיילן
 שטארק, אזוי טאקע אפ זיי מען היט דעריבער ווערן. טיילט

 שעדלעך זיך קען דאס ווייל תאלגערן, ניט זיך זאלן זיי
 מענטשן מיטן מיט אויך גייען זיי מענטשן. אויפן אפרופן

 ציינער, זייערע באהאלטן מענטשן עלטערע קבר. אין
 שטארבן תעלן זיי אז קבר, אין אריינלייגן שפעטער זיי מ׳זאל

אלג׳(. 57,14 )ל
 *אוקרא די ביי צב״ש פעלקער, אנדערע ביי

(.180 )פ טרומנע דער אין נעגל אויך אדיין מען לייגט אינער,
 אשטיקל מיט צוזאמען זיי פארברענטמען יידן ביי

 די טיש. אדער פענסטער טיר, דער פון אפגעשביטן האלץ
 די אז וועלט, יענער אויף עדות זאגן וועלן האלץ שטיקלעך

 וועט רואם מענטש דער געווארן. פארברעבט זייגען נעגל
 18,12 )ל .1 סוים נאכן זוכן זיי וועט פארברעגען, ניט זיי

תאלין(. געגנט, צויזמערער
 זאל דער מת, א זעענדיק דערשראקן זיך ס׳האט תער

 אזוי און הימל, אויפן דערנאך נעגל, די אויף טין קוק א
(.199,18 )ל האבן. צו מורא אויפהערן ער ורעט מאל, דריי

 אוני פון ארוים מען נעמט זיך, דערשרעקט מען אז
 ערד דער אונטער עם פארגראבט מען און נעגל די פער

 בייגאכם; מיסט אופן נשמה די זוכט נעגל די )אשמענע(.
 מיהם דאס ארויסטראגן בייבאכט ניט מען טאר דערפאר
)ארלע(.

711

מת: דעם פארזארגן דאס .25

 מען שטעלט שטוב, אין ליגט טויטער דער תען א(
 די כדי שמאטקע, א מיט יואסער גלאז א פענסטער אויפן
 אפווישן און וואשן צר וואס מיט האבן זיך זאל נשפה

סלאנים(. לונע, )מאפעלע,
 די אויף שערבלעך ליימענע מען לייגט מת דעם ב(

מויל. אתכן און אויגן
 גא" הילצערנע אריין אים מען גיס האנט דער אין

 אויפשטיין און אנשפארן זיך ער תעש זיי אויף פעלעך,
(.8,12 )ל קומען תעש משיח אז

 צב״ס: נלייבעניסו, פארשיייעגע פאיבתין זיינען נעגל יי מיס 1
 לאכט מען צי טויטן. אנעם זיך מען יעימאנט נעגל, רי אויף קוקט מען אז

 )אשמענע(. לצכן ניט וועסטי נעגל, די אייח קוק צ גיב מען: אגט1 שטארק
קע(.”וויל )נ' שיים די זיך טשעפען נעגל די צי

 צייט, יענער פין אפקלאנג אן ווי אוים זעט גלייבעניש לעצטע )די
 קליי- צי *קערפעי זיין פון אפפאלן אז געהצט מורא האט מענטש דער ווען
 מיט ציזאמען ווייל מכשף. צ פון הענט די אין אריינפאלן ניט זאלן דונג

באלעבאס(. זייער אים, אויך פצרכישופן יענער קען זאכן די
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 פאלן טוימן, נאכן נאמען א קינד דעם גיט מען אז
 אריינגע׳ אים האט מען וואס שערבלעך, די אראם אים

 אוועק מען לייגט שערבלעך די (.241,18 )ל קבר אין לייגט
 ביז געווען. מקנא האט ער ווייל אויגן די אויף מת דעם
 מקנא אלץ נאך ער איז שערבלעך די ניט אים לייגט מען

)בדיסק(.
 ער כדי הענט, די אין גאפלען מען גיט טויטן דעם

 ס׳ואל מאטעלע(, )לונע, רייניקן צו זיך ור^ם מיט האבן זאל
 די קומען. וועט משיה אז אויפצושטיין גרינגער זיין אים

 ערד; דער אויף באך ליגט ער אז אים, מען ניט צווייגעלעך
 קבר אין ליגש ער אז ארויף אים מען לייגט שערבלעך די

)סווענציאן(.
 בריך, אריפן ברוים מת דעם ארדעק לייגט מען ג(

 )ביאליסטאק, ווערן געשוואלן ניט זאל ער אייזן, שטיקל א
וואלס(. מאטעלע, סווענציאן,
 ברויט אוועק מען לייגט געשוואלן ווערט מת דער אז

)אשמענע(. זאלץ מיט סקארינקע( שמיקל שווארץ )א
 שלעסל, א )ביאליסטאק(, שליסל א ארויף לייגט מען

 מויל אויפן אמאל (;189,18 )ל טעלער צינענעם א אדער
)ביאליסטאק(. צענערל א

 די ארץ־ישראל־ערד, מויל אויפן ארויף לייגט מען
 ניט זיך האלטן א״י״ערד אין אריינקריכן; ניט זאלן ווערעם

 מען בעט אלץ דאס טוענדיק וואלס(. )מאטעלע, ווערעם קיין
מהילה. מת בייט

 אים מען לייגט צייט, טאג א ליגן דארף מת דער אז
 )ווא־ זאלץ און ברויט בויך, אויפן מטבע קופערבע א אוועק
 אין מען זעט ברויט, דאס עסן קוכט פייגעלע א אויב לין(.
 גע" איז טויטער דער אז (4 סימנים: פארשיידענע דעם

 אפעסן. געקומען איז נשמה די און הונגער פון שטארבן
 קומט הובגער, פון געשטארבן ניט איז מת דער אויב (6

 מת דעם היטן פייגעלע א פון קערפער אין נשמה די דאס
בערעזע(. )ק׳

 און וויקעלעך מיט מען גיט סרוי שוואנגערע א ד(
 דער פארגעסן האט מען אז )ארלע(. קינד פארן ווינדעלעך

 קינד, פארן ווינדעלעך קבר אין מיטצוגעבן קימפעטארין
 מען האט ביינאכט געבעטן. און חלום צו געקומען זי איז
 מען האט פענסטער; אובטערן אוועקגעלייגט ווינדעלעך די
סווענציאן(. )נ׳ געפונען ניט מארגן אויף שוין זיי

 געקענט ניט האט וואס פרוי א געשטארבן איז עם
 ששעטל גאנצן פון ווייבער די האבן קיבד. דאם אפגעבן

 זי וועט קוים אז זיך, צווישן שמועסן איין אין געהאלטן
 זיני זיין שטעטל גאנצע דאה וועט קינד, דאם אפגעבן ניט

 גע־ די פארמאכן זאל מען אז גערופן, האט רב דער דיק.
 גערופן האט ער און שופר געבלאזן האט ער און וועלבער,

 ס-איז און קינד דאס אםגעגעבן האש יידענע די הייבאם. די
 אפגענומען האט שופר דער אז ווייבער, די ביי געבליבן

 געהאלטן האט חברה־יידענעס די פון ווייבל איין קינד. דאס

 ווייבל, טויטן דעם איבער גמרא״ניגון( א )מיט זאגן איין אין
 גע־ זי האט ווערטער די מיט קיבר. דאס אפגעבן זאל זי

 רעכטס דיין טון מען ׳עט קינד, דאם אפ "גיב איר: צו זאגט
 גלייך גיין וועסט דו אריץ. רו דיין אין גיין וועסט דו און
 אויסגעליי" ולערן דאך וועט נשמה דיין אריץ, גף־עדן אין

 קינד דאס אז שטעטל, אין אונז ביי מען זאנט נאך טערט".
 דער .1 גלאז שטיקל א מיט טויטערהייט געמלט מען האט

 וויקל" מיט שיסעלעך גלעזערנע מיטגעגעבן מען האט יידענע
 אזעלכע נאך און פלאכטעס, מיט ווינדעלעך, און שנורן

 מיטגעגעבן מען האט שיסעלעך די קלייניקייטן.
 ווייגל דאס זאל וועלט יענער אויף אז דערויף,

ייוו״א(. )לאסקאזשעוו, וואשן זיך קאבען קינד מימן
 ביי שטארבן וואס אלע באקומען שיסעלעך

.2 1 גופא( )דארט קיבדער־האבן

טויט. אומנעטירלעכן צן מיט געשטארבענע זע: 1
 טרומנע דער אין קימפעטארין די באקומט טשעכן די יי2 2

 אויפגייען קענען זאל זי שער, צ און פיגנערהוט צ גאדל׳פאדעם, צריין
 דער אין קינדער קלייבע די צריין לייגן סערבן די העמדל. א קינד דעם

 עלטערע: די מכשירים, שול שול-קינדער: די שפילערייען, טרומנע:
 אויף דערפל או^רצאינישן צן אין (.72—171 )פ אצז״וו וויין מיט קרוג צ

 דע- אין קינד צ צו צריינגעלייגט מען ה^ט גרענעץ אונגצרישער דער
(.18ג )פ שפילן צו רואם מיט האבן זיך ס׳זאל איי, צן טרומנע

 שול, דער צו טויטן דעם צו טראגט מען אז ה(
 דער פאר לייכשער אדער ספרים שול דער פאר מען גיט

 דעם טויטן פונעם קרובים די דאס גיבן געווייבלעך נשמה.
 צוקומעב־ און פושקע, דער מיט פארוים גייט וואס שמש,

)ארלע(. אריין עם ער טראגט שול דער צו דיק
 פארשיידענע פון גלייבענישן די אין שוועל: .26
 אונטער ארט. באדייטנדיקן א שוועל די פארנעמט פעלקער

 פאר־ ביי מתים די באגראבן אמאל מען פלעגט שוועל דער
(.260 )פ פעלקער שיידענע

 פאר- אזוי היינט נאך די זיך נעמען דאנען פון
 ווען צייט, יענער פון אפקלאנגען — גלייבענישן, שפרייטע

 צ״בש ארט. הייליקן א פון ראלע א געשפילט האט שוועל די
 איז דאם ווייל ניט, מען טאר שוועל דער אויף האלץ האקן

 ברענגען קען ראם ווייל )סווענציאן(, פרנסה אין שטער א
)דזעווענישאק(. שריפה א צו

:זאבאבאנעס סך א פארבליבן נאך זיינען היינט
 אוועק" זיך וועט מען און מענטש א ס׳שטארבט בשעת

 נאדל, א פון לעכל א דורך קוקן און שוועל דער אויף לייגן
 קוקט וואס דער אבער המוות; מלאך דעם דערזען מען וועט
 אויער דעם צו לייגט מען אז )ווילנע(. שטארבן גלייך וועט
 מען, הערט טויטער, דער ס׳ליגט וואו צימער, פון שוועל צום
 אבער זיבד, די זיין מוחל אים זאל מען זיך, בעט ער ווי

 טוט דעריבער שטארבן. תיכף וועט עם הערט וואם דעו
 ווי העדן דעמאלט קען מען בערעזע(. )ק׳ ניט קיינער דאס
 ענטפערט מת דער און מענטש, פון מאנט בעל־דבר דער

)ווילנע(. צוריק
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 דעד אבער שרייט, מת דער ווי אויך הערט מען
 פון אפרייסן ניט צוריק זיך קען עם טוט וואס מענטש

.1 )סווענציאן( $רט אויפן שטארבט און שוועל דער
פענסטער: .27
 פענסטער דאס מען עפנט מענטש, א ס׳שטארבט אז

 ס׳שטארבט אז (.193 ,18 )ל סלאנים( לונע, )מאטעלע,
)קאלאמיי(. פענסטער דורכן ארויס עט מען טר^גט קינד, א

 לוויה א אויף קוקן ניט מען טאר פענסטער דורכן
 שטוביקע, די פון עמעץ שטארבן ס׳וועט ווייל )סווענציאן(,

 פיטן (.223 ,204 ,18 )ל געלזוכט באקומען וועט מען אדער
 ווי ענלעכע זאבאבאנעס סך א פארבונדן זענען פענסטער

שוועל: דער מיט
 אויף פענסטער קיין דורכברעכן ניט טאר מען

 קען ד$ס ווייל געווען ניט פריער ס׳איז וואו ארט דעם
.2 אלג׳( 110 ,14 )ל טויט דעם אראפברענגען

111^
טויט: דעם אנזאגן דאס .28
 אנזאגן ניט מען טאר עמעצער, ס׳שטארבט אז א(

 )בערעזנע(. עבירה אן מ׳האט נאענטסטע. זייגע טויט דעם
 זאגט עגמת־נפש, צוליב קרוב דעם אנזאגן ניט טאר מען
 ניי־סווענציאן(. )ארלע, קינד קליין א אדער גוי א דורך אן מען

ווילייקע(. )נ׳ גוי א דורך אומגליק אן אן מען זאגט בכלל
 דעם איינער ד באל אן מען זאגט שטארבט, עמעץ אז
געשטאר" דעם אנצוז^גן אוים ^בער מיידט מען אנדערן.

 פצרבונדן זייגען וואם גלייבונגען, עטלעכע באך זיינען אט 1
שוועל: דער מיט

)ווילנע(. שבעה פון צייט דער אין יידן ס ניט, מען זיצט שוועל דער אויף
 ווצקסן; ניט וועט מען ווייל שוועל, די איבערשפרייזן ניט מ׳מאר

 האלץ האקן איז געפערלעך אלג׳(. )בריסק; פענטטער דורכן זעלבע ד$ם
 געבוירן העט ווייבל א פדוי: שוואנגערער צ פצר שוועל דער אויף

איז דאם צז דערציילט, מען האם לים, צעשפאלטענער צ מיט קינד א
מיטן געדונגען שטצרק זייער יאטקע אין זיך האט זי ווייל דערפאר

די געטאן הצק צ האט ער און פעם אין געלוארן קצב דער איז קצב.
שוועל דער איבער האקט מען אויב )בילסק(. הצק דער מיט שוועל

 קינד דאס איז אריבער, גייט פרוי שווצנגערע א ווי נאכדעם הצק צ מיט
 אין שוועל די האקט מען אויב )ווארשע(. ליפ צעשפאלטענער א מיט

 צעשפאלט — זייט דער ביי אויב מיטן, אין לים די זיך צעשפאלט מיטן,
)ווילנע(. מיטן פון ווייטער ליפ די זיך

 )דזע• הענט. די נעבן ניט זיך מען טאר שוועל דער איבער
וועניש^ק(.

 ענלעכע זאבאבאנעס סך א נאך פארבונדן זיינען פענסטער מיטן 2
שוועל: דער מיט ווי

 ניט וועט מען ווייל אריבערקריכן ניט מען טאר פענסטער דורבן
בערעזע(. ק׳ )פיטריקאוו, הויקער א באקומען וועט מע )אלג׳(. וואקסן

 טאר מע )ארלע(. פענסטער דורבן קוקן ניט מען טאר ביינאכט
 זיך וויל מען אויב וואנט. בלינדער צ אין פענסטער צ אויפהאקן ניט

 בלינד צ בצצייטנס מען מצבט טון, דאם קענען י$ און בצווארענען
)בריסק(. פענסטער

 ניט פענסטער, קיין ניט איננאנצן פצרמויערן ניט טאר מען
 דעם אויף עפענונג קליינע צ איבערלאין באמש דארף מען טיר; קיין
)אלג׳(. געווען זיינען זיי וואו ארט

 מעג גוי א דורך טון. ניט עם טאר מען קרוב. בענעמם
)וואלס(. אנזאנן מען

 מען אפן; ניט מען זאגש קרוב א צו בריוו א דורך
 גרוסן שרייבט מען פארשכיין. זאל ער דערצו נאר ברענגט

 אוןמעןצייכנט שוין, פעלט עס ווער דעם חוץ אלעמען, פון
)וואלפ(. | -------1 קעסטעלע פירקאנטיק א אן

 פון אוועק מען נעמט עמעצער, ס׳שטארבט אז ( 3
(.194 ,18 )ל בהמות די שטוב

 די אן מען זאגט שטארבט, באלעבאס דער אז ג(
 מוקען בהמות די געשטארבן: איו באלעבאס דער אז בהמות,

 געשטארבן איז מען אז פילן, זיי אז זאגט, מען דעמאלט.
 ?(, )וואס צעבער אין בהמה דער אריין מ׳בראקט )בערעזנע(.

 )וו$לפ, געשטארבן איז באלעבאס דער אז וויסן אויך זאל זי
סלאנים(.
סויטן: ן כ גא קלאגן דאס .29
 קלאגן ניט מען טאר שבת, אום שטארבט עמעץ אז
)בריסק(.

 אופגעי■ קומען אליין שוין אמאל פלעגן טויטן צום
 אים אויף אנזאגן און אים לעבן וויינען און ווייבער בעטן

 נאך שפעטער וויינען. און מיטה דער נאך גיין שבחים,
 ארבעט דער פאר באצאלן מוזן זיי מען פלעגט לוויה דער

)קאלאמיי(•
 ^רט הייליקן אויפן גיין צו נוהג זיך מען איז היינט

 ע"3" א זאגערקע, שטענדיקער א יידענע, עלטערער אן מיט
 און יעבוק", "מעבר פון רוב דאס זאגס זי )ארלע(. טערקע"

קלאגווייבער(. אמאליקע די פון רעשטל )א קלאגן אלע
 גע" זיך הערן מת דער ס׳ליגט וואו שטוב דער פון

 און גאס דער אויף ארויס לויפט מען יללות. און שרייען
 געלאזן, אונז האסטו וועמען אויף אוי, "אוי, שרייט: מען
]תנאיך... טאנע מיין חכם, מיין רבי, מיין צדיק, מיין אוי

 אנט" מלאכים גוטע דיר "זאלן מת: דעם טראגנדיק
גיין..." קעגן

 שטערן לויכטנדיקן ליכטיקן אזא "אוי, קבר: אויפן
פארדעקט..." כמארע שווארצע א פלוצים האט

שמזים: דורך איבערגעריסן ווערן געשרייען די
געהאט... מויל הייליקן א דאך האט "ער
 ניט ווארט שלעכט קיין קיינעם אויף דאך פלעגט ער

זאגן.
 לעבן זיין אויף דאך ה^ט ער נשמה, כשרע אזא

 זיינע דאך ער האט מינוט איין אויף אנגערירט, ניט קיינעם
פארגעסן... נישט קינדער

 ה^בן מיר איבערגעלאזן. אונז ער האט איצטער און
פארלארן... שפ-יזער גאנצן אונזער דאך

 מאכף שיכעלעך קינדערלעך די ערשט וועט ווער
באצאלן? חדר אין זיי פאר וועט ווער
געלאזן? אונז האסטו וועטען אויף

געבליבן׳ פאסטוך א אן זיינען שעפעלעך קליינע די
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 גע־ וואסער טיטן אויפן שיף א ווי אונן דאך האסט
)וואלם(. לאזן"

 איבער? מיך לאזסטו ווי טאטע, זיסער טאטע, "טייערער
ווינקל. יערער אין ליכטיק געווען ראך איז עם

 נישטא, איז פויגל רער אז גניאזדע די פיר טויג וואם
ייוו״א(. )לאסקאשזעוו, טאטע?" ליבער

 פיר דעך איז עס מאן! לעכטיקער מאן, "טייערער
 ׳על וואו ? גיין איך ׳על וואו לעבן. גאנץ מיין אפגעהאקט

שטיין. ניט צומאל באך קען קליינער דער שטיין? איך
 ווערעם? קליינע שטוב אזא פיט טיען איך ׳על וואם

 נויט, און הונגער פון אויסגיין דארפן ן=דאך[ זעך "עט מען
היפאל! אין טאטע געטרייער

 גרוב. דיין פארלייגט געווען בעסער איך וואלט אלעוויי
 אשפייזער? אן טיען שוואלבן פיצעלעך מיינע זאלן וואס
 האב מזל פינצטער פארע וואס ? לעבן מיין מיר טויג וואס
 עולם של רבונו מיר? דאס קומט זינד וועלבע פאר איך!
 )דארט י רייד די פאר שטראפן ניס פיך זאלסט הימאל, אין

גופא(.
 גע- דאך[ ביסט ]= ביסטעך מאן: טייערעד ״מיין

 ווי און שטארבט ייד קאשערער עמעסער אן ווי שטארבן
 דערגרייכן מיר זאלסט שטארבן. דארף ייד עמעסער אן
 עלטער" גוטע א האבן זאל איך אז מיר פאר זכוסאוועס א

צייט!" דער פאר קווארעס קיין האבן ביט זאל איך
 אז זאגט, זי ווייל דערביי, יט4 זי לאזט טרערן קיין

 עס אז וויינען ביט טאר מען אז זאגט תורה הייליקע די
גופא(. )דארט ייד פרומער א שטארבט

מת: דעם גן א סטר וי ר א דאס ,30
 זאגט שטוב פון מת דעם ארויסטראגן פארן באך א(

צב״ש: אן אים מען
 )מא" באמעף דיין פארגעסן ביט זאלסט "כאצקל!

וואלפ(. טעלע,
 טהרה־ א אויף שטוב פון ארויס מען טראגט מת דעם

)וואלפ(. ליילעך א אין אדער )ארלע( ברעט
 מען לייגט ליילעך א אין מת דעם ארויסטראגנדיק

סווענציאן(. )נ׳ קאסטן שווארצער א —ארון אן אין אריין אים
מיטה: די ב(
 דורכגעפלאכטן שטעקנס צוויי פון באשטייט מיטה די

 און ברעטל א אוועק מען לייגט מיטן אין שטריק. א מיט
 גע• א מיט צו אים דעקט מען מת. דעם אוועק לייגט מען

 ווייטער דעקע די מען באנוצט באכהער דעקע. ווייבלעכער
)בערעזנע(.

 דער רואו ארט אויפן דערהייבובג א מיט איז מיטה די
 קישן, א אריין מען לייגט מיטה דער אין ליגן. דארף קאפ
)וואלפ(. פעדערן היבערשע פון ביט באר

)אשמענע(. קישעלע א אריין לייגט מען
 דער צו פים די מיט מת דעם ארויס טראגט מען ג(

 מען עפנט מת, דעם ארויס טראגט מען אז )אלג׳(. טיר

 מען דארף מת דעם ארויסטראגן נאכן )וואלפ(. פענסטער א
 צוריקקומען ביט ז^ל מת דער טיר, די פארמאכן היכף

 אלע ברייט אויף עפבט מען פארקערט, אדער (,211,18 )ל
)בערעזנע(. טירן

 אויף שטרוי, די גלייך ארויסטר^גן ביט טאר מען
)וויסאקע(. געלעגן איז מת דער וועלכער

 גע" איז מת דער וואו $רט דעם אויש וואשט מען
.1 ארלע( )בערעזבע, לעגן

 בערעזנע( )ארלע, שטוב די גלייך פארקערט מען ד(
 אז שטוב די פארקערן ניט מען טאר דערפאר (.106,14 )ל

 ניטזאלבענאנד אויך מעןטאר )בערעזנע(, ארויס פארט מען
 די איבער קערט מען קאברין(. )בערעזנע, שטוב די קערן

 האבן זאל נשמה די וואסער, ארויס שטעלט מען שטולן,
)קאברין(. וואשן צו זיך וואס מיט

 זיין ז$ל נשמה דער כדי ליכט, אויך שטעלט מען
)קאברין(. וועג דער ליכטיק

פ: טע די צעברעכן ואס .31
 ^\*0ח מ1מג :630 ז׳ דעם וועגן שרייבט בוקסטארף

 11חר 3115 <1601 143116 11621 1116 ז 116 מ 516 111111 61 מ
 £16 6 116 10ק1 113011, 261£611 631־11111 311 636 11111 111171

3116 זז■311ז1§1{61(6!1 3116 66111 113116 1111111162 ״116 261610011611
.50116 "567

 ניט״יידן: ביי אויך פארשפרייט זייער איז מנהג דער
 האט מען וועלכער אין שיסל, די מען צעקלאפט פרייסן אין

 ס׳ליגט וועלכן אויף וואגן פון ראד אנעם מת, דעם געוואשן
 גלויבן, דער פארשפרייט איז דייטשלאגד אין טרומנע. די
 ווארף, ערשטן נאכן ניט זיך צעברעכט שיסל די ווען אז

 שטארבן עמעצער וועט שטוב אין אז סימן א עס איז
(58-257 )ם

 שוין אבער היינט, נאך מנהג דער לעבש יידן ביי
 מת, דעם ארוים טראגט מען אז פארם: אנדער אן אין

 זייט א אן זיי ווארפם מען און טעפ די מען צעברעכט
בערעזע(. )ק׳

 אןערדענעם מען צעברעכט עמעצער, ס׳שטארבט אז
 וועלכע אין טעפ, ערדענע נייע קויפט מען )בריסק(. טאפ
 טראגט מען אז טויטן. פארן וואסער דאס אויף קאכט מען
)קאלאמיי(. זיי מען צעברעכט ארויס, אים

\1

לוויה. די .32
 פארשטארבענעם, פונעם קינדער קומען ס׳דארפן אויב

 ט^ג צווייטן ביזן אויך לוויה דער מיט אויף מען ווארט
)אשמענע.(

 פיס די אז מען זעט בר״מינן, דעם פירט מען אז
)ו;$לפ(. עולם*בית צום זיין ואלן

 פצלם, קינד צ צז :מנהג דער געהערן ווארשיינלעך וועט צהער 1
)ן<רלע(. ווצסער ארט דעם אויף מען גיסט
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 מען און דריימאל, ארויס מען פירט מת דעם
 מאל דריטן צום שטוב. אין צוריק אים ברענגט
)לאשקאוויטש(. לוויה די אן ערשט זיך הייבט

 דייטשן פאליאקן, די ביי באקאנט אויך איז מנהג דער
 ביימש דער מיט שמיץ א מען גיט כ^רוואטן די ביי (.284 )ם

 ז$ל טרומנע, דעו־ אויף זיצט וו^ס נשמה, די בדי מאל, דריי
דארט(. )פ אר^פגיין
 אלע, קוקן שטוב, פון מת דעס ארוים פירט מען אז

 סימן א עס איז יא, אויב ;אפ ניט זיך שטעלן פערד די צי
)בריסק(. פארן ל$ץ ניט זיי ווילן שדים אז

 לוויה. דער אויף פאטער נאכן גיין ניס טארן קינדער
 זיי מעגן מוסער א נאך אוהל. צום אפריער זיי שיקט מען

)קאלאמיי(. גיין יא
ארדענונג; די .33
 ביידע פון ווערט אבל דער מיטה. די גייט קודם א(

פרויען. און נאענטע די גייען דערנאך געפירט. זייטן
 דער אויף צוזאמען גיין ניט טארן פרויען און מענער

)ארלע(. פרויען דערנאך מענער, גייען צוערשט לוויה.
 ס׳איז ווען גאר מיטה, די שטענדיק גייט פארויס

 פון ריין זיינען )זיי אפריער קינדער גייען מת, חשובער א
 פעמיו". לדרך וישים יהלך, לפניו "צדק שרייען: און זינד(
 "ווייבער כסדר; שרייט און ארדענונג די אפ היט שמש דער

)מאטעלע(. באזונדער!"
 צום אים טראגט מען אדער מען פירט מת דעם ב(

 השובע די פשוטע, די מען פירט געוויינלעך בית־עולם.
 בילסק, סווענציאן, פעטריקאוו, )מאטעלע, מען טראגט

וויסאקע(.
 איש טר$גט מען אז מת פארן כבוד גרויסער א ס׳איז

)בריסק(.
 פירט מת אבכבודיקן פארקערט: איז קריסטן ביי

)אלג׳(. מען טראגט אזוי און מען,
 ביי שמשים, די מיטה די טראגן יידן ארעמע ביי

)אשמענע(. טראגן וויל יעדערער זיך. מען רייסט רייכע
 ניט איז בית־עולם דער אויב מען, טראגט מת דעם

 אויך מען טראגט צדיק גרויסן א וויאר&ט. צוויי ווי ווייטער
בערעזע(. )ק׳ ווי^רסט צוויי ווי ווייטער

 די אויס מען שטאנט חשובן א גאר פון לוויה א ביי
)בילסק(. אליין זי שלעפט מען און קארעטע

 בית־עולם. אויפן מת דעם מען פירט ווילנע אין
אים. מען וואשט דארט

מת. דעם מען טראגט שטעטלעך קלענערע אין
 נאר מת, דעם פירן ניט מען טאר קאלאמיי אין

 דעם געקויפט האט מען בעת אז דערציילט, מען סראגן.
 דאם גענומען מען האט ארט", "הייליקן נייעם פארן פלאץ
 הער א ביז ווי וועט מען אז קהילה״פארזיצער, ביים ווארט
ווייט. זייער ט׳איז כאטש מתים, די טראגן ווייטער אויך

 מען איידער מאל 7 אם זיך שטעלט לוויה די ג(
)ווילנע(. בית״עולם אויפן ארויף גייס

 איינעם אויף לוויה" א אויף ווי גייט "ער זאגט: מען
)ווילנע(. וויילע אלע אפ זיך שטעלט וואם

 מען און מאל 7 מיטה דער מיט אפ זיך שטעלט מען
 הקפות?( 7 די דאס מען רופט )צי נועם״ ״ויהי זאגט

)מאסעלע(.
 באד לעבן שולהויף, אויפן אפ: זיך שטעלט מען

)וואלט(. וועג אויפן און
 מען מיטגלידער, טייל א אפ זיך שליסן שולהויף פונעם

 א נאך אש זיך שטעלט עס וואו באד, דער פארביי גייט
 הענט די וראשן באד אין אריץ גייט מען טייל. גרעסערער

)וואלפ(.
 מען דארף בריקל, ביזן לוויה דער מיס גייס מען אז

)ארלע(. יא בריקל נאכן הענט, די וואשן ניט
 הזברה א יעדן פאר מען מאכט שולהויף אויפן

)וואלפ(.
 אויפן הספד א מען מאכט רב א פון לוויה א אויף

.1 )וואלפ( בית״עלמץ אויפן און שולהויף
 בית־מדרש לעבן אפ מען שטעלט מת בכבודיקן א

 דורך אים טראגט מען )סווענציאן(. געדאוונט האט ער וואו
 מען מאכט דערנאך און בית״מדרש פון בענק די צווישן

)סווענציאן(. הספד א
הספד: .34

 נשמע, ברמה "קול למדן: א נאך הספד א פון אנהייב
)וואלפ(. בניה" את מכבה רחל

קברניטיה". את שאבדה לספינה, לה "אוי 'אדער:
)וואלפ(. ראשינו" עטרת "נפלה אדער:

פושקע. דער אין קלינגען דאם .35
 יידענע, א אדער ייר א ארום ט יי ג לוויה דער ביי

 קול: אויפן רופט און פושקע בלעכענער א אין קלאפט
 פאר אריץ ווארפט אייגער יעדער ממותי." הציל "צדקה

)ארלע(. מת פונעם נשמה דער
 פושקע, דער אין קלינגט מען אז ביאליסטאק, אין

 דער אין אריין ווארפט מען אז !״. מצווה ״מת מען: רופט
 דאס טויט; אפלוצימדיקן פאר זיך מען פארהיט פושקע,

(.222,18 )ל לוויות ארעמע פאר גייס געלט
 דע־ א אלם גלאק פונעם באטייט דעם וועגן רעדנדיק

 בוך: זיין אין פישער שרייבט בוח מאנען־פארטרייבנדיקער
 אין קלינגען מיטן אז געגלייבט, מען האט מיטלעלטער "אץ
 ;רוחות בייזע די מען פארטרייבט לוויה דער פון צייט דער

 קלויסטער־• די פון נאר ניט קליגגען מען פלעגט דערפאר
 אינעם מיטגעגאנגען זיינען וואס מענטשן, אויך נאר גלאקן,

 איז שאטלאנד אין און גלעקלעך, געהאט האבן לוויה־צוג,
איז (.146 )ם געקלונגען און מענטש א געגאנגען צוג פארן

 ז$גט הספד, באבן שול דער פון מת דעם טראגט מען אז 1
)ק^ל^מיי(. שיל!" דעי פון צוועק דיך טר^גט "מען שמש; דער



318 יפו ו ט מיטן פארבינדונג אין נהנים ט אין ן ע ג ל ו ם י י ל ג — חיות ח. 317

 פון באארבעטונג יידישע א פושקע־קלינגען אונזער אפשר
? אינהאלט אנדערן אן אים געבנדיק מנהג, דעס אט

ן. ז א ל ב ־ ר ם ו ש ס א ד 36
 בלאזט טאג, איין אין צדיקים דריי ס׳שטארבן אויב

בערעזע( )ק׳ שופר מען
 שול דער פאר שופר מען בלאזס ייד חשובן א נאך

 מאל איין נ^ו בלאזט מען שעוב אין אדער הספד, נאנן
)קאלאמיי(, תקיעה

 אויפן צייט גאנצע די זיצס ן א פ ר ו ם ר ע ד .37
ביאליסטאק(. בריסק. )נ׳־ווילייקע, קאסטן

 ביאלי" )נ׳־סרוענציאן, בייטש קיין ניס באמצם ער
 אנ• ביי אפגעתיט אויך ווערט מנהג לעצטער דעו סטאקץ
(286 0) דייטשן פאליאקן, פעלקער: רעדע

 נאד פאמעלעך, קאסטן דעם מען פירט שטאט אין
 )ביאליסטאק, אוועק נין גאר מען פארס שטאט רער אונסער
 אבער מען גייט פאמעלעך, מען גייט שטעטל אין בריסק(.

פיאסקץ ןוואלפ, גיכער מען לויפס שטעטל, פונעם ארוים
 ,׳אלטף׳ מיטן עולם*בית צו□ ביין דארף לוויה די

(.225,18 )ל וועג
 יועג, קירצערן א דורך סראגן ניט מען טאר מוז א

 שמאלינקע א אדער גארטן, א פעלד, א איז דאס אז בפרט
מת(. פונעם ווירקונג שעדלעכע :20 פונקט )זע געסעלע.

 טיט פארם טען אז מת, פארן חרפת נרויסע א ס׳איז
 אגדער אן אויף אי□ קען מען אז וואסער, א אריבער אים
 בעסער שוין איז הייס״ארט.. זיין אין אוועקפירן ניט אופן
 (.229,18 )ל בית־עולם פרעמדן א אויף באהאלטן צו אים
 )דוקשט(. וואסער איבערן פירן ניט מען טאר מויטן דעס
 מען )סווענציאן(. נאסן יידישע דורך מען פירט מת דעם

)ביאליסטאק(. גאסן גויאיעע קען, מען אויב אוים, מיידם
ט. ר ע ד, ן ו א ט ל י פ ת מ ר ע ד .38

 זיך זאל ער קאסטן, רעם צו מען האלם געוויינלעך
אלץ. דאס פילם מת דעד ווייל טרייסלען, ניט

 סארשיט מען וואנען ביז אלץ מת דער הערט בכלל
* )ביאליסטאקץ קבר דעם

 עיד, רירל דריטן דעם מת אויפן שיט מען ביו
 לעבן. צו אויפנעהערט האט ער אז ניס, זיך ער גלייבט

 שבחים די און קלאגן די ער הערט מאמענט דעם ביז
 זייער אים פארשאפט דאס און נאך, אים ז^גט מען וואס
(.201,18 )ל נחת פיל

ם. ל ו ע ׳ ת י כ אויפן ר א פ נ י י ר א דער .39
 אלע, קוקן טויער. ביים בית״עולם, אויכ-ן אריינפארן פארן

 סימן, א עס איו יא, אויב אפ. ניט זיך שטעלן פערד די צי
 דאס בית־יעולם. מויפן ארויפפארן לאזן ניט וועלן שדים אז

)בריסק(. שטוב פון ארויספארן ביים זעלבע
 דער־־ טירל. אין קלאפ א מען גיט ארט" "גוטן אויפן

 די א( דערפאר: קלאפט מען אויף. עם מען שליסט נאך
 איי" נאך צו זיי צו קומט עס אז פרייען, זיך זאלן טויכע

 פעדער" קליין א פאראן איז אריינגאנג ביים ווייל ב( נער,
 קרקעות. גראבן צו זאכן און מצבות ס׳ליגן וועלכן אין הייזל,

 קלאפט ניטגוטע. רוען צו ליב האבן פעדערחייזל דעם אין
 אריין רו זייער אין גיין זאלן ניטגוטע די מאל, דריי מען

ייוו״א(. )לאסקאזשעוו,

X
קבר: דער .40

 די און ברייט די איילן דריי מען מאכט קבר דעם
 אונטערן גריבל א מען מאכט קורץ, צו ער איז לענג.
)בריסק(. פיס די אונטער אדער קאפ

 ביי צוויי ברעטער: דריי פון מען מאכס קבר רעם
 און ערשטגעבוירענע נאר אויבן. פון אייגע און זייט דער

(.230,18 )ל אונטן פון ברעט פערטע א באקומען כוהנים
 ביי ברעטער לאנגע צוויי פון באשטייט "קאסטן" דער

 מים ערד. הוילע איז אונטן קורצע. צוויי און זייטן די
וואלס(. )מאטעלע, סת דעם מען פאררעקש ברעטל א

 נע" א איז קבר, אין לייגט מען וואס "קאסטן" דער
 טשוועקעס אן זיין דארף ער )בילסק(. 1 צארגעטער
 טיש, זיין פון "ארון" אן מען מאכט שניידער א )אשמענע(.

 גענומען ניט ה$ט שניידער דער אז עדות אן זיין זאל ער
)בילסק(. יתור

 גע" אמאל ערד, זעקעלע א מען לייגט קאפ אונטערן
 פאר מת דעם אפ היט ערד די ישראל, " ארץ פון בראכט
 ניט האבן א״י אין באגראבענע די (.231,18 )ל ווערעם

 זיך צעפאלט צדיק א פון גוף א אויך ווערעם; פון ליידן צו
(.245,18 )ל גיס פוילט און שטויב אין טויט גאכן

 אוועק לייגט מת דעם צו דעקט וואס ברעטל אויפן
 אין צווייגל, אפגעריסן אן קדישא - חברה דער פון איינער

 פארמאכן!" דיר מיט ערד די זיך "זאל שלאס: א פון פארם א
.2 (232,18 )ל

 מתים די באהאלטן פריער מען פלעגט ווילנע אין
 לייגט אן אקופאציע דייטשער דער פון אבער ליילעך; א אין
ברעטער. פון צונויפגעקלאפט קאסטן, א אין אריין מען

 באגראבט ציינער מיט געבוירן איז וואס מענטש א
(.227,18 )ל אראפ פנים מיטן מען

 מזרח, קיין פנים מיטן קבר אין מען לייגט מת דעם
 וועט משיח אז זיך, פאר פארויס, גיין קענען זאל ער

 אים מען זאגט מת דעט אריינלייגנדיק (.226,18 )ל קרמען
 דעד קומען ס׳וועט אז נ^מען, זיין פארגעסן נים זאל ער אן,

סלאך־הדומה.
 "די ווערטער: די מיט אים מיט זיך געזעגנט מען

 איז שמש דער (.235,18 )ל דיר״ פאר ניט שוין איז וועלט
 וואו חברות אלע פון אויסגעשטראכן איז ער אז מודיע, אים
דעד ווען קעגגפאל, אין לעבן. זיין פאר געווען איז ער

\
געציינדלטער. צ ד״ה 1

טויט. דעם אויסצומיידן אויף מיטלען זע: 2
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 חברים, זיינע מיט איבערגעריסן האט ער אז ניט ווייסט מת
(.105,14 )ל סטראשען און צוריקקומען ער קען

 שטעלט קבר, אין אראם גייט חשובסטע די פון אייבער
 ליגט מת דער אז אזוי זייט״ברעטלעך, ביידע די אויף זיך
 אויגן די אויף שערבלעך די אים פארריכט און מיסן אין

)מאטעלע(. קבר אין מען לייגט שארבנס )מאטעלע(.

 מענטש דער פילט און הערט רידל דריטן צום ביז
(.201,18 )ל אלץ

)מאטעלע(. פעלר אויפן מנחה מען דאוונט אמאל
 דער ניט קבר, דעם פארשאטן שוין האט מען אז

 גע" "ביסס זאגט: און קלאפ א מאל דריי רידל טיטן שמש
)מאטעלע(. געשטארבן!" ביסט געשטארבן, ביסט שטארבן,

קבר: מיטן פארבונדן זאבאבאנעס .41
 אין אראפלאזן עפעס לוויה דער אויף ס׳וועט ווער א(

(.347,18 )ל שטארבן שנעל וועט דער קבר,

 שטענדיק מען דארף קבר, פונעם אוועק גייט מען אז
 גראז צונויפגעבונדן ביגטל א אוועקלייגן צייכן: א איבערלאזן

 טוימער דער שטעקעלע, א צווייגל, א אריינשטעקן אדער
 ביסל א אן רייסט מען (.254,18 )ל געדענקען באזוך דעם זאל

)מאטעלע(. קבר אויפן אוועק לייגט און גר$ז
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 פארן זיך באקל^גט קבר דעם באזוכט וואט אבל דער
 ער אים, בעט און מזל ביטערן זיין אויף פארשטארבענעם

 זיין אויף איבער ער לאזט אמאל מליץ״יושר, א זיין זאל
 זיינע אוים שרייבט ער וואו קוויטל, צוזאמענגעלייגט א קבר

 נאמען. מוטערס דער און זיינעם אונטערשרייבנדיק בקשות,
 פון קברים אויף צומייסט מען לייגט קוויטלעך אזעלכע
(.253,18 )ל צדיקים

 אורעקגיין׳ נאכן מענטשן, השובע פון קברים אויף
)סלאנים(. שמאטקע א אוועק מען לייגט

 מען אז קבר. אין רו קיין ניט אמאל האט מת דער
 און רואיק איינליגן ניט ער קען שטארק, צו אים באוויינט
 דורכגעווייקט העמד א אין נאענטע זיינע פאר זיך באווייזט

(.240,18 )ל טרערן מיט

 און אמאל חלום אין זיך באווייזט טויטער דער אז
 אנגעטאן אים האט מען וואם קריוודעם די אויף זיך קלאגט

 קבר זיין אויף גיין אויפצומארגנס מען דארף לעבן, ביים
(.260,18 )ל איבערבעטן אים עדות צען פאר און

 מען דארף חלום, צו $פט קומט מת דער אז בכלל
(.239,18 )ל מחילה אים ביי בעטן און קבר זיין אויף גיין

 ביינאכט קומט דער באגר^בן, גוט ניט מ׳האט וועמען

 מארגן אויף אויף, דאס זיי ווארפט און נאענטע זיינע צו
(.238,18 )ל איבערבעטן גיין אים מען דארף

 בא" די שטעלן צדיק א אדער רבי א פון קבר אויפן
(.255,18 )ל ליכט $נגעצונדן אן זוכער

 בית" אויפן וואקסט וואט גראז פונעם מוי דער ב(
(.278,18 )ל אויגן־קראנקהייטן צו חעלפט עולם

 ט^ר בית״עולם אויפן וואקסן וואס ביימער פון סירות
 בלומעןאויפן (.258,18 )ל עסן נאך רעדט ווער מעןניטרייסן,

 שמעקן, ניט אויך זיי טאר מען רייסן. ניט מען טאר קבר
(.257,18 )ל הריח חוש דעם פארלירן וועט מען ווייל

 ביסעלע א אפילו קבר פונעם צונעסען ניט טאר מען
 קבר אנדער אן אויף איבערלייגן ניט זי טאר מען ערד,

(.256,18 )ל

 מען דארף פוס א אדער האנס אפגעהאקטע אן ג(
 דער מנהגים, אלע אפהיטנדיק בית־עולם, אויפן באגראבן
 פעלנדיקן דעם געפינען גיך שפעטער קענען זאל טויטער

 אגע" באגראבט מען אז אפ, מען היט זעלבע דאס אבר.
(.233,18 )ל ביין מענששלעכן פונענעם

 פארן ד$ס איז קבר, אויפן מצבה א מ׳שטעלט אז ד(
 נעמען וו^ס לעבעדיקע די מאמענט; פייערלעכער א מת

 טוב!" מזל טוב, "מזל אוים: שרייען אנטייל אן דערביי
(.252,18 )ל

 טויט, ג$כן ארום יאר א אין מען שטעלס מצבה די
)$רלע(. ניט מען טאר פריער

 לעבן איינעם ניט מען באגראבט פיינט צוויי ה(
 לעב! אזינדיקן ניט אויך באגראבט מען אנדערן. דעם

(.228,18 )ל צדיק א

 טאג, איין אין פרוי דעד מיט מאן דער ס׳שטארבט אז
 ווייל מאן, דעם שפעטער און פרוי די פריער מען באגדאבס

)מאטעלע(. 1 טויט זיין געווען גורם האט זי
 מת דעם ארויף סראגט מען אז הקפות. זיבן .42

 פונעם מאל זיבן אם זיך מען שטעלט ארט, הייליקן אויפן
 און מיטה, די אראפ מען לאזט מאל זיבן קבר. ביזן אוהל
 "ויהי זאגט: מען און אויף ווידער זי מען הייבט מאל זיבן

 )קאלאמיי(. הקפות" 7 מאכט ״מען דאס: רופט מען נועם״.
)קאלאמיי(. יערער. ביי מען מאכט "הקפות" די

*

 מאנסלייט די אריין גייען לוויה דער פון צוריקגייענדיק
 מאל יעדן ביי און נועם", "ויהי זאגן זיי בית־מדרש: אין

)וואלפ(. ארט אנדער אן אויף זיך מען זעצט
 מען זאגט אהיים, לוויה דער פון קומט מען אז

 אן אויף זיך מען זעצט מ$ל יעדן ביי און נועם", "ויהי
)בילסק(. ארט אנדער
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קריעה. .43
 מען רייסט קבר, אין פאטער דעם לייגט מען איידער

(.13,12 )ל זון דעם קריעה
)סווענציאן(. עולם בית אויפן מען רייסט קריעה

 משפחה דער פון אלע אויס זיך שטעלן זאגן קדיש באבן
 )ביאליסטאק(. זאכן די איין זיי שניידט מען און אריי, אין
 טראגט מען איידער שכוב אין קריעה אויך אבער רייסט מען

 קאב״י וואלפ, בראסלאוו, בריסק, )בערעזנע, מת דעם ארויס
רישקאן(. ארלע, רין,

 "ברוך מען: זאגט שטארבט מענטש דער ווי תיפף
 )מאטעלע(. שטוב אין קריעה רייסט מען און אמת׳/ דיין

 מיטן קברן דער קריעה רייסט מת דעם ארויסטראגן פארן
 וואו שטוב אין קריעה רייסט מען )סלאנים(. מעסערל

 רייסט וואס דער שטייט דערביי געשטארבן. איז מת דער
 דער פון רייסם מען וואט דער און זייט איין פון קריעה די

 טראגט מען אז בערעזע(. )ק׳ מת?( )פונעם זייט צווייטער
 דא און אפ, זיך מען שטעלט שול, דער פארביי מת דעם

)וואלפ(. קריעה מען רייסט

קדיש. .44
 בע" ,)ק בית־־עולם אויפן צומייסט מען זאגט קדיש

 אין אויך אפאל סווענציאן(. בראסלאוו, וויס^קע, רעזע,
)קאברין(. )?( שטוב

 מיידלעך זאגן יינגלעך, קיין נישסא ס׳וייבען אז
ארלע(. ביאליסטאק, )ווילגע, )?( קדיש

X1

טויט. אומנאטירלעכן אן מ׳ט געשטארבענע •45

 שווארץ א נאך באקומט קימפעטארין א קימפעטארין: א(
 שיך לעדערנע און העמד אונטערן אונטערקליידל )צעראטן(
 ן?[ (207,18 )ל טשוועקעס אייזערנע מיט באשלאגענע מיטזוילן,

)בריסק(. תכריכים קיין אן ניט מען טוט קימפעטארין א
)בריסק(. קינד מיטן צוזאמען זי לייגט מען
 איר מען דארף פרוי, שוואנגערע א ס׳שטארבט אז
)בריסק(. וויגדעלעך מיט וויקעלעך מיטגעבן
 געבוירן געדארפט האט רואם פרוי א ס׳שטארבט אז

 צו איר פון קינד דאס כיטלען אלע מיט מען זעט קינד, א
 שיסע־־ גלעזערנע קבר אין מיט איר גיט מען און באקומען,

.1ייוו״א( )לאסקאזשעוו, ווינדעלעך און וויקלשנורן לעך,
 וואט קיגד א אדער קינד, קליין א ד: ג קי א ב(

אוועק קברן דער טראגט מאנאטן, 9 פאר געבוירן ווערט

ד(. 25 נוס׳ אויבן זע 1

 טראגט קינד קליין א )ארלע(. בית־עולם אויפן קאשיק א אין
 )פעטריש מיט ניט גייס קיינער אוועק. אליין קברן דער

 אין )וויסאקע(, זעקל א אין אוועק עם טראגט מען קאווץ
 )וואלם(. פאטשיילע א אין בערעזע(, ק׳ )סווענציאן, קישן א
 פאלע דער אין אוועק שמש דער טראגט "עופעלע" טויט א

 *סול א אין אריין אויך עם לייגט מען סלאנים(. )מאטעלע,
סווענציא■(. בריסק, )ווילנע, שטרוי מיט אויסגעבעט מער

 )אויפן בית״עולם אויפן איבער מען לאזט מולטער די
)בריסק(. קבר?(

 נאך טרויער״מנהגים די אפ ניט מען ריכט בכלל
 זיצט מען חודש. קיין אלט ניט נאך איז וואס קינד טויט א

 דער נאר ניט. מען טרויערט שלשים און שבעה, קיין ניט
 און פאטשיילע אין קינד דאם ארום וויקלט קומט, שמש

 טרוי• ווייטער און חודש א פון קינד א נאך עם. באגראבט
 קינד א נאך ביז ניט מען זאגט קדיש קיין נאר מען. ערט
)אלג׳(. יאר 13 פון

 ס׳האט אז מען, זאגט יונגערהייט, קינד א ס׳שפארבט אז
)בריסק(. יארן דערלעבטע ניט עמעצנס דערלעבט

 אויפן מען מאכט אפלה ס׳שטארבט אז כלה: (1
 שטעלט איר אונטער און חופה", ע צ ר א ו ו ש "א בית״עולם

.2 )בדיסק( קאסטן דעם לעבן חתן דער זיך
 טשעפיק ביים לענטע שווארצע א באקומט כלה א

 פון חופה א מען שטעלט קבר אויפן ווייסער(. א )אגשטאט
 מנהג ר דע תפילה. פון צייט דער אויף שטאף שווארצן
(.209,18 )ל מער אלץ פארשוואונדן ווערט

 גערליאנ־ "א אן איר מען טוט פלה, א ס׳שטארבט אז
)בערעזנע(. האר די אין לענטעס אריין איר מ׳פלעכט דע".

 *אויפגע שוין זיך האט זי און כלה א ס׳שטארבט אז
 דער מיט קלייד דאס אן איר מען טוט חופה־קלייד, א נייט

 טוט ניט, נ$ך זי האט חופה־־קלייד קיין אויב "גערליאנדע".
בערעזע(. )ק׳ גערליאגדע" "א ווי ניט מער אן איר מען

 ניט רעכט שום קיין מען טוט הורג א :ג ר ו ה א ד(
 קדוש א איז ער ווייל וועג(, אויפן אויס ניט אים ריכט )מען

סלאנים(. ^מאטעלע,
 צונויף מ׳זאמלט זאכן, די אין מקבר אים איז מען

 )מאטעלע עס באגראבט און אים ארום וואס בלוט ד^ם
בריסק(. סלאנים,

 לרעת, עצמו מאבד א ה(אזעלבסטמערדער:
 )סלאנים, פארקאן א אונטער מקבר מען איז זונה א אויך און

(219,18 )ל רעכט קיין נים זיי טוט מען מאטעלע(.
 דעם בלוט, פון סימנים מיט ס׳שטארבט ווער בכלל,

 מען טאר בלוש זאכן; זיינע מיט צוזאמען מען באגראבט
 שטארבט איינער ווען פאל א אין )בילסק(. זיין מטהר ניט
 פארבלוטיקט, איז שטארבט ער וועלכן אויף ליילעך דער און

וואלפ(. )מאטעלע, ליילעך דעם אויך אים מיט מען באגראבט

 בצדויערן צום אינטערעסאנטער, אן זייער איז מנהג דער 2
דעם, וועגן ידיעות קנאפע מיד פארמאגן

21 11 שריפטן פיל^ל^גישע
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 שטאר־■ א ווערט אויפגעהאנגען, זיך האט עמעץ אז
 אשטארקער פ׳איז ווען אויך, •יאגט מען )אלג׳(. וויבט קער

 אז אויך )ראזשאנאי(. הענגען זיך וועט עמעץ ווינט:
 זיין רוחות בייזע די רייסן בעל־עבירהניק, א ס׳שטארבט

 א אן זיי □אכן זיך דרייענדיק און פליענדיק און גוף,
(.217,18 )ל שטורעם שטארקן

 מ ע ד ן ד י י מ ו צ ס י ו א אויף ן ע ל ט י מ .46
טויט.
 פאלקסמענטש דער זעט לעבן ט^גטעגלעכן אין ( א

 קענען ור^ס האנדלונגען, און באוועגוננען אלע אויסצופיידן
 יי# ש ט״ער באגליי זיינע אדער טויט דעם דערמאנען באר

נונגען.
 זיך טיש, א אויף שלאפן ניט: מען טאר דעריבער

 זאל־ קערן זאקן. אין גיין טיר, דער צו פים די מיט לייגן
 אוועק פארם מען אז שטוב, די פארקערן תיכף בענאנד,

 צוזעצן פון מנהג דער ווארשיינלעך זיך נעמט דאנען )פון
 זאלבענאנר, נייען וועג(, אין זיך לאוס מען איידער זיך

.1 פענסטער דעם שוועל, די אריבערשפרייזן זיך, אויף גייען
 געוויסע לוויה־מנהגים די אין פאראן ס׳זיינען ( ב
 צו ווילן מענטשנס דעם בולט ארויס ווייזן וואט אקחן,

 מען ווען )צב״ש, מלאך־ממוות. פארן וועגן אלע פארמאכן
 שלי&ל(. א פון פארם אין צווייגל א קבר אין אריין לייגט

 אן פון פאל אין עס מיר זעען באזובדערם
 אין מענטשן ך ם א בן ר א ט ס׳ש אז ע, י מ ע ד י פ ע
צייט. קורצער א

 א אין מענטשן עטלעכע שטארבן שטוב א אין אויב
 שסעלט מען און טאפ אלטן אן מען נעמט צייט, קורצער

 ניט זאל מען כדי קבר, א אויף איבערגעקערט אוועק אים
 דעם אריין לייגט מען אז )ניי־סווענציאן(. אפט אזוי שטארבן

)קאלאמיי(. מיטה די איבער מען קערט קבר, אין מת
 שליי־• א מען גיט קבר אין מת דעם אריינלייגן באכן

 ניט מער זי זאל מען ערד, דער אן מיטה דער מיט דער
]?[. )לאשקאוויטש( דארפן

 מען ניט יידן, סך א שטארבן אז עפידעמיע, אן אין
 זיך זאל מגפה די שליסל, גרויסן א קבר אין עלטסטן דעם

.2 )האראדענקע( פארשליסן
 ארוים עס מען טראגט קינד, קליין א ס׳שטארבט אז

 ניט זאלן קינדער איבעריקע די כדי פענסטער, דורכן
 *פעב־ דורכן דורכגיין ניט קייבער טאר דערביי שטארבן.

בערעזע(. )ק׳ שטארבן תיכף וועט ער ווייל כטער,

 גלייבעי• די געהערן אויך צווראי רועש גרופע דער אט צו 1
 ניט מען ט^ר פצלקנם, צוויי דא ס׳ויינען וואו שטוב א אין ניש:

]?[. )בערעינע( וואוינען
 אינטערע" פיל פארצן זיינען מגפה די צוועקצרט-ייבן אויף 2

 ז^גן און שטאט פין עקן פיר אין זיך אויסשטעלן ווי: מנהגים, סצנטע
 מיט הייזער די צרומשיטן בית״עולם, אויפן חתונות תפילה, צ

 פצר" מנהגים די פון פצשרייפונגען גענויערע אצנ״ר. קויל שווצרצן
ניט. היינט ביז נאך מיר מאגן

 דורבן ארוים אים מען טראגט רבי, א ס׳שטארבט אז
)בערעזנע(. בית־מדרש פון פענסטער
כוהנים. .47
 זיין ניט טאר ער מח. קיין זען ניט טאר כוהן א

 אויפן גיין ניט טאר ער מת. דער ס׳ליגט וראו שטוב. אין
 שטיין ער מוז מת. דעס מקבר איז מען בשעת בית־עולם.

)אלג׳(. פלויט הינטערן
ה. י ו ו ל ר ע ד ן ו פ ק י ר ו צ .48
 מען דארף בית־עלמין, פון צוריק גייט מען אז א(

 און אהינטער אויף אומקערן ניט זיך טאר מען גיך, גיין
 בית־ פון ארויסגיין ביים ארומקוקן. ניט זיך טאר מען

 אהיג־ עס ווארפט מען און גראז ביסל א מען רייסט עלמין
 ווארפט מען אדער ל( )נ׳־סווענציאן; קאפ איבערן טער

 רייסט מען (.247,18 )ל $רעמם די איבער זאמי אדיבער
 אריבער דאם ווארפט מען און זיך פון עפעס אפ אוין

)בערעינע(. פארקן איבערן
 ער טוט בית״עולם. פון צוריק גייט אכל דער ווען

(.249,18 )ל שיך די אין זאמד אריין זיך
 געבן צו מצווה א איו לוויה דער פון צוריקגייענדיק

)ווילנע(. נדבות
 גלייך מען טאר בית־עולם פונעם צוריקקומענדיק ב(

 וואסער. ארויסטראגן בעט מען ארייגגיין. ניט הויז אין
 ארויסנע" האט וואט דער דארף וואסער מיטן קענזיל דאס

 מען טאר קענדל דאס ערד. דער אויף אוועקשטעלן טראגן
 קערט 3 הענש די אפוואשן נאכן אנדערן. אן איבערגעבן ניט
 די אליין. זיך זי נעמט יעדער און קענדל, דאם אום מען

 וועט מען וואט זאך אזא מיט אפווישן מען דארף הענט
 א אן ארעי וואנט, הילצערנער א אן ניצן: ניט קיינמאל
 טוך, א מיט $פווישן אויך קען מען סווענציאן(. )נ׳ פלאנקען

בערעזע(. )ק׳ ןניג קענען ניט זי וועט מען אבער
 מען אפווישן, ניט הענט די מען מאר געוויינלעך

)בריסק(. (248 ,18 )ל אויסטריקענען אזוי זיי לאזט
 ווייל האנט, אין נעמען ניט מען טאר קווארט די

)לאשקאוויטש(. אנניסן מוז עמעץ מאכן; טמא זי וועט מען
 גע־ רער אז סימן, א איז לוויה, א נאך ס׳רעגנש אז

)ארלע(. צדיק א געווען איז שטארבענער

\11

אבל. ר דע .49

 גערופן מת דעם באהאלטן צום ביז ווערט אבל דער
)אונן(. "אוינען"

 נאך ביז לייגן ניט תפילין קיין ער דארף טאג דעם
 דאוונט און תפילין ער לייגט לוויה דער נאך לוויה. דער

 קיילעכדיקע עסן דארף ער צו. ער בייסט דערגאך מנחה,
זאכן.

)ארלע(. מאל דריי אם זיך גיסט מען 3
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 באשיט אייעד, בייגל, :עסן צו נוהג זיך איז מען
 שנעל זיך זאל טרויער דער — ארבעס אויך אש, מיט

 פון ווערן געבראכט מוז עסן דאס אוועקקייקלען.
 געלט פרעטדע פאר ווערן געקויפט און פרעמדן א

)מאטעלע(. (250 ,18 )ל
)ארלע< שכנים די געוויינלעך צו גרייטן עסן דאס
 זיך טאר ער מתיק, קיין הערן ניט טאר אבל דער

אלג׳(. )ארלע; טעג 30 פון משך אין שערן ניט
 גאנץ א אזוי ארומגיין ער דארף קריעה דער מיט

 קיין אויף גיין ניט ווייסן, אין אנטון ניט זיך טאר ער יאר,
)סלאנים(. שמחות קיין אויף און חתונות

 בייטן ניט אבל דער טאר שלשים פון צייט דער פאר
 אויס־ דאם סיידן בגדים, נייע קיין אנטון ניט וועש, קיין

 עס ער מעג ערשט דאן ערד, דער אויף קודם קאטשען
סווענציאן(. )נ׳ אנטון

 זיצט מען וואו שטוב א אץ אריץ קומט מען אז
 זיך טאר מען )בריסק(. גוט־מארגן ניט מען זאגט שבעה
 ,18 )ל שבעה־צייט גאנצע די אבל מיטן גריסן ניט בכלל

 פון סוף פארן שול. אין אבל דער גייט נאכט צו פרייטאג (.251
 אין קלאפ א גיט שמש דער ארויס. ער גייט שבת קבלת
 זיך שטעלן אלע !״ אבל דעם אנטקעגן ״גייט זאגט: און טיש
 ניט זיצט אבל אן )ווילנע(. אנסקעגן אים גייען און אויף
)ווילנע(. ארט אייגענעם זיין אויף שול אין

 אץ ארויסגיין טעג 7 די פאר דארף אבל דער אז
 זאמד זיך שיט ער טאג. דריטן נאכן שט ער ער מעג באס,

 דער דורך דורך שנעל לויפט און שיך די אין ערד און
)קאלאמיי(. שטאט

 "באגלייטן" ער גייט שבעה, אויף שטייט אבל דער אז
 געגאג" ס׳איז וואס וועג זעלביקן מיטן גייס ער נשמה. די

 נאר טייל א בית־עולם, ביזן גייען טייל א לוויה. די גען
)קאלאמיי(. בריקל ביזן צוצוגיין גענוג ס׳איז שטיקעלע; א

 שוין טויט עמעצנס פון זיך דערוויסט אבל דער אויב
 האלבע א ווי זיצן ניט מער ער דארף שבעה״וואך, דער נאך

דין< )א שעה
 016 038 £610 ז\6ז(1161־6ת 68 86ץ6מ :632 *ז בוקסטארף

 1(1ת06ז 0061־ 03611816□ ¥6ז\¥3מ016,□ □□!886□ 7 ז3§6 3□
 (16□ £1(16□ £31־1088 5112611, 6556□ 1(61□ £1615611, 1(101(6□ 1661□

 ג^61מ זסח( 3מז 8363111,) 63(16□ 1□ 30 £3§6□ □1661, 13856□
 5166 □1661 8663ז6,ח 811־61666□ 5166 □1661 □111 ^\01ז16666-□

 (16□ 061 0(161־ \גז3556,□ז 13556□ (116 א3£61 ^366860¥. 061־
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אומגליק: דאס פארשיקן דאס .50
 צווייטן אויפן )אדער בית־עולם פונעם קומענדיק

 שטוב. גויאישער א אין אריינגיין אבל דער דארף טאג(
 נאך אדער מילך נאך מכלומרשט אדיין אים שיקט מען

 גויאישע קיין נישטא ס׳איז אויב )אשפענע(. אנדערש עפעס

 אין חורבה, א אין אריינגיין ער דארף וועג, יפן או שטוב
)מאטעלע(. פרסטקע א

 ערשטער דער אין אריינגיין טען דארף שבעה נאך
.1 )לונע( גוי א צו שטוב

 שטיין, א אויף זיך מען זעצט שבעה, זיך זעצט מען אז
)אשמענע(. )?( ארוים אים מען ווארפט דערגאך

נשמות. בלאנדזשענדיקע .51

 קומט נאכאנאנד טעג 30 קבורה: דער נאך א(
)ארלע(. שטוב אין טאג יעדן נשמה די

 פארברעכן, א באגאנגען באהאלטענערהייט ס׳איז ווער
 ער בלאנדזשעט טויט נאכן און טויט, שווערן א האט דער

(.215,18 )ל וועלט דער איבער
 און שטוב איר אונטער צוריק קומט נשמה זינדיקע א

 וואס יידענע, א מיט מעשה א פאראן קלאגט. און וויינט
)אשמענע(. פענסטער אונטערן טויט נאכן געזען זי האט מען

 קיני זייערע אויף וויינען און ביינאכט קומען מוטערס
 קלאגווייבער קלאגמוטערם, זיי: הייסן דאנען פון רער.

דיק^ )אייזיק^מאיר
 באך זאל מען מענטש, דער בעט טויט פארן אויב

 בקשה, זיין ניט מ׳דערפילט און נאמען א עמעצן געבן אים
 וואם מענטשן די ווערגט און ביינאכט טויטער דער קומט
)בראסלאוו(. געפאלגט ניט אים האבן

 אלול חודש אין אויך ווי גוף איר פון יארצייט אין
 פון באזוכן די אויף ווארט און קבר אויפן נשמה די ששייט

 וואלט דאמאלסט איר צו קומען ניט קרובים. און גאענטע די
 אוים אויך פאלגט זי בזיון. און בושה אנטון איר געהייסן

(.149,18 )ל איר צו זיך ווענדט מען אז בקשות די

 און קבר־אבות, אויף חתן־כלה גייען חתונה דער פאר
 געטון האבן זיי וואס בייז אלדאס פאר מחילה בעטנדיק
פארשטארבענע די חתונה. אויף אלעמען זיי פארבעטן

 שייכות אין נאר ניט זיך מיד טרעפן מנהג דעם אט מיט 1
גוי א מיט זיצן מען זאל ס׳דונערט, ויען צב״ש אזוי טויט. מיטן

נעמט קרענק א פון ווערן פטור וויל מען אז )לונע(. שטוב אין
אז אויפצוהייבן לוינען ז^ל עם וואט זאך( אנדער אן )אדער לענטע א מען
מען און וואונד די דעם מיט אוים רייבט מען בצמערקן, עם וועט מען

אויף, עם ס׳הייבט ווער און ׳גצם מימן אויפן לענטע די אוועק ווארפט
נעמט מען אדער: )ארלע(. קרענק די איבער זיך אויף נעמט דער

איין שניידט מען וואונד, די מצל דריי אם מעסט מען און שטעקן א
 אויסצוי■ זיך כדי )קאלאמיי(. צוועק אים ווארפם מען און שטעקן דעם

 אכט אויף עם צעטיילט עפל, אן קרצנקער דער נעמט קדחת. פון היילן
די אויפהייבן ס׳וועט ווער וועג. אויפן צנידער עם לייגט און חלקים

 מען אז )מאטעלע(, קרענק די אריבערגיין וועט דעם אויף שטיקלעך,
 זעקעלע א אין אריין מען טוט טצרצקצנעס, פון הויז א אויסרייניקן וויל

 ים. ארו ניט זאלן זיי זעקעלע, דאם פצרבינדט מען טאראקאנעם. 12
 יידישן א )אין וואגן פויערשן א אויף ארויף מען לייגט זעקעלע דאם
די וועלן דצן וויסן. ניט זאל פויער דער אז אזוי ניט!(, מען טאר

בערעזע(. )ק׳ אהיים פויער צום זיך איבערקלייבן טצראקצנעס
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 די בענטשן און חתונה דער אויף טאקע קומען עלטערן
(.264,18 )ל קינדער

)ארלע(, כל־נדרי צו פתים גייען יום־כיפור
 מען דארף זיך קרייצן ורענן די רואו ארט אויפן (3

 בשפות די פאר איז ס מטבע, א אהינטער אויף טון רר^רף א
)ניי״ווילייקע(

 איויס רופס מען ווייל פייפן, ניס מען ט$ר ביינאכט
(37.12 )ל נשמות מתימס די דעם פיט

 ביינאכט ווייל שטוב, די אויס מען קערט שלאפן פארן
בערעזעץ )ק ריין זיין שטוב די דארף מלאכים, קרמען

 ארויס" אדער מיסט, ד• ארויסצוווארסן גוט ניט ס׳איז
 אפניסן דעמאלס קען מען ווייל ביינאכט, וואכער דאס גיסן

 אבער עס מען מוז בייגאכט. אום גייען וואט נשמות די
 גייט אייך, בעט "איך מאל! דריי ז$גן מען דארף טון, יא

 שיסלאויף די אנידער שטעלס מען ליטע(. ־.38,12 )ל אוועקו״
 גיסט!" מען זיך, "היס מאל: דריי זא;ס מען און ערד דער
 דך! הים זין! ,׳היט אדער: )ארלעץ אוים גיסט מען און
)בריסק(. זיךו" היט

 רעקט מען ביינאכס. וואסער נאך גיין ניס טאר מען
)ארלע(• וואסער דאם ביינאכט אויף איבער

 טאר קינד קליין א זיך ס׳געפינם וואו שטוב א אין
 ארויסשיסן אדער וואסער, קיין ארויסגיסן ניט ביינאכט מען
 שלאף אומרואיקן אן האבן וועט קינד דאס ווייל מיסט, קיין

סווענציאן(. *>נ
 זייער איז אייך ביי ,׳אוי. זאגן: ניט אויך טאר מען

 פענטשן ווייניקער ס׳וועלן ווייל שטוב" אין מיסט סך א
בערעזעץ )ק׳ הייז אין רועיו

ווילנע(. )בריסק, ביינאכם קערן ניט ס$ר כען
 שול אין מתים די צונויף זיך קומען ביינאכט צוועלף

 וועלן זיי לעבעדיקע די פון וועמען תורה. די לייענען
 (,262׳18 )ל שטארבן וועט דער תורה, דער צו אויפרופן

 נאם, דער אויף אדויסגיין ניט מען טאר זייגער א צוועלף
 וואלין(. :54,12 )ל דאוונען נשמות די גייען דאמ^לסט ווייל
 אים וועם און מת א אויף ביינאכט אנטרעפן וועס 0 ווער

 געיואויר אלץ אים פון וועט דער נארסל. פארן ^נבאפן
 ער אויב אבער וועלט. יענער אויף זיך ס׳טוט וו^ם ווערן
 שטארבן תיכף ער וועט אויסזאנן, עמעצן דעם פון וועס

(.263,18 )ל

דיבוק. .52
 און אפיקורסים צו מייסטנס קומט דיבוק דער

 אן אויפדערגאכט ארוים גייען וואט פרויען די צו
 ארויסצוגיין געפערלעך איז בפרט (.45.12 )ל פארטוך א

 אסקומענדיקע די (.34,14 )ל שבת־צונאכט פארטוך דעם אן
 פוגעם ווערט און מענטש א אין אריין גייט וראם נשמה,
 אדער האלו דורכן ארויסצוגיין ליב האט פארטריבן, צדיק
 פליט צדיק פונעם באפעל אויפן אבער נאז. דער דורך

 סינ־ קליינעם דורבן רינגל א פון געשטאלט א אין ארויס זי
 וי גייס שטוב פון סוס. פונעם אדער האנט דער פון גער

(.157,18 )ל דאמאלסט פלאצט וואס שויב דער דורך ארויס

לעבעדיקע. די פאר זארגט טויטער דער .53
 זאגט עצות, גיט חלום, צו אפט קומש טויסער דער

 רער אויף מעשיות סך א אדום ס׳גייען אומגליק. אן אן
טעמע.
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 האט שורות, דאזיקע די באטיטלט וואס פראגע, די
ליטעראטור. גאנצע א באלד שוין

 פארשיידענע די צונויפגעשטעלט האט ערשטער דער
 אים נאך .* ניגער ש. געבוירן־יאד דיקס רועגן ווערסיעס

 רייזען ז. דעם וועגן אנגעגעבן האט מאטעריאל מער און
 און ביגער סיי .2 "לעקסיקאן" פון אויסגאבע נייער דער אין
 פארא־ דעם קריטיש באהאנדלט ניט אבער האבן רייוען סיי

 גע" האבן זאל דיק אז אויספיר, זייער מאטעריאל. נענעם
 ניט וויסנשאפטלעך דעריבער איז ,1807 יאר אין געווארן בוירן
 פאר ווערן באטראכט ניט דארף און באגרינדעט גענוג

ענדגילטיק.
 פלאג־ א געשאפן זיך האט געבוירן־יאר ריקם ארום

 דא־• דעם פרווו א ווערן געמאכט דא זאל עס און טער,
 קודם־כל דעריבער זיך וועלן מיר אויפצובינדן. קנויל זיקן

 מא־־ באקאנטע שוין די קריטיש פונאנדערצוקלייבן באמיען
 ערשט דאן און ארכיוואלישע, נייע, טייל צוגעבן טעריאלן,

אויספיר. געוויסן א צו קומען זען

1
געווארן? געבוירן דיק איז ווען

 פאלגנדיקע ווערסיעם פארשיידענע די גיבן דערויף
 געבוירן־ אנגעגעבענעם פון סדר כראגאלאגישן )אין תשובות

:יאי(

 11 ״העבר״ אין העברים״, וכתביו דיק מאיר ,אייזיק ניגער, ש. 1
אנמערקונג. דער אין 140 ז׳ (,1918 )פעטראגראד
 ריקם דורכגעלאזן אגב ניגער האט ארבעט דאזיקער דער אין

 אין הוספה אלם געווארן אפגעדרוקט איז וואם כראניק, העברעאישע א
 )ווארשע מצולה" "יון הצנאווערם נטע נתן ר׳ פון אויסגאבע גאלדמאנם

 אנרערע זיינע דערמאנט ניט אויך האבן כיאניק דאזיקע דיקם (,1872
 "ספר שטייט: אויסגאבע דערמאנטער רער פון שער אין ביבליאגראפן.

 פון ]ד״ה מאז ההיא בארץ היהודים מקורות כעת ונוסף מצולה," יון
 בהשתדלות מווילנא אמ״ר השלם החכם ע״י תרל״ב שנת עד ת״ח[ יאר

 פאר" קליינעם זייטלעך דרייצן פארנעמען הוספות ריקם מווילנא." רי״ש
 דער אין זיך געפינט מצולה" "יון פון אויסגאבע דאזיקע די מאט,

 דער ביי ביבליאטעק דער אין אויך ווי סטראשון״ביבליאטעק ווילנער
ווארשע. אין גאס טלאמאצקע אויף סינאגאגע

 ווילנער דעם שפירא, יקותיאל ר׳ פון ראשי־תיבות די איז רי״ש
ווילנע(. אין 1872 סוף )געשטארבן פארלעגער און מוכר״ספריס
 קראקע גרעבער, אייזיק שאלתיאל פון 1^\ הספרות" "אוצר זע:

 אין 224 ז׳ ׳ ווילנא ״עיר מגיד׳שטיינשניידערס נח הלל און 458 ז׳ 1892
אנמערקונג. פערטער דער

 פרעסע ליטעראטור, יידישער דער פין לעקסיקאן רייזען, ז, 2
,734—711 ז״ז 1926 ווילנע, ,1 פילאלאגיע, און

 יארן צוויי דאזיקע די תקס״דץ—)תקס״ג 1804-1803
 הלל היסטאריקער ווילנער פארשטארבענער דער אן גיט
 איז וראם דיק־נעקראלאג, דין אין מגיד־ישסיינשניידער נח

 אויך גיבן זעלבע דאם .3 ״המליץ״ אין געווען געדרוקט
 דיקס געווען געווידמעט זיינען וואס באטיצן, קלענערע די אן

 "הויד ספעקטארם מ. און * אחיאסף״ ״לוח אין טויט
,5 יינך״ ר פ

 לכתחילה דאטע)״תקס״ה״(איזגעווען די )תקס״ה(. 1805
 ניט־געדרוקטן נאך אין געבוירן־יאר דיקס אלם פארצייכנט

 מגיד־שטייב־ נ. ה. דערמאנטן דעם פון ווילנא" "עיר טייל צווייטן
 ליטעראריש־וויסנ־ זיין אין פארבליבן איז וואס שניידער,

 ביים געזען כתב־יד דעם האט ניגער ש. עזבון. שאפטלעכן
 לענינגראד. אין מגיד דוד פראפ׳ זון פארשטארבענעמס

 גאר• ל. י. פון ארויס דרינגט דיקס געבוירן־יאר זעלבע דאס
.6 1892 יאר פון טאגבוך זיין אין נאטיץ א דאנס

 *פאפו דאם איז יאר דאזיקע ד^ם )תקס״ז(. 1807
 אויפן מצבה דיקם אויף אויסגעקריצט איז עס לערסטע.
 געווען איז וואס גאלאמב, ניסן צבי בית׳־עולם. ווילנער

 געבוירן״יאר דאזיקע דאס ברענגט דיקן, מיט באפריינדט
 פאר" גאלאמב י. "הצפירה" אין דיק־נעקראלאג זיין אין

בתעורתו כתוב כן )"כי דאקומענט אפיציעלן אן אויף זיך רופס

 אין ווילנע. פון קארעספאנדענץ ,18 נומער ,1893 .המליץ״ 3
 שטיינשנייי אז אננעגעבן, טעות ע״פ איז (734 )ז׳ לעקסיקאן רייזענם

יאר. יענעם פון "הצפירה" אין געדרוקט געווען איז ארטיקל דערס

 נשמות", "הזכרת רובריק דער אין )תרנ״ד( 1 אחיאסף״ ״לוח 4
.299—298 ז״ז

.314 ז' 111 הויזסריינד", ״דער 5

 אב כ״ח א, יום פון נאטיץ דער אין גארדאן" ל. י. של "יומנו 6
 אים האם פרידלעניער געוויסער א אז יא, דערציילט נארדאן ]תרנ״ב[.

 פאר שטיצע וועגן השכלה" "מפיצי חברה דער ביי זיין צו משתדל זיך געבעטן
 יאר 87 אלט שוין איז וואס דיקן, אייזיק׳מאיר שוואכן און קראנקן דעם

.32 ,ז ,11 ״העבר״ שנה״(. ושבע שמונים בן כעת )״שהוא

 נאטיץ יל״גם אז אנגעגעבן, טעות ע״פ איז לעקסיקאן רייזענם אין
 של ,יומנו פון אנהייב צום אנמערקונג יער אין !,890 פון שטאמט

 טאג• געדרוקטע די אז בפירוש, שטייט (7 )ז׳ 1 ״העבר״ אין גארדאן״ ל. י.
 דשנת ביומו יום "דבר א״נ עזבון יל״גס אין קונטרס א פון זיינען בוך״נאטיצן

תרנ״ב".
 נומערן ,1893 ״הצפירה״ אין אד״ם, תולדות גאלאמב, ניסן צבי 7

 נוסערן טעות! 6ע״ אנגעגעבן איז (734 )ז׳ רייזענען ביי .60 און 59
58—59,
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 אריך גיס ער שנה"(. ושש שפונים בן שהוא מותה לשנת
 פאטער דער וואס גבריאל, זון דיקס פון נאמען אין איבער

 אלם איז אייזיק־כאיר ווען אז דערציילט, האבן אים זאל
 די אויף געטואגן פאטער זיין איס האט י$ר, פינף געווען
 זיין מקבל־פנים גאס אין ארויס איז כען בשעת )!( העבט

 גע־ אויך אלזא איז דערפון (.1812 יאר )אין נאפאלעאנען
 יאר דאס .1807 אין געווארן געבוירן איז דיק אז דרונגען,

 נעקראלאג״נאטיצן די אין אנגעגעבן אויך דעם הוץ איז 1807
 .נ <1־163^3633^ ק\x3 800x033^03* און 1 "האסיף" פון
 פרעמדער א דורך איז ח״ב ווילנא" "עיר דערמאנטן שוין אין

 איבערגע" תקס״ה יאר אנגעגעבענע לכתחילה דאס האנט
 האלט אלעסען דעם צוליב תקס״ג. אויף געווארן מאכט
 יאר דאזיקן דעם אין געווארן געבוירן איז דיק אז ניגער,

1807.

 נ$ף סשוטע ראם זייגען "הויזפריינד" און ,אחיאסף* אין 5
אונטערשריפסן. אן צטילו ׳מיצן

 סאקאלאווס נ. אין אנגעגעבן איז — )תקס״ח 1808
ג. זכרון" "ספר לעקסיקאן ביאגראפישן
 ניגער האש געבוירן״יאר דאזיקע דאס )תקע״ו(. 1815
 ווערק זיינע אין זיך וועגן ווערטער דיקס אין אויסגעפונען

 שפע־ זיך וועלן מיר נאבאר". ערשטער "דער און "זפרונה"
גענויער. דערויף אפשטעלן טער

 מקורים פארשיידנארטיקע געבראכטע נאר״וואס די צו
 נאך צוגעבן געקאנט מען וו^לט געבוירן״יאר דיקס וועגן

 אין דערציילט ריוועסמאן מ. פארשטארבענער דער איינעם.
 זיך האט ער בשעת אז / באגעגענישן" און "זכרונות וייגע

 מופלג זקן "א געווען שוין אמ״ד איז דיקן, מיט באקענט
 וועלכן אין אן גיס גיס ריוועסמאן הגם אלט(". יאר 82)

 די האש פארגעקומען, איז דיקן מיט באגעגעניש זיין יאר
 וואס פראגע דער פאר ווערט א פארט מיטטיילונג דאזיקע

 —3(1 עף01ז1 גרענעץ־יאר א אונז זיגיט דהיינו״ באטראכטן. מיר
 ווארים ווערן. געבוירן געקאנט האס דיק וועלכן ז י ב י^ר א

 באקענען ריוועסמאנם אן אננעמען, אפילו זאלן מיר אויב
 )דיק טוים זיין פאר נאענם פארגעקומען איז דיקן מיט זיך
 לויט אויסקומען אויך וועט תרג״ג(, שבט ז׳ געשטארבן איז

 געבויר! נעקאנט ניט האט דיק אז כיטטיילונג, ריוועסכאנס
 צווישן באגעגעניש דאם .1811 לערך ווי שפעטער ווערן

פריער. פארגעקומען הסתם פן איז ריקן און רירועספאנען
 פארשיידענע די פון אליין פילצאליקייט די שוין

 באדייטנ־ א רועלכע פון נעבוירן־יאר, ריקם וועגן ווערסיעס
 כאווייזט, גלייכצייטיק, ממש באוויזן זיך האט טייל ריקער

 מא־ מינדערווערטיקן חלק היפשן א זיך פאר האבן מיר אז
פריי געוויסער א פון רעזולטאט דער איז ראס סעריאל.

 ן,3נגעגע8 יייכטיק ניס איו דא .163 ,ז תרנ״י, האסיף !
שנס. ז׳ נעשטארבן איז ייק טבת. ז׳ נעשטארפן איז ייק אז
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 ענין "ניט־וויכסיקן" אזא צו באציאונג לייכטער און קייט
 שריפטשסעלער. פארשטארבענעם א פון געבוירן־יאר א ווי

 געהערט צוריק יאר צענדלינג פאר א מיט ביז ראך האט דאס
 און ליטעראטור. אונזער אין מנהגים איינגעבירגערטע די צו

 אויך איצט נאך זיך האבן סיר לגנאי: זיין ניט עס זאל
 צו טרעטן מיר איידער באפרייט... אינגאנצן דערפון ניט
 __ באלאסט דעם אפווארפן דעריבער מען מוז הענין, גוף צום

 סוג־ פעססע קיין ניט זיך אונטער האבן וואס דאטעס יענע
דאמענטן.

2

 שסעלן ציטירטע דריי די פארגלייכן צו גענוג איז עס
 ,1804—1803 אין געווארן געבוירן איז דיק אז אן, גיבן וואט
 רער ד״ה לעצטע, צוויי די אז איבערצייגן, צו זיך כדי

 אויפן זיך שטיצן ,5 "הויזסרייגד" דער און אחיאסף" "לוח
 די "המליץ". אין בריוו שטיינשניידערס נ. ה. אויף :ערשטן

 איבערי בוכשטעבלעך ממש זיינען אחיאסף" "לוח אין זאצן
 "המליץ". פון איבערגעזעצט—"הויזפריינד" אין און נעשריבן

 שריי. דער שטיינשניידער, וואונדער. קיין ניט עם איז אגב
 און היסטאריקער א דאך איז "המליץ", אין ברירו פון בער

 אים אויף דאך זיך מען קען ווילנע, סאמע פרן שרייבט
 דורך די און גופא שטיינשניידערן נוגע איז רואם פארלאזן.

 די מוז ,1804— 1803 יארן אנגעגעבענע ״המליץ״ אין אים
 דער וראם אליין, דעם צוליב שוין אפפאלן ווערפיע דאזיקע
 ן! ווילנא" "עיר זיין אין האט שטיינשניידער זעלבער

 זיכער איז ווילנא• "עיר כתב״יד אין נאטיץ )די ר ע ט ע פ ש
 דיק, שטייגשניידערם פארעפנטלעכן נאכן געווארן געמאכט

 תקס״ה יאר דאס אנגעגעבן אליין "המליץ"( אין געקראלאג
 (1804 חדשים לעצטע די נאר עווענטועל און 1805 )אלזא

געבוירן־יאר. ריקס אלם
 "עיר אין שטיינשניידערס אנווייז דער אויך אבער

 פאר ערנסם ווערן גענומען ניט קאן )תקס״ה( 11 ווילנא״
 דער" ניט זיך, פארשסייט געבוירן־יאר. ריקס צו מקור א

 איבער- שפעטער יאר דאס האש האנש פרעמדע א וואס פאר
 איבערגעמאכט האט רואם )דער גופא כתב״יד אין געמאכט

 פארי געוואלט הסתם מן האט תקס״ז אויף תקס״ה יאר ד^ס
 דאך ווייסן פיר מצבה(. דיקס פון נוסח דעם לויט ריכטן

 דערצו געווען ער איז צי און געטאן דאס האט יוער ניט.
 סומך ניט פאל דעם אין ^בער זיך קען מען בארעכטיקט. גענוג

 אויף ניט, ווייסן פיר וואס דערפאר, שטיינשניידערן אויף !יין
 גע- אגב געששיצט. זיך האט אליין שטיינשניידער רואם
 זיי־ וואס מקורים, די צו סתירה א אין אנווייז זיין זיך פינט
 צוטרוי, אונזער מער פארדינען ארן גלויבווערדיקער נען
 ,וואס פרידלענדער אייך זען. וויימער דאס וועלן מיר ווי

 שוואך און קראנק איז דיק אז יל״גן, געשריבן 1892 זומער האט
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 געווען מדקדק ניט אוודאי האט יאר, 87 אלט שוין איז און
 בעט ער אז בפרט ריכטיק, געבוירן־יאר דיקם אנצוגעבן

שריפטשטעלער... אלטן אן פאר השכלה" "מפיצי פון שטיצע
 אנווייז דער איז וואגיקער אז געדוכט, זיך וואלט עם

 זכרון", "ספר לעקסיקאן ביאגראפישן סאקאלאוום פון 1808
 וועלכן צו און געלעבט נאך האט דיק בשעת ארויס איז וואס

 אנקעטעם דורך געווארן געזאמלט האבן זאלן מאטעריאלן די
 גע- דעריבער זיך האב איך גופא. שריפטשטעלער די ביי

 צוזאמענ• פאקטישן דעם זאגאראדסקי, ח. י. צו ווענדט
 וואנען פון אנפרעג, אן מיט זכרון", "ספר פון שטעלער

 דיקן. וועגן ידיעות ־די געווארן גענומען דעמאלט זיינען
 טאקע האט ער אז 3 געענטפערט מיר האט זאגאראדסקי

 שריפט- לעבעדיקע אלע צו בריוו פונאנדערגעשיקט דעמאלט
 ביאגראפיעם די געענכפערט. אבער האבן אלע ניט שטעלער.

 געווארן צונויפגעשטעלט דעריבער זיינען זכרון" "ספר אין
 אדער אנגעפרעגטע די פון תשובות דירעקטע די לויט אדער
 ריקן בנוגע באקאנטע. זייערע פון ידיעות פון יסוד אויפן

 דעמאלט איז עם ווי מער, ניט זאגאראדסקי שוין געדענקט
 פרט דעם אין באשיידנקייט אויסערגעווייגלעכע דיקס געווען.

 זיכער־ מיט כמעט מ׳קען און ׳3 באקאנט גענוג אבער איז
 אויטאביאגראפישע קיין האט אליין דיק אז זאגן, קייט

צוגעשיקט. ניט זכרון" "ספר פארן ידיעות
 באסראכט אין אלזא קומען אנווייזן טע ס נ ער אלם

 1807 יאר דאם ווערסיעס: איבערגעבליבענע צוויי די נאר
 ארויסגע" ווערק דיקס פון גיגערן דורך דאס און )תקס״ו(

.1815 יאר דרונגענע

 1807 יאר דעם לטובת ארגוכענט וויכטיקסטער דער
 אויף זיך געפינט עם וואס דאס, מייגונג, מיין לויט איז,

 דיקס אנגעגעבן אלזא האבן יאר דאזיקע דאס מצבה. דיקס
 זיינע געהאט הסתם מן האבן וועלכע קרובים, נאענטסטע

 גאלאמבס שיינט דערקעגן אאז״וו. דאקומענטן פערזענלעכע
 אן טראגן צו נאפאלעאנען זיין מקבל״פנים מיטן דערציילונג

 964. סקצ0. און ״האסיף״ רער .3 כאראקטער אנעקדאטישן
800x043 ,קוועלן. קיין ניט בכלל זיך, פארשטייט זיינען

.1927 יצנואר טן27 פון תשובה צ אין 1
 ,1893 "המליץ" )אין דערציילט גערמייזע יעקב בן יהודה 2

 זיין געבן געוואלט ניט אופן בשום דיק האט 1878 אין אז (,37 נומער
 הגם ברוסיא", וסופריו ישראל חכמי "תמונות אין אפצודרוקן אויף כילד

 שריפטשטע׳ צנדערע פון בילדער די געגעבן גערמייזען האט צליין ער
 אך במותו האיש היה זקן "... ווייטער אויך שרייבט גערמייזע לער.

יובלים/ בחגיגת חפץ לא כי ליודעיו... שנותיו הודיע לא מעודו
 ידיעה, צנדער אן פצרריכטן איך וויל געלעגנהייט דער ביי 3

 ברענגם רייזען ז. דיקן. וועגן איבערגעגעבן האט גאלאמב נ. צ. וואם
 דערציילט(, אויך גאלאמב ה׳ דאם האט )מיר נאמען גאלאמבם אין נעמלעך

 א״נגע" האם רואם ערשטער, דער געוועזן האבן זאל דיק אייזיק-מאיר צז
 זיכער איז דאס לעקציעס• העברעאישע געבן דאס ווילנע אין פירט

 ליאנד׳אר לעווין יאריקער30 דעמאלט דער האט 1823 יאר אין טעות. צ
 ער צז באשטעטיקן, צו בקשה צ מיט קהל ווילנער צו געווענדט זיך

געבן מיט לעבנסעלטער" יונגן גאנצן "זיין פון משך אין זיך פצרנעמט

 זיינען רעכענען׳ זיך מוז מען וועלכן מיט מקור, א
 דערמאנטע ניגערן דורך צוויי די אין ווערטער אייגענע דיקס

וועיק.
 האט וואס עפיזאד, אן דיק דערציילט "זפרונה" אין

 שלשים )"זה צוריק יאר דרייסיק און זעקס מיט פאסירט
 איז ער וואו )זשופראן?(, זפרונה שטעטל אין שנה"( ושש

 געדרוקט געווארן איז "זפרונה" היות איידעם. אן געווען
 אין ערך אן פאסירט אלזא מעשה די האט ,1868 יאר אין
 אן דיק גיט דערציילונג דער פון גאנג אין .1832 יאר

 קאמי רער פון יינגסטער דער געווען איז ער אז זיך, וועגן
 בחבורה, הצעיר "ואנכי : 49 )ז׳ אלט יאר זיבצן ארום פאניע,

 קומט דעם לויט שנה"(. עשרה שבע כבן אך אז הייתי כי
.1815 יאר אין בערך געווארן געבוירן איז דיק אז אויס,

 נא" ערשטער "דער איז מקור אלם וויכטיקער נאך
 האט ווילנע יידישע די וואס דיק, שילדערט דא .* באר״

 צוואנג־רעקרוטירונג ערשטער דער בשעת איבערגעלעבט
 דערציילט זיך וועגן תקפ״ח. יאר אין סאלדאטן יידישע פון

 .5 יאר דרייצן געווען אלט דעמאלט איז ער אז דיק,
 צו געלעגנהייט די ווידעראמאל דא אלזא אונז גיט ריק

 רייד. אייגענע זיינע לויט י$ר " געבוירן זיין באשטימען
 )ניט 1827 הארבסט אין ד״ה ״נאבאר״, ערשטן ביים אויב
 דאך ער איז יאת דרייצן געווען אלט דיק איז (11828

 אנווייז דיקס .6 1814 יאר אין ערך לפי געווארן געבוירן
 צוטרוי, אונזער באזונדערס פארדינט נאבאר" "ערשטן אין

 פאר )ריכטיקער, לעזער פארן ארויס דא טרעט דיק ווייל
 היסטארישער א פון מחבר אלס לעזערין"( "טייערער דער

 בא־ עס טוט דיק היסטאריקער. אלם ניס שיר דערציילונג,
פאר" און פאראנסווארטלעכער א אין און וואוסטזיניק

קהל לעקציעם. פרצנצויזישע און דייטשע פוילישע, העברעאישע, קינדער
 בצשטעטיקונג אזצ ארויסגעגעבן. צייגעניש נעבעטעגע דאם אים

 חוצדעם איז מיר ה$פמצן. שלום בן מיכל בצקומען דעמצלט אויך האט
 ווילנע אין זיינען 1808 יאר אין נאך אז ארכיווימצטעריצלן, פון בצקאנס

יונגעלייט״הויזלערער. יידישע ווען גע
 תקפ״ח יאר דעם אין ויצר רוצם נצב$ר, ערסטער "דער 4

.1872 ווילנע אמ״ו״, מאת (,1828)

 און ,ווילגער, געבארענער איין אמ״ד היים "איך : 4 ז׳ דארט, 5
 נצבצר ערסטין דעם בייא צלט דואר און ווילגע, אין יעצם ביז לעבע

 איבער יצר פערציג און דרייא צווצר שיין איז עס יאר. דרייצעהן
 איך געדיינקע דאך און טאג, דיזעם ביז אן צייט יעגע פון געלאפין

 דער דען גישעהען, געשטערין ערסט העטע עם ווי צלם גוט צזוי אים
 געדעכט" טרייען איינעם מיט )בעשאנקען( בעגאבט מיך האט גאט ליבער

 בעי מערקווירדיגע צלע ריכטיק און קלאר געריינקע און )זפרון( גיס
קרייז". מיינעם אין גישעהען זיינען וואם געבענהייטען,

 ,ערשטן אץ אנווייז דיקם לויט האט וועלכער ניגער, 6
 איז ,1815 יאר אין געווארן געבוירן איז דיק צז אויסגערעכנט, נצבאר״
 שטן "ער פון שער אין גרייז צ דורך טעות קליינעם צ אין אריינגעפירט געווארן

 דער ^״.1828) תקפ״ח יאר אין ווצר חאס ״... שטייט דארט נצבאר".
 לויטן תקפ״ח. סוכות נאך בצלד פארגעקומען איז "נצבאד" ערשטער

 דצרף דערפון און ,1827 געווען דעמאלט נאך איז קאלענדצר בירגעילעכן
 געכוירן״יאר, דיקס באקרמען צו כדי יאר 13 די צראפנעמען מען
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 רעכט דאס ארך אים ניט דאס .1 פארם פליכטנדיקער
 און לעזערין" "טייערער דער פון צוטרוי צום אפעלירן צו

 אויפגאבע די אויף י ו ז א פאסט עם ויער אלעמען. אונז פון
 אויפריכטי. אזא איז און שריפטשטעלער־היסטאריקער א פון

 פון טאכטער "דער השכלה, דער דיגער געטרייער און קער
 ווילקירלעך אריינפיר אזא גאך ניט קען דיק, ווי חיסל",
 (1815 )בערך "זפרונד," אין אנווייזן די דאטעס. אנגעבן פאלש

 אין סותר. ניט אגב זיך זיינען (1814) נאבאר״ "ערשטן אין און
 מיש צוזאמעגגעבונדן ניט דערמאנעףזיך דיקס איז "זפרונה"

 יאד דאס און דאטע, באקאנטער אלגעמיין היסטארישער א
 האבן זאל עפיזאד ארויסגעדרונגענער דער וועלכן אין ,1832

 וואס טעקשט, א פון ארויס ערשט מיר דרינגען פאסירס.
 אנגעשריבן דעפיניטיוו איז ער ווען גענוי, ניט ווייסן מיר

 געווען איז ער אז אן, גופא דיק דא גיס אגב גערו^רן.
 בעבוירן״יאר ארויסגעדרונגענע דאס אלט". יאר עצן ב זי ם "ארו
 האבן דערפאר אביסל, ממילא זיך וואקלט "זפרונה" לויט דיקס

 "ערשטן דעם אין אבער אנווייז דער ״1815 ״בערך געזאגט סיר
 וואם פאקט, א מיט צוזאמענהאנג אין איז (1814) נאבאר״

 צוואנג• ערשטע )די געשעען איז ער ווען ווייסן, אלע סיר
 "ערשטן אין אנווייז דיקט (.1827 אין יידן פון רעקרוטירונג

 דיקס זיכערער. ארן קאנקרעטער דעריבער איז נאבאר"
 דעי-פאר מען קאן געבוירן־יאר זיין וועגן דאטעס אייגענע

 נ" איי אלם באטראכטן נאכאר" שטן "ער און "זפרוגה" לויט
.1814 בערך הייטלעכע:

 שיינט כאטראכטונגען ביזאהעריקע די פון ליכט אין
 פוגאג• האבן צו געבוירן״יאר דיקס ארוס נעפל דער אונז

פארבליבן איצט זיינען עס אז פיל, אזוי אויף דערגעגאנגען

מירן לייענען נצבאר" "ערשטן גיס אריינפיר אין 1
 געש־כטען מעהערע שיין האסטי געווים פאר לעזערין! ,טייעדע

 פין שרייבעי דער לוער גאר אזיי וויסינדיק גיט גילעזין, דורך מייגע
 אורואכע ד• באנזען(. א )אן אנאניס נישריבין לוארין זייא לוייל איז, לייא
 דעןדיא גיפונען, נייטיג פאי נים עס האב איך ווייל גור ללאר פון רער

 דעס לויסין צי אהנע פארשטענדליך גינת לוארין מייגע ערצייהלונגען
 אהנע מענטשין יעם זעטיגס בריים יאש לויא דערסון, סחכר(} פארסאסער

 קארין יי ]יעיז[ דען )אקערסמאןן לאנימאן דער הייסס וליא לויסין, זני
האט. )הערפארגעבראכט( ערארוצירט

 לואס ערצייהלונג, ייזער מיס נים שוין איז אבער פאל ,דיזער
 כס• נעוויסגעשעהענס )איינער פאקט היסטארישען איינעם פון האנדילט

 אן סם קומט רא רען נאציאן(, גאנצע אייגע כערירם ולאש געבענהיים,
 אין מוז שרייבער רער הייסט, ראש שרייכער, רעם אויף פיל זייער

 רעם מעלדין אן ויך >חבור( סערפאשונג זיינער פון ריירע פאר איינער
 זיינע פון נעווישהייט ריא פאר אים קאללירען און איז ער ולער לעזער,

 )גיט איי ארגעגאל איין פערפאסלנג וייגע לוען פאל איס ערצייהלונג
 רוסן הייסט יאש ניט, ווען און ספרים( אגדערע פון נינומען ארויש

 נעגינשטאנר פאשריכענעם איינעם איבער אזאמלונג גור איז חבור ויין
 צי אויף שולייקייט זיינע איי ביכער, היסטאריצנא אגדערע פון )ענין(
 נינומען, ארייש עס האט ער ללאנען פון )מקורים(, קוועלין די ווייזין

 אום לעזערין, טייערע מייגע יאהער, ביכער. לועלכע פון הייסט דאש
 איך שטעלע ערצייהלונג ריזער אין ריר בייא גלויבין מיר פערשאפין גו

 פון פארפאסער דער ולער מאנין, צו בעקאנט דיר אום פאר דיר נזיר
איזם." ערצייהלונג דיזער
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 ווערסיעס ביידע .1814 און 1807 ווערסיעס: צוויי סך־הכל
 ריידן וואס ארגומענטן, און באגרינדונג זייערע אבער האבן

? 1814 צי 1807 — פראגע די אלזא שטייט עס זיי. לטובת
 מיר וועלן פראגע פארמולירטער אזוי דער אויף תשובה א

מקורים. ארכיוואלע אין זוכן פרווון

3
 ציוייאיקייט זעלבע די אז מערקווערדיק, איז עס

 ארבי־ די אין אויך מיר טרעפן געבוירן־יאר דיקם בנוגע
 ק(68״3€*״6 0א331<11) "סקאזקעס" די אין דהיינו מקורים, ויאלע

באפעלקערונג. יידישער ווילנער דער פין
 דער כון רשימות באקאנט, ווי זיינען, "סקאזקעס" די

 צונויפגעשטעלט רוסלאנד אין פלעגן ור$ס באפעלקערונג,
 מען האט רוסלאבד אמאליקן אין צייט. צו צייט פון ררערן
 1897 יאר ביון פאלקסציילונגען ;:לגעמיינע ספעציעלע ק"ן
 פיסקאלישע צוליב אבער ©לעגן דערפאר דורכגעפירט. ניט

 ווערן אדורכגעפירט אפשטאנדן אומרעגלמעסיקע אין צוועקן
 באזונדערע פון ציילונגען — ״רעוויזיעם״ גערופענע אזוי די

 "רעוויזיעס" דאזיקע די באפעלקערונג. דער פון שיכטן
 דורך די און מאכט־ארנאנען, לאקאלע די אדורכפירן פלעגן

 "סקאזקעס". די דאם זיינען רשימות צוזאמענגעשטעלטע זי•
 נאכן געווארן איינגעפירט "רעוויזיעס" די זיינען ליטע אין

 זיינען דא .1795 אין רוסלאנד מיס קאנט דעם פאראייניקן
 פון "רעוויזיע" פינפטע די :געווארן אדורכגעפירט אלזא
 _אכטע די ,1816—זיבעטע די ,1811—זעקסטע די ,1795
 .1858 — ״רעוויזיע״ צענטע די און 1850—ניינטע די ,1834

 פלעגט באפעלקערונג יידישער דער פון "רעוויזיעס" די
קהל. אדורכפירן
 "סקאז־ די זיך געפינען ארכיוו מלוכישן ווילנער אין

 ווילנעאון פון באפעלקערונג יידישער דער פון קעס״־רשימות
 "רעוויזיעס" פארגעקומענע דא אלע פאר ציילונגס־קרייז ווילנער

 אויף צוואמענגעששעלט זיינען "סקאזקעס" די אן. 1795 פון
 פונאנדער־ ווערט באפעלקערונג שטאשישע די אופן: אזא

 *שטאט סוחרים, אלוא שיכטן, באזונדערע די לויט געטיילט
 די פון בוך אין בעלי־מלאכות. און )מיעשטשאנעס( לייט

 בא" לויט אריינגעטר^נן באפעלקערונג די ווערס סקאזקעס
 לויפ" איר האט משפחה יעדע פאמיליעס• גאנצע זונדערע

 אנט־ אייגע זייטן צוויי אויף פארשריבן איז און גומער
 זכרים די — זייט לינקער דער אויף אנדערע: די קעגן

 זכר א ביי נקבות. די — רעכטער דער אויף און
 אויך און איצט איז ער אלם ווי אנגעגעבן ווערט

 לעצטער פריערדיקער דער בשעת געווען איז ער אלט ווי
 איצש. איז זי אלט ווי נאר—דערקעגן נקבה א ביי "רעוויזיע",

 שיגרם אלע אריינגעטראגן אויר רוערן "סקאזקעס" די אין
 צווישן צייט דער פאר משפחה רער פון צוזאמענשטעל אין
 משפחה דער פון מיטגליד א למשל אויב "רעוריזיעס". די

 דער אין שטאט די פארלאזט ה^ט אדער געשטארבן איז
 איצטיקער, דער און "רעוויזיע" לעצטער רער צווישן צייט

 ווי אנגעגעבן, ד$ך "סקאזקע" איצשיקער דער אין ווערט
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 און "רעוויזיע" לעצטעד דער בשעת געווען איז ער אלט
 חתונה האט זון א אויב פאסירט. האט אים מיט וואם

 בשפחה" אלגעמיינער דער אין ווייטער ער פיגורירט געהאט,
 ורייב. זיין מיט צוזאמען שוק נאר פאטער, פון סקאזקע

 משפחה, דער פון ראש דעם פאטעד, פונעם טויט נאכן ערשט
 משפחה״סקאזי באזונדערע אין צעטיילן זין די זיך פלעגן

 גע" פלעגן קינדער מינדעריעריקע די און אלמנה די קעס.
 אדורכ" זין. די פון אייבעם צו צוגעשריבן ווערן וויינלעך

 ארייב" מען פלעגט סיבות איז ניט וועלכע צוליב געלאזענע
 וואס (,0333x3 40638043616) הוספה־סקאזקעס די אין טראגן
 דער און רעוויזיע איין צווישן ויערן צוזאמענגעשטעלט פלעגן

צווייטער.
 ווילנער די פון ?סקאזקעס" די אין זיך געפיבט דיק

 ניינטער אכטער, זיבעטער, דער פון שטאט־לייט יידישע
רעוויזיעס. צענטער און

 די אין דיקן אייזיק־מאיר מען באגעגנט צוערשט
 יאר אין ! רעוויזיע זיבעטער דער פון סקאזקעס ווילנער

 זיין פון משפחה״רובריק דער אין דא פיגורירט ער .1816
(.903x1.1\460פסקש1׳141> ,0,61311) דיק מאיר בן נח פאטער

 איבער" יידישער א אין "סקאזקע" ד^זיקע די איז אט
זעצונג:

1813 סוף געווארן געבוירן איז

 אונז פאר איז דיקס סקאזקע
 נאענטסטער דער פון סקאזקע
אין ניט דיק פיגורירט דא

יאר 20

 פאראן איצט

אלט איז און

יאר 27
20 "

 פריער• דעי ביי
 "רעוויזיע" דיקער

געווען אלט
יאר 30 , דיק מאיר בן גח

— , אייזיק בת דבורה ווייב ד־קס
נייגעבארע" א אייזיק זון ייערז

— [811081. £04<4£0303] נער

 פאראן איצט
 אלט איז און
 2 יאר 33
28 "

ח 3

 זיינען "רעוויזיע" זיבעטער דער פון סקאזקעס די היות
,1816 העלפט צווי׳־טער דער אין געוואדן צוגויפגעשטעלט

 ?£8330X3510X33X102481100 £634314 18!6...י! 0 זע: 1
 פו .1544 משפחה״נומער ,558 בלאט ,275 באנד ,69x1^68. .ז 84361113

 טאפלטן זיין האט דיק אייזיק״מאיר אז מען, זעם "סקצזקע" דאזיקער דער
 פאטער מוטערם דער צדדים: ביידע פון זיידעם די נאך באקומען נאמען

 פון "סקאזקעס" די אין מאיר. — פאטערס רעם און אייזיק געהייסן ואט
אייזיק. נאמען: איין מים נאר אמ״ד אבער פיגורירם "רעוויזיעס" אלע

 אויף געווארן באשטימט אפיציעל איז ,רעוויזיע" זעקסטע די 2
 אין ־עוויייע1 יי אבער האט נאפאלעאנען מיט מלחמה דער צוליב .1811

 אדורכגעי ערשם איז און צייט דער אין פארקומען נעקאנם ניט ווילנע
 רער פאטער דיקם ביי כאטרעפט דערפצר .1813 יאר אין געווארן פירט

 נאר ,*,רעוויזיע זיבעטער דער ביז זעקבטער דעד פון יאר׳אונסערשייד
יאר. 3

 רעם מים האט "סקאזקע", דאזיקער דער פין זען צו איז עם ווי
 זיך לאזט עם פאטער. אמ״דס געררפן שוין זיך דיק פאמיליע־נאמען

 אין איז פצמיליעינאמען דאזיקער דער אז פעסטשטעלן, נאף חוצדעם
 מיטן זיך האבן ציים יענער צו שוין ווייל עלטער, נאך משפחה אמ״רם
 פון ליניעם אנדערע אויך ווארשיינלעך נערופן פאמיליעינאמען דאזיקן
 לכל-הפחות אויב דצן, נאר געווען מעגלעך וואלט דאט משפחה. אמ״דס
 גע" אזוי אט דיק. פאמיליע׳נאמען דעם אנגענומען וואלט זיידע אמ״דס
 דריי די פון איינעם אלם דיק" יצחק ב״ר איול ר׳" דערמאנט מיר סינען

 זאנוויל ר׳ פרנס ווילנער באקענטער דער נאמען וועמענס אויף באלעבצטים,
 תקע״ח יאר אין האבן לעווענסאן דוד ר׳ שוואגער זיין און גערמייזע

 אייזיק־־מאיר אז אויה, קומט
.1814 אנהייב אדער

 י דאזיקער דער נאך
 । דיקם סיורפריז גרוי&ער א

.3 1834 יאר אין רעוויזיע
 שוין פארנעמס און דיקס די פון משפחה אלגעפיינער דער

 דא שוין דיק איז דעם אחוץ משפחה־רובריק. אייגענע אן
עלטער: אגגעגעבן אויך

 הוספה• די לויט
 פון סקאזקעס

 אלט 1827 יאר
געווען

.*י . . ייק נח וב קזי'יא
?[60348] רייזל ווייב נחם בן אייזיק

 אויס, אלזא קומט 1834 יאר פון ,׳סקאזקע״ דער לויט
! 1807 יאר אין געווארן געבוירן איז דיק אז

 יאר אין רעוויזיעס די פון סקאזקעס ווייטערדיקע די
דער אויף שוין זיך פאררופן 5 1854 יאר און * 1850

 געשענקט האבן זיי וואס פלאץ, א פון כחב״פתנה א אויסגעשטעלט (1818)
 אפנעברענטע פריער יאר א מיט די פונסגיי אויפציבויען רארט כדי

 געווען הסתם מן איז דיק אידל ר׳ אז קלויז"(. זאוולם ן,ר׳ קלויז
 אין נאסען דאזיקן פון זיך איבערחזרן דאס באווייזט משפחה אמ״רם פון

 זע—יירל געהייסן אויך האט ברודער צ )אייזיק״מאירם משפחה דער
 קלויז" זאוולס ,ר׳ דעמזעלביקן אין אנפערקונגען(. די אין ווייטער

חזן. צייט לצנגע צ געווען נח פאמער אמ״דם בצקצנט, ווי צגב, איז
.243—242 ז״ז ווילנא״ ״עיר שטיינשניידערס וע

?68. 0X33X3 8-00 £684314 1834 111^^ 0 ...־X333X1. : 3 זע
 דיקס ,171 משפחהינומער ,64 בלאט ,542 בצנד ,€8263x1. 1.־ 8446 03

 עם וואם פון ,1834 אפריל ״סן30 פון יאטע די דא טראגט ,סקאוקע׳•
 זיין מים ווילנע אין געוואוינם שוין ער האט דעמאלט אז זען, צו איז

אז ביאגראפן, ייקם פון יריעה די אלזא איז *ניט׳געני פרוי. צווייטער
 פא" ויין מים באזעצס האבן זיך ריק יאל אין* ער30 די סוף ערשט
.712 ז׳ רייזען זע ווילנע. אין מיליע

 ?0X33X3 ■68 9־00 £98. 1850 •יז 01113113X1.68 14 0- זע: 4
 ראם .861 משפחה־גומער ,172 בלאט ,826 באנד ,£63־א6 .ז 844603

 משפחה. זיין און דיק מאיר כן נח פאטער אמ״דס פין ,סקאזקע" די איז
 פריערדיקער רער בשעת אז רא, מיר געפינען פאטער אמי׳דם וועגן

 1840 •אר אין ז8 און יאר 51 נעווען אלט ער איז (,1834) רעוויזיע
 יעם אויסגערעכנט זיינען סקאזקע זעלבער דער אין נעשטארבן. ער איז

 לם,8 יאר 43—)צמ״ר( אייזיק עלטסטער יער א( זין: 4 פארשטארבענעמם
 און צלם אר* 33 — (56אק0) כערל ג( צלס, יאר 34 — יידל בן
 אריך איז און יאר 16 געווען אלט 1834 אין איי וועלכער זלמן, ד(

.1840 יאר אין געשטארבן
 ?(033 ק30£1640833) גבריאל בת רויזע פארצייכנט איז פריי אמ״דס

 ויין א( קיניער: צמ״ז־ם צריינגעטראגן אויך זיינען עם אלט. יאר 36
אלט. יאר ד — שיינע כאכטער זיין ב( און אלט יאר 16—גבריאל זון

 מאם נאטיץ, א זיך נעפינט סקאזקע רער פון בלאט זעלבן אויפן
 >ירי" א אין ויך לייענט און 1857 אין שפעטער צוגעשריבן געודארן איז

 פצרארדענונג יער לויט איז ריק נח בן "אייזיק אזוי: איבערזעצינג שער
 געווארן אויסגעשלאסן 1857 מצי טן22 פון פאלצטע קצזיאנער דער פון
 יייישער קאזיאנער ווילנער רער פון לערער צלס שטייערירייסגיער פון

 ,8//1857 )נוסער *"דישלא די אנגעגעבן איז דערצו קוועל צלם שרל".
סטאל"." ערשטער

 ?68.0X33X3 1־ס0£68. 1858ס.יז ג1£ז0383\1> 63■ זע: 5
841603 .0 .££4x1, די .2188 מעפחה״נומער ,13825 בלאט ׳^', 69 באנד 

22 11 שריפטן פילאלאנישע
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 אויס קומט ממילא און ,1834 פון "סקאזקע" געבראכטער
.1807 אין געווארן געבוירן איז דיק אז זיי, אויךלויט

 זיך געפינען רואם מאטעריאלן, די אויסצושעפן כדי
 ברעג^ גאך מען דארף דיקן, וועגן סקאזקעס ווילנער די אין
 הוספה-״סקאזקעס" די אין זיך נעפינט וואס נאטיץ די גען
 "סקאזקע" די אפ אונז שיקם עם וועלכע צו ,1 1827 פון
.1834 יאר פון

שטייט; דא
פצרצן איצט פריער• רער ביי

 "רעוויזיע" דיקער
צלט איז און געתען אלט

יאר 20 דורכגעלאזן געווען ״ ״ דיק נח בן אייזיק
" 18 __ זלמן בת ]??[ ראכע ווייב ריקם

 זיך געפינט וואס מאטעריאל, גאנצער דער איז דאס
 אינטערע" וואס פראגע דער וועגן סקהזקעס ווילנער די אין

 רשימות ־ סקאזקעס דאזיקע די אין זעען מיר אונז. סירט
 מיר ווי צווייאיקייט זעלבע די געבוירן־־יאר דיקס בנוגע
 דאזיקע די מקורים. אנדערע די אין געפונען אויבן זי האבן

 וואונדערן, מער סקאזקעס די אין דא אבער מוז צווייאיקייט
 וועלכער מקור, א אין דא זי באגעגענען מיר ווייל
 דער ענטפער. איינהייטלעכן א 1געב געדארפט דאך האט

 — מקור איין אין צווייאיקיים די — אומשטאנד לעצטער
 פעסט־ מעגלעכקייט די גיט ער וואם מעלה, די אבער האט

 זיך האט איינהייטלעכקייט די ווען מאמענט, דעם צושטעלן
 לייכטער באדייטבדיק ווערט ארום אזוי און איבערגעבראכן,

דערפון. סיבה די אויפצוקלערן
 מיר שטעלן סקאזקעס די אויפמערקזאם אדורכקוקנדיק

אויפקלערונג. אן פאדערן וואס פאקטן, דריי פעסט

 מאל איין מיט דיק אייזיק־מאיר איו 1827 אין א(
יאר. זיבן א אויף געווארן" "עלטער

 דיק וועלכער אין ,1827 פון "סקאזקע" דער אין ב(
 עלטערער, אלם געווארן אריינגעטראגן מאל ערשטן צום איז
 "רעי לעצטער דער ביי אז אנגעגעבן, ק י ט כ י ר ניט איז

 אין אז דאך, ווייסן מיר ;געווארן דורכגעלאזן ער איז וויזיע"
 יא דיק איז 1816 יאר אין רעוויזיע דער פון סקאזקעס די

פאראן.

 אין רעוויזיע אכטער דער פון סקאזקע דער אין ג(
 משפחה" אייגענער באזונדערער א אין דיק פיגורירט 1834

 דיקס, די פון רובריק אלגעמיינער דער אין ניט און רובריק
 "סקאזקעס" די צוזאמענשטעלן פון אופן דעם לויט הגם

 צו אויפגעהערט ניט זין חתונה־געהאטע באקאנט, ווי האבן,
 זייערע מיט צוזאמען משפחה״רובריק פאטערס אין פיגורירן
 רע" ניינטער דער פון סקאזקעס די אין דערקעגן פרויען;

 פאטערס דעס אין ווידער דיק ירט פיגור 1850 אין וויזיע
משפחה־רובריק.

פראגעס: דריי ווערן צו געשטעלט אלזא זיך בעטן עס
 אין איז דיק וועלכער צוליב סיבה, די איז וואס (1

געווארן"? "עלטער אמאל מיט 1827
 פון "סקאזקע" " הוספה די פארשווייגט פארוואס (2

 אין איז דיק אז פאקט, דעם — צופעליק ניט זיכער —1827
 נאך און סקאזקעס די אין אריינגעטראגן געווען יא 1816
און פאקט דאזיקן דעם אפילו פעלשט זי מער,

 פון "רעוויויע" דער בשעת דיק איז סארוואס (3
 רוב" אלגעמיינער דער אין געווארן אריינגעטראגן ניט 1834
משפחה? זיין פון ריק

 נאטיץ צ פון צוזצמען. ברידער די מיט ניט שוין איז "סקאזקע" דאזיקע
 אז פצרארדנט, סצלצטע קאזיאנע די האט 1853 אין צז זען, צו איז

 ריק ברידער די זאלן פאטער זייער פון טויט רעגיסטרירטן צוליבן
 נייע בצמערקווערדיקע שום קיין בריקן. משפחהירו בצזונרערע אץ פיגורירן

.1858 יאר פון סקצזקע יער אין ניט זיך נעסינען פרטים
 )בלאט רעוויזיע טער10 זעלבער דער פון 71״ בצנד אין

 אויך דיק נח בן יידל פרודער צמ״דם פון סקצזקע רער אין איז (263
 (1858) דעמאלט נאך האט וועלכע לייב, בת דבורה מוטער די פארשריבן

 יארן צאל איר און נאמען דער יאר. 70 געווען אלט איז און געלעבט
 .1816 פון סקאזקע ציטירטער רער אין מיטטיילונג רער מים שטימען

 פת דבורה זי הייסט )רארט נאמען פאטערם איר ניט אבער שטימט עם
 "אייזיק״לייב". נעמען: צחיי געהאט האט פאטער איר אז מענלעך, אייזיק(.

 אריינצוי זיין מדקדק ניט מען פלעגט סקצזקע די צוזאמענשטעלן ביים
צמ״רןגופא. ביי געזען ראם האבן מיר וו• נעמען, צוויי טראגן

^0 .68 ס638זס4821ן1 ק x33x3 1827 1 ק .? 811481121, :זע...
 רער .2152 נומער*משפחה ,14 בלאט ,292 באגד ,68ק6מ0א3קx 0ד\^&4ז1

 שטארק בין איך איבערצולייענען. ניט איז ווייב אמ״דם פון נאמען
 אויך זיך לאזט נאמען רער ראכע. געווען איז נאמען איר צי מסופק,

 אוועקגעשטעלט נאמען ביים איך האב רעריבער "לעסיא". לעזן
 ערשטער זיקס וועגן יעדנפאלם זיך האנדלט דא פרעג-צייכן. טאפלטן א

ולמן. איז פדוי רער פון נאמען פאטערם רער סרוי.

4

 זויכן, מען דארף רעטעניש דאזיקן צום שליסל דעם
 פלוצלינג איז דיק וועלכן אין יאר, דעם אין טאקע דוכט, מיר ווי

 פארגעסן, ניט דארף מען געוו^רן. עלטער סקאזקעס די אין
 פון יאר דאס געווען איז — 1827 — יאר דאזיקע ד^ס אז

 אזא אנגעווארפן באצייטנם נאך האט וואס נאבאר", "ערשטן
 דארף ד§ אט באפעלקערונג. יידישער דער אויף אימה

מעטאמארפאזע. דיקם פון סיבה די זוכן אויך מען
אזוי: זאך די באנעם איך

 אין בערך געווארן געבוירן איז דיק מאיר אייזיק
 אלזא ער איז נאבאר" "ערשטן דעם בשעת .1814—1813
 באקאנט איז עס איידער נאך .14—13 יאר א געווען אלט

 זיינען רעקרוטירונג " צוואנג דער וועגן אוקאז דער געווארן
 ארומגעגאנגען באפעלקערונג יידישער דער צווישן שוין
 האבן טאטעם "נאבאר". וועגן קלאנגען פאנטאסטישע ממש

 מען הרעה". פגי לקדם "כדי מיכלען פארשיידענע געזוכט
 וועט מען עלטער וועלכן אין גענוי, געוואוסס נים האט
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 געהערט, האט מען אבער מיליטער־דינסט, צום ווערן גענומען
 האט נעמען. ניט מען וועט באווייבטע ארן עלטערע אז

 באווייבטע. און זין עלכערע האבן געוואלט כל קודם מען
 ער" זיין מיט געהאט חתונה דיק האט מן־הסתם דעמאלט

 אים מען האט מאכן, צו עלטער דיקן כדי .1 פדוי שטער
 1827 יאר יענעם פון הוספה־סקאזקעס די אין אריינגעטראגן

 1816 אין "רעוויזיע" דער בשעת איז וועלכער אזעלכן, אלם
 געקאנט אים מען האט ממילא געווארן; אדורכגעלאון כלומרשט

 שפעטער, .2 באלאבעסל יאריקן20 אלם פארשרייבן לייכט
 גע• ניט דעריבער אמ״ד האט ,1834 פון "רעוויזיע" דעד בשעת
 ביי ווייל משפחה״רובריק, אלגעמיינער דער אין פיגורירן קאנט

 עלטער זייער אויף פאררופן דארט זיך מען האט אלעמען
 וואלס פעלשונג די און 1816 יאר אין "רעוויזיע" דער בשעת
 שפורן די פארווישן צו כדי ארויסקומען. געקאנט אפשר

 משפחה" באזונדערער א אין אריינגעטראגן דיקן מען האט
 נאענט־ דער ביי יארן, פיל נאך אבער דערפאר רובריק.

 פיגורירן געקאנט שוין דיק האט ,1850 אין רעוויזיע סטער
 פון מאניפולאציע די משפחת. גאנצער דער מיט צוזאמען

 זאל דיק אז געווען, גורם זיך פארשטייט האש 1827 י^ר
 על־ אויך דאקומענטן פערזענלעכע שפעטערדיקע זיינע אין

 זיינען טויט דיקס גאך יאר. 7 ערך אן אויף זיין טער
 הענט די אין אריינגעפאלן ד^קומענטן פערזענלעכע זיינע

 "הצפירה"(, אין אד״ם תולדות גאלאמבס )זע פאמיליע דער פון
אויפגע" מצבה זיין אויף איו הכתם מן סמך דעם אויף און

 געי יידן ליטווישע די ביי דעמאלט באך זיינען חתונות פריע 1 \
 רן8פ בהלה דער צוליב דווקא ניט ערשיינונג נארמאלע א בכלל ווען

 פון סטאטיסטיקער פויל׳־שער דעד אן ווייזט למשל אווי אט "נאבאר".
 צוי הויפט׳סיבה, אלם לאכניצקי עמאגועל איגנאצי צייט יענער אין ליטע

 כסרר, זיך פארגרעסערם ליטע אין באפעלקערונג יידישע די וועלכער ליב
 גע• צו שוועד איז ליטע "אין שרייבט: ער חתונות. פריע זייער די

 זיין ביט שוין זאל וועלכער אן, יאר פערצן פון ייגגל יידישן א פינען
 1. .£ £301תו101,ז< 813■ זע: יירישקע". יינגערער אנאך מיט פארהייראט

1גז8׳)(1<3 01113611111 1_116ע\81<0־0ז0(4216ז151.<167, \¥11ח0 1817 .מס
.82-83

 נא׳ ניט נאך האט יאר 20 פון עלטער דעד אז איז, אמת 2
 .על• איז דיק אז געדענקען, אבער דארף מען מיליטער׳דינסט, פון פרייט

 געריכס ערשם באך זיך האט מען רוען צייט דער אין געווארן" טער
 ריקם ארוים. געהאט ניט נאך איז ער אבער "נאבאר", וועגן אוקאז דעם אויף

 אוקאו דער און יוני, טן30 פון דאטע די טראגט 1827 פון הוספה-״סקאזקע״
 יי לויט .1827 אויגוסט טן26 דעם ערשט ארוים איז ״נאבאר״ וועגן

 רע• יידישע נעמען צו געווארן ערלויבט איז תקנות שטרענגע דאזיקע
 אוקאז דעם אויף ווארטן בעתן יאר. 25 ביז 12 טון עלטער אין קרוטן

 געוואיטט ניט באפעלקערונג יידישער דער צווישן זיך פארשטייט מען האט
 געלעבט האט מען רעקרוטן. די נעמען וועט מען יארן וועלכע פון גענוי

 אז מען, האט געזאגט אבער השערות. און קלאנגען פאנטאסטישע צווישן
 גע• דעריבער האבן עלטערן יידישע די יונגע. גאר נעמען וועט מען

 "געפערלעכן דעם איבערקומען שנעלער וואס זאלן זין זייערע אז וואלט,
 אין 20 אויף יאר 14 — 13 פון עלטער דעם איבעררוקנדיק עלטער״.

 ארוים וועט דיק אז רעכענען, געקאנט מען האט אים, מאכנדיק חתונה
זע: "געפאר", דער פון

^1. 41. 7? ,< ג41ז)ג11ו x0804^33 180־x030־
 ,3 3־16 ׳11>0ז־8ע ט x1^6806., 0ח5• 1890. .ס 382.

 צום גלייך איז דאס וואס תקס״ו, יאר דאס געווארן שריבן
.1807 יאר

 אפשר מען ורעש קאנצעפציע געשטעלטער דא דער
 דאך איז סקאזקע. א אויף פיל צו בויט זי אז אויפווארפן,

 צום צייט יעגער אין עלטערן יידישע די פון באציאונג די
 קען בחינם ניט באקאנט. גענוג קינדער זייערע איינמעלדן

 זיך ברעכט און ייד שלום־עליכמס געבן עצה קיין נים זיך
 אדעד יינגער פארשרייכן זון זיין ער זאל צי קאפ, דעם

 מען אז רעיון, אויפן גארניט אים קומט עם און עלכער
 דאזיקער דער אמת. איז דאס ריכטיק. אייגמעלדן קען

 ניט געווען ל פא איצטיקן דעם אין אבער וואלט פארוואורף
 ך ע ל ס י ל ש ס י ו א ט י נ איך בוי ערשטנס ווייל בארעכטיקט,

 דעם אונטער נאר שטיצט זי .1816 פון סקאוקע דער אויף
 —צווייסנס גופא. דיקן פון אנווייז גלויבווערדיקן און ערנסטן

 אז געדענקען, מען דארף — וויכטיק גראד איז דאס און
 פא־ יידישע די מצד זין די איינמעלדן ניט־ריכטיקע דאס

 מורא דער אין עיקר דער סיבה זיין געהאם האט טערס
 יידישע קיין אבער נאך איז 1816 אין "פריזיוו". צוליבן

 לאגישע די אלזא פעלט עס געווען, ניט צוואנג־רעקרוטירונג
 דיסקאזקעס. אין זון א באצייטנם אריינשראנן וועלן ניט פון סיבה

 *יורי דאס איז י״ה, אנהייב אין דעמאלט, פארקערט:
 ווילנע ווי קהילה יידישער גרויסער אזא צו געהערן דישע

 ווער אייגוואוינער. יידישן ווילנער פון אינטערעס אין געלעגן
 פיגורירט ניט האט און ווילנע אין געוואוינט האט עם
 ליידן געקאנט פרעמדער אלם האט סקאזקעם, ווילנער די אין

 האבן אבער "נכתבים" די שיקאנעס. פארשיידענע דערפון
 וועגן נאסיץ די .3 קהל מצד שוץ גרעסערן א פון גענאסן

 *באזוג־ דעריבער פאירינט 1816 פון סקאזקעס די אין דיקן
צוטרוי. דערן

 כל קודם מען דארף אויספירונגען די רעזומירנדיק
וואס ידיעות, די פון כאראקטער דעם אדאנק אז פעסטשטעלן,

 זיין צו פאראינטערעסירט געווען דעמאלש איז מען ווייט ווי 3
 געפינען רואם אנקלאגעם, צאל גרויסע רי באווייזט .נכתב" ווילנער צ

 ציים. ־ענער פאר קהל יוילנער פין ארכיוו־מאטעריאלן וי צווישן •יך
 קהלם האבן סיבות יענע ^יער רי צוליב אז נעמלעך, ייך קלאגן ילפ

 די אין ארייננעטר^גן ניט זיי *,רעוויזיע רי אדורכצופירן דאפולמעכטיקטע
 הקאזקעם יי אין געווארן אריינגעטראגן יא ייינען וועלכע רי קעס,1קאס
כאשטעסיקוננען. קהל ביי רערויף געבעטן אעט שפעטער אבןה

 ווילנעד אמאליקן פון צרכיוו אין זיך נעסינט אנדערע צווישן
1<81^£3 (113 23ק183מ13)״ 16 באגד (ז0111ע\ 11 חז א31ו31ח6) קהל

'11־6861 1110(42^07011 0(4 א31ו3111 ^\1!6מ81{16£0 <400108160 610).
 שפראך, פוילישער רער אין צייגעניש פאלגנדיקער פון קאפיע א 104 בלאט
 אונטערן 1821 נאוועמבער טן6 רעם ארויסגעגעבן האט קהל ווילנעד וואם

 • פאר איז דיק נח בן ,אייזיק :איבערזעצינג( יידישעה א )אין 714 נומער
 זיין ביי 1544 נומער אונטערן ־אר 1816 פון סקאזקע רער אין שריבן

 צייגעי יאזיקע די שטייער", אים פאר צאלט פאטער רער און כאטער
 יאכעל- און ייאטנער קאסעל, הקד.ל*ראשי די אונטערגעשריבן האבן ניש
 שוועד איז ריקן, געווען נייטיק איז צייגעניש ראזיקע די וואם צו כאן.

וויסן. צו
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 אלם י ו ו אן נאר גיבן געבוירן״יאר-זיי ריקם וועגן האבן מיר
 נים יעדגפאלס יאר דאזיקע דאס זיך לאזס—געורען איז ער

 געבוירן• רעם לטובת קאלענדאר־יאר. א אלם באשטימען
 וואט מצבה, דיקט אויף אויפשריפט די פאראן איז 1807 יאר
 רא־ פערזענלעכע דיקט אויף געשטיצט מן־הכתם זיך האט

 די אין עלטער דיקט געענדערטער רער אויך ווי קומענסן
 פון סקאזקעס רי .1827 נאבאר״יאר פון אבפאנגענדיק סקאזקעס,

 פערזענלעכע דיקט פארבונדענע ויי פיט רי אויך און צייט רער
 ניט שעמים ארומגערעדטע רי צוליב זייגען דאקומענטן

 ריק אז קאנצעפציע, רי רערקעגן מקורים; באגלייבטע גענוג ן קיי

 זייט איין פון זיך שטיצט 1814 — 1813 אין געבוירףגעווארן איז
 ווי גופא ריקן פון ידיעות גלייבווערדיקע און ערנסטע אויף

 דיקט" "סקאזקע" ערשטער דער אויף זייט אנרערער רער פון
 שפעטער, די איידער צוטרוי מער בלי־ספק פאררינט וואט

 קאנצעפציע דאזיקע די לאזט אגב נאבאר. נ$כן פון ריקע
 פון מקורים די צווישן סתירה לאבישע שום קיין איבער ניט

ווערסיעס. ביידע
 דע׳ מען דארף מקורים באקאנטע איצט ביז רי לויס

 געווארן נעבוירן איו ריק אייזיק־מאיר אז אננעמען, ייבער
,1814 אין ווארשיינלעכער ,1814—1812 פון ציים רער מין



י״ה ען18 פוף פון כלה־ל-יד יידיש־האלענדיש א

ם( א ד ר ע ט ם מ )א ם • פ ע ל ל י ד, מ. י. פון

 פאר• אמסטערדאם אין ראזענטאליאנא־ביבליאטעק די
 שעהנעס "איין נאמען: מיטן ט3מאנוםקרי יידישן א מאגט
 יע־י וואס סטראפעס, 23 פון באשטייט ליד דאס ליהד״. כלה

 ווארט, אהעברעאישן מיט אן זיך הייבט זיי פון דערע
 תהלים פון פסוק יעדן פון ווארט ערששן דעם מיט דהיינו
 אנהייב־• די זיינען קאפיטל דאזיקן דעם אין קמה; קאפ׳

 נאכן אויסגעשטעלט באוואוסט, ווי פסוקים, די פון ווערטער
 פארשטאנען, ניט משמעות אבער האט מחבר דער אלף־״בית.

 און קעפל א בלויז לדוד" "תהלה איז א פסוק דעם אין אז
 "ארוממך"; איז פסוק פון ווארט אייגנטלעכע ערשטע דאס
 אן זיך הייבט פסוק דער אז אויסגעקומען, איז אים ביי

 נייטיק פאר געפונען ער ה^ט דעריבער און "ת", א מיט
 בערך ססראפע די )און "אשרי" ווארט אידער אן צוצוגעבן

 אויך שאפן צו כדי ו(, פה ההלים פון אינהאלט טיטן
 אים ביי איז "תחלה" ווארט דאם "א". אן מיט סטראפע א

 פאר־ דאס הגם סטראפע, צווייטער דער צו אריינפיר דער
 פונקט פעלט, "נ״־סטראפע א אלף־בית־סדר. דעם שטערט

 די קמה. קאפיטל דעם אין נ־פסוק א פעלט עס ווי אזוי
 דורך געשאפן ווארט־איין, "ו" א ווידער האט 23 סטראפע

 תהלים קאפיטל דעם אין איז וואס "ואנחנו", אויסדרוק דעם
ניטא.

 זיינען פארפאסן פון צייט די ניט און מחבר דער ניט
 אנשטויסן, זיך קעגען מיר נאר אנגעוויזן. ניט כהב־יד אייפן

 אין ווארים יארהונדערט, טן18 סוף פון שטאמט חיבור דער אז
 אין קהילה אשכנזישע די צעשפאלטן זיך האט 1796 יאר

 די מיט סימפאטיזירט האבן מאס יידן, טייל אמסטערדאם;
 אונטערן קהילה א זיך פאר געגרינדעט האבן פראנצויזן,

 *געפי שפאלטונג דער אט אויף אין ישורון;" "עדת נאמען
.20 און 16 סטראפעס די אין רמז א מיר נען

 סוף ביזן אנהיי? פון כלה־ליד דאם אפ דא דרוקן מיר
 ווערט ליטערארישן רעם רועגן דך נארן מיר ווייל דערפאר ניט

 יידישן דעם פאר כאראקטעריסטיש ס׳איז ווייל נאר זיינעס,
 שפראך די הגם און צייטן. יענע האלאנד אין לעבן גייסטיקן

 דוכט טיילמאל אז אזוי פארדייטשמערישט, שטארק איז
 יידישע מיט דייטש א פשוט זיך פאר האבן מיר אז אוגדו, זיך

 סימנים געוויסע פונדעסטיועגן דא מיר געסינען אותיות,
.1 יידיש האלענדישן אייגנארטיקן דעם פון

 דך פאר האבן מיר וואס טעקסט דער איז ליידער
 או אפילו, זעט מען גופא; מחבר דעם דורך ניט געשריבן

 סטראפע )פגל׳ קענער גרויסער קיין ניס קאפירט האט דאס
(.6 ,14 ;4 ,12 ;1 ,11 ;4 !5 ;3 שורה ,2

*

ליתד כלה שעהנעט איין
אשרי .1

וועלט יענר אונד דיזער אויף דעהם וואל
 ? גישטעלט איין איז אונז דיא לעהבט נאהך 2 תעש יאד דעהר
 4 לאט זיינעם נאהך ווייבנען איין זיך נימט אונד

 האט גיבאטטען עהר וואם עהרסטע דאס איזט דיזעם
 גישעהן נון איזט דיזעס

זעהן קינפטיג מוזט זא
געהן. צו ווייטר וועגין געטליכה אין

8 ל ה ת .7

צ־יט אללע אין גאט לויבע
 ורייט זא גיבראכט האבען דיך דיא עלטערן דייגע אויך וויא

 פלייס גראסע און געלד ארבייט אובד מיהע דעהר פאטער דיינע
גרייס אונד אלש ווערט עהר רואן ניכט איהם לאס פער

 אפ־ 1908 האט וואם (,8ס11ז^6ס18) בירזשוא ה. ד״ר נאך 1
 ז ]3^־00 ]11060. נאמען: אינטערן ביישור צ בריסעל אין געדריקט

 ר,א־ פון אייגגטינילעכקייט דער אויף אנגעוויזן דארט האט , 311601300
 ^,018161־03011011002160108 11ס 068 ק1־1061ק30% יידיש: לענדער

 6601ז68 (16 1ז1זקש1016ה16 ]31־2011; (1308 165 6(1111008 (36 1־101־
 13006 11 651 10161־685301 (16 600813161־ 165 10101616016015 01)

 0661־1300315 5111־ 16 ]3־!£00, ](111 0י3׳\311 00101 13 0616056
 0*006 113011100 50110601601 6136)16.״

פגלי: יידיש האלענדער צום
 .] 1.. ¥001־230261־ 60 .] 15. ^0131( .־!] 1־161 ]0 108611

10 א606ז13ס0. ?111181610301 1915. 80־
געזעץ.—\¥61 האל׳ ט, ע וו 2
.108161160 האל׳ אנאלאגיש — ן על שט נ איי 3
.1.08 דייטש גורל; —1_01 האל׳ לאט, 4
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גלייכען דערא מוטער דיינע
ווייכן פון ניכט דרא מחט דא
גירייכען. ווערט מאכט דיין דיהר ווייט זא

ם ו י ל כ ב .3
 שטעהן אויף פריא דוא מוזט טאהג אללע
 געהן שוהלע דעהר נאהך גלייך מחט אונד

 געהט הריזע דעהר אויז הערר דעהר רואן ניכט דענקע
שטעהט שטיללע לאננע זא האנדעל דיא דאס

גאט אויף נור 1 בעטרויעה
לאט בעסמע דאס איזט דאס
האט גיבאטטען מעריב אוגד מנחה שחרית דער

גדול .4

 אנטווייכען דוא פוזט ג גראהסמוט דיא
 גלייכען דיינעם פר יעדער איין האלט

 וועלט דער אין רעכט צו דוא קומסט דיועם מיט
 3 גישטעלט כבוד קיין אויף גאהר אוגד גאנס זייא

גימיין דיר האלט
קליין בייא אוגד גראהס בייא

זיין עהרע צום דיר ווערט דיהזעס

דור .5

רועלט דער אין קינדער דיהר גיביהרען
 געלד קיין שפאהרע אובד לערנען וראם זיא לאם

פריא דעהר אין פאטער אלם דיהר בעמיהע
 מיהע 4 זונדער שאהנד עלטער דעהר אויף זיא קאננען זא

אכט אין גימט דיזעס

נאענטסטער,—ד ע ט ם ב ה ע ג 7
כלל. 8
געשען. פ^רקרמען, — ק133(8 ע1ת(16ח הצל׳ פינרן, פלצץ 9

רינסטמויר.—ז1ו61(1 האל׳ ר, יי מ 10
כסדר. טון—ן יר א ו נ י ט נ א ק 11
וועלט(. יענער צו )להיפוך וועלט רי—וועלט צייטלעכע 12
תקנה. 13
מעלדן,—ע6רתז61(16ון האל׳ פארמעלרן, 14
ע״א. לא, שבת בבלי תלמוד פגל׳ 15
עמפאנגען. צו לאהב זיין: ס׳דארף 10

פראכט גראהסע איין איזט דיזעס
גיראכט אויף לענגסט שאהנד דא האט םאל$מאן ווייזר דעהר

הדר .6

 שטאנד דיינם נאך פרויא דייגע ציהרע אונד 5 שעהנע
 האגד אייגע דיין מיט האסט גיצייכענט דוא גלייך
 אן דיר געהט דאס 6 וענתה כסותה שארה
 מאן הייליגער דעהר מאזעס יא שרייבט דיזעס

 גיגעבין דיהר איזט זיא
שטרעבין איהר פר מחט דוא

לעבין עט גייא האלט היממעל דעהר אייך לאנג זא

פצרטרויען. — 1נ6טז(11ע\611 האל׳ 1
גאווה. 2

 — קס...£68(61(1 2מ]) האל׳ עפעם, אויף זיין געשטעלט 3
ו עפעם. באך זיו יאגן

אן. — 2011(16ז האל׳ ער, ד זוב 4
שיין. מאכן—שץנען 5
י. כ״א, שמות 6

ועזוז .7
 מאן רייכער איין ווירסט דוא דאס דיך־גאט שטארקט
 קאן לעבין דיהר פיט עהר דאס 7 נעהבסטען דיין בדענקע

 אנבערייט זיין דוא זאלסט חסד גמילות אונד צדקה צו
 צייט אללע העלפין צו אביונים אונד עניים
 8 זאטץ שעהנע איין איזט דיזעס
שאטץ דיינע מעריט פר אונד
11 10 9 פלאטץ קיץ איבראל ליידער פינדעט דאן

זכר .8
רעכעשאפענהייט מיט הויז דיין בידענקע

 >0 מייד ■אונד קנעכט אויך וויא אנגעתן דימר דיא אללע מיט
 פרריכט האבץ ארבייט דיין דיהר זיא אללעם נאהך

 גיזיכט פרייגטליך איין מיט אלצייט זיא ערצייג
 11 קונטינוויהרן דיזעס טוא

שפיהרען יא דוא ווירסט א ז
רעשפעקטיהרען אלצייט דיהר וועררין זיא

חנון .9
זעהן יעדער איין לאזט גונסט דיין
גישעהן קאנ נאך וואט ניכט ווייס מאן דען
קליין אונד גראהס אנאנדער דורך יא לעבין וויר

 זיין 12 צייטליכע עם אין וויהר לאנג זא
 וועלט גאנצי דיא ליהבע דארום

העלד איין זיין דוא ווירסט זא
 שריפט דיא דיא 15 14 13 פיגקטזאטץ גרעסטי דיא איזט דאט

" פרמעלד אונז

טוב .10
 האנדעלשאפס דיין אין גוהט דיהר האלט

 רעכינשאפט געבין דוא מוזט דאפון דען
 גישיכט דא די פראג עהרסטע דיא איזט עהם זאהגט מאן

 " גיריכט ראם פר קומט זעהלע דיא באלד זא
פרייא פון רא דיהר מאך

טרייא יעדער ץ ן בעהאנדלעל
]?ן בייא דא מענשין דיא פון זיין געליהבט דוא ווירטט זא

ך ו ד ו י .11
 וועלט דעהר אין ניקם טוא 16 אנפאנג צו לאהב

גישטעלט אויף ניט גאהר יא הערר דעהר איזט דא
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 שטיל דעהר אין טוא דאם טוהסט דוא וראם גוהטס אללעס
 וויל האנין גאט דיא וועהג רעכטע דיא איזט דאס

 וואהנען דיהר בייא דיזעס לאכט
לאהנען [1] גיהטע יא געביט עס

1 קראנען בעסטע דיא פון איינעס איזט טוב שם איין

כבוד .12

בעווייזט דיהר מאן דיא עהר דיא
גיפרייסט דוא ווירסט זא אנדער איין טוא דיא

 ניכט זעלבסט דוא וואס אנדערען איין פון ניבט ביגעהר
האסט גערין

 לאסט צום איהם ביסט דוא זאגין קיינער ווירד ]!ן דיין
 צייט אללע יא בלייבסט אוגד

לייט אללע בייא געליהבט
2 שטרייט קעגין קיין ניממער אויך האסט אובד

להודיע .13
 געשיכט אנדער איין בייא רואם וויטסען צו אום
 ביכט יא פערלאנגען דיין איזט נאהך דא

 ארויז פון דא קומט רכילות אונד הרע לשון דען
 הויז אייגע דיין אין ליבעד בלייבע

 איזט ער וועהר יעדער איין לאזט
 ביסט דוא וועהר דוא בלייבסט !א

ג געמיסט ניממער יא אונם האט שפריכווארט דאס

מלכותך .14
היינט ווירקליך איזט קיניגרייך ריין

פרייבד גוטע אללע פון גיעהרט דוא ווירסט וארום
גשריבען מיהר פינדען למלך דומה חתן רען
גבליבען אויז קייגער איזט עהרען צו דיך אום
שאללען מוז מוזיק דא

4 שאללען מוז וויין דער

טויער.—ק(0ת13 לאט׳ פון £<זס!ק, )נה״ד די ט, ר א פ 6
א.״פ פאה משנה פגל׳ פראצענט• — 1^61116 האל* רענטע, 7
 דורכ• :דא זיין; מסבים —האל׳ ן, ק י ל י וו א ב 8

בשלום. לעבן קומען,
אריטלעכקייט. 9

מערהייט. 10

גיפאללען צום חתן דער נור

 סומך .15
 זיין דיר אום דיא לומדים שטיטצע

 איין אונד אויז געהן דיהר בייא זיא לאז
 הויז דיין אין קבוע שיעור איין זי געבע

 ארויז מאכען בעהזע עז דוא קאגסט דא
  צאהגען ניכט מחט א דו

פראגען צו וואס דוא האסט
*

ואגען שאהנד וועהג רעכטען דיא דיהר וועררען זי

י״ז. י, אבית פרקי 1
מחלוקת.—1ש£6ת81ז1)'€1€ח האל׳ ט, יי ר ט נש ג ע ק 2
אפנצרן. : גיכער דא אייסמיידן;—ומ1356ת האל' ט, ם • ם ע ג 3
^\.3116ח אנשטאט אפשר שאלן 4
האבן. מורא—ן ג צ צ 5

עיני .16

 זעהן ניקה דיהר מאך אויגען דיין מים
 גישעהן ווידער צו עטוואס דיהר זאלטע
 פיינט ניכט אינערליך ברודער דיינע האבע

 גימייבט עם איזם זא ונטר נוקם קיין זייא
 גיהדער נור דיהר האלטע
ווידער גלייך איהם פרגעבי

ברידער אללע וויהר זיין מענשליכקייט דעהר אין דען

פותח .17

 פריליכקייט מיט האנד דיינע עפנע
 לייס ארמע אן גיבסט וואס דוא רואן

 ראהס ניט געזיכט איהר מאכט אונד זיא געבע
 בראהד עם צייט אללע האבען דוא ווירסט זא

 פארט בכבוד זיא שיק
ווארט בעהזעס זונדער

• פארס הימעלשה דיא נאחך געהט ארמען דער גישרייא דאס

צדיק .18

טוהט ווייבכען דיין רואם זיין מוז רעכט
 גוהט איזט עם זאגען גור טוהן בעססער ניט קאנסט דוא

 זיין פרידען צו דוא מוזט בראהט אונד קאכט זיא וואם
איין איבער צייט אללע יא איהר שטייט זא

אלליין גיקס דוא טוא
קליין אודער גראהס

זיין ראהטגעבערין דיינה אלצייט זיא לאזט

קרוב ,19

טוהן צר מצוה איין אום דיהר נאהע
רואן ניט מארגען אויף זיא לאסט אוגד גלייך זיא טוא

 גלייכען דערא מעהר אונד חולים ביקור איגד כלה הכנסת
 רוייכען גיכט דאפון טור,ע דאבייא גשווינד זייא
 אנגיזעהן האהך זינר זיא

גישעהן ווערט בעלאהנוג איהר
ז שטעהן בלייבט קאפיטאהל עם אונד וריר,ר קרינען רענטע דיא

רצון .20

לייט קהלה דיין מיט דיהר 8 7 6 בעווילגע
 שטריים אין קומסט ניט זיא מיט רוא ראם מאך אונר

10 9 רעדעליכקייס אין לאסט ריין טראגא
*" מעהרדערהייט דיא פון פורש ניט דיהר זייא
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פיהרען קהלה דיא דיא
רעשפעקטיהרען דוא מחט דיא

פאס;יהרען דוא קאנסט זא 1 צאהל דיינע געהבע

שומר .21
 הויז דיין אין מחלוקת פד דימר היטע

 ארויז זעגין דיא יא האלט דיזעס דען
 געהן איבער עה לאסט מאהל איין דוא צירנסט

 שטעהן וועלש דיא טוהט שלום אויף דען
 צופרידענהייט דעהר מיט דארוס

צייט אללע דוא ווירסט זא
לייט אללע בייא אובד גאט בייא זיין גיעהרט

ת ל ה ח .22
גישיכט דיהר פר היינט דיא לויב דיא

 פליכט דיינע פאלגענם וועניג צו באך אללעס איזט

 טרייא זא דיר ביהאנדעלס בישעפפעד דעהר איין זעהע
 2 פרייא זינדען אללע פון דיהר עהר ןי[ מאככט היינט

 מוהט פרישע שעפפע דאדום
 גוהט אוגד פרום ווייטער זייא
גירוהט אוגד גליקליך לעהבע אובד

ואנחנו .23

זיין לושטיג וואללען מיהר אובד
 רויין מיט 3 גלהסכע זיין ערגרייפש יערער איין

 לייס יונגע דיא פון ביזונדהייט דיא טרינקען אובד
 אבשייר צום געהט יעצש עס * ווייל דעהר

פרייר גראסע אין לעהבעט
צייט אללע אוגד היינט
ערריכקייש דיא אין ביו עולם ועד מעתה

>נדע

ע״ב. שי במות 2אפצאל. 1 *
1.נלעזי גלעזכע,— 3
מכיתת — ל יי וו ר ע ר 4



* הענטשקע־לשון עלטערן דעם אין אייננם יידיש; דעם פון אויספארשוע די
ן( וי )ו גלאנץ ף ל ודא ר ר ד" פון

יסודות און קריטיק
 האט עס וואס וועג, דעם אויף קוק א גיבן מיר ווען

 דעם פון אויספארשונג און פארצייכענונג די דורכגעמאכט
 פילאלאגן די ביז לוטערן מארטין פון ^01^6!3011 דייטשן

 באארבעטער זאמלער, אלע אז מיר, זעען צייט, אונזער פון
 ביי פעלן עם שטריך: שותפותדיקן איין האבן פארשער און
 און היסטארישער ׳״ קולטור פון יסודות עיקרדיקסטע די זיי

 פאקט, דעם קאנסטאטירט מען דערקענטעניש. שפראכיקער
 און גרויסע זייער פאראן זיינען "ראטוועלש" דעם אין אז

 שטא" קאנען וו^ס טיילן, וויכטיקע זייער מהות זייער לויט
 פאקט דעם צו ניטא איז עם אבער יידן; פון בלויז מען
 גאבג, לוטערס מיט גייט מען צי באציאונג. קריטישע קיין

 יידן; פון דורכאויס וואקסט הענטשקע־לשון דייטשע דאס אז
 הענטשקע־לשון דאם אז גאנג, נייעם דעם מיט גייט מען צי

 ראלע די שוין איז ממילא און שפראך־צווייג דייטשער א איז
 געוואלדיקע אזא ניט גנבימטום דייטשן דעם אין יידן פון
 אויפטו דער בלייבט סיי־ווי־סיי — געמיינט האט לוטער ווי
 גייט עם ווייל זאכלעכער, קיין ניט און אומקריטישער אן
 געשיכטע ־ קולטור יידישע די פארזעט מען עיקר: דער 8א

פאלקסשפראך. יידישע היסטאריש״אויסגעוואקסענע די און
 אונזער וועגן געווארן געזאגט יא איז וואס ביסל, דאס

 אן ווי מערניט איז ראטוועלש־־פארשונג, דער אין טעמע
 מען קלעם; אינעווייניקסטער שטענדיקער א פון אויסדרוק

 שפראכיקע " יידיש די מיט זיך קערעווען צו אומפעאיק איז
 *ארוים עפעס זאל דערפון אז אזוי, אים אין באשטאנד־טיילן

 אין ראטוועלש דעם פון אנשוריקלונג דער פאר דרינגען
 סך א האט ראטוועלש״פארשונג נייע די אויב און אלגעטיין.

 דעם פון עלעמענטן דייטשע די דערגיין ביים אויפגעטאן
 גארניט איז )רואם פאל א דא מיר האבן לשון, ־ הענטשקע

וויסגשאפט(, דער פון געשיכפע דער אין זעלטענער אזא

 צרטיקל: דעם אין בצנוצט ווערן וואם טערמינען יי 1
 ;031106-ז פאר באצייכענונג צלגעמיינע די איז הענטשקע״לשון

 /8ןס1ס861ס<0 מ3511>ן< — הענטשקע־לשון" :86 1 ליפשיץ זע ;5זק36116
 דוו״ב פגל׳ אייגענע, דאס בצטייט סא(^\(618611) ראטוועלש

 .“1ע(ס^7318611—3626161101102 661 03110618ק136116" :1324 ׳\111
 גיל^יקער דער דורך אקצעפטירט ניט איז 3 מיט דוו״ב פון שרייבונג )די

גנביס״שפראך. דער אין בעטלער באטייט ,(סא' ארטאנרצפיע(.
כ. נ ג דורך איבערגעגעבן דא איז 0311061 דייטשע דאס

 נעגאטיווער א פון פועל־יוצא א איז אויפטו פאזיטיווער א אז
 יידיש־־ די באארבעטן צו ביכולת געווען ניט איז מען כיבה.

 די צו געטאן לאז א זיך מען האט עלעמענטן, שפראכיקע
 עלע־־ יענע צו גענומען, ברייטער אדער, דייטש־שפראכיקע

 ראמאנישע מיט אפילו יידיש. פון ניט וואקסן וואס מענטן,
 ראטוועלש דייטשן דעם פון באשטאנדטיילן סלאורישע און

 געבליבן זייגען יידישע די און אפגעגעבן, זיך מען האט
אנגערירט. ניט ווי כמעט

 דייטשעד דער אין געווארן געמאכט איז פרווו איין
 לאלעמאנס ־ אווע אויפגאבע. די באשיידן צו וויסנשאפט

 דערמאנט ארבעט, געלערנטער א פון סימבאל דער ,2 נאפען
 דעם פון דערקענטעניש ערשטער דער אין אי פאראיינם

 צו שטרעבונג דער אין אי גנבימטום, דייטשן היסטארישן
 עלעי יידישע זייגע אויס דווקא ראטוועלש דאס דערקענען

 סך א האט ער וועלכן אויף וועג, אווע־לאלעמאנס מענטן.
 ווערט פילאלאגיע יידישע היינטיקע די אפילו—געווען מחדש
 פאלקם־שפראך- יידישער דער צו שטודיעס זייגע פון נתפעל

 ראטוועלש געווארן. פארווארפן שפעטערדיקע די פון איז
 מען האס דרך אוועס פילאלאגן;■ פון ענין אן געווארן איז

 דערגרייכט ניט האט מען אבער קריטיקירן, שטארק גענומען
 אויפטוען, זייגע צו גלייכן קענען זיך זאל וואש גארנישט
 כל-סוף*סוף דערקלערונגען. " ווערטער זיינע צו ספעציעל

 "קרענקלעכן זיין אויף אפגעשטעלט נאר זיך מען האט
 העברעאיש, פון ווערטער ראטוועלשע ארויסצופירן 8 חשק״

 וואס אין קלערן, צו אויפגעהערט אינגאנצן האט מען און
 זיין מיט גערעכט געווען איז לאלעמאן * אווע מאם א פאר

ראטוועלש. אויף השפע" יידיש־שפראכיקע די אפשאצן
 איבערי אווע״לאלעמאנס וועגן רעדט וראם / קלוגע ניט

 האט וראם בויער, ניט און השפעה, העברעאישע די שאצן
*אווע״לא איבעראניים ארויסגעגעבן צוריק יאר פאר א כדם

 3116611611 01זו18!13ז1 8606^101 ז 103 נום׳ באראכאת 2
̂ 1/6־1-31161113111, 035 (1611186116 031106111111111. 8. 1 — 11 _!61-ק

212 1858, 8. 111—17 1-61ק212 1862
 זיין אין ווצגנער קריטיקעד ערפאלג( >אן שצרפער זיין למשל 3

 ז.^6111ע ז□! 638 8106111111 661 061161611 אין געדרוקט רעצענזיע,
 246 ---- 197 ז׳ (,1863) 18 יאי־גצנג ,8ק13611611 1106 1.1(613111160
(.106 נוט׳ )באראכאוו
:105 ניט׳ באראכאוו 4
<!11126, ^011^618611, 8־ 1. 8(138861112 1901.
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 דער אין איבעד חזרט און בעבד צוויי ערש״ע לעמאנם
 געגעבן ניט האבן כענת, קלוגעס קריטיק שום אן הקדמה

 גאר מיט שאכן געפדוווט האט אווע־לאלעמאן וואט דאס,
 און ראטוועלש. פון ווערטערבוך א פעולה: נישקשהדיקער א

 זאמלונגען גרעסטע די פובליקירט האט וואט ,1 גינטער
 פאר ווערן פאררעכנס הייגט מעג און ווערטער ־־ ראטוועלש

 וואט )קלוגע, ראטוועלש פון באארבעטער פלייסיקסטן דעם
 צוריק יארן פיל מיט נאך זיך האט ,1926 געשטארבן איז

 ראטוועלש״ווערטערבוך(, א פון פלאן דעם אין געווען מיאש
 אזא שאפן צו פרווו קיין מער געמאכט ניט אפילו האט

 ווערטער״דערקלערונגען, איינצלנע אראפגערעכנט לעקסיקאן.
 ,2 לאנדוי אלפרעד פון טייל גרעסטן צום שטאמען וואט

 (,8ז3)תח בראן ד״ר פארשטארבענעם דעם פון ווען זעלטן

 פון טיילן יידיש־שפראכיקע די אויסן אינגאנצן גינטער לאזט
 דאזיקע די אז מסכים, איז ער העבטעקע־לשרן. דייטשן ד;ם

 ער אז מוסיף, איז ער באר גאר, ביז וויכטיק זיינען טיילן
 שדע אויפגאבע, דייטש־שפראכיקע די בלוין באהייבן קען

 ניט״דייטשע די זייט א אין געלאזן לחלוטין ער האט ריבער
 פון טייל דייטשן דעם כאטש אויסצושעפן כדי עלעמענטן,

ראטוועלש. דעם

 באר$" מיט איינשסימען ניט פצל קיין אייף איך קען אייך 3
 (;103 )נום׳ סטיל אווע״לצלעמצנם וועגן מיינינג ביםולד'קער כאוום

 געי דייטשן א פון שפראך גלענצנייקע יענע איי שפדאך זיין סארקערם,
קציטן, ביי נתפעל ציוי ווערם שצפענהזיער וועלכער פין ׳לעינטן

 האט ער אז דעם, וועגן גערעדט האט קלוגע נאך
 דאש האט גיגטער ארבעט. זיין צו סעמיטיסטן צוצוציען כדעה

 געבן געקאנט האבן העלפער זיינע אבער צו״ביסלעך, געטאן
 ווערטערי היפשע די אין צושטייער קליינעם ערך ־< לפי א נאר

 רוב דאס געלערנטן. פלייסיקן דאזיקן דעם פון קאלעקציעס
 יידישע פשוטע אדער אומקריטיש, אינגאנצן ער, ברענגט

 דעם פון פראדוקט קיין ניט בשום־אופן )ד״ה פאלקסווערטעד
 פארבינדונגען אדער גנבים(, יידישע פון טראכטן שטייגער

 אריינגעטראגן זיינען וואט עלעמענטן, דייטש־שפראכיקע מיט
 אנגע־ געווארן אופן אזא אויף זיינען און יידן דורך געווארן

 אויס־ דער פאר הענטשקעי־לשון. דייטשן דעם אין נומען
 עלע־ אזוינע האבן גופא הענטשקע״לשון דעם פון פארשוגג

 גנבים דייטשע אויב ניט. ווערדע שום קיין כמעט מענטן
 ריין צו צוגעטשעפעט פאלן פארשיידנסטע די אין האבן

 ווי וואקאבלען אזוינע ראטוועלש־ווערטער דייטש״שטאמיקע
 נאך דערפון איז אאז״וו, 6016 ,60! !!!,610611611611 ,82)13

 וויכטיקס עפעם דערפון קען מען ניט געדרובגען: קנאפ־וואס
 ארוים זעט מען ניט קולטורגעעיכטע, דער פאר אפלערנען

 גנבימטום. דעם פון פסיכאלאגיע דער פאר וויכטיקס עפעס
 וואס וואקאבלען, העברעאישע 100 בערך די ה^בן ממילא
 דייטש• ריין גרויכע זיינע צו געווען מצרף האט גינטער

ביים ווערדע קנאפע א זייער ראטוועלש־יוערטער, שטאמיקע

 ז\>6817 אין צרטיקלען פיל (611111861) גינטערם 1
 ביכ;ר; זיינע אין אייך און (61־083 ,)רעד 1<11זז11ה212ז118ז0ק01

 )בארע׳ נ905 לייפציג ,025 סא1ג^61868 863 46111568611 621111613
.1919 לייפציג ,016 4611(8686 63111165ק12686 אין (406 נום׳ כןןוו

 *2 ז' לצנדוייבוך, אין צרמיקל ביאנרצפישן דעש זע 2

 ראטוועלש; דייטשן דעם אין הלק יידישן דעש אויסגעפינען
 ענינים, קלענערע עטלעכע אז לייקענען, ניט וועל איך הגם

 האט ווערטער, העברעאישע פון פארדייטשונג די שטייגער א
איבערבליקלעך. גאנץ אויפגעדעקט ער

 שפעטערדיקע, די ניט פארט זיינען גערעכט אבער
 אויפ־ נייטיקע א אלץ נאך איז עס און אווע־לאלעמאן, נאר

 און פארפובדעווען צו פילאלאגיע יידישער דער פאר גאבע
 און איגעהויבן. האט ער וואט געביי דאס אויפצושטעלן

 קעגן געווענדט געווען איז וואט קריטיק, ים דעם נאך
 זיין אפצושאצן ארט אויפן איצט איז אווע־לאלעמאנען,

 פון שפיץ דער ווערן אנגערופן מעג אויפטו זיין לעבנסווערק.
 ששודירן מיט אפ זיך גיט וואט וויסנשאפט, דייטשער דער
 מען און פאלק, פון שיכטן אונטערשטע די פון לעבן דאס
 ווערק פירבענדיק זיין אז מויל, פול! מיטן זאגן מעג

 חידושדיקער א בלייבן וועט 028 860136116 6211116111111111
 דייטשן דעם אויף גרונט־קוק זיין י. צייטן אלע פאר אויפטו

 סא־ דער צו וועג דעם אויפגעעפנט ערשט האט גנבימטום
 גע־ ניש ער האט פ^רט און דערקענטעניש; ציאלאגישער

אים. צו גלייכן מעגן זיך זאל וואט אלגער נאכפ קיין כובען
 עס וואט מיינונג, די אויך מען דארף איבערשאצן

 פארשטייער די אץע״לאלעמאנען וועגן ארויסגעואגט האבן
 פארגאנגענער דער אין וויסנשאפט ער יידיש דער פון

 העלפט צורייטער דער פון געלערנטע יידישע יענע תקופה.
 א־• ס עיקרדיקע געוויטע פארמאגט ניט נאך האבן י״ה טן19

 קולטור־ און געשיכטע יידישער דער פון באגריפן ציאלאגישע
 גייע פיל אזוי דערגאנגען איז מען ווען היינט, געשיכטע.

 פאלקסי און קולטורגעשיכטע פון געביטן סך א אויף פאקטן
 געקומען געכינסן די פון שיין דער ביי מיר זייגען שאפונג,

 אויך איז פאלק יידישע דאם גרונט־מסקנא: נייער דער צו
 אונזער ביי זיך לאזט אזא ווי און דערשיינונג, היטטארישע א

 אונטערשטע זיינע פון לעבן דאט אויספארשן אויך פאלק
 יענע און פארגאנגענהייט. דער אין סיי היינט, סיי שיכטן

 הענטשקע״לשון, דעם פון אנטוויקלונג דער צו צושטייערם
 אונטערשטע די פון לעבן דעם פון געוואויר ווערן מיר וואט

 פיל זייער דערקענען געטאכט אוגז האבן פאלקסשיכטן,
 נים" און יידישע די צווישן באציאונגען קולטורהיסטארישע

פאלקסמאסן. יידישע
 דאס אז אויסגעדריקט, אמאל זיך האט אווע־לאלעמאן

 פאר־ יעדער וועלכן ביי "שבלת", דאט איז הענטשקע־לשון
 אינעווייניקסטע זיינע ארויסווייזן דארף גנבימטום פון שער

 גנבימטום. דעם פון עם בל א פר די באנעמען צו כשרונות
 פון ראפ8 לאנג שוין איז ראטוועלש״פארשונג דייטשע די

 3 גנביטום" קולטורהיסטארישער אלגעמייגער פון וועג דעם
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 ביים דורכפאל א געהאט לאנג שוין זי וואלט אניט פאישונג,
 גנבים־• דעם אין שפראך־אייגנס ן ש די יי דעם פון "שפלת"

לשון.

גררנט־טעות פילאלאגישער דער

 אפשר איז עס :1 גערעכט זיין, קען איז, גינטער
 פון קענטענישן די זיך צוצולערנען פילאלאג פארן גרינגער

 זיינען וואס פאלקלאר, און יוריספרודענץ קולטורגעשיכשע,
 פארקערט- איידער ראטוועלש, פון פארשונג דער פאר נייטיק
 די דערגאנצן וויל שטייגער א קולטורהיסטאריקעד א בשעת

 פוני און אפ, אים גייען וואט קענטענישן, פילאלאגישע
 איך וואס טעות, צום קוק דער גראד פארפירט דעסטוועגן

 טעות". - גרונט פילאלאגישער ״דער אנצורופן בעלן א בין
 דעם דערקלערן קאן מען אז משער, איז פארשער א אויב

 אפילו אדער אינגאנצן הענטשקע־לשון פון אוצר ־־ ווערטער
 ער טוט וועג, ריין־פילאלאגישן א אויף טייל גרעסטן צום

 פעלער גרעסטן דעם פעלער, פרינציפיעלן א ^פ דערמיט
ארייגפאלן. געקאנט גאד וואלט ער וועלכן אין

 אירע פון גרענעצן די ווייס וואס פילאלאגיע די
 קולטור־ דער פאר איבערלאזן אפט בכלל וועט מיגלעכקייטן

 כל־המיגים; פון דענקמאלן " שפראך אויסצופארשן געשיכטע
 פון אויסטיישונג פילאלאגישע די וואו דארטן, עיקר דער

 זאך קיין העדן ניט נאך לאזט איבערבלייב שפראכיקן א עפעס
 לשונות" "בעהיימע די ביי קולטורגעשיכטע. פון פעלד אויפן

 הענטשקעי ביים מין, דעם פון וויכטיקסטן דעס ביי און
 פילאלאג: פארן מניעה וויכטיקערע א נאך צו קומט לשון,

 אונטער זיך אונטערצוווארפן ניט כיונה באוואוסטזיניקע די
 מיין געהיימער דער רעדן; מענטשלעכן פונעם כללים קיינע

 וועלכע שיכט, א פון באדערפענישן סאציאלע די דינען צו
 די געזעלשאפט; איבעריקער דער צו קעגנזאץ א אין שטייט

 נארמען, שפראכיקע אלגעמיינע די פארקרימען צו שטדעבונג
 פון טיילן אנדערע אלע דורך פארשטאנען " ניט בלייבן צו

פאלק.
 אויף שפראך קינסטלעכע ריין א איז גנבים־־שפדאך די

 יעטווי־־ )ווי מאטעריאל איר נעמט זי וויפיל אויף פיל, אזוי
 שיכט באשטימטער א פון לעבן דעם פון קונסט( עכטע דער

 באדערפע־ אירע לויט שפראכיק איבער אים בויט און פאלק
 לעבנס• די $ט באהייבן ניט קאן אליין פילאלאגיע די נישן.

 בקיאות גרוים מיט קאן זי רעדן; גנבישן דעם פון פראבלעם
 דעם פון עלעמענטן איינצלנע פון מקוד דעם אויסגעפינען

 גייט עם בשעת אפהענטיק בלייבט זי נאר הענטשקע־לשון,
 הענטשקע־־לשון דעם פון ווערטער־אוצר דעם אפשאצן וועגן

 אינעווייגיקסטע קונציקע די פעסטשטעלן וועגן אינגאנצן,
 די פון בן ע ל צום לשון ן ש בי גג דעם פון באציאונג

פון תמצית דעם באנעמען ווילן מיד ווען שיכטן. גנבישע

035 ^0^(618011 ^68 צי צריינפיר דעם זע 1
.0311ת6ז5

 רירן ניט דא זיך מען קאן לשון, גנבישן לעבעריקן דעם
 *קולטור די מיט באקאנטשאפס גרונטיקער א אן ארט פון

 גנבישן דעם פון יסודות פאלקלאריסטישע און היסטארישע
לעבן.

 פארקרימען זייער אין אפילו צוריקגערעדט: אבער
 זייער פון קינדער עכטע פארט גנבים די בלייבן שפראך די

 לשון פארקרימטן זייער אין אויך אז מיינט, דאס פאלק.
 פאלקס־ זייער פון אייגנטימלעכקייטן במציאות נאך זיינען

 פראבלעם, אונזער פאר וויכטיק זייער איז דאס שפראך.
 שפרא־־ דאס אויפצודעקן ציל א פאר זיך שטעלן מיר ווען

 שפרא• פרעטדער א אין גנבים יידישע די פון לעבן כיקע
 ביזן שפורן דאזיקע די נאך נאכצוגיין און סביבה כיקער
 די אריבערגעפלאנצט האט גנבימטום יידישע דאס מקור.

 אין פאלקסשפראך יידישער דער פון אייגנטימלעכקייטן
 די פון דענקען דייטש־שפראכיקן דעם פון מיטן רעכטן

 גרעסטן דעם האבן גנבים יידישע עם, הייסט גנבים; דייטשע
 זיך האט גנבים־שפראך דייטשע די וואס דעם, אין חלק

 געהייסי דעם "ראטוועלש", דעם ביז ווייטער אנטוויקלט
 צו צו גייען מיר ווען גנבימטום. דייטשן דעם פון לשון

 איצי און אמאליקן דעם פון קענטעניש א פיט ראטוועלש
 פון שטח דעם יעמאלט ערשט מיר דערקענען יידיש, טיקן

 דעס אויף געהאט האבן גנבים יידישע וואס ווירקונגען, די
גנבים־לשון. דייטשן

 פון אויסטון געקאנט ניט זיך האט גנב יידישער דער
 אבער פאלקסשפראך. יידישער דער מיט פארבוגדנקייט זיין
 איז היסטאריש אז בפירוש, אויפווייזן קאן מען מער: נאך
 געווען ניט סביבה דייטשער דער אין גנב יידישן דעם פאר
 פאלקס" יידישער דער פון זיך אפצוזאגן באדערפעניש קיין

 מיט בהסכם אינגאנצן געווען איז אפטמאל אז און שפראך
 צו דווקא אומגאנג דייטש״גבבישן דעס פון צוועקן די

 דער פון ווערטער־אוצר דער יידיש־לשון. ביים בלייבן
 פרעמדשפרא- א אין אריינגעפירט פאלקסשפראך, יידישער

 מיגלעכקייט פולע א גנב היימישן דעם גיט סביבה, כיקער
 דער לבוש. יידישן דאזיקן דעם אין זיך פארבאהאלטן צו

 ווארט, יידיש א צוועקן זיינע פאר גיצט וואס גנב, דייטשער
 דאם כל״זמן דייטשן. ארומיקע די פון באשיצט בלייבט
 שטארק צו ניט איז פאלקסשפראך יידישער דער פון ווארט

 אלגעמיינעט זייער אדאנק קריסטן צווישן געווארן מפורסם
 אייגנס אן ווארט דאזיקע דאס בלייבט יידן, מיט פארקער

 מער שוין ווערט עם אויב גנביס-שפראך. דייטשער דער פון
 ווערט אזוי אט איבעראנייס. עס מען פארקרימט באקאנט,

 דעם אין איבערגעדרייט בהדרגה פאלקסווארט יידישע דאס
 גנב דייטשער דער זיך פירט דערביי געברויך; גגבישן
 פאלק, זיין פון קינד אנאטירלעך ווי שינויים, זיינע אדורך

 שפראך. ער ש ט דיי דער פון טענדענצן די לויט אינגאנצן
 אומש אין עס אז אליין, זיך פון קלאר דעריבער איז עס

 קע־• ניט דערשיינונגען דאזיקע די נאך נאכצוגיין מיגלעך
אנטוויקלונג. היסטארישע איר און שפראך יידישע די נענדיק
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 זעלב־ די אן ערשט זיך הייבט פונקט דעם כיי נאר
 נידע" דער גנבים. יידישע די פון שפראכיקייט שטענדיקע
 גנבים יידישע די אזא: איז שכאפל שפראכיקער ריקסטער
 דייבשע זייערע פון באדערפעניש דעם מיט זיך רעכענען

 ראטוועלש־ דייסש־שפראכיקע די פארדרייען צו פאך־חברים
 צו אנאלאגיעס שפראכיקע אזוינע שאפן זיי און עלעמענטן,

 אריבער ניט קיינמאל זיינען רואם גנבים־ווערטער, דייטשע די
 באריי־ בלויז האבן און פאלקסשפראך יידישער דער אין

 יידי• דער פון קונסט־פראדוקטן מיט ראטוועלש דאס כערט
 די דערגייט פאמעלעך טעטיקייט. גנבים־שפראכיקער שער

 העכסטער איר ביז גנבים יידישע די פון שפראכיקייט
 און וועלט שפראכיקע אייגענע זייער שאפן זיי מדרגה:

 גנבישער דער פון קראפט דער )דורך אריין זי בויען
 דייכשע די פון לעבן צום צופאסן־זיך דורך אריגיגעלקייט,

 אן סביבה, גנבישער דייטשער דער אין טיף אזוי גנבים(
 דאזיקע די פון אפזאגן ניט מער קיינמאל שוין זיך וועט זי

 וואט ווערטער־־גרוטעס, די ראטוועלש. איר פון עלעמענטן
 *אינע די פון ארוים וואקסן זינען, אין דא האבן מיר

 אוגיווערסאלן דעם פון לעבנס״באדערפענישן ווייניקסטע
 יידישע געווען זיינען באשעפער די אבער גנבימטום.

 יידישער דער מיט פארשאפט פריי זיך זיי האבן גנבים;
 יידישע די נאר ניט צו״הילף גענומען און סאלקסשפראך

 יידישן פון באזיץ גייסטיקן גאנצן דעם אויך נאר עפראך,
 די אייגגלייבענישן. און טראדיציעס מנהגים, די פאלק,

 אויס־• שפראכיק דא אין גנבים דורות גאנצע פון פראקטיק
 אויסגעבונדנקייט זייער מיט הסכם אין געווארן געפורעמט

 דייטי־ דאס וואו פאלן, יענע אין סביבה. יידישער דער אין
 פארמולירט שפראכיק געהאט ניט נאך האט גנבימטום שע

 עס האט איבערלעבונגען, אינעווייניקסטע פאראלעלע זיינע
 זעלב־ דעם פון פראדוקט דע□ שהיות אן איבערגענומען

 האט איבערגענומען און דענקען. יידיש־גנבישן שטענדיקן
 אייגענער פון התחלות די אז אימפעט, אזא מיט מען

 זעלבע די אויף זיינען זעלבשכענדיקייט דייטש־שפראכיקער
געווארן. פארדארט ממש באגריף־פעלרער

 דרינגען עלעמענטן שפראכיקע די מיט גלייכצייטיק
 אין וואט פאלקס־פארשטעלונגען, יידישע אלגעביינע אריין
 פארוואנדלט זיי ווערן גנבים דייטשע די פון לעבן דעם
 גלייבונגען, מנהנים, קלאם. זייער פון פארשטעלונגען אין

 צום מגולגל ווערן דיפערענצירונגען סאציאלע צערעמאניעס,
 ארייג" ווערן און איין זיך זיי לעבן דא גנבימטום; דייטשן

 גנבים־ רעם פון קנין א ווי "ראטוועלש" דעם אין גענומען
 די פון השגות די אין שינויים פאר קומען טאמער קלאס.

 אינע" רעם אין איבער גיך דאס זיך גיט גנבים, ישע ד יי
 זייער פרן און גנבים דייטשע די פון לעבן ווייניקסטן

שפראך.
 קומט עם ווען פאקט, דעם שטייגער א נעמען לאמיר

 וז^1ז^^x86 נאמען דער ראטוועלש דייטשן דעם אין אויף
 אז סימן, א איז גופא ד^ס "גנבים־באנדע". פאר )חברותא(

 פאר־י אלטע די $פגעשטארבן שוין איז צייט יענער אין
 דייטשן דעם פון ארויסגעוואקסן געווען איז )וואס שטעלונג

 אריין דרינגט איצט צעך. א איז באנדע די אז גנבימהום(,
 די אז באנעם, אויפגעבראכטער גנבים יידישע די פון דער

 דאס און טואונג, פון איינהייט אן איז גנבים־באנדע
 דעם אין אי רעאלן, דעם אין אי אויסדרוק אן באקומט

 אריינגעבראכט איז "חברותא" דער דורך לעבן. שפראכיקן
 *געזעלשאפט יידישע א גנבימטום דייטשן דעם אין געווארן

 געווארן איינגעפירט זיינען עס און אייגטיילונג לעכע
 אוט־י פריערריקע די אנשטאט טואונגס־איינהייטן קלענערע

 דעם פאר איז וואס זאך, א — צעכן געלומפערט־גרויסע
 אנט" זיין פון ליניע דער אויף געלעגן סיי־ווי גיביטטום
וויקלונג.

מקררים די
 באטראכטן קריטיש מיר דארסן אלץ פאר פריער

 צוליב נייטיק מער נאך איז דאס מקורים־מאטעריאל. דעם
 טעקסט־איבער־ איבערבליקן, ביבליאגראפישע די וואט דעם,

 און וואגנערן אווע־לאלעמאנען, פון רשימות און דרוקן
 דעם פון אפשאצונג קריטישע שום קיין ניט גיבן קלוגען

 מעגן מיר מקור וועלכן אויף ניט, אונז זאגן און מאטעריאל
 עם און ווייניקער. וועלכן אויף און פארלאזן מער זיך

 שפראי יידישע דאס גראד אז שכל, אויפן דאך זיך לייגט
 פון אפהענגיק מער נאך איז ראטוועלש אין אייגנס כיקע
 און אינעווייניקסטע די דערקענען זאלן מיר אז דעם,

מקורים. די פון יסודות אויסווייניקסטע
 זיינען מקורים, פאר אונז דינען וואט שריפטן, די

 ווערטערביכער, זעלבשטענדיקע טייל קלענערן א אין נאר
 אינטערע־ זיך האבן וואס זאמלער, פון צונויפגעשטעלט

 גרעסערן א סך א אין הענטשקע״לשון. ענין דעם מיט סירט
 רעלאציעס געדרוקטע די צו הוספות קליינע דאס זיינען טייל
 פון גנבים־יבאנדעס קעגן פראצעסן סענסאציאנעלע וועגן
 דער פון מחבר דער גארניט גיט טיילמאל צייטן. אלע

 די פון רשימה זעלבששענדיקע שום קיין פראצעס־געשיכטע
 פאר• בלויז זיי פארצייכנט ער נאר ראטוועלש־־ווערטער,

רייד. צו קומט עם בשעת טעקסט, אין בייגייענדיק
 געווען נוטה מען וואלט פרינציפן פילאלאגישע לויט

 ;ווערטערביכער ריינע די בכורה די אפצוגעבן לכתחילה
 זיינען טיילמאל ווארים פארקערט. פונקט איז ריכטיק נאר

 לאנג־ פון קאמפילאציעס ווי מער ניט ווערטערביכער די
 זיינען איבעראנייס ארויסגעגעבן און זאמלונגען, געדרוקטע

 צוליב אדער ספעקולאציע בוכהענדלערס א צוליב בלויז זיי
 פראצעס־• די וואט צייט דער אין — אמביציע, ״מחברם״ א

 גנבימם די פון אוממיטלבאר געשעפש זיינען רעלאציעס
 באריכט־אפגעבער דער וואס אזוינס, סך א גיבן און לעבן
 אויסגעפינען דא מיר קאנען ממילא געהערט. אליין האט

 וועגן עדות אונז זאגט וואס ווארטמאטעריאל, היפשן א
 ווען אפילו גנבימטום. פונעם אנטוויקלונג שפראכיקער דער
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 פראטאש האגטשריפסיקע קיין טיט ניט טון צו האבן פיר
 א אויך דאס איז רעלאצ׳־עס, געדרוקטע מיט נאר קאלן,

 רואם בוכהענדלער, די מחמת מאטעריאל, פרישער מער
 פלעגן בראשורן, סענסאציאנעלע די אט ארויסגעגעבן האבן

 געריכט" אויספארשער, ביי באשטעלן טייל גרעסשן צום זיי
 אנטייל־ אליין האבן וואס פערזאנען, ענלעכע און שרייבער
פראצעסן. די אין גענומען

 און ווערטערביכער - מקורים צוויי דאזיקע די אחוץ
 צו וואס וועגן ניטא פער בעצם איז — פראצעס־רעלאציעס

 וואס שריפכשסעלער, דייטשע עלטערע די אויף רעדן.
 פארלאזן; גארניט זיך מען קאן הענטשקע־ווערטער, ברענגען

 צו כדי ווערטערביכער, פון געשעפט אויך אליין האבן זיי
 קינסטלעך־צונויפגעשטעלטע פאר א מיט ווערק זייערע באפוצן

 וואט רעאליזם, פון אישטעל אן געווען איז דאס ואצן.
 געווען. ניט בשום־אופן צייט יענער אץ נאך ער איז באמת

 ליטע־י אלע כמעט אז זאגן, צו גוזמא קיין זיין ניט וועט עם
 ׳ם1כ6ז אויפן סומך זיך זיינען מין דעם פון פרווון רארישע

 גע־ !, ארויס איז ער בשעת דאך, האט וואם ,73031011110
 איבער־ מאל סך א שפעטער איז און רושם גרואלדיקן א מאכט

געווארן. איבערגעזעצט און געדרוקט
 דער לויט קודם־כל מקורים די אינטערעסירן אונז

 קלאר, לכתחילה איז עס אוממיטלבארקייט. זייער פון מאס
 שפראכיקע פולווערטיק פאר אננעמען ניט קאן מען אז

 פון געווארן געמאכט זיינען זיי אויב פארצייכענונגען,
 מכל־־שכן געקענט. ניט שפראך די האט וואס מענטשן א

 *שפראך יידישן פון פארצייכענונגען די מינדערווערטיק זייבען
 האבן וואס ווערטערזאמלער, דייטשע פון געמאכט אייגנס,

 אמת, העברעאיש. ניט און יידיש ניט געקענט ניט אבסאלוט
 ווארט, א עפעס אויפהיטן געקאנט דא זיך האט טיילמאל

 איז דאס אבער געברויך; פון ארויס יעמאלט זינט איז וואס
 ווערטערי דאזיקע די אין איין זיך קוקן מיר ווען גאר.

 מיסטיפיקא" גרייזן. גראבע אפט דא מיר געפינען זאמלוגגען,
 געררוקטע די אין אאז״וו; ווערטער אויסגעטראכטע פון ציעס

 זאגן, מעג מען דרוקגרייזן. ים א צו נאך קומט חיבורים
 ווער־ ראטוועלשע די אין דרוקגרייז פונעם געשיכטע די אז

 דער פון קאפיטלען פריילעכסטע די צו געהער טער־רשימות
 דערקענט דרוקגרייזן די לויט אויסשליסלעך וויסנשאפט.

 מחיה א איז עם און פלאגיאט, א זיכער אויף היינט מען
 ראטוועלשע גרופעס די סימן דעם לויט צונויפצושטעלן

 ס׳האט שפילעריי, א סתם ניט אגב איז דאס פלאגיאטארן.
 געפינען ארום אזוי ווארים רוערט, וויסנשאפטלעכן א אויך
 פון פטור רוערן און מקורים אריגינעלע אמתע די אויס מיר
 געלאטכנטע מיט זיך פארנעמען צו ארבעש איבעריקער דער

איבערדרוקן.
 לא־• ע ר די מיט רוב ראם איז ואך אנדער אן גאר

זיין ארוים אלעמאל כמעט מחבר רער ווייזט דא ס. ע י 3
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 זיך ער דערנענטערט פיל־וריניק ענין, דעם פאר פארשטאנד
 די פארשרייבט ער גנבים, די פון לעבן אינעווייניקסטן צום

 דורך און געהערט, זיי האט ער ווי נאכדעם באלד ווערטער
 איבער, גיט ער וו^ם לשון, קאנצעלארישן אפיציעלן דעם

 רעלאציע די אויב ווירקלעכקייט. רעאלע די ארוים שיינט
 באציאונג זיין בלייבט געריכט־אויספארשער, א פון שטאמט

 פון גאנג אין פלאטאנישע; קיין ניט אפטמאל גנבים־לשון צום
 איינציקע קענען זיין אוים ער ניצש אויספארשונג דער

 ארע" ביים ארוים אזויערנאך באקומט און גנבים־ווערטער
 מיט צוזאמען ווערטער. נייע און נייע אלין גנב סטירטן

 אלע־ אויספארשער דער זעט מאטעריאל לעקסיקאלישן דעם
 מאטעי דאזיקן דעם ניצן וואס מענטשן די זיך פאר מאל

 פאר־ צו זיין נוטה גיכער וועט אויספארשער אזא ריאל.
 אויס" גיכער וועט ער פאלקסשפראך. דער מיט זיך נעמען
 כמעט האט ער מחמת גנבים, די מצד מיסטיפיקאציע א מיידן
 און צווייטן א ביי איבערצרפרעגן געלעגנהייט א מאל אלע

 געגנטן פארשיידענע פון גנבים מיט זיך זעט ער דריטן. א
 ווארט, דאם איז צי געוואויר, שוין ער ווערט — פעלקער, און

 טאקע גנבים־ווארש, א פאר אויפגעגעבן אים האט מען וואס
פארשפרייט. ווייט ס׳איז צי און הענטשקע־לשון דעם פון

 זיינען מקורים דאזיקע די אז געדרונגען, איז דערפון
 באנדעס, קעגן אויספארשונגס״אקטן די עיקר. דער אונז פאר
 גיבן יידן, באטייליקט געווען שטארק ס׳זיינען וועלכע אין
 יידישע דאס דא זעען מיר מאטעריאל. אומאפשאצלעכן אן

 אויפגע" איו דאם אזוי ווי ראטוועלש, אינעם שפראך־אייגנס
 האט דאס אזוי ווי גנבים, דייטשע די דורך גערוארן נומען

 אדינ־3 " לעבנס קאנקרעטע די אין ווייטער אנשוויקלט זיך
 האבן יידן און קריסטן וועלכע אין באנדעס, די פון גונגען

 מיר אויב נאך רעדס ווער היינט בשותפות. "געארבעט"
 שפיגלט דא באנדעס. רייףיידישע וועגן אקטן די נעמען

 יידישע די פון לעבן שפראכיקע אייגענע ראם אי $פ זיך
 יידישער דער צו באציאונגען נאטירלעכע זייערע אי גנבים,

 שטייגער זייער און יידן צו באציאונג זייער פאלקסשפראך,
 מען דארף דערביי סביבה. קריסטלעכער דער אין לעבן

 סך א געהאט איז עם ווען האבן וואס באנדעס, אז ■ן, געדענק
 לעולם" אויפגעהיט שוין האבן זיך, צווישן גנבים יידישע

 שפראך" יידישע תחילתדיקע דאס מאס ארייכער אין ועד
 געהאט שוין האבן זיי ווען צייטן, אין אפילו _ אייגנס

 די זיך האבן זיי ביי באשטאנד. זייער אין יידן ווינציק
 פאקט, מאדנעם פלוג אין דעם אויף אנגעשטויסן אויספארשער

 זייער געווען שפראך זייער אין זיינען עלעמענסן יידישע אז
 פאר ווינציק. געווען זיינען זיי צווישן יידן הגם שטארק,

 וואס באנדע, פאגלסבערגער די דינען קאן כיישפיל א
ווערטער״אוצר. איר פארצייכנט האט 2 גראלמאן

 > .ג..!.ז מסע 6ז01ומ3זמ1. ^016111וו3551£6 06£€1ר]01זר6
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 מא" יענעם בנוגע אריך פאראן איז סכנה א יא: דאס
 בא־ יידישע פון מחל פונעם פארצייכנט איז וראם טעריאל,

 געקענט ניט רוב דאס האבן אויספארשער די שולדיקטע,
 *פארציי צו טבע א געהאט דעריבער זיי האבן יידיש, קיין

 פרעמד. געקלונגען זיי פאר ס׳האט וואס אלצדינג כענען
 פון קאן אין ארייגגענומען זיי האבן אופן אזא אויף

 וואס פאלקכווערטער, יידישע פשוטע סך א "הענטשקע-לשון"
 אנדערש ניט און מער ניט גענוצט האבן גנבים יידישע די
 זיינען דעם דורך צייט. זייער פון יידן אנדערע אלע ווי

 אין גלות, דער ווי לאנגע רשימות - ווערטער אויפגעקומען
 די אויסטיילן געקאנט ניט האט אויספארשער דער וועלכע
 אויספאר- זעלבער דער אויב הענטשקע־ווערטער, אמתע
 אין פאלקסווארט יידיש א עפעס געזוכט שפעטער האט שער
 פלאגטער דער איז געפונען, ניט און גנבים די פון מויל

 אויספאר• אזא גרעסער. אלץ גערוארן מוח אין אים ביי
 באזונדערע אויפצושטעלן פארגינען געקאנט זיך האט שער

 און (",16ס(865ז§-2סס6ז1865" יך,0(11865]-6ם1365/, פאר רשימות
 איינטיילונג גאנצער דער פאר געבנדיק ניט /21״600 61־865״

 ווערטער " גנבים יידישע אונטערשפאר. קריטישן שום קיין
 צי־ אדער דייטשע פון קאמעגאריע דער אין אריין פאלן

 דער אין אריינגעשטעלט ווערן פארקערט דייטשע גיינערשע;
אאז״וו. יידישע רובריק

 רואם אויספארשעד, געווען אלץ. ניט באך איז דאס
 ביסל א אויסגעלערנט יא מאטערגיש און מי מיט זיך האבן
 ניט און אמביציע גרויס פון נאר העברעאיש. אדער יידיש

 זיי האבן פראבלעם " גרונט שפראכיקע די דערקענענדיק
 יידישע און העברעאישע אויסגעלערנטע די אריינגעמישט

 *מאטע אריגינעלן עכטן דעם פון רשימית די אין ווערטער
 ארויסגע־ אופן אזא אויף זיינען הענטשקע־לשון. פון ריאל

 געהערהע אליין וואו רשימות, מערקווערדיקע יענע קומען
 מישן שטייגער, אריגיגעלן אן אויף איבערגעגעבן ווערטער,

 דעם אין מיטטיילונגען. שילערשע ווערטלאזע מיט אויס זיך
.1 בוך ס ע ל י ט טיפיש איז פרט

 מקורים פארשיידענע די אפוועגן מיר דארפן אזוי אט
 וועלכע לויט פרינציפן, די תוכן. און ווערט זייער לויט
 *גע אויבן דעם פון קלאר זיינען מעסטן, און וועגן מיר

זאגטן.
 מקורים: וויכטיקסטע די זיינען שטאנדפונקט דעם פון

 אויספארשונג דער וועגן פובליקאציע ג(16]6)ז ס ער עי מ
׳׳;813(16520(16״ דער קעגן

 אלפאבעטישע (€5118(60860) קריסטענזענס
רשימה;
 געוויסער א אין און ווערטערבוך, (151616) ס ע ל י ט

.2 שס601£({6ז ]5(118656ז 831(10561 קאבורגער דער אויך מאס

-865)060 10 030061 1186560)0[ 016 .751616 £. 1

,1840 861110 .1)130
.1737 ק^בורג, 2

 א:דערע סך א אין אויך אז אונטערשטרייכן, דארף מען נאר
 איז וואט מאטעריאל, ווערטיקער א פאראן אין פובליקאציעס

 ביי געווארן אונטערגעהערט אוממיטלבאר כיילווייז לפחות
גנבים. יידישע

פארשונג דער פרן יסודות
 אלע פון ארויסנעמען מיר דארפן אלץ פאר פריער
 יידן פון אפשטאם זייער וואס ווערטער, יענע וואקאבולארן

 איז ווערטער סכום דער אט כפק. יעטווידן אויסער איז
 *אנאלי זיי דארפן מיר פארשוגג. אונזער פון אביעקט דער
פראגעס: אזויגע לויט זירן

ס. ע ב גא פ וי א ע ק כי א ר שפ .1
 פאלקשרוערשער, ריינע זיינען זיי פון וואסערע א(

 ער ד אין און יידיש יעמאלטיקן אינעם באגעגענען מיר רואם
 די פון וואסערע צייט? יעגער פון ליטעראסור יידישער
 יידישע די דורך געווארן גענוצט זיינען ווערטער דאזיקע

 האבן און פשט פאלקסשפראכיקן תחילתדיקן מיטן גנבים
 ראט־ דעם אין אריינגעכאפט פשט זעלבן מימן דערנאך זיך

 פארגעקומען איז ווערטער וואסערע ביי אריין? וועלש
 מימן דערקלערן לאזן זיך זאל וועלכע פשט־פארענדערונג, א

 דעם פון צוועק ספעציעלן א מיש גנבים, די פון לעבן
שפראך־געברויך? גנבישן

 פון טיפענישן סאמע די אין אריין דא דרינגען מיר
 ווערן אויסגעפונען דארף עם ווארטפארשונג. יידישער דער
 גאנצער דער איבער ווערטער איינציקע פון באנוץ דער

 ס׳איז וויפיל אויף און שפדאך, אמאליקער דער פון ברייט
געביטן. שפראכיקע ווערן אפגעגרענעצט דארפן מיגלעך

 וואקסן רשימות אוגזערע פון ווערטער וואסערע ב(
 צי און )זשארגאנען(, פאכשפראכן יידישע פון ארויס

 נאך עקסיסטירן וואס זשארגאנען וועגן דא זיך האנדלט
 שוין זייגען וו^ס אזוינע, אדער קיבוץ יידישן ביים היינט
אפגעשטארבן. היינט

 אונו פירט פראגע דאזיקער דעד אויף ענטפער דער
 דייטשע די פון קולטורגעשיכטע דער אין דערהויפט אדיין
 דייטש־ אמאליקן פונעם רעשטן שפראכיקע די לויט יידן.

 פארשיידענע די ארויסדערקענען פיר דארפן יידיש לענדישן
 צייטן. פארגאנגענע קיבוץ דייטש־יידישן דעם פון קלאסן

 דייששן רעם פון דיפערענצידרנג קולטור־היסטארישע אזא
 האבן עס שיכטן וואסערע באווייזן, אויך אונז וועט יידנטום

 אם־מערסטן שפראך־געברויך יידישז באזונדערן זייער מיט
ראטוועלש. אויפן געווען משפיע

 ראטוועלש פונעם עלעמענטן יידישע וואסערע ג(
 פון הענטשקע־לשון יידישן דעם אין לעבעדיק נאך זיינען

 אניט־ ביי געביטן זיינען ווערטער וואסערע טאג? היינטיקן
 זייער געביטן האבן ווערטער וואסערע פשט, געביטענעם

 גורם פשט אין פארענדערונג א האט וואסערע ביי פשט,
יידישע וואסערע גופא? ווארט דעס אין שינוי א געווען



366 ן ו ש ל ־ ע ק ש ט נ ע ד, ן ר ע ט ל ע ם ע ד פון נ נ ו רש א פ ס י ו א די — ץ נ א ל ג ר. 365

 אין פאראן זייגען ראעוועלש אלטן דעם אץ ווערטער
 גרופעס באשטימטע ביי אדער זשארגאנען יידישע היינטיקע
יידן? היינטיקע

 פראגעס דאזיקע די אויף תשובה א בן גע צו בכדי
 יידישע איצטיקע גאנצע די אויספארשן גענוי מען דארף

 דעם _ טיילן וואולגארסטע אירע עיקר דער ליטעראטור,
 מען יארהונדערט. פארגאנגענעם פון שונדראמאן יידישן
 זאמלונג די זיין צו ס׳געהער ווי אוועקשטעלן אויך דארף

 טריוראקס( )בימקא, עטלעכע וואס זשארגאנען, יידישע פון
 דאש אז פארם, אזא אין ניט אבער אנגעהויבן, שוין האבן

 פאדערונ" וויטנשאפטלעכע אונזערע באפרידיקן קענען זאל
 מאדערנע די פרט דעם אין געבן אויז קאגען סך א גען.

 זייערע אין באהאנדלט האבן וואס שריפטשטעלער, יידישע
 מא" זייער געשעפט האבן און גנבים פון לעבן דאס ווערק

אליין. בעל־דברס די פון מויל פונעם דירעקט טעריאל
 ראט" פונעם הענטשקע״ווערטער יידישע וואסערע ד(

 שפראך? יידישער היינטיקער דער אין אריבער זיינען וועלש
 מיט זעלבן, מיטן צי איז אריבער, יא זיינען זיי אויב און
 פשט? געביטענעם אינגאנצן אן מיט אדער אפגעשוואכטן אן

 אין בלויז אדיין אופן אזא אויף זיינען ווערטעד וואטערע
 אין דורכאויס $דער דער״עיקר וואסערע געגנטן, איינציקע

שפראך? ליטערארישער דער
 שפראך ליטערארישע דייטשע די נעמען זאל מען ווען

 *איג דער פון שפראך גערעדטע די צום־ווייניקסטן אדער
 ווערטער, שלל אוא געפינען איר אין מען וועט טעליגענץ,

 אייג־ דורך וועג אויפן )צי ראטוועלש פון שטאמען וואט
 צונויפשטעלן קאן מען אז דירעקט(, צי דיאלעקטן, ציקע

 אייגע" דאס לייווערטער. אזוינע פון לעקסיקאן אספעציעלן
 גע" יידישער דער בנוגע אויך קאנסטאטירן זיך לאזט נע

 מען און שפראך, ליטערארישער גערעדטער און שריבענער
 שיי" ער דאזיקע די גרייכט עם ווייט ווי אויסגעפינען, דארף
 פאר" דעריבער זיך דארף ווארטפארשונג יידישע די נונג,

 יידישן היינטיקן און אמאליקן דעם מיט אינטערעסירן
 די מיגלעך ווייט ווי פעסטשטעלן און הענטשקע־לשון

 זייגען גנביס״ווערטער דאזיקע די וועלכע ביי באציאונגען,
ליטעראטור״שפראך. דער אין אדער דיאלעקט אין אריץ

אויפגאבעס. פאלקלאריסטישע .11
 יידישע וואש אויסדרוקן, ניי״געשאפענע וואסערע א(

 זיך געמען ראטוועלש, אינעם אריינגעבראכט האבן גנבים
קענטענישן? אלגעמיין־יידישע יעמאלטיקע פון

 פון באצייכענובג העברעאישע די שייך איז )אהער
 גנבים יידישע וואט ראשי־תיבות, פון סיסטעם די צאלן,
ווייטער(. אזוי און ראטוועלש, אץ אריינגעפירט האבן

 גיט האבן דא באדארפן מיר וואט אינפארמאציעס די
 אנקו־ אויך מען דארף אפט עטנאגראפיע. יידישע די אונז
 גיש וואט לערנען, יידיש! פונעם געשיכטע דער צו מען
 צאל גרויטע א אויפקלערונגען. וויכטיקע צייטנווייז אונז

 פץ בפירוש שטאמט ראטוועלש אין גנבים־־ווערטער יידישע
 טייל דייטש־שפראכיקן דעם אין ווי פונקט ישיבה״בחורים,

 פון באשטאנדטיילן היפשע אריבער זיינען ראטוועלש פונעם
סטודענטן־שפראך. דייטשער דער

 ריין די צונויפנעמען געדארפט מען וואלט ספעציעל
 געבראבט ווערן וואט ,1 ווערטער העברעאישע אקאדעמישע

 ניט" פאר גראמאטיקעס העברעאישע די אין ביישפילן פאר
 ראט" אין ווערן אריינגעשלעפט געקאנט האבן און יידן

 געלערנט האבן וואט סטורענטן> קריסטלעכע די דורך וועלש
העברעאיש.

 פאלקס״פארשטעלונ" אלגעמיין־יידישע וואסערע ב(
 זיי פון וואסערע גנב, יידישן ביים געוועלטיקט האבן גען

 איידישן אין ראטוועלש איבעם אריבערגעטראגן ער האט
לבוש? שפראכיקן

 וועגן פארשטעלונגען צאל גרויסע די באלאנגט אהער
 שבוים; פדיון און תפוס״זעצן וועגן אומגליק, און גליק

 דעם אין וויכטיק זיינען וואט האנדלונגען, ביי זאבאבאנעט
 ארויס מיר זעען דא אאז״וו. נדרים גנבים; די פון לעבן

 צום גנב יידישן פונעם צוגעבונדנקייט די אם־בולטסטן
 צו מיגלעך ניט איז דעם אן קיבוץ. נאציאנאלן יידישן

גנבים־ווערטער. יידישע סך א פ^רשטיין
 דארף פראגעם אלע די אויף תשובה א געבן צו אויף

פאלקלאר. יידישן פון מאטעריאל גאנצן דעם צוציען מען
 גנב יידישן דעם פון פראדוקציע גייסטיקע די ג(

 אהער ראטוועלש־מקורים. די פון ווערן ארויסגעשיילט דארף
 באטראכטונבען־ הומאריטטישע איראניע, וויץ, באלאנגען

 אלגעמיין" צום באציאונג די ווערן אויטגעפארשט דארף דא
 גלייכווערטל. צום פאלקט״סאטירע, דער צו וויץ, יידישן

 פאלקס־מעטאפארע דער נאך נאכגיץ מען דארף ספעציעל
 אויף אויטגעפינען, קאנען צו כדי פארמען, אירע אלע אין

 מעטא" פארבאהאלטענע און אפעיע פילצאליקע די וויפל
 ראט־־ אין אריינגעטראגן האבן גנבים יידישע וואט פארעס,
פאלקס״באוואוסטזיין. יידישן אויפן באזירט זיינען וועלש,

 גאג" דער אכט אין ווערן גענומען דארף ענדלעך ד(
 פארשטעלונג דער אין גנבים די פון לעבן שטייגער צער
 דער וועגן געוואויר מיר ווערן דא פאלק־ יידישן דעם פון

 קיבוץ, יידישן דעם אין גנב יירישן דעם פון שטעלונג
 אזויערגאך פעלקער; אנדערע די צווישן אויך אפטמאל

 ארויסוויי־ שפראכיקע די פארשטענדלעך מער אונז ווערן
 ראט" צום צושטייער זייער און גנבים יידישע די פון זובגען

 שפריב" יידישע מסתמא דא זיינען הויפט־טקור דער וועלש.
 אזוינע סיי אריגינעלע, סיי _ גנביס״לידער און ווערטער

 עטנאגראפיע יידישע די גנבים. צו צוגעשריבן ווערן וואט
 שמואל פון זאמלונגען רייכע אומגעהייער די אין מזל: האט

 לויט איז אזוינס וואט אוצר, אן זי פארמאגט לעהמאנען
אויסנוצן וועט מען ווען אומה־ולשון. קיין ביי ניטא וויטן מיין

ניטא. יידיש אין ויינק ירעם אזוינע ד״ה 1
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 דאנען פון מען וועט היסטאריש, מאטעריאל דאזיקן דעם
 ראטורעלשער דער פאר פיל זייער ארויסדרינגען קאנען

ווארטפארשונג.

גנבימטום יידישן דעם פון קולטורגעשיכטע די

 ארוים זעלטן זיך ווייזן פאקטארן קולטורגעשיכטיקע
 מ" ו א ארויסבאקומען דערפון קאנען זאל מען אז בולט, אזוי

 איז דאס אבער ווערטער. פון דערקלערוגגען כיטלבארע
 סעפא־ ביי נאציעם; גאנצע פון שפראכן וועגן נאר גערעדט

 סוף" זאך. אנדער אן גאר איז שפראכן געהיימע און ראטע
 די פון אויפטו שפראכיקן דעם דערגיין מען קאן כל־סוף
 שבא מען ווען דאן, בלויז ראטוועלש אינעם גנבים יידישע

 אנט" דא געשיכטע. קולטורעלע און סאציאלע זייער נעמט
 יידישן פונעם לעבנס־געביטן די אונז פאר זיך פלעקן

 גנבימס די פון הילפסמיטלען די און מהות דער גנבימטום,
 סיבות סכום גאנצער דער ווארט, איין ט מי ארויסטרעטונגען,

 רעדן צו גנב יידישן דעם געבראכט האבן וואס מאטיוון, און
אנדערש. ניט און אזר

 זייער באנעמען מיר ק^נען ווערטער טייל בנוגע
 היסטא" די קוק א נאר גיבן מיר אויב דירעקט, אויפקום

וויכטיקסטע. ד^ס איז דאם ניט אבער פארהעלטענישן, וישע

68□

 הלסטא" דעם פון קאמפלעקס דעם דערקעגען איז: עיקר דער
 געלעבט האבן גנבים יידישע וואס לעבן, באזונדערן רישן

 דייטשן דעם פון סביבה שפראכיקער פרעמדער דער אין
 דייטשע מיט צוזאמען "געארבעט" האבן זיי בשעת ראטוועלש,

 דאזיקע די אין .1 קרייז ריין־יידישן א אין אדער שותפים
 יידיש א געשאפן גנבים יידישע זיך האבן באדיבגונגען

 פאר באטייט וויכטיקן גאר ביז א האט וואס שפראך״אייגנם,
 מאטעריאל דאזיקן דעם פון מחמת וויסנשאפט, יידישער דער
 שפראכיקע לעבנס״פאקטן, אומגעפעלשטע ארוים מיר זעען
 קיין פון קאנען מיר וועלכע וועגן פאקטן, קולטורעלע און

 דא" דעם אין ווערן. געוואויר ניט מקורים אנדערע שום
 אפשפיגלונג אן אויפגעהיט געטריי זיך האט מאטעריאל יקןז

פאלקסשיכטן. אונטערשטע די פון לעבן דעם פון
 עכטססע, די צו געהער הענטשקע״לשון יידישע דאס
צייטן. אלע פון דענקמאלן שפראכיקע יידישע טייערסטע

 וועי״ק מיין אז דערמאגען', צו ארט אויפן זיין וועט דא 1
 035 1115101130116 דרוק(: צום פארטיק יאר דריי באלד שוין איז )עם

 6300611001 (161 ]11(160 111 0160 (16111501160 £3001610. £15161־
631106110105 11501160)6[ 0165 025011101116 3055616 016 : 1)8311 

 ערשטער רער ווי נאכדעם ארויסגעבער קיין היינט ביז געפונען ניט האט
פוך. רעם פון אפזאגן געמוזט זיך ה$ט פארלעגער



ווערטער־אוצר פויליש־ייד־שן פון
1 )כעלעם־ווארשע( לערער משד, פון

 איין נישט איז אוירינג שווערע די פון אוירינג.
 דע" אויער. פונעם לעפל דאס געורארן איבערגעריסן יידענע
 ס׳איז אז אדער, ארס, צווייט א געלעכערט מען האט מאלט
 געטראגן זי האס לעפל, ס׳גאנצע צעלעכערט געווען שוין
 אנגע־ צי אויער, ארום פארעם גומענעם א מיס אוירינג דעם

 פגל׳ —אויער פון זייט דער ביי הארבאנד אינעם האנגען
.114 ז׳ 1922 קלעצקין פעליעטאנען, און אויפזאצן פרץ, ל. י.

 גע" טראף(. ערשטן אויפן )טראפ בייגארטל
 צו קעשעגעם, מיס אויך טאפעלן, אין לעדער פון מאכס
 געטראגן עם האבן ס׳מייסט אונטערוועגנס. געלט האלמן
 גרעסערע די לייב( הוילן אדום ס׳רוב—באהעלסעניש )צוליב

דאנצק. קיין פארן פלעגן וואט סוחרים,
 סלופ, נאר, בהמה, זענען: סינאנימען די גלי^מפ.

 סטאלב, שמויגא, אקס, לעקיש, יאק, שמענדרי־בגריץ,
 פערד, אפגעריסן נאר, אפגעריסעגער פערד, אפגעריסענער,

אדג״ל. ליעמעך
 מיטעלע דאם טייטש: דער אין אויך זאמישטש אין

 הייפטל א פון בלעטער די זיך ס׳האלטן וועלכן אין הארטע,
כעלעם_קאטשאן. אין הייסט וואם למשל, קרויט,

 איך האב שליפעס רויטע מיט העמדל א העמד.
 אן צו סגולה א קינדער־יארן: עטלעכע שייגע געטראגן
 נפטרס גרויסן א פון נעמען צו פארשפרייט: זייער עין"הרע.
 אדער לייסטל, א דערפון מאכן צו און שטיקל א תכריכים

קינד. ציטעריק א פון העמדל צום צוויקל א
 פטירה, זיין באך העמד, רביגס דעם נעמען חסידים

קיטל. א פאר
 ילדים אויף ר״ל חולאת ארומגייענדיקער אן בשעת

 טאשמעלעך וואלענע רויטע אנטוען אויך זיי מען פלעגט
האלז. און הענט די אויף

 רוא" לובאמל, )= ליבעוונע אין שיך. ־ חליצה
 מתנותדיקע ־־ דד״ק די גערופן אזוי מען האט געגנט( לינער

האקופאציע. בימי שיך

 נח צו מיליאים געגעבן איך האפ 74 — 72 ז׳ ייד״פיל אין 1
 זצמלונג איצטיקע די .1923 ווארשע קולסור׳ליגע, ,"געוועש ברילוצקים

 בצ׳י )!( מים מילואים. יענע פון המשך א ווי ווערן באטראכט דצרף
 ניטא זיינען רואם ווערטער די מוסטער, פרילוצקים נ. לויט איך, צייכן

 קיין אנגעוויזן ניט איז עס וויפיל אויף ,"געוועט". פון רעגיסטער אין
כעלעש פון ווערטער די שטצמען ארט, אנדער

*

 זייד, פון אייבערמלבוש מאנצבילש א טיזליק.
 ס׳רוב געטראגן לאסשיק, ראצימאר, וואל־אטלעס, אטלעס,

 אגגעטאן בעלי־מלאכות. בכבודיקע לומדים, יידן, שייגע פון
האנס. רעכטער דער אויף בלויז

 "כשאדם :10 זייט (1889 )ווארשע, מטעמים כפר זע:
 בבגד עצמו את מלביש חשוב, אדם בית אל הולך מישראל

כבודו."" ווהו טיזליק הנקרא עליון
 משער, בלויז זיך איז ,105 ז׳ "געוועט" פרילוצקי, )נ.

אייבערמלבוש(. אן ס׳איז דאס
 אימימאציע־צירוגג. אפגעגארט, געמיין, טשוואק. )!(

 נגידיתטע. א פון אנשטעל אן מאכן צו אבי שכאכטעס, פוסטע
"טשוועקעס"(. פלוראל: אין באניצט )ס׳רוב

 "גומענאזיסט", א אויף חסידים פון ליצנותדיק אויך
שול״היטל. אויפן הערב דעם געמיינט וכד', "שטאנדורער"

 רוייבס "דעם :21 ז׳ סקיצן", און "בילדער פרץ, פגל׳
 פסח, ביז פסח פון ש״ע, פארזעצט". טשוועקעס... פאר

.225ז׳"

 בא־ שפאגיע מיט יארמיקי א שפאנישע. יארמיקי
שפאניע. בלוין פון אדער פוצט,

 זילבער פון געמאכט גארטעלע. ־ כיפור ־ יום
 געטראגן האט ז״ל, רבי דער ויידע, מיין שעך. פון אדער

 פסח און יום־כיפור זילבער פון יארמיקי א מיס גארטל אזא
סדר. ביים

 פאדנט געהאס האט וואם גארטל, אזא געזען כ׳האב
 דער אים אויף אויסגעקריצט און זילבער פון 2 ״שגאל״ א

עליכם..." יכפר הזה ביום "כי פסוק:
 אנטון מען פלעגש מלבושים ווייסלייוונטענע לייוונט.

 זיך געזונט און גרינג סגולה א ייגגלעך: • קיגדער ציטריקע
 היטע" די טראגן. דאס זיי פלעגן יאר ך ביז ;האדעווען צו

 לייוונט. פויערשער גראבער דער פון געווען אויך זעגען לעך
האלץ. פון—מלבושים די אין קנעפ די

 דורכלעכערג־ אויף, עס מ׳הענגט מויערקעפל. )!(
 קינד געשוואלעגעם פונעם האלז אויפן פאדים, א מיט דיק
 ביק, מוח׳ פארשט^פשער א—מויערקאפ" "א ןן סגולה. א פאר

 גאוורילי, אייזל, (,0) ברף ק$פ, גראבער פויער, וואויטעק,
וכד/ חמולע איוואן, עברין,

פש$(נטשק?".ע אונז: ביי ווארשע. אין מען ז$גט שנז<ל"" 2

24 11 שריפטי שע“פילאלאנ
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 קעשענעס 3 האט פסח, אום באניצט מצה־טאש. (0
 אין אנטרעפן מ׳פלעגט ישראל. לוי, כהן, מצות די פאר

 ווערט, קינסטלערישן גאר פון מצה־טאשן הייזער יידישע
 פלייס און געשמאק פיל מים אויפגעהאפטן און באצירט

כלה־מיידלעך. יידישע כשרע די דורך

 משה, ־־ ישמח ווי: אנאנים, אן משה־זרך־מיך. )!(
וכד׳. יקום־פורקן תכנת״שבת,
 משה כעלעם, אין אונז ביי פורים־לץ וויצלער, דער

 דעם מיט בלויז געקאנט אייביק מ׳האש וועלכן ע״ה, פאנדריק
 אג־ אמאל האט ער אז דערציילט, בחייוו פיר האש נאמען,
 "פראטיקול״־מאכן ביים "סטראזשניק" א נאמען זיין געגעבן

 אגגע" ס׳איז און משה־זוך״מיך; — בראנפן־פארקויף פאר
גאנגען.

יאגדראניע. :73 ז׳ ייד״פיל פגל׳
 מ׳חתמעט וועלכן טיט נאמען א פארקערט. משה )!(

 אונטערשריפט, צום צו מ׳גיש אדער קארעספאנדענץ, אין זיך
 איבער" און טעמים פאליטישע צוליב באהאלטן מ׳מוז ווען

 פאר דינש דאס ;אמתן אין ס׳איז ווי אנדערש זאך די געבן
 פארקערטן, דעם ארויסצודרינגען לייענער דעם וואונק א

 מלחמה דער אין שרייבער. פונעם מיין ווירקלעכן דעם
 בא" ארמיי רוסישער דער אין זעלנער יידישע די פלעגן

 די בעת פראנט, אויפן לאגע די און לעבן זייער שרייבן
 אט־־ ווי און זיי פאר צומבעסטן ווי מפלות, שווערע אפטע

פ." "ם. אונטערגעשריבן זיך לעצט צום שונא. פארן ערגסמן
 אומאנגענעט" גרויסע פון פאלן טרעפן זיך ס׳פלעגן

 מיליטערישער דער מצר כריוו־שיקער די פאר לעכקייטן
צענזור.

 בריוו אפטייל, 1 מלחמה״זאמלונג, שאליטס מ. )פגל׳
7.)

 דער אויף סטאן מיטן ארויס", סטאן "מיטן סטאן. )!(
 הויזן. די פון ארוים שטארט וואש העמד, עק דער—גאט

 שפא" — יינגערסטאן )ן קליינווארג. פון אדרעס אויפן ס׳רוב
 אויפן ווערטער ביידע אין 5)טרא יינגערמאן אויף טיש

לעצמן(. אדיפן אויך אמאל טראף, ערשטן
 קינדער" טראף(. מיטלען אויפן )טרא© סיראטי )!(

סעראטע: אויף אנווייזנדיק חכמה,
דאס? אי׳ וואס _
סיראטי. —
טאטי. דאן אי׳ פ׳ א —

 גראב פול, :אנגעפעלצעוועט אנגעפעלצט, פעלץ.
 זיך באציט פעלץ". ני ,1 ראשע ״ני שפרכ״וו: —אנגעטאן.

 פארמשכונען געוואלט האט פויער א אנעקדאט: אן אויף
 מוסכם איז ייד דער סומע. געוויסער א פאר ייד א ביי פעלץ זיין

 אים פראצענט, דאס תיכף אים אראפרעכנדיק און, געוו^רן
ארויסגייענדיק פויער, דער מזומן. קיין געגעבן גורנישט

קיז.0ש8 אוקר׳ ;געלט קיין נישט = 1

 פאטילניצע: דער אין זיך קראצט שטוב, יידם פון ליידיק
 נאך צו געבן טייל — ! ? פעלץ ני ראשע, גי—דאס איז רואם

 טראוועסטיע: די דערפון ראציע׳." מא זשיד א "... ווייטער:
פאץ". ני ראשע, "ני

 אויס מאכן אויך מען פלעגט פרוכת א פארטעך.
 דעם אוים צי פארטעך, אטלאסענעם אדער זיידענעם דעם

 זי אדער פטירה. דער נאך צנועה אישה אן פון קלייד
 ביים נאך צוועק דעס פאר אוועקשענקען אליין דאס פלעגט
 די מען פלעגט פרוכת א אויף עם איבערמאכן פארן לעבן.

 מען האש יאר" 100 "איבער מקווה. אין זיין טובל זאך
 זאגש בדרך־הלצה לוויה. דער פארויס פרוכת דאס געטראגן

 דיין נעמען וועט׳ן ווייבל, ערלעך אן "א, אפרוי: צו מען
!״ פרוכת א אויף פארטעך

 באגד. 1 ווערק געז׳ ; 27 ז׳ דבוק, סקי, — אג פגל׳
פרוכתן. צוויי—221 ז׳

 פרן חשבון אויפן איראניש — פארטעך״ אויפן ״רייטן
 ביי צי בחינם מהומה א אן מאכט וואס באלעבאסטע, א
 פארי מישן איילעניש איין אין זיך פארענדיק למשל, שטות, א

 פאררוקן ביים פרייטיק" "קורצן צוליבן טשיפעקל רוקטן
 ארוט" "נאך זיכער מ׳קאן ערב״י״ט: אן אדער ס׳טשאלנט,

 ס׳איז און צייט( דער מיט אויסקומען נאך )= קומען״
 שטוב, אין גערודער א אן מאכש און איר אויף געיעג א

 פארלירט מאנספארשוין דער אז יעדערן, מים קאמאנדעוועט
לעמעלע. א ווי שטוב, אין ארום זיך דרייט און ממשלה די

 — גיהירים״ די ״פארטשאקיט פארטש^קק. )!(
 ,6קא דעם פארקלאפט יענעם, פאררעדש מוח, דעם פארדולש

 נישט. לוינט וואס ענין, עיקר סונעם יענעם אפצוווענדן כדי
 וכד׳. זאך קניה, א צו יענעם צורעדן ווירקן, איינרעדן, אדער

געהירן. = ג׳
 רעדער. 2 מיט וועגעלע א — פערד־ארן־בידקע )!(

.0ג80<!0^1ג< *. רוסיש אויף

.167,83 ז׳ סקיצף, און ״בילדער פרץ: ל. י.

 וויקל, אין קינד א מ׳האט "אז שפרכ״וו: — צוריקל.
 א "צוליב אויסדרוק: אין צוויקל". א אוועק מען לייגט

 אפגע" שטות א העמד״-דורך גאנץ א געמאכט קאליע צוויקל
זאך. גוטע א קלאגט

 אויפן )הויפט״טראפ ציטערשפילקע ציטערנאדל,
 ווערן פלעגט קאפ אין שפילקע א אויף - טראף(. ערשטן

 אבנים" טייערע מיש שפרינגפעדער ספיראלע א ארויפגעזעצט
עק. אין טובות

 קאפאטע" א נאמען ליבן זיין "געמאכט קאפיטי.
 טוענדיק וראם איינעם, אויף שפאטיש — קאפיטי( )אדער:

 א צי תהילים, מיט בויך פולן א זיך אנגעזאגט — מצווה א
 דעם מענטליק א דערמיט מאכן ער מיינט — געגעבן נדבה

צוצוצאלן. געקומען אים ס׳וואלט ווי כביכול,
 לאטעס אייבערשטע ליבעווגע: אין — קאפצים.

 די באקאפטשען צט״וו: זאקן. גאגצע אויף ארויפגעלייגט
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 לייגט ז^קן גאנצע גייע, אויף__אונטערקאפטשען... זאקן,
די. שוינען צו פדי לאטעס, ארויף מען

 דרייט — קארק" אויפן דך דרייט ״ער _ קארק. )!(
 ארבעטן, צו יענעם שטערנדיק נישט, אים מ׳דארף וואו זיך

וכד/ רוען
קארק". אויפן אדייטש ווי דך, דרייט "ער ש״ע: ביי

 צייטן גוטע שוי! ס׳איז "ע, רעדנסארט: — קוגל,
 דארף איך אז צייטן, שייגע :טייטש די !״ קוגלען פעשע מיט

 צו וויי שוין !לייען קערבל הצלב א נאך אנקומען אים צו
וויי! און אך דערלעבט, גוט דך !יארן די

 מאכט פעדערן, רייכע די אין מ׳איו העלפט, גאט )אז
קוגלען(. פעטע מען

 זיין גישט פארמאגט "ער רעדנסארטן: — קניאפל.
 שכל, "זיין אפקראצעכץ; שטויב, פידעשווע. זיין—קניאפל"

 גאנץ זיין ווי ווערט, מער איז קניאפל, אין האט ער וואט
לייב״און־לעבן׳/

 פינגערל, שווארצביינערן א — קראמפינגערל. )!(
 —) קראם א צו׳ן סגולה א ווי פינגער, א אויף געטראגן

 אין וואו אדער הענט / פינגער די אין קארטש( — קראמפ
 *קראט פון געמאכט —טראגן עם פלעגן זכרים אויך גוף.

האדן.

 אין חתונה יידישע "א :נאעיץ מיין 393 ז׳ ד״פיל” פגל׳ 3
כעלעם".

הצרבע. שערסמקי, 4

 פיס" א "פון הארן גאנצן א געוויזן מיר האט זקנה א
 שטיקעד פארקויפט האט ע״ה מאן איר וועלכן פון לאקס",

 אוים" עם פלעגן קעמלמאכערס וואס קראמפיגגערלעך, פאר
ארבעטן.
 גע־־ מיט האנדלען פלעגט זיידע "איר דערציילט: זי
 פון האין א פון שטאמט פיבגערל דאט און ^קסן פאשעטע

 יע־—ן יעליסאוועט פון אקסן ]=אוקריינער[ קראאנער די
וואסער". אין שטענדיק ליגן וו^ס ליסאוועטגראד[,
 תלמיד- דער פעטער מיין אויך עס האט געטראגן

 א פאר באוויליקט קוים מיר האט וואס יידענע, די חכם.
 וועל- הארן, אזא פון רעדעלע א אראפצוגעבן מטבע גוטער

 דערציילט מאן, איר פון בירושה געבליבן איר איז כער
 פון געברענגט אליין דאס האט עלטערזיידע איר אז מ׳יר,

 צום א א הארן־יא דעם צוגעלייגט "מ׳האט יעליסאוועט.
 רגע די״אותו באלד אים האט —קארטש[ ]פון פוס קיאנקן

צוגענומען". האנש דער מיט ווי אויפגעהערט,
 קראם־ אוצרדיק אזא פארמאגש צנועה די מומע מיין

 צעלולאאיד, פון שמאלם א רייפל פינגערל-אשווארצביינערן
 ביי איז דאס און רינגעלע, גאלדן א אויף ארויפגעקלעפש

 א זיכער — קדאטפיגגערל. אמתע רעכטע דאס ערשט איר
,2 ״פאלסיפיקאש״

 צריין דיר זאל רבש״ע, קראם, 8 אקארטש,״ קללה: די פנל׳
:״ פינגער די אין

 דער פון זצמלונגען די אין איבערגעגעבן ה^ט לערער מ. ח׳ 2
 און קרצמפינגערל אייטענטיש אן יוו״א פון קאמיסיע עטנ^גרצפישער

רעד׳. — אויסגעמרפעט. ווערט פינגערל 8צז וועלכן פון הארן, שטיקל צ אויך
*

 הים- די אויף באאטטע ביי הערב דער — קריינדל.
אדג״ל. לאצן לען,

 אין מאל 3 מען עסט קרעפלעך — קרעפלעך. )!(
 כפרה(, שלאגט׳ן—) ערב־יוסיכיפור שלאגט: מען ויען יאר,

 שלאגט׳ן—) פורים הושענות(, שלאגט׳ן—) הושענא־רבה
 ווייב: דאס מ׳שלאגט ווען מאל, טע4 דאס און המנען(.
קרעפלעך. קאכט זי און איבער זיך מען בעט דערנאך

נוסחאות(. פארשיידענע /)פאראן

 ווייבעריש בכבודיק א שאל מערקישע די — שאל.
 און שבת הויז: יידיש יערער אין כמעט אייבערמלבוש

 ביסל "א און כיבודים אויף אריץ, שול אין גיין צו — יו״ט
 אדורב- אביסל "זיך ארער שט^ט", דער אוגטער ארויסגיין

 קערב־־ 70-60 א קאסטן פלעגט זי עסן. נאכן שבת צוגיין״
 אויך מדרגה, דער פון אראפגעפאלן זי איז שפעטער לעך.
מקח. דעם פון

 :גלייכווארט א אונז ביי זאגן למדנים _ שוטה.
 ליעשות ולא ימי כל שוטה להקרא לי מוטב "ס׳שטייט:

 "למקרא" — ו׳( ה׳ )עדיות המקום לפני רשע אחת שעה
 קיין נישט זיי )= דורניעם!.,.״ באנדזש ניע אבער שטייט,

נאר(.
 מיאוס ביליק, געמיין, אויסגעקראכן, אן — שטריימל.

 הייסט וכד׳ פעל קאצענע ווי אויסזע, אן מיט שטריימל
 עם פוי אפשפעטן מ׳וויל ווען אדער שטראאמפאץ. אונז: ביי

אים. מיינט שטאך עיקר דער און עס טראגט וואס חסיד,
 באשליי- )צי: פארשלייערט איז "ער — שלייער.

 —באשלייערט״ גוט נעבעך איז ״ער זייטן״, אלע פון ערט(
 ער טייטש: דער מיט אויסדרוק רעדנסארטלעכער א איז

 ווי יפוריס, מיט פול איז "ער ארום־און־ארום, צרות האט
.3 בלאטער״ א

 א באלעכל, גלעזערן קיילעכיק א —שטערנשיס. )!(
 א פאר ווייבער מעוברתע דורך געטראגן גריים, די קארש
 ריין נישט ,4 3 שערסקי א( פאראן: טראגן. גרינג א צו סגולה

 פארשיידני־ מים אמאל קאלירן, קויטיקע אויסגעשליפענע,
 גרינדלעכע, ב( איגעווייניק, שפריצן און פאסיקלעך פארביקע

אדג״ל. רעגנבויגן״קאליר פון בורשטיףקאליר, בלאם־־בלאע,
 דעם פאר געירשנטן, ס׳רוב אירן, האלט פדוי יעדע

 ווי זעקעלע, א אין געטראגן האלז אויטן שטערנשים. אמתן
 אפאדעם, אויף דערמיט, אין דורכגעלעכערט אדער, קמיע, א

 ברייט־איינגעפונדעוועטע חסידישע ביי ס׳רוג זיך געפיגט
 אקושערינם(, )= באבעס אלט־-פרענקישע ביי אויך משפחות.

 זעט", "איר—בארג. אויף לוין אגוטן פאר דאס געבן וואט
 אין שטערנשיס "אמתן" דעם האלטנדיק זקנה, א מיר זאגט

 אדסגעעראגן ב״ה אלע שנורן און טעכטער "מייגע האנט,
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 דעם־א!" מיט אלץ ח״ו, מכשול א אן צייט רעכטיקע די
 אין וואס טאכטער, יינגערער דער איבער תיכף עס גיט ארן
 צוריק עס ז^ל זי וואונק, א מיש חדשים, הויכע די אין

— ז חאלז. אויפן אנטוען
 מיר האט זקנה א איינע שטאם: און מקור וו^גן
 פון אראפ פאלן וראם רן,5שט פאראן "ס׳איז דערקלערט:

 ,אי דאס פעלד, א אין אים מ׳געפינט זיך, ס׳טרעפט היטל,
-- )=מעטעאריט(. דאס!"

 שנורן, און טעכטער אלע האט וואט אשת־חיל, אן
 זאגט אפגעהיטן, מכשולים אלע פון שטערן דעם מיט ב״ה,
 פאר" _אלע ים. פון אפגרונט. אין דאס מ׳געפינט אז מיר,

 קאפ אין אויג אן ווי אים, היטן שטערנשים פון מאגערינס
 —יקר־מציאות. חשובסטן אויפן ווי דערויף, זיך פארשסייען און
 ווייבערי&ע א ווייב: דאס זי, איז דעם פון אפהיטערין די

זאך!
 זיך האט אישה מעוברתע די ווען פאלן, אין אגב:

 ורען וכד/ חלילה ווייען שווערע אין שלעכט, גאר געפילט
 זיך זי האט יעלה, לא מפיל א פאר געהאט מורא מ׳האט

.2 ספריתורה א פון גארטעלע א מיט בויך דעם לרומגעבונדן3

 שטערענ־ נתן :שטערענשים פאמיליע־נאמען א פאראן
 £0110 80- אין אנאנס דעם למשל )זע מעזריטש אין שיס

 (.8216ז6ח87ץ5 געשריבן: ; 1926 ,10 אקטאבער פון !^6ם81!{6

 וואר•־ אין פאראן זיינען שטערנשאס סיי נאמען, דער סיי
.3 מאל עטלעכע צו אדרעס-ביורא שעווער

 שטעלנדיק כ״ד( סעיף ש״ג, )סימן ט״ז א״ח דער
 מה דהיינו "ונראה זאגס: תקומה" באבן "יוצאה אויפן זיך

מעוברות". נשים שנושאין שו״ס שטערי״ן קורין שאנו
— "שסערנשיט 1 ליפשיץ

 : 15 ז׳ <!,1111 0131 012616810011 ליליענשאל, ר. פגל׳

 גליק". ברענגט וואס סגולה, א אויך האט שטיין דער
.4 ז' 021601(0 2ץ11זגגס81<1£ דיזעלבע,

שטערנשום. וו.[ מ. פון !באכשריפט
 וואס: אייגענע דאס עך7אייגנט באסייט אויסדרוק דער

 בא־ מיינט: שיסן מעטעאר־שטיין. ששערן"; פאלגדיקער "א
 באבוץ ווערבאלער א אימפעט. מיט פליען גיך, זיך וועגן

 שלמה־זלמן פון פארנאשירט מיר ביי איז וו$רט דעם פון
 אוים" ]ערשטע 1744 אמסטערדאם שלמה״, ״קהלת לאנדאנם

:6 כז ,ז [1722 פראיקפורט־מאין גאבע

 הוכי גרושה אודר שיסן. ן ערי ט ש זיכט מן "ווען
 זיא דאז וואשרין בעך גרושה אודר )מדברות( אודר בערג.

 פאלן ]![ ארין )ים( אין זיא דאז ביז פרלירן ניט נאמין איר
 גאטש קענס דער מן רואו ריין• דער וויישל• טונא. דיא אלז

בראשית". מעשת עושה אמ״ה בא״י ברכה די מן מאכט וואונדר

 פעטריקאוו, מרע״א, ראזענבערג, י. י. המלאך" ,רפאל זע 1
 מ״ב יידיש אויף איבערגעזעצט איז ספר )דאס א( "מעוברת" לא׳ ז׳

(.1927 ורפואות״, ,סגולות

(.3 מעוברת דארט, פגל׳ 2

דאנען? פון ,עטערנזים" נאניען דער אויך עטצמט צי 3

 דעם מיט זיינען פאלק&גלויבן דייטשן דעם אין
 סימנים. און סגולות פארשיידענע פארבונדן אויך שטערנשוס

 פעדטע ,061• 61611(80116 70!1<8366ז§42111ג6 ^(,1111146) וואוטקע
 אונטער שטייגער א פארצייכנט ,1925 לייפציג אויפלאגע,

:8(6סז8011ס11קק6, 8(6סז8ס1116686

 זיינען שוועמלעך( סארט )אזא 60(18(61• :122 §
 חשק זיי פון באקוטען קי און שטערנשוסן, אויסגעברענטע

)אלדענבורג(. באהעפטונג געשלעכטלעכער צו
 פארבונדן דאס איז שטערן, פאלן עס ווען .264 §

אאז״וו. אוצר באהאלפענעם א מיט אומגליק, זינד, טויט, מיט
 ששערן א בשעת עפעס זיך ווינשט מען ווען .451 §

מקוים. וואונטש דער ווערט שיסט,
 ווערטערבוך, יידיש״ענגליש־העפרעאישער הארקאווי,

 — 63216310116 ,36(1(68 — "שטערנשיס :499 ז׳ ,1925 נ״י

עבר(". הפלת כנגד סגולה בתור בו )משתמשים תקומה אבן
 איז אזוינס גמרא; אין פאראן איז תקומה" "אבן וועגן

 רוימער. און גריכן אשורים, די ביי אויך באוואוסט געווען
 4 ז׳ 11 1310111(1180116 ז\,01130,.0£16 (,1ז<31188) י©7קר כגל׳

 עלטערע די געבראכט אויך ס׳איז וואו ,16 הערה 425 ז׳ און
ענין. דעם וועגן ליטעראטור
 (6301681006 פגל׳ ,3611168 לאט׳ )= (\,116ז81610 וועגן

 1 ^61־216101160(16 ׳\011<81116(1121ז1 קראנפעלד, ־־ האווארקא זע

 אין זיך רעכנט אדלער דער .564 ,545 ,543 ז׳ 11 ,8 ז׳
 העלפער א פאר לעגענדעס און גלייבונגען אריעגטאלישע די

געווינען. ביים
*

 אנאנימער אן ארויס אמסטערדאם אין איז 1695 אין
 "שטערין אדער דשביט" "ככבא נאמען מיטן ספר יידישער

טיטול: דעד דערקלערט ווערט שער אויפן שוס".
 מיעקב כוכב דרך הפסוק שם על דשביט ככבא "ספר

 נהורא להחזות עבר אשד הכוכב הוא מישראל. שבט וקם
 )שטע" שמו וקראו אשכנז בלשון שיח ודרך שמים... דיראת

שוס("... רין
 4 קווארט זייטן 64 זיינע אלע וואם ספר, א ס׳איז

 ווייטגרעססן צום זינדיקייט, דער קעגן געווענדט זיינען
 קולטורגעשיכטע יידישער דער פאר לוקסוס. דעם קעגן טייל

 *קליידער פון געשיכטע דער פאר ספעציעל אבער בכלל,
 בנוגע מאטעריאל. היפש פאראן דא איז יידן, ביי מאדעם

 פון בארעכטיקונג די ארויס זיך ווייזט פונקט לעצטן דעם
 אלץ זיך, בייט עס מער וואס ווערטל: פראנצויזישן דעם
זעלבע. דאס עם בלייבט מער

 האב עקזעמפלאר איין צ״מ. 12,5x15 איז זאצשפיגל דער 4
 צווייטן א בלאט(, לעצטע דאם )ס׳פעלט ב^דלעיצנע דער אין געזען איך
ביבליאטעק. שטאטישער פרצנקפירטער דער אין

 דאנען פון ברענגען צו כדאי איז עם אז רעכן, איך
אויסצוגן. עטלעכע

הקדמה: דער פון
 גישטארקט זער איז • צייטן ביטרי שווערי דיא ...אין

 מן • הייט גילעגן אליר אין האפרקייט גרושי דאז גיווארן
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 דאז ווישן ניט זיא דאז שולרן פד ניט טייל איין אריך קאן
 זיינן עז ווייל ארך ארג׳ • זיגר גרושי איין איז עז

 קאפן עז קאן איטליכי ניט דאז טייער ספרים
 ליי• צו מיד זיינן טייל איין דאז אויך אונ׳
 טייל איין בייא ספרימ-אוג׳ גרושי אין אנן
 אין ובפרט רישן צו נוא אויך טוב לב דער איז

 לייאנן צו לושט האבן פיל דאז אזבעו״ה דיאצייטן
 העולם אומות פון דיא מעשית]![ אוג׳ ביכליך

 שמים ן![ יראה קיין דיא גיקליבן אויז זיינן
 וועגן פון געטאן איך האב דרום לערגן• דרויז ן נ ע ק

 ♦ האנט זיינר אין האט נשמות דיא אל דער ישראל אלהי גאט
 ביווייזן צו תורה הייליגי אונזרי פון היר גישריבן האב אוג׳
 דען אין האפרקייט דיא זינד גרושי איין איז עז דז אייך

גלות.., שווערן
 דורות דיא אין דז איך ]זע[ זיך בעו״ה נון :*ב ז׳

 דז גאוותניצעס?[ ן= גאותנתות נשים גישטאנן אויף זיינן
 אייערי גלות... ביטרן שווערן דען קענן דער וועלן ניט זיא

 גילדני אייערי אויך קליידר אטלטני סאמעטענע[ —] סממני
 פוילט פר אלש ווערט העמדר זיירגי אונ׳ זילברני אוב׳

 אריין עדן גן אין ברענגן מיט ניט עז ווערט איר • ווערין
העט... דינט פר עז איר אוב

ס׳געהער ווי דערקלערן ניט ווערטער צוויי די קאץ איך 5 4
"סובטילע"? אפשר איז ווארט צווייטע דאם זיין. צו

 אזא ד$ס איז צי שפינוועבם. האלענדיש אויף הייסט ז3£ 6
געוועב? שפינוועבשדיק

מוטעים. 7
געווארן. ערגער 8
געוועט ד#ם זע זיידנקיטצי. מין א :3 711 פוו״ב 9

XXXX^11 און XX7^^
ז 10
וועסטן, 11
אחוץ. 12
 צוליג :שפראך עלטערער דעי אין בצטייט ״סונרעסטוועגן״ 13

דעם. איבער דעם,
.210 ז׳ שטאפלען מייבע סגל׳ אומעטום. 14

 איז צייטן אייערי אין וואש צו... נור זעהט :3ג ז׳
 האגן קאזקין אונ׳ מאשקוויטר דיא הרבים בעונותינו גישעהץ
 אונזרי פון גיוועזן איז דאש קהלות אלפים גיוועזן מחויב

 זייט איר דש נאוה אייערי וועגן פון באך דר אונ׳ וועגן זינד
 גאלד מיט האלז פולי פערל גאלד אוג׳ זילבר אין גיגאנגן

 לייב 2 איר האבן 1 ]![ ריקם שלוכטי פר דיא דש • גילדן
 האבן זיא וואש עשירות דאש וועגן פון גיוועגט לעבן אונ׳

 אלפים גיקומן אום זיינן דורך דא אונ׳ אן אייך בייא גיזעהן
נפשות... רבבות

 אייך מן אוב נאך דר ניקש דאך פרעגט איר גט: ז׳
 וואש דאך טוט איר 3 מאכט תקנות אדר איז מוכיח שון
גיקש... צו תקנות דיא אל מאכט איר ווילט איר

 גי־ אן האבן זיך זיא אז ווייבר טייל ...איין :3ה ז׳
 להם... אוי גיבענשט ניט אוועק טיש פון זיא לאפן פרעסן

 לובן צו גאט און ]![ יהודת איין יוא זיא איז פרעסן צו
לנו... אוי יהודת קיין זיא איז

 איר גילדן הוגדרט עטליכי נאר האט דא "דיא :5ה ד
 ציהן אן טעכטער איר אונ׳ זיא וואלטן דאך אונ׳ • אייגנש

 דראן גילעגן ווינציג איר איז עש זילבר אין אונ׳ גאלד אין
 דאש ניט אדר באשטיין[ ]= בישטין קען מאן איר אוב
שיעור... קיין האט ווייבר איצטיגי דיא פון טראכטן אויז

אייערי וויא גידענקן אפשר מאגט ...איר :*ו ז׳

רשעים. 1
ער. יי ז 2
 תקנית ספעציעלע צרויסגעגעפן מען האט שטעט סך א אין 3

אאז״וו, חתונות אויף קליידער, אין לוקסוס קעגן

 שטיט אן יהודים אונז אז גלייכנש גיגאנגן זיינן עלטערן
 י גוים דיא פון גלייכנש ניט גיין[ —] גין צו אנשטייט[ —]

 גין צו מראבטן צו אויז גיהובן אן איר האט איצונדרט נוא
 דיא וויא אז גלייך 8 7 6 * 4 ראג מיט ג שופשילי * שנוראוקש איין

 פאבגן אן נאך דר ווערט איר זיכר ניט זיינן מיר • פריצות
 ן.[ טעכטר אייערי פירט איר וויא גויות דיא אז רעכט גין צו

 איר וויא גילערבש אזו ניט אייך האבן 7 מיטה אייער
 אומות דיא פדן מאדע[—ן מאדה דיא אב רעכט היינט לערנט

 זייט איצונדרט איר דאז וויסן[ ]= ווישן מאגט איר העולם:
 ];[ אב אייך גיט וואש • טאפלט מאל צעהן 8 גיווארן גיערגרט

 העמדר גיטראכט אויו האט איר וואש גאות גינוגן ניט איר האט
 איבר דאז גיזעהן אורר גיהערט מן האט ].[ זילברני גילדני

 פרטיכר 13 12 11 10 9 טאבינני • טראכטן אויז טוט איר וואז מוט
 סאמעטענען ]= טמוטני קרונן גילדני מיט פארטעכער[ ן=

פאסאמאן גילדני מיט ארבליך
 האט ].[ פיל צו איז נשים דיא פון מוט איבר דש

 וואול איך קע־ט רייך זייט איר ]![ די גיגעבן אייך גאט
 פרעזנטירן צו ניט אונ' הייזר אייערי אין מאכן לושטיג

 גילדן גאלדן פיט קרעלין האלז פולי איין גאסין דיא אויף
 איר • ירושלים אין עז גיט איר מיינט איר • הענגין דראן

 דער מכשול איין ווערט טאמער[ ]= תאפר ניט טראכט
 אלי זיא מיינן זוא זעהן גוים דיא דאז ווען קומץ דורך
 אונ׳ רשעות גרוש קומט דריבר * רייך אזו זיינן יהודים דיא

בילבולים...
 דאז הקדמה זיין אין שרייבט ברך זרע דער :6י ז׳

 דיא וועגן פון גיוועזן אלז איז אקרייבא פון גזרות דיא
 שבת בעו״ה פלעגן ארענדערס[—] אורנדרש דיא דאז זינד
 גץ שיין[ [= שין וויל ווייב אידר האלטן... צו רעכט ניט

 פר אנדרי 12 זונעטן 11 ווישטן גיהעפטי אין אוג׳ 10 סמארש
 בעשר נאך וויל אוג׳ מקנא איז אנדרי דיא אייני • ברענגרייא

 גי־ זיך האט !3 וועגן דעשט פון אונ׳ • מאכן שענר אונ׳
 וואו14 וועגן אליר וועלט גנצי דר אין רעכט אום שטארקטדי

ניט, קייןאמת איז שטייט[ ]= שטיט און גייט[ =ן גיט מען
 לאפן אוועק טוט דורות,.. איצטיגי ווייבר איר :5 יז

 איין טעכטר ערי איי רעדטן ]= רעט חיתון איין מן ווען
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 שון אדר איז למדן גרושר איין ער שון ווען בחור ארם
מיוחס... איין

 גילדני מיט גין צו לב איין איר האט וויא :3 יט
 העפטין טייל איין קאפא אייערי אן פאסאמאן זילברני אודר

 טייל איין • גילדן גאלד מיט קרעלן פיל פעריל... מיט עז
 אויף 1 מנעלין אן זיא האבן אויך פיל גאר טראגן רייכי

 זעלש זיא דאז אן... זי רעט... הרע... יצר דער האלז... איר
אלירלייא גין ווייבר העולם אומות די אז קליידר מאכן זיך

 אויפן צירונג יופעלירערשע א 0130612, :871 11 פוו״ב 1
 ,013012113 איטצל' )פון ברצנזעלעט... הצנט, דער אויף $דער אקסל

 *1.17 געוועט, דאם זע פצרצייכנט. ניט דוו״כ אין ,(״.01301116 רצנצ׳9

 הופר־־ ווינציג נאך איז דאז זילבר ,אוב גאלד סמוט אין 2 קלער
 • אך היטליך גיהעפטי מאכן צו אן זיא רעט ער♦ •3קייט

 העפטן צו סמוט דאז איז ט ממון ]י[ איבור איין וויא בעו״ת
 דאז איז טראכטן אויז איין וויא • כזאת( ראה ומי שמע )מי

 אן אובן נאך זיא נייען[ ן= ניען בעו״ה( זאת כל )ועל
 זיא לאפט נאך דער את׳ קנעפליך... גילדני היטל דען אויף
 גיט זיא דאז אשה פרומי איין איז זיא כלומר אריין שול אין

שול... אין פלייסיג

קאליר. קאלער, = 2
גאווה. האפערדיקייט, 3
יצריהרע. דעד 4
אויך. 5
*♦געלטיאויספרענגער 6



ביבליאטעק הארווארדער דעי אין בכפר יידישע זעלטענע
מאם׳( )קמימפרידזש, ראבאק א. א. ד״ר פון

רעדאקציע: ר דע פון
 ארויס גייט רואם ],6\¥186 111611116 דער אין

 ,26 פעברואר פון נופער אין מיר האבן ניו־יארק, אין

 ראבאק א. א. ד״ר פון ארטיקל אן געפובען 1926
 .166 ¥1(1(1186 60)1661!0ח מ! 1131- נאמען: אונטערן

 הארורארדער דער פאר גרונט דעם .¥3(!1 00116^6
 ער ווינער; לעא פראפעסאר געלייגט האט זאמלונג

 325 הארווארדיביבליאטעק דער אוועקגעשענקט האט

 האט ער וועלכע בראשורן, 1100 העכער און ביכעד
 מזרח־אייראפע, איבער רייזע זיין בשעת אויפגעקליבן

 61181017 0( ¥1(1(1186 זיין איבער געארבעט האט ער ווען

 *בי 125 ווייטערריקע (.1899 )פובליקירט ם16ז31111־6
 געווארן אפגעקויפס זיינען בראשורן 562 און כער
 פראפ׳ לויט זאמלער, א ביי ביבליאטעק דער פאר

 יידישע רייכע צוויי דורך איניציאטיווע, ווינערם
 ביסל א צוגעקומען נאך אויך איז לעצטנס מנדבים.
ביכער.

 ר׳ ד״ר וואם כאראקטעריסטיק קורצער דער פון
 אז ארויסזען, מען קאן זאמלונג דעד געגעבן האט

 טן19 פון ליטעראטור אין רייך זי איז איבערהויפט
 סיי אויסגאבעס, אייראפעאישע סיי יארהונדערט,
 רומעבישע א דערמאנט ווערט צוו״אנד אמעריקאנער;

 דער אנגעוויזן ניט איז )ליידער העפטן אין אויסגאבע
 "שאבד• א צוגעגעבן סוף צום ס׳איז וואו נאמען(,

 מיט מאל ערשטן דעם אנגערופן, ווערן עם :ץ״ א ל פ
 *איינ ניט האבן וואס פרענומעראנטן, די איניציאלן, די

 פראגע: די דעם איבער און קומט, עם וואם געצאלט
 אדער: זיך?" פון הערן ניט איר לאזט "פארוואס

 דארף סחורה געקויפטער פצר אז *ניט איר ווייסט "צי
 פארט זיך האט חוב *בעל דער אויב אפצאלן?" מען
 פולן זיין געווען מגלה שוין מען האט אפגערופן, ניט

נאמען.
 יידי" דעד פון דירעקט^ר פארשטארבענער דער

 עפנטלעכער יארקער * ניו דער אין אפטיילונג שער
 האט פריידוס, ש. א. ?(,116110 ם6ז317) ביבליאטעק

 און זיך, צו זאמלונג ווינערס אריינבאקומען געוואלט זייער
 ווי פארוואונדערט, געפרעגט אים האט ר׳ ד״ר ווען

 די זיין צו מקנא אוצרות גרויסע זיינע מיט ער קומט

 גע" פריידום האט קאלעקציע, הארווארדער קליינע
 געקויפט קאנען ביכער אונזערע נאר "יא, :ענטפערט

 פאראן זיינען זאמלונג יענער אין צייט. יעדע ווערן
באקומען". ניט מער שוין קאן מען וואס ביכער

 *שטיפמו ווי אויספירלעך, דערציילט ר׳ ד״ר
 ביבליאטעק הארווארדער דער אין ווערן עס טעריש

 איינ" ניט זיינען זיי אביעקטן. יידישע די באהאנדלט
 *קעסט קארטאנענע אין אריינגעקוועטשט נאר געבונדן,

 קעסטלעך די בראשורן. האלט מען וועלכע אין לעך,
 איינגעריכט אלטקייט, פון פארגעלט שוין אויך זיינען

 *גע זאמלונג יידישע די איז אמאל צעקנייטשט. און
 אפטיילונג. סעפיטישער גרויסער דער פון טייל א ווען

 און צוגענומען דאנען פון זי מען האט דערנאך
 איז אפשיילונג. דייטשער דער צו אריבערגעשטעלט

 מען האט ביכער, דייטשע די ביי געווארן ענג אבער
 אויפן אריבערגעטראגן קאלעקציע יידישע גאנצע די

 ספארט צווישן ערגעץ אריינגעשטופט און גארן זעקסטן
 יעדע אז הארווארד, אין זיך פירט עס מוזיק. און

 פראפע־י די צווישן פון "פאטראך א האט אפטיילונג
 פאטראן קיין ניט האט אפטיילונג יידישע די סארן;

 האש ווינער פראפעסאר זארגן. איר פאר זאל וואס
 געביטן אנדערע גאר אין אריינגעטאן איצטער זיך
 פון ארויסגעטראגן האט ר׳ ד״ר און פילאלאגיע, פון

 די און בכלל יידיש אז איינדרוק, דעם שמועם א
 איש זיינען בפרט קאלעקציע יידישע האדווארדער
 ניט אויך זיך האס בעלן אנדער קיין גלייכגילטיק.

 דער פון מיטגליד יייישער איינציקער דער געפונען.
 אן האט וואלפזאן, פראפעסאר אפטיילונג, סעמיטישער

 עס האט ער יידיש; צו באציאונג נעגאטיווע $פן
 אונטערן האט, ער ווען צוריק, צייט א מיט ארויסגעוויזן
 *אונטער שארפן א געמאכט ,1-6111<1(165 פסעוודאנים

 געלעגנהייט דער ביי .¥1(1118 און ]6^8 צווישן שייד
 יאר עטלעכע מים איז עם ווען אז ר׳, ד״ר דערמאנט

 יידישע איינצוקויפן פאנד א געווארן געשאפן צוריק
 ביבליאטעק, עפנטלעכער באסטאנער דער פאר ביכער

 אסיפילאטארישע צוליב פליישער ד״ר ייד דער האט
 מיינקויף־רשימות די פון אויסמעקן געהייסן מ^שיוון

יידיש. אין ביכער אלע
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 האר• אץ ביכער יידישע די מען האש פריער
 שוין ;׳יי הייסן היינט ^],0־06ז1מ3מ גערופן ווארד

11511)1)¥1.

 אין )אלזא ר׳ ד״ר דערציילט צוריק, יאר א מיט
 בא־ איז וואש קהילה, יידישער א אין ער האט (,1925

 עפנטלעכע אלע פאר ברייטהארציקייט איר מיט קאנט
 צושטאנד טרויעדיקן דעם וועגן גערעדט הצטרפותן,

 *פאר און הארווארד אין קאלעקציע יידישער דער פון
 איינצובינדן אויף פאנד קליינעם א שאפן צו געלייגט

 מנדבס יעדן זאל דערביי ;ביכער די קאטאלאגירן און
 וועלכע ביכער די אויף ווערן דערמאנט נאמען
 איינדרוק דעו־ נדבה. זיין פון ווערן באזארגט וועלן

 זיי וואלט מען גלייך געווען איז צוהערער די ביי
 מארס. צרם עקפפעדיציע אן פינאנסירן צו פארגעלייגט

 זקנים־ פאר פאנד א קרן־היסוד, מלחמה־קרבגות,
 נויט, מאטעריעלע איז דאס יא, דאס — סטאליארעס

 קומען זאל מען ווען אבער עולם. צום אפעלירט דאם
 זיי, זאגן און ר׳, ד״ר שרייבט מענששן, זעלבע די צו
 קאנען צייטונגען און ביכער יידישע ווערטיקע אז

 באקומען געווים מען וועט אייביק, אויף אונטערגיין
 באבעס דער יא, דאגה!" באבעס "מיין ענטפער: דעם

 די געהיט האט זי געווען; אקע ט עם איז דאגה
 רעליגיעזע, די ווי אזוי קולטורעלע די טראדיציע,

 גע־ וואלט זי ווען זיך אויסער געווען וואלט זי און
 קולטורעלע באהאנדלען אייניקלעך אירע אזוי ויי זען,

 דאם ווי טייער געווען איר זיינען וועלכע אוצרות,
ן.3לע

 עס שוועד ווי חשבון, א אם זיך גיט ר׳ ד״ר
 אוני קולטורעלע אויף געלטמיטלען באקומען צו איז

 האפענונג, די אוים אבער דריקט ער טערנעמונגען,
 רויסנשאפטלעכער יידישער ניי־געגרינדעטער דער אז

 איבערצודרוקן וועג א געפינען פארט וועט איגסטיטוט
 אלט־יידישער דער פון ווערק וויכטיקטטע די כאטש

— ליטעראטור.

 סעק־ פילאלאגישער דער אין האבן מיר ווען
 האבן ארטיקל, ראבאקס ד״ר איבערגעלייענט ציע
 זאל ער בקשה, א מיט אים צו געווענדט זיך מיר
 באשריי־ אגענויעדע "שריפטן" די פאר צושיקן אונז
 עם איידער קאלעקציע, הארווארדער דער פון בונג
 ענגליש״לייע־ דעם פאר געבן צו געווען מיגלעך איז

 ר׳ ד״ר אונז האט ענטפער אלם עולם. נענדיקן
 וועלכע ארבעט, די בלויז ניט צוגעשיקט פריינדלעך

 פאטאגראפיעס צאל היפשע א אויך נאר דא, גיבן מיד
 פאטא־• אפולשטענדיקע זיי צווישן ביכער, פון

 באשרייבט ער וועלכן "צוכטשפיגל", דעם פון גראפיע
.11 קאפיטל אין

1
ם נ י י מ ע ג ל א

 האב 1926 טריביון״ ״דזשואיש אין ארטיקל מיין אין
 נעפינען וראם קוריאזן די צר אומצוקערן זיך צוגעזאגט איך
 איצטער איך נוץ ביבליאטעק; הארווארדער דעד אין זיך

געלעגנהייט. די אויס
 איינטיילן מען קאן זאמלונג יידישע די ערשטנס:

 ספרים, רעליגיעזע רי (1) גרופעס. באזונדערע פינף אין
 מוסר-ביב" תחינות, סליחות, קינות, מחזורים, חומשים,

 פון טייל א וואס אאז״וו, חומשים - טייטש סידורים, לעך,
 דרוקארט אדער אלטקייט זייער מחמת ווערט א האבן זיי

 לעמבערגער דעד מיט אנהייבנדיק צייטשריפטן, די (2)
 פאר• יידישן "דעם מיט אויסלאזנדיק ארן 1848 פון "צייטוגג"

 מחברים, באשטימטע פון אוישגאבעם צעורארפענע די (3) מער״.
 ברא׳ זעלשענע עטלעכע זיך געפינען עם וועלכע צווישן

 און וויצף לוחות, מעשיות, ספורים, (4) ביכער. און שורן
 כא- פאלקסטימלעכן א האט וואם אלץ — אנעקדאטן-ביכלעך

 איז וו^ם ליטעראטור יידישע נייערע די (5) און ראקטער,
פארטראטן. ווינציק-וואש

 אין זיך געפינט זאמלונג דער פון העלפט איבער
 אריינגע• זיינען צייטונגען אפילו קעסטלעך. קארטאנענע

 מען קוקם בכלל און קעסטלעך, דאזיקע די אין קוועטשט
 *ביב שמותדיקע אפטמאל צעפאלענע, די אויף אום ניט זיך

 דער אויף געבן אכטונג אנגעהויבן איך האב לעצטנס לעך.
 געבן )ארומשטויבן, קאנטא אייגענער מיין אויף זאמלונג

 דער מיט אינגיכן, האף און אאז״וו.( ביכער פאר א בינדן
 אויף רשימה וואסערע א צוצושטעלן סטודענט, א פון חילף

 באזונדערן א אין האלטן וועט ביבליאטעק די וואס קארטלעך,
 ארא־ טערקישע, די פון קאטאלאגן די ווי פונקט שופלאד,

 גרוזינישע און סיאמישע ארמעגישע, פערסישע, בישע,
 נומערן ווי צוצוזען, צער א פשוט איז עס ביכער.

 ווערן ניטא מער שוין זיינען וואם צייטונגען יירישע פון
 צייט־ די זיינען הויזפריינד" "דעם אחוץ אמת, צעפיצלט.

 אמאל יארגאנג, א העכססנס מיס פארטראטן שריפטן
 אונז קאן נומער א אפילו אבער צוויי, אדער נומער א מיט
 אין לעבן יירישן פונעם באגריף שטיקל א געבן אויך שוין

 געפונען אגב איך האב דא לאנד. אדער צייט געוויסער א
 קאל׳ אין ארויסגעגאנגען איז וואס צייטונג, א פון בומער א

 הייסט צייטונג די צוריק. יאר 37 מיט אינדיע, קוטע,
 געדרוקס איז און -36^1811 0326110״ ענגליש אויף ״פרח״,

העברעאיש. אין מודעות גערויסע מיט לאדינא, אין
 זעלטענע עטלעכע וועלן רעקאמענדאציע מיין לויט

 ווערן איבערגעטראגן זאמלונג יידישער דעד פון ביכער
 גאר טויזבטער וואו (,1ז6351ז!6 )מזססז "אוצר" דעם אין

 פון אפגעהיט ווערן און געהאלטן ווערן זאכן ווערטפולע
פארשפעלן באקומען איך האב אויך שומרים. ספעציעלע
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 ליגן וואס צייטונגען די פאר גענוג ברוים זיין זאלן וואם
קעסטלעך. אין צוזאמענגעקוועטשט דערווייל
 אז ווייזן, ביכער יידישע די פון נומערן ־ פאליצע די

 פון סדר א אויסגעארבעט צוריק יארן מיט נאך האט מען
 ענגליש אין טראנסליטעראציע פון גע3פר די זיי. צעשטעלן

ווערן. באהאגדלט נאך דארף וואס ענין באזונדערער א איז
 איז רשימה א אז געמיינט, איך האב אנהייב צום

 פארצייכנט זיינען וועלכע ביכער, יענע פון בלויז סאראן
 נאר ן;4181ץזס ווינערס ראפ׳9 פון ביבליאגראפיע דער אין

 אויסגא" יידישע אלע אז אויסגעפונען, יוא האב שפעטער
 פאר" באזונדער זיינען לוחות, און תחינות די אפילו בעם,

 די אבער פאליצע־נומערן. די לויט בוך א אין צייכנט
 אויס" ניט און נוסח דייטשישן לויטן איז טראנסליטעראציע

 ביסל שפאר א דא דארטן זיינען דעם חוץ און געהאלטן,
 דארטן קומט הלבבות חובות פון מחבר דער למשל גרייזן,

 דעם געהאט האט בחיי ר׳ ווייל מסתמא דיין׳/ י. "ר׳ אוים
 קאטאלאג. א פאר דינט רשימה די הספרדי. הדיין צונאמען

 פאר קארטלעך מאכן צו זיין ארבעט די וועט אבער איצט
 באזונדע־ א זיין נען3ק זאל עס כדי ביכל, און בוך יעדן
 קארטלעך" שופלאדיקן " צווייטויזנט דעם אין שופלאד דער

ביבליאטעק. הארווארדער דער אין ביכער פון קאטאלאג
 יידישער דער אין בראשורן און ביכער צאל די
טויזנט. צוויי ווי סער ניט דערווייל איז זאמלונג

 ביבליאטעק, דער אויף מפונים די אז זיך, פארשטייט
 ביכער, מיליאן צוויי העכער ארום און ארום ציילס וואס

 זיך פרעגט איר אויף וואס אפטיילונג, אן אפהיטן ניט קאיען
 איז ביכער יירישע די צו באציאונג זייער נאך. ניט קיינער

 בא־ ווינציק ווערן זיי ווי אזוי אבער אנדערע, אלע צו ווי
 באקומען. ניט געלט סך קיין איר אויף מען קאן נוצט,

 טריט ערשטן דעם געמאכט וואלטן אליין יידן ווען אוודאי,
 איר טון ביבליאטעק די וואלט זאמלונג, די פארגרעסערן צו

 באזונדערן א אין מען האלט ביכער העברעאישע די חלק.
 פון נדבה )א מוזעאום" סעמיטישער "דעד הייסט וואס בנין,

 אויך זיך קאן מען שיף(. דזשייקאב פילאנטראפ באוואוסטן
 אפטיים סעמיסישער דער אין פראפעס^רן די אז אנשטויסן,

 פראפעסאר יידיש". זיין צו מקייב להוט ניט זיינען לונג
 אפילו האט ישיבה־בחור, סלאבאדקער געוועזענער א וו^לפזאן,

 יענעם אין דערמאנט שוין האב איך ווי צוריק, צייט א מיט
 "יידז׳/ אין "דזשוז" צווישן געווען מבחין שארף ארטיקל,

 ד״ר וואס בריוו א פון לגנאי. לעצטע די דערמאנענדיק
 העברעאישע און יידישע די איבער אויפועער בלאך, יהושוע
 האם ביבליאטעק, שטאטישער ניויארקער דער אין ביכער

 יידישער דער איבער ארטיקל ענגלישן מיין בנוגע געשריבן
 גע" איך ווער ביבליאטעק, הארווארדער דער אין זאמלונג
 און ](6\¥8) "דזשוז" צווישן חילוק דעם האלט ער אז וואויר,
 ס׳ארא באווייזט וואט חריפות, שטיקל א פאר (¥1(1(18) "יידז"
 עטלעכע טיט געהאט נאך האט וואלפזאן ד״ר ראיה ווייטע

צוריק. י^ר

5)38

 ביכער יידישע האוואררער די באריכות ארומצוריידן
 אוט־ די וויפל צייט און פלאץ מער סך א פאדערן וואלט

 מוזן זיך איך וועל דערבאר און דערלויבן, שטעגדן
 און אויסגאבעס פאר א אויף מאל היינטיקס באשרענקען

 ווארים ;ענין צום אופקערן זיך באגד אנדער אן אין אפשר
 פונדעסטוועגן קלייגע, ערך לפי א איז זאמלונג די כאטש

נישטערן. צו איר אין גענוג דא איז
 מצד ווינציקסטנס פאראן, איז מניעה שטיקל א נאך

 אריעג" אין דוחק אגעוויסער איז דאס און שרייבער, דעם
 געוויינטלעך זאפלוגגען. יידישע אנדערע בנוגע טירטקייט

 אלץ איז, אבוך עלטער וואט אז גלייבן, צו נוטה מען איז
 גראד זיך קאן באוואוסט, ווי $בער, עס; איז זעלטענער

 זיין זאל שריפט ארויסגעקומענע ניט־לאנג א אז טרעפן,
 אזא אין חוש דער אונסערזאגן קאן אמאל איקר־המציאת.

 דערפארעניש האבן נאך מען דארף חוש צום אבער פאל,
בקיאות. און

 *גע איז וואס יידיש אויף מחזור דער איו אוודאי
 ושמו אחד )יי 1638 אין פוילן, פילא, אין געווארן דרוקט
 פאטא" דער פון זען קאן מען ווי זאך, טשיקאווע א אחד(

 שפראך, די סיי צוגעשטעלט. דא ווערט וואם זייט גראפירטער
 אפשר פארשער. דעם פאראינטערעסירן מוזן דרוק דער סיי
 און פילא, שטעטל דאס אומבאקאנט אינגאנצן גאר איז

 צו ;דרוקעריי א געווען איז דארטן אז ווייסן וויפל
 און מחזורים אז געדעגקען, מען דארף צייט דערזעלבער

 אצענד־ אריבערגעלעבט שוין האבן וואס בכלל רומל ספרי
 סיי הייזעד, יידישע אין נאך זיך פארוואלגערן דורות ליק
פוילן. אין סיין רוסלאנד, אין

 פוילישער דער פון גראמאטיק א אבער איז דערפאר
 יידיש" א אדער ,1824 אין געדרוקט יידיש, אויף שפראך

 ווערן וואס זאכן די פון שוין ,1825 יאר פון לוח, פוילישער
 פאר" ווערט זיי זיינען טעמא מהאי אפגעהיט, ווינציקער

ווערן. צו צייכנט
 ווייט אזוי אפילו גיין צו נייטיק ניט אבער איז עם

 יארן, פערציק פאר פון ביכל א מיר פאר ליגט אט צוריק.
 עלטערן" בלינדע די אדער יוגענט פארפירטע "די הייסט וואס

 ניט איז גופא ביכל דאס מילא, העלפמאן. העני פרוי פון
 אין האט פרוי יידישע א וואס פאקט דער אבער וויכטיק,

 דערציאונגס" נייעם דעם פארשפרייטן געוואלט יארן ער80 די
 גאטלאבער אברהס״בער אז און צייט, יענער פון געדאנק

 איידער דייטש גיכער איז וואס הסכמה, א געשריבן איר האט
אינטערעסאנט. איו יידיש,

11 

צוכטשפיגל דער

 איז דאס און עניי, עיקר צום צוטרעטן אבער לאמיר
 שפיגל". צוכט המוסר_דער מראה "ספר אולמאם זעליקמאן

 פון אויסגאבע אן פאראן איז ביבלי^טעק האווארדער אין
זיך מיר דערוויסן שער־בלאט נון און ביכל, דאזיקן דעם

25 11 מרישפן פילאל^גיען
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 פאר געווארן געדרוקט שוין איו שפיגל" צוכט "דער אז
 פראגער די זיין מסתמא זאל ד$ס יארן. דרייסיק און זעקס

 מען אויב אבער אנווייז, דעליטשעס לויט ,1610 פון אויסגאבע
 ,1 נאמען דרוקערם פון ציפער־סימנים די אויף שטיצן זיך קאן

 אין ארוים איז אויסגאבע ערשטע די אז געהייסן, עס וואלס
 דרוק״מודעה דער פון אותיות גרויסע די אויב ווארים ,1587

 אננעמען, מען מוז דאטע, די ארויסצוברענגען מכוון זיינען
 געווארן געדרוקט איז מיר פאר ליגט וואס ביכל דאס אז

.1623 אין זולצבאך אין
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 מאנומענטאלן זיין )זע אבער שטייבשניידער לויט
 באדלעיאנער דער אין ביכער העברעאישע פון קאטאלאג

פון אויסגאבע זולצבאכער די איז (2583 עמוד ביבליאסעק,

המנוח. אהרן נ״ר זלמן 1

 אויסגאבע, זולצבאכער דעד אין שטייט עם וואס איי .1767—1724
 איז צוריק, יאר 36 מיט געווארן געדרוקש איז בוך דאס אז

 פריערדיקער א פון געווארן ארויסנענומען טאקע גופא דאס
 אויסגאבעס אכס אויף אן ווייזט שטיינשניידער אויסגאבע.

 פון ארט און יאר וועגן ספקות די און שפיגל", "צוכס פון
 אויבג־ דער אין שוין זיך באווייון אויסגאבע ערששער דער

ביבליאגראפיע. דערמאנטער
 ניט איז יידיש צו שטעלונג שטיינשניידערם כאטש
 מאכט ער וואס חידוש א פונדעסטוועגן איז אומבאקאנט
 אין עס שריפט. דייטשער א פאר צוכט־שפיגל זעליקמאנם

 ידיעות זייערע שעפן רואם די אז פארצושטעלן, זיך גדינג
 וועגן ווארט קיין ניט דערמאנען קאטאלאג ריזיקן דעם פון

,2 יידיש־דייטש אפילו אדער יידיש

 מען קאן המציאות יקר א איז שפיגל" צוכט "דער אז
 האבן באטין ניט און ניגער ניט וואס דערפון ארויסגעמען

 ביים ארטאגראפיע יידישער ער ד מיט באנוצן געקאנש זיך
 אני געמווט ה$ט ערשטער דער ספר. דעם ציטירן
טראנסקריפציע- לאט־יגישער א לאטצעם הערמאן צו קומען

 ספר דעם אברוסן זיין סגר שטיינשניידערן צו טענה די 2
 און בצרעכטיקט נעווים איז חזטס( 761511)115 ותז3£€וו1[18) ,דייטש״

 אוים, ס׳ווייזט ווי אבער, איז דערפאר ספר. דעם צו נאר ניט שייך איז
 דעם געמאכם קלאר נים האט ער אז ש״שן, אויפצוווארפן יושרריק ניט
 וועלכע ,צוכטשפיגל", פונעם אויסגאכע דער פון דאטע רער מיט ענין
 אלם שטיינשניידערן ביי פיגורירם אויסגאבע דאזיקע די ציטירם. ר׳ ד״ר

 פראג 4 ,1640 לובלין 3 ,1614 פראג 2 ,1613-1610 האנוי 1 אכטע: די
 אפענבאך 7 ,1691 מאין*פראנקפורמ 6 ,1680 פראנקפ-רט-מאין 5 ,1678
.1767 — 1724 זולצבאך 8 ,1716

 געהאט, שוין האט אויסגאבע זולצבאכער דער מיט טעות דעם
 1-116ז3111ז1כ1ב11 (165) באנדי י. קאטאלאג, זיין אין אן ווייזט ש״ש ווי
 ער חשבון: אנדער אן געמאכש האס ער נאר (,604 ,711 ,0ק16ת15

 געקי. איז און 1610 אויסגאבע דער פון יאר 36 די אראפגערעכנט האם
 .1574 זיין געמוזם האש אויסגאבע טע ש ער די אז באשלום, צום מען
אוים• הצנויער רער צו פאלשע. חשבונות ביידע זיינען אמתן דער אין

 און ניט, שייכות קיין גלאט האנשעקזעמפלאר ראבאקס ד״ר האט גאיע
אוים זעם ערנסטער סך א בצזיס. שום אן געווען איז השערה באנדים

איני דעם אין וואם איז, מעשה די נאר אויסרעכענונג; ראבצקס ד״ר
קיין ניט המנוח" אהרן בר .זלמן ווערטער די באטייטן פאל מיקן
ווייני ם. ד״ר ס׳ווייזט ווי דרוקער. דעם פון פירמע די פשוט ס׳איז יאר;
 ",016 116131315611611 011101(616160111 81112132611 (1669-1851״) אין בעי־ג

 זולצבאך אין דרוק יידישע ערששע די בכלל איז ,1904 פראנקפירטימאין
 דרוקער דער געווען איז 1719 ביז 1669 פון .1669 געווארן גענרינדעט

 אהין: בן זלמן משולם — 1764 ביז 1721 פון ליפמאן, אורי בן אהרן
 נאך איז 1766 אויך אהרן״; בר׳ ,זלמן בלויז זיך ער רופס טיילמאל

 דער ודייל זלמן", ,משולם פירמע דער אונטער "אלפש" אן ארוים
 פארזינטיקער דער האט סעמא מהאי פריער. אננעהויבן געווען איז זאץ

 דאך איז דרוקייאר קיין — ,צוכטשפיגל״ דעם געשטעלם שטיינשניירער
 וואם וויינבערג, ד״ר .1767 און 1724 צווישן — אנגעוויזן ניט אים אויף
 איז דרוקן, זולצבצכער 539 פון רשימה א געגעבן בוך זיין אין האט

 זולצבצכער דער אז בצשלוס, צום געקומען סימנים געוויסע פון סמך אויפן
 נאענש• די פון איינעם אין מסתמא ,1733 נאך געדרוקס זיין מוז צוכטשפיגל

 *ענד פצר באטראכטן מען מעג פעסטשטעלונג דאזיקע די יארן. סטע
.(וו ]מ. נילטיק•
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 בא" האט לאטצע אז אגב, אויס אויך מיר געפיגען דא און
 באסין בעת — 1 1680 פון אויסגאבע פראנקפורטער די נוצט
 שיי" מיט אויסגעה^לפן זיך אנטאלאגיע זיין פאר האט

<2 טראנסקריפציע פראנצויוישער א נעאנום
 קיין געקומען דווקא איז באסין ה׳ וואט איו. מאדנע

 האט און ארבעש זיין פאר מאכעריאל נאכזוכן הארווארד
 איז עס ווייל אפנים "צוכטשפיגל", זעליקמאנם פארזען
 יידיש־העברע• אלטן אן מיט צוזאמען איינגעבונדן געווען
 די איבער אויסצוגן פון כתב״יד א און ביכל ־ לערן אישן

שטיינער. טייערע פון איינגשאפטן
 טראג• א פון טראנסקריפציע א אז זיך, פארשטייט

 די וואו נאך בפרט איין, ניט קיינכאל זיך גיט סקריפציע
 שרייבונג פראנצויזישער שיינעאנוס אין אותיות ששומע

 "גאבע" ווארט דאט גרעסער. נאך שוועריקייטן די מאכן
 דארף (,30 )זייט אנטאלאגיע דער אין שטייט עס ווי למשל,

"גאב". זיין גאר
 פילאלאג וואסאזא געוואונדערט, זייער זיך האב איך

 טראנסקריפציע דער אין ארט איין אויף האט שייגעאנו ווי
 גרינג גאנץ איז וואט צ, א אויף ל א פארבייטן געמוזט

 ביי איז אזויערנאך און כתב, " ווייבערטייטש אין טון צו
 עם אגעזעץ. געזעל פשוטן א פון געווארן באסינען

 קוק א נים האט שיינעאנו וואט חידוש א געווען פיר איז
 ,3 תם רבינו פעסימיטטישן פון שיר העברעאישן אויפן געטאן

 גע" וואלט ער וואו איבערגעזעצט, פריי האש זעליקמאן וואט
 עט און אוייב", ואוהב רע ,׳הרע זיינען ווערטער די אז זען

געזעץ. א וועגן ניט זיך רעדט
 ווערי עטלעכע אויסגעלאזן באסיבען ביי זיינען דעם חוץ

 וואט ווערטער פאר א נאך און וועלט" גנץ דיא "שרייאט טער
 די אויסגאבע. הארווארדער דער אין אויכגעריטן זיינען

לייענען: זיך דארף שורה לעצטע
 דרויש וויל גוטש פר וואז גאט אך

ערדין וו
 די זיך לייענט באכינען ביי כראנסקריפציע דער אין

שורה זעלבע
ווערדען! דארויס וויל גוטעם פאר וואט גאט, א,

 ערשטער דער אין אריינגעקוקט אבער האב איך ווען
 שיר דערזעלבער וואו לעקסיקאן, רייזענס ז. פון דויסגאבע

 איך האב שייבעאנו, לויט אויך (35 )ז׳ געבראכט ווערט
 שיינעאנון. צו ניט האבן איך דארף טענה די אז דערזען,

 אויך און "געזעל", נאר "געזעץ", נים שטייט רייזענען ביי
 איז סמך דעם אויף פאראן. דא איז זאץ פארפעלטער דער
אפגעשוואכט ביטל א אנטאלאגיע באסינס צו צוטרוי מיין

 יידישער דער פון געשיכטע דער צו שטודיעס ניגער: ש. 1
.90 ז׳ תרע׳ג, פנקס דער ליטערצטור.

 פאעזיע. יידישע י^ר הונדערם סינף צנטאלאביע: באסין, מ. 2
.30 ,ז פצנד, ערשטער

 שפיגל, צוכט דער המוסר מראה ספר אולמא: זעליקמצן 3
,3 עמוד כ, וף צויסגאבע זולצבצכער

 צוזאמענשטעלער אזוי ווי וויסן, צו כדאי איז עט געוו^רן.
 באקומען ד^בן קוואל, זעלבן דעם פון געשעפט האבן וואט

פראדוקטן. פארשיידענע
 אנגעגעבן ווערט וואט טראנסקריפציע, לאטצעס אויך

 ארטאגראפיע דער מיט ניט שטימט אפהאנדלוגג, ניגערס אין
 די אדער אויסגאבע. זולצבאכער דער פון אויסשפראך און

 אדער פארדייטשט, ביטל א איו אויסגאבע פראנקפורטער
 למשל אסימילירט, ביטל א ווערטער די האט לאטצע
 געווארן איז ","אוג פון "געווין"; דא שוין איז "גווין"

 "דו און "בעגעהרטט", ניגערן ביי איז "ביגערשט" "אונד";
הערסט". "דו אויף געווארן פארגרייזט שוין איז הערשט"
 ניט איז טראנסקריפציעם אויף שורה: אונטערשטע די

 פון געמאכט ווערן זיי ווען אפילו פארלאזן, צו זיך זיכער
פארשער. בעסטע די

 ביכער יידישע די איבער ארטיקל ענגלישן מיין אין
 אנצו- געגעבן איך האב ביבליאטעק הארווארדער דער אין

 עטלעבע איבערדרוקן באדארפש וואלט מען אז הערעניש,
 אונטערנעמונג אזא איז אוודאי שריפטן. זעלטענע די פון

 אפגערופן ניט זיך האט קיינער און הוצאות, מיש פארבונדן
 כל על זיך ביי אפגעמאכט איך האב פארשלאג; מיין אויף
 פאטאגראפירן געלאזן און אנהייב שטיקל א מאכן צו פגים
 וויסנשאפטלעכן יידישן פארן "צוכטשפיגל" גאנצן דעם

אינסכיטוט.
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"צוכטשפיגל" פונעם כאראקטעריסטיק

 זעליקמאנס מיט באקענען נענטער זיך לאמיר איצט
 מחבר, אויפן אפשטעלן וואט ווינציק זיך וועל איך ארבעט.

 באסינס )אין יארהונדערט טן16 אין געלעבט האט וועלכער
 טן17 אין געלעבט ה$ט ער אז אנגעגעבן ווערט אנטאלאגיע

 צום געהער ער אז זאגן, צו איז ריכטיקער יארהונדערט.
 און רב א געווען איז ער אז ווייסן, מיר יארהונדערט. שן 16

גענצבורגער(. פאמיליע דער פון געשטאמט האט
 דערמיט איז וואס און שפיגל", "צוכט דער איז וואט

געווען? אויסן מחבר דער
 דער פאר טעמים סך א ביר געפינען הקדמה דער אין

 מיידלעך און ווייבער די בוך: פון עקסיסטענץ־בארעכטיקונג
 טוב יום און שבת פארוויילן צו זיך וואם מיט האבן וועלן

 אדער בטלים דברים ריידן אדער לצנות טרייבן צו אנשטאט
 פאר האבן קאנען וועט לייענער יעדער שפאצירן; גיין גאר
 ווערט דא און אנדערע; מיט פארגלייכן זיך און שפיגל א זיך

 ער אז מיינען, ניט זאל מען אפאלאגעטיש: זעליקמאן ,ר
 אויף קאנען וועט יעדערער גיין, ;שטראפן עמעצן ד$ וויל
 גלאט איז דאן געפעלם; אים וואט דאס צופאסן אליין זיך
 אין שפריכוו^רט א אריינצוווארפן איינגעוויינען זיך גוט

אאז״וו. בריוו, א
יענער פון שטייגער לויטן געשריבן, איז הקדמה די
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 מאן, ־ חניכה מין א אין זיך ענדיקט און גראמען אין צייט,
מוחל. אפשר איז לייענער דער וו^ס

 באשטייט שפיגל" "צוכט פון אויסגאבע זולצבאכער די
 זייטן די פון נומעראציע די זייטן. הונדערט איבער פון
 צוויי איבערחזרן זיך קאן "טו" גלאטיק. אלעמ^ל ניט איז

 דף אבער וועט דערפאר "לד", מיש דאסזעלבע און מאל,
 מאפעריאל דער אז אויך, זיך מאכט אמאל אויספעלן. "לג"
תוך. סאמע צום מיר קוסען דא נ^ר כסדר. ניס גייט

 "צוכט זעליקמאנס פון תוכן דער אייגיטלעך איז וואס
שפיגל"?

 עפי" און ווערכלעך צוגויפגענוטען האט מחבר דער
 פון אויך אבער מדרשים, די פון און תלמוד פון גראמען
 בנוגע אלף־בית, לויטן אראנזשירט זיי האט קוואלן, אנדערע

 זיי ער האט דערנאך און הפחות, לכל אות ערשטן דעם
גראמען. אין אויסגעצויגן, מערסטנטיילס איבערגעזעצט, פריי

 ארי־ ביים געהאלטן זעליקמאן זיך האס אלעמאל ניט
ווערטל תלמודישע דאס למשל זין, גינעלן

עניותא" אזלא עניא "כתר
ווי: אט ער איבעדזעצט

שאנד קיין איו ארמוט
ביקאבט שאדין איין פאר אבר

ארמוט זיין שעמן נימץ זיך דארף דרום
טוט איבלש דער רייכר איין זיך שעם נייערט

 ניט לויגט שפיגל" "צוכט פון פאעזיע רער אויף
 צוצי א געהאט האבן גראמען די צייט. קיין פארלירן צו

 זינען. אין געהאט האש שרייבער דער וואס עולם יענעם פאר
 אוישקלייב זעליקמאנס אויף אפשטעלן זיך מען מעג גיכער

 מען קאן מענטשן דעם — אלעמען נאך עפיגראמען. פון
 דער פאראינטערעסירט. האט אים וואס דעם נאך דערקענען
 פירוש פרייער דער אלץ. ניט נאך אבער איז אויסקלייב

וויכטיקער. נאך איז ווערטלעך די אויף
 העכער געשטאנען ניט איז פשוק א איבער דרשענען

 מער ? בעיקאן טראנסים ווי הגדול מאור אזא פון אפילו
 אפגע־ זיך האט דענקער ענגלישער גרויסער דער וו^ם ניט

 פסוק פון אנאליז מיטן אילוסשראציע, דער מיט מער געבן
 די פארוואס ניט אונז זאגט זעליקמאן קהלת(, און )משלי

מאריך. עס איז ער נאר צוגעטראפן, איז עפיגר<ם
 זיך געפינט ווערטלעך און אפאריומען 500 די צווישן

 פרויען. וועגן און פאמיליען״לעבן וועגן צ^ל נישקהדיקע א
 הארץ א געהאט האש מחבר דער אז דרינגען, מען מעג
זיי. — צו אויך אפשר און _ אויף

 שוין אז געיוארן, געוואויר איך בין אים פון עושט
 מיי־ די געתארן ארויסגעזאגט איז מגילה מסיכתא דער אין
 "איבער עסיי בארימטן זיין אין שאפענהויער וואס גונב

מסכים אליין איז און נאפאלעאנען צו צו שרייבט פרויעף

 זץ.2מ01$ 830,חס 2!\173ת€€ח12מ1 01 1.03מז£1ת זע: 1
הכלםס. צווייטע ,11 בדך
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 ראיג שום קיין האבן ווייבער אז דהיינו: דערויף,
איז שפראך תלמודישער דער ניט.

לנשים. יוהרא יאה לא
 ווי: אט איבער עש זעצש זעליקמאן אגן

 אן, איבל ווייבר דען שטיט חשיבות דז
מאן; דעם נאר גבירט עם דען
 גיוואלט, אירש זיך נעמן איבר ווייבר די

א(. לז, )דף בלד. גאר האפרטיג ווערדין אור

 שפראך באוואוסטן גוט דעם אויך ער ציטירט אווי
 ומלבושיהן קלות, נשים של דעתן

גדולות רחבות ארוכות
אופן: מין אזא אויף איבער עס זעצט און

 גווין קליינה האבין ווערשטו הכמות ווייבר פון
 זין קארצי אור קליידר לאנגי האבן זיא

 א(. יז, )דף אין. פאלגשט דוא אי וואול ביטראכט דרום

 *וויי א הערן אוגז ער לאזט נוסח זעלבן דעם אויף
 פדוי; זעכציק־יעריקער רער פון כאראקטעריסטיק טערע

 געוויינטלעך. ווי אפענער שוין ער רעדט ד^סמאל און
ווערטער תלמודישע 7 די אויף

ריהטא טבלה לקל שית, כבת שיתין בת
 פאראפראזע: דאזיקע די מחבר דער ניט

 יארן זעכציג פון ווייב אלט איין
 גיבארן. יארן זעקש פון מייד ין א אלז
 הערצין גיצין פון לושט זיא
 טאנצין, צו אור זינגן צו

 פרייר אליר ביי גערין זא זיין אור
מייד. יונגי שינשט די אלז
 וועלין, האבן מאנין גערין זיא אך גלויב א־ך
גיזעלין. יונגין איין בתולה קיין ניא אלז
 שערץ, דער ניט פר ניא איר אז וואונדרט מיך

 הערץ איר דרום מן פראג
 ביגערט, אופט זיא וואש
 ווערט פליגן דיא איר דער איינר זומר אים

שרייבין. ניט איך וויל איבריג דאש
 בלייבן: ווארט שפריך גימייני עם ד בייא לאז איך

 שמאלץ נאך מילך ווידר געבן דא די קיא אלטי
א(. יד, )דף זאלץ גערין אך לעקין דיא

 געוואגט, אביסל באמערקונג נין אזא איז ארב פאר
 פארגינטזיך ער וואט זרינציקעמאל, דאש ניט דאסאיז אבער

 ער וואו הקדמה זיין אין אן עס רופש ער תי "קסבות׳/ א
 אים ביי באגעגענען נאך מען קאן אמאל זיך. פארענטפעט

 פארצייכיט וואלטן אנדערע וואס שטריך, ראבעלעזיאנער א
ז€.01!€3 ניט אויב ׳ק1ג(11€ג די צווישן

 דער ווי לענגער סך א פאראפראזע די איז רוב דאם
 מאכט אמאל ^בער שפראך, אראפישער אדער העכרעאישער

 דערמיט עפעקט געשליפענעם א באקימט זעליקמאן אז זיך,
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 למשל אס געדאבק. אריגינעלן דעם מאבדענפירט ער וואם
מאמר דעם מיר נעמען
 עולת, מלב שאינה ואהבה תולה, בידו והשרץ סובל

לעלילה ימצאם השטן תפילה, כוונה ובלא
פשוט: עם איז פארטייטש

]הרסה[ רייאן אן טוקן
טרייאן אן ליגן

דאכט, אן און בעטין
דאכט, דער שטן דער האט דריי די

1¥

טירייאק יידישער דער

 און "צוכט־שפיגל" זעליקמאנס לאזן דא תעלן מיר
 הארוואדרעד דער פון אגכיקל אנדער אן אויף געבן קוק א

 יירישער דער — שלמה ,,משלי הייסט וראם בוך א זאמלונג,
 אויסן פאראן ניט איז מחבר פון נאמען דער טירייאק".

 וואס הקדמה, די איבער לייענט מען אז נאר בלאט, י שער
 מיט פול געשריבן צייט יענער פון שסייגער דער ווי איז

 האט שרייבער דער אז אויס, מיר געפינען פארענספערעכטס,
 טן16 אין געלעבט האט און אופהויזן צבי זלמן געהייסן

.1 יארהונדערט
 גע, איז וואס ד״ה געווען, איז צבי זלמן דער ווער

 נאר זיך מען קאן באשעפטיקונג, זיין שטאנד, זיין ווען
 פארשטייי, מען קאן בכלל ידיעות זיינע פון אנשטויסן.

 פראגרע־ א געתאס האס און געלייענט סך א האט ער אז
 איז ער אז אוים, ווייזט עס וועלט. דער אויף קוק סיוון

 ווענדט ער רואו פלאץ איין אין ווארים דרוקער, א געווען
 באליידיקנדיקע וועגן מענה א ברענצעס משומד דעם 2א

 זעלוורט האב צבי זלמן "איך ער: זאגט מחזורים אין שטעלעס
 פוגדעסטוועגן ע״א(. )ל״ג דרוקט" זעלבן דש איינש ]אליין[

 דרוקירייא אויף 2 זיא "דער ער שרייבט ארס אנדער אן אין
עדות". מיר זאגט ןארשטיט
 6זעלב א געהאט האט ער אז גלייבן, זיך לאזט עס

 *גע אים האט רואם נאסור, עקסצענטרישע אפשר שטענדיקע,
 און שטאט־מענטשן, זיינע מיט צוזאמענשטוים אין בראכט

צייט. שטיק א וואנדערן געלאזן זיך האט ער אז
 ווא״ט דאה וו^ס ניט מען ווייס קוק ערשטן אויפן

 קלאר, איז בוך כון כוונה די כאטש באטייטן, זאל "טירייאק"
 דער רואם בלבולים און טענות די אפצושלאגן דהיינו,
 די אנטקעגן געבראכט האט ברענץ פרירריך שמואל משומר

 ]״.11(1180661• 36£6811611(6ז 506131126116312׳״ זיין אין יידן

"טירילאק" בוך זיין געגעבן נאמען א דערפ^ר האט אופהויזן

 לעקסיקאן, רייזענם ז. דרינגט וואנען פין ניט, ווייס איך 1
,אויפהויזען". ווערן געשריפן דצרף ג$מען דער אז אויפלצגע, ערשטע

]ר>ד׳ז. "זיך" אפנים: זיין ס׳דצרף ג

 טענה פאר טענה ג קעגנגיפט. א הייסן זאל טירייאק מחמת
 געהאלטן זיך מחבר דער הא? קאפיטל פאר קאפיטל און

 געהאט האט יענער ווי פוגקט באשולדיקונגס״אקט. ביים
 און קאפיטלען זיבן אויך דער האט אזוי קאפיטלען, זיבן
 סדר א אן טענה צו טענה פון ארום שפרינגט ברענץ הי אזוי
 כאטש נאכשפריגגען אופהויזן אים מוז אזוי לאד, א אן און
גערן. זייער ניט

 גצנצער. קיין ניט איז עקזעמפלאר הארווארדער יער
 דער אחוץ קאפיטל זיבעעער גאנצער דער אים אין פעלט עם

 דער פון דרוק״יאר דעם נוגע איו וואס זייט. ערשטער
 קאט׳ )זע 1615 אין דערשינען זיכער זי איו אויפגאבע, ערש^ער

גע־־ איבערגעדרוקט איז בוך דאס אבער (,2378 ז׳ באדל׳

ס׳באטייט (.66113611111 לאטייניש*גריכיש פון זיך ס׳נעמט ג
גע• לויט קעגנגיפט. חיהשע דאט והיינו: חיהשע", "ד^ס ווערטלעך:

 קעגן ספעציעל תרופה א דאם איז ווערטערבוך, לאטיינישידייטש ארגעם,
 צייט נייער דער אין ביז צלטערטום פון זיך האלט וועלכע שלציגעףגיפט,

 קלאסישע די באשטייט 367 ז׳ (,1923) 17 51001463118 לויט אדיין.
 גריכישן נעראגם קייסער פון צונויפגעשטעלט תרופה, דער פון פארם

 אויך דעדין באשטאנדטיילן, פארשיידענע 70 פון ניט שיר לייבדאקטאר,
 געווארן; פאראיינפאכט צוזצמענשטעל דער איז שפעטער שלצנגעףפלייש.

 £120111־ פיגורירט 1535 פון פצרמצקאפעע דייטשער ערשטער דער אין
 .קדאיפעלד,צהאווארק ביי כצשטאנדטיילן. 12 פון 31־13111 76611303

 ,413 ז' ,1 ,1908 שטוטגצרט ,761£16101ו6ח(16 7ס11<81נן6662;11
 באווייזט צייט מה״ד דער אין נאך—אנגעוויזן. געגוי באשטאנד דער איז
 אין למשל ענלעכע, און (11131461 פארם דער אין ווארט דאט זיך

 פאלקסמעדיציניש א געווארן ס׳איז י״ה(. 13 אנהייב )טצמע ,פאדציפצל"
 (,1163616) ענגלאנד אין אויך גאר דייטשלצנד, אין נאר ניט און מיטל,

 (;61ץ31)< טשעכיע (,111303) איטאליע (,1113016 )אלט:ראנצ׳ פראנקרייך
 ווערטער פרעמדשפראכיקע פינף צלע די .016131(61 : 1373 11 דוו״ב זע

 א.־יף אגצוהערעגיש אן מיט איבערגעצנדערשט, פאלקסעשימאלאגיש זיינען
(.3) "דריי'

 ליטעיצרישע די גיט אושהויזן וואם צייט דערזעלבער אין בערך
 ברור־" "שפה אין הצנאווער נתףנטע ביי מיר געפינען "טירייאק", פארם

 העברעאיש• דעם פון טייטשוואיט א פצר "דריאקם" (:1660 )פראג
 איבער: דאס דרוקט 1744 צמשטערדצם שלמה״, ״קהלת דער ״צרי״.

טריאקס". — צרי״
 היינט, נאך פאלקסשפראך אונזער אין סארצן איז ווארט דאם

 ווילנע, לונסקי, ח. "טראיאגקע". פארם פאלאניזירטער דער ן.ין אבער
אז .ויפונה באבסקע צ ״ש׳איז דערקלערונג: צזא ווארט דעם פא־ ניט

מאכט כעט, פון אויף שטייט חולה( שטארקער 3 )אדער קימפעטארין א
 — האניק און קאקטום שפירעט, פון געמיש א טראיאנקע: א אים מען

איז ווארט דאס .*חולה׳ דעם שטצרקן צו _ פליסיקייט פעטע מין א
— העברעאיש אין אויך געווארן צריינגעבראכט ביצליקן דורך

 ביצליקס אין ארט דעם אפצוזוכן אוממיגלעך איצטער מיר איז ליירער
געזען. וואדט דאס האב איך וואו שירים,

 אוים טייטשט 4217 510ת¥\11( \¥3£ז ק0181<1011 קארלאוויטש,
 קימפעטארינס געגעבן ווערט וואם רפואת בצבסקע א" אזוי: ז(0]3ח<!3

 ברענפן, :פון באשטייט ער ווינקלבראך. צ ביי מצנסבילן לאבונג, צ פאר
 און ווייסער אינגבער דהיינו: מינים, זיבן די פון ווארצלען האייק,
 גצלצגאנטיווארצל, ענגלישיגעווירץ, לצנגער, און פשוטער פעפער נעלער,

 פארשפוג• ל,8טע א אין אריינגעטאן ווערט אלץ דאם אצז״וו. קארדעמאן
 אויוון הייסן 8 אין געהצלטן ווערט און טייג מיט פצרקלעפט און טעוועט

נו.( ]מ. צונויף". זיך טישט עם ווצנען גיו
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 האט בלאט ־ פאדער אויפן אלטארף. אין ,1680 אין ווארן
 ווא־ פון נאד אלטארף, 1680 אויפגעשריבן עבעצער טאקע

 איך ווייס ידיעה די געשעפט האט אויפשרייבער דער נען
 קאן שער״בלאט אויפן מחמת — רעכט איז מיר ביי ניט.
 ווערטער אפגעריבענע - האלב די איגערלייענען נאך מען

 אריגינעלע די איז דאס אז — 1 שלמה״ אלפים ״חמשת
 איבער מיט געדרוקט געווען איז וואס אויסגאבע ערשטע

 די איז שטיינשניידערן לויט האנוי. אין צוריק י$ר 300
״.€£11(10 ז3ז1581ומ3״—זעלט־הייטן גרויסע גאר די פון אויסנאבע

 וואס זיינם בוך א נאך אויף יך אן זיך באציט אופהויזן
 ברייטער זיין זאל אפשלאג זיין וואו הנוצרים", "ספר הייסט

2 דאקומענטירט. מער און
 אויסגאבעס ווייטערדיקע אויך ברענגט ש\יתשנייךער

 ,1680 פון אלטארפער דערמאנטע שוין די ספר: דעם פון

 ביבליאטעק אוניווערסיטעטישער דארטיקער דער אין געדרוקט
 פון איבערזעצונג לאסיינישע א ;3 קריסטן( דורך )אלזא
 איבערזעצונג ־ צוריק א ;1681 ^(,01(61־08) וואולפער יאהאן

 א״ג צתאב א סיט רעדלסהיים יצחק בן זוסמאן אליעזר פון
.1737 הנצחון״, ״ספר

 נאטיץ קיין ניט ניט ענסייקלאפידיא" "דזשואיש די
 אז דערמאנט, ווערט ברענץ אונטער נאר אופהזיזן, וועגן

 אין און דייטש אין בוך זיין דרוקן געלאזן האט ^0(1130860
.4 העברעאיש

 )ברענצם( מומרם דעם אז אונו, דערקלערט מחבר דער
 זיך אויף געמוזט האט ער אז דערעסן, אזוי אים האבן שקרים
דער צו וויסנדיק אפצוענטפערן, אים אחריות די געפען

 ערשטער דער אט פון יארצ^ל צלם אן ש״ש ווייזט ״שלמה״ 1
אויסגצבע.
 צז קאטאל$ג, זיין אין אויפגעקלערט האט שטיינשניידעה 2

 פון געשריפן, "טירייצק", זעלבער דער נאר □פר, בצזונדער קיין ניט ס׳איז
 ציטירט ש״ש אותיות. לצטיינישע מיט וועגן, קריסטנם די

 01111 1135 1011 £138 ספר 111 גלחות £1ת1101<60" טראנסקריפציע.׳ אין
 )38860, 311( 86§611־ז60 716161־ 6111־11611611 1101168 110(1 016(1ז1£65

 8(30168 6161־ (3111־18160; 311( (161־ ]11(160 טובה 00(1 862611160
״11313 1611 311011 311( (1611(8011 10 אותיות יהדות ז^001<60 135860

 דער פראפעסאר געווען איז נירגבערג ביי צלטארף אין 3
וו.[ ]מ. ווצגענזייל. בצוואוסטער

* ]6^1811 £0070'10ק6(113 111, 370: ,£0ז (116 1186 .(ס
0130 !06 10 1)311016! 11 1)113 116 78\6[ 38 17611 38 1305)103)0

30(1 10 1־16131־617״.
 פיינעם א אנגעמצכט דא האט עגסייקלאפידיא" "דזשואיש די

 דאם שטיינשניידערן. בצנוצן פארזיכטיק ניט צוליב צלץ — פלאנטער
 יידיש׳ אין נעשריבן איז ספר דער צז ניט, ווייס שרייבער דער וואם

 צליין, ביבליאגרצפיע פון מייסטער דעם סצרדצנקען צו ער האט טייטש,
 שייך איז עם וואם ״.66101 ״ בצצייכענונג די ווי ניט מער האט וואס
 געדרוקט, נים אבער פאראן, טצקע 8צז איז טעקסט, העברעאישן צום
 אין ש״שן, לוים אויפגעהים, ווערט מצנוסקריפט דער געשריבן; נאר

 ניט — היהודים״ ״צהי נאמען דעם טראגט ער און האלאנד, ליירן,
£]. רער אץ שטייט עם ווי ,היהודים״,

 זיך נעמט ער ארבעט ריויקע א פאר וואס צייט זעלבער
 צתויפגעשריבן זיך דאך פונדעסטוועגן האט ער אונטער.

 גיך אזוי און ופראג", אשבנז דק״ק ישראל חכמי "כל מיט
דערמוטיקונג, שטיקל א באקומען האט ער ווי

 את׳ גשלאגן, ווינד אין קתד אוג׳ ווייב איך "האב
 גיוועזן מויגליך מיר פיל[ ן= ויל זא בוך אוג׳ טראקטאט דיש

בשריבף,
 און אשי רב בר מר ין*ק פאר ניט זיך האלט ארפהויזן

 בישראל גדול קיין ניט וואס מעלה, א פאר אדרבא עס האלט
 א-ן נפשך, ממה ווארים גענומען, אויפגאב אזא זיך האט
 מת זאגן, קאנען מען וועט זאך, געראטענע א ספרל דאס
 מפל טא מומר, דעם בייקומען קאן למדן קנאפער אזא דאך
 ניט "טירייאק" דער זיך וועט אלא בקי. גרויסעד א שבן

בולט. אזוי זיין ניט דורכפאל דער וועט איינגעבן,
 געשריבן טירייאק" "יירישער דער איז אמתן דער אין

 לעבעדיי א איו סטיל דער מוח. לאגיש־יוריסטישן א מיט
 דייטשע(. ריין א כמעט )אבער רייכע א שפראך די און קער

 איגיציאטיויע מער געהאט האט אופהויזן אז קענטיק, איז עס
 און געטא, דער אין דור־חברים זייגע פון מערסטע די ווי
 אויף יושר מליץ א זיין צו אז פארשטיין, צו גרינג איז עס

 געזונט. אריך נאר געלט, נאד ניט געקאסט אים האט יידן
 ווייב זיין נייערט נויט, געלישן אליין ער ה^ש נאד ניט און
ועריה". "ערום געלאזן ער האט קינדער זעקס און

 אר באפיי אודר געלט ערבייט מי ווידר האב "איך
 ער האש אוים, ווייזט דעם, חוץ וועלן". שפארן פאפיר[ ]=
 ער רעדט פלאץ איין אויף ווארים נע־ונד, זיין געמוזט נאך
גערורפט: אים האבן וואם יידן די אויף הארץ דאס אוים זיך

 בעו״ה גליק און את׳ לייד מיין דורך אך אבר "ווייל
 יארן פילן[ פאר ]= וילן ואר לאנד פרעמדע[ ]= ורמדי אין

 זיא דעם נוך יודן, ביזי מיך דוריין מוזן[, ]= מושן ציהן
 מיש וואש וואל אוג׳ האבן, וריאגש גינומן, מייניג דש מיר

 אין ארך גילערנט, את׳ ביזעהן שאדן אוג׳ יאמר מיינם
אאז״וו. הנוצרות" הכתב לשונות

 יענער פאר איו אופהויזן וואם אינטערעסאנט, איז עם
 עם זיך קאנען מיר ווי קאסכאפאליט מער געווען צייט

 ארום געווארן געבוירן איז ער זאגן, לאמיר פארשטעלן.
 צוריק, יאר הונדערט פיר קארגע מיט הייסט דאס ,1560
 אייזער" אן מיט ארומגערינגלט געווען איו יידנטום דאם ווען
 שטודירן צו באוויזן אופתויזן האט פונדעסטוועגן וואנט. נער
 זיין פון משך אין צישירט ער וואט טעסטאמענט, נייעם דעם

 ער ווארים שפראכן, פרעפדע אויך אפנים און אפשלאג,
 לאטיינישן א ה^בן וואם ווערטער מיט כסדר זיך באנוצט

ווארצל. גריכישן אדער
 "קונפרמירט", "פוריגאציון", ווי ווערטער אזעלכע

 אדער "עקסעמפל" ]קהלת[, "עקליסיאשטיקוס" "פורגירן",
 "דיפעני ]פארסייריקונג[, דיפענזיון" איינה "צו ווי פראזן

רילאקכירט" את׳ "לעריג ריין" אין "פור שריפט" סיונאל
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 קאי פערטן אין אפס. עברג1 זיך באגעגענען 1 "ריגישטרירט
 "יושטיצייא" ווארט דאס מיר געפינען ע״ב( )כב, פיטל

הלט"(. יושטיצייא דיא שררה )"איין
 צי מיר קומען ע״א( )כד׳ קאפיטל זעלביקן דעם אין

 צוליב אפצושטעלן זיך לוינט עם וועלכן אויף זאץ, אזא
 קיינם געבן יודן דיא מומר שרייבט "ווייטר שפראך. דער

 מיט אימי דאנקן זיא ]צדקה[. אלמוזען קיין קריסטן
 אוב׳ לוט, דיר העלף אלש אב. ווארטן פאלשן[—] ואלשן

 זיא טון זא עפיש, קריסטן דעם אבר זי געבן גלייכן, דער
 טשיקאווע )די ווערדן..." גילובט זיא מיט דא רום, אויף עש

אוגטערשסראכן(. א־ך האב אויסדרוקן
 וואס: אט ציטירן באך איך וויל קאפיטל זעקסטן אין

קענן". ורשטין ניט פיפל גימיין דער ש ט הי "אונ׳
 זעליק" ביי ווי פארביקער אופהויזן ביי איז שפראך די

 פאלקס- דאס אז הערן, אונז לאזט ער הנם און אולמא, מאן
 אלר ניט "אוב׳ יחוס: קיין ניס אים ביי איו טימלעכע

 מען געפינט גשריבך דייטש הוך זונרר גימיינן דעם דינגש
 ביי. ווי אויסדרוקן בילדלעבע און אידיאמען מער אים ביי

 זולכש איז "מיר פראזע: די שוין למשל אט זעליקמאנען.
 ווארדן" גיוועהט נאז דיא אונטר פרשונן גירינגן ניט פון

 זייני ]אויך[ אך "רוערדן אויסדרוק: ווייטערער דער אדער
 פעגיל "לוזי אדער גשטוסין" בוזאם אין ליגן

 ברענץ[ ]=דעםמשומד דיך מיר "האבן פייגל"[; לייזע—ן
 שוין באווייזט גילאדן" האלז דען אוף אליין יוך דש

 רעדט זעליקמאן בעת שרייבן, אין אדער פובליציסטישן א
נוסח. דידאקטישן סקארבאוון אויפן

 סמואל אויף שמואל פון נאמען זיין איבערבייטן ברענצס
 אנצו־ מיגלעכקייט די אופהויזענען ניט פרידריך סאמועל[=ן

 איז צבי זלמן הוא. כן כשמו מאמר דעם אים אויף רוענדן
 ]אויך[ אך אין ]רוף[ הייס "איך אויפטו. דעם פון צופרירן
 פאררופנדיק זיך יושר, מליץ יידישער דער זאגש סמאל",

 יידישן אין ראלע גרויסע אזא שפילט וואס מלאך דעם אויף
פאלקלאר.

 אריינצו־ זיך אויסן ניט בין איך אז זיך, פארשטייט
 פראדוקטן צוויי די פון אנאליז קריטישן א אין דא לאזן

 פון תוכן דער כיי שפראך, די סיי יארהונדערט. טן17 פון
.2 בפרוטרוט ווערן אויסגעפארשט דארפן ביכער אזעלכע

 ווען אצייט, קומען נאך וועט עס אז האפן, לאמיר
 אויף דיסערטאציע ־■ דאקשאר א אנשרייבן וועט עמעצער

 "יידישער אופהויזנס $דער "צוכטשפיגל" זעליקמאנס
טירייאק".

 אינ׳ ריגישמרירט, איב' מסומן מיט איז תלמוד דער "דען 1
 שטו" זיא רוערדן אוניווערזיטעטן[ —] טי ע שיד ער פ וגי א אויף
ע״ב(. ח, קצפיטל, )ערשטער דירט".

 אבער "טירייאק", דעם קאפיטל נצנץ צ אפ גיט גריגפוים 2
 די איידער ביכל, פון זייט □צלעמישע די מער זינען אין ליגט אים

קריטישע. היסשעדיש די ערער וילצלאגישע

*
 ארטיקל דעם אנגעשריבן האב איך זינט נאכשריפט.

 אריע" ביבליאטעק הארווארדער די האט "שריפטן" די פאר
 געהערט האבן וואס ביכער, 400 פון זאמלונג א באקומען

 זיך האט וועלכער משכיל, אבאסטאנער אלבערטס, משה צו
 גאנץ א אפגעדרוקט און שפראכן סעמיטישע אין געגריבלט

 פון רש״י. אין בלעז״ווערטער די וועגן ארבעט נישקשהדיקע
 האב העברעאיש, אין טייל גרעסטן צום ביכער, 400 די

 אין 30 און לאדיגא אין 25 וואסערע א אפגעקליבן איך
 עברי" אויף פירוש א האבן וואס אזעלכע, ד״ה יידיש,
 *כרעסטא גריגבוימס ווי יידיש, וועגן ביכער אדער טייטש,
אדג״ל. מאטיע

 זעל" זייער דעם געפונען אויך אבער איך האב דא
 הייסט וואם כתובים, און נביאים אויף גלאסאר מענעם

 שערטילס( )שערטלס, שערטליין משה וואס און טוב" "לקח
 ווי ,1604 אין בוך דאס ער האט געענדיקט מחכר. זיין איז

 האט וואס משה", "באר ספר פריערדיקן זיין פון השלמה א
 דער בעת נאר מגילות. די און חומש דעם ארומגענומען

 "לקח דער איז אויפלאגעס, עטלעכע געהאט ה^ט משה באר
מאל. איין באיז געוו^רן געדרוקט טוב"

 אז אן, הערקט באדלעיאנא־קאטאלאג, ששיינשניידער,
 אייגנט־־ גיט ער אבער ,6(11110 גסוחת זגז3 אן איז בוך דאס
 פארביי" רעדט גרעבוים אים. וועגן פרטים שום קיין לעך

 איבער קאפיטל דעם אין חיבור דאזיקן דעם וועגן גייענדיק
 "לעקסי־ רייזענם אין ביכער", באזונדערע צו "פאררעדעס

 מחבר איבערן אנאטיץ פאראן איז אויסגאבע, ערשטע קאן",
 *ווע אין מען אלע נאך אבער "שערטילש", נאמען אונטערן

פירוש. דאזיקן דעם וועגן געווארן געזאגט ציק
 הקדמה די איו צייט, יענער אין ששייגער דער ווי

 אויף קוקנריק ניט גראמען. אין געשריבן און לאנגע א
 דאך מיר קאנען הקדמות, די פון מאן קרעמערשן דעם

 זיי, פון פאקטן וויכטיקע פאר א ארויסבאקומען אפטער
 טרעפט עס אויסגעריסן. איז שער־בלאש דאס ווען באזונדערס

 ווי קלאר, ניט ארוים קומען פאקטן די אז אויך, אבער
 וואו גופא, הקדמה שערטליינס אין טאקע עס זעען מיר
 ז״ל הלוי יששכר לאא״מ בן "משה ער, אז זיך. שרייבט עם

 פון ספר שין דאש ביקומן גיננט שערטן משה כל בפי הנקרא
 זער ווייטר טון זיך אוב׳ הנט, מיין אין גדול ינים*א

 דר טון מפרשים דען אויז פשטים שיני אונ׳ בימיהן, דאריבר
 האט פשטים די אז מחבר, דער מיינט צי אאז״וו. ציהן", צו
 ספר דעם צושרייבן ער וויל אדער אנדערע, פון גענאשט ער
 זאל אויטאריטעט אומבאקאנטער דער כרי אנדערן, אן צו

 פונאנדערצוי זיך גרינג ניט איז עם פנים כל על צוציען?
 געחתמעט איז וואס הקרמה, דער בון תמצית אין קל־יבן

טעט. מיט סוף צום
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 גלאפאר, א ווי □ער אייגגטל>ך איז טוב לקח דעד
 אפילו יידיש אדף פארטיימשט ודעתן ערשטנם ווארים
 פאראן פראזן סך א ביי איז צווייטנס און ווערטער, גרינגע

 תאמרו, כי ווערטער די צו איוב, אין למשל אויסרייר; אן
 גידענקן מיכט איר "וילייכט פאראפראזע: מין אזא מיר האבן

 מיכט איר דז טון טובה דיא דוך מיר מיכט איר כלומר
ב(. )קאפ׳ יאגף גוך איס מיר זולן ווארום גידענקן

 באזונדע" א פאראן בלעסל יעדן אויף איז דעם חוץ
 און דרוש אריין נעמט וואס העברעאיש. אין פירוש רער
מדרשים די און גמרא דער אויף דך פאררופט און פשט



מאביליזאציע דעד פרן ליד אם ד
ט( ע פ ר ע )ד א״ן ם ר ע ד נ א ד ע ט ל א ו ו ר ד״ פראפעפאר פון

 הי־ פון איז אונטן דא גיב איך וואס פאלקסליד דאם
 אונו ס׳גיט אינטערעסאנט: זייער שטאנדפונקט סטארישן

 האט וואס פארצרוייפלונג, און שרעק דער פון בילד א א-בער
 ניט )און פעלקערונג33 יידישע רואיקע די ארומגענומען

 אויסגערופן איז עס בעת רוסלאנד, אין יידישע!( די נאר
 כאי־ ס׳איז .1914 אין מאביליזאציע אלגעמיינע די געורארן

 מאבילי־ די דערמאנט פאלקסליד דאס וואס ראקטעריסטיש,
 פארשווייגט ער נאר פאזיציע־קאמף, בלושיקן דעם און זאציע

 פאלקס־ פארן מלחמה־דעדקלערונג. דייטשע די אינגאנצן
 דער גלייכצייטיק געווען מאביליזאציע די איז באוואוסטזיין

מלחמה. דער פון אויסבראך
 זיך שטיצט איבער דא גיב איך וואס טעקסט דער

 וואט פאלקסליד, אונזער פון פארצייכענונגען אכט אויף
 די פאלקלאר. יידישן פון זאמלונג מיין אין זיך געפינען
 מיר פאר גערוארן צונויפגעזאמלט זיינען מאטעריאלן דאזיקע

 כמעט )ווייסרוסלאבד( מינסק אין 1920—1918 יארן די אין
 אינגאבצן שילער. און שילערינס יידישע פון אויסשליסלעך

 אויף מאנוסקריפטן 453 זאמלונג יידישע מיין פארמאגט
זייטן. 1332

 איך קען ליד אונזער פון היימארט גענויערן דעם
 שטאמען פארצייכעגונגען אכט מייגע פון באשטימען. גישט

 אבער ליגט ראקאוו ראקאוו. פון 1 באר און מינסק פון 7
 אין שטעטל א דאס איז )היינט מינסק פון נאענט זייער
גרענעץ(. ס^וועטישן פון קילאמעטער 4 פוילן,

 אויפקום" די באשטימען זיך לאזט ביסל א גענויער
 אויס- באכן נאר ביט געווארן געשאפן ס׳איז ליד: פונעם ט יי צ

 גרויסע ערשטע די נאך אויך אבער מלחמה, דער פון בראך
 איינדרוק אונטערן זיין צו אויס זעט מחבר )דער קאמפן

 איך וואס פארוואונדעטע, פון טראנספארטן אנסופיקע די פון
 פאזיציע־ דער אויך מינסק(; אין צייט יענע געזען אליין האב

 ווערט העלד דער אגתייבן: שוין געמוזש זיך האט קאמף
 "אקאפעס" אין נאר שטורעם־קאמף, אין פארוואונדעט ניט
 אויך אבער דארף מען קויל. א פון אדעו־ "סנאדאד" א פון
 ווייל ווייט, צו ליד פוגעם צייט ־ אויפקום די אפרוקן ניט

 באך איז מלחמה דער פון אויסבראך פונעם איינדרוק דער
 אל פ ן י קי ף י או באוואוסטזיין. זינגערם דעם אין פריש

 לידניטגעקענטאנטשטיין ס א ד האט אבער
 דילעצטע :1917 פעברואר״רעוואלוציע דער ך נא

 איין שפורן איז ניט וואסערע איבערלאזן געמוזט וואלט
 מיר האט £ וואריאנט פונעם פארצייכענערין די טעקסט,

 זיננען געהערט 1916 אין שוין האט זי אז דעיציילט. אגב
 זיינען זכרונות כראנאלאגישע אזעלכע אמת, ליד; דאס

 קומש מיר ביי זיכערע. קיין ניט זייער געווייבלעך ליידער
 1914 סוף אלץ ווי גיכער אנטשטאנען איז ליד דאס אז אוים׳
.1915 אין אדער

 ניט ליד אוגזער קען ט קם טע געדרוקטן א פון
 רי ניט מלחמה״צענזור, רוסישע די ניט ווייל ארויסקומען,

 מלחמה״פירנדיקער אנדערער ס׳איז וועלכער א פון צענזור
ליד. "אומפאטריאטיש" אזא אפצודרוקן ערלויבט וואלט מלוכה

 אז (,0ס?8) 4 ערקללרן פארשרייבערס 8 די פון
 א פון אדער בעטלער א פון געהערט ליד דאס האבן זיי

 מחבר דער אויך ער ל בעט א איז מסתמא בעטלערקע.
 פונעם לענג די ריידן: השערה דער פאר ליד. ם נע ו פ

 די און כאראקטער עפישער מאס געוויסער א אין דעו־ ליד,
סטראפעס. די פון פארבינדונג קייטלדיקע
 מינסק אין מיך האב איך וואס איצט, באדויער איך

 אדער בעשלער צו דירעקש טעקסט נאכן געווענדם ניט
 פול" מער באקומען זיכער דאן וואלט איך בעטלערקעס:

 ס׳האבן וואס די א-ידער טעקסטן, בעהערע און שטענדיקע
זיכרון. זייער פון שילער די איבערגעגעבן מיר

 מיט אז מיינען, צו טעות א געווען אבער ס׳וואלט
 פאלקס־־ א ווערט וואריאנטן גוטע צוויי אדער איינעם אפדרוקן

 זינגער, יעדער פארעפנטלעכט: פולשטענדיק שוין ליד
 אדער )באוואוסטזיביק זיך ערלויבט בעסטער, דער אפילו

 איינצלבע אין נאר אדער מאל יעדעס אומבאוואוסטזיניק(
 ר ע ל א מ ר א נ דער לגבי שיניים קליינע סך א מאכן צו פאלן

 די לויט פעסטשטעלן גריבג זייער זיך לאזט דאס פארם;
 זייער זיין אמאל קען וואריאנט גוטער א וואריאנטן. א־בעריקע

 אבער פאלס ער ליד, א פון פארם נארמאלער דער צו נאענט
 דער ביי צונויף. ניט פולשטענדיק איר מיט קיינמאל כמעט

 נע" מען מוז פארם גארמאלער דער פון רעקאנסטרוקציע
 פארשריבענע ביזאהער ע ל א אכט אין מען

 : פראגמענסאריש- און ערגסטע די אפילו — וואריאנטן
 נעענשער זיין זיי קענען פונקט יענעם אין צי דעם אין )ווייל

 בעסערע צלגעמיין אין די איידער פארם נארמאלער דער צו
 זיך ווייזט אפט — וואריאנשן(. פולשטענריקע מער און

1126 שריפט; סילא^גיש?
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 נישט רעפרעזענטירן וואריאנטן איינצלנע די אז ארויס,
 יעטווירערע וואס פארמען, נארמאלע עטלעכע נאר איינע,

 *פארשפרייטונגס גאשטימטן איר געוויינלעך האט זיי פון
 מען דארף דעמאלט רעדאקציעס״ן; ]"לאקאלע ראיאן

 די פון שייכות גענעטישע קעגנזייטיקע דאס פעסטשטעלן
 *ארויסבא אזויערגאך און פארמען נארמאלע פארשיידענע

ם. ר א פ ר ו א די קומען
 פארם נארמאלער דער פון רעקאנסטרוקציע דער צו

 האט מען ורען דעמאלט, ערשט צוטרעטן אבער מען טאר
 און וואדיאנטן, פארשריבענע ביזאהער אלע צונויפגענומען

 *אפצו גלייכסטע דאה איז דאן ביז בעסער. איז מער וואט
 פולשטענדיק; אנדערן, נאכן א'ינס וואריאנטן, אלע דרוקן

 פאר" מען און פארגינען ניט דאט זיף מען קען טאמער
 אים מען קען וואריאנט, גושן ס ר דע אזוב ב א מאגט

 *פאר וואריאנטן איבעריקע די פון און אינגאנצן אפירוקן
 *אוים אן אלע, טאקע אפווייכונגען, ע אל צייכענען

 צום איינס נאענט זייער זייבען וואריאגטן די אויב נאם.
 טען קען צאל, היפשער א אין פאראן זייבען זיי און אנדערן

 טעקסט נארמאלן פראוויזארישן א רעקאנסטרואירן
 אייגצלנע די אין אפווייכונגען ע אל גענוי ברענגען ארן

 האב אדע מעט דריטע ע ק י ז א ד די אט וואריאיטן.
 איצטיקער דער אין אויסגעקליבן איך

ט. ע ב ר א
 אזוי־־ איז אפ דא אים דרוק איך וואס טעקסט דער

 ט ס ק ע ט נארמאלער פראוויזארישער דער ערנאך
 אדעד דריי א נאך באקוטען זאל איך מען ליר. פונעם

 געמוזט געווים אים איך וואלס וואריאנטן, אנרערע פיר
 טעקסט מיין איז דאך ערטער. פארשיידענע אין פארריכטן

 פוגעם פארם בארמאלער ר ע ת מ א דער צו ט נ ע א נ ר ע י י ז
 8 פאדצייבענונג בעסטע ספק אן די ווי נעענטער פיל — ליד

 און סטראפע, צוויישע וויכטיקע די פעלט איר אין )וואט
 די איבערגעאנדערשט(. מוטוויליק זיינען פערזן סך א

 צווישן זיינען טעקסט נארמאלן מיין פון סטראפעס איינצלנע
 די סטראפע, 1 דער אין "געוויין" דער :פארקייטלט גוט זיך

 ארעמע זעלנערס דעם באקלאגן דאס (,11) גאט צו טענה
 פראנט אויפן רעוערוויסטן די אוועקשיקן דאם (,111) עלטערן

 (7) וואגאן אין (,17) וואקזאל אויפן אנקומען זייער (,111,11)

 דעם נאך איינס לאגיש גייען (71) פאזיציע דער אויף און
 זיך צווישן זיינען x^^ ביז 71 סטראטעס די און אנדערן;

 *כאראקטערי איבערחזרן דורך פארקייטלט און באהאפטן אזוי
 ך ע מעגל נישט ס׳איז אז אאז״וו, פערזן ווערטער, סשישע

ארויסגעפאלן. זיין עם פ ע זיי צווישן א ד ל א ׳ז ס
 אזא אויף איז פארמאג איך וואס מאטעריאל דער

 באפרידקנדיקן א צונויפצושטעלן אויף גענוג גאנץ אופן
 פארי דא זיינען פארט און ;טעקסט נארמאלן פראוויזארישן

 אז אויסגעשלאסן, ניט צב״ש ס׳איז קשיות. פאר א בליבן
 דער פאר גיין 111 סטראפע די זאל טעקסט גארמאלן אין

 מאטעריאל דער איז ווייטער (;£0 )פארגלייך 11 טטראפע

404

 האב איך אז קארג, אזוי 711—7 ע פ א ר ט ס ר ע ד פאר
 רעקאני צו גארניט דערוועגט ניט בכלל דא זיך

 "די־ אפדרוקן מיט באנוגנט זיך כ׳האב און אירן, ו סטר
 וואריאנטן. אלע גרייזן( אלע מיט )ד״ה גענוי" פלאמאעיש

 איינציקער איין אין בלויז פאראן איז סטראפע 7 די
 דער פון פערז פערטן )דעם 3 אין דהיינו פארצייכענונג,

 דארש אבער £, אין אויך מען באגעגנט סטראפע דאזיקער
 סשראפע ווייטערדיקער דער אין פארבלאנדזשעט ער האש

 )ווייל 8 אין נאר מען באגעגנט סטראפע 711 די אויך אריין(;
 פונקציע, זעלביקע די דערפילן 8 אין פערזן צוויי די כאטש
 קופעני דער פון סוף צום דובלעט א נאר אבער זיי זיינען

 גאגצע אין פאראן איז 71 סטראפע די סטראפע(. דיקער
ר א פ צוויי אבער רעפרעזענטירן זיי נאד וואריאנטן, פיר

 )דער ערשטער דער אין רעדאקציעס: ע נ דע יי ש
 "סנאראד" א פון געשראפן העלד דער ווערט (£8 ? עלטערער
 )גז( צווייטער דער אין ד(, על פ צושטעלט: )גראמען

 שטיין(. שטיין: )גראמען קויל" "ערשטער דער פון
 צווייטער דער פון וואריאנטן די אז זיין, געמאלט ס׳קען

 סטר$י די פארמאגט ניט אגהייב פון שוין האבי רעדאקציע
.711 און 7 פעם

 טעקסט נארמאלן פראוויזארישן פונעם ארטאגראפיע די
 אייגענע ד^ס נארמאליזירט, פארזיכטיק מיגלעך ווי איך האב
 אפאראט"(, "קריגישן דעם )אין הערות די אין נוסחאות יענע
 נוסחאות יענע מ$ל; ע כ ע ל ט ע צו פארצייכנט זיינען וואס
 מאנוסקריפט, איין אין בלויז פאראן זיינען וואם
 אנשטאט ווען אפילו גענוי, דיפלאמאטיש אפ איך דרוק

 ווארט־אויס ווען אדער רעים ג געשריבן איז ,׳גרויס"
אנשטאש־ן. שטייט-נ

 פון אונטער זיך שיידט וואריאנט א פון ווארט א ווען
 אויס" דער מיט בלוין טעקסט נארמאלן טראוויזארישן דע□

 ספעציעל אן ניט איך ווייז אויסלייג, מישן אדער שפראך
אפווייכוגג. דאזיקער דער אויף

וואריאנטן די פון רשימה

 1043€מ פארשריבן: .389 זייט ,118 מאנוסקריפט—

\.11.16 דעם סטראפעס דריי ערששע די :באקומען

 אין געתערט .1920 .111 .12 דעם פיר לעצטע די ,1919
,7111 ,71 ,17 — 1 סטדאפעס:._1917 ערך אן מינסק

4.> פארשריבן: .1020—1019 ז׳ ,355 מאנ׳ —8

 פון מינסק אין געהערט .1920 .111 .8 דעם באקומען:
 צווייטע )די x^^ — 111,1 סטראפעם: — .1918 בעטלערקע א

 לאשיינישע אין שפעטער צוגעגעבן איז 17 פון העלפט
אותיות(.
 פארשריבן: .1036 — 1035 ז׳ ,361 מאג׳—ס

 מינסק. אין געהערט .1920 .111 .10 דעם באקומען: .33ם0ו.8
לעצטע ביידע )די 11 ,2,1 צ1 + 4,3 ,111 ,1 סטראפעס:
סדר(. פארקערטן א אין געשטאנען תהילת זיינען סטראפעם
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 .0300 140007* פארשריבי: .1039 *ז ,363 ,מאג—ס

 פון מינסק אין געהערט .1920 .111 .12 דעם באקומען:
 רוסישע )מיט 111 — 1 סטראפעס: .1917 ערך אן בעטלער א

אותיות(.
 00103 פארשרינן: .1050 — 1049 ז׳ ,368 ,מאג—£

 אין געהערט .1920 .111 .16 דעם באקומען: .904638033
̂ 11—7111,71,17 ,11 ,111,1 סטראפעס: .1916 ערך אן מינסק

 1^00063 פארשריבן: .1064 — 1063 ז׳ ,372 מאג׳—£

 מינסק אין געהערט .1920 .111 .18 דעם באקומען: יז.6ג7
צ.11-7ש,4,3 711,71,111,1 סטראפעס .1919 בעטלער א פון

 0300 1*3670- פארשריבן: .1092 ז׳ ,385 מאג׳—ס

 מינסק אין געהעהט .1920 .111 .29 דעם באקומען: .0030
 דער און מעלאדיע די נאר — .1918 ערך אן בעטלער א פון

 דאם אותיות, לאטיינישע )מיט 1 סטראפע פון פערו ערשהער
רוסישע(. מיט ווארט לעצטע

 032 פארשריבן: .1038 — 1037 ז׳ ,362 מאג׳—14

 רא־ אין געהערט .1920 .111 .10 דעם באקומען: <!.30300800
 ,2 ,1 ,4 7111 ,17 ,111 ,1 סטראפעס: — .1917 ערך אן קאיו

 אין אן ווייזט אליין פארשרייבערין )די X1! ,4 ,3 צ!
שוין(. זי געדענקט אלץ ניט אז באמערקונג, א

ע י ד א ל ע מ

(0 מאנוסקריפט דעם )לויט

1
מאבליואצע דער פון טאג ערשטן דעה
;געוויין א יאמער, א געווארן איו

 מאבליואצע רער פון טאג צווייטן דעם
שטיין. געבליבן געשעפטן אלע זיינען

 1—1 1! (,1 פערז )נאר 1 0 ,1 ,?1£ £ י,1>£ן ,1 0 ,1 8 ,1 א :1
 ׳£0 מאבליזצצע —0^ ערשטער־ דער ,14££ס08 ערשמן רעם

 געווארן איז 2 — 0 1406040... ,08 מאביליזאצע ,£1£4\ מאבליזצציע
 א יאמער א — 8 געוועזען ]![ אין עם ,00 געווען איז ,£1£1^פ

,14£1)3 געוויין גרוים א ,0 גיוועין גרעים א מיט יאמער 8 געוריין
 צווייטער דער ,££8 צווייטן דעם 3 — £ געשרייא א און קלאג א

 מאבליזאציע ,£0 מאבליזאצע — ט 30£6ק0 ,£10 אנדער רעם
 אלע איז ,£1^ט געשעפטן אלע זיינען 4 — 08 מאביליזאצע ¥£!£,

 פאברי• אלע זיינען א, געשעפטען ד־א געכליבען זיינען ,0 גישעסטון
.8 זאיינען פאבריקון אלע £, קין

הימל, אין גאט דו גאט, דו אוי
 שטראף: מין אוא אנגעשיקט האשטע וואם

מענטשן מיט וועלט א צונויף קלייבסט די
שאף! ווי גלייך אוועקעט ויי טי״ייבסט און

גאט דוא נאט דוא אי 1 — .111 £ ,11 ם ,17 0 ,11 :11
 □, 011 21.18 £07, £01 00 £, פון גאט דוא גאט, דוא אוי ,0 אין
 אראם \?ט, אנגעשיקט 2 — זיסער רו גאט און ליבער דו גאט איי
 געשטראף גדיים ,0^ שטדאף מ־ן — 0 אנגימאבט £, געשיקט ]![
 37 ,0 ט—כלייב מיא ג,£, קלייבסט דו 3 — 0 פארבראך £,

ויי טרייבסט 4 — יונגע אלע □£,0 מיט וועלט א — ס 06:007

 א״עגעט — 0 שיכט מיא ,0 103007 £, זייא טרייבסט דוא
,13 3660 2 30880, 74 די תי אוועקעט £, וויא גלייך ,0 וויא גלייך

111
מאמען, רער וויי און טאטן דעש וויי אוי

ואפאסנאי: א וון א האבן וואם
קליידער שאלדאטסקע די אן עם טוט מי

באי. אין גלייך אוועקעט עם שיקב מי און
 וויי אוי 1-4114 ,11 £ ,11 £ ,111 0 ,11 0 ,11 8 ,111 א :111

 ]![ דעמ ,0 07^ 13111 ,£1££7^ טאטן דעם— 14□ וויי ,££08.^
 — 00 וויי ££, וויי אוי ס,8^ וויי און — 0 מאמען דער ,8 פאטער

 טאטון דעם ,8 מוטער דע־ ט, 07 £6? ג13!0ש0 ^£אס, מצמען דער
 ורענן:[ £, תאבון זייא אז ,0.^ ה^ט וו^ם ,£18 ה$כן וואס 2—0
 3 — 3 זון איין ,14££ם0\, זון א — 0 האט מען £, האט עט
 ם, 00 00 40 ,£4 אין אן ־ץ,£8\, די אן — 14££ מען ס,087.\ מי

 מען ם,8\, מי 4 - 0 זאבון ,140 003.^ קליידער — 0 אבעט
.-.13820,0£ גלייך אוועכעט \, גלייך אוועקעט אים — £ מע ,14£0

14 אים ££, גלייך עם ,3 גלייך אם עם ,0

!7

 געקומען, וואקואל אויפן בין איך ווי
 .שטיין געבליבן איך בין פל^שששאדקע רער אויף
 עלטערן, ליבע מייגע געזונט, זייט
אהיים! קומען וועל איך צי ווייס, גאט

£, האב איך וויא 1-41114 ,17 £ ,111 8 ,17 47
 געקומע־ ,11 אנג־קומען ער איז וואקזאל אייפען ,8 זיינען ן ן! וויר יא ה
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 פלא• — £1£ אויפן ,87 רער אויף 2 — 7 פאעואל אויפן איך כין
 מיר זיינען ,£1£7 איך בין — 8 פלאטפארמע ,14£7 שטשאדקע

,14£8 עלטערן ליבע — 8 7£1]6, ,14 £7 געזונט זייט 3 — 8
 ,14£8 אהיים קומען וועל איך צי ווייס, גאט 4—7 קינדער און פרוי
.7 זעהן נים נדנד שוין זיך וועלן מיר

 געזעגונט, אדיין וואגאן אין זיינען מיר וויא :17 ט
הענט. די פאר זיך מיט האבען

 געקומען, פאויצע דעד אייף בין איך ווי
העמד. א־ין אין כאדאשים דרייא

71
 גיקומען, פאזיצע אייף זיעען מיר ווי :7 8

 צושטעלט. אונז האטון אקאפעס די אין
 געריסען, דורב]![ מ׳ר האט סנאראד א

פעלד. מיטען אין ליגון געבליבען איך האב

 געקומען, פאזיצע אויף האב איך וויא :7£
העמד. איין אין חדשים דרייא

 געפלייגון, בייא פאר איז סנאראד א
פעלד. פרייען דעם אויף איך האב געפאלון

 געקומען, פאזיציע דעד צוא נאר בין איך וויא או, :111 ץ
שטיין. געבליבען איך בין אקאפע דעד בייא

 געטראפען, מיר האט פולע ערשטע די
שטיין. א וויא איך בין ליגען געבליבען

 פאזיציע, אויפן איך פאר פארן :7 7
 שטיין. געבליבן איך בין אקאפעס די לעם

 אפן, אנגעטו מיר האט קויל ערשטע די
שטיין. א ווי ליגן געבליבן בין איך און

711
 געבליבון/ דאך איך בין פעלד מיטון אין :71 8

גוט. ניט גלייך מיר איז געווארון
 צוגילאפן, איו סאניטאר דער ביז

בלוט. מיט איך בין אגיגייבגען

 פערליטען, איך האב ווייטיגן וויפיל או, :17 £
צוגיין! געקומען זיינען סאניטארן איידער

7111

 צוגעלאפן, איז סאניטאר רער ווי
 נעמאכט. מיר ער האט פערעוו׳אוקע א

 פארליטן, איך האם ווייטינן וויפיל
געכראכט! לאזארעט אין מיר האט מי ביז

 1 ,4 פערז )נאר 1714 ,7 £ ,71 £ ,711 8 ,717 :7111
 סאניטצר א £, סאניטארן דיא וויא ׳87 סאניטאר רער ווי 1 — (.2 און

 געקומען זיינען ,14 געגאגגען בו מיר צו איז ,£8 צוגעל^פן איו-£1£

 פערעווייזקע ,148 פערעוויאזקע 2 — 7 דערזעהן דאס האט £, צוגיין
 איך 3ה< 3 — £ זייא ואבען £, טער ,1437 ער ה$ט — ££7

 — 7 אוועגעלייקט מיך מען האט נאסילקע אויפן ,8 האב אך]![ ££,
 האכען זייא איידער ,8 האט מי וואנען ביז £, האט מען ביסקון 4

 מען האט סאזיציע אייפען ,7 מיך מען האט לאזארעט אין און £,
.14 מיר

צ!
בעמל, מיין אויף מיד איך ליג לינן
וואנט. די ווי איך כין טויב
 עלטערן, ליבע מיינע שרייפז, אייך קען איך
האנט. רעכטע די פארלארן האם איך אז

 ,711 £ (,4 און 3 פערז )נאר 2 ,1 11! 0 ,7111 8 ,711 7 :
 ליגן ££, מיר איך ליג ליגן 1 — (.4 אין 3 פערז )נאד 714 ,71 £

 בעטול אויפון ,£8 בעטל מיין אויף — 8 דאך ליג איך ,7 איך ליג
 ווי — 7 כלאם און £, טייט און ,£8 מויב 2—7 לאזארעט אין £,

 ,14££08 שרייבן אייך קען איך 3 — 7 ווי גוט £, וויא אזייא ,£3
 קינדער און פרוי ,£1££08 עלטזרן ליבע — 7 אוועק שרייב איך
 פ-רלארן — 6 האט איך ,148 האג איך ,££7 האב איך אז 4 — 7
.14£ מיין ,£087 די — 14 אנגיווארען ,££037

X
 פארלארן, איך האם האנט רעכטע די

 גיין; ניט מער איך וועל פאויצע דער אויף
 עלטערן, ליכע מיינע שרייפן, אייך קען איך
אהיים. ניכן אין קרמען שוין וועל איך

££, איך £- מיין,£6 די 1 .-£711 £, 7111,8 צ:
 פאזיציע ,£8 פאזיצע — £ אויפון ,£8 רער אויף 2 — 8 דאך איך

 אץ קומען מעל איך אז £, גיכען אין קימען שון וועל איך 4 — £
.8 שיין שאליים ביי פאר איך £, גיבון

ניקומען, אהיים פין איך ווי
וואנט; אן קאפ זיך שלאגט מאמע די

פארגאסן, האט זי טרערן וויפיל
האנטז א אן דערזען מיר האט זי אז

8 4 ,3 ,111 0 ,X(2 און 1 פערז נאר,) 1,£7111£צ-. 
 וויא £, נאי בין איך וויא או, £, האב איך וויא ,8 בין איך ווי 1

 מיין ,8 זיך שלאנט מאמע די 2 -- 0 דערהערט ראם האט מאמע רא
 גינומען צי]![ האט £, געשלאנון מאמע דיא האם ,1■ זיך שלאגט מאפע

 דעי• מיר האט זיא אז 4~£ א ז האט ,£8 האט זי 3 — 0 בלאפון
 האב איך וואם £, א פעלט מיר אז דערזען האט דא אז £, א אן זעהן

.8 רעכטע די פערלארען

\1ו
כיטער, ער יי ז איו האיט א אן

 כרויט שטיקל א אויף פאהדינען ניט קען איך
 לעפען, מיין נאט, ליפעה צו, זשע נעם
טויט! דעם טיר אויף אן שוין שיק

11\ : 8 1 — .7114 £ ,X £ ,X1 14 ביטער זייער איז. 
 רעכשע די £, לעמרן ציא שלעכט איז £, ביטער זייער ]![ דארך איז
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 ניט קאן מען ,3 ניט קען איך 2 — 3 פערלארען דאך איך האב האנט
 שטיקעל א אייף — £ צרא שווער איז עם ,14 צוא רואם מיט ניטא £,

 — 14 ברייט £, ברייט שטיקול א £, ברוט שטיקל קיין אוף ,8 ברייט
 ליבער דיר, בעט איך ,14 לעבען דעם גאט, מיר, בא צוא זע בעם 3

 אך £, גאט ליבער דוא גאט, דוא אוי £, לעבען מיין צוא נעם גאט,
 אראם שיין ,£3 מיר אויף אן שוין 4 — 8 הימעל פון גאט דו גאט, דו

.14 מיר גיכער וואס £, גיך

 און פארענדיקט געהאט שוין האב איך והוספה[.
 ווייג־ מ. ד״ר וו;ן ארטיקל, דאזיקן דעם דרוק צום אפגעשיקט

 מא־ דעם פון וואריאנטן דריי אז אנגעוויזן, מיר האט רייך
 באסטאמסקיס ש. אין אפגעדרוקט זיינען ביליזאציע־ליד

 -106 ז׳ ,1923 ווילנע פאלקסלידער", יידישע קוואל, ״ביים

 פאר־־ געוויינטלעך מיך האט מינוט ערשטער דער אין ,103
 וואריאנטן, נייע דריי די פריער קען איך ווען ווייל דראסן,
 רעקאנפטרו־־ ביים אכט אין גענומען געוויס זיי איך וואלט
 איך ווען אבער טעקסט. נארמאלן פראוויזארישן דעם אירן
 דא אז דערזען, איך האב איבערגעקלערט, מאל א נאך האב
 ליי" דעם ווייזן צו געלעגנהייט טע גו א פאראן אפשר איז

 גענוג א )אפילו וואריאנט נייער יעטווידער אזרי ווי ענער,
 און ליד א אויספארשן ביים צו אונז העלפט שלעכטער(

 ווא־ טעקסט; נארמאלן דעם רעקאנסטרואירן ביים ספעציעל
 באקרעפטיקט אדער פאריכט וואריאנט יעטווידער רים

אויספירן. ביז־איצטיקע אונזערע
 כארצייכנט ,1 נומ׳ ,108 — 106 ז׳ באסטאמסקי —]

 ווא־ דאזיקער דער .1921 ווילנע אין באסטאמסקי ש. דורך
 באוואוסטע: אהער ביז אלע פון פולסטער דער איז ריאנט

 פון 111 סטראפע וואס מערניט סטראפעס; 12 אלע גיט ער
 ¥ און 17 צווישן טעות ע״פ דא שטייט מעקסט נארמאלן

 שטארקע ערטער פארשיידענע אין בארמאגט טעקסט דער און
פארם. נאדמאלער דער פון אפווייכונגען מוטוויליקע

 וואריאנט. ,1 נוט׳ ,107 — 106 ז׳ באסטאמסקי — 1<
 באס־ ש. דורך גובערניע ווילנער אדער ווילנע אין פארצייכנט

 ארוים" דער איבער גיט טעקסט דאזיקן דעם פון טאמסקי.
 פוגאנ" זיך גייען וואס פערזן, 9 ווי מערניט לידער געבער

 ,4 און 3 11 ,4 פערז 1 סטראפע : ] וואריאנש טיטן דער

.4 און 3 71 און 4-1 111

 מאר• ע. פון גענוטען .2 נוט׳ ,108 ז׳ באסטאמסקי — £
 דער גובערניע. ווילגער פון אויך מסתמא זאמלונג, גאלינס

 סטראפעם 6 בלויז האט וואריאנט שלעכטער געבוג דאזיקער
 קומען )דא 4,3 ¥ ,111 ,1 דהיינו מעקסט, נארמאלן דעם פון

.¥1 און צ11 ,1צ פערזן(, גייגעשאפענע צוויי צו איצט

 דריי נייע די וואט אין טון, קוק א איצטער לאמיר
 רעקאנ^ מיר דורך דער מיט פונאנדער זיך גייען וואריאנטן

ליד. דעם פון פארם גארמאלער סטרואירטער

 צ און טומל צ 2 — ]£ מאביליזצציע 1 (.1 £ ,4 11< )]!, ן
 צווייטן אויפן 3 — (14£08 גווי £ געיייי! גרוים צ ], גע,־ויין גרוים

(.£3 )ווי £1< פצבריקן צלע 4 — ]£ מ$ביליזצציע — £

 דו 3 — ] גאט אוי, געט, גרויסער 1 (.4,3 11 א ,11 )] ןן

 טרייבסט דו און 4 — ] צונויף נעמט מע ,1< צונויפגענימען האסם
]. די ווי זיי טרייבט מע און <!, די ווי זיי

 וויי אוי (,14 )ווי ] טצטן דעם וויי 1 (.11 £ ,1111( ,1¥ )] 111
 דער תיי אוי — £ פאטער צום וויי און (,3 )ווי 14 פ^טער דעם

 ווער £, האבן זיי וראם 2 — £ מוטער דער צו וויי און ,1< מוטער
 מע 3 — ]. פצרשוין אזא אויסגעהאדעוועט האבן זיי ,1( האט עם
 שיקט שיקן און <{, שיקט מע און 4 — (14 )ווי ] אין אן — £14]

 אים ££(, )ווי 1< באי אין גלייך אים — ] הייסט מע און £, מען
]. גיין פאזיציע צום (,14 )ווי £ באי אין

 אויפן 2 — ] צום — (3 )ווי ] זיינען מיר מי 1 (.111)] 1¥
 — (8 )ווי ] מיר זיינען — (8 )ווי ] פלצצפארמע — (9£ )וזי ]
]. וועלן מיר 4 — ] עלטערן טרייע — ] מיר זייט 3

ווייטער(. )זע ¥11 — ¥
 שמערצן וויפיל 3 — ] געקומען מיר צו 1 — !¥(.11)] ¥111

]. מ׳האט — £( )ווי ] איידעד 4 — (8 )ווי ] האב איך — ]
 לצזצרעט אין מיר מ׳האט ווי ,3 ליגן און 1 (.1,1¥£)]\ £4

 — ] ווי !( £ )ווי טויט איך ליג ליגן £, טויב אין 2 — ] געבראכט
 צז 4 — ] שרייבן בריוועלע צ וועלן דאך וואלט איך £, כ׳קען 3

]. מיר פעלט פעלן נאר £, מיר פעלט פעלן
1 (.X]) X צום 2 — ] אראפגענומען מיר מען האט [ — 

 אפשרייבן ברית א וועלן דיר וואלט איך 3 — £( )ווי ] סאזיציע
]. קומען איך וועל אינגיכן אז 4 — ]

^1 (.X1 ]) X גע" 2 — ] געלעזן בי־יוו דעם האט מילמע די 
]. רעבטע די אן זון דעם דערזען זי ווען 4 — ] זיך זי האט שלאגן

^^1 ¥(. £ ,\11 )] X פעלן הצנט רעכטע די ], רעכטע די אן 
 אוי, מצמעניו, ביטער, £, כ׳קען וועלכע מיט 2 — £ מיר דאך פעלט

 וואלט איך £, ליבעד דער מיר בעסער און 3 — ] טויט דער ווי
 יונגן צ צראפגעשיקט וואלט 4 — ] פצרדינען גצם צין צרויסגיין וועלן
]. ברויט טרוקן שטיקל מיין אויף £, טויט

 וואריאנטן נייע דריי די ניט אונז גיבן זעען, מיר ווי
 רע" ביזאיצטיקע אונזער זיכער אויף בייטן צו רעכט קיין

 אין xו1—¥111 און 1¥—1 סטראפעס די פון קאנסטרוקציע
 מא" נייער דער אדרבא, אפילו; ארט איינציקן קיין

 באשטימטקייט ווייניקער צי מער מיט באשטעטיקט טעריאל
 אינטע־־ איז פונדעסטוועגן פעסטשטעלונגען. פריערדיקע מייגע

 אין נאר )ניט גובערניע ווילנער אין אויך וואס רעסאנט,
 פערז־אויסלאז קורצער צו דער באוואוסט איז מינסקער(

 דא אויך וואס (,114£ם3 ווי )£ געווייף גרוים ״א 2 1
 "געשעפטן" אנשטאס ן" ק י ר ב א "פ טיילמאל זיך באגעגנט

 אויך, קומש (1< אין ניט )אבער ] אין 4,3 11 אין אז און
 אנ" רעגירונג דער קעגן באשולדיקונג א ,0 אין ווי פוגקט
גאט. צו טענה דער שטאט

 מאטע" נייער דער אבער איז אינטערעסאנט גאר ביז
 פריער, זיך האב איך וואס ,¥11—¥ סטראפעס די פאר ריאל

 צו אונטערגענומען ניט בכלל אויפווייזן, אין דוחק צוליב
רעקאנסטרחדרן.

 פולן איין געהאש אהער ביז מיר האבן ¥ סטראפע פון
 געהאט £ וואריאנט דער נאך האט דעם חוץ (;8) וואריאנט

 פארבלאנדזשעט דא האט וואס ,4¥ פערז דעם זיך אין
פערזן די פון ק'יטכענל> תחילתדיקער דער צוליב )משמעות
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 נארמאלן דעם פון 71 סטראכע דעד אין ^(1 און 37
 פולע די ] וואריאנט דעד אונז ברענגט אצונד טעקסט.

ליד: דעם פון 7 סטראפע

 אדיין, וואנאן אין זיינען מיר ווי : 7 ]
 העבט, די פאר זיך מיר האבן פראשטשאיעט

 — געקומען פ^זיציע צום זיינען מיר א־ידער
העמד... איין אין מאנאטן דריי
 צווייטע די ווייניקסטן צום גיט 1 וואריאנט דעד און

סטראפע: דעד פון העלפט

 געקומען, פאזיציע דעד אויף איז ער ווי און :1111.
העמד; איין אין מאגאטן דריי

 נייגעשאפענע צוויי 1. אין צו נאך קומען דעם צו
:פערזן

 געקומען, פאזיציע דעד אויף איז ער ווי און
פארברענט. אים פייער דער האט גלייך

 אץ געהאט ביזאהער מיר האבן סטראפע 71 די
 פארשיי• אינגאנצן צוויי צו געהערן וואס וואריאנטן, פיר

 וועגן זיך רעדס (£8ערשטער) דעד אין רעדאקציעס: דענע
 דער אין ד(, ל ע פ :ט ל ע ט ש ו צ )גראמען "סנאראד" א

 )גראמען "קויל" אדער פולע" "ערשטער דעד וועגן צווייטער
 וואדי־• נייע יי דר צו קומען אצונד שטיין(; שטיין:

 מיר געפינען £ און 1< וואריאנטן די אין )]<!£(. ן ט אב
רעדאקציע: צווייטע די ספק שום בלי

>1 17:.....................................................................

¥

 געטראפן, מיר האט קויל ערשטע די
שטיין. א ווי איך בין געבליבן

אקאפע, דער אין מיר איך ליג ליגן און : 71 ם
 טויט, יונגן א פון אויס זיך כ׳היט און
 געטר^פן מיר האט קויל ערשטע די

שטיין. א ווי איך בין געפאלן און

 ], וואריאנט אין $ן מיר טרעפן שווערקייט גרויסע א
 "סנאריאד", דעד דעדמאנט זייט איין פון ווערט דא ווארים

 זייט צווייטער דער פון רעדאקציע, ערשטער דעד אין ווי
 צווייטער: דער אין ווי שטיין, שטיין: גראמען די זייבען

געקומען, פאזיציע צום זיינען מיר ווי :71]
שטיין, געבליבן אקאפעם די ביי מיר זיינען

פארבייגעלאפן, איז סנאריאד א
שטיין. א ווי עלנש שוין ליג איך

 קאנטאמי־ א מיט טון צו ספק בלתי האבן מיר
 סטראפע דאזיקע די רעדאקציעס. ביידע פון נאציע

 בערך ] וואריאנט דעם אין געהאט לכתחילה מסתמא האט
 פערז לעצטער ר דע אז י ו אז £, אין ווי פגים אזא

 ר א 1 ״שטיין״ ט י מ ניט ן ז א ל ע ג ס י ו א ך י ז האש

 צוגעהאפטן איז ווארט דאזיקן דעם צו ד"; ל ע "פ מיט
 נאכקומענדיקער דער פון פערז ערשטעד דער געווארן

 איצטער וואס אאז״וו, ליגן צו פעלד אין סטראפע:
 שפעטער ערשט לופטן. דעד אין זאגן צו אזוי ער הענגט

 עפעס פון 71 סטראפע דער פון רעדאקציע צווייטע די איז
 ]• וואריאנט דעם אין אריינגעדרונגען וואריאנט אנדערן אן

 אין אהער ביז פארמאגט מיר האבן 711 סטראפע די
 צוויי די )ווארים 8 דהיינו וואריאנט, איינציקן און איין

 אצונדערט ניט(; שייכות קיין בעצם אהער האבן £ אין פערזן
 אמת איז וואס וואריאנט, צווייטער א ] אין צו אונז קומט

 לעצטער דער פון השפעה דער דורך פארקרימט שטארק
ליד• דעם פון סטראפע

 ביטער, זייער איז ליגן צו פעלד אין :711]
 טויט, דעד ווי אוי, מאמעניו, ביטער,
 געקומען, מיד צו איז סאניטאר דער איידער

ארויס. ביר פון איז בלוט טייכן

 דער וועגן איצטער ווייסן מיר אז מיינט, אלץ דאס
 באס" אדאנק סטראפע זיבעשער און זעקסטער פינפטער,
 פונדעסשוועגן ;פריער ווי מער סך א וואריאנטן טאמסקיס

 אויפ" אלץ נאך ט ם ק ע ט ן ל א מ ר א נ דעט מיר קאנען
טיילנווייז: מערניט שטעלן

.........................אדיין וואגאן אין זיינען מיר ווי
הענט; די פאר ויך........................................ !•

 , — געקומען פאזיצע דעד אויף ויינען מיר ]?[ כיו
העמד. איין אין חדשים דריי

¥1
:רעדצקציע ערשטע

 געקומען, פאויצע דער אויף ויינען מיד ווי
]?[; צושטעלט אונו מען האט אקאפעם די אין

פארבייגעפלוינן, איז סנאריאר א
פעלר. מיטן אין ליגן געבליבן איך בין

: רעדצקציע צווייטע

 געקומען, פאויצע דעד אויף בין איך ווי
;שטיין געבליבן איך בין אקאפעם די ביי
 נעטראפן, מיד האט קויל ערשטע די

שטיין. א ווי איך בין לינן געבליבן

¥11

געבליבן, דאך איך בין פעלד מיטן אין

 צוגעלאפן, אין סאניטאד דעד ביו
בלוט...........................................
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 רעקאנסטרוק" פולקומער מער און גענויער מער א צו
 דער־ ;אנען זיך מיר וועלן פארם נארמאלער דער פון ציע

 רשות אונזער אין האבן וועלן מיר ווען ראן, ערשט שלאגן
 זיך ווענד איך ליד. אינוער פון וואריאנמן מער סך א

 וואס לייענער, אלע צו בקשה דרינגלעכער א מיש דעריבער
 ס א ד הערן צו אויסקומען זיי וועט עס אדער געהערט האבן
 גרע־ די אויסער )כפרט ע י צ א ז י ל י ב $ מ דער פון ליד

 גובערניעס(, ווילנער און מיגהקער אמאליקע די פון ניצן
 אינגאנצן און גענוי אויפשרייבן דאס ואלן *ז אז

£10165801• :)אדרעס צושיקן מיר דאס זאלן און

 טעקסטן די צושיקן קאנען ייוו״א פון קארעספאנדענטן די 1
 פר$פעם$ר איבערגעבן וועט וועלכע מיםיע,(3ק עסנאגראפיסעד דער צו
]רעד׳[ מצטעריצלן. שייכותדיקע עלע נדערם$נען8
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 ביים געמאכט נאנטל א — ל״נ ע ק ס א ל .102

שטיוול. אין טילעק
 שטיוול פון אונטערשלאק ל״נ_דער ע פוטר .103
כאלעווע.

*

 לערער, גראב שטיקל א — ל״נ פ א ק ס י ו ט ש .104
קאפן. די פארשוינען צי קיגדערשיכלעך, ביי געטאכש

 ווייך טארט געמיינער א - מ׳ (513]2) ז י י ל ב .105
לעדער.

זוילן־קאנט. די — פ ע ר ט .105
 פון טייל ערגסטער דער _ ל״ב ע ו ו כ א פ .107

לעדערשטיק.
לערער. גלאנצנדיק א — ר י ק א ל .108
 גרינלעכערהארט אגראבער, — רונדלאקיר .109

קיר. לא
 אין מאכט שוסטער רער וואס אלץ, — ספוד .110

 קאמאשנמא־ פון ער קריגט כאלעווקעם )די קאמאש נייעם
כער(.

 ביי קאפע פון משופעדיקייט דאם — ספאד .111
קאפעס. דיקע הויכע,

שוך. פון דרויסנזייט די — ספאלע .112
 דעם גיט וואם פליסיקייט, אזא — ר ו אז ל ג .113

גלאנץ. דעם לעדער
זויל, טאפעלטע א — ל״נ ע ק ו ו ו ס א פ .114
 דעם אפצופוצן טוך שטיקל א— פיצלאפן .115

וואקס.
 וואס לעדער, שטיקל _דאם הונסטפאט .116

 די דעם אויף אנצומ^כן כדי טילעק, אויפן אן מ׳נייט
רייטער. פארן שפארנעם
 —וויינזיפ א צו איי אן ווי ס׳פאסט .117

ארבעט. שטיקל גוט אן ארויסגעקומען ס׳איז ווען
 דעם מען רופט אזוי — טהרה־ברעטל צום .118

שיך. די אפשיקנדיק שוך־מאגאזין,
 אר די סעזאףצייט,— פורים איז היינט .119

ברענט. בעט
*

 געמאכטע שלעכט אויף מען זאגט—ס׳יערט .120
שיך.

שוסטער. געמייבער א — קאפטשאזש .121
 געמאכט—ת חלו אפאר אויפגעטערכבט .122

שיך. פאר א
ווערטל. א — שיך די לעבן ט י י ג ער .123

שניידער־פאך פרן .11
גראסמצן רו^לף ה' יורך איפערגעגעבן

)אנציגער(. אנצוג .1
)מ׳ס(. ל״נ מארינארקע .2
)ורן(. ל״ג וועטט .3
 פאר א פון ע צ י ו ו ע ג א נ איין — ל״ג ז י ו ה .4

 הויז^ש — מערצאל ;הדיון פאר א ארעד הויזן די ;הויזן
הויזענעם. אדער

 פאלסן, אנצוג, טייל ל״נ)פ׳ס(-דער פלייצעס .5
פלייצעט. די אויף היבטן אאז״וו פעלץ

 זעלביקע די ביי — )פשאדקעס( ק ע ד א ש פ .6
פאדערשייל. דער מלבושים
 ביי חייך דער אין טייל דער — )אץ( ל אקס .7

אקסלן. די
 נ־ ו א א פון באשטייט _ )קעלנער( ר ע נ ל א ק .8

 )אויבערקאלנער אויבערקאלנער און טערקאלנער
 איז פעלץ א ביי למשל, ווי סחורה, שטיקל ראם הייסט

פוטער(. דאם
 די מ׳האלט וואו טייל דער _ )ערמל( ארמל .9

 איגע־ טייל דער — מל ר א ער ט נ או פון באשטייט הענט;
 — אויבערארמל און פשאדעק, צום אדיין ווייניק

אריץ. לופט דער אין טייל דער
 ביי סחורה שטיק דאס—)לץ( ל״ג (3) ט ס יי ל .10

זענען. קנעפלעכער די וואו פאדשעווקע, דער
 ששיקל איינגעבויגענע דאס—)ק׳ס( ל״ג ע פ א ל ק .11

קאלנער. פון המשך דער פשאדקעם, די אויף סחורה
 דער ביי אויבן טאש די — בריסטשעשכיע .12

קלאפע.
 טייל אונטערשטער ?דער—1ל״ פאדשעווקע .13
 דעם צו ספעציעל אנדערע, פון געמאכט שוין אנצוג, פון

סחורה. באשטימטע צוועק
ערמל. די פון פאדשעווקע די—ער ט פו מל ער .14

 וראם ביט סחורה, שטיקל דאס—׳ן(0ל״ג) פאט .15
 ניט$ איז ספארט״אנציגער די אין סאשן; די צו ריד׳עקט

פאט. קיין
 לאך דאס—אך ל פשוט ט׳אדער אך ל כ גליי .16

צוצוקנעפלען.
 ארופגענייט דאסל$ךאיז ווען—מ׳ פרענעלאך .17

שנירל. דין א מיט
 מען שפירט נון צווייטע די ;)נענט ל״ב ט נ א נ .18

 שטיקער צוויי ס׳באהעפט וו^ם דאס, )נעט(, נאט — שרואך(
סחורה.

 דער פון סחורה שטיקל דאס—עם ק סט ו פ ווי .19
 “ארא אריין; טאש דער אין אריינגענייט איז וואס טאש,

טאש־פארשעווקע. די שוין גייט פערצו

* נ1'קע סחורה ששיקל דאס—)ב׳ן( )ט( ג א בעל .20



422 מלאכות פון טערמינאלאגיע רער צו — ווינטער ש. 421

 טאש דער אין אריין גייט וואם וויפוסטקעם, די איבער
פשאדקעס. די לעבן

 קנעפלט פעלץ א ביי — )פ׳עס( ל״ג ע ק ל ט ע פ .21
פעטלקע. א מיט נאר קנאפלאך, מיטן גלייך צו נישט מען

 אנגענייט בענרל שטיקל א _ )ה׳ס( גער עב ה .22
 דערויף קאלנער; פון אראפערצו פאדשעווקע דער אויף

מלבוש. דעט אויף מען הענגט
 צר־־ וועסט דער אויף היגטן — )ש׳ן( ל״ג ל א נ ש .23
צושנאלן.
טארנט. הריזן טייל דער — פעדערהויזן .24
הינטן. הויזן טייל דער — ן ז י הו ער היבט .25
 אויבן סחורה פאס דער — )פאסקעס( פאסעק .26

שעלקעס. די צו קנעפלעך די אן מ׳נייט וראו הויזן, די ביי
 דעקט וראם הזיזן, די אין פארגט — )ל׳ן( ץ א ל .27
קנעפלעך. די צו

 געוויסן א ביי פאסיקל אזא — )מ/( ט ע ק נ י י מ .28
 די פון עקן די ביי סאמע הינטן, ארומגענייט הויזן, פאסאן

קאמאשן(. די )ביי נאגעוויצעס
 ארויס־ מיינקעטל, קליין א — ל״נ ט נ א נ ש א ל .29

 מילי־ די וואו )דארט, הויזן די ביי זייט דער אין געלאזט
לאמפאסן(. די האבן טערלייט

 נאנט די—ל״ב שריטנאנט אדער קראקנאנט .30
זיך. באגעגענען ביידעפיס וואו אריין, אינעווייניק הויזן די אויף

הויזן. די אינמיטן באגט די — תחת .31
 הריון, די אויף הינטן סחורה די — מ׳ ס ע ז ע ג .32

מ׳זיצט. וואס אויף
 צווייטער דער אויף — פ׳ ץ כ ע ער ט יגפי י א .33

 איו דאס זענען. הויזנקנעפלעך די וואו ארט דעם פון זייט
פאדשעווקע־סחורה. א פון שדין

)פאלטענעס(. פאלטן .34
 א ביי פליגלען די — )קליידער( מ׳ ד י י ל ק .35
 קען אבידערזעצן בייט וואט פראק, א ביי אדער שניטראק

אפוירנעמען. ויי מען
 אשניטראק ביי לייסט די — )ר׳ם( רעווער .36

אנגענייט. זענען קנעפ די וואו דארט,
פאלטן. א ביי הינטן שניט דער — ר ע פ ס א ר .37
מ׳פרעסט. וראם מיט — מ׳ אייזן .38
 שניידט וראם בעל־מלאכה דער—צושגיידער .39

סחורה. די צר
 לייסטן מיט טישל אזא — ל״נ ווערקשטעל .4)(

ארוס.
 מ׳נעמט וואס מיט מעטער, דער — ל״ג מאס .41

מאס. די
 פרא מ׳נייט וואס פעדעם, די — )ה׳ן( ט פ ע ה .42
וויזאריש.

*

 דאס נישט מ׳דערקענט אז — יען י נ וי ר .43
גענייעכץ.

 פון גענייעכץ דאס מ׳רערקענט אז — ן פ ע ט ש . 44.
מאשין. דער

בענדל. א מיט עק אן מ׳פארנייט ווען—ן ע י ע מ א ל .45
 זייט איין איינרייאיקע-אויף אנציגער: מינים .46

קנעפ. די זייפן ביידע אויף—צוויירייאיקע און קנעט די
 אויבער־־ דער צו מאטעריאלן די — ן ט ודא צ .47

 סך )א אאז״וו. קנעפ, פאדשעווקע, די ד״ה סחורה, שטער
 נאדל", די "פאר בלוין באצאלט שגיידער דער נעמט מאל
 מיט ארבעט אן ער נעמט מאל סך א און ניי־־געלט, ד״ת

צודאטן(. זיינע

בעקער־פאך פרן .111
כרזשאנםט$ווםקי מאיר ה׳ דורך איבערגעגעבן

 וועלכער אין כלי, די — בץ( ;53)!] ל״ג בייט .1
טייג. דעם מ׳מאכט
 דער פון צודעק האלצערנע די — מ׳ ל ק ע ד .2

בייט.
 ס׳איז וועלכן אריף לייסטל, דאס — ק א ד נ א פ ש .3

דעקל. דאס אנגעלענט
 טיילט וראם מחיצה, די — מ׳ ט ע ר 3 ע מ א ט .4

טיילן. צוויי אויף בייט די סונאנדער
 בייט די וועלכע אויף פיס, די _ בי^לק^עס קא .5
שטייט.

מאס. א אלם קליינס א לעפל טשווארטקע-א .6
 וועלכן אריף געשטעל, דאס—ל״נ (3) גארנעגל .7
גארן. צום געבעקס דאס ארויף מ׳לייגט
און מ׳ עט בר ט וי ר ב .8

ברעטער(. )ספעציעלע זעמלברעטמ׳ 38.
 טייג שטיקער שביידט —ל״ב טייגל־מאשין .9

זעמל. צו
)פאנען(. ל״ג פאן .10
וועגן. צום — ער ט כ ווע גע .11
 יבער ש ט וי בר .312 און זעמלשיבער ,12

)שיבערם(.
 וואסער, קאלט מיט צעבער א__ל״נ לעש .13

אויוון. פארן שטייט וואס
אויוון. דעם אויסצוקערן — ש י ו ו ר ע ק .14
קוילן. די ארויסצושארן (0) קאשער א — ע ק י ר ג .15
 אנגע פון בייטן די אפצוקראצן — ר ע צ א ר ק .15

טייג. קלעפטן
*

ברויט. דאס איבערצושמירן — יבער שטרי .17
ק. ע פ א ק ש .13
 אין אויוון, פארן עפענונג די - ל״ג פיס"גריב .19

שיבער. דער ס׳שטייט וועלכער
אויוון. אין עפענונג די — ל״נ ריטש .20
 אין אויוון אין עפענובג די — ל״ג יקטיר צ .21

הייך. דער
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 צושטאנד. ערשטן אין טייג דאס —אנפריש .22
גייט: דערנאך

ר. ע י ו ז ל י פ .323 און ר ע י ו ז ב ל א ה .23
 מען טוט טייג א אין — מ׳ ק י ט ש ג ו ו י י ה .24

הייוונשטיק. דאם אדיין
 פאר• ן; ז י ר ר פויזנער; זעמל: מינים .25

קייזערקעס. מאנטוווקעס; גלאטע; ך; ע ל
צאלפארמען(. ביידע )אין ל ג י י 3)ר׳ן(- ל א ג א ר .26
 רונדיק ט; י רו ב לאנג מיגיםברויט: .27

הייוונברויט. און ט כרוי
 צו• מאכש וואס אייבער, — צוקעריבעקער .28
קערלעך.
 וועלכע אין פושקעס, די —)ב׳ן( ל״ב בלעך .29

צוקערלעך. די אדיין מ׳לייגט
 וואס ן, ט פ א ז פארשיידענע די — געשמאק .30

 שמעקן, ואלן זיי צוקערלעך, די אין אריינגעטאן וועדן
למשל. זויערקייט, צו

מאלער־פאך פון .17

כרזשאנסטאווסקי משה ה׳ דורך איבערגעגעבן

 בעל־• אזא מען רופש לאדזש )אין מאלאזש .1
מאלעד(. — מלאכה

 ווייסן צו ערשטן(3) בערשם א—ץ ע י ו ו א ק ו ו א ל .2
סופיטן.
פענזל. ארונדיקער —שטילאווע .3
פענזל. מין א אויך - י ו ר א ק ו ו ו ק ה .4
 צו פענזלכע דין קליין א —ר ע צי כ י שטר .5
כאסעקלעך. דעע מאין

 אויף אונטן גלייכקייט. די כעסטן צו — ל״נ ר י ב ש .6
א דא איז שייר רער

משא. שטיק א — אן פי .7
מוסטערן. די שאבלאיירן צו - ר ע ר י נ א ל ב א ש .8
 מארפאר אויסצוארבעטן טרפן, צו —ל״ג שוואם .9

מארכירן. ארעד
אדערן. מאכן צו — דורכציער .10
 שאבלאן אויך: הייסט —)מ׳ן( מ׳ מוסטער .11

דעסנס(. די אדער )מערצאל-דעסענעם ן ס דע !ש׳ען(;
 דעסן דעם פאר וואנט דער אויף — ק א י ל ש .12

 שלעקל דין א גאר שלעקל; א אדער שלאק א מען ציט
— הייסט
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ל. פער וי ל .13
הויפטשלאק. פון שלעקל דאס — ך י ר ט ש ט נ ו 3 .14
 פאראן סופיט; )עקשטיקן(-אויפן מ׳ עקשטיק .15

עקשטיקן. פיר
סופיט. אויפן — מ׳ ק י ט ש ל ט י מ .16
סופיט. אינמיטן פונקט — ל״ג ר^זעטע .17
כופים. אויפן באפוצונגען בולטע _ וונענקא .18
סופים, אויפן ארוס און ל״ב-ארוס (3) סט ליי .19
סופיט. אויפן ארבעט בולטע — מ׳ געדמס .20
ע. ט א ל פ .21
א. ק ל א ה .22
 מאל־ א )פאראן פענזל אמין —ער פ ע של .23
שע ט א אויך פאראן ל; ז עב פ ב י שרי א און פענזל

ק(. א ש ט
 פארי א שפאכלעיען קיטעיען, צו —כטל א שפ .24

לאגע.
פאדלאגעס. שמירן צו — ץ ע ווי גא א ר .25
מאכן. צו גלאטיק שטיין א —ס מ פי .26
ר. י פ א פ ס א ל ג ,27
)פץ(. — ז י ר פ .28
פאדלאגע. א שמירן — ן כ י י ר ט ש .29
 מאלט דעם אויף—ר י ע ל׳ א ק אדער(11) נד ו גר .30

דעסנס. די מען
 ווי אויסזען ס׳זאל או אזוי, מאלן — מאזירן .31
ברעטער.
 דער הייסט — לאמפעריא אדער ז^קעל .32

אוגטן. שלאק
 דער פון טייל אויבערשטער דער — פאצעטא .33

איינגעבויגן. איז תאם סופיט, ביים באלד וואנט,
 די און פענסטער און טירן די —ן ר קי א ל .34
 סור דער גלאנץ. א האבן ס׳זאל מען, לאקירט פאדלאגע

 גרינטירן, צוערשט אזעלכער: איז ארבעט דער ביי
 כן י די ט ש אדער שמירן שלייפן, שפאכלעיען,

ן. קיר א ל צולעצט און
 שעג־י גדין; ס; לא ב ן: ב פאר מינים .35

 געל; (;11)אוגער שווארץ; רויט; בערלינער רויט;
 קרעפרויט; אומברא; כראמגעלב; שיטגעלב;

ווייס. (;0) ער ב נא צי
מ שלא מלאכה: דער צו באנוצט נאך ס׳ווערן .36

 לא- פאקאסט; צינקווייס; ווינערלאק; ט; יי ר ק
עמאל־לאק. קיר;
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 קלעצקיף דעם פארגעלייגט איך האב 1926 זומער
 טיטול אלגעמיינעם דעם אונטער ארויסצוגעבן פארלאג

 אזא מיט מקורים־זאמלונג דרייבענדיקע א "קוועלברונעם"
 טעאטער־פיעסעס יידישע (11 שמואלבוך; דאם (1 אינהאלט:

 ס׳דארפן ליריק. אלט־יידישע (111 י״ה; טן19 אנהייב ביזן
 טעקסטן, קאמענטירטע און קריטיש־דורכגעקאנטראלירטע זיין

 אוניקומס צו זיך ווענדן פון מי די פארשפארן זאלן וואס
 ווייטערדיקער דער פאר פונדאמענט רעם שאפן זאלן און

 פרינציפיעל פארשלאג מיין האט פארלאג דער פארשונג.
 די אריינמישן ניט דך וועלן עס אויב און אקצעפטירט,

 צושטאנדקומען. זאך די וועט טעמים׳/ "טעכנישע פארנאנטע
 פארעפיטלעכונג אטיילווייזע אז זיכער, בין איך היות אבער

 אוים־ אן דא איך גיב גאנצן, צום שטער קיין זיין ניט קען
באגד. צווייטן צום מאטעריאל דעם פון שניט

*
 אחשורוש־ עלטעדער דער פון סוף־גרענעץ א פאר

 אין הערץ יוסף ווען ,1828 יאר דאס אן איך נעם שפיל
 אדער "אסתר "פאראדיסטישע זיין ארויסגעגעבן האט פירט
 דראמא־־ אינדיווידועלע ערשטע די טוגענד", בעלאהנטע דיא

 ביז אהשורוש־שטאף. פון באדם דעם אויף שאפונג טישע
 פארשיידענע 10 וויסן, מיין לויט פאראן. זיינען צייט יענער

: 1 באמראכט אין קומען וואס טעקסטן,
לייפציק(. אין )כתב^יד אהשורוש־שפיל .1697 (1
 שודסן ביי יל,איבערגעדרוקט3ורוש>ש5אח .1708 (2
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אפערע. איינער גלייך אחשורוש־־שפיל .1718 (3
 אין )בתב־־יר אחשורוש" עט אסתר "אקטא .1120 (4

אקספארד(.
)פראג(. "אקטא" דרוק ערשטער .1720 (5
האמבורג(. אין )כתב־ייד פראגמענט י״ה, 18/17 (6
)פראג(. "אקטא" דרוק צווייטער .1763 (7
)אמסטערראם(. "אקטא" דרוק דריטער .1774 (8
 אט־ )דרוק יודען" דער "עררעטטונג .1780 (9

סטערדאם(.
בערלין(. אין )כתבייד פראגמענט .1820 (10

פיעסע־ אלע געבן איך וויל "קוועלברונעם" דעם אין

 1111111311 זיינע אין איבער גיט לאנדוי ל. ד״ר ווי לויט 1
 פראגי צ באזיץ גצסטערם מ. ד״ר אין זיך גמפ-נט XXX ז׳ 1.6260(13

 איז צי וו.(. מ. )? י״ה טן15 פין ניט שיר פוריס״שפיל צ פון טענט
ן צחשורושישפיל אן אויך דאם

אין טע־יןטער, יידישן פין געשיכטע
מיט; בעצייכנט ווייטער )ד$ 261

 איך האב אויסשניט איצטיקן דעם אין בשלימות. טעקסטן
 לעג? מיט באנוגנט באארבעטונגען געדרוקטע די בנוגע דך

 איך בין אומשטאנדן די ביי אפילו אבער אויסצוגן. גערע
 צווייען אין ארבעט די טיילן צו געצוואונגען געווען
 דעם אויף געטאן דאס האב איך פלאץ. אין דוחק צוליב
 געלאזן (10 ,6 ,1) מאנוטקריפטן די האב איך אז אופן,
 מוז (2) 1708 פון טעקסט דעם אויך ;מאל צווייטן א אויף
 אנאליזירן צו בעסער איו עס ווייל אפלייגן, דעם צוליב איך
 היינטיקס מאנוסקריפט. לייפציקער דעם מיט צוזאמען אים
 ,׳אחשורוש־" פיעסעס: געדרוקטע די איך באהאנדל מאל

 אין אסתר" "אקטא די און (3) אפערע״ איינער גלייך שפיל
(.9 ,8 ,7 ,5 ,4) גילגולים פארשיירענע רע א

*
 וויבאלד מוזן, וואם באמערקונגען, מעטאדישע פאר א

 אנקניפן טעאטער־געשיכטע, יידישער וועגן זיך האנדלט עס
ווערק. וועגווייזערישן שיפערם ד״ר אין

 טעאטער" יידישער דער אין אויפטו שיפערס ד״ר
 ברעק־י און שטיקלעך פון ;2אגרויסער זייער איז געשיכטע

 פארצייטיקן דעש אונז פאר אויפגעשטעלט ער האט לעך
 א זייער פאר ארויסגעוויזן דך האט ער טעאטער. יידישן

 טאמעד און חוש, זיכערן א מיט רעקאנסטרוקטאר שארפזיניקן
 פון ווענט די אין און דאך אין לעכער געזונטע פאראן זיינען

 וואט פאקט, דער נאר שולדיק, דערין ער ניט איו בנין, זיין
 פארארבעשן, קיין צוגעגרייט ניט אים פאר האט קיינער

 האט אנטוויקלונג, דער פון עטאפן די ליניעס, גרויסע די
 שילדערונגען כוללריקע אזעלכע )אין אויפגעוויזן יא ער

 עמעצער זאל טאמער און שטארקייט(. שיפערס בכלל ליגט
 אפגעפארטיקט ניט דך האט ער אז טענה, א מיט קומען

 כשמואל בדורו )יפתח שיפער וואלט פרטים, אלע מיט
 אין ווערטער קרייצענאכם מיט ענטפערן געמעגט בדורו(

 068611161116 (165 זיין פון באגד צווייטן צום הקרמה דער

:0606160 ז>301£18£

 <1011... 113.116 011613 816 £01ק11080,£.־ז 61065 ן606ז
 3061161 20 56111611360, ״101 \5/616116 816 2611 00611 016111

 §61(0100160 151.״ 00611 151 65 011016§11611, 1011 61061־ 06-

5301183ז5161100§ 50 1311§6 20 ¥1/31160, א18 3116 £1026111־3§60
801611 1\10ס0£1־3ק1ס6ס 611681^1 5108*.

 ערשטע די שצצקי, זע 2
 — 215 ז' ״שריפטן״ איצטיקע די

ש^צקי(.
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 מיין לויט פארדינט, האט שבח גרויסן דעט אבער
 וואלט ער ווען און באנד, ערשטער שיפערס בלויז מיינונג,

 ער ווי אזרי ווייגיקסטן )צום אנגעשריבן ניט צווייטן דעם
 אין ווארים בעסער. געווען אפשר וראלט ערשט( אוים זעט
 ניט ווייזן צו מחבר דער שוין קומט באנד צווייטן דעם
 צווישן פרטים. אויף זיך פארמעסט ער אלגעמיינס, נאר

 אויפ־ אלטע די פון טעכניק די ווייזן דא ער תיל אנדערע
 אלטן דעם פון ן סט ק טע די אויך מער: יאך און פירונגען,

 הייסט אנטתיקלונג. בהדרגהדיקער זייער אין רעפערטואר
 נייע ביי און אנדערע, אן גאר איז צילשטעלונג די עם,

 ווייטער גייט אבער שיפער דרך. נייער א זיין מוז צילן
 "רעקאנ־ ער באגד: ערשטן פון וועג אלטן זיין מיט

 ס׳האט און מאס, די אריבערגעכאפט ער האט דא סטרואירט".
געראטן. געקענט ניט

 זיך האבן געלערנטע די געמעל. א אייך גיב איך
 בית־המקדש דער אזוי ווי דעם, וועבן געחקירהט לאנג
 דייטש דעד געקומען איז עם וואנען ביז אויסגעזען, האט

 האט ער אמת, אויסגענומען. מאדעל זיין מיט און שטאדע
 השערות, וויבאלד השערות; אויף בלית־ברירה געבויט אויך
 זיינען פארשער שפעטערדיקע און חילוקי־דעות, זיין מוזן
 שטאדעס פון יסוד דער אבער ;אים מיט מסכים אינגאנצן ניט

געבליבן, איז רעקאנסמרוקציע
 פון שטאדע דער איז באנד ערששן זיין אין שיפער

טעאטער. יידישן
 פרווון זאל עסעצער או געהערט, ווען אבער האט איר

 ליטע־ לויט טריאומף־ארקע טיטוסעס אויפשטעלן
 ווייל ניט, דאס טוט קיינער ניין, ? באשרייבונגען רארישע

 א סך א אויף בילד א באקומען מען קען ארקע דער פון
 טאג, היינטיקן ביז רוים אין נאך שטייט זי וועג: זיכערערן

 בחוש, זי זען צו געלעגנהייט קיין ניט האט עס ווער און
פאטאגראפיע. א פון געניסן קען דעד

 גרויסער א אין זיך פארנעמט באגד צווייטער דער
 נעמט שיפער ארקע. טיטוסעס רעקאנסטרואירן מיט מאס

 און י״ה טן20 פון אפילו און טן19 פון דראמע־פראגמעגען
 ריכטיק, איז געוויס טן.17 פון שטאמען זיי אז פשט, לערנט

 פון שיכטן זיך אין טראגן פאלקסעפ׳לן היינטיקע די אז
 ארוים־־ מוז״זאך א איז עס און דראפע, פארצייטיקער דער

 ברעק־ קלעפן פון אנהייבן אבער שיכטן. די אט צוקריגן
 גאנג, א געווען וואלט דערמיט אויסלאזן כמעט און לעך
 איבער־ געווען ניט גופא תקופה יענער פון זאלן עס ווען

 זיינען זיי אבער דענקמאלן. ליטערארישע שום קיין בלייבן
 פראגמענטן די איידער אנזיכטיקע, מער און פאראן, יא

 אויפי זיינען אחשורוש־שפילן אפערירט: שיפער וועלכע מיט
 י״ה, טן17 סוף פון דערמאנט, געווען שוין ס׳איז ווי געהיט,
 וראם טא י״ה. טן18 אנהייב פון יוסף־טעקסטן און גלית־
דא? איז קאנסטרוקציע די אז רעקאנסטרוקציע, טויג

 אייג־ "דאס ספק: דערזעלבער קושט אליין שיפערן
 יערן ביי אפ זיך שטעלן מיר ווען געווען, וואלט פא:סטע

 אייגנטימלעבקייטן... זיינע אנאליזירן באזונדער, וואריאנט
 די פון אויספיר אן מאכן צו כדאי געווען באך וואלט דאן

 אויספירי די דערפירט אונז ס׳האכן וועלכע צו רעזולטאטן,
 "נישט אליין: אס באלד ענטפערט ער אבער אנאליזף. לעכע

 בעסטער דער — מעטאד איינפאכסטער דער איז שטענדיק
 וואלט וועג דעם מיט גייענדיק תארים פאסיקסשער׳/ און
 פארוואנד־ ער, זאגט באנד, צורייטן גאנצן דעם געמוזט ער

 זיך ווילט אים און ארבעט, ריין״פילאלאגישער א אין לען
 סארבונדן ליטעראטורגעשיכטע נאר פילאלאגיע, קיין ניט
טעאטער״געשיכטע. מיט

 זיך קען מען וואו געביטן, פאדאן זיינען עם אבער
 גוט פריער מוז סקולפטאר א באגיין. ניט פארארבעטן אן

 פריער מען מוז להבדיל שוך א צו און ליים, זיין דורכקנעטן
 "איני פילאלאגיע איז צי איינס, אלץ כאלעווע. די האבן

 אז זיכער, אזוי ניט בין )איך "נורנע" ארער טערעסאנט"
 איך האב להיפוך און לאיגווייליק, אלעמאל אין פילאלאגיע

 דער־ איך נאד איין(, שלעפערן וואס ראמאנען אויך געזען
 א אן געדאנק: קאנסערוואטיוון דעם ארויסצוזאגן זיך וועג

 מיג־ ניט איז אונטערבוי ן ש גי א ל לא פי סאלידן
 אי טע קיין ניט און ליטעראטור־ קיין ניט לעך

 הייסש פילאלאגיע מיט זיך באנוגענען טער־געשיכטע.
 כילא" די איגנארירן קעלער; ביזן נאר דערבויען אפטמאל

.1דאך דעם לכתחילה בויען הייסט לאגיע

 —157 )ז׳ באנד צווייטן זיין אין למשל גיט שיפער

 ווי שילדערונג, דעטאלירטע גענוג א (253 — 250 און 177
 אחשורוש־דראפע. די אונז ביי אנטוויקלש זיך האט עס אזוי
 טעקסשן איבערגעבליבענע אלע פון זיך ער באנוגנט איז

 לייפי דעם וועגן (.1708 )שודט, ינעם אי מיט בלויז בעצם
 איז ער אז ווארט, א אריין נאר ער ווארפט כתב־יד ציקער
 ניט מער ווערט אקטא די פון און טעקסט, שודטם צו ענלעך

 אלץ איו ווייטער אריעס. צוויי פון שטיקלעך ווי געבראכט
 וואס פראגמענט;, יונגע פון אויסדרינגעניש אויף געבויט
 פאלקס־ יידישען צור "מיטשיילונגען די אין געדרוקט זיינען

 ארויס קומט וואס פאלקסלידער. פרילוצקיס אין און קונדע"
 פעלש עס אבער גרייזן; פון ניט שוין רעד איך דערפון?

 דעם אגששאט און פאקשן, קאנקדעטע פון רייכקייט די דאך
אבסטראקציע. שאבלאניזירטע א ארוים זיך רוקט

 דיגען דארף געזאגט אקארשס האב איך וואס דאס
 "פילאלאגישף בענד דריי געפלאנטע מייגע אויף התנצלות א ווי

רוי־מאסעריאל.

 רוסלעני 8 אין איגעשריבן אויסלענדער נ. האט 1924 בערך 1
 בלויז געזען, ניט קיינמ$ל זי האב אליין )איך ארכעט אן זשורנאל דער

 מיינע מיט נג8צוזאמענה אין ז^ל ער רואו איר(, וועגן דערציילן געהערט
 ידישער”אלט דעי• פין אומנליק ד^ס צז געש־יבן, האבן "שטצפלען"
 פילא>§גן צו אריינגעפצלן איז זי וו^ם דעם, אין באשטייט ליטערצטור

 ווי מיר פאר נקטת זיסערע א נ$ך זיין געמאלם קאן צי הענט, די אין
ז צייט לעצטער דער פון צרטיקלען אויסלענדערם
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1

1718 פון אחשוררש־שפיל

 דערמאנט בלויז שיפערן ביי איז חיבור דאזיקער דער
 שאצקי שטיינשניידערן. ביי פארצייכענונג א לויט (250 )ז׳

 און טייל, א ווי מער ניט ליידער נאר טיטול, דעט ברענגט
 קאן "איך (:262 )ז׳ ער זאגט עיקר, צום דערגייט עס ווען
 בא" און אפשטעלן" ניט מעקסטן ]דעם אים אויף זיך דא

 סך א "האט טעקסט דער אז זאץ, דעם מיט זיך נוגנט
אקטא. די מיט ענלעכקייטן"

 עקזעמ־ דעם אויף קוקן צו געווען געוויינט בין איך
 פארצייכנט שאצקי וועלכן ראזענטאליאנא, דער פון פלאר

 ווער־־ שאצקיס פון אוניקום, אן אויף ווי ,3 אנמ' 240 ז׳
 צוויי־־ א נאך באוואוסט איז אים אז דריגגען, מען קאן טער
 טאקע ס׳איז אויב דעפעקטער. קיין ניט עקזעמפלאר, טער
 אן אים האבן צו געוואונטשן זייער געווען וואלט אזוי,

 פאראנענע 13 די אויך ווארים אינגאנצן. איבערגעדרוקטן
 פיל: זייער הערן אונז לאזן אמסטערדאם פון בלעטער

 קא־ קיין ניט איז מרדכי וואו פיעסע, א דא האבן מיר
 שיפער ווי ארויס, ניט זיך זעט עס אבער פיגור; מישע

 אנדער אן וואו אינטערמעדיעס, זיין זאלן דא אז משער, איז
 ווייטער ארויט. טרעט אקטיארן( )אדער אקטיאר קאמישער

 פונקט השכל ר־ מוס דער "אפערע" דאזיקער דער אין איז
 קאמעדיאנטן" ענגליש־דייטשער דער אין ווי אייגעגער, דער

 וואם פאלגן דאדף פרוי א : (128,11 )שיפער י״ה טן17 פון פיעסע
 די איז אינטערעסאנט אויסערגעוויינטלעך הייסט. מאן איר

 דהיינו, שפיל־טעכניק. די אויפדעקן פון פרט אין אויך פיעסע
 פאנטאמימע, פון עלעמענט דער אריינגעפירט דא איז עם

 גייט בילד יעדן ביי בילדער; לעבעדיקע פיר ווייזט מען
 היינט אפשר מיר וואלטן )קאנפעראנסיע "מליץ" דער ארויס

 ערשט דאן ;דערקלערונגען געהעריקע די גיט און געזאגט(
פארשטעלונג. אמתע די אן זיך הייבט

גופא. חיבור דעם רעדן לאזן לאמיר
טיטול: דער

 איינר גלייך אופן נייאן איינן אויף / שפיל / "אדושודוש
 ילקוט ומדרש,/ שני תרגום פון גיצאגין אויו אין אונ' אפרא♦/

 גישטעלט מאניר זאלכי / איין אייף אונ' מדרשים אנדרין אונ'
 ווערט־/ גישפילט קאמעדיאנטן רעכטין / פון עז וויא גלייך

 אונ' פירשטן / פור פרקניגליכקייט היגשטר ■מיט שון אך
 שטיקן / פילן אין יעצונד איוט אונ' /,ווארדן גישפילט הערין

 ווארדן; גיבראכט הדפום לבית אונ׳/ / גיבעשרט גימעהרט/
לפ״ק:" ויקר וששון ושמחה אורה היתד, ליהודים כשנת

 וועלכער אין פעסטשטעלונג, א אלזא מיר האבן דא
 איז פיעסע די אז :ספקן צו גרונד שום קיין ניטא איז עס

 זיי־ הארן" און "פירשטן די געווארן; אויפגעפירט פאקטיש
 ארויסגעבערם דעם פון פראדוקט א געווען גראד מסתמא נען

פאנטאזיע.

 לע־ די פון באשרייבונג די גייט 3 און 2 זייט אויף
 אפ־ די באות. אות זי ברענג איך רואס בילדער, בעדיקע

 ווייטערדיקע די אין און )דא צו איך גיב שטעלצייכנס
און: • בלויז שטייען טעקסטן די אין אליין; אויסצוגן(

 ווערדן, גישפילט רעכט זאל קאמעדיא דיזה "ווען
 מחן זוא לשמוע/ ונחמד למראה )נחמד זיין זאל זיא דאש

ווערדין: גיבומן אבאכט אין וואול פונקטן פולגינדי
 דרייא איין מיט ווערדן גימאכט בימה איין מוז ראשון

 אויף גרוישר איין זיין מוז מיט דער אין .1 צוג אויף פאכין
 איין זיין מוז ימין( )וביד ;2קארדינין צווייא מיט צוג

 שמאל( )וביר חרר; איר )מלכה( דער פור צוג אויף קליינר
)מרדכי(. חדר דאש פור צוג אויף קליינר איין ווידר

 אין ווערדן גיצייגיט הישטארי גאנצי דיא מוז שנית
 אויף ווערדן קארדינין דיא דאש ,4 ציגין אויף 3 שטילין פיר

 ,אונ 5 פרצוקט גאנץ שטין פערשונין דיא אונ׳ גיצאגין
 7 זונדר רידן, ניט אך אוג׳ רירין גליר איין 6 דארף קיינר
 דיא טוט; לאדונג איין דיא וועלכר מיליץ, דער אליין

 האט מיליץ דער ביז שטין פרצוקט אלזוא מוזן אכיר אנדרי
 צום רוקין דען מוז קיינר דאש מערקין צו • גירעט אויז

ווענדין. פאלק
 דיא פור הרויז ערשטין צום קומט אבר מיליץ דער

 מאכט אוג׳ מיטין דער אין שטעלין זיך טוט אוב' קארדינין
פאלק. דעם פור קאמפלעמענטין זיין

מיליץ: ואומר

ג.[ א ל א ר ]פ
 ליכט גינאדין גרויז גאטס ווייל
 גשינין אן גינעדיג אונז
 8 גידיכט פאלש המנז פון אונז אונ׳

 — אגטרינן, גימאכט וואונדר מיט
 צייט מאנהטש דיזי מיר דרום

.9 צעליפרירין צו פפלעגין

פרייר הערצנש אונ׳ גיזאנג לויב מיט
פזאלירין צו 10 היגשסין דעס
טיראנייא גרושי המגש דער
 ענדיט קאפף זיין[ —ן זייא אויף
 פר׳־יא אח׳ לאז גאנץ גימאכט אונז אונ׳

פאלענדיט. שפאט צום אבר איהן
12 טענדירן אין יעטצט וויר וועגן דעשנט
הישטארי וואונדרי המנש

 רעפרעזנטירן צו 13 וויפום אד
גלארי; היגשטן גאטש צו

 שטילע, 2 גצרדינען. 2 סארהענג. = מסתמא דא 1
 האר. 6 אומבאוועגלעך. פארכצפט; 5 סצענע. פשט: מיטן דא 4
פראווען /7€161זכ16ז6ח 9 בלבול. אויסטראכטעניש, 8 אחוץ, 7
 פסאל" אנשט^ט טעית, א געווים 11 העכסטן, = 10 יוס׳טוכ. צ

 נדעה. האבן — אינטענדירן 12 לויבן. תהילים, זינגען — מירן
פינקטלעך♦ לעבעויקערהייט, ,3(1 7ו/\111מ 1?
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 1 גיבראל איבש אלי איך דרצו

 ,2 איניויטירן פדייבטליך גאבץ

 גינראל איבש יעדן אי]יך[ איך ווייל
טיטולירן. צו ווייז ניט

 ,3 ענטשלאגין צו זיך אונגידולט דער ביטה

 הישטארי, קיגינוועדדיגר אין
 גיטראגין פור ווערדן ווירט אלזוא

מראגעדי. וואובדרי איין
 רעפרעזנטירט ווערדן ווירט 4 פרימא

 מאגין, רייכר 5 אהשורי
 6 גאשטירט האט פירשסן אלי ער וויא

טאגיי. 180

 ד׳־א ווערדן אוב׳ זייט, איין או״ף מיליץ דער גיט נון
 גיצייגט, 7 פאשטור דייה ווערט אוב׳ גיצאגין, אויף קארדיבין

כאלגט: וויא
בילד.[ ערשטע ]דאס
 אויז שכרעקט אוב׳ טראן זיין אויף זיצט מלך דער

 שווערט בלויז איין ער האלט )בימי.ו( העבד. ביידי זיין
 שון איז טוט צום וועלכי אלז ושתי, דיא ]=קייגן[ קיגין

 זהב( של )שרביט דען ער האלט )ובשמאלו( פרארטיילט;
 אוב׳ גיוועזין חן( )נושא האט וועלכי אלז )אסתר(, דער קיגין

 מיט מלך( של )שרביט דען קושט אוב׳ קביט )בשמאלו(
 אויף קביט פלך( של )בימינו ושתי אבר מונד. נדן לאב
 דעד הינטר המן אוב׳ אנגזיכט, ווייניבדם מיט ערדין דער

 ,* פורייאלש גאנץ שווערט, גיצוקט בלויסן אייבם מיט מלכה
 אויף ווייזט[—ן וריישט אוב׳ מרדכי שטיט ימין( בצד )עוד
 אוב׳ גאלגן, דעם אונטר שטין וועלכי ן![, זרש אוב׳ בנתן
 אוב׳ האלז, אן שטריקן מיט ביידה זיא האלט )תליון( דער
לעבבש. דעןש[ שטאב דען בריכט אבר קאבצליר דער

 קיין קיינר אוב׳ בלייבן שטין לאבג אזו מוזן אלי די
 גירעט אויןז[ האט מיליץ דער ביז רירין, אויג באך גליד
בידייט. דיז וואש

 אויף וויישט אוב׳ פאלק צום זיך וועבט מליץ[ ]דער
זאגט: אוב׳ ביזובדר יעדין איין

ץ: י יל מ ויאמר

 ,9 פבקוועטירט אלזו קיביג דער נון אלז

 פרפירט. הערץ זיין וויין דער אים האט
 גאב ער ביפעהל בריבגין צו ושתי

שמאב. האף זיינם פור נאקנט
 פראטעסטירין, טאט דרקיגין ושתי

 פרלירין. לעבין איר זיא מושט דריבר
 גינאד גאטש דורך אסתר אבר

שטאט. איהרי אן 11 ווארט 10 ערוזיהליט

 מוותר 3 פצרפעסן, 2 מיטצנצבדער. צלע אינסגענעראל, 1
געווען. מכבד 6 .^.11337611 5 ערשטבם. זק,1סחז 4 חין.

 באנקעטירם, — 9 צ$רנדיק.*ווילד 8 שטעלונג. ק,051מ11ז ל'3ה 7
= 11 אויסגעוויילס. ,6וז731ו'61 — 10 סעודה. 8 גע־צלמן

נעוו$רן. איז
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לעבין, קיניגש דעז !2 זאלפירט האט זי
 ,13 פרגעבין גיפט מיט וואלטן אים די אוב׳

גיהנגין, אויף ווארדן ביידה דיא
פרלאנגין. בייז[ ]= ביז איר האט פרדינט וויא גלייך

 מי־ דער אוב׳ גימאכט, צו קאדדינין דיא ווערט נון
זאגט: אוב׳ מיכן דיא אין גיט ליץ

העבט גאטש גרושן דעש אלזו
,1* פרפאדן גינעדיג אובז מיט

 15 זענד פפלאשטיר א־ין וואובד דער פאר דער

ביווארין. צו גיפאר דער אין אונז

 פער־ דיא אוב׳ מוזיקבטן, דיא שפילין דעסן אונטר
 דיזש אוב׳ פאשטור; אנדרי דיא איין זיך שטעלן שונין
עש: איזש

בילד.[ ע ט י י ו ו צ ]ואס
 קניהם בימינו טראהן. זיינם אייף זיצט מלך דעד

 גיבט כלך דער אוב׳ הנד, זיינר ־ן א מסירה ער ד מיט הפן
 בתענית מרדכי זיצט מלך של ובשמאלו חותם. זיין איהם
 *גיבער קלעגליכין מיט גאט צו רופט אוב' ערד דעד אויף
 דער ווייבן. מיט פוס צו מלך דעש פאלט אסתר אוב׳ דין.

 איר וויישט אוב׳ שרביט דיא איר צו אויז שטרעקיט קיביג
 אויף ווערט שטין, אלזא זיא וואן גיזיכט. פרייבדליך איין

.16 גיצאגין
מליץ: ואומר

 " עמפור האך שטיגה דעסן אין
 עהרין, גרויזן אין המן
 טאר, אם זאס דא דער )מרדכי( אוב׳

 ביגערן. זיין באך ביכט איהן עהרט
 הבד זיין אויז שטרעקטי המן דרום
 טיליגן, צו אויז יודין אלי
 לבד; גאבצים אין ווארן דא דיא

בוויליגין. עש מאט אחשורוש
 באט, גאט צו פאשטין מיט )מרדכי(

ערהאלטן; גינאד אויר האט
 טראט, קיניג דען פור אסתר אוג׳

אלטן. אוב׳ יונגי 18 בפרייטה

 פיט דיא אין גיט ץ לי מי דעד אוב׳ צוגיצוגן, ווערט
זאגט: אוג׳

 ברט היגשטן דעד אין מן זאל דרום
 צאגין, פר גאר אוב׳ גאבץ ניט

 גאט היגשטי אליר דער וויילין
קלאגין. אוב׳ פאשטן דש אן זיהט

 76■ז 14 פצרסמען. 13 געראטעוועט. ;53'766ז611 הצל׳ 12
 די שיקט גאט :שפריכווארט דאס פנל׳ 15 בצגיין. זיך — ?3111־611

 ארויף. — 6ז1קו0ז 17 פארהצנג. דער 16 מכה. דער פצר רפואה
כ?.6ז?6116 13



פ געשיכטע רער צו — וויינרייך מ. ±33

 פארשוינען[ ]די אור פוויקבטין, יאד שפילין נון
 איו אוב׳ צוג. אריף ]=דריטן[ טריטן צרם זיך שטעלין

דיזר:
בילד.[ ע ט דרי ס א ]ד

 המן אוג׳ מלך, פון פפערט דעם אויף זיצט מרדכי
 זיצט מלך דער אוב׳ וויינין. מיט פפערט דאש ן![ פירך
 פע" אירן אן ער וועלכין הסד, דען וויישט אור אכתר מיט
 פרייגדליכי מיט זיך בידאנקס מלכה דיא האט. גיטאן מיר

בליק.2א
מליץ: ואומר גיצוגין, אויף ווערט

 ווענדין קאן גליק דאש זיך וויא ,1 שויאט
 בליקו אויגן קורצן איין אין

 8 פאלענדן צו זוכטי המן
 שטריק; גאלגין דען דורך מרדכי

 פרקערן עז טאט גאט אבר
 ,3 קאנפוזיאון המגש צו

 עהרן מושטי )מרדכי( ער דש
 קרוהן. אוב׳ קלייד קיניגש דעש מיט

 שרייאן אויז איהם פור מושטי
 :*שלמייאן אור טררמפיטן מיט

 ווערע וואול מן דיזר איז "דאש
ביגערט!" עהרן צו קיגיג דער וועלכן

וו־יטער" דעס אין 9 געדולד. האבן 8 חוזק, ,1־1011□ 7
שמועס, 8 פירן 10 סצענע. אויפצוג: בצטייט דיקן

אלזוא: זאגט מיליץ דער אור גיצאגין, צו ווערט

 שטיין, איין א ליגיט דא דער
 שטאסן; אן דראן זעלבשטן כוט
 דאריין, זעלבשהן פאלט גראבש גרובין דער
גינאסין. האט המן עש וויא

 דער גישטעלט ווערט אור בוזיקנטין, דיא שפילין נון
צוג. אויף לעצטי

בילד.[ פערטע ןדאם
 מרדכי, בימינו שטול. זיין אויף זיצט מלך דער

 מיט תליון פון הנד דער אין המן אור אסתר; בשמאלו
 ביוויינט זין צעהין אירן מיט זרש אור גיבערדין. קלעגליכן

גאנג. אונטר הפנש
מיליץ: ויאמר גיצוגין, אויף ווערט

 גיבויט האט המן דען גאלגין דען
 פרדערבין, מרדכי צו

 ,6 הויפ אייגבי זיין אויף ער בויט דען
שטערבין. דראן זעלבששן מושט

 פערמישונג, 3 סוף. דעם מצבן 2 זעט. ,801־13(□ — 1
לייגט. ,10^01 = 5 פלייט. מין א ,80113111161 4 פצרטומלונג.

.6ק§ אייגענעם זיין אויף אויסררוק: היינטיקן אונזער פגל׳ 6
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 לאהן זיינן המן האט אלזא
 ענטפאנגין וועלט דער אדף
 7 האוד אור שפאט היגשטן מיט איזט אור

גיהנגין, וואררן גלגין אן

המיליץ: ואמר גיצאגין, צו רוערט

 רעפרעזנטירן וויר וואלין אלזוא
הישטארי; וואונדרי דיא

 8 פאציענטירן צו וויגיג איין ביטה
גלארי. היגשטר גאטש צו

 גיט אור קאמפלימענטן זיין ער מאכט נאך דער
 דיא אן מן פאנגט נאך דער פארהאנגן. ]הינטערן אריין

 וויא שפילין, צו פערשונין לעבנדיגן מיט רעכט קאמעדיה
׳.7פאלגט עש

*

 גע־־ איז ביכל )ראם 2 זייט די זיך עודיקט דערמיט
 און צ״מ(, 12/!2\17 פארמאט א אין צוויישפאלטיק, זעצש
פיעסע. אייגנטלעכע די אן זיך הייבט 3 ז׳ אויף

 המנען אחשורוש גיט 9 צוק״ "אויף ערשטן דעם אין
 זיין ורעגן אופעטום אויסרופן לאזן זאל ער באפעל, "דאש"

 ווערט קרדין "דיא טעג. אכציק הונדערט אויף מאלצייט
 אור קרדינין דיא פאר בייען[ ן= גין לויפר גיצוגן. צו נון

קומען. זאלן אלע אז אויז...", רופן
 פאר מיט טיש איין ווערט צוק. אויף צווייטר "דער

 מיט מלך דער וועלכין בייא בירייט, אן שפייזין נעהמי
 צו א; פאנגט אור סרינקש אור עשט זיצט, יועצים זייני

 נאציונין וועלכן אונטר "... דעם, וועגן "10 דישקוריהרירן
 באי הארן די ווען פרשונין". ווייבש שעגששי דיא זיין

זאג: א אחשורוש גיט פרויען, זייערע מיט זיך רימען

 וויין, אין גימוט וואון בין איך ווייל נון ך. ל "מ
צו ושתי קיניגין דיא גימאלין מיין איך גיביט זוא

אניין ברינגן
 לייב; אירן מיט בלויז אור נאקינט

ווייב. אור מן שויאן אן זי זאל עש
 זיין, צימר פרויען שעגיר קיין ווירט עש זיכרליך

אליין."" וועלט גנצין דער אין זיא זונדר

 אן המנען ביי פרעגט מלך דער אפ, זיך זאגט ושתי
 "אין לאנג שטודירט האט ער אז ענטפערט, המן און עצה,
 נים קיינמאל האט און אוניפערשיטעטין" האהען[ —] הואן

 דעריבער קיניג; א קעגן שטעלן אזוי זיך זאל מען געהערט,
 ווייבער אנדערע טויט, צום פארמשפטן ושתין מען דארף
 גייט המן א-ין, שטיטט מלך דער נאכטון. ניט איר זאלן

28 11 שריפטן פילאלצגישע
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 ער חסד. אים ביי בעש זי לעבן. איר נעמען ושמין צו
 אליין זאל זי עצה: איין נאר דא איר פאר ס׳איז אז זאגט,

 בעהער זי זאל ער קיניג, דעם בעט זי קיניג. צום גיין
 אויף איך וועד דא אניין. קלוישטיר "נתין א אין שיקן
זייף. פארשלאסן[ ]= שלושין פר איביג

 • פארירן וואלין ניכט האשטו 1 אורריר מיין ושתי. ך. ל "מ
 לירין. פר לעבין דיין מושטו דארום
 אובאכט, אין נעם המן, דארום,

.״3 שאפט פר האב דיר איך וואש

 אפ איר האקט המן מאנאלאג, קורצן א וויינט ושתי
 ]?[ לאפאר איין "אויף 9קא דעם ברענגט און קאפ רעם
 און פובליקירן, דאם זאל מען ער, בעט דערביי ;מלך״ צום
אוים: דאס רוסן לויפערם די

 אייגניר מאיישטט איר פון זיגיל דז איז אלהיר ויפר. "ל
האגד

 לנד אלי אין רופין צו אויש את׳ בין שריי צו
פופליצירן, צו זאך דיא אוב׳
 רעגולירן, צו ווייש זיך פרויא יעדי איין דאש
 - קומן צו באך גיהורזאם ביפעהיל מאנש אירן

גינומין." לעבין דאש ושתי וויא איר ווירט זונשט

אקט. צווייטער דער זיך ענדיקט פובליקאציע דער מיט
 טרוריקייט אין זיצש מלך ן![. צוג אויף דריטי "דער

 הפן זאגט. את׳ זיך ביקלאגיט את׳ יועצים ]י[ זיינם מיט
 מיין ושתי איבר קוואלין. אונ' 4 פרושט אין לעבי איך

 איך "דאז אנדערע, אן זוכן מען זאל גימאלץ"." גיוועזני
 אופצו־י עצה אן ניט המן טרייב". פר 5 מלאנקילייא מיין
 די זיין וועט שענסטע די יובגפרויען: שענסטע די זובן

 דער־ איז מלך דער קעפסווייבער. — אנדערע די און מלכה
לויפערס. די איבער דאס גיט המן פרייט,

אויף זיך בצווייזן צו ניט גאר 7 ;£31= 6
תז11131ז1115 9 געלגגער. ק$;3ח1ו1כ611 8 שיין. ליכטיקער דער

אויפן טייטן(=) הצנט די אויפהייבן לצמיר תז,3ח11זז1 1מ ז626111
טייטן לאמיר סם מיט ,76ת6ת0 0ם€1(13ז11118 10 קיניב.

 פצר* — 01111611 136836 מ13]6813118 12 ט^רן. 11 קיגיג. דעם
דערטרובקען. ניט הערס 13 מציעססעם. דער קעגן ברעך

 גין לויפר דיא אונ׳ גיצאגין צו ווערן קארדינן "דיא
 געתייסן• זיי ה^ט מען וואס זאגין."", את׳ קארדינן דיא פר

"מרדכי.
אסתר.
מרדכי.

 אסתר! אסתר, רופט: אונ׳ הדר זיינם אויז קומט
 פעטיר? ליבשטר הערץ מיין ביליבט, וואש

 הער קינדהיים פון איך דאש וויישט דוא
 עהר; אונ׳ טוגנט און ערצוגין דיך האב
געבין? מיר פון בון דיך איך זאלט
לעבין. מיין פרביטרין מיר זאלטי דאש
 ערשאלין איזט מאנדאט איין דאו
 גיפאלין, וואול קיניגש דש נאך
 איין, זאמלין צו ]![ פרויא יונג אלי
זיין; גישטאלטין פון פיין את׳ שין דיא

בצפוילן. 3 פאלגן.—רן י פאר 2 באפעל.—ארדער 1
 מעלצנכ^ליע, —י לי קי נ צ ל ע מ 5 פדאסט. = 4
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 6 שלאג ראט בעשטר מיין דיר איזט דרום
 7 טאג דען פאר קומן צו ניכט גאר
 האלטין, צו בורגין פר ציכטיג דיך אוב׳
 גישטאלטין; ן!ן שיאיבי דיין זעהי נימנט דש

 פרליבי דיך אין נימט זיך דרמיט
ביטריבי. טוט צום דאדורך מיך אוב׳
 זיין זינין פון לייכט גאר ווייבר דיא דאן
נייף. אוב׳ יא צו ביוועגליך זעהיר אוב׳

 חדר דאש "פאר חרבונה און המן אן אבער גייען עם
 אזוי, וויבאלד מרדכי"; מיט אסתר דיא זעהין אוב׳ מרדכי

 גאט "דער זי: בענטשט ער גיין. לאזן זי מרדכי שוין מוז
 לוב... זיינם צו דיך ערהיבי יעקב אונ׳ יצחק אברהם פון

 מרדכי דאמי... דיזי איר האבט דא חרבונה, אונ׳ המן דרום
געפירט". ]![ איוועק ווערט אסתר ווי יברכך, באך זאגט

 המן מלכה. דער פון הדר דאש אין גיפירט ווערט "אסתר
 ווער• קארדינין דיא קיניג. צום ווידר קעהרין חרבונה אוג׳
 קיניג גינעדיגשטר אליר הטן: שפרעכט גיצוגין. אויף דין
 ביהענד...". גיוועזן איך בין דינשט אירן אין ריגענט. את׳

 אויף זי דערהייבט ער קיניג, דעם געפעלן ווערט אסתר
טראן. ושתים

 זיינן אויף ליגט קיניג דער צוג. אויף פירדיר "דער
 פרעמדיר אין זיך בירידן תרש און בגתן .* 8 בעט שפאן

 דערנאך יידיש, אביסל רעדן זיי טיטין." צו מלך דען שפראך
 .9 רעגם״ אין מאנום ״מיטאמוס לאטיין: אויף בגתן זאגט

 :לאטיין אין ווידער צו, גיט און יידיש אויך ענטפערט תרש
 פארששיים און הערט מרדכי .10 רעגם" אקצידאמום "פענענא

 אחשורושן, איבער דאס זאגט זי אסתרן; דאס דערציילט דאם,
 אין מלך "דער פארברעכער. די ברענגען הייסט וועלכער

 אונטר 11 דארפן אייך איר האט וויא אן: זיא שרייאט רוגיז
 !2 מאייששאטים לעזע קרימן איין אונטערשטיין[ ן= שטין

 רער הענגען; צום זיי פארמשפט מלך דער ביניהן"!... צו
 לויפין צו תליון דער "קומט תלין. דעם רופש קאנצלער

 אררעק פארוקן[ ]= פרוקין און דעגין דיא זיא נעמט את׳
 זיי פאר גייס קאנצלער דער גאלגיף. דעם צו זי פירט אוג׳

 נאר קלאגלידער, אין ניט ]אבער אליין זיי דערנאך בעטן,
פראזע[. אין

 אום וועלט דער אץ טוט שפריכווארם איין ליון. "ת
 ״.13 זויפץ פר ניכט טוט גיתערט, גאלגין אן וואש :לויפין

 תליה, דער אויף זיי זעט קומט, המן זיי. הענגט תלין דער
 "מארד די אין זיין צו נוקם זיך באשליסט און כעס אין איז

יורין". בעשטיאלשי
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 הייטט מלך דער צוג" אויף ן!( פפיגפטער "דער
 זאגט: און דך בארימט המן המנען. פאר זיך בוקן אלעמען

 שטיק, לייב מיין מיר שפילט מוזיקנטן, איר דרום, ״.,.
 2 פיקטאריא אלא .1 ערקוויק מיר אין גיישט מיין זיך דאש

גלאריא". מיין איו דאש
 המנס און קאנצלערס דעם פון ניט. זיך בוקט מרדכי

 דיין בוקן ווילשט ניט המן פד דו דאש "... :אים צו רייד
 הוגד! יודשיר דוא מרדכי רוקן... עעלמישן ששייפן אלטן
 גורל, ווארפט המן מוגד". 3גארשטיק בליטץ דיין צו שלים

 דערביי טוט און יידן, די פארטיליקן צו טאג וואסער אין
 רונט קאיצלער דער שדודירין". ביביל דער אין "פלייסיג

המן". הער "פרינץ אים:

 אלי", איר ,אה ווערטער די פון שטארק, זי דערמענט נייר 5
אודיפוס": ,קיניג אין אויםלעז־מ^לאנ דעם פון פערזן פיר ערשטע יי

 י אוידיפום אויף קוק א גיט טעביי, אונזער פון ,איינוואוינער
 געווען, מעכטיקפטער דער איז רעטענישן, די ט׳באשיידט ער

 זעט און—אנגעקוקט קנאת מיט אים בירגער ציעדער ס׳ה^ט
איצט." פצרשלונגען אים ה$ט עם אומגליק פון קעסלגרוב ס׳צרא

 קענען מען וועש ביינצני, טעקסטן אלע האבן וועלן מיר ווען 6
גענעצלאגיע. זייער פעסטשטעלן און אוישזוכן ערטער שותפישע די

מטירה. דער מיט ושן אחשוד צו קומט המן

 דין? סאלק איין פאר דאך דאש מוז וואש "מלך.
מיין. דינר גיטרייאר דוא אן, זאגי

 העבריער צוריסני בישניטני * מוישל ילדן המן.
 זיין פראקשיקין שעלמישן לייא אליר אין גינאנט. זיא דין
ביקאנט"... וואול זיא

 האט ער נאר גזרה, דעד אויף מסכים איז אחשורוש
אים. בארואיקט המן מפלה. פרעהם האבן וועט ער אז מורא,

 דעד אויף מרדכי וויינט זייטלעך נאענטסטע די אין
 זאק איין דך קליידט[ ]= קלייט ״מרדכי גזרה. ביטערער

 קלאגין" צו אן פאנגט אוג׳ ן![ ערט צור זיך זעצט אוי׳ אן
"הויכדייטש": געשמאקן אמתן דעם אין

 געבין דאך הויפט מיינם ווירט ווער אך מרדכי.
 גינוגזאמקייט צור וואשיר

 עבן אויגין ביידן מיין אוד
 ביטרקייט? דר [1ן מעהר דעם פון

 ביוויינין מעכט זאם זאט איך דאש
 לייד, הערצין גרויזיש זוא מיין
 פיינן, זאלכי מוז זעהין איך ודייל
 בירייט. אן האט המן אונש דיא
שטעהט! היר איר דיא אלי איר אה

 לייך. ,ןהערצ ״ןמ ףאןי

 גיהעט, פוריבר איר דיא אוג׳
 צייט איינר צו אוב זעהט,
 שמערצן פון מן איין זייא גיוועזן
 בין, יעצוגדר איך אז גלייך

 הערצין מיינים פון קוואל דיא דאן
זין. אוי קראפט מיין מיר בינעמיט

 ¥1- 2 .*,ערקוויקט׳ טעות, ע״פ געווים שטייט, טעקהט אין 1
 צו אויף "בליץ" עקלדיק; עיפושדיק, — £*ז5ז1£ 3 נצחון. — 0(0113

 אויסשפראך )דייטש״יידישע \!43115ס1סו1 4 אויסדרוק. דעם פארשטארקן
 סוף זינט דייטשלצנד אין יידיש און יידן פאר זידלוו^רט — משהל( פון
י״ה. טן17
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 גע־ דאס ווייטער גייט 6 5 טיראדע דאזיקער דער נאך
 מרדכי דאש וויא זאגט אוג׳ קינגין דער צו קומט תך "ה קלאג.

שרייאיט". ארג׳ קלאגט אזרי

מיין? דינר גיטרייאר דוא התך, "אסתר.
 זיין מוז דאש וואש דאך פראגי ער

 פראגין, מרדכי פעטר מיין בוא אוג׳
קלאגיף. אוב׳ שרייאן יעמרליך זוא ביטייט דאך וואש

 איבער אים גיט מרדכי און אן, דך פרעגט התך
 יעמר־ ניכט איך זאל "...ווארום גזרה: שווערער דער וועגן

 אלי צייט דיור אין יודן וויר דאן קלאגין, אוג׳ שרייאן ליך
 איבערגעבן, התכן הייסט ער ברייט"... אן זיינט טוט צום
 פאר־ לאבגע נאך און קיניג, ביים בעטן גיין זאל אסתר אז

 איך "דאש זי, זאגט אנהייב )צום התכן דורך האנדלונגען
 איין. זי שטימט טאגיף( דרייסיג אין גיהאש אוידיענץ קיין
 דיא "מרדכי! תשובה: דער מיט מרדכין צו קומט התך

 איר זייא רעזאלפירט זיא דאש זאגין, אים לאזט קיניגין
 צייט דער אין זאל מרדכי אז בתנאי, וואגין..." צו לעבין

גאט. צו בעטן שושן פון קהל גאגץ מיט

 שאצקיס י. ד״ר קלאד אינגאנצן ניט איז מיר פאר
 אט פון טעקסט דער אז בל״עז(, )"באהויפטונג" פעטטיקונג

 אסתר". אקטא מיט ענלעכקייטן סך א "האט פיעסע דער
 אזוי אויף נאר ענלעכקייש אן פאראן איז מיינונג מיין לויט
 איין אין בערך באהאנדלען פיעסעס ביירע וויפיל אויף פיל,
 גראד זיך זיי גייען ווייטער שטאף. נעמלעכן דעם צייט

 אין אי זען, באלד וועט לייענער דער ווי פונאנדער, היפש
 פון כאראקטעריסטיק דער אין אי אויפבוי, סצענישן דעט

 יא זיך חזרן טאמער ראלע!(. דכים )מר פערזאנען די
 מונד" בליץ־גארסטיקן )"דיין צויסדרוקן עטלעכע איבער

 אלע אין כמעט אדער אלע אין פאראן די זיינען אאז״וו(,
.6 אחשורוש־פיעסעס אנדערע

 איז שפראך די אז באמערקן, צו שווער ניט איז עם
 טעקסס. אין איידער יידישע אמעד סך א רעמארקעס די אין
 נוגע אין זי אז שד.רף, אזוי איז דיכערענץ דאזיקע די

 אין פארסען: די אפילו נאר אויסדרוקן, די נאר ניט
 ווערט" "ער שטייט רעמארקעס די אין וואט צייט דער
 זאגן "מלך", און "ולעט"( פאר פארם עלטערע נארמאלע )די
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 אז מיגלעך .1 "קעניג" און "ווירט" אנדערש ניט העלדן די
 קיניגלעכן א ביי אז באוואוסטזיין, פונעם זיך נעמט דאס
 אבער הויכדייטש; ווי אנדערש רעדן ניט מען קען הויף

 געדיכט, אזוי דייטשמעריש דאס שוין ווערט לרטערווייז
 א פיעסע גאנצע די איז אפשר אחשד: זיך בעט עם אז

 ווילנע אין איז ליידער ? אפשטאם איר לויט "גויאישע"
 ווארטן, מוז איך ;פעסטצושטעלן דאם מיגלעכקייט קיין ניטא

 מערב־אייראפע־ א צו צוקומען ווידער וועל איך וואנען ביז
וועטאןאנדערערזיךנעמען? אפשר אדער ביבליאטעק. אישער

2

אסתר אקטא
 פאראן זיינען עס אז אנגעוויזן, שוין האס שאצקי ד״ר

 דריי: נאר "אקטא", די פון אויסגאבעס צוויי קיין ניט
.1774 אמסטערדאם (3 ,1763 פראג (2 ,1720 פראג (1

 אוים זעט אויסגאבע ערשטער דער פון שער דער
אזוי;

ט י מ אסתר א מ ק א
ש ו ר ו ש ח א

 חמד בחוריי ע״י הזאת בשנה וועלכי
 של מטיבה עטה שיש הישיבה בני

 הטפורם' הנאין והבינו ]![ טרינו אדוננו
 איין אויף נר״י נהיים אם דוד טוהרה

 ווארדן גשפילט דעאטרום אפנטליכן
זטה מיני ושאר בחצוצרות

פראג פה נדפס
 הטוחם אדונינו ממשלת תחת

 הורו ירום השם קראלום הקיסר
אמן: ימים ויאריך מלכותו ויתנשא

לפ״כן ת״פ שנת
 המחוקקים ידי על
 יודא הר״ר של נכדי

ז"ל. ב״ק
 איז "קוסטאם"( און קאפנשורה )אן שריפטשפיגל דער

 )ניט־פאגינירמע( 136זייטן= 8 צו בויגן 17 צ״מ, x 8,2 13׳5
 במלאכת הפועל ידי "על :זייט פארלעצטער דער אריף זייטן.

סג״ל". בוט יוסף כמר בן יוזפא הקודש
 שער דער שוין זעט אויסגאבע צווייטער דער אין

 ניט שוין איז אפענהיים דוד רב אנדערש: אביטל אוים
 ווערן באצייכנט ניט שוין קאן יאר דאס און יאיר׳/ ,׳נרו

הזאת": "כשנה ווי
 ת״ם בשנת וועלכש / אחשורוש מיט אסתר / "אקטא

 של סמיכה / עמה שיש הישיבה בני חמד בחורי ע״י
 אופנ" / דוד מוה״רר המפורסם הגאון ורביגו מורינו אדונינו

/ גשפילט דעאטרום ]![ ארדנטליכן איין אויף זצל״הה חיים

 די אין אז נ־ט, ספק קיין מיר פאר איז דעריבער און 1
 מיר וואו ווערטער, אלע פתח א טיט דורכאוים לייענען מען דארף ראלעם

 לעבעדיקער דעה אין איז צייט יענער אין אויך )הגם קמץ א היינט האבן
שטאט, מאגן, טאג, : (0 אן געווען דא שפראך

 פה נדפס / זמר. ]׳.[ כלי מיני ושאר בחצוצרות ווארין
 תקכ״ג בשנת / טערעזיא... מאריא ממשלת... תחת / פראג
/ לפ״ק

 06(1ז11€1<1 211 8ז3£, 1*ח זס!( ג<!121501ר6ח / 811011(1ז1101<6ע€ז /
!־דאשסם* 8קט£$1ס3ןגט /

 ונתחדש/ זצ״ל: כ״ץ משה מהורר המנוח של בדפוס
 ייטלש / בער כהרר בן ישראל ר׳ הנעלה ]![ נכדי ירי על

ז״ל".
 שסייג" אומבאקאנט געווען איז אויפלאגע דאזיקע די

 באדלעיאנע" דעס צונויפגעשטעלט האט ער בשעת שניידערן,
 אנאנסירט געווען איז דערפון עקזעכפלאר אן קאטאלאג.

 ארן (86ת213)ת בן״ציון יוליוס אנטיקוואר דעם דורך 1876
 שכאטי־ פראנקפורטער דער דורך גערואין אפגעקויפט איז

ביבליאטעק. שער
 לויט שאצקין ביי געבראכט איז אויסגאבע דריטע די

 סעמינאר. טעאלאגישן יידישן ניו־יארקער פון עקזעמפלאר אן
 פון עקזעמפלאר אן לויט געמאכט נאטיצן מייגע האב איך

 וואיט דעם נאך (.0.ז 1980, 0. 39) מוזעום בריטישף
 אויב־ שאצקיס זיך ענדיקט עס וועלכן מיט "פלאהמבורג",

נאך: שטייט צוג,

לפ״ק^ תקכ״ג בשנת פראג ק״ק3 נדפם"
ליהודים". יעמוד וה״צ״לה י״ר״ח הזא״ת ובעת

 — 534 צוזאמען באטרעפן אותיות פארשטריכלטע די

תקל״ד.
 פון נאר צוגעגעבן איז ׳7"פראג אז קלאר, איז עם
 דעם אויף רוארט דאס איז געדרוקט הגם וועגן, שיינקייט

 אלעמאל שטעלט מען וואם שריפט, דעם מיט און פלאץ
 א זייגען מיסטיפיקאציעס לייכטע אזוינע דרוקארס. דעם

 עס אמת, שריפטן. יידישע עלטערע ביי זאך אפטע גאנץ
 זיף זאל פארלעגער אמסטערדאמער אן אז וואונדער, א איז

 אמסטער־ )פארקערס, שטאט אנדער אן הינטער באהאלטן
 געשעפטלעכן א מיט אונטערגעשטעלט אפט יא ווערט דאם

 אן ווען געווען, וואלש וואונדערלעכער נאך אבער מיין(;
 ברויט ,׳ארועקרוארפן געווען זאל פארלעגער אמסטערדאמער

 כיש אינגאנצן שריפט דעד שסימט אגב ברעקלעך". זוכן און
 וואס אסתר", אוגד מרדכי דורך יודען דער "עררעטטונג

 פיעסע דאזיקער דער וועגן ;261 ,ז באשריבן האט שאצקי
ווערטער. פאר א זאגן צו אויסקומען באלד נאך וועט

 שער־ די מיט באקענט זיך האבן מיר ווי דעם נאך
 פאר־ שוין אונז ווערט אויסגאבעס דריי אלע פון בלעטער

 1774 אמסטערראם אין זיך נעכט וואנען פון שטענדלעך,

 פארלעגער אססטערדאמער דער שנית". פעם "נדפס דער
 האנט אין געהאט בלויז האט ער שולריק; נשמה די גאט איז

 אז באצייכנט, ניט ס׳איז וואו ,1763 פון דרוק פראגער דעם
 האלט ער אז געמיינט, ער האס איבערדרוק; אן איז דאס
אויפלאגע. ערשטע די האנס אין

 אקטא־ אן ך נא פאראן איז אויפלאגעס דריי די חוץ
 סיג" ,2212 )נייבויער אקספארד אין כתב״יד א - טעקסש
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 גוב׳ צר באדל׳ קאש׳ אין אריך באטירט ;709 0.קק נאטור
טיטול: זעלבן דעם טראגט וואט (,3403

 אקטא
 אסתר

אחשורש עם
 גע־, פאפיר, שייבע אויף געשריבן איז כתב־יד דער

 שרייבן, פון יאר קיין גאלדשניט; מיט לעדער אין בוגדן
 פאגי־ 62 פארנעמט ער אנגעוויזן. ניט איז שרייבער קיין

 דער ליידיק(. זייט לעצטע )די זייטן 123 = בלעטער נירטע
 שריפטשפיגל(: פונעם בלויז )ניט גאנצן פונעם פארמאט
13x20 ;בריימע. זיינען גליונות די $בער צ״מ

 אויסגאבע דער מיט כתב־יד דעם פארגלייכט האב איך
 און ווארט( פאר ווארט ניט )הגם גענוי געיוג 1720 פראג

 די־ קליינע אראפגערעכנט באשלום: אזא צו געקומען בין
 טעקסטן ביידע זיינען שפראך און ארטאגראפיע פון פערענצן

 )דרוק( "פרעגין" "א", אן אנשסאט "ה" א אידענטיש.
 אנטקעגן )דרוק( פאטר" מיין "פון )כ״י(, "פראגיף אנשטאט

 איך האב אויסנאם איין אאז״וו. )כ״י( פאטר" מיינם "פון
 ארוים קריגט אסתר ווא© פאטענט", "גוטע די באפערקט:

 פאר־ פארמולירט איז גזרה׳ המנס אנשטאט אחשורושן ביי
 אויך דא זיינען תוך אין אונטערשיידן קיין אבער ש־ידן.
 פיעסע דער פון ן ט אב ארי ו ו צוויי וועגן אז אזוי ניטא,

 ביים מענה־לשון מרדפים אויך רעדן. צר וו^ש ניט^ איז
אייגענער. דער פונקט איז פארהער
 רעמארקעס; די בנוגע אראן פ איז חילוק קליינער א

 ק ו דר דער כמו־העברעאיש, אויף זיי גיט כתב-יד דער
למשל: יידיש. אין

ואמר לויפר בא כ"י:
 זאגט ארג׳ לויפר דער קומט דא דרוק:

מרדכי של עקזאטיני כ"י:
 ערעש פאר מרדכי דז קומיפאריא דיא זאגן :ק ו ר ד

 אחר ליד קלאג המן זינגט :י ״ כ
ליד קלאג אנדר דאז המן זינגט ק: ו דר

 ביסל א ב״י אין רעטארקעס די זיינען ערטעררוייז
 זיינע אויסגעזמגען האט המן ווי נאכדעם למשל גענויער.

 זיינע אפגעווארפן האט מלך דער און קלאגלידער לעצטע
 המן מן הענבט "זא (:6 ס )ז׳ כתב־יד דער גיט בקשות,

 מלכה אומרת בניו עשרת עם הענגט ער וויילן אונ׳ אויף
 "זאגט :פשוט דא גיט דרוק דער מלכה...״ אומרת / מלך לפני

עיקר. דעם ניט בייט ד^ם אויך אבער מלכה",.. די
 ערשטער דער אויף וראם בלויז, אין באמערקווערדיק

 עט אסתר "אקטא ניט שחן שטייט כתב־יד דעם פון זייט
נ$ד שער, יפן או ווי אחשורש",

ש ו ר ו ש ח א ן ד, א י צ ק א
 אויך פארויזן "אקציאף באצייכענונג די אין דערמיט

 פאר שטריך אינטערעסאנטער גאנץ א — פ־עטע אונזער פאר
טעאטער־געשיכשע. דער
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 ווי מער כתב־יר? דעם פון אפשטאם דער איז וואס
 קיין ווייל מיגלעך, ניט זיך פארשטייט דא זיינען השערות

 פון האנט־עקזעמפלאר א פאר ניטא. זיינען צושריפטן שום
 כתב-יד דער אז מיין, איך שיין. צו דאם איז שפילער די

 אפענהיימערס דוד ר׳ פון געווארן איבערגעשריבן אפשר איז
 נאכ־ קורץ אדער אויפפירונג דער פון צייט דער אין רועגן
 יאר דעם אין געווארן אפגעדרוקט איז ביכל דאט דעם.

 פיעסע די האט געוויס הזאת"(. )"בשנה אויפפירונג דער פון
 האט באק[ ]= ב״ק פירמע דער או ערפאלג, אזא געהאט

 גע־ מסתמא האט זי און געשעפט, א מאכן פארוואלט זיך
 געלט, ביטל א בחורים־מיטשפילער די פון איינעם געבן
 מען פיעסע. דער פון מאנוסקריפט א געבראכט ער האט

 אייב־ מען האש ישיבה • ראש דעם אז רעכענען, דארף
 די ר ע יד אי עקזעמפלאר געשריבענעם דעם געהענטיקט
.1 פארקויף אין באוויזן זיך האט פיעסע געררוקטע

$
 זיינען וואט האלצשניטן, דריי די איך גיב 443 ז׳ אויף

אויפלאגע. צווייטער דער אין סיי ערשטער, דער אין סיי פאראן
 זיי ווארים כאראקטעריסטיש, גענוג זיינען בילדער די

 קיין אין גארניט פאיאצן די און המנען מרדכין, אונז ווייזן
 2 מלבושים. מיטלעלטערישע אין נאר קאסטיומען, פערסישע

 א גיט מען ווען המן. מערקווערדיק דא איז איבערהויפט
 איו עם ששארק ווי מען, פארשטייט בילדער די אויף קוק

 אין אנאכראניזם פון עלעמענט דער געווען בכלל
טעאטער. אלמן אונזער

$
 איז פיעסע דער פון אינהאלט דעם איבערדערציילן

 ,9311ק1 - 11ח0 812ג1831<110״ טיפישע א איז עם ;כדאי ניט

 יענער מיט און קלאגלידער און מאנאלאגן לאנגע מיט
 פון אקשיארן וואנדערנדיקע וואט איידלקייט, ספעציפימער

 אנגענומען איז אזוינס אז געמיינט, האבן י־׳ה טן18—טן17
 פאר־ רעדט מענטש פראסטער א הויפן. קיניגלעכע ביי

 פרעמד־ סך א ניצט למלכות קרוב אדער מלך א שטענדלעך,
 "אפערע" דער אין געזען שוין מיר האבן )דאס ווערטער

 איילט הויפמאן א בקיצור, דאס מאכט אנדערער אן אויך(;
 יירישן ביים זאך. יעדע אוים גוט טייטשש און ניט דך

 מיינונג זיין לויט וואס דאס, צוגעקומען נאך איז אקטיאר
 צו געפאסט ניט מקורבים זייגע און קיניג דעם פאר האט
 אדער דייטש אויף רעדן געלאזט זיי ער האט ;יידיש רעדן
דייטש. געהייסן דאס ה^ט אים ביי וואס שפראך א אויף

 ,דיזיש פארזאץ: אויפן שורות די אפשר רעדן דעם קעגן אבער 1
 ס׳איז נאר ניט, שטייט מער איז"; דער שטעלט עש ווער ליב מיר איזט בוך

 אין ביכער; אויף שוצפארמול באליבטע א — דיב״ ״איין פעלט דא אז קלאר,
 בא• אמתער דער מחמת העלפן, געקאנט וואס ווינציק זי האט פאל דעם

 האבן צליין אפענהייפער דור זאל געחתמעט, ניט אפילו זיך האט ז־צער
? אזוינם אריינגעשריפן

 שרי־פט שיפער ווי האלצשניטן, סינף קיין ניט ט׳זיינען 2
האלצשניטי. דריי •ה פיגול סינף נאר ,192 1
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 "אקטא" די אין 1 רשתי מעשה די פארנעמט אופן אזא אויף
 וויב" ניט עם נעמט "אקטא" די אין דא זייטן. 21 גאנצע
 זיך איז המן וואנען ביז זייטן, געדרוקטע 35 ווי ציקער
 *אומצוברענ צייט פאסיקער דעד וועגן הארן די מיט מישב

 כ״י אין קיניג; ביים אויס דאס פועלט ער און יידן גען
טויט־ זיין נאך זיימן. געשריבענע 5 ביי בלויז—1697 בון

 פארשיידענע 50 ביי "אקטא" די אין אויס המן זינגט אורטייל
 גאנצע דאס אונז פאר אין היינט ? קלאגלידער פון קופלעטן

)וויבאסין( געפינען נאך קען מען אויב לייעניש; שווערע א

 אין דערמאנט בלויז זי ערם ו; 1697 פורים־שפיל דער אין 1
 $פגע" אויך זי ווערט 1718 פון אפערע רעף אין ג,5מאנ$ל אחשירישעם

צוויי. און אייבם מצבם
פון און ,73—76 ז' 1 אנטאלאייע פצטיגה אין דערפון פיסל 8 2 /

 .253-252 ז׳ 11 ,ירגעשיכטע • שיפע־ס אין איבערגעררוקט )געקירצט( דארט

 א־טרן פשוט זיך מען מוז אריעס, די אין טעם א עפעם
 הויכדייטשער נודיענדיקער דער דורך דורכצוגיין כוח א

 גע• איז בשעתו פובליקום פון באציאונג די אבער פראזע.
 פינגער די געלעקש געוויס האט מען ;אנדערע אן גאר ווען
 מישן "קאמיסאריע" די ווען און מאנאלאגן, לאנגע די פון

 לויט תרשן און בגתן אויסגעפארשט האבן "האפקאנצלער"
 *גע אלע האבן יוסטיץ, יעמאלטיקער דער פון כללים די

אטעם. פארהאלטענעם א מיט ביגע ער ד צו קוקט
 פיעסע דער פון סעקסט דעם אוים ביישפילן פאר א

(.1720 פון דרוק )לויטן

ג.[ י נ י ק צום מאל ע ס ש ר ע ם א ד קומט ]אסתר
 אוב׳ אימר איר זאלש לעבן קיניג, גנעדיגשטר "אליר

 פיל ניט הערליכק-יט גרוש אייעד וועגן קאן איך א־ביג!
 ניכש איך האב קיניגרייך זעלכש דען זאגן, אוב׳ שפרעבן

 אייערי וועגן ערשראקין בין איך • טאגן מיין אל גיועהן
 קיניגליכי אייער ציראטן דיא וועגן ארג׳ הערליכקייט גראשי

 ;גהאלט ווארדן איילזאם איך בין דעמי צו אוג׳ • שונהייט
 מיר וואלן דרום • זאלט זיין עז וואז גיכט איך ש וויי דיזש
 מיר אוב׳ • גנאד דיא רוייזן 3 מיר מאיעסטעש[ =] מ״ט

ראש. אין איזט בשלאסן מיר אויף וואז מכין וויסנק ]= ווישנר

כלך רער זאנט

 * קונטראפעקט אייערש פרינצעסין, שענשטי אליר
 איך ]זע[ זיך דז פרעזאנטירט, וואדדן איזט מיר וועלכש

 זייט איר • היר ןפערזעבלעך[ פרשינליך בעשר פיל נאך
 דער אין שן הער צו גלייך מיר מיס ווילט ער ז אוי ווארדן
 איך וויל זא האן, טוט גנאד דיא איר ווייל אוב׳ • וועלט
טראן. קיניגליכן מיין אין היבן ער אייך

מלכה דיא זאגס

 בין איך ערדן! גנצי דער הויבש הערשט אליר א
 דען בגערן. ווייב צום זאל מ״ט איר מיך דז ווערט ניכט
 האט אוג׳ געשלעכט האהן פון גוועזן איזש 5 פארן פאר דיא
 וויא נין, ]=רעכט[• רכט בדינן קאנן ניכש מ״ם איר דאך

 דרום ערגין? מיר עז וואלש וויא אדר בשטין איך דען וואלט
 פר בלייבן זעלטי דיזש דז ביטן, טעניג אונטר איך וואלט
פיטן.

מלך רער זאגט

 דיא האבט איר פרינצעסן, שענששי אליר אויף, שטיט
 האבש איר מיר! איר גפלט אלין אנדרי פר ציר: שענשטי

 צוק פאר דען אלין אנררי פר איר ווייל גנאד, רעכטי יא ד
 שענןשןשי אליר אויף, שטיט :מאלן נא,־ א^ך זאג דארום האט.

סרויט. פר ליב מיט ער גראסי איז אויך ברויש;
מלכה דיא זאגש

 זאלכש דער דבקן, העכשטין דען גאט איך טוא נון
אונטר וויל אוג׳ גידנקן, זיינם אין מ״ש איר געבן הוט

 פ^רגייע• ד• — /\0ז1ג1זר111 5 כילד. 4 ערווייזן. מסתמא: 3
ושתי. רין^
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 זיין, גנעדיג מיר זאלן מ״ט איר ן!( דזין ביטן, ]ין טעניגש
 איך אונש מיין ברייטיגש דעד איו בג*ק העכשטי דער וויילן

 נאך מיך איך נייג אלזא בין. ברויט טעביגשטי אונטר די
דינרן: א'ין בלייב פר אוב׳ מאל איין

מלך רען נעבן מלכה דיא זיך זעצס

מרדכי.[ און ]המן
ן מ ה זאגם

 מ״ט אירי פאשענט גנעדיגי די הושטו היד לויפרי
 יעדר דז לנד, גנצי דז דורך פובליצירן צו הנט אייגני דין
 ניכט זיך דר וועלכר אוב׳ בוקן; מיר קיגן זיך זאל מן

 פ״ט אירא ער ווייל ווערדן, גשטראפט זאל בוקן, ]ווערטן
רוקן. פר טאן האט גבאט דין

ר ע פ י ו ל פובליצירט
 נעמט פר גראפן, פירשטן, מיניסטר, ליפליכע האך

 אונזרן אין בפינדט זיך וואז אלש אונ׳ גלייך, צו אל מיך
 פאטענט גנעדיגי דיא זעהן ער צו זיא האבן אלהיר רייך!

 לנד, גנצי דז דורך פובליצירן צו הנט זיין מ״ט איר פון
 אלי אים אוב׳ מאן יעדר בוקן זאל המן פרינץ פר זיך דז
 אוג׳ נייגן אים קיגן ווערט ניכט זיך וועד אוב׳ טאן; אן ער

 זיין מ״ד אירי ער ווייל ווערדן, גשטראפט אב זאל בוקן,
רוקן! פר טאן האט גבאט

המך זאגט
אייך! בוקש העדן, ]![ אירי

שפריכט אוב׳ מרדכי צו ער קומט

דיך! בוק מרדכי,
 ענטפרט ער וואז מרדכי ענטפרט

המן זאגט

 גאןרך בליץ דיין שליס פר !הונט יודשר דוא מרדכי,
 בעששי דיין אייר: איין דיר איך שוועד דא מונד! שטיג

 שייד אב איך אלז בלד א:א דען לייד. ווערן דיר זולן ריד
 אוב׳ גווינען; אוידיענץ דיא איך וויל מ״ט איר בייא הינן,
 איך וויל זא געבן, זאלם גוש אוג׳ האב מיין גלייך איך ווען
 אליין, לעבן דיינש ביכט אוב׳ ;לעבן ]![ דיינש קויפן אב

.* גמיין בעשטי גנצי די זאגדרין
ענטסרט ער וואז מרדכי ענט^רט

 פון רעמארקעס די אין זאצן פאר לעצשע די פון
 ־מובהק (סימ דעס ארויס מען עט ז פראגמענט, לעצטן דעם

ניט דא איז ראלע מרדכיט "אקטא": די פון
 צוויי די ביי בלוין ניט איז דאס בכתב. בן געגע

 מררכי "זאגט מיר: געפינען כסדר נאד רעפליקעס,
 מרדכי "זאגט אנטוורט"; זיין מרדכי "זאגט זכיף; זייני

ראלע מרדכיס אז קלאר, דערפון איז עם אאז״וו. הפילות"

 גנצי דיא "זונדרן :פארשטענדלעכער ששייט כ״י דעם אין 1
גמיין"• [1] העברער בעשטי

 אימפראוויואטאר־ דעם טון ראלע די געווען איז
 אין פיגור קאמישע די אלזא איו מרדכי .2 פ״קעלהערינג

פיעסע. טויט־ערנסטער דאזיקער דעד
 "די בשעת בכתב: לשון ער באקומט מאל איין בלוין
 און בגתן־תרש. ענין דעם וועגן אים פארהערן קאמיסאריע"

 דעם פון קארטנשטיבל אנגעבלאזענע דאס איין פאלט תיכף
 גערעדט: נאך מען האט אקארשט "הויכטייטש". פאפירענעם

 הירוזאלעם"׳ צו טעמפיל גראשן "דען סאלאמן", קיניג "דער
 "דער מאזוש", בוך אנדרן דען "אויז איזראליטין", "דיא

 א מרדכין פון מיר דערהערן מיטאמאל מאזעם"; ראבינער
 מלכה, קשיא, אמת, מחותן, עם־הארציס, יידיש: געשמאק
 האט ייד א אאז״וו. שבעים־מאל בר־מצווה־מאל, מחותנים,

 דער אין אפילו רעאליזם, לשם יידיש, רעדן געמוזט שוין
שטאלצן. אויף פיעסע דאזיקער

 ציטיר )איך אויפלאגע דריטער און צווייטער דער אין
אזוי: פארהער דער זיך לייענט דריטער( דעד לויש

ר.[ ע ה ר א פ ס י כ ד ר ]מ
 סארי זאל מרדכי יוד דער דש קומיסאריע, דיא זצגין

טרעסן.

כפראגס ווירט אונד פאהר מרדכי ]![ טרעטייט דא

היישטון וויא יוד, הערשטו ער[ ש פאר ס י ]או
פאטר. מיין וויא מרדכי.
* פאטר? דיין דאן הייסט וויא אויסט׳.

איך. וויא אלש מ׳.
דוא? דאן הייסט וויא פ׳. ם אוי

פאשר. מיין וגיא מ׳,
 קאלעגא, העד צווייטן[ צום אויספארשער ]איין

 איביקייט דעד אין עקסאמיני דיא ווירט ווייש דיור בייא
דויארן.

מרדכי צו מען זאגט

 דיא זאלשט דוא היישטו? וויא ,3 פעקסירונג אתני
 ארטעקס׳ קיניג מייסשעט איהרי נאמין אין זאגין ווארהייט

הערן. גנעדיגשטן אליר אינזרן ]![ סטיט
 דען איך וויל מ״ט אירה נאמין אין א, ]מרדכי[

 פרינץ הייש איך אוג׳ מחותן מיין אין מלך דער זאגין; אמת
מרדכי. *ר

ביששו! הער וואו פ׳[ ס ]אוי
מושר. מיינר פון ]מ׳[
מושר. דיינר אויף ניכש דיך פראגין וויר פ׳[ ס י ]או
פאטר. מיין פון איך קום זוא ]מ׳[

 צר ניכט אויך פאסר דיין לנגין פר וויר ספ׳[ וי ]א
בישט. הער דוא אורט איין פאר וואש אויו אליין ווישן;

 זעלבער דער פון כעיך גלית", "אקציאן דער אין ווי אזוי 2
 גליות פון הער ראהשש דער "ליזינצקי אנגעוויזן: בפירוש ווערט ציים,

 ווצרשט האנז זיך אוב׳ ]בייט[ שאנשירט נאמן זיין זיך וועלכר
ילירט". טיט

קשטאוועם. 3
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 *פאר יוא האב איך הארצים! עם היישן דאו ]מ׳[
 איך וואו אורט דש ירא איז דש מוטר; מיין פון גזאגש:

בין. קומן הער
 אליין אלי. מיד קוסן הער דא נר, דו פ׳[ ס וי ]א

בישט. גבארין דוא 2 שטט וועלכי אויז דיך, פראגין וריר
 איך נרין. גרושי זיינן קומיסארי די הלט איך ]ט׳[

 שטאט דיא יוא איו דאז פוטר; מיין פון גזאגט: יוא האב
בין. גבארין איך וואו

 אליין דיזן, אויף ניכט פראגין וויר ניין, פ׳[ כ י ]או
 אין וועלט, דער אין שטט בויאטי ער אייני פר וואש אויז

ווארדן. בישט גבארין דוא וועלכי
 גמרעגט, אזו ערשטין צום עטץ העט ]![, ה א, ]מ׳[

 ער וועלכי אויז קענין. שפארץ ער ורארט פיל מיר העטין
ירושלים! אויז שטש? בויאטי

ביששו? אלט וויא פ׳[ ס וי ]א
.3 איז פיבגרל קליין מיין אז אלט אזו ]מ׳[

זעלביגי? דש דאן איז אלט וויא פ׳[ וים ]א
בין. איך אלש אלט אזו ]מ׳[

 *סייס איהרי נאמין אין דיך פראגין וויר פ׳[ ס י ו ]א
בישט. דוא אלט וויא טעט,

 ווישן. ניט איך קאן דאש בין? אי־ך אלט וויא ]מ׳[
 איך האב האב, גלערנט טאג מיין איך אלש פיל אזו דען
 שטיין[. ]= שטין ספר איין אין גפונדן ניט קשיא דיא

 יאהר דרייצעהן איך דא בוואשט: מיר איז דאש זונדרן
 אוג׳ גמאכט מאל מצוה בר איין פאן האט גווארין אלט בין

גמכט. מאל שבעים מיר מען האש שבעים צו נאך דער
 ניכט נאך היר אובש קעבן מיר !נאד דוא פ׳[ ס י ו ]א

 יאהר פיל וויא בשיירן, קלאהר אונש מושט דוא רעכטן.
בישט. אלט דוא

 אובד הונדרט :טאן אויך איך וויל דאז יוא, ]מ׳[
יאהר. צוואנציג אונד צוועלף

 קיניגליכן אין טוהן דיין דען איז וואש פץ ים ו ]א
? הויף

 — שלופן טרינקען, עפין, איז? ]י[ טאן מיין וואש [,]מ
 ברשות איין פר מוז איך זאגין, ניבט איך טאר אנדרי דז

נעמין. ענק אויף
 פראגין, וויר דיזן. אויף ניבט פראגין וריר פ׳[ ס י ו ]א

 קיניגליכן דיון אין אפיציא איין אודר אמבט איין דוא אוב
האשט. האף

 אונ׳ מחותן, נאיטר זיין מלך רען בין ]![ איכא ]מ׳[
קינד. גשוועסטר מיין איז מלכה דיא

 גהערט עטוואש דוא דש וואר, אויך איזט פ׳[ ם ]אוי
? האבין גירעט אננדער מיט תרש אובד בגתן וואש האשש

גהערט. האב איך העדין, מייני יוא ]מ׳[
גיהערט? האשטו וואש פ׳[ ם י ]או

ארט (8 ווארפשפיל: שמאט. — 2 פריער. פאר, — 1
,219ז' ייד״פיל פגל׳ 3 ישוב. שטאטישער ב( ן שול"( אץ שטאט )פגל׳

448 אחשורוש־שפיל עלטערער ר דע פון

זאגין. צו מחויב ניט ענקש בין איך ]מ׳[
 אין דיך פראגין ]!ן מיר יוד! הערששו, פ׳[ ס ]אוי

 זאגין זאלשט אוגש דוא דש קיניג, גרושין אונזרן ]י[ נאמגש
האשט. גיהערט דו וואש

 גלעזל, צום זאנט בגתן וויא גיהערט, האב איך ]מ׳[
 פר מיט דא תרש אונך שטוסן גיפט דען וויל ער אלש
.* געבן

 מיר קאנין הירויז דא יוד! נארישר דוא פ׳[ ס וי ]א
קומן. ווארהייט דער אויף ניכש

 האט גלעזל דז גאירש. מיך הבי איך ניין, ניין, ]מ׳[
 בגתן אור שטוסן גיפט דען וויל ער אלז תרש, צר גזאגט

געבן. פר מיט דא
 וויא נאריש. מאהל אבר בישט יוד, דוא ]אויספ׳ן

רידן? גלעזל דש דאן קאן
 אמאל ווידר מיך האב איך אביסל, שווייגט יוא, ]מ׳[

 חרש וויל ער דש מלך, צום גזאגט האש בגתן גיגעסן. כועד,
געבן. איין גלעזל דען גיפש דען אוג׳ שטוסן

 האט ווער קומן, ניכש הירויז קענין וריר פץ ס וי ]א
גרעט. מן הט וואז אודר גרעט

 האש מלך דער שיכור. מאהל אבר בין איך ]מ׳[
 דען תרש אוב׳ ששוסן בגוזן וועלן מיר גיפט: צום גזאגט
געבן. איין גלעזל

 רעכשן, ניכט נאך היר זיך קענין וריר פץ ס ]אוי
אירן? דיך טושטו טילייכט

 גוועזין: אזו איו עש וואר; אוי׳ וואר איזט עש ןמץ
 ער דש גלעזל, צום זאגט גיפט דער וויא גיהערט, האב איך

געבן. איין מלך דען בגתן וויל אונ׳ שטוסן צו וויל תרש
 ווישן מיר קאלעגא, הער צווייטן[ צום אריספארשער ]איין

 זייני אין זיך מוז מאן דער קומן. צו דיז! אויז ניכט היינט
רידן? גיפט דער דען קאן אירן; גראב גאר רידן

 דער גישלאפן. אויז ניכט ווידר בין איך אמתי ןמץ
 שטוסן גיפט דען וויל ער דש בגתן, צו גזאגט האט מלך
געבן. טדינקן צו תרש דען גלעזל דש אונ׳

 זאג אירן? ווידרום דיך טושטו פילייכט פץ ים ו ]א
 גהערט דוא וואש מ״ט, איר נאמין אין ווארהייט, דיא רעכט

האשט.
 צו גזאגט האט בגתן וויא גיהערט, האב איך ]מ׳[

 אויף אונ׳ לאזן גלעזל אין וויל גיפט רען ער דש תרש,
געבן. טרינקן צו קיניג רעש צייט איין
 טרעטין. פאר גלייך צו ביידי אלי ]![ וזין קומיסאריען די זאגן

קאנצלר... האף דער זאגם

 און צווייטער דער אין פארהעד דער אויס זעט אזוי
 אן אבער וויץ, אויף פרעשענזיעס מיש אויפלאגע: דריטעד

;1720 פון דרוק ערששן דעם אין איז אנדערש ניבול־פה.

פצרסמען. 4
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 איבערדרו־ דער רואם שטעלן, אזוינע באך זיך געפינען דא
:ארויסגעווארפן האט 1763 פון קער

קיבר." שייסטר מיין איז מלכה דיא ,,]מ׳[
גרעט? זי האבן שפראך איין פר וואז אויף פ׳[ ס וי ,׳]א
.1 ארש דיין לעק אויף ]מ׳[
שפראך? איין פר דין דען איו וואז יספ׳[ ]או

ארש. מיין לעק אויף :2 תחת מיך בין איך ביין, [,ןנ־
 שפראכן פר דיזש וואו ניכט ווישן וויר [,פ ס ]אוי

זיין•
 ארש־,לעקטץ פרנץ ארש, פיהם אויףשפניארש; ]מ׳[

 באך דער ברירה. די האט עטץ וואלט, עטץ ]![ וואלכן
שמעקט." בעשר וועלכר זאגן, תשובה מיר עטץ קענט

 ,1720 אין דרוקן געקאנט יא אזויגס האט מען אויב

 אין אנרעדן פלעגט מרדכי וואם פארשטעלן, זיך מען קען
אימפראוויזאציעס. זיינע

 ארחסגעי "צוקונפט" אין 1923 האט צינבערג י. ד״ר
 צווישן אונטערשיידן די פון איינער אז מיינונג, די זאגט
 שודטן■( ביי )למשל אחשורוש־שפיל פאלקסטימלעכער דער
 אז מיר, זעען דא ן. א ט דער זיין מוז "איקציאן" דער און

 שורטס צו טאקע, אמת ריכטיק. אינגאנצן ניט איז ראס
 ניש ניבול״פה אין "אקטא" ערשטע די זיך קען פיעסע
 ניט־דערשרי־ די און אויך; ד$ קלעקט עס אבער גלייכן,
 דער ערגער. נאך גערען געוויס זיינען רעפליקעם בענע

 פוץ פראגע )די פיעטעם מיגים צוויי די צווישן אונטערשייד
 אלזא איז אומבארירט( דערווייל איך לאז ומאוחר מוקדם

 פרימיטיוו מער זיינען פאלקסשפילן די אלגעמיינער: מער א
 בא־ דערהויפט אפנים זיינען זיי טעכניק, זייער אין

 זייגען "אקציאנעף די ;שפילער־ליבהאבער פאר שטימש
 אויפגע־ ווערן און זמר" מיני ושאר "בחצוצרות אויפגעבויט

אקטיארן. פראפעסיאנעלע פון טייל גרעסטן צום פירט

3

יודען דער עררעטונג
 די געווען איז "אקשא" די פון גלגול לעצטער דער

 מרדכי", אונד אסתר דורך יודען דער "עררעטונג פיעסע
 דעם דא א־בערדרוקן ניט וויל איך .1780 אמסטערדאם

 געפינען אים וועט לייענער דער ווייל שער, אינטערעסאנטן
 א "עררעטונג" די אן רופט שאצקי .261 ז׳ שאצקין ביי

 נאר גערעכטער, א משפט דער איז אגיעקטיוו פלאגיאט.
 די געווארן. באגאנגען ניט פלאגיאט קיין איז סוביעקטיוו

 דעד ;באלעבאס א אן פיעסע א געווען דאך איז ״אקטא״
 פון אמסטערדאמער דער און 1763 פון ארויסגעבער פראגער

 פאר מורא אן ביכל דאס איבערגעדרוקט ביידע האבן 1774
 האט צייט נייע די אבער איז. עס וועמען מצד תביעה א

פיעסע, אלטער דער פון טעקסט נייעם א געפאדערט אפנים

 קלינגען ס׳דצרף 2 "לאטיינערש". :ווי קלינגען ס׳ד^רף 1
(.168 אויסשפראך: )יעמאלטיקע ״טועה״ ווי

 )שמעון ארזימגעבער אמסטערדאמער דערזעלבער וויבאלד
 נייע א אפגעררוקט שפעטער יאר זעקס מיט האט מאיר( בר׳

 פון יחזקאל בר׳ יעקב דורך "קאריגירט" באארבעטונג,
 טרעפן. צו שווער ניט איז איבערמאכן פון טעם ד>ם בחזן.
 אין יידיש שטארק צו געווארן שוין איז "אקטא" די אפילו

 האט י״ה; טן18 סוף אסימילאציע דער פון קוש־וואך דער
 און ארבעט דער צו גענומען זיך יונגערמאן פויזנער דער

 איין אויף ארט רעהדינס דער ענדרונג פר "מיט פיעסע די
 טייטשי ריכשיגע אויף ריינע דער אין מאניהר נייאה גאנס

גיזעציט". איבר שפראכע
 ווייט; איבעריקם געגאבגען ניט איז באארבעטונג די

 "איבערגע־ און מאניר" נייער גאנץ א "אויף אויסדרוקן די
 אין שוין זיינען וראם ערטער יענע גוזמא. א זיינען זעצט"

 אריבערי זיינען הויכדייטש שארק ש גערוען אויך "אקטא" דער
 אויבנגעבראכטער דער למשל שינוים, אן אהער גענומען
 איר וחיל "אונ׳ זאץ: דער )נאד אחשורוש־אכהר דיאלאג

 מיין אין היבן ער אייך איך וויל זא / האן טוט גנאד דיא
 האט "האף ודייל געווען, נושא־־חן ניש האט טראף קינגליכן

 "פאר־ דאס רעדאקטאר נייער דער האט ן יידיש געקלונגען
 זא האבן טון גנאד דיא זיא ווייל "אוג׳ אזוי: הויכטייטשט"

העבין"(. ער סראן קינגליכען מיין אויף ]![ איהנען איך וחל
 קלייגי־־ איבערגעמאכט זיינעץ ערטער אנדערע אין

 איין "צו נאר ווייב", "צום ניט שוין זאגט אסתר קייטן.
 טעכניעע געוחסע אריינגעטראגן זיינען אויך גימאהלין".

 אויסדרוק דעם שוין מיר באגעגענען דא מאדערניזירונגען.
 אויפן ביטרייב"( )"ערשטי "באטרייב" הייסט אקט "קאהר",

 "שירעם" הייסט פארהאנג דער / שטייגער האלענדישן
 "פערסאהנעף די צו"(; פאלע שארעס דער אב געהיט )"התך
 אויך "שווייגינדע". און "שפיהלעגדי" אין איינגעטיילט זיינען
 זיינען וועלכע אנווייזונגעי, אנדערע עטלעכע געגעבן זיינען

ניטא: אקטא די אין
 ]![ שומא ]![ רעזירענט ד-־א אין שטיהלט טעאטער ״דש

 שפיהל דש אהאסווערוס. קיניגס דעה האף ]׳[ דש אין
 אנדרן דען געגין ענדיגט אונד מארג־־נש צו אן פאנגט

ג". א מיט
 איין מיט אייגענע, די פיעסע די אבער איז תוך אין
 א" ק אויס ארן וו ע ג איז מרדכי אויסנאם: וויכטיקן

 ווארפט ער הויפמאן, לייטישער א איז ער פיגור. שע מי
 פרן פארהער נאכן קונצן. קיין ניט מאכט און ניט זיך

 זעלבע די אות־באית דא זיי שטעלט )מען תרש און בגתן
 אריין מען רופש (17 צווייטן דעם ,22 ערשטן דעם פראגעס,
אזוי: ם אי צו זאגט קאנסלער" "האף דער און מרדכין,

 אין מיט היר אייך וחרט עס !)מרדכי( הער ״העריט
אן אהאסווערוס ארטאקהעסיס קינג גראהסן ]![ דען נאמן

 ,עררעטונג״ן דע־ פון עקזעמפלארן צוויי געזען האב איך 3
זענטאל'״נא.6ר דער אין און (0.ז 1979 .0. 5) מוזעאום בריטישן אין

ה^ל׳ 4
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 צייגן אן ווארהייט רעכטי דיא אונש איר דש ביפאהלין,
 ]![. טערס אונד בנתן פון האט גיהערט איר וואש זאלסיט,

 איין אום געהיט עם קייט, קלייניג קייני איזט דיזש רען
 ריינע דיא אונס זיא ווירדן אלזוא • אן הויבט גיזאלבטן

אפינבאהרן: היים וואר
מרדכי

 גיהערט, האב איך קאפיסאריען! קינגליכע איהרע יא,
 ן![ דיא אויף אנאנדר מיט זיך טערעס אובד בנתן וויא

 מ״ט קינגליכע איהרע ביראהטין, האבן שפראכע אראבישע
טיהטן: צו גיפט שארפן איין מיט

ר ל נס א ק האף
 1 אייד איין מיט דיזעס ער קאן מרדכי, הער אבר
? האט גיהעריט אללים דיזעם ער דש ,2 פרקלאהרן

שבועות. 3

מרדכי
זאלכעס קאן איך !קאמיסאריען קיניגליכע איהרע יא,

 אריף זאנן דערקלערן, ,761<!1זג6ז1 ה^ל' 2 שבועה. ,£1(1 1

 דיזעס איך דש קלאתרן, פר 3 עהטין טייארשטי אלליר דיא מיט
גיהעריט. האב אללים

קאנסלר האף
מרדכי. הער אב, טרעטיט בידאנקט• זייט איהר
 ענט" הונס", יודשר דו "מרדכי זיך: רייצט המן ווען

 ממזר פחד לא "אני לשון־קודש: אויף מרדכי איט פערט
 איידער לשון־קודש, אזא בעסער פחד". לא י1גדול׳א
 די פאר איז דאס כאראקטעריסטיש ווי 1 יידיש פראסט

 לערנט פרט דער אין !צייט יענער פון שפראך־באגריפן
סך. א זייער פיעסע אומגעלומפערטע די אונז

 "עררעטי דער פון אדויס אבער מיר זעען עפעס נאך
 נאך איז יידן ביי שפראךקענטעניש דייטשע די טונג":

 דאם וואם דאס דערונטערריקע. גענוג א געווען יעמאלט
 דייטשער "אויפריכטיקער" דער וועגן רעדט שערבלאט

 טאקע האט מען אז ווארטשפיל, א ארויס פאדערט שפראך
 צו אבער—יידיש, פון אוועקגיין געוואלש אויפריכטיק

ווייט. גענוג געווען נאך איז דייטש ק י ט כ י ר

פעסט.



* יידיש אין ווארטבילדוע רער צו מאטעריאל ביפר א
לנע( )ווי ן ע ייז ר זלמן פון

 מאר־ דער פון טייל דער איז ווארטבילדונג די
 אנטשטייאונג ענין דעם מיט זיך פארנעמט וואס פאלאגיע,

 רער צו ווארטפארמען. און ווערטער די פון בילדונג און
 פארענדערונגען, די־יעניקע ניט אבער געהערן ווארטבילדונג

 ווארט• די בייגונג; דער ביי דורך מאכן ווערטער די וואס
 קאניוגאציע( און )דעקליבאציע בייגונג דורך פארענדערונגען

 בילדונג און אנשטייאונג די פלעקסיע, דער צו געהערן
.2 עטימאלאגיע דער צו ווערטער פון

 פארענדערט ווארטבילדונג דער פון פראצעסן אלע ביי
 נע" מיר ווען ווארט. דעם פון פארם קלאנגלעבע די זיך
 און דערמאנען ווי ווערטער, אזעלכע יידיש אין מק

 און ע רוב ב ואל, קו און ע על קוו דערמאנען,
 ארעד עמעצער עמעץ, ברונעם, אדער ברונען

 פון ערשיינונגען מיט טון צו דא מיר האבן צער, ע מ אי
 באר ענדערן וואס אזעלכע, מיט בלויז אבער ווארטבילדונג,

 באנריף, זיין תוך, זיין אבער ניט ווארט, דעם פון גוף דעם
 מין דעם נאר באטראכטן איצש וועלן מיר באטייט. זיין

 ווארט, פון גוף דער נאד ניט וועלכער ביי ווארטבילדונג,
 דער אויך נייערט זיך, ענדערט זיינע פארם קלאנגלעכע די

.3 באטייט דער באגריף,

זיין: קען ווארטבילדונג זי
 געבילדעטע די ורען ע, קסט ייני וו ינע א אן א(
 ענדערן דורך שטאמען די פון אפגעצווייגט ווערן ווערטער

 צום באשטייט ענדערובג דאזיקע די קלאגגען. זייערע
 טיילמאל און שורש״וואקאל, פון איבערבייט אין אפטסטן

 קאב־ די פון איבערגאנג דעם דורך באגלייט באך זי ווערט
 דער פון כללים די לויט קלאנגען האמאגענע אין סאנאנטן
שפראך", יידישער דער פון "גראמאטיק מיין )זע פאנעעיק

 די גענומען צכט אין ניט דערפצר ,1917 יצר אין געשריבן 1
 זצ" צ. מיזעס, מתתיהו פון ווי גי־צמצטיק יידישער איבער ווערק נייע

רעצקי.
 פצרשטיין צו אנגענומען איז געברויך עלעמענטארן אין הגם 2

מארפעלאניע. בכלל נאי ווארטצנטשטייאונג, נצר ניט עטימאלצגיע א־נטער
 פארשיידענע קלאנגלעך צוויי קיין ניט ;צרטר^גט שכרצך די 3

 צייט דער מיט און בצדייטונג, זעלבער דער און איין מיט פארמען
 דעם ניוצנסירן פצר מיטל א פצים דער פון פארשיידנקייט די ווערט

 פצר קוועלע פארם דייטשמערישע די ווערט למשל, צזוי, ;כצגריף
 קוועלע )צ זין איבערגעטראגענעם אין נאר יידיש אין געברויכט קווצל

 דיא־ דער פצרשיירנקייט דער צו שייך ניט אבער אין ד$ס פצר."(,
לעקטישער.

 שלאק לעבן(, )פון לגיב זיצן(, )פון זאץ למשל, טייל(, 1
שלאגן(. )פון

 באזוב• געווען איז ווארטבילדונג אינערוייניקסטע די
 אזזי יידיש, מאדערנעם אין פארצייטנם; איבטענסיוו דערס

 איינגע־ איבגאבצן זי איז דייטש, היינטיקן אין אויך ווי
 צובויפזע• דורך נאר בילדן זיך לאזן ווערטער און שרומפן,

 סופיקטן(. און פרעפיקסן מיט אדער )אייגנטלעכער צונג
 פראסט בייגן(, )פון בוכטע למשל, ווי, בילדונבען, אזעלכע

 טראגן; )פון טראכט שלאגן(, )פון שלאכט סרירן(, )פון
 יידיש-דער אין טראגט; מען וואס מלבוש, דייטש-א אין

 ביידע אין אויסגעטראגן; ווערט קיבד דאט וואו פוטערלייב,
 ניט איצט שוין זענען טראגן(, לשון פון _ אלזא שפראכן
 )פאר־י אנאלאגיע על־פי אמאל סיידן בדרך-כלל, מעגלעך

 איבעווייניקסטע די אין שפראך העברעאישער דער אין קערט
הערשנדיקע(. די עד־היום ווארטבילדונג

 אין באשטייט ווארטבילרונג אויסערלעכע די ב(
 פארן אדער—אפיקסן—קלאנג־עלעמענטן נייע צוגעבן

 ווארטשטאם דעם באך אדער ן(, ם ק פי ע )פר ווארטשטאם
ן(. ס ק פי ו )ס

 אויך מען דארף וזארטבילדווג אויסערלעכער דער צו
 צונויפגעזעצטע פון בילדובג די ד״ה צונויפזעצובג, די צורעכעבען

 מער״ווייני• האבן וועלכע טיילן, פון (001קמ0311)ג ווערטער
באדייטובב. זעלבשטעבריקע זייער אויפגעהיט קער

 דורך ווארטבילדונג די אויך איז גענומען גרובד אין
 לכתחילה ווייל צובויפזעצובג, א סופיקסן אדער פר^פיקסן

 )אלם באדייטונג זעלבשטענדיקע א געהאט סופיקסן די האבן
 עד״היום ווערט וואס ט, י י -ה דערסופיקם דינען ביישפילקען

 ווארט זעלבשטענדיק אלם יידיש פוילישן אין געברויכט
"שט־יגער"(. טייטש דעם ט מי

 ווערטער פון איבערגאנג דער פאר קומט עם אזוי ווי
 נע" לאמיר ביישפיל: אזא פון זען מען קאן סופיקסן אין

 אזעלכע בילדן צו דינט וואס ג, ר א ו -ו סופיקס דעם נעמען
 די וכדומה. אייזבווארג גריגווארג, עסבווארג, ווי ווערטער,

 פון שפראך, דייטשער דער אין ביטא איז עבדונג דאזיקע
 איז דערפאר פארמען. זיינע אבטוויקלט האט יידיש וועלכער

 דלרכגעפאכט האט וו^ס ק, ר ע ל ו ווארט דאס דא דייטש אין
 און ארג וו אין ענדערובג מארפאלאגישע די יידיש אין

 בא־ זעלבשטענדיק, א ווי יידיש אין ניט שוין זיך פילט
 ארן ענדונג. פשוטע א געווארן איז עס ווארט. זונדער
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 ווי עם האט באטייט, זיין פארלוירן ווארט דאס האט קוים
 ווע־ן צו געברויכט אננעהויבן הויפסורערשער פון סופיקס א

 אינגאנצן זיין לכתחילה וואלט געברויך זיין רואו דארט, אויך
אויסגעשל^סן.

 גרעסטע די ווארטבילדונג די האט שפראך דעד פ$ר
 קולטור" א פארמאגש שרשים אז זאגן, צו געגוג באדייטונג.

 אפגעצווייגטע ווערסער, און בלויה הונדערט עטלעכע שפראך
 ווארט־ אויסווייניקסטער ארער איגעווייניקשטער דורך זיי פון

 אנציילן ליטעראטור־שפראך דער אין מען קען בילדוגג,
טויזגטער. צענדלינגער

 אן איבער לעבש שפראך די ווען פעריאד, א אין
 סיבות יענע אדער די צוליב ווען אנשוויקלונג, אינטענסיווע

 נייע פאר ווערטער נייע מאסע א זיך אין אויפנעמען זי מוז
 קיין געהאש ניט ביזאהער האט זי וועלכע פאר באגריפן,

 נייע דאזיקע די פאר ווערטער שאפן זי מוז באצייכענונג,
 זאל זי כרי פיטלען, אייגענע מיט מיגלעך ווייט ווי השגות

ווערן. פאדבארבארישט ניט
 סטאדיע אזא דורך לעצטנס מאכט שפראך יידישע די

 אנשוויקלונג. אינעווייניקסטער און אויטבילדונג איר פון
 אינסטרומענט דער מאס גרעסערער א אין אלץ ווערגדיק

 געביטן די מער אלץ אויסשפרייטנדיק קולטות אונזער פון
 ניט שול, דער אין אריינדרינגענדיק הערשאפט, איר פון

 העי און מיטעלער דער אויך נאר עלעמענטארער, דער נאר
 אדמיניסטראטיוו־מלוכישן דעם אין געריכט, אין כערער,

 כסדר זיך אין אויפנעמען זי מוז ראטנפארבאנד(, )אין לעבן
 ווער" גייע שאפן כסדר מוז באגריפן, גייע מאסע גאנצע א

זיי. פאר טער
 אין איז ווארטבילדונג אינעווייניקסטע די ווי אזוי און

 שאפונג די מוז אפגעשטארבן, ווי גוש אזוי שפראך דער
 אויסווייגיקס• דורך דערהויפט פארקומען ווערטער נייע פון

סופיקסן. דורך בפרט ווארטבילדונג, טער
 סיס־ רייכע א זייער אנטוויקלט יידיש האט גליק צום

 בארייכערט קען שפראך די וועלכע דורך סופיקסן, פון טעם
בילדונגען. נייע שיעור א אן מיט ווערן

ביישפילן: אייניקע זענען אט
 ניט נעמען יידיש אין בילדעט -ער סופיקם דער

 טא" שרייבער, למשל, )ווי, פערזאנען טוענדיקע פאר באר
 שם" אויך נאר אאז״וו(, קרעמער זעמשער, לערנער, קער,

 )למשל, כלי א מפשיר, א געצייג, א באצייכענען צום עצמם
 —אאז״וו( הענגער זי_יער, ברענער, בראטער, שפייער, טינטער,

 בילדן, צו אויף אויסניצן אויך אבער אים קענען מיר
 באגריף דעם פאר בער היי ווארט דאס למשל,

ענ וו ש יידיש, אין געפעלט הער א ביו האט וואם ^,6561
 רוסיציזם אומגעלומפערטן בארבארישן דעם פאר ער ק

אאז״ור. )שווענקשיסעלע( "פאלאסקאטעלניצע"
 נעאלא־י אזעלכע מיר האבן גא:ג אייגענעם דעם ^אויף

 ״פ(,1זז111361ן0£) פארמינערער ר, ע ל פ כ ווי גיזמען,
אאז״וו. (33^3083) ער ב א פג י או

 ג, ר א ו דו ל א ג ווי בילדונגען, אזעלכע מיט אנאלאגיש
 נעאלא" די בילדן זיך לאזן אאז״וו ג ר א ו ו י י נ ג, ר א ו ו ט ל א

 )פאר־ ארג ו רו ו פ רוישטאף(, )באר רויווארג גיזמען:
אאז״וו. פארן( צום מכשירים מינים שיידענע

 מיר קענען ל פי גע ווארש דעם מי־ט אנאלאגיש
 ג< נ ו פיר ש אפשר )אדער שפיר ע ג אנעאלאגיזם בילדן

 עמפי דייטשמעריזם קלינגענדיקן בארבאריש דעם אנשטאט
 ווארט דאס געשאפן האט כשעמעריגסקי היים כינדונג,

 באי פא?קסטימלעכע די )ווייל 3368,861( פאר געפריר
 באשטימט און קלאר גענוג ניט איז ט ס א ר פ צייכעגונג

באטייט(. אייגבטלעכן איר צוליב
 אזוי ווי ביישפילן, סך א סך, א נאך אנווייזן מ׳קען

 ריי גאנצע א שאפן זיך לאזט פופיקסן פון הילף דער מיש
 לעבעד־קייס גרוים מיט אפילו אפט ווערטער, יידישע נייע
אויסדריקלעכקייט. און

 פאר באלאסט א זיינען פלעקסיעס איבעדיקע ווי אזוי
 זיי איר; פאר וויכטיק סופיקסן זענען אזוי שפראך, דער
 נייע מיט שפראך די בארייכערן צו מיגלעכקייט די גיבן

 ס׳איז און ביואנסן. אדער באדייטונגען נייע מיט ווערטער,
 יידישער דער פון לעבענספעאיקייש דער פאר אגוטערסימן

 אנטוויקלונגסמיגלעכ" אירע פון רייכקייש דער פאר שפראך,
 דעם פון ווערן צו פטור זוכט זי ווען בשעת וואט קייטן,

 אנאלישישער פון וועג אויפן גייענדיק באלאסט, פלעקסישן
 דעם אויפגעהיט נאר ניט זי האט שפ״אך־אנטוויקלונג,

 געי נ^ר נים מקור, דייטשן דעם פון סופיקסן טייל גרעסטן
 ווי אנווענדונג, פרייערע און ברייטערע א סך א זיי געבן

 פופיקסן ריי א איבערגענומען אויך האט זי נאר דייטש, אין
 אייניקע אנטוויקלט אליין אויך און שפראכן אנרערע פון

כופיקסן. אייגענע
 צו שפראך יידישער דער פון פעאיקייט גרויסע די

 אויסגעניצט באזונדערם קען סופיקסן דורך בילדונגען נייע
 יירישע די שס״עצמם. פון בייווערטער שאפן ביים ווערן

 ביי• ערך דער גיט גאר פרט דעם אין איז פאלקששפראך
 אזעלכע פאר אפ ניט זיך שטעלט דייטש, איידער געוודיקער
 געלש; לשון )פון ער טיק ל גע ווי למשל, בילדונגען,

 שטאטיקער געלש(, האש וואט=מענטש געלטיקער א
 )פאר ר ע ק י ד ר ע י ו מ ר, ע ק י ם א ג ר, ע ש י ט א ט ש און

 אויס" ניט מיר זאלן וואס־זשע*פא אאז״וו; מויערפעסטער(
 פאר א״א -יש יק, -ד אדער ק -י סופיקם דעם ניצן
 שפרא־ ראיאניקער, למשל, ווי, בילדונגען, נייע

אאז״וו? מלוכישער כיקער,
 ווארט- יידישע די אזוי ווי סך, א פון ביישפיל איין

 פארשיי" די דיפערענצירן ביים אויסניצן זיך לאזט בילרונג
באגריף: אלגעמיינעם אן פון בארייטונגען דענע

 דעם דורך מיר בילדן קלאס שם־עצם דעם פון
 דאס, ד״ה קלאסיקער, שפ-התואר דעם -יק סופיקס

 מדרגות—קלאסן קלאסן־שטופן, אין איינגעטיילט איז וואט
 שריפששטע" ערשט־קלאסיקער שול, דרייקלצסיקע )למשל,
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 דעם פאר אויסדרוק קיין זיין ניט שוין דאם קלן לער(.
 א פרן טייטש דעם אין קלאס פון באגריף אדיעקטיווישן

 איז -יש סופיקס דעד קאטעגאריע; געזעלשאפטלעכער
 פונקציע דעד מיט זאגן, צו אזוי פארנומען, אריך שוין

 קלאסיקער שם־עצם דעם פון אדיעקטיוו אן בילדן צו
 לשרן־ דעם ניט נעמען זאלן מיר ווען אבער )קלאסיש(.

 קענען לשון־רבים, זיין נאר קלאס, ווארט דעם פון יחיד
 וויילע )און -יק סופיקס דעם דורך ווידעראמ^ל — מיר
 בילדונג אדיעקשיוו־ בייע א שאפן ק( י -ד איז נ, א נאך
 — ^(30000)^ זין געוואונטשענעם דעם אץ ק נדי ס א קל

 כאראקטער קלאסנדיקער דעד קאמף, קלאסנדיקער דער
 אונז באזונדערס וועט וואס אאז״וו, רעוואלוציע דעד פון
 אזעלכע מיט טון צו האבן וועלן מיר ווען קומען, ניץ צו

 קלאסג־ די און נאציאנאלע די לבשל, ווי, סארבינדונגען,
 ביו־ אומסימעטרישער, דער )אנששאט אינטערעסן דיקע

 קלאסן־ און נאציאנאלע די קאמבינאציע: געניצטער אהער
 קלאסב" די ביישפיל: אין בולטער, באך אדער, אינטערעכן(

 אנדער אן אולף וואט אינטערעסן, נאציאנאלע און דיקע
 )די גארניט כמעט וין ש זיך לאזט דאס אויסדריקן אופן

 ניט־ שלעכטע א איז אינטערעסן נאציאנאלע און קלאסן־
 די און קלאסן״אינטערעסן די ;פארבינדונדונג ארגאנישע

 טאווטאלאגיע(. איבעריקע אן איז אינטערעסן נאציאנאלע
 פאר־ דורך ווערטער דרייגארנדיקע די פון ווערנדיק פטור

 די געווינט פארמען, אדיעקטיווישע מיט זיי ברייטערן
 אריך ס׳ורערט און בייגעוודיקייט, אין פיל זייער שפראך

 וועלכעד כינטאקסים, יידישן פון גייסט דער אפגעהיט
ווערטער. צונויפגעזעצטע די אלעמאל ניט פארטראגט

 ניט מאס, נייטיקע די האלטן אבער מען מוז דערביי
 שפראכשאפונב, פון עקסטרעמען אזעלכע אין אריינצופאלן

 נח )ביי ווירקזאמיש אדער אוממיטלבאריק, למשל, ווי,
 טאקע האבן ם א -ז און -באר כופיקסן די פרילוצקי(.

 ווארטבילדנדיקן זייער פארלוירן יידיש פון באדן אויפן
 שפראכררדימענטן פארגליווערטע ווי געבליבן זיינען און כוח
 לאנגזאם, גאנגבאר, דאנקבאר, )ווי ווערטער געציילשע אין

 ניט זיך לאזן וועלכע געהארזאם(, אויפטערקזאם, איינזאם,
 -יק סופיקסן די די צו צוגעבנדיק אבער פארגרעסערן,

 שפראך• גוטע קיין ניט נאך מיר שאפן -יש, אדער
 צו אזוי ווי מיטלען, אנדערע געפינען מ׳דארף מטבעות,
 סך א )אין "זאם און -באר מיט בילדונגען די פארבייטן

 למשל, וויי, כופיקסן, אנדערע דורך מיגלעך דאס איז פאלן
 אב־ ווירקעוודיק טיילבאר, אנשטאט טיילעוודיק

 *דערגרייכ אנשטאט דערגרייכלעך קזאם, וו שטאט
אאז״וו(. באר

 הויפטווערטער פרן ווארטבילדרנג אריסרוייניקסטע
דורךפרעפיקכן א(

 יידיש אין הויפטווערטער בילדן יצ אויף פרעפיקכן
 בילדוגגס־כוח זייער איז דאס אי ווייניק, זייער דא איז

458 יידיש ן י א ווארטבילדונג ר ע ד צו

 וועגן ריירן ניט כמעט מ׳קען אז אזוי, באגרענעצט זייער
רוארטבילדובג. יידישער פון מיטל א וועגן ווי זיי

 אני דעם ורערטער דייטשע ביי באטייט וואס אור־,
 אין זיך האט צוששאבד, ערשטן דעם קדמון, דעס הייב,
 ווערטער די אין נאר אויפגעהיט פאלקשפראך יידישער דער
 פארטאפלונג: )טיט רן ע ט ל ע אור און ל ק ייני א אור

 פרע־ בילתדיקער אלט אוראורעלטערן(. אוראוראייגיקל,
 ווערטער אלע די און ניט, זיך ער פילט יידיש אין פיקס
 דעד אין ארייבבעבראכט אור־זענען צושטעל טיטן

 אורזאכע(- )אדער אורואך למשל: דייטש, פון צייט נייער
 —אורלויב מייגובג; משפט, פסק־דין, פסק,—אורטייל סיבה;

 פוילישן אין )אבער ^טפוסק פאלקסילדיש ליטווישן אין
 מיט צוזאמענהאנג איז אויס ווייזט ב, וי ל ר או דיאלעקט

 גענומען אויך איז חיאס שפראך, פוילישער דער פון 1״10ק
דייטש(. פון

 שווערלעך לעקסיקאן יידישער דער קען פונדעסטוועגן
 אור־ אורוואלד, ווי בילדתגען, אזעלכע אן אויסקומען
אורעלעמענט. וועלט,

 ,1 שפראך יידישער דער פרעמד אבסאלוט איז ־ מיס
 דעם מיט בילדונג אלטגעזעסענע איין קיין ביט האט ורעלכע
 אין מיס־ווערן מיט ויערטער, אלע און פרעפיקס, דאזיקן
 פארביטן מוזן וועלכע דייטשמעריזמען, ווי געשפירט יידיש
 מיספאר־ למשל: אויסדרוקן, יידישע ענטערע מיט ווערן

 בוכ־ וין ש אויב — אדעד פארזען, טעות, — שטענדעניש
 אומפארשטענדעניש איו — איבערזעצן שטעבלעך

 וואלט דאן אומפארשטייעניש; ביז דערגייען פוריססן )די
 גע־ געדאדפט פארשטענדעניש אנשטאט אבער דאך מען

 איז מיסערנטע ווי פונקט אאז״וו(, פארשטייעניש ברויכן
 זשיטלאווסקין ביי )אפילו מיסכרויען אומגערעטעניש,

 אומצוטרוי — בארבאריזם!( דאזיקן דעם פיר טרעפן
אאז״וו.

 ארכילסטיס, למשל, ארכי, )תלמודיש ארצי־ ארצ־,
 ארכ?יעפיסקאפ רוסיש אין אריך פגל׳ ,3ז<±1 גריכיש פון

 פאר־י צום רוערטער געציילטע יידיש אין בילדעט א״א(
 דישטאמווערטער, אין שטעקט וואס באדייטונג, די שטארקן

ת ו ז ע ־ ץ ר א ף, צ ו ח ט - י צ ר א ש, ט א ג נ ו י ־< י צ ר א ווי
 פארמיטלונג דער דורך אריס ווייזט יידיש, אין פנים.

 ארי־ אויך פרעפיקס דער איז שפדאך, פוילישער דער פון
 ש, ט א ג נ ו י " ץ ר ע ווי ערצ- פארם לנגערער זיין אין בער

 אים ביי מוכר־ספרים; מענדעלע )ביי ערץ־פאסטעך
 עזות־ ארץ־פיאסקע בילדונג די אויך אגב מיר טרעפן

ר(. ע מ י נ פ
 גיישט־ די פון באצייכענונגען די אריך געהערן דערצו

א״אנד. )ערצבישאף( ף א ש י ב י צ ר א לעכע

 פון דווקא שטצמען ז$ל עם צז סברא, צ יא איז עם באטש 1
מיאוס(, לשון )פון יידיש
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 שלילה, פון פארגיינונג, פון פרעפיקס דער איז אומ־
 אומגע" אנמאכט, און אוממאכט צ״ב, )פגל׳, אן צר נאענט
 ער וועלכן צו ווארט, דעס צו גיט געוואשן( אן און וראשן
 —גליק למשל, באדייטונג, פארקערטע א צוגעזעצט, ווערט

 מענטש-אוממענטש, אומכבוד,—כבוד חן־אומחן, הומגליק,
רעכט-אומרעכט. אומפריינד,—פרייגד

 קאן 110- פרעפיקס דייטשער אנטשפרעכנדיקער דער
 ווערטער, נייע אין אפילו ווערן דערלאזט ניט יידיש אין

 פארוואנדלט אים האט שפראכגעברויך יידישער דער ודייל
 אונגנאד, אונזין, ווי אלזא, פארמען אזעלכע אוב- אין

 אונגליק, למשל, ווי, דייטשמעריזמען, אזויבע פונקט זיינען
.1 אונגערעטעגיש אונחן,

 קאן נ" י א סופיקס אידענטישער לאטייגישער דער
 די אננעמען יידיש אין פרעמדווערטער געהעריקע די אין

 אריך ווארט דאס באנרצט ווערט יידיש אין אויב מ, ר א □ארם
 )אנשכאט אומרירעקט למשל: שלילה, כון פרעפיקם דעם אן

 אינדיסציפלינירט(, )אנשטאט אומדיסציפלינירט אינדירעקט(,
 אופקארעקט אינקאנטעקוועגט(, )אנשטאט אומקאנסעקוועגט

 אינסאליד( )אנשטאש אומסאליד אינקארעקט(, )אגשטאט
 ווערטער די געברויכט אויך ווערן יידיש אין דען אאז״וו,

 קאנסעקווענט, דיסציפלינירט, דירעקט, פרעפיקס: דעם אן
 ס׳פעלט ווייל אינדיפערענט, אבער אאז״וו. סאליד קארעקט,

דיפערענט. ווארט דאס

 און גי יידיש אין קלינגט רואם גע-, פרעביקה דער
 *ליטערא אלטער דער אין אויסגעלייגט אווי אפילו ווערט

 צייטווערטער: פון שם־עצמס בילדעט פאלק, פון און טור
 גע־ געוועט, געוויקס, געראנגל, געדראנג, געבירט, עביי,ג

 געלאף, געשפיר, געשפעט, געפילדער, געפיל, געניי, מעל,
אאז״וו. געפדיר געדריי,

 ,0 א פוף צום באקומען גע- אויף בילדונגען טייל

 נם, וי ו גע ברויט(, געבעק א )אבער געבעקס למשל,
 טס; שרים גע ס, ט ל צא ע ג נס, פי ש גע ם, נ פי ע ג

 כץ, לע פי גע כץ, ע יל וו ש גע ץ: כ -ע סופיקס דעם טייל
כץ. יע ל ועב נעאלאגיזם: כץ; ע היבט גע

 שס״עצמם די באקופען גע- מיט פארבינדונג אין
 באדייטובג, אינטענס־רוירטע פארשטארקטע, א -יי אויף

 גענארעריי, געפלוידעריי, געקריגעריי, למשל:
 גע־־ י, י ר ע ז י י ב ע ג געקרעכצעריי, געקריצעריי,

אאז״רו. י י ר ע פ ו ר
 פאלגנ־• געבילדעט ע־ ג מיט זיינען הויפטווערטער פון

 אקאלעקטיוון אוים רוב דאם וריקן וואס שם־עצמה, דיקע
 יידיש(, אץ פעלט )דארם געדערים ג, ר ע ב ע ג :באגריף

ער, ווים גע געזינד, געהילץ, געבליטן, ן, י בי גע

 אומטעם—אובטעס ווארט דצס פצרצייכענען צו כדצי ס׳איז 1
 פירט טונענד", זנל$הנטע3 די $דער אסתר" זיין אין הערץ, יוהף ביי

1828.

460 יידיש אין ווארטבילדונג ר ע ד ו

 גע" ר, ע ט י ו ו ע ג מ, י מ ע ג ט, נ א ו ו ע ג ן, ל ע ז ע ג
ה. ה ר ס ע ג בילדונג די שטייט איזאלירט ץ. ל י מ ש

 דעם מיט צונויפגעוואקסן אזוי זייגען בילדונגען ריי א
 ווערן געברויכש ני־ט זיי קאנען אים אן אז גע-, פדעפיקם

 א״אנד ג יי צ גע געצעלט, וער, געו יידיש: אין
 צוזאסענזעצונגען, אין נ^ר צייג דייטשמעריש, איז )צעלט

ג(. ציי ייס ו ו ווי
 ארויסגע" גע־ פון ע וער איו ווערטער טייל אין

 ם א גר ט, ע גר )גערואלד(, גוואלד למשל, פאלן,
 )גע" ש י נ ע ט ע ר ג <!(,61312 פיט )פגל' ז י י ר ג (,06מ611)מ

א׳י׳אנד. רעטעניש(

ן ס ק י פ ו 6 ך ר ו ד ב(

 כופיקס דער זיינען: פופיקסן יידישע וויכטיקסטע די
 0010103) פערזאנען טוענדיקע פון נעמען בילדעט -ער.

 שגיי־ למשל: ר, טע ר ע וו ט ציי פון דערהויפש (,30110013
 טרעגער, זעצער, לערנער, טאקער, רייטער, שניצער, דער,

 פון אויך אבער אאד׳וו, טומלער מאכער, קענער, דרשער,
 )הענד• צער ל זע פישער, פליישער, למשל: הויפטווערטער,

 כ" וי ר זעמשער, לער, ע מ רימער, זאלץ(, פון לער
 )קוילנהענדלער(. קוילער ר, ע ג ר א ו ו כ ו ש ר, ע ג ר א ו ו

אאז״רו. ר ע על פ קרעמער,
 גע• אריך אבער קען -ער סופיקס דאזיקער דער

 בילדן צו אויף סופיקס אלס וועדן אויסגעניצט ברייט נוג
 געי א ככשיר, א כלי, א באצייכענען וואס הויפטרוערטער,

 עקסיססירגי שפראך דער אין שוין די מיט אנאלאגיש צייג,
 )שפיי" ר ע יי פ ש ר, ע ט נ י ט :למשל ורארטבילדונגען, דיקע

 — שפראך רעוואלוציאנערער ווארלגארער דער אין קעטטל,
 צום כלי )א ר ע ט א ר ב ר, ע נ ע ד ב רעוואלווער(, א אויך

 רער יג ב ם וי א זי_יען(, צום מכשיר )א זי_יער בראטן(,
 פאררו־ ר, ע ט ל א ה לייכטער, קראוואט(, פין )א
 רעם מיט )פגל' ךמנקלאפער ר, ע ג א ר ג ר, ע ק

 און בער ק ע הענגער, שולקלאפער(, 001060 80110013
״רו.1אא ר ע ב י י ה נעאלאגיזם דער — אנאלאגיע ־פי על

 נעמע:, סובסטאנטיורישע פעלים פון בילדעט ־וגג,
 איר אדער טואובג רער פון באגריף דעם אוים דריקן וועלכע

 אויך אבער טיילמאל אבסטראקטן, — רוב )ואס רעוולטאט
 אויסהע" ג, נ נר יי מ ג, נ נו ע פ הא למשל, קאנקרעטן(,

 איבער" זיצונג, בענטשונג, קנעלונג, אכטונג, גרינדונג, ג, נ ו ר
פעסכונג. צייטוננ, זעצונג,

 -וגג סופיקס דער זיך בארירט רוערטער אייניקע אין
 אנלער־ למשל, -עכץ, און -יש סופיקסן די מיט

 כץ זע ליי און ג ב ר ז י י ל ש, עני ער ל נ א און נונג
.3 ווייטער( )זע

 אץ -ובג אויף בילדובגען די זיינען ?פש באזונדערם 2
רואו תורה-איפעדועצונגען, די פון שפרצך דעי אין דערהויפט אלטיידיש,
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 פארביטן ג נ -ו אויף בילדובגען די קענען אפטמאל
 אייגענע□ דעם פון שפא□ כובסטאנטיוושן עם ד דורך ווערן

יבער א ,1 יי ל ס אוי אויפרוף, למשל, צייטווארט,
 איבער־ אויסלייגונג, אויפרופוגג, )אגשטאט ל י י ט פ א ץ, ע ו

 דער איצט דאס איז באזונדערס אאז״ת; אפטיילונג( זעצונג,
 אל־י דעד מיט בהסכם יידיש, ראטנפארבאנדישן אין שסיינער
קירצונג. פון טענדעגץ געמיינער

 שם־עצמס, צו דערהויפט צוגעזעצט רוערט פט ־שא
 בייווערי צו זעלטענער כערזאנען, פון נעמען צו באזונדערס

 שטאנד דעם פארהעלטעניש, די באטייט און פעלים, און טער
 איין פון קיבוץ א אדער פערזאן א פון התמנות די ארער

הבר פריינדשאפט, למשל, פר^פעסיע, אדער שטאנד
 קונדשאפט, ט, פ א ש ל ד נ א ה ברודערשאפט, ט, ם א ש

גוטע פרגס-חודשאפט, בהורשאפט, מיידלשאפט,
 מחותנע־ נגידעשאפט, גבירעשאפט, )ליניעצקי(, ט פ א ש ע ד י י

 ווי באגריפן, אלגעמיינע אויך אאז״וו, קרובעשאפט שאפט,
 קארגשאפט, ט, פ א ש ב י ל ט, פ א ש ג ו ל ק ט, פ א ש ר ע ה

 פון באדייטונג דער מיט צונויפפאלנדיק אאז״וו, קענטשאפט
 )קלוגדריט(, קלוגשאפט למשל, )-הייט(, -קייט סופיקס

 געוויינ־• )בריהשקייט(, בריהשאפט )גרייטקייט(, גרייטשאפט
 אאז״וו" )באלעבאטישקייט( ווירטשאפט )געווייגהייט(, שאפט

 ענגקייט למשל, ניואגטירן, צר מיגלעכקייט א גיט וואס
 קאנקרע־ צו דער אנשטאש—זשיטלאווסקי. )ביי געדאנק פון

 ענגשאפט(. ווארט געוויינלעכן דעם פון באדייכובג טער
 למשל, -ניש, טופיקס מיטן בארירונג א זיין אויך קען עס
ש. י נ ע ג נ ע

 סובסטאנטיווירטע בייווערטער פון בילדעט -קייט
 שיינקייט, בייזקייט, אייגנשאפטן: אבסטראקטעבאגריפןפון

ינ לי ק וואוילקלאנג(, קלוגשאפט-צוליב )אבער גרינגקייט
 איבער טיילמאל גייען וועלכע אאז״וו, גרויסקייט יט, י ק

 רייניקייט, קלייניקייט, באדייטונג: אקאנקרעטער אין אויך
 ט י י ק ת ו ז ע איז בילדונג איזאלירטע אן אאז״וו. נארישקייט

הויפטווארט!(. א )פון
 *סובסטאנטי דעם בילדן וואט פרעמדווערטער, טייל

 אין געברויכן צו בעסער איז ט, ע ט ־־י אויף באגריף ווירטן
 אריגי- נאאיווקייט, ט: י י -ק מיט פארם דעד אין יידיש

 קאנקרעטער אין אבער גראנדיעזקייט, נארמאלקייט, נעלקייט,
 נאציאנאליטעט -ימעט: סופיקם ביים זיי בלייבן באטייטונג

נאציאנאלקייט(. )לגבי

 די למעל: העברעאיש, פון איבקרגעגעבן פינקטלעך רוב דאס זיינען ויי
 שרייען לייבן יונגע די העלד, פון שפראצינג די יהודה, פון פציטרייבונג

 אן ווידמונג איז דארט בי״ייוז, און גרוים איז ים דער פא־צוקונב, צו
 )וויצנ• מוטר דיינער פון לערנונג די פארלעזן ניט זאלסש דו צאל, צ

 ב(, ט, משלי, )בליץ, געשחט שחטונג איר האט זי משלי(, הויזן,
 הצנטשריפטלעכן יידישן א פון — סרה תוסיפו קערונג מירן זולטיר

 פון איבערזעצונג צ )אין אפקערונג מערט איר י״ה(, X<\ פון גלאסצר
^7\X ,)ליינונג שטרויכלוגג, י״ה

462 יידיש אין ווארטבילדונג ר דע צו

 סופיקס דעס דייכש אין פארגייט וואס -הייט,
 ניי־ארייגגעבראכטע אין נאר דא יידיש אין איז ט, י י -ק

 מענטשהייט, גאטהייט, ט, י י ה ד יג ק ט, י י ה י י ר פ רוערטער:
 מען דארף סופיקש דאזיקן דעם גלייכקייט, פארגאנגעבהייט,

 אנט- פרייהייט באגריפן: דיפערענצירן צו כדי נאר באנוצן
 גאנצ־ אגטקעגן גאנצהייט פריי(, זיין >דאס פרייקייט קעגן
אאז״וו. קייט

 דעם מיש פארבייטן אים מען דארף אבער בכלל
 עס זיך לאזט שטענדיג ניט הגם ־קייט, סופיקס יידישערן

 פו" איבערטריבעגער אן שוין איז פארגאנגענקייט )למשל,
.1 ריזם(

 פאר" אלגעמיינע סובסטאנטיווירטע בילדעש ־ניש
 פע־י אלע פון כמעט צושטאנדן און טואונגען פון שטעלובגען

 שריי" למשל: בייניואנס, פאראכטלעכן א מיט טיילמאל לים,
 אויך אאז״וו, לויפעניש טרעפעניש, כאפעניש, ש, ני ע ב

 ביטערניש, פינסטערניש, למשל: בייווערטער, פון
 ע־< ט י י וו ש, י נ ע פ י ט ש, י נ ע ט ס י ו ו ש, י נ כ ש ו ה
 זעלטן אש(, )ביי ש ני ע יל ט ש ברייטעניש, ש, י נ

 נגידע- עניש, זאב למשל, הויפטווערטער, פון אויך
 באדייטונג, קאנקרעטער מיט אוין אפט —שאפטעניש,

 ע־ ש ע ג ש, י נ ע ט ל ע ה א ב ש, י נ ע ג נ ע פ ע ג למשל:
 בארירנדיק טיילמאל אאז״וו, ש, י נ ע ר ע ק ר ע ב י א ש, י נ ע

 פינסטערקייט = פינסטערניש ווי סופיקסן אנדערע מיט זיך
אאז״ור.

 דעם צו זעצן נ, א שטאם־אויס האבן וואט פעלים, די
 ער־> דער צו נאר אינפיניטיוו, דעס צו ניט ש י נ ־ סופיקס
 אנלערעניש, באווארעניש, למשל פערזאן, שטער

אאז״וו. לייעגיש געזעגעניש, באגעגעניש,

 באצייכענען וועלכע ווערטער, א( בילדעט: -יי
 אריך ווי פרנסה די א, געשעפ דאס מלאכה, די שטאנד, דעם
 י, י ר ע ק ע ב למשל, אונטערנעמונג, דער פון ארט דעס

 סשא- פישעריי, טאקעריי, שניידעריי, דרוקעריי,
 סאר- שקלאפעריי, כלל־טועריי, לערעריי, זעלנעריי, לעריי,
 איינביג־׳ גארבעריי, זעצעריי, וועשעריי, באנדעריי, וועריי,
 גע" אדער איבערגעחזרטע ב( אאז״וו. שנארעריי דעריי,

 ניואנס: אפאראכטלעכן מיט אפטמאל טואובגען, דויערבדיקע
 שעמעריי, י, ערי שים י, י ר ע ב י י ר ש י, י ר ע ס י י ר
 פארשטארקט דערמאנט, פריער ווי )אפט, י י ער דל זי

 אלגעמייגע ג( אאז״וו(; גערעדעריי גע-: פרעפיקס דורכן
לומדעריי. שטותעריי, באגריפן:

 פרעמד צלזא ט י י -ה איז הויפטווערטער פאר סופיקם אלם 1
 אנגעי בדייט זייער צלם עם דינט אדער דערפאר שפראך, יידישער דער

 די )וויינענדיקערהייט(; אומשטצנדווערטער בילדן צו סופיקס וועגרטער
 שפראך. דייטשער דער אין סופיקם דאזיקער דעד האט פונקציע לעצטע

 יידיש, געווען הויפטווערטער פ^ר ט י י ה ־ סופיקם וער וואלט און
 אומ" די אין ווי אזוי צירה א מיט אויסגערעדט אויך זיך ער וואלט

)פרייהציט(, פתח א ווי ניט און )גרויסערהעיט( שטצנדווערטער
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 רא" דעם פון אנטוויקלט זיך האט י י - פופיקם רער
 פון אריינגעדרונגען איז וועלכער -10',13 סופיקס מאנישן

 דאזי־ דער י״ה. צ11 אין דייטשלאנד אין פראנקרייך
 אינטערנאציאנאלע די אין געבליבן איז ע -י סופיקט קער

אסטראנאפיע. פילאסאפיע, פאנטאזיע, ווי ווערטער,
 בעסער איז ענדונגען, ביידע האבן וואט ווערטער, די אין

 טי" )און ע יראני ט ע: -י מיט פארם די געברויכן צו
 זיי־ זיי סיידן מאשינעריי(, )און מאשינעריע ראביי(,

 )אלם פארטיי באדייטונג: דער אין דיפערענצירט נען
 טראגס־־ א קאן, )א פארטיע אבער גרופע(, פאליטישע

פארט(.
 ווערטער, די פון באדייטונג דער לויט איז ־עכץ

 פון אפגעשיידט קנאפ־וואס זיך, פארביבדט ער וועלכע מיט
 ער וואט אבער, נפקא־מינה דער פיט -ניש, כזפיקס דעם
 א בילרונגען די צו שטארקער פיל און אפטער סך א גיט

 סופיקם דאזיקער דער איז דערהויפט ניתגס. פאראככלעכן
 פאר" ער רואו יידיש, פויליש־ראלינערישן אין כא־ישפרייט

 אן -ובג, אדער ש י -ג כופינקס דעם אפט זייער בייט
 טואובג,—ץ כ ע ו ט לפשל: פאראכטונג, פון בייגיואנס שום

 ס" י ו א -לייזונג, ץ כ ע ז י י ל אויפפירוגג,—ץ כ ע ר י פ פ י ו א
 שפא־ לויפעניש,—ויפעכץ ל אויסלייגונג,—ץ כ ע ג י י ל
אאז״וו, ץ-שפארעניש כ ע ר

 בא" קאנקרעטע א האבן ץ כ -ע אויף ין בילדונג אריי
 אייניקע פון ווערן געבילדעט אויך קאנען און דייטובג

 טייגעכץ, קרייטעכץ, שפייעכץ, הויפטיוערטער:
אאז״וו. געפרעגלעכץ ץ, טעט י: ה גע כץ, ע יל פ גע

צונויפזעצובג דורך ג(
 ווער" די״יעניקע זענען צונויפזעצוננען אייגנטלעכע

 מער( פון—סעלטן צוויי פון צונויפגעזעצט זענען וואט טער,
ווערטעד, באזונדעדע

 צוויי פון באשטייט ווארט צובויפגעזעצט איטלעכס
 גרונדבאגריף אלגעמיינעם דעם אנטהאלט טייל איין טיילן:

 דער גרונדווארט; דערום הייסט און צובויפזעצובג דער פון
 דורך גרונדבאגריף דעם גענויער באשטימש טייל אנדערער

 באשטימווארט. דערום הייסט און סימן איז עם וועלכן א
 איז חדר־עבגל צונויפזעצונג דער אין למשל אזוי

באשטימווארט. דאס חדר און גרונדווארש דאס ל ענג
 באששימווארט דאס שטייט צובויפועצוגג יעדער אין

 העברעאיש אין ווי פארקערט פונקט גרוגטווארט, דעם פאר
 )יידישע מוסר־ספר למשל, פגל׳ פראנצויזיש(; אין )דאסגלייכן

 אסתד־תענית )העברעאישע(, מוסר ספר און צונויפזעצונג(
 צו" פראנצויזישע די און )פאסשמארקע אסתר תענית און

 דאס איז העברעאיש אין אבער (.1תז!1זנ6סק-816 גויפזעצונג
 סיג־ באזונדערע א נאר צונויפזעצונג, קיין ניט אייגנשלעך
סמיכות. פון קאנסשרוקצי־ע טאקטישע

 בא־ צונויפזעצונג דער אין טיילן די איבערשטעלנדיק
 באטייט, נייעם גאנץ א מיט צונויפזעצונג נייע א מיר קומען

 באשטימיוארט א ווערט גרונדווארט פריערדיקע דאס וואו
 וואסערקוואל, און קוואלוואסער למשל: פארקערט, און

ספרים־מוסר. און כוסר״ספרים
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 געברויכט ווידער קענען ווערטער צונויפגעזעצטע
 גייע פאר באשטימווערטער אדער גרונדווערטער אלם ווערן

 ששיינקוילן" ט, כ י ט־ל י צי ר יא למשל, צונויפזעצונגען,
 אאז״ווי ביתמדרש־ייד ארצישראל־ניסלעך, גרעבער,

 צו" דרייגארנדיקע אזעלכע אויס יידיש מיידט אבער בכלל
 געוויינלעכע גאנץ א דייטש אין זיינען )וועלכע נויפזעצונגען
ערשיינונג(.
 זענען טיילן צורי בלויז פון צוזאמענזעצונגען אויך

 דעם אין און דייטש, אין ווי זעלטענער, סך א יידיש אין
 בפרט שריפטששעלער, גוטע אונזערע אפילו זינדיקן פרט

 אן בינדן וועלכע פרעסע, דער פון ארבעטער די אבער
.1 צונויפזעצונגען דייטשע ריין אפט סטיל יידישן דעם

 צונויפזעצונגען זענען זייט אנדערער דער פון אבער
 ווי ווארטבילוונג, יידישער דער פון יל*ט אנישער אר אן

 ביישפילן, סאלגנדיקע די פון למשל זען צו א־ז דאס
 און פאלקסטימלעך דורכאויס גרעסטנטיילס זענען וואס

שפראך. דער אין פארווארצלט
זיין: קענען צונויפזעצונג דער אין באשטימווארט אלס

 נויט־ שליטוועג, טישקעסטל, :הויפשווערטער א(
 עפלבוים׳ שער־בלאט, בבא־מעשה, יארצייט, נויטפאל, שוויים,

 ,דירה צדקה־פושקע, נאדלטעשל, גאלדשפינער, וואגשאל,
 אייערמצה, ,רבייגל, א פיאלווארצל, גוואלדריס, געלט,

 ”עפל שפילפייגעלע, פורימשפילער, ווערטלזאגער, פאנקוכן,
אאז״וו. סאגבוך מעסערשטעך, פאטשיילע,

 שווארצי שווארצאפל, שסומלשן, בייווערטער: ב(
 הייליקארט, שליממזל, גוטברודערשאפט, ארעמבחור, יאר,

 כשר" ,2 ברוגזטאיץ זיכערנאדל, זויערמילך׳ גלייכווארט,
אאז״וו. קורצפרייטאג טאנץ,

 פ-רפארבאנד, דרייבונד, דרייפוס, צאלווערטער: ג(
 פערטל־אינטעליגענם, האלב״אינטעליגענט, דרייאייניקייט,

אאז״וו. צענטחלק
׳ •. איך־״געפיל פראנאמענס: ד(
 שוויצ" גאלמעסער, שעכטהויז, צייטווערטער: ה(

שטעכווערטל, שלאפחדר, שפייקעסטל, שרייבפענדל, באד,

 אזוי נים שפ-אך יידישער דער פון טענדענץ דער פאר 1
 קאני אנדערע דורך זיי פארבייטן צוזאמענזעצונגען, אנצווועגדן ברייט

 כצרצקשעריםש-ש איז פון, מיט פארבינדונגען דורך למשל סטרוקציעם,
 יויזל פון מנךיאיבערזעצונב יידישעלקםםימלעך5פ מער די פארגלייכן צו

 היען בשעת בליץ. יקותיאל פון איבערזעצונב דער מיט וויצענהויזן
 רעג!" דעם געווינען מצבט צפון פון ווינט דער" שרייבט: וויצנהויזן

 אין אויך ווי אלט״יידיש, )אין ווינט" צפון ,דער בליץ: שרייבט אאז״וו,
 פון טיילן די שרייבן צו שטייגער דער איז בידוע, פאלקסשפרצך, דער
ענגליש(. אין דאסגלייכן בצזונדער, צונויפזעצונג רער

*

 סובסטצגטיוו, אלם ווערן בצטרצבט אויך דא קען ברוגז 2
צייטווארם. צלם—זיכערנאדל( )אין זיכער ווי פויקט

 צוגויפזעצונגען די אין בצשטימונגען צלם צייסווערטער די 3
 דאס פצלט וועלכע שטאמפ<ןרם, דער אין גענומען צלז^ רוב דאם ווערן
 ס׳איז ;הויפטווערסער אפגעצוויינטע צייטוו>ןרם פון די מיט צונויף רוב

 בצשטימווארם דאם צ־ פעסשציששעלן, מעגלעך צלעמאל ניט דעריבער
 ווי צייטווארט, צלם אדער הויפסווארט אלם ווערן אויפגעפצםט זאל

 הויפט׳ צ זיין קען )בליץ בליצלאמם :צונויפזעצונגען די אין למשל
אאז״וו. יק ט ש שמד ווארט(,
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 קלאגמוטער, פלוידערזאק, ציטערשפילקע, הענגלייכטער,
 וב, עסגש׳ אפטרעטגעלט, שיידוועג, לייענזאל, לערנענגל,
אאז״ור. האקנפלייש

 מאכטייסעץמהיכא־תיתי-ן אומשטאנדווערטער: ו(
 עיבי ניט״יידן, יא־־ווארט, ניין״זאגער, ערגעץ־״לאנד, מענטש,

משומדים.
 פיר" פירהויז, בייקול, איבערבעט, פארווערטער: ז(

אאז״וו. אפגאט האנג,
 הידד" פאטריאטן, " הורא :ווערטער ״ אויסרוף ח(

נאציאנאליסטן.
 קאפ־אף לא־יחרץ־־געלט, ווענדונגען: גאנצע ט(

אויך־מיר־מענטשן. )פרץ(, וואנע״קלאפער
 פאר גילטיק זיינען צוזאמענזעצונגען פון כללים די

 שטא־ זיי וואנען פון ניט נפקא־מינה קיץ ווערטער, אלע
 העב" צוזאמענגעזעצטע די נאר זיינען איוצא״מףהכלל מען.

 פון פארם דער אין באבוצט ווערן וואס ווערטער, רעאישע
 תשובה תענית" א )הויזויירט(, בעל־הבית למשל, מקור, זייער

 טעם" )טירחה״שכר(, שכר״טירהה תשובה״תענית(, א :)יידיש
גן״עדן״שעם. און גן־ערן

 געווארן צוזאפענגעזעצט זיינען רואם העברעאיזמען, די
 ניט אלזא זיינען שפראך, יידישער דער פון באדן אויפן

 דער אין גרונדווארט דאס אז כלל, דעם פון אויסנאם קיין
 למשל, באשטימווארט, דעם נאך שטייט צוזאמענזעצונג
 *גמרא אסתר״תענית, בבל״סחורה, י, תינו ב ש ישיבה״בחור,

 מיתה" כלה־חן, )אש(, שבת״מלכה״הן חתונה״מתנות, בלמד,
אאז״וו. משונה״קאליר
 פון צונויפזעצובגען אז פארששעלונג, די איז פאלש

 קעגן לנען ז ניטהעברעאישן א מיט ווארט אהעברעאישן
 צוזאמענזעצונגען אזעלכע אדרבא, שפראכגעפיל; גוטן דעם

 אייבער" )למשל, לעבעדיקייט באזוגדערע א נאך האבן
פריער(. ביישפילן די אויך זע דרשה״געשאנק; המצאה,

 אין באשטיסווארט דאס וואו צונויפזעצונגען, פארהאן
 היינטיקן דעם אין געברויכלעך ניט זעלבשטענדיק שוין

 ששלימ שטיפקינד, גרימצארן, גינגאלד, לפשל: יידיש,
 מיט צונויפזעצונגען די אין מירמלשטיין, טענענבוים, מזל,

 )געבליבן ווידעראנאנד ווירערקול, \(,¥1<16ש )קעגן, ער יד ו ו
קידער־ווידער(. אויסדרוק דעם אין אבער

 גע־־ ניט זעלבשטענדיק איז פארקערט אידערע אין
 מירמלטיר, וויזלטיר, טייל: צווייטער דער ברויכלעך

 אריע" געפרוווט האבן דייטשמעריסטן די )הגם רראמלהיר
 הצלחה, אן אבער זעלבשטענדיק, אויך טיר ווארט דאס פירן

 — טיר ווי אידענטיש קליבגש עם וואם דערפאר, ערשטנס
 ניט דא זיך לאזט רבים דער וואס דערפאר, צווייטנס פתח,
 ווערטער די אויך געהערן אהער טירע?(. )טירן? בילדן

הויזרא.ט• שפינוועבס,
 *באשטים א אי זיין קאן ג(13ו״י דייטשע >דאט מ^ל

 חתן־מאל(, קנס־מאל, )מאלצייט, גרובדווארט א אי ווארט
נ. ניטא יידיש אין זעלבשטענדיק אבער

 די זיין מבחין מען דארף צוזאמענזעצונגען די פון
 זיינען טיילן ביידע וואו ווערטער, פארבונדענע צוזאמען

 לכתהילהדיקן זיין אויף היט טייל יעדער און גרונרווערטער
 לעקעך״אוף בער, לע *ון א ג־ לוב למשל, באגריף,

 שוין איז )פיילנבויגן פייל־און״בויגן פן, אב בר
 *חתן רעגנבויגן(, פגל׳ צוזאסענזעצונג; מער אייגנטלעך

גאפל״מעסער. טאטע־מאמע, כלה,
 מער א פארבינדונגען, קאטעגאריע אידער אן צו גאר

 ע מאט ווי ווענדונגען, אזעלכע געהערן סינטאקטישער,
למשל. ערר

 ווערטער צוזאמענגעזעצסע די אין טראם דער ווי אזוי
 אומבאטאנט דער אפט ווערט באששימווארט, אויפן שטייט

 פארטונקלט, העלפט צווייטער דער פון וואקאל געבליבענער
 דורכדעם אפט פארלירט צוואמענזעצונג גאנצע די און
 למשל ווארט, צוזאמענגעזעצטן א פון כאראקטער בולטן דעם

 בוימל )אויעררינגל(, אוירינגל )און״סוט(, ומעט א
 אויך עם מען וואלט אזרי )שולהויף, שולעף )בוימאייל/

 ארעמאן )טריף־וואקס(, טריוואקס שרייבן(, געדארפש
)ארעם־״מאן(.

 דעם אוים מיידן יידיש אין צוזאמענזעצונגען די
 ^,€15{1111ז6ז רעדל־פירער למשל ס, פארבינדונגם־קלאנג

 פארביג־ די ניט איגגאנצן דערלאזן זיי ר, ע ב י י ר ש ג נ ו ט י י צ
 די נ ע ו ו שיידעוועג(, )ניט ג ע ו ו ד י י ש למשל, ע, דורך דונג

 ווי בארבאריזמען, אזעלבע פון אפגערעדט )שוין ונקט פ
 טאגעס" למשל, עם, דורך ניט און טאגעבלאט(, טאגעבוך,
סדר״היום(. טאגארדענונג, )איששאט ארדענובג

 פארביגדן שווערלעך זיך לאזן ע אויף ווערטער אפילו
קהילוח״צוזאמענפאר. מאלינעס־סאק, ס: דורך

 דורך פארבינדונג די פארווארפן צו $בער אינגאיצן
 איז און גרונד שום קיין ניט האט וואס פוריזם, א איז ס

 דורך פארבינדובג די שפראכגעפיל. פאלשן א אויף געבויט
 ווי צוזאפענזעצונגען, יידישע ריין אין אפילו מיר האבן ס
 *אר שיפסק וועגסלייט, חיילסלייט, ן, לסמא ה ק

 דארפסיונג שיפסקאפיטאן, )שיפקארסע(, טע
 פעדאנשיזם געשמאקלאזער א איז דעריבער (.00־^11026)

וכדומה. פאלקליד ווי פארם אזא
 גרונד־" איין וואו צוזאמענזעצונגען, זענען אויסצומיידן

 למשל, ווי, באשטימווערטער, צוויי מיט פארבונדן איז ווארט
 האמיל: גליקל ביי אויך )פנל׳ פויעריט־ראטן ארבעטער״און

געלט(. אלמנות מיט יתומים פון
 צוזמענזעצונגען ווארטבילדובג,סופיקסן, וועגן )נאך

מאל(. אנדערש אן אאז״וו

 סינא׳ א גרונדווארט דאם איז צוזצמענזעצונגען מאנכע אין 1
 שטירי^קם, צ״ב באשטימ-יארם, בצקאנטן ווייניקער דעם פון נים

 פיפערנ^טער טאפאלן׳ביימער, שיפערשטיין, שטורעמווינט,
ווילדפרעט, לינדנווארעם, (,71נן6גמו16)ז
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באציאונגען פערזענלעכע זייערע אין פרישמאן און פרין
ע( ש ר א ו )ו ל י ן י י מ נחמן פון

 נישט פרישסאנען און פרצן צווישן זענען אייגנטלעך
 6לאנג שווערע, א באר באציאונגען, פערזעגלעכע קיין געווען

 צוואנציק גאנצע אנגעהאלטן האט וראם קריג, דויערנדיקע
 צווישן קריג קיין געווען נישט עם איז אייגנעלעך יאר.
 קאמף פארביטערטער א—ריכטיקער נאר פרישמאן, און פרץ
פרצן. עגן ק פרישמאנען פון

 גאנצן דעם אט מיט *נעענטעו זיך באקענש מען ווען
 אין שפע אזא אין זיך געפינט וואס אנטי־פרץ־־מאטעריאל,

 קומט שריפטן, העברעאישע און יידישע פרישמאנס דוד
 *פריש ביי געווען איז פרץ אז איבערצייגונג, דער צו מען

 נישט איז עם פוגקט. קראנקער ביז״גאר א עפעס מאנען
 איז וואס שרייבער, פארשיידנארטיקע צווישן פלוגתא קיין

 אומבא• אן עפעס באר חילוקי־דעות, ערנסשע אויף געבויט
 הארץ פרישמאנס אנגעפילט האט וואס האס, גרינדעטער

 פרישמאן האט פרצן אין יארן. און יארן פון לויף אץ
 שטעלט אלעמען. פון און אלץ אין שולדיקן דעם געזען

 דער פון צוששאנד אומנארמאלן דעם אויף $פ זיך ער
 רעדט פרץ; אים ביי חייב דער אין ליטעראטור, יידישער

 איז טעאטער, יידישן פונעם געפאלנקייס דער וועגן ער
 געזעלי יידישע אפגעשטאנענע די ער בארירט ;פרץ ווירער

 פריש־ ביי אין פרץ פרץ. אבעראמאל איז שאפטלעכקייט,
 אלדאס פון אבי״אבות דער געווען אויגן די אין מאנען

• קולטור״לעבן יידישן איגעם שלעכטם
 פרישמאן, און פרץ ניידע. דאך זיי זענען גראד און

 ביידע צורייטן. צום איינער געווען ענלעך פרטים פיל אין
 אסאליקער זייער איבער איבערגעוואקסן געווען זיי זענען

 העכערע, געהאט ייי האבן ביירע סביבה, ליטעראיישער
 ווי שאפן, און ליטעראטיר וועגן באגריפן ראפינירטערע

 שרייבער יידישער און העכרעאישער דירכשגיטלעכער דער
 די פון געריסן ייך יי ן האבן ביירע און צייט, זייעי פון

 אדיין וועלט ברייטער דעד אין אמות ר׳ יידישלעך־בעלנישע
 אלעמען. מיט זיך פיטשלעפן און מיטגיין געקאנט נישט און
 און נוסחאות אנגענומענע די מיט אומצופרידנקייט די אט

 דער אין דאן געהערשט האט רואם "איריליע", דער טיט
 פרישמאנען און פרצן באדארפט האט ליטעראטור, יידישער

צוזאמענארבעט. בשותפותריקער צו פאראייניקן פארבינרן,
 דא זיך האט שלים־שלימפזל א עפעס אבער אבער...
 די, צווישן בייזבלוט פיל אזוי געשאפן און אריינגעמישט

צוזאמען. גיין באדארפט האבן וועלכע

 דעם אט פון סיבות די נאסוכן גוט דעריבער מ׳דארף
קאמף. כסדרדיקן פארביטערטן,

 ספעציעלער א פון צופאלן אפס אזוי דא זענען עס
 אלע נישט אבער מענטשן, צווישן פרייבדשאפט נאענטער

 וואלטן וואס מענטשן, צווישן פיינדשאפט די איז מאל
צופאל. א בלויז נאענט, זיין באדארפט
 פון כאראקטערן, די פון אייגנשאפטן באזונדערע די

 *דער זיך האבן פרישמאנען און פרצן פון שאפן ארט דעם
 פון איינער יערער אויסטיילן, און אויסשיילן גענומען נאך
 פארשיידנאיטיקייט די און געוואקסן, אלץ־מער איז זיי

 אין פרץ געמערט. געשטארקט, אלץ זיך ראש זיי צווישן
 לייקענער; דער — פרישמאן באגייסטערער, דער געווארן

 אראפי זיי האט פרישמאן פאנען, פונאנדערגעוויקלט האט פרץ
 — פרישמאן צעפעגטירט, ארגאניוירט, האט פרץ געריסן;

 געגעבן בסדר האש פרץ ;פונאנדערגעטריבן צעווארפן,
 געווען, מבטל האט פרישמאן קרוינען, אנגעטאן סמיכות,

 געקומען געוויס דאנען פון אט איז טראן. פון אראפגעזעצט
תהום. דער מהלך, דער

 העב" מיט אנגעהויבן ביידע האבן פרישמאן און פרץ
 א־ער פרץ יידיש. צו אריבער שפעטער זענען און רעאיש,

 גלויבן, דערנאך באקומען לעבן, און לייב מיט אריבער איו
 פרישמאן אינגאנצן; במעט יידישער א געווארן און קנאות

 אזייטיקער, יידיש אין געבליבן לעבן זיין פון סוף ביון איז
 אין פארבליבן איז ליבע זיין נשמה, זיין — אורח, אן

העכרעאיש.
 ארויסטריס אמתער ערשטער דער איז באוואוסט. ווי

 איין אין פארגעקומען יידיש אין פרישמאן און פרץ פון
 שלום־עליכמען ביי—זאמלבוך דעמזעלבן און איין אין צייט,

 ^רץ (.1888 )קיעוו פאלקס״ביבליאשהעק״ ״יודישער דער אין
 "אופיר". זיין—פרישמאן "מאניש", זיין געדרוקט דארט האט

 פון באגייסטערט שטארק געווען איז בידוע, שלוס׳עליכם,
 אויפגענומען קעלטער פיל און "אופיר" פאעמע פרישמאנס

 ץ גא; שלום־עליכם האט געפילן די אט "מאניש". פרצעס
 יעקב פרישמאן, דוד צו בריוו זיינע אין ארויסגעזאגט אפן

 דאן האט מיינונג שלום־עליכמס .1 פרץ ל, י. און דינעואן
אנגעזעענער דעמאלטיקער דער דובנאוו, ש. געטיילט אויך

-267 ז׳ לצנדויבוך, שלום-עליכם״, און ס^ץ״ ארשיקל מיין זע 1
 • 135 ז׳ ,1 ב׳ דורות-, ליטעי־צ״ישע ״דריי— צישר$ן ל. ש. אויך זע .269



ץאוןפדישמאןאיןרפ — נ.-מייזיל 469

 גיל אז געשריבן, האט וואט "וראסכאד", פרן קריטיקעד
 "מאניש". פרצעס איז "אופיר" פרישמאנם פון נירעריקער

 די ציען צו אן זיך היינן דאנען פון אז מעגלעך, גאנץ
פרץ־פרישמאן. פון קגאה־שנאה־פעדעם

 דאן געווען ס׳איז ווי באשיימפערלעך, גאנץ זעען מיר
 טעלער איין אויף וואגשאל: אמין שרייבער־עולם ביים
 שרייבש למשל, אט, פרישמאן. אנדערער דעד אויף פרץ,

 "דיא (:1889) שלום־עליכם צו בריוו א אין דינעזאן י.
 צוגע־ מענשען עקהטרען א מיט מיר ]פרץ[ ער האט טעג

 פאר שרייבט ער וועלכע פאעמא, גראנדיעזע זיין שיקט
 איז דאס תהלה, דומיה לה ביבליאטהעקא, צווייטער אייער

 ניט און אופיר, פון גנבתידעת די ניט און "אופיר" ניט
 פארגלייכן און מעכטן דאם אט אופיר" פון מחבר דער

 איינעם זיי דערווייטערט מכתמא האט פרישמאנען מיט פרצן
באציאונגען. אנגעצויגענע געשאסן און אנרערן פונעם

 ביבליא־ יודישע "די 1891 אין בקרוב ארויס גיט פרץ
 דעררויי־ ווערט פרץ באנה צווייטן און ערשטן דעם טעק",
 האט דערווייטערונג די אט און שלוס״עליכמען, פון טערט
 און פרץ פון דערווייטערונג די אויך מיטגעבראכט געוויס

 שלום־עליכם־ בונד דער און פריינדשאפט די ווייל פרישמאן,
 די זיך פירט דערווייל .1 געוואקסן מער אלץ איז פרישמאן

 מבשר" "קול זיין אין פרץ קעגן שלוס״עליכם פון אטאקע
 אין און פאלקס״ביבליאטהעק"( "יודישער ״טער3 דער )צו
 זיין גלייכצייטיק מאכט פרץ .2 נד פריי זיינע צו בריוו די

 דערצייי לידער, שרייבט ער וועג. ליטערארישן אייגענעם
 רעדאקטירט און ארטיקלען פארשיידענע פארפאסס לונגען,

 דורך מאכט ער קלענערע. און גרעסערע אויסגאבן, ריי א
 פון וועג דעם געקאנט, האט ער ווי האסטיק, און שנעל

 ביבליאטעק"( "יודישע זיין )אין ראציאנאליזם משכילישן
 מאטיוון סאציאלע די מיט סימפאטיעס שטארקע די צו ביז
 "יום־טוב־בלעטלעך" די (.1894) "יום־טוב״בלעטלעך" די אין

 מיט טאן, קאמפלוסטיקן מונטערן, א אין געשריבן זענען
 קעגן פיילן שארפע מיט און טענדענצן ראדיקאלע שטארק

 איז דאס חיבת־״ציון־שטימובגען. און לשון״קודש״שרייבער די
 יידישער קעמפערישער דער פון אנזאג ערשטער דער געווען

 אוממעג־ געווען ס׳איז ווי אזוי דיכטונג. און פובליציסטיק
 ארויסצו► באדינגונגען פאליטישע דעמאלטיקע די ביי לעך
 ארויסגעלאזט דאן פרץ האט אויסגאבע, אפעריאדישע געבן

 ימים" יידישע די מיט פארבונדן זיי העשטן, אומפעריאדישע
 "פייל פסח", )"לכבוד יום־טוב־נעמען זיי געגעבן און טובים

 אווי און "שופר" "טרייסט", "תענית", "גרינס", בויגען", און
.ווייטער(

 בעיקאוויטש ד. י. פון ארטיקל כוך", • "שלופ׳עליכם זע 1
 יענעם פ־ן פרישמאנען און שלוס׳עליכמען פון בריוו די — ,162—161 ז.

 זיי פרטים, פארהוילענע פיל כאלויכטן געקאנט געווים וואלטן פעריאד
פארעפנטלעכט, צלע משט נאך אבער זענען

.274—271 ז' ש״ע״ ןאי ץפר״ קלרטיצ מיין זע 2

470 באציאוגגען פערזענלעכע ערע זי

 צ־חש• ערפאלג גרוים געהאט האבן "כלעטלעך" די
 ר־ א יידישע די אין באזוניע-ס יוגנט, ראדיקאלער דער

 א ארויכגערופן זיי האבן גל־יכצייטיק און בעטער״קר־יזן,
 נאציאנאליסטיש► דער צווישן אומצופרידנקייט שטארקע

 ווערן זייטן פארשיידענע פון אינטעליגענץ. העברעאיסטישער
 בא־" "בלעטלעך", די אויף און פרצן אויף אנגריפן נעמאכט
 פון אנפאל דער געווען פארביסן און שווער איז זונדערם

 *פשעוו א אונטער באהאלטן זיך האט וועלכער פרישמאן, דוד
 ארויסגעגעבן זענען 1894 אין גאלדבערג״. ״אברהם דאנים

 פון אובטערשטיצונג דעד מיט פרישמאן, דוד דורך געווארן
 צוויי ,3 ״אחיאסף״ פארלאג העברעאישן באוואוסטן דעם

 גאלה• "אביהם (1 שער־בלאט מין אזא האבן וואס ביכלער,
 אוגטערהאלטונג. צור בלעטעל א לאקשען, — בערג

 און שפאלטן, 26 תרנ״ד, ווארשא י.־׳ א. דורך הערויסגעגעבען
 אביהם פון פערפאסט באב, תשעה פון אפלוי (2

 שפריג־י שווארץ, א יאלאוו, א. דורך הערויסגעגעבן גאלדבערג,
 30 תרנ״ר. ווארשא, בלעטעל״. בייסענדיג לעבעדיג, נעגדיג,

 צענזור״דערלויבגיש די איז ביכל ערשטן דעם אויף שפאלטן.
 דעס _ ביכל צווייטן דעם אויף יוני, טן21 דעם געגעבן

 אנהייב פון זענען ביכלעך ביידע די אט .4 3 1894 יולי טן26
 "יום־טוב• זיינע אויף און פרצן אויף פאמפלעט א סוף ביזן

 דערציילט, ביכלעך די פון אינהאלט דער שוין בלעטער".
 זיינע און פרצן אויפן קאריקאטור א אינגאנצן ס׳איז או

 נאד געשריבן סוף ביזן אנהייב פון זענען זיי צי ווערק.
 זענען זאכן קלענערע אייגיקע אדער פרישמאן, דוד דורך
זאגן. צו שוועד איז — אנדערע פון געגעבן אויך

 עד־היום זיך געפינען פאמפלעטן די פון מאטריצן די אגב, 3
"אחיאסף״יפצרלאג. וואעשעווער אין

 האב—זעלטנהייט, ביבליאגרצפישע צ איצט—ביכלעך צוויי די 4
 ־ד*”פר זיין פצר דא אים דצנק איך ווייגרייך. מ. ד״ר ביי באקומען איך

ווצרשע. קיין ביכלעך די מיר צוצושילן ל?כקייט

 "דאס זאמלונג: ערשטער דעד פון אינהאלט דעד
 לומפענפאששער; יונגען א פון געזאגט ליעד_פאר נייעסטע

 גאלדבערג; אברהם — )לייט־ארטיקעל( וואנד דער צו רעד
 נאך בעארבייטעט פריי זוסער־ערציילונג( )א דארן דער

 סדר, ערשטען צום חורבן דעד דרעה; נטע — פרץ ל. י.
 איינ► שמעריל—גוידא אלא נאכדערצאהלט געשווינד בילד, א

 — פינסקי( ד. אלא שארף און )קורץ קריטיק געמאכטס;
 פארץ שפיעלט ער זנ״ב; המכונה באסם, נחום זלמן

 ל. י. נאכדערצאהלם )חאפענדיג פאנטאזיע א טייוועל,
 הונגעריגע א טראם, טראם, טראם, חגיאק; מענדיל — פרץ(

 איציק — פינסקי( ה נאך ערצעהלט )בקיצורליך מעשה
 קאפיטעל א פעליעטאן: שכנא;—געמויזעכטס ליינזוימען;

 רופט מען וואס מאכל, דעם מאכען )צו קאך־״בוך מיין אוים
 זומער► א אויף אויך מגיד; פייגעלע — ״פארפאלק״( איהם

— גאלדבערג. א. פון בילד א וואהנונג,
 פון פאראפראזירט נעמען אלע די זענען זעען מיר ווי
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 געדרוקט זעבען וועלכע זאכן, אנדערע פון אויך און פרצעס
"בלעסלעך". די אין

 יקר־המציאות, א איצט זעבען פאמפלעטן די ווי אזוי
אויסצוגן. גרעסערע אייגיגע ברעבגען איך ולעל

 אין ליעד" בייעסטע ארייגפיר״ליד-״דאס ערשטע דאס
 "לאקשען": די

 קאפן אין מיר קלאפט און צאפעט און דראפעט "וואט
גאלאפ... אין האפ־האפ געדאנקען א רייט עס

שרץ; א ווי פונקט ער, קריעכט שטילל און
פאעט? דער מייבט לואס פרעגען, וועט לעזער )דער
גערעדט? דא ווערדט ולאס קריעכען? וואט רייטען? וואט
 פרץ!( אלא שרייב איך דענן שטילל, דאך

 קאץ, די מיוקעט עם טויבען, די לוארקען עם
 — מאטראץ דער אויף רואנצעלעך די קריעכען עס

;לעשען" אוב לעשען אוב לעשען ״אוב

 פערזענקט, איז ערד די ממעל, מי דער שוק ברענט עס
 האנגט, און זיך האנגט האבגעל־׳לאטס מעשעבע די

מעשען. אוים מעשען, אויס מעשען, אוים

שלעכטם פון און באז פון וויססען אזוי זאל איך
 — ארעכטס פערהאבדען דא האטש איז ולארס איין אויב
!פרץ אלא הייבט אבער שרייב איך

 הליך גאר און טיעף גאר זיין 1פאע א מוז איך
 ארויך, זאל געהן אז שרייען, פלאממעדיג אוב
 דרך־־ארץ!( שקצים, דרך־ארץ, אוב

 ברענט, פאפיראס א — ? איך האלט וואו מילא, נו
 — וועבט די ויף קריעך איך זיך, קאפ אויפן שטעלל איך
נזם? גאלדעבער דא חזיר, דא

 !ייד א בין איך )לוי זיך" זיבגט פלעדער־מויז ״די
 __ליעד א פרצן ביי זינגען פלעדערמייז אויך

 אבעזעם!( אויך שיעסט דעם ביי געהט, וועפ׳ם

אמיהל; ווי זעשצט ער שלמה, של בהא דער
 — געפיהל מיט זיבג איך וועה, בויך דעד טהוט מיר אוב
 געטראבטשעט: זיך אריין האט שד דער

 אכט? שוין זייגער דער נישש שלאגט זאנט, פלוצליבג... אוב
 געמאכט, שוין סוף א ווערען זאלל עם צייט, ס׳איז

געקאנששעט" איז ליעד דאס פובקטים און

 שלום־עליכם אויך האט שפעטער :איבטערעסאבט ס׳איז
 "פאדראזשא" אן עם רופט )שלוס״עליכם פאר^דיע א געמאכט

 אין איז ולאס ,1 לידער פרצעס אויף באכמאכובג( — ניע״
פאר^דיע. דער $ט אויף ענלעך ערטער אייניקע

 הייבט ולאבד" דער צו "רעד "לייט״ארטיקל" דעם אין
 אנעקדאש א מיט פרישמאן( )דוד גאלדבערג אברהם אן

 א באגעגענען ביים מאל יעדעם פלעגט וואס סוחר, א מסח
 הייסט וואס געפרעגט, אים מ׳האט אויסשפייען. פרוי שייגע

 שייבע א דערזעט ער ווען געעבטפערט: סוחר דער ה^ט עם,
 מיאוסקייט, זיין אן ווייב, זיין אן זיך ער דערמאנט פרוי,

 לייעבט ער בעת אויך אזוי אוים. ער שפייט דערפאר און
 אן זיך ער דערמאנט ליטעראטודן, אבדערע די פון עפעס

 ער-פיט שרייבט—"אבער זשארגאן. דעם מיאוסקייט, דין
 גאנצן א מבול א העלפן. גארביט מען ולעט אליין שפייען

 קענען צו בכדי דארפן, מען וואלס שפיי א בישט און
 און ספרימלעך און כפרים אלע אוועקווארפן און אפמעקן

 זיך האבן וואס יארביכער, און בלעשלעך און בראשורן
 גייט דא און צייט". לעצטער דער אין אובז ביי בעיאוועט

 "די — זאכן פרצעס אייגיקע איבער ״שפאציר״ א אלועק
 און לאגע", מערב״אייראפעאישע "א שלפה", של "כסא רוק",

 דאך מען וועט שרייבן, קלאר זאל מען "ווען צו: גיט ער
 שרייבער דער ליצלן רחמבא שלאק מין א פאר וואט זען,
 פאר" גישש זאל קייבער אז אבער, שרייבט מען ווען איו;

 מי־־יודע איז דארט אז מייבען, פארט אייבער דאך קאן שטיין,
 וויל דאס און פארשסעקט... חכמה טיפע א פאר ולאס
 הייסן וויל פאעט, א אברופן זיו וויל דאס טאלאבטז א זיין

 שפייען און הפצאהבען און חכמהבען דך שריסטשטעלער? א
 באך און זיין?" גייסטרייך הייסן זאל גלייך־ווערטלעך מיט
 ער רופט פרצן׳ פון ציטאטן פ^ר א ברענגט ער ווי דעם

 זיין ביט זאל זשארגאן״ליטעראטור די נידעריק "ווי אוים:
 אזעלכע וואס צייטן, אטאל געוועזן פארט איז עס ען, געשטאב

 פארט איז עם געוועזן! מעגלעך ביט ג^ר זענען בער שריי
 פרוג, א שלום־עליכם, א ספרים, מוכר מעבדעלע א געוועזן

 א גאטלאבער, א לינעצקי, א גאלדפאדען, א ספעקטאר, א
 פובליקום דאס האט רעדן, פלעגן זיי אז וודם צווייפל,

אים"". צו רעדט מען ולאס פארשטאבען,
 שטעכוועדטי און ארייבזאגעכצן פארשיידעבע באך און

 שרייבער מין דעם וועגן גאלרבערג א. ווייטער שרייבט לעך
 רא־ שרייבן זיי הייבע, אלא שירים מאכן "זיי פרץ: ווי

 גייססרייכע סקיצן, ערציילובגען, שרייבן זיי מאבצעראס,
 ביט, גאר ווייסן און וכד קריטיקן איבערזיכסן, פאליטיק,

 אן חלשות א לעזער געזובטן דעם זיך גייט עם ווייט ווי
 רעשפעקט מיט זייער, פאר און באלבען גאנצן זייער פאר

אאז״וו. און מויל"... דעם מיט בפיחהנען מעלדן, צו
 ששעכ־ ביששיקע פלאכע, אויך אריין קומען ביכל אין
 ווערטלעך פאר א אט, אדרעס. פרצעס אויף ווערטלעך

בלעשל איו״טדיק פסח, "לכבוד "קריטיק"; קעפל אובטערן

.274 - 273 ז' ש״ע״, און ״פרץ מיין זע 1
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 אבער וויל איך )אז !כנה אייסגעצי __ !, ברץ־כפעקטאר פון
 שרייבן: און צויבשטרייכן ט וראו דאזיקע דאס נאך איך קאן

כנרות!(". אויף טויג עס
 פרצעס אויף פאראדיע שטיקל א ביכל אין קומט עס

 מיט שורות/ 20 קנאפע א )האלט טייוול" פארן שפילט ,,ער
 אויספירלעך און ספור דעם כון רעשש "דער אצוגאב:

 "סטעמפעניו׳/ "שלופ״עליכמס אין לייענען אלץ יאס מען קאן
גענומעף. אלץ דאס איך האב דארט פון דען

 עקלדיק גראב, אזא — "געמויזעכטס" ביים סוף צום
 שיש בל ? עש־ר איזהו .ק ע ט א י ל ב י ב ע ש י ד י ״י :ווערטל

 שרץ מען מאכט יעצט לשלחנו. סמוך הכסא בית לו
 יידישע נייע די אן זיך מען שאפט יעצט אנדערש; דאס
 מען איז טיש, אויפן ליבן דאס האם מען און סעקן0ביב

 צוויי די וועגן געשריבן איז דאם יוצא". שוין דערמיט
 פערלען ליטערארישע אמתע מאגן פאר ורעלכע זאמלביכער,

 ערשפער דער אין און שרייבער, עלטערע און יונגע פון
גופא! פרצן פון —ריי

 צווייטע ד$ס איז כאראקטער און שניט דעמזעלבן פון
באב". תשעה פון פלוי "א ביכל־פאמפלעט

 געארבייס פאררעדע, )א לעזער "צום :אינהאלט דער
 )פא־ שוהל־בעזעם דער פלוי; די —אמוספער( לויט גענוי

 צוויי גבור; מענדעל פאעט גרויסען דעם מיר פון ראדיע(
 גאלד־ אברהם — )לייט־ארטיקעל( ? וויפיל איז״. צוויי מאל

 שפינוועבס; איציק —גושן אין קאטאשטראפע די בערג;
 מילכיגס שווייג; באנציע — וועלט( גאגצער דער )פון גייעס
 גאלדבערג; א. פון חלקים 10 אין ראמאן טעג, ניין די מויף

 אין ;געמויזעכטס לעקעך־באקער. מאיר שבתי — קרעפלעך
 שריפט משוגענעם א פון מאנאלאג א !אריץ מאכען דער

בעלפער". חיימיל — פינסקי דוד נאך פריי זעהר שטעלער,
 אנדערן: צווישן געזאגט ווערט פאררעדע דער אין

 איך גראשן; עטלעכע האבן וויל איך ל וויי שרייב, "איך
 פראסט, גאר ניט, ווארט קיץ פארשטייט קיינער אז רעד,
 מאנטאג אלע ארויס גיב איך אנדערש; ניט קאן איך ווייל

 זענען וואם בראשורקעס, און בלעטלעך דאנערשטאג און
 ניט בין איך ווייל פראסט, גאר טל־ומטר, א ווי גרויס אזוי

 צוזאמעני איבערלעגטע, גרעכערע, א שרייבן צו אימשטאנד
 ניט קומט איינס אז פארדרייט, שרייב איך ;זאך הענגענדע

 אימשטאנד ניט בין איך ווייל פראסט, גאר צעגטו, צום
 צונוים־ געדאנקען צוזאמענהענגענדע דריי גאר ארער צוויי

 מ$ל איין און פייל" "דער מאל איין הייס איך צופארן...
 איך אזוי, מ$ל איין און אזוי מאל איין פיילנבויגן", "דער

 איז אים ביי וואם מענטש, אומגליקלעכער קראנקער, א בין
מח". אין אויבן געפלאצט רעדל א עפעם

א — "קריטיק" מין א קומט "פאררעדע" דער נאך

 אינעם גענומען ונטייל ספעקטאר מ. אריך האט לכתחילה 1
"יום״טוביבלעטלעך". די #רויסגעפן

 וויפיל". איז." צוויי מאל "צוויי הייסט וואס "לייט־ארטיקל",
 "די רויז", "די זאכן: פרצעס ריי א "אנאליזירט" ווערן דא

 "די שלמה", של כסא "דער לאגע", מערב־אייראפעאישע
 טאטן", דעם "געשלאגן התוהו", עולם "צום שול־קאלינע"

 ליטערא" איבער "בריוו והפנור", "המחשבה משה", "הולדת
 א לייענט "איר גאלדבערג: א. שרייבט דערנאך טור".

 פארדרייט, און משוגע איז גאנצע דאס "מאניש", באלאדע
 גע" איז יעדעס ווייל צענטן, צום ניט קומט בילד איין אז

 זייער עם איז דעריבער און קוועלע, אנדערע אן פון נומען
 זאגט און הארץ אויפן האנט די לעגם אבער נו, "סקוטשנע"..

 מעשה א געלייענט ניט קיינמאל שוין איר האם מיר:
 פארלאקט וואט ווענוס־בארג, אויפן ווענוס" "פרוי דער מיט
 דער און "סאנהייזער"." פרוש פרומען דעם צוריק אהין

 זענען עם הערן! מייגע "ניין, פארענדיקט: כאמפלעטיסט
 משוגענע און קודלעט לאנגע אס וו יארן, די ניטא שוין

 ניטווילנדיק" נאטירלעך־פוסטע, אבזיכטלעףידולע, און העווית
 פאר" מיר פאעט. א פון סימן א זיין זאלן פראזן נארישע
 קלארהייט, ,2קא געזוגטן א תנאי ערשטן אלם לאנגען

קריסשאל"... דורכזיכטיקן

 אן דערנאך נאך קומט קארג, אלץ דאס נאך איז
 אפ ווידעראמאל זיך רעכנט מען וואו "נייעס", אפטיילונג

 עפעס אונז: שרייבט "מען "חכמה": מין אזא פרצן. מיש
 זאמטלעכע פרצעס דרוק פון ארוים איצט גייט שטאט א אין

 חלקים. 12 אין שטארק, בויגן 13/4 אלעס אין אלעס ווערקע.
 "מקראות די להבדיל ווי אזוי געדרוקט זענען ווערקע די

 און דערפארשן צו בכדי ארוס, פירושים ל״ב מיט גדולות"
 מחבר דער וואס כוונה, די דערווייזן צו און דערגיין צו

 וואונדער דאס שרייבט. ער וואט דעם, מיט געהאט האט
אנדערן". דעם מיט נישט שטימט פירוש איין אז איז,

"נייעם": די פון —ווייטער און

 האווענ" לארד ארל״לייט, צוויי האבן לאנדאן "אין
 שווע• א וועגן געמאכט וועט א סטיקענזיי, לארד און סטאן
 דער געזאגט, האט איינער ספר. א פרצעס אין שטעל רער

 מחבר דער געזאגט, האט איינער און דאס, מיעט מחבר
 עקסטרא" איין מיט דעפוטאציע א זיי האבן דא יענץ. מיינט

 אמתע זיין דערגיין אוט מהבר, צרם אוועקגעשיקט פאיעזד
 זאל״לעבן מחבר דער וואס ד^זיקע, דאס האפי מיר כוונת.
זיין". צו מודיע תיכף לעזער אונזערע זאגן, וועט

 בית" דעם אויף _ ארגז, מען שרייבט פאריס ״אוים
 האבן באגר^בן, ליגט היינע היינריך וואו פער־לאשעז, עולם

 דעט פון ווערעם פיל צייט לעצטער דער אין אנגעהויבן
 דעם פון יניקה א געהאט האבן וראם ארומצוקריכן, קבר

 חילול־־ א לידער, זינגען צו אנגעהויבן האבן און גוף, טויטן
דיכטער״ו טויטן דעם פאר השם

 אפגע" זיך בחורים ציויי נעבעך האבן ווארשע "אץ
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 אין פשט דעם דווקא דערגיין געוואלש האבן און מידט
 זיצן זיי זינען. פון אראפ דאדורך זענען און זאך א פרצעס

 זיין.- מרחם עפעס זיך זאל גאט דול־־הויז. דעם אין דעררוייל
שווייג". באנציע

 דאן פרישמאן דוד האט "בלי״זיין" מין אזא פיט אט
השפעה. וואקסנדיקער זיין און פרצן קעגן געקעמפש

 אין אבפאלן. מיאוטע די אראפגעשלונגען האט פרץ
 געפינען בריוו״קאסטן דעם אין "בלעטלעך" די פון איינעם

 פון אנפרעג אן אויף ענכפער אלם שורות צוויי א מיר
 ס׳איז פרישמאן, דוד איז גאלדבערג אברהם — אז לעזער, א

שרייבן. פון מאביר זיין סטיל, זיין
 קעגן פרישמאן ארויס ווידער סרעט אינגיכן גאר

 עם נאמען. אייגענעם זיין אונטער שוין איצש און — פרצן
 פרצעס דערשינען ס׳איז ווי רעם נאך ,1895 אין געווען איז

 ווארעט זייער איז וואס ,1 "העגב" לידער־ביכל העברעאיש
 יידישן אינטעליגענטערן דעם דורך געווארן אויפגענומען

 פרצעס וועגן ארטיקל העברעאישער פרישמאנס לעזער.
 זילזולים מיט פול איז ער זייטן, 38 גאנצע האלט "הענב"

 ווי ווערטער, אזעלכע געברויכט ס׳זענען און פרצן קעגן
.2 אאז״וו פעלשער פלאגיאט, גנב,

אין ליליענבלום ל, מ. האט ארום יאר 3-2 א אין :אגב 3
זמר" .דברי נאמען אונטערן )תרנ״ח( אחיאסף" .לוח אין ארטיקל זיין

הערשט רואם ,עפידעמיע", דער אויף אפגעשטעלט זיך אויספירלעך
 פון סימן א ס׳איז אז געפינט, ער ,שירי-האהבה". די מיט לעצטנס

סתם צו גענומען זיך האבן צלע וראם ליטעראטור, דער אין ירידה
 עם זצך, אומנצטירלעכע צן איז עם ליבע״דערציילוננען. און ליפע׳לידער

פרעמד... דער פון שטאמט
תרנ״ח, .האשכול", זאמלבוך העברעאיש 4

 ווענן זייטן עטלעכע אויף הקדמה אלאנגער נאך
 /מענטשן די צו אריבער ער גייט דיככונג, עכטער פון מהות
 אויפרע- און התפעלות געדאנק, און פאנטאזיע זייער וואט
 שום קיין וואט און געפעלשט און געגנבעט גאר זענען גונג

 גישטא, זיי ביי איז געשטאלט נייע שום קיין געדאנק, נייער
 זאל וואט נישש, פערז איין קיץ זיי פארמאגן דיכטער אלם
 סענטשן, מיני אזעלכע פארם. נייער א אין געפאסם זיין

 עקסיס" פאר נישט זכות שום קיין האבן פרישמאן, זאגט
 און אויערן די ביי אן זיי נעמט וואט דער, און טענץ,

 מיט חסד־גנאד א נאר ער טוט גאס, אין ארויס זיי שלעפט
 גייט "דעכיגיציע", אלגעמיינער דער אט נאך אלעמען.
 "אט :זאגט און פרצן, צו ״קרבך/ זיין צו אריבער פרישמאן

 פישלעך קליינע די צווישן לויתן א באמת איז משורר דער
 ליטעראסור... אונז ביי הייסט וואט וואטער, גלאז דעם אין
 ווייזן צו מוסטער געוואונטשענער א זייער זיין וועט ער

 געפעלש" און נאכקרימעגיש פלאגיאט, דעם אויף אים דורך
 פאר• —פרישמאן ד. זאגט — זאכן "דריי דיכטונג"... טער

 לייענען. צו טרעטףצו מיר איידער נאך גלייך, אונז חידושן
 פלא־ א איז מחבר דער אז פריער, פון ווייסן מיר ערשטנט,

 ספר; דעם פאר נאך ווערק, אנדערע אין אויך גיאמאר
 געווארן געמאכט איז וואט רעקלאמע, גרויסע די צווייטנס,

 וואט בילד דאט און ביכל, דעם פון דערשייגען דעם באר
ערשטן דעם בנוגע בראשור." דער פון אנהייב אין קומט

 המחבר תמונת עם פרץ, ל. י. מאת שירי״אהבה העגב, 1
ז׳. 32 (1894) תרג״ד ווארשא, איש׳ליפנא, שווצרצבערג ב. ש. הוצאת

 הספרות, דבר על מכתבים ,1 ב. פרישמאן דוד כתבי כל 2
,127—90 ז׳

 העב" געשריבן איצט ביז האט מהבר דער אמת, איו פונקט
 פון איינער ער איז יידיש אין אבער ווייניק, גאר ו־עאיש

 זיינע פארשפרייט האם ור^ס באלעבאטים, חשובסטע די
 אבן אן מיט אבער לעזער דער זייטן, אלע אין גרענעצן

 קיינס^ל איש ביי האט הארץ פארשטאנדיק א מיט און אויג
 בילדער״גע" נייע אדער נעדאנקען נייע קיין געפונען ניט

 אן קליידט ער וועלכער אין פארם, די אויך און ששאלטן,
 האבן פינגער סויזנטער וואם פ^רם, די איז ווערק, זיינע

 וואט אלץ אז נישט, זאג איך אויסגעטאפט. געהאט שוין זי
 אנדער אן פון איבערגעזעצט ער האט געשריבן, האט ער

 וואנען פון מקור, דעם אננעוויזן נישט דערביי און שפראך
 וואלטן געטאן, אזוי ער וואלט ווייל געבומען. עם האט ער

 דער אויף פינגער טיטן אגווייזן גלייך געקאנט דאך מיר
 צורי־ אץ ערליידיקש געווען וואלט ענין דער און גנבה,
 אלץ, ערגער: נאך געטאן אבער האש ער ווערטער; דריי
 איין פון גישט גענומען ער האט נעשריבן, האט ער וואט

 א דאנען, פון שורה א מקורים, עטלעכע פון נאר מקור,
 פון ווארט א און איינעם פון ווארט א ד^רט, פון שורה

 פון _ צווייטע א בוך, ם ע ד פון סטראפע איין צווייטן. א
 און קומען נישט קאן קריטיקער דער אז אזוי אנדערן, אן

 איש ביי מיר געפינען אפטמאל פינגער... טיטן $נווייזן
 כאפן נלייך זיך וועש מענטש יעדער און גנבה, גאנצע א

 ריי א אן ווייזט פרישמאן און י עט" איז אט זאגן: און
 דערמאנען אדער גענומען זענען וועלכע פרצן, ביי זאכן

 אזוי און היינע. שאמיסא, שענקעוויטשן, טשעכאוון, אן
 דערביי און "העוגב" ביכל דעם פון אתיל־תל ער מאכט

 נישש העברעאיש קיין אויך קאן פרץ אז ער, דערווייזט
.3 שרייבן

 פרצעם וועגן געהאט האט מיינונג אנדער אן גאר
 * אהבה״ ״שירי ארטיקל אן אין קלויזנער. יוסף ״העוגב״״לידער

 די קעגן קריוודע פרצעם אן ששארק זיך קלויזנער געמט
 אין דא איז — ער זאגט _ ביכל איין ״נאר אנפאלער.

 אונזערע אויך האבן באדויערן, צום וואט, העברעאיש,
 דורך זיין מבשל אינגאנצן עט געוואלט קריטיקער בעסטע

 מען דארף באמת ווערטער. זיינע פארדרייען זיי וואט דעם,
 אונזער אין געבן צו פרווו ערשטן דעם זען ביכל דעם אין

 אויך גלייכצייטיק און אייראפעאישע שפראך נאציאנאלער
 לאנג" שוין האבן פיר וועלכע ארף לירער,*ליבע יידישע

 לעבעני יוסף ]מיכה מיכ״ל פון צייטן די פון געווארט, לאנג
 4 3 פון צרטיקל דער זיך פארגעמט עציעלפס איצט". ביז ,אן[
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 ערטער די אט ארן העברעאיש, פרצעס מים קלויונער יוסף
 אז אנפאלן, פרישמאנס קעגן פארטיידיקונג מין א זענען

 א "מיט שפראך. דער קעגן געזינדיקט אויך האבן ואל פרץ
 ואגן, מיר קאנען — קלויזנער י. שרייבט _ מויל פולן

 אדבז האבן וואט ערשמע, די פון אייגער איז ןפרץ[ ער אז
 און איידלסטע סאמע די אויסדריקן מ׳קאן אז איבערצייגט,

 פארשיידנארטיקע אלע אפילו און איינדרוקן, צארטסטע
 העב? אין געשטאלטן, און ניואנסן זייערע אלע אין געפילן,
 מחבר דער שפראך... אנדער אן ווי ערגער נישט רעאיש

 העב־ די צווישן ערשטער דער מיכ״ל נאך איז "העגב" פון
 זיינע צוצוגעבן באמיט זיך האט וואט דיכטער, רעאישע

 קאנצעג" גייסטיקער דער מיט איבערראשן וואס לידער,
 אייגג" יידישע אמתע די — דיכטער דעם פון טרירטקייט

 די פארמאגן עס רואם מעלות, טייערסטע אלדי — שאפט,
 בארימטע די געשריבן האבן עס וואט ליבע־לידער, בעסטע

 קאג־ קאנען פרץ־לידער די באר דיכטער... אייראפעאישע
 זיך צייכענען לעצטע די אש שירים. מיכ״לם מיט קורירן

 פאר־ זיי אבער ווייכקייט, און צארטקייט זייער מיט אוים
 איבער? וואט געראנקען־חריפות, די בליץ, דעם נישט מאגן
 זענען ליידער "העגב״־קידער... די אין אזוי אונז ראשן

 דער־ נישט קריטיקער אונזערע אפילו און לעזער אונזערע
 איז וואט ליד, קורץ א אז דערקענסעניש, דער צו וואקסן

 איבער־" נאטירלעכע עכטע מיט און בילדער שייגע מיט פול
 צע־ לאנגע, די פון טייערער פיל אונז פאר איז לעבונגען,

 און תורה זיין ישראל, פאלק דעם וועגן לידער צויגענע
גלות". זיין

 ביכל העברעאישע דאס אט אינטערעסאנט: ס׳איז
 האט ער ווי דעם, נאך ארויסגעגעבן פרץ האט "העגב"

 העברע־ אין ווערק קיין געשריבן גישט במעט יאר ע^לעכע
 נישט דא מיר האט יונה״יהושע ברודער פרצעס ווי איש.
 ל וויי "העגב", דעם ארויסגעגעבן פרץ האט דערציילט, לאנג
 שוין האט ער אז אויפגעווארפן, אים האבן נאענשע זיינע

 און גענומען זיך ער האם העברעאיש. פארגעסן איבגאנצן
 אבער לידער. ביכל דאס אנגעשריבן צייט קורצער א אין

 זיין מיט און פיס ביידע מיט געשטאנען דאן שוין איז פרץ
 פון נאר און ליטעראטור, יידישער דער פון מיט אין וועזן גאנץ
 מעגלעכקייט קיין געהאט גישט האט ער ווען צייט, צו צייט

 געשריבן ער האט יידיש, אין דרוקן צו וואו ארט, קיין און
 פון זאכן זיינע איבערזעצן געלאזט אדער אליין העברעאיש

העברעאיש. אויף יידיש
 געדויערט. ווייטער אלץ האבן אנגריפן פרישמאנס

 )גע־ זשורגאלן" און צייטונבען "צווישן ארטיקל זיין אין
 ביאליקס וועגן פרישמאן שרייבט 1 (1903 ארום שריבן

 האב "איך פאגראמען: די געווירמעט "השלח׳/ אין שיר א
 געהערט, נישט לאנג שוין קרעכץ צערייסנדן ־ הארץ אזא

 שיין, אזוי איז שפראך די און קויל, א איז ווארט יעדעס

 שרייבן". צו זי פארשטייט ביאליק נאר ווי געוואלטיק, אזוי
 עטלעבע איבערזעצונג פרייער זיין אין ברענגט פרישמאן

 מעשה, א אבער זיך "מאכט צו: גיט און ליד פונעם שורות
 איינער פאעט, יידישער צווייטער א נאך פאראנען איז עם אז

 געי אזוי און שיין אזוי גישש שוין איז שפראך זיין וואט
 זייער א אפילו און פאעט א פארט איז ער $בער וואלטיק,

 אן אלעמאל זיך טרעפט פאעט דאזיקן דעם און בארימטער,
 גע־ שוין אנדערע האבן שרייבט, ער וואט אז אומגליק,

 אין צוגלייך, דאס שרייבן אנדערע אדער אים, פאר שריבן
 דאם אזוי, זיך טאכט דאם אזוי ווי—אים מים צייט, איין

 פון 105 נומער אין מעשה״גסים. פראסט אין נאטירלעך
 און פרץ, ל. י. פון שיר א מיר לייענען "הצופה" צייטונג דער
 שפראך די שורות... דאזיקע די ביי אפ זיך שטעלן מיר
 ווי געוואלטיק און שיין אזוי נישט שוין געזאגט, ווי איו,
 גאנצן אין פארט איז געדאנק דער אבער ביאליק. ביי

 גע• פונעס אינהאלט גאנצער דער ארך און אייגענער דער
 צו" אווי, גלאט זינגען ביידע ואלן פאעסן צוויי אז דיכט.

 פראסט אין נאטירלעך דאס —שטייגער איין אויף פעליק,
נס"... א

 פיילן שארפע נאך און נאך מיר האבן ביסל א שפעטער
פרצן. בלפי געווענדט זענען וואס פרישמאנען, פון

 דוד שרייבט טעאטער יידישן וועגן ארטיקל אן אין
 אזוי איצט רעדן וועלכע פארשוינען, "די וועגן פרישמאן

 קונסט ארום נאכט און טאג זיך רייבן און טעאטער וועגן
 און חברות". דראמאטישע ארום נאכט און טאג טאנצן און
 אויב "ספקות, אן אים קומען זיי וועגן טראכט ער ווען

 אנטוויקלונג" און פארטשריט אונז ביי פאראן ג$ר ס׳איז
 פון ־כאדאקטעריסשיק ביטול לאנגער א נאך און אאז״וו.

 "צו "עיקר": צום פרישמאן דוד קומט פארשוינען, די אט
 נע? אגרופן וועל איך קוה"? "בלינדער אין זיך שפילן וואט
 איז דאס פרץ, פרץ. העררן פון רעד איך זאכן: און מען
 חברות. מאכן צו אן תמיד פון ליב האט גישש, סור קיין
 אזוי ער וואלט אויספירן, געקאגט נאר עם וואלט ער ווען

 עיבור״יאר, אן אין יאר. א שטיקלעך 300 א חברות מאכן
 זינט ליב, עט ער האט אן תמיד פון מער. נאטירלעך,

 גרינרעם דאגערשטאג און מאנטאב אלע עם, ער טוט יארן
 אויפסגיי אלעמאל דארט יוערט און "גרינדעניש", א עפעס ער

 רעדע א אויפסגיי אלעמאל דארט האלם און פארזיצער דער
 יינגלעך. הונדערס די אויפסגיי אלעמאל דארט כאפט און
 און דערפון הנאה האט ער זאך: מענטשלעכע א איז עם

 דאם איז דערביי מער, נישט יינגל קיין דאס איז דערביי
 .2 בארעכעגונג״ מענטשלעכער לויט אזעכציקער, שוין ייד א

 — פרישמאן ד. ווייטער טענהט—אבער איז אומגליק ,דאס
 זיין אויך זאך אזא פון דינסט דער אין שטעלט פרץ וואם

 טעאטער? און דראמעם שרייבן צו אן הייבט ער מאלענט.
מע? הסידישע זיינע פארלאזט ער סצענקעם. און שטיק
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 און "שאמפאניערס" און "שוועסטער" שרייבט און שהלעך
 סרישמאן פסקנט —גאטירלעך מארק״. אויפן קייטן "אלטע
 און פילט וועלכער מענטש, א נישט; זיי טויגן—אפ ל-יכט

 איינער, איבערנאכט נישט ווערט ליריש, פארמט און זעט
 וועלכער מענטש, א פיגורן; פלאסטישע געבן קען וועלכער

 יענעס דך אין נישט האט פארגעפלט, און אומקלאר חלומש
 פרץ דראסאטיקער. דער האט עם וועלכעס באשטימטע,

 זיינע אויס בעסערט ער איבער; נישט זיך שרעקט אבער
 בעסערט ער נישט; דאן אויך די טויגן נאטירלעך שטיק.

 ער בעסערט אזוי און מאל. צווייטן צום אויס אבער זיי
 שרייבט, און מעקט יאר״איין, יאר״אויס, ער בעסערט און

 מודה נישט אלץ ער וויל אליין דך און שרייבט, און מעקט
 דאן ער קומט און דראמאטישע, דאס פעלט אים אז זיין,
 נעמט טעאטער דאס און טעאטער, צום דראמע אזא מיט
 מאבט או; לויפט און כעס מלא ער ווערט אן, נישט עש
אליין"... קדישא הברה א זיך

 אן פרצן פאר פרישמאן ווארפט מאל אנדערש אן
 מען וועלכן שבח, קלענסשער "דער באשולדיקונג: אבדער

 זיין אז געווען, איז ארטיסט, יידישן א נאכגעזאנט האש
 "מייסטער- ווי ווארט, קלענער א "מייסטערהאפט" איו שפילן
 אז דך, דאכט מיר געהאט. נישט שוין מען האם האפט"

 וועל" געווען, עם איז פרץ ל. י. ווי גרינגערער קיין נישט
 דעס וועגן ווארט דאזיקן דעם מיט באנוצט דך האט כער
.1 ארטיסטקע" און ארטיסט יידישן א פון שפיל

 האט ווערק זייבע און פרצן פון אפשאצונג קיין
 אויך האט ער מאכן, צו געפרוווט נישט קיינמאל פרישמאן
 גאנצן א אנצושרייבן כח קיין דיך אנגעטאן נישט קיינמאל
 מיט געווען יוצא אלץ כל-ימיו נאר פרצן. וועגן ארטיקל

 פעליעטאנען פרישמאנס אין ארייגזאגעכצן. " אורחא ־־ אגב
דרך־אגב־באמערקונגען. אזעלכע פיל אויף אן מיר טרעפן

 "פרצעס :זאג א פרישמאן דך גים למשל, אווי,
 פון דריסל צוויי זאל מען ווען געשיכטן, פאלקסטימלעכע

 א און מעשהלעך חסידישע דיגע און אוועקווארפן, די
 — אלגעמיין אין ן![ סיפורימלעך זיינע פון טייל גרויסער

 נאר וואם, מי״יודע נישט זענען די זאכן; נעטע גאנץ זענען
 און אייביקייטן פון אבער די; זענען נוצלעך און נעט

.2רעדן״ צו אויפהערן מיר איר זאלם אומשטערבלעכקייטן

 הילף צו פרישמאן דוד ברענגט ווייניק, דאס איז
 פאר, דך ער שטעלט ארטיקל אן אין בראנדעסן. געארג

 פארט בראנדעס געארג למשל, רייזנדער, פרעמדער א ווי
 "ער ששעטל". ־ "ליסעראטור אונזער אין פלוצים אריין

 צענדלינג עטלעכע מיס ]![ בענדל א פאר אפ דך שטעלס
 דאס איז דאס אלזא, פרץ. ל. י. פון "שריפטן" די כקיצן:
צו אן הייבט בראנדעס געארג געוואלסיקע און גרויסע

 אריס" טעאטער-זע יירישן צום במצויגן זיך האט פרץ ווי 1
 "יידיש טעצטילר", יידישע דאם און "פרץ ארטיקל מיין אין פירלעך

.184 — 160 ז״ז ,2 בוך ,1927 טעצטער״
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 נישט קיינער וועט דאס טאלאנט, א יעדנפאלם לייענען.
 דאס. איז קאפ גאנץ־אינטעליגענטער א אויך און לייקענען.

 איינגעבן. נישט אפט זייער אים זיך ווילט נאר פארם די
 ווייל אפשר, קומט דאס אפט. עד אין אומקלאר אויך און
 איז ער וו^ם דאס, דווקא זיין צו ערגייץ דעם האט ער

 ששאף" זיין ער פארסירט דעריבער און נישט, אייגנטלעך
 בראנדעסן פאר אנאליזירן צו איבער גייט פרישמאן און

 שטיקל א איז למשל, שווייג", "באנטשע זאכן: פרצעם
 גארנישט זיך אין האט און ארבעטער״לייש פאר דרוש

 אייגנטלעך, "שטריימל", דאס איז אויך אזוי קינסטלערישעס.
 *משכילים דער פון צייט דער אין וויץ שלעכטער א גאר

 בא" אזוי פאר קומען ווידער זאכי אנדערע אפיקורסות.
 עם מאטיוו. אינעם אדעד ששאף אינעם ענשוועדער קאנס:

 מער שריפטששעלער דתזיקן דעם האט אייראפע קלאר: איז
 ווען אבער דאגעגן נעמען. אים נון קען עם ווי געגעבן,

 אייגענע זיינע צו און וועלטל אייגן זיין צו קומט ער
 מייגען, מען קאן פרישמאן, און הערלעך". ער איז שטאפן,

גאר. בענטשט און שעלטן געקומען איז ער אז פארגעסט,
 סקיצע א איז למשל, "אט, ויייטער: ער שרייבט אט

 קא• אמתדיק אן איז עס דורות"; ארבעה — מיתות ״ארבע
 קאן מען מעשהלעך; חסידישע די דאן און בינעט־־שטיקל.

 א בערג", "צווישן אזא מאל: דריי און צוויי לייענען זיי
 א אויך במעונו". "שהשמחה אדער ניגון" א פון "גלגול

 ]פרישי ערציילונגען" "פאלקסטימלעכע די פון טייל גרויסער
 פון נאמען פינקטלעכן דעם עקשנותדיק פארגעסט מאן

 טאן פאלקס דעם אפט זייער טרעפן מ.( זאכן.-נ. סרצעס
 באזיצן זיי אבוואל פארגעניגן, מיט די לייענט מען און

 דערציילונגען דאזיקע די וראם נאאיווע, דאס מער נישש
 באמערקש לעזער דער קוועלע. ערשטער זייער אין האין

 און פארשווינדט אילוזיע די און געמאכטע, דאס אפט צו
 וועלכער אין מעשה״נסים, נארישע א איבריק בלייבט עם

 אגרוי• ווייניקסטנס איז אבער יעדנפאלס נישט. גלייבט מען
 איז דאס דערציילונגען. גאנץ״אנגענעמע די פון טייל סער

 איז: סך־הכל דער בקיצור. מאכן עם וויל מען ווען אלעס,
 קאס, אינטעליגענטן א מיט צונויפגעפארט געמיט, ליריש א

אייראפע". ביי אריין חדר אין געגאנגען איז וועלכער
 צו שוין ער האט טאמער מורא, האט פיישמאן און

 "לירי" צוריק: דך ער כאפט פרצן, פאר געז^גט גוטם פיל
 אינטעליגענטע מיט צונויפגעפארט אבער, געמיטער שע
 אריין, חדר אין אייראפע ביי געגאנגען זענען וועלכע ,0קע

 איי" אין ליטעראטור־ווינקעלעך הונדערט אין מען געפינט
 ליטעראטורן די פון טעם א ט די נישט זענען זיי ראפע.

״...3 ן ע ג נ ו נ י י ש ר ע ״ ט י י ל ג א ב די נאר זעיען זיי

 ווייטערדיקן א אין שפעטער, זיימלעך עטלעכע מיט
 טעאטער, און ליטעראטור יידישער דער וועגן קאפיטל

און אשן און פרצן צווישן פארגל־יך א פרישמאן מאכט

.83 ז׳ ,111 ב׳ שריפטן, פרישמצן, דוד 3
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 ששייט העכער, פארגלייכן צו נישט גאר "העכער, פסקנט:
 פרץ. ל. י. פון טאלענט פונעם אשם[ ]שלום טאלענט זיין
 האט ביידע, בון אינטעליגענטערער רער אפשר איז פרץ
 האט פיינער, איז וו^ס עפעס, אן זיך אין האט גייסט/ מער
 אריסטאקראשיזם... ליטערארישן מער האט קולטור, מער
 קיין נישט קיינניאל האבן פיגורן זיינע נעפלדיק, איז פרץ

 ציע| אלעמאל זיי, ושווימען אלעמאל אומריסן, באשטימטע
 אויסגעקליגלטע, זענען מעשיות זיינע וואלקנט, ווי זיך זיי

 ראם זיי האבן אלעמאל אבסטראקט, זיי זענען אלעמאל
 ארן אשן וועגן אויספירלעך שמועסנדיק און געמאכטע"".

 ל. י. "אויך פרישמאן: ד. לסוף זאגט דראמעס, זיינע וועגן
 מעשהלעך חסידישע שיינע זיינע אוועקגעווארפן האט ברץ
 יארן, שפעטערע די אין גאר שוין פלוצלונג, זיך האט און

 אין און להכעיס אויף ווי שרייבט ער דראמעם. צו גענומען
 זיין׳/,. מוז אדראמע און מעקט און שרייבט ער פ־יער. איין
 דאס זיין מוז—אי״טיקל זיין פרישמאן ענדיקט—מעכטיק "ווי

 און זעענדיקע בליגד מאכט עס אז פארפירעניש, דאזיקע
!״ ז קלוגע אפילו נאריש מאכט

*
 צווישן באציאוננען פארשארפטע אנגעצריגענע, די אט

 פרץ אז געשטערט, נישט דאך האבן פרישמאן און פרץ
 (.1901 )ווארשע ״הדור״ פרישמאבס דוד אין מיטארבעטן זאל

 וועלכע שריפטשטעלער, אייניקע ביי געפרעגט האב איך
 געזאגט, מיר זיי האבן "הדור", צום נאעבט געשטאנען זענען

 דער באקומען פרצן ביי ארטיקלען די פלעגט בעיקר אז
 עם אז דעם, וועגן קאפלאן. א. "הדור", פון ארויסגעבער

 אדום פרישמאן און פרץ צווישן סיכסוכים געווען זענען
 פרצעס אביסל דערציילט "הדור", אין מיטארבעטן פרצעס

 לעצטן, אין לאנג נישט פארעפנטלעכט בריוו, העברעאי־שער
 צום אדרעסירט איז ברירו דעד "רשומות", זאמלבוך פינפטן

 שרייבט אנדערן צווישן און 2 ״הזמן״ פון ארויסגעבער
 צווישן נישט שטייען זאך דער פון תוך "אין פרץ: דארט

 בא" מ^ראלישער א נאר געלט־באדינגונגען, קיין אייך און מיר
 מיין פון ווערן פטור שטארק זיך ווילט מיר אמת, דינג.
 )די מעת־לעת האלבן א מיר ביי צו רויבט וואס אמט,

 אויפן געהאפט האב איך און אפרו( דער און ארבעט
 און "הזמן" אויפן —טייסשן מען קאן טעקסט ]אין "הזמן"

 אויסלייזן מיך וועט ער אז מ.[, ב. — ט ציי דער אויף אויך
 נישט רעכט קיין האב איך אבער געפענקעניש, דער אט פון
 נישט קאנט איר אויב און קרבן, א אייך פון פאדערן צו

 אפשר איך וועל עקאנאמיע, אזא צו אנקומען מוזט איר און
אויסוועג,.. אנדער אן געפינען

.99—95 ז׳ דארט, 1
 באמערקט, תרפ״ז< )תליאביב, "רשומות" פון רעדצקציע די 2

 צו קאפלצן, א. צו געשר־בן בריוו דער איז אוים, ס׳ווייזט "ווי אז:
 נישט אבער ס׳איז ווצרשע. אין תיאסף"*" פון פירער די פון אייגעם

 צום אדרעסירט בריוו דער איז אינהצלט, פונעם מ׳זעט ווי ריכטיק.
(.1905 — 1904 )ארוס ווילנע אין ״הזמן״ ןפו ארויסגעבער

 אז אייך: מיט אויסבעמען רגיל איך וואס עיקר, דעד
 שרייב, איך אסוו ׳ם^ד ר-פ רב^ איז אונטערשריפט מיין
 דעם פון רעדאקציע, דער פון באפרייען מיך בעט איך און

 מאראלישער א איז עם בלייער... דעם פון אויך ווי שערל
 אין העבט, פרישמאנס אין זיך געפיבט רעדאקציע די באדיבג.

 ]"חולקים פוגאבדער שטענדיק מירזיך יעןיפרישמאןאוןאיךג
 מיין אין לעזער פארן קומען זיף ווילש מיר און תמיד"[,

 פון געשטאלם דער אין נישט און געשטאלט, פולער
 אין און זיך ווילש ר מי וואס דאם, זאגן וויל איך אנדערן.
ראך... פ ש מיין

 דעד אויך אבער מענטש, פרייער א איז פרישמאן
יעבעם,.. פאר קייטן האט — זיך פאר פריי איז וואס מענטש,

 און "עתון" ווארט דאס אריס למשל, מעקט, פרישמאן
 אויפגע־ ווער איך און עתי", דעם-״מכתב אנשטאט שרייבט

 בשום" און בעם, מיין נישט פארשטייט ער אבער רעגט,
 אונטעדשייד דער אט אז פארשטיין, נישט ער וויל אופן
 דער פון פראגע דעד אין געבונדן איז און עיקר אן איז

 שהיה, מעשה א פון משל א נאר גיב איך שפראך׳אויפלעבונג.
.3 ״הדור״ אין אדבעטן געלאזט נישט מיך האט וואס

 תנאי דער אט אז זיכער, זיין נישט ורעל איך אויב
 קיין אין און פאל קיין אין איך קאן ווערן, דערפילט וועט
העלפן. ניט אייך אופן

 מיש אויסגענומען מאל רויפל איך האב תנאי דעם אט
 אבער "הדור", דער רעדאקעירט האט ער ווען פרישמאנען,

 לאכט נתפעל, ווערן אנדערע אז מעשה־שטן; טוט פרישמאן
 אלע באגלייט ער האט טייוול״געלעכטער א מיט און ער,

--------אויסגענומען... אים מיט האב איך וואס תנאים, מיינע
 אויף זיין מסכים נישט אופן בשום אויך קאן איך

 אנדער אן אין ארבעטן נישט זאל איך פארשלאג, אייעד
 שריי־ דער זוכט אזוי שריירער, א זוכט איר ווי אזוי ארט.
 איד און פיל, רעדן וויל איך אז און טריבונע... א בער

 מי־ין פארשטאפן בישט איך וויל ביסל, א באר דרוקן קאנט
---------------מויל...

 ורעט עס אויב תנאי: א פאראויס אריס נעם איך און
 ארטיקל אן מיינעם אין קלייניקייט א אפילו ווערן געעבדערט

שרייבן"." צו אויפהערן איך ורעל דערציילונג, אדער

 נישט "הזמן" אין פרץ האט געדענק, איך וויפל אויך
־- אנטייל. קיין גענומען

 פרץ" די פרן לריף דעד ורייטער געגאנגען איז ווי
 זאגן: צר שררער דערווייל מיד איז פרישמאן־באציאונגען,

מאטעריאל. גאנצן דעם נישט נאך האב איך
 געבוירן־ שער50 פרישמאנס דוד געווען איז 1914 אין

א פארגעקרמען איז "הזמיר" ווארשעווער אין און מאג,

 שוין איז (1904) ״הדור״ פון אויסגאבע צווייטער דער אין 3
פארמראטן. געווען גיט גורנישט כמעט $דער וויעיק פרץ

31 11 שריפטן
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 "הזמיר", פון פארזיצער דער פרץ, יוביליי״פייערונג. גרויסע
 ו1 רעדע פאלגנדיקע געהאלטן און אוונט דעם געעפיט האט

 באקאנט, געוויס איז אייך פון איינעם נישט ווי "איך,
 מיר קעגנער. מיין איז ער אדער קעגנער, א פרישמאנס בין

 אין אזוי אנטיפאדיש, ליטעראטור דער אין זיך זענען
 אנבאלאנגט וואס ;איבערצייגונגען אין ווי טעמפעראמענט,

 געשמאק אנבאלאבגט וואס פארם; דער און אינהאלט דעם
סטיל... און

 רעדן. נישט פרישמאנען איבער דעריבער וועל איך
 הס איז יובילעאום, פון יאר אין יובילעאום, פון טאג אין

מקומו... סניגור וקח קטיגור
רעדן... אנדערע אייך וועלן
 טריבונע דער אויף א׳יך פאר אבער שטיי איך אויב

 גע" א ראך האב איך ווייל עס, איז ווארט, דאס נעם און
יובילעאום... פרישמאנס צו באציאונג פאזיטיווע וויסע

 גישט האלט איך באציאונג: קאלעגיאלע די שט ני און
קאלעגן־מאראל... פון צונפט, פון

 יובילעאום פרישמאנס צו באציאונג פאזיטיווע די און
מאראליש... אזוי גישט פילייכט איז

 איך און יובילעאום, פרישמאנס מיט מיך פריי איך
 לי" מיין אין אים, אין האב איך ווייל דעריבער, מיך פריי

נקמה! א קעבנער, טערארישן
 יידישקייט יידן, אויף געקוקט שטענדיק האט פרישמאן

 פארהאנג, שווארצן געדיכטן א דורך ליטעראטור יידישע און
געזען... נישט דערום זיי האט און

ליטעראטור... קיין ניטא פאלק, קיין גיסא
 געמוזט האט ער און יובילעאום, א פרישמאן האט

דערזען... אלץ דאס
 בער" ווארשע, מאסקווע, פעטערבורג, — יובילעאום א

ישראל... תפוצות כל לין,

 דאם" מאגבלאט ווארשעוועי דעם לויט רעדע די צימיר איך 1
 איבעריקע די אין מיטגעארבעט. האט פ-ץ רואו (,93 )נומ. לעבעך

געענוערט. ביסל צ רעדע די קומט גייטונגען

יובילעאום? דאס מאכט ווער
פאלק. יידישע דאם

? וועמען
שריפטשטעלער. יידישן א

? פארוואס
בענדער... 17 זיינע פאר

פאראן! — אלזא
ליטעראטור. א פאראן אפאלק; פאראן

ענדיק. איך
 אין לעבט וואס כנסת־ישראל, דעד פון נאמען אין

פרישמאנען: איך זאג פארשטעלונג, מיין
קינד." א דאך קינד, קאפריזנע א

 אייני• נאך געבראכט רוערן (94 )נום׳ "היינט" אין
 אדער" נישטא זענען וועלכע רעדע, דער פון זאצן קע

לעבף: "דאס פון באריכט אינם אקצענטירט ווייניקער
 איז ער פרישמאנען, וועגן זאגן צו פיל האב "איך

 וועל פראקוראר, אלם איך, נאר קעגנער, א מיינער זאגאר
 און בענדער, 17 אנגעשריבן האט פרישמאן שווייגן. היינט

 יו" א געפארערט האב וואס ערשטער, דער געווען בין איך
 ער ווייל עם, קומט אים פרישמאנען. פאר בילעאוס״אורנט

פאררינט". כשר עם האט
 בעל" לעווין, גרשון ד״ר גערערט האבן פרצן נאך

 לעצטע "דאס סטופניצקי. י. ש. לאכאווער, פ. מחשבות,
 פרץ, ל. י. ווידער נעמט—"היינט" דער דערציילט— ווארט

 (91 )נוט. הצפירה" די פארזאמלטע״. די דאנקט וועלכער
 ווידער שלוס״ווארט זיין אין האט פרץ אז צו, נאך גיט

 דאס אז איבערצייגט, האט פארזאמלונג "די אז באטאנט,
שעצן". צו זיי ווייסט און שרייבער זיינע קאן פאלק

 פרץ ל. י. איז ,1915 אין ארום, יאר קנאפן א אין
 עפעס האט פרישמאן דוד צי נישט, ווייס איך געשטארבן.

 אליין געפרוווט ער האט צי טויט, פרצעס נאך געשריבן
 שווערע זייער שווערע, זיינע אויף זיין צו מכפר
 ליטערא־ יידישער דער קעגן ממילא און פרצן קעגן זינד
—טור
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 הרובעשויוו — אן עוג־מלך״הבאטש ווי גרוים .1
כעלעם(. )לעבן

 זי וואלס רעדער, געהאט וואלט באבע די ויען .17
לודמיר. — סאמאכאד א געווען

 הרובעשויוו, — ל ד י י ו ו ן ר ע ט נ ו א בער א ... .25
לודמיר.

 —שלאפן פרי גיין—הינער די מיט שלאפן גיין .38
פויליש. אפשטאם הרובעשויוו.

 קו? מיט און ווערעם גרינע מיט אנקוסען .42
הרובעשויוו. — פיסקלעך פערנע
 פיס "די האבן. מורא ציטערן, — ן ע ל מ א ט .51
 מען ווען אויך — טאמלט״ ״ס׳הארץ ציסערן. — טאמלעף

 "ס׳הארץ באגריף: זעלביקן פארן הונגעריק. שטארק איז
הרובעשויוו. — אוועק״ מיר אין

 = )ל׳ סך א ליאפע_וויל גרויסע א האט ער .57
 ,17 דוו״ב פויל, דאס עפענען ברייט ן,2קק6ס פגל׳ מויל(.

 ,1¥ 8011(726. ¥76. )שוועביש(, מויל — ?2קק6 ;2264 ,2

 80617612. 1(110(11(00 לים, אראפהענגענדיקע — 12קק61ז1 ,991

111, 1349.
 וואס הלוואה, א ביי מעקלעריי — מאכערלוין .72

לודטיר, — לווה ביים באקומט מעקלער דער



488 תיקונים און הוספות 487

 פאר האב איך ש, ט ווי י לו איי דיך האב איך .74
הרובעשויוו. — ניט מורא קי־ן דיר

 א אויף טויטשדעק", מינוט ףפע רדי "ס׳קאפט .92
לודמיר. — זאך צוגעגנבעטער צוגענומענער,

 "פלעשל" און "קעפל" אנשטאט הרובעשויוו. אויך .95
"פלאש". און "3"קא $פטער:

)לודמיר־ברעסלע( וויינריב ב.

 לעקט8די יידישער דער קלמגארויטש, ז. צר:
קררלאנד אין

(183 — 161 ז׳ )לצגדויבוך

 קורלעב" וועגן ארבעט וויינרייכס צו מילואים פיינע
 געבן צו מחייב מיך זענען (80—71 )לאנדוי־בוך יידיש דער

 צום קלמנאוויטש. ז. פארטזעצער זיין מילואים ווייטערדיקע
 פון עדות גראדנער מיינע דא נישט איך האב באדויערן

 וואס דערמיט, טרייסטן מיך קאן איך נאר מאל, ערשטן
 דאס גיט קלמנאוויטש איבעריק. זיי זענען טייל גרעסטן צו

 זענען וואט ווערטער קורלענדיש־דייטשע און לעטישע רוב
 ווערטער, "יידישע" די פון יידיש. ארטיק אין אריבער

 וואו עטלעכע, ביי אן ער ווייזט ברענגט, ער וואט
 מיך קאן איך דיאלעקטן. אנדערע אין זיך מרעפן זיי

 פון מילואים מיט באנוגענען ברירה בלית דעריבער
 דעמביץ( און )טארנע דיאלעקטן היימישע צורי מיינע
כאראקטער. אליעמיינעט פון באמערקונגען עטלעכע אחוץ

 קלמנאוויטשעס פון גייען דעמביץ און מארנע אין
אומגעענדערט: "קורלאנריזמען"

 ארס־ די סימן א — דייטשמעריש ס׳איז )נאר .4 .,3
 אזעלכער"( און אזאנער )"די, .10 .,9 ,5 (,11 פיט שפראך

 .52 טייטשן(, )ביידע .40 .,37.,34 .,25 .,24 .,16 .,13 א., 11

 צו בפרט )דעמביץ. 90 .,60 ב.,53 טויטן(, א וועגן )בפרט
 הינקעדיק און )הינקען .116 בארשטש(, און וואסער פסחדיק

 .153 .,129 .,123 .,119 מע״(, ״לא ארגאניש נישט וועגן בלוין

 .,166 .,165 .,164 .,162 היימישקייט(, פון סיכן א __ 7

 צוואנ־ פיט )"האלמן .179 אוקר׳(, )פויליש, .178 .,170 .,1167
 ,218 .,217 .,211 .,210 .,209 .,205 .,201 .,183 גען"(,

ש(. אנשטאט )ם 254 .,247 .,242 .,237 .,233 .,230 .,228 .,226
קומען: ווייטער

 אדער גאל", א פיר "ס׳איז קורלאנד אין ווי .2
 וואקאל ערשטער דער איז דא גאל". "איין באטאנט, בעסער,

 אומבא־ דער ווי באנוצט און שורש פון געווארן אפגעריסן
 מ׳זאגט: אז ווייט אווי ס׳דערגייט ארטיקל. ששימטער

גלייכן. מיין נישם — (3) גאל״ מיין נישט ״ס׳איז
באך. א באכען, .30

 צום בלא". און "בלוין בלאלעכץ. :דעמביץ .35
 — ק11!11ן1ג שפעט״לאשייגיש פגל׳ ל אין ר פון איבערגאנג

ק.(111!1ן3 אה״ר
וואלין. .36

 סוף דעם עמיצן מאכן — ר! —גא גראדנע: .45
 אז אויס, ווייזט <].161x1 חס! 021־3118 תז3ש116ח נה״ד: הייסט

 האט קינד א מנהג; אייגענעם דעם פון דך נעפש פראזע די
 מי־שברך, א ווי אים, מען פלעגט טרינקען, געענדיקט

 כ׳איז אז גדולה, פיט אגזאגן ח?!, ,031-3118 וזז3011€11
 הסתם מן איז "גאר־א־ין" יידישער דער אוים". "גאר שרן

 דעם צוליב ווארט". א פאר זיך ,׳היט צוליב איבערגעדרייט
 __ ״ארס״, אן "גאר" בלויז גראדגע האט טעם אייגענעם

זיי־געוונט". "דעד ש ייד ווי גאר־אויס" "דער דייטש

*

ליטוויש. איז "גילן" .48
"געזאטן". אלע זענען בייגל .55
 דערששיק, אבער דארשט, דעמביץ: טארגע, .70

דערשט. מיך
דארשלאג. .73
טון. סטארקע א סטארק. סטארקען. .74
ווארט. דייטש גוט א הארקאווי. ביי .81
זעגעכץ. .91

איראניש. איו טרעמבע טרעמבוך. פון—טרעלבוך .105
זיך". ראלט עס אבי קאפעראל, "יעדגעראל, .111
 קיין גישש האב איך אויב צו, מען גיט לויג .117

האניק־קוכן. צו טעות,
קעלץ. וולאצלאוועק, .124

 פ׳" אין "פאטשן "הינטער־חלק". טייטש מישן .161
 איו הסתם מן טייטש. אלטן דעם דערהאלטן האט קורלאנד

סתם. "חלק" באגריף: אלגעמיינער אן געווען צווישן דער
 פא־ מיטן "רעדן פון זיך נעמט פאריע=גאווה. .173

 = 1זט]3 פויליש כעם. מיט באפעלעריש קול, ריע״=אויפן

ורלדקייט. כעס,
קאפ. צולייגן .182

 פערפעקס השפעה דער אובטער ט צעמארששן. .184
אדיעקטיוו. — זסומ801ו דייטש פארטיציפ.

 — פויליש אל3(111:אל קאדיק״. דער דיך ״כאפס .185
ט־יוול.

 אויפטריט. מוטיקן א מיט פארשעמט, קעק-נישט .212
זין. גינסטיקן אין פרריען, וועגן עיקר דער

 = ס׳אראר! גוב׳: מאהילעווער קרוטשע, אין .221
זיין. ניט קאן בעסער גאר, ביז גוט

רייבעכץ. .227
 א צו באמערקונגען עטלעכע נאד איבער ס׳בלייבן

בארירט. האט קלמגאווישש וואס ווערטער, טייל
 טייטש אייגענעם דעם סאקע האט אבילע .1 צו

 פויליש ווארט-פון זעלבששענדיק א ס׳א־ז נאר אבי, וואס
 אנא" אן דורך אריבערגעסראגן איז א פרעפיקס דער .13716

ווער אבי = 5/16 ווער״ בילע ״א פון לאגיע
 טאקע איז חידוש, מיט אפשטעלן זיך מ׳דארף אויב

 כדי, טייטש: דעם בלוין 3ץא האט פויליש אין אבי. אויף
 מען מוז אבי, יידיש פון פשט דעם ארסשודריקן אויף או.

 דעם האט אבי יידיש ווייל 4600 אדער 1ע11<0 צוגעבן
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 דעם פארדאנקען צו יידיש האט מן־הכתם .5?16 פון טייטש
 וואס ניגון, א מיט און הענט די טיט רעדן אופן דע□ קיצור
 מיר זעען אזוי און ווארט. א פון פלאץ דעם רעט פארט
 טראף לעצטן אויפן אקצענט דעם "אבי" יידישן ביים טאקע

 דעם צולים פארלענגערט. געמעריק וואקאל דעם און
 פוילישער דער אין אויך קיצור דער טרעפט טעם אייגענעם

ווארט. פובעם צווייטיילונג געיויסער א מיט פויערן־שפראך
 = מענטשן און חיות וועגן 11650^0 פויליש .14 צו

 ווי שטייגער א עקשן, איינטרעסירטער .11168816160 דייטש
 6קאטש האזן, כאפן צו איינטרעסירט אים מ׳האט וואס הונס א

 אליין ווארט דאם ער. אזוי אפטרעטן, נישט ער וועט קעס,
 לעבנסשטיי־ שליאכטישן פון רעשטל אינטערעסאנט אן איז

קורלאנד. אין גער
 ליטוויש צו אדוי זיך האלט "יערן" פויליש .15 צו

 ט פאר )נ רעמעט ווי אימיצער, צו עמיצער ווי "יידן",
 א16- )נה״ר רימען ליטוויש צו דימעט( אץ ווי פארשוואונדן

01611.)

 מענטש א מענטשן, הארטן גראבן א וועגן .31 צו
 מען זאגט פארטראגן, נישט אים מ׳קאן וואס טעם, אן

 מענטש, אזא איז ער הארפלאקס!" ""אזא טארנע: אין אמאל

פלייש. אנטקייגן קאשקע( )קורלענדיש הארפלאקס ווי
 צונויפגעמישט: "בופלאקס" אץ נישט מיר האבן צו

"הארפלאקס"? טיט "ביפלאקס"
 אין ווי מ׳שרייט מען: זאגט גר$דנע אין .125 צו

 א איז דאס אז מען רעכנט דערביי גודעגארניע. א
 טייטש. דער איז וואס נישט מ׳ווייס און ווארט סלאוויש

 פארטרעטער גראדנער דער זיין צו אוים זעט גודעגארניע
 און "מאנהויז" פארשטענדלעכן מער גישש עלשערן דעם פון

סוף. א^יגענעם דעט געהאט אליין האש
 פראג" פון סלאוויזירט איז גודעגארניע אז אויס, ווייזט

 אפשר, איז דאס וועטשערע". "גרייטע §011161■ §3101 צויזיש
 יענע פון נאמען פאפולערער דער נאך, שילד לרטן

 פאר געעפנט האבן יידן גראדנער וואס מלחמה־רעסטאראנען,
 צוגע־ אוודאי ס׳איז ארמיי. נאפאלעאנש פון סאלדאטן די

 א איבערגעלאזט און שםייגער דער ווי לעבעדיק גאנגען
פאלקסווערטל. אלט אן אויף אזש רושם

 דרייסט מען קאן מאנהויז אין "מאן" שייך וואס
 \.118- טייטש דעם מיט 01610 מה״ד איז דאם אז אננעמען,

 "שאנד" פשט: דעם האט 01610508 עס, הייסט .86131, !?6761
 ה^בן. וויל ווערסיע קאלאמייער די ווי הויז, זינדיק הויז",

 און משוגעיס״הויז טייטש דער איז זייט אנדערער דער פון
 01610 ווארט. דעם אין יסוד א אן נישט אויך בית־אבל

 א זיין דעריבער קאן מאנהויז — ״אומגליק״ אויך הייסט
 הויז "א "דול״הויז׳/ )משוגעים(, אומגליקלעכע" די פון "הויז
 פגל׳ 61 פון ״א״ צו פאסירט״. האט ק י ומגל א אן וראן

״ז.611 מאד ,1315 לאבן
 די פון פארצווייגונג די איז אויס ווייזט עס ווי

 זין דער ווען צייט, א אין טייל צום פארגעקומען כייטשן

 אבער לעבעדיק, געווען נאך יהירים ביי איז 01610 פון
פארשטענדלעך. נישש געווען שוין איז "מאנהויז"

 מאהילעוועד אין אויך באקאנט איז באד טייטש דער
 ווערט איבער, מיר גיש דיר א ן־ ב ווי )קרוששע(. קאנט
 באברויסק אין אנטקעגן געניצס; אפש זייער "מאנהויז" דארט

באקאנט. נישט לגמרי עם איז
 דער איז "שאנדהויז" טייטש דער אז אוים, ווייזט דאך
 איז וואס "שאנדהויז", ווארט דאס טאקע סימן א ערשטער.

 דייטש, היינטיקן אין אויך איז און באקאנט נישט מה״ד אין
 יידיש אין בשעת היימיש, זייער נישט ווייס, איך וויפל אויף
 יידישע־ די עם איז הסתם מן באקאנט. אומעטום עם איז

מאנהויז. — !1161011116 מה״ד פון איבערזעצונג נה״ר
 "פאזע אין באקאנט מיינסשן צום פאזע. .140 צו

 דער גראדנע אין הייסט ברעג" וועג״.-״פאזע "פאזע ברעג",
ניעמען. דעם לענג־אויס ברעג

 אויסשפראך. יידישער דער מיט 5ז26§ פויליש — ברעג
 און גייט עם ווי אזוי ברעג" "פאזע אריבערטראגן מען וויל

 סק 23512621! אדער סיר באקומען פויליש, אין צוריק שטייט
 געלענדער הייסט 23512626, 235!26§ — סנן. 235ז26§0 אדער
 אי עם באצייכנט צוזאמען לענג־אוים. — סק טייך, ביים

 9א ברעג(, ביים לענג )די פלאץ פויעם אייגנשאפט די
 עם מיידט דעם צוליב וואם געגנט, דער פון מען א נ דעם
 באקאנט איז יידן דעם יידיש. אין איבערזעצונג די אוים

 פיגור שטענדיקע אזא זיך פאר האט ער אז און "ברעג",
 באזונ־י "ברעג" אפ ער טיילט סק,235ז26סנן,״§ 23512620 ווי

 ווארט איין פאר 23 פרעפיקס דעם מיט סנן רעכנט און דער
סנן. פויליש פון טייטש אייגנטלעכן דעם מיט

 גאר שוין איז ברעג" "פאזע פאראן אבער איז קוים
אאז״וו. וואנט טייך, וועג, מיט עם ניצן צו גרינג

 איז ק,023 פון פארם רוסיפיצירטע מער די איז "פאזע"
 רוסיפיצירטע ווייניקער דאם וואס וואונדער קיין נישט

 אויסשפראך, פוילישע אלטע די דערהאלטן האט קורלאנד
ווערטער. פוילישע אלטע סך א ווי
)חל־אביב( לייבל דניאל .x. 1926ן.21

 כעלעמער א פאר מאטעריאל לערער, משה צו:
אידיאטיקאן

(206—201 ז׳ ןלצגדויבוך

1
 טעותן עטלעכע אריינגעפאלן זיינען ארטיקל מיין אין

פארריכטן: בעט איך וועלכע
 צע־ פט, טרא ר פא "פארדאגהט": אנשטאש .6

 אויפן _ ״דעררלפענער״ ווי איינס אלץ )ס׳איז ט ש ו ח
התוהו(. עול□

מקשה. "משקה": אנשטאט .10
גאלעריע. "יאלעריע": אנשטאט .13
פיסל. א אונטערשטעלן .25
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דעפטאק. "דעפטאך": אנשטאט .26
וו&ניק. אויסשטראך: .34
פאמעלע. "פאמעלע": אנשטאט .65
פאלאטאליזירט ל די ״:1 ״לאנג אנשטאט .84

רופיש אין לוי
לערער משה

2
)פארליבט(-לודמיר. זין געשלעכמלעכן אין נאד .1
עררופענער-הרובעשויוו. ד .6

דארט. — -יצע קינאמביק, .16
דארט. — בלוט פאלש פשט: מיטן .21
 פ. קרא ארעד )ט( דל שטרא הייסט דאס .33

 און געמאכס הארט אגריעס, פון איינגעמאכמס — וויקעלע
דארט. — >< פארם אין געשניטן דערנאך

פיעטנאשטשע. גראשע ק, א ק חי .40
 ליג־ טשאקער: ליגן; א זאגן טשאקען: .42

 קנאקב" און "טשאקענדיק ש״ע; ביי פנל׳ לורמיר. — נער
דיק".

 אייך לודמיר. — גארנישט א נאר, א יוקל: .44
 "יעקב" פון פארמען אנדערע און ]00146! אין דייעש אין

.2332 ,2 ,17 דוו״ב פגל׳ באר. א פאר סינאנים א

 האלט זי אחון; ביי קרענק אזא ש: ט פי י פ .67
 הרובע־ — דארשטיק כסדר איז און צובג די ארויסגעששעקט

רעדבסארט. די אורדאי דערפון שויוו.
 פארלוירן קוכן: דער הייסט הרובעשויוו אין .71

ל. ד נ י ה
 )איימיטן גערבעלע״פען הרובעשויוו: אין .83 .76

 לאפעטע־ פען(; ריגער פארמלחמהדיקע איבערגעבויגי,
אלאפעגע(. צו )ענלעך פען

 מיט נעבעקס אזא ע: ל ע ק ו ק הרובעשויוו אין .82
 לאב־ לייבל, )פגל׳ אינעווייניק אנדערשט עפעס אדער מאן

 דייזשע פון אויסקראצעכץ דאש (.56 נוט׳ 75 ז׳ דויבוך
ק• ע ב קרא וים ו הייסט מולטער ארער

 הרובעשויוו. - ט כ ע ו ו ע ג ש קירי זעלבע ראס .92
 —קירה קילאגראם.—קילע און קילע-ווינקלבראך וו^רטשפיל:

 ניט נאך פוילן אין מען האש מלחמה דער )פאר עסטרייך
 יענער אויף און סיסטעם, מעטרישער דער פון געוואוסט

יא(. גרענצץ זייט
יב ר יב י ו ו ב.

"געט$"? רוארט דאם שטאמט רואנען פון צו:
(210 - 205 ז׳ )ל&נדויבוך

1
 פון שטאפט §116110 אז באווייז, יאפעס ד״ר אין

 פארוואס בלויו: איין פאראן איז §(611601x165 011) §61ו6§416
 ־*א'ט אין ווערן געזאלט ־116 ענדונג דער פון עפעס האט

 0306 איטאליעניש אין דאך מיר זעען אס ? -0 ליעניש

 אויך, §116116 זיין געמעגש דאך וואלט ברויט; ק3!16 חובט,
§.1-1!3״§11 ווארט דאס איז אה״ד אין אז בפרט

 גראד ארגומענטן יאפעם זיינען פשט דעם בנוגע
 רעם, אויף פארופן געמעגט באך זיך וואלט ער שמארקע;

 "ארומגעצאם־ באטייט שפראכן סלאווישע די אין אויך אז
 ז§,6(1 פויליש )פגל׳ אט ט ש וואס אייגענע דאס ארט" טער
 יאפע האט אייבם באר אאז״וו(. 114341 משעב׳ גסקסק, רוס׳

 דער וועגן יציע ד טרא די אכט: אויסער געל^זן
ס. א ג ער יידיש

 פאראן איז שטאט"( )"אין לעפבערג פון צענטער אין
 און פושער מיין באבע, מיין (;564138143) גאס סערבישע די

 ווי באש". יידישע "די זי: רופן דור עלטערער דער בכלל
 חט(6ז§3§ת 4168 £136041־ זיין אין אויפגעיויזן האט שפעבגלער

 צו פעלקער מזרחדיקע די ביי גאבג אזא עס איז ,13114165
 )אין נאציאנאליטעטן אדער אמונות די לויט זיך באזעצן

 סיינט דא באס(. ארמעבער אן אויך פיר האבן לעמבערג
 ראיאן. יידישער טל, פער יידיש ווי פיל אזוי "גאם"
 דאס טויער; — §316 ענגלישע דאס אליין ציטירט יאפע
 איז לכתחילה און מויער, א צרופצאפונג, אן אויף אן ווייזט

 באט-יט דעביש אין ארך .03586 מיט אידענטיש §316 דאך
 קאסעבאט(, )פגל׳ ים־דורכבוס א א( זאכן: צוויי §(3416) §31
 געווען §(31^0 פארם דער )אין איז שורש דער באס, ב(

 געוועלטיקט דאך האבן אסטגאטן די און גאטיש; אין אויך
 באך געבליבן באר וואלט עם (.555—493) איטאליע אין

§.113110 ניט און §116110 פארוואס אויפצוקלערן,

 דעם אויף מאכן אויפמערקזאם וועלן וואלט איך
 דער אין הארמאן י. תלמיד געוועזענעם מיין פון כיקל

 אויף, ווייזט ער ;1926 ,9 אויגוסש פון 011^113 לעמבער״ער
 דעם פון בשכנות געפונען זיך האט געמא רוימישע ס ד; אז

 די טריאומף־ארקע; סיכוסעס פון און פארטיק ־ אקטאזיע
 יידישן דעם לעבן געווען אלזא איז טויער( )רער "ארקע"
 ,8ז3מ416111נ11ז§6ז 10ז דערפאנען צו זיך גענוג איז עס פערכל.

 ר ש ם א רערעיקרשש און בערלין אין 1־13111801168 10ת
 באטייט "טויער" וואו ווילבע, אין (08143 843013) בראם

 אזחנס: מיר האבן לעמבערג א־ן אויך נאם. אומעטום
 ראש ר, ע וי ט פארן יידן ביי הייסט ?1301ז<31<0׳^81<1 דער

 פון שטאמט נאמען דער סויער"; קראקעווער "פארן הייסט
 ארומגע• געווען איז שטאש די ווען צייטן, אלטפוילישע די

 א איז "גאס" אבשטאש "טויער" מויערן. מיט רינגלס
 גר^מאטיק דער אין זיך רופש וואס שפראך־געברויך,

ק.3ז8 סזק 1010

 געווען אויסדרוק דער איז מזרח אויפן איבערהויפט
 די פון טויערן די ווערן אשורים די ביי אנגענומען. זייער

 באשעפענישן. באפליגלכע דורך געהיט פאלאצן קיניגלעכע
 ק:ע־ אין המלך". "בשער זיצש אסתר מגילת אין מרדכי

מיר: לייענען "אנאבאזיס" תלמיד( א )סאקראטעכעס נאפאנס
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 ]פער־׳ דעם פון טויערן די אין ^,1 ^סקנ!$
 די האט לאנג ניט בי• החף. פערסישן ייס3קינינ= סישן[

 הויכע "די געהייסן סולטאן טערקישן דעם פון רעזידענץ
 068 83מ§6!8 ?13011 באלאדע אולאנדם אין אאז״וו. פארטע"

 וו^ס ,70106311101163 1016 <13 11311 061 833§6ז§1618 שטייט:
 קי־ דעם פאר שטייט זינגער דער אז באטייטן, דארף דאס
של^ס. ניגס

 *מיטל דעם וועגן 207 ז׳ רעדט יאפע איינס: נאך
 דאס: טייטשט און רוים אין 71038 !!]031638 עלטערישן

 *אל אין נאך טעות. א איז דאם דארף". יידישער "דער
 נאך י״ה ערשטן אין האראציוסן, ביי )למשל מערטום

 :רוים אין אויך שטעט, אין ¥10118 מיר באגעגענען קריסטוסן(
 שטאט א אין ווארים דארף, קיין זיין ניט דאס קאן ממילא
 7־038 גאס. !¥,3 — איו ¥10115 דערפער. קיין ניטא זיינען

 אויסטייטש, מיין מיט בהסכם א, אל באטייט ]3031038
ס. א ג ע ש י ד י י

)לעמצערג( ר ע ל י ו ו י. ד״ר

2

 פאר איך האלם "געטא" פון עטימאלאגיע יאפעם יודא
 אז כלל־גדול, עשימאלאגישער אן איז מיר ביי אוממיגלעך.

 און שפראך דער פון גדר דעם פון ארויס גייט מען איידער
 אירע מחוץ ווארט א פון אפשטאם דעם זוכן נעמט מען

 דאס רערקלערן צו פלייסן פריער זיך מען דארף גרענעצן,
 עטימאלא־ דער בנוגע גופא. שפראך דער פון ווארט

 אויספיר: צום כלל דער ברעיגט §116110 איטאל' פון גיע
 ווע־ )תחילת איטאליעניש אן איז §11600 איטאליעניש

 ווערן ארויסגעבראכט דעריבער דארף און ווארט נעציאניש(
 די שורש. ווענעציאנישן( א )פון איטאליענישן אן פון

 *ווע אין 1516 געווארן איינגעארדנט איז "געטא" ערשטע
 *פאר §116110 אויסדרוק דעם מען קען דעריבער און נעציע,
 1 טעצא פארהעלטענישן. ווענעציאנער די פון נאר שטיין

 צוריק יאר צוואנציק און עטלעכע מיט פארעפנטלעכט האט
 ראיאן רער אז זען, צו ס׳איז וועלכע פון דאקומענטן צוויי
 161161! שטייט: דאקומענטן די )אין "געטא" געהייסן האט

 באזעצט. דארט זיך האבן יידן ער ד יי א נאך (06 §6110
 *בא עם §;611316 צייטווארט דעם פון זיך נעמט 01161(0

 צוגעבן ספעציעל: און ](301316 לאט׳ )פון ״ווארפן״ טייט
 *ווענעציא דער פון ארט דעם אויף מעטאל; צו 816§!13116
מעטאל״גיסערייען. געפונען זיך האבן געטא נער

 געקאנט ניט זיך האט § איטאליעניש אז טענה, די
 באר" פון ארבעט דער באך אפ פאלט ,20 אין פארוואנדלען

 1!3§1160,ס איטאל' אדיף אנגעוויזן האט וועלכער ,2 כאלי

__ סארדיניש און ווענעציאניש אויף און 003§11!6!13ז3

זע: 1
/\1(1 061 8. ]8111310 7606101X111 (1903—1904), 1273 .ק

 2 8311011, 2\101160§13ז0 1116811110 29, .ק 149.

 פאר• דערנאך טערמין דער זיך האט ווענעציע פון §.11611316
איטאליע. גאנץ איבער גיך זייער שפרייט

 מיטן "געטא" פון פארבינדונג דער וועגן געדאנק דעם
 ארויסגע־ נאך האבן גיסערייען די מיט און "ווארפן" שורש
 ווינער "דער מיטגעטיילט אמאל מיר □׳האט )ווי זאגט

 רא" אץ דע־לא״שאררע גידעמאן( מ. ד״ר אייבערראבינער
 וואלף ג. און 28 ז׳ ,1862 863 01303]״3 אין נאמען מאנינס

 אן מיר געפינען שפעטער .14 ז׳ ]3063133163 זיינע אין
1869 יאר אין 3 שטערן ל. ביי השערה ענלעכע

 און ארט אויבנדערמאנטן דעט אין טעצא ביי פרטים
 אין 1131. ?322316110 —1131. 0116110 ארטיקל כיין אין

,205 — 204 ז׳ (,1915 — 1914) 71 \,7611611130 8301163

)מאיבורג( שפיצער ל. ד״ר פראפ׳

 ניטגרטן אהיימישן פרן געשיכטע די לאנטוך, צר:
(236—217 ז׳ )לאנדויבוך

 געדרוקט געווען איז לאנטוך וועגן ארטיקל מיין זינט
מינים: דריי אזוינע פון מאטעריאל צוגעקומען מיר איז

 באגריף, דער (2 באגריף; דעם אן נאמען דער (1
צונויפגעקניפט. נאמען און באגריף (3 ;נאמען דעם אן נאר

 *בא קאטעגאריע ערשטער דער פון צוגאכן די .1
 וראם טייטשן, 9 די פון גרענעצן די אין בערך זיך וועגן
 דא נומעריר איך ;221 ז׳ לאנדויבוך געבראכט האב איך

ווייטער:
 *לאג ק: נס פי פון איבער גיט זשעלעזניקאוו י. י(

 פון געמאכט של^פט; מען וועלכן אויף זאק, א — טוך
פלאקס. גערייניקטע קיין ניט גראבע,

 מינסק, אין "אקטיאפר" פון קארעקט^ר פערלזאן, י.
 אקטאבער 9 און אויגוסט 17 פון בריוו, צוויי אין מיר האט
אט״וואם: מיטגעטיילט ,1926

 פלעשטשעניצער יעץ, ד א אס פ שטעטעלע אין יא(
 *בא קרייז( ווילנער )געוועזענער סאוו׳־ווייסרוסלאנד ראיאן,

 א טראנטע, א נ( און ל הארטער א )מיט לאנטוך טייט
ניטא. איז "זאק" פשט דער שלומפער; א האלאדראניעץ,

 בא־ איז קרייז, סלוצקער ן, י ב א ר א ט ס אין יב(
 צווייטער: א נאך דעם חוץ און "זאק", פשט דער אויך וואוסט

 ניט גרינג אזוי אים וועסט לאנטוך! א נאר "זע פרעסער.
טייטשן. ווייסרוסישע באלדיקע די אויך ענלעך אנקארמעף.

 פאראן איז קרייז, באברויסקער ש, ט י פ א ל אין יג(
 לאנטאך׳/ א פון ווי דיר פון זיך שלעפט "עס לאנטאך:

ל׳." לאנגער "א
 לאני היישט קרייז, באברויסקער ע, ב לי ע ס אין יד(

קונדס. א יינגל א בכלל נאשער, א שטיפער, א טוך:
 ך, ו פט א ל געגיט: ווילנער אן, מארג ס אץ טו(

 קו" א נאר, א ציגן $דער באק אלטער אן — לאנטוך אויך
נעלעמל.

3 ז^0111¥ 101 038 81301313 061 3636103 8ק1301163
.231 .£0 ,1859 ,10161313163 330
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 לאג־־ א — לאנטדך״ לאנגער "א מינסק: אין טז(
מענטש. דינער און גער

 לענ• גרויסער א "ביזט וויטעבסק: אין ין(
.1 גולם א טויגעניכטס, א - ך״ ע ט

 פון מענטש, א — ל׳ענטוך ק: ברים אין יה(
 סטארעט ער וו^ס אזיינער אויך הוזק; מאכט מען וועלכן

.2 חברותא א מאכן צו פריילעך זיך
 דאס )יאר געגנט ראדעמער צויזמער, אין יט(

 א - ך ו ט נ ע ׳ ל :ווערן( איבערגעקאנטראלירט נאך דארף
.3 פוילעף א אויך זיך דוכט און קונדס א ייבגל

 אינפאר־ לויט איבער, פערלזאן פריינד גיט ווייטער
 ווייסרוסישער דער א־ן אז קענער, גוטע פון מאציעס
 וואריאנטן מער אין כמעט פאראן ווארט דאס איז שפראך

עטלעכע: זיינען אט יידיש. אין ווי
 לאב" באטייט געגנט, ווילנער קרייז, ער יסב ד אין

פארפאלענער. א שוין איז וואס הולטיי, א בערך: טוך
 *האלא טראנטע, געגנט: ווילנער קרייז, ער נ ע מ ש א
דראניעץ.
 "לאג" מערצאל: אין עיקר )דער קרייז ר ע ק צ ו ל ס
 ,ד נוסח: צווייטער א בהמה. א פון מאגן דער טוכי"(:
 אפילו נוסח: דריטער א בהמה. א פון אינגעווייט גאנצע

 זי" "ניט צו: פ גיט לעצטן ביים מאגן. מענטשלעכער א
 אויבני דעם מיש פארגלייכן דאם זאל מען אויב נאר כער",

 לייגט )יב(, קרייז סלוצקער פון פשש שן די י י געדאכטן
 אין אויך טייטש אזא פאראן יא ס׳איז אז שכל, אויפן זיך

ווייכרוסיש.
 צי בהמישער איינס אלץ מאגן, באטייט דעם אין

 גרויסן א מים צסאציאציע די פאראן איז מענמשישער,
 אים אין קען מען וואס לייוונט, גראבן פון זאק א זאק,

 גיט באטייט־־אנטוויקלונג זעלביקע די שטאפן. און שטאפן
:\¥3מ111011 ווארט דעם פאר 456 ,711 פוו״ב אויך

 פון זאק א (5 קאנאפיעס; פון לייוונט גראב (3
 אאז״וו; וואל ,* האפן פאקט מען וועלכן אין מאטעריאל, אזא

 אינגעווייט; בויך, קאטאוועס: בלשון אריבערגעטראגן, (0
פרעסער. ער, נאש (4

 פערל־ י. איבער גיט יידיש אין וואנטעך וועגן
זאן:

 די צווישן געברויכט היינט ביז ווערט ווארט דאס
 קראשניק לובלין, פון הענדלער " רויכווארג און כעדערף

 אס־ ווארשע, אין אויך זיך( )דוכט און געגנט( )לובלינער
 ס׳באטייט: פאך. דעם ביי בראד טארגאבזשעג, טראפצע,

זאקי

וו.ן. ]מ. ? 160111011 פוילישע דאם ניט עם איז צי 1
 ע מ־ט ל^נטעך שרייבוגג אנ-םקים ^פנים שטצמט דערפון 2

*[וו ]מ. א. מיט ניט און
 גע• ניט דערווייל האבן בריסקער ביי נאכפרעגענישן מייגע 3

וו.[ ]מ. רעזולטצט. קיין בן גע
,221 ז׳ לצנדוימוך )ב( טייטש ראווגעי־ די פגל׳ 4
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 ד;ם נאר "זע פ: ע על כ נון ניט טיילט לערער מ.
 אנגעלייגט עס זיך ]=האט[ ׳אט "ער \!"73מ111105 גראבן

בויך. טייטש: די שוין אלזא דא !״ וו׳ א

מען. נא זיין אן מעשים לאנטוכס דעם .11

 אזא קינדווייז פון כעלעם פון געדענקט לערער מ.
 נאכט, דער אינמיטן אויף זיך כאפט שוסטער א מעשה:

 ער טיר. דעד אין אריין שטעקט לעדער פאס א עד זעט
 נאך. און נאך דריטן, א צווייטן, א פאס, איין אפ שניידט
 אייגן זיין צעשגיטן :אום קוק א זיך גיט ער טאג, ס׳ווערט
פיץ״פיצלעך. אויף לערער

 דערציילט א״וו, 344 ז׳ (,1897) 1 06ז ף!ס11€11 אין
 ענלעכע אן גאר ארט, פון אנווייז אן ,5 רובין ש. ד״ר

 אין פרי זייער אויפגעשטאנען אמאל איז שוסטער א מעשה:
 פארן סחורה זיין צוצוגרייטן כדי נאכט, ווינטערדיקער א

 איז אים לעבן און ארבעט, דער ביי געזעסן איז ער מארק.
 *אריע עמעץ האט מיטאמאל שיך. פארטיקע פאק א געלעגן

 אזזי געווען איז וואס צונג, א פענסטער דורבן געשטעקט
 ריזיקע אזא שוסטער. ביזן געגרי־כש האט זי אז לאנג,
 ער געזען. געהאט ניט לענן זיין אויף נאך ער האש צונג
 דעם אפגעשניטן און מעסער שארפן זיין גענומען האט

 וועט בעליהצונג דעד אז גערעכנט, ראט ער צונג; שפיץ
 האט צונג די אן: ניט זיך ס׳הייבט נאר אנטלויפן. באלד

 נייער א צוגעקומען תיכף איר ס׳איז און ווייטער, געשטעקט
 ער האט געווארן, געפעלן שוסשער רעם איז דאס שפיץ.

 האט ער מער וואס נאר שפיץ. דעם אפגעשניפן פונד^סניי
 יענער וזאס צונג, די געורארן איז גרעסער אלץ געשניטן,

 האט שפיל די אריינגערוקט. כסדר האט אומבאקענטער
 שאריען גענומען ט׳האט ווען אינדערפרי. ביז געדויערט

 פון ניט בראך: זיין דערזען שוסטער דעד האט טאג, אויף
 אלע פון נאר שפיצן, די אפגעשניטן ער האט צרנג דער
 די — ץ. ל א אנגעטאן אים האט שפיצל דאס שיך. זיינע
 קעלערם די אין בוידעמער, די אויף געוואויבט האבן לצים
 נאד צרות; אנגעמאכט רוב דאס האבן און שייערם אדער

 האבן שיטה, בעל־שמס דעם פון אנהענגער די רביים, די
אדיין. וועלדער די אין לצים די פארטריבן

 מילואים: וויכטיקסטע די צו צו איך קדם ענדלעך .111
 אייגע זיין אונטער אפ כוט לאנטוך דער האס שטיק, די

 אזעלכע 7 געבראכט איך האב לאנדויבוך אין נאמען. נעם
ווייטער. דא איך צייל "פאקטן",

*

 זיין פון נאמען אין איבער גיט ווילנע, צוויי, יעקב (8
מוטער, די ;צוריק 60 יאר א פון שהיה״*״מעשה א מוטער

 ;1823 גצליציע, דאלץ, אין געווארן געבוירן איז רובין שלמה ד״ר 5
 גאלאץ לעמבע־ג, אין געלעבט האט ער .1910 קר$קע אין געשטארבן

 אז אזוי (,713—711 \111 ׳ענצ יעוור׳ )זע אצז״וו אסטרע )רומעניע(,
 אים דורך די געהערט העט ער וואו פעסצצושטעלן, אוממיגלעך איז עס

מעשה, פצרשריפעגע
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פון מיירל א געווען יעמאלט איז היינט, נאך לעבט וואס
געשיכטע: די אויסגעצייכנט גערענקש און 16
 ווי־ קרייז, דריסער ע, צ נ אלי ו ו ששעטל דעם אין
 גרשון איינעם ביי לאנטוך א געווען איז גובערניע טעבסקער

 קרעטשמע א אין אריבער ער איז דארטן פון שטוב; אין
 יידן; עלטערע פאי־פאלק א צו געהערט האט וואס שענק(, )א

 קיב־ קיין אברהם־שמואל. געהייסן האט קרעטשמער דער
 צוגע־ זיי האט קריסטין א נאר געהאט, ניט זיי האבן דער

 איז שענק־צימער גרויסן דעם לעבן שטוב. אין האלפן
 עס נאר ווי סקלאד. מין א צימערל, פיגסטער א געווען
 אפילו נאך מען פלעגט )אמאל נאכט האלבע ווערן פלעגט

 פון פלעגט קיכט(, ברעבען באך ס׳פלעגש און שלאפן ניט
לאנמוך. דער ארויסגיין צימערל דעס

 געששאלט פון נאר געזען, ניט מען האט פנים זיין
 פא" די איגערקערן פלעגט ער הויכער. א געווען ער איז

 אנמאכן בכלל פאליצעס, די פון טעלערס ווארפן מויניצע,
 ד^ם זיך רייצט אהשר אז געמיינט, האט מען שאדנס.

 צער; פארשאפן צו אי־ם כדי קרעטשמער, מימן עמעצער
 מען פלעגם בייטאג ווייל מיגלעך, געווען ניט ס׳איז נאר

 קיין און ליידיק, זיין דארטן פלעגט צימערל, אין אריינקוקן
געהאט. ניט צימערל דאס האט דרויסן אויף ארויסגאנג
 זלמן- קצב, א פריינד א געהאט האט קרעטשמער דער

 א געווען אלט יעמאלט איז )ער געהייסן. ער האט לייב
 קיין ניט יידל, געזונטער א גערוען איז דאם .(40—30 יאר

 עס גיט, גלייבט ער אז געזאגט, ער האט שרעקעדיקער;
אויפווייזן. דאס וועט ער און שווינדל, א זיין מרז

 אים האט מען נעכטיקן. שענק אין אוועק איז ער
 גרויסער דער אין באנק א אויף געלעגער א אנגעגרייט

 מיט צוגעדעקט און אוועקגעלייגט זיך האש ער שענקשטוב.
 דער — פלוצלינג פייער. דעם פארלאשן האט מען פעלץ. א

 אז דערהערט, ער האט — געשלאפן ניט נאך האט קצב
 ווארפט, מען קלאפט, מען צימער: איבערן אופגיין נעמט מלן
 א אנגעכאפט אויך אליין אים האט עס שליידערט. מען

 עמעץ איז אינדעם געשוויגן. און געלעגן ער איז ערעק,
 פעלץ דעם אים פון אראפגעשלעפט אים, צו צוגעגאנגען

 זיך קצב דער האש דא ערה דער אויף געטאן ווארף א און
 פייער! גיט אברהה־שמואל! רוטן: גענומען און אויפגעזעצט

איז! דאס וואס זען און שטעקנס נעמען וועלן מיר

 קצב דער פייער. מיט אריין איז אברהם־שמואל
 דערציי- די נאד אויך, צורה )א געשטאלט א דערזען האט

 און פיס, לאנגע אויף ווי הויך, זייער ניט( געדענקט לערין
 לאנטוך. דער געווען איז דאס טראנטעס. אין אינגאנצן

 אריין. צימערל סינסטערן יענעם אין אפגערוקט זיך האט ער
 געפונען. ניט קיינעם מען האט אהין, אריין איז מען ווען

 שפורן די אויףדערפאדלאגעהאטמעןגעזען
 אזוי געווען ט׳איז טריט: לאנטוכס דעם פון
פריגל. גרויסן א פון פינגער די ווי
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 אויף געווען שטעטל גאנצע דאס איז מארגן אויף
 און קרעטשמע, אין אוועק זיינען אלע געשיכטע. דער מיט
 דער• די פאסירט. האט עס וואס דערציילט האט קצב דער

געהערש, יעמאלט אויך עם האט אליין ציילערין
 די שטוב. דער פון ארויס באלד איז פארפ^לק דאס
 זיך ד^ט אים צו קריפט. א איבערגענומען האט ק-עטשמע

געוויזן. ניט מער לאנטוך דער שוין
 ע, צ י נ ו ק פון שטאמט וואס קרובה, א צוויי׳ם ה׳ (9

 ייי כיי אז איבער. גיט געגבט, גראדנער קרייז, האקאלקער
 לאני רועגן מעשיות דערציילט אויך מען האש שטעטל אין

ניט. זי געדענקט וואם נ^ר טעכער;
 קאגקרעטע, ווייל אינטערעסאנטע, זייער עטלעכע

 פעיל- י. צוגעשיקט מיר האט לאנטעך וועגן דערציילונגען
 באטערקוגג, א מיט ,1927 ,27 יאגואר פון בריוו א און זאן
 באי פרן איבערגעגעבן און זיכער זיינען ידיעות די אז

פערזאנען. גלויבטע
 אשדל,__לאנטעך קרייז(: )באריסאווער ע לאש (10

 וואוהין שטוב א שטעטל אין פאראן "דאמאוואי". מין א
 פאר־ אפטון פלעגט און פארקליבן זיך האט לאנטעך רער

 כך א שטוב יענער וועגן דערציילט מען שפיצלעך, שיידענע
מעשיות.
 _ לאנטעך קרייז(: )באריסאווער ן עזי ער ב (11

 אין שאדנס אן מאכט ביינאכט, טעם ברעכט וואס שר, א
 דאזיקן דעם וועגן מעשיות דערציילט ווערן דא אויך שטוב•

שטוב־שה
 ב^" און מינסק )צווישן ש מ י ו ו ע ל א מ ס אין (12

לאנסוך. דעם וועגן אויך מען ווייסט ריסאוו(
 קרייז(: באריסאווער )באגושעוויטש, בושעוויטש (13
לץ. פריילעכער א שד, א — לאנטאך

 אגאנצע פאראן איז בושעוויטש דאזיקן דעם אין
 נאמען דעם לאנטעכער". "די זי רופט מען וואם משפחה,

 אבא״יואל, משפחה, דער פון פאטער דער באקומען האש
 אריינגעכאפט זיך האט ששוב אין אים צו וואס דעם צוליב

 פעסטצוי געלוגגען ניט ס׳איז לאנטאך, א )אדער לאנטאך דער
 אפטון פלעגט וועלכער "א"(, אדער "דער" צי ששעלן,

 אאז״וו. דייזשע די לאדישקעס, די איבערקערן שפיצלעך:
 פלעגט לאנטאך דאזיקן דעם צוליב אז זאגן, פלעגט מען

מסהרימלעך. קליינע אין גליקן אכא׳יואלן
 עטלעכע באקומען צו געלונגען פערלזאנען י. ס׳איז

אבא״יואלן. דערציילט ווערן וואס פיל דל פון מעשיות
 א־ז מען אז שטוב. פון אוועק אלע זיינען א-ינמאל
 אבר־מיגן, ליגן געפונען שטוב אין מען האש צוריקגעקומען,

 זיך פארשטייט האט עם ליכט. שווארצע אים ארום און
 און צוצוגיין דערוועגט זיך האט מען ביז געדויערט לאנג

 געטאן, דאס האט מען אז גאר בר־מנין. דעם אפצודעקן
קלאץ... פשוטער א איז דאס אז ארויסגעוויזן, זיך האט

 פארכאלן אמאל זיינען שטוב אין אבא־יואלן ביי
 און געזוכט אומעטום זיי האט מען לייכטער. די געיוא־ן

32 11 שריפטן פ^לאנישע
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 ארום חדשים עטלעכע אין ערשט געפינען. געקאנס ניט
קרויט... איינגעזייערסן אין געפונען זיי מען האט

 פלעגט ליכט, בענטשן פלעגט ווייב אבא־יואלס אז
 אנשסאט און ליכט געוויינטלעכע די צונעמען לאנטאך דער

שווארצע... אונטעררוקן זיי
 פלוצלינג געגעסן. און געזעסן קינד א איז אייגמאל

 —האנט אין שיסעלע קינד_מיטן דאס ווי געזען, מען האט
 אריבערגעפלויגן און אינדערלופטן אויפגעהויבן זיך האט
 רואיק זיצן געבליבן עס איז דארט ארט. אנדער אן אויף
 איז דאס געגעסן. ווייטער און האנט אין שיסעלע מיטן

ארבעס. לאנטאכם דעם געווען
צו: מען גיט מעשיות אנדערע און די צו

 נאמען, דאזיקן דעם פון הויפט־יורש איצטיקער דער
 אבא־יואל, האטער, דער ווי )פונקט איז לאנטאך ארע

 האש אצעדרייטער; ביסל א געשטארבן( שוין איז וועלכער
 אדום דערפער די אין שפיצלעך. אפצוטון ליב אליין ער

 זיי טוט ער וואס דערפאר לאנטוך פויערים די אים רופן
 היילן, מיט זיך פארגעפט ער שפיצלעך; פארשיידענע אפ

אים: וועגן דערציילט מען אאז״וו. אפשפרעכן מיט
 היימישן א ביי נעכטיקט און דארף א אין קומט ער

 גיט און קינד אשלאפעדיק צו צו ער גייט ביינאכט פויער.
 צו אן זיך פארשטייט הייבט קינד דאס שטורך. א קניפ, א

 זיך ארע כאכט דאן אויף. זיך כאפן אלע און וויינען,
 ווידער שלאפן און זיך בארואיקן אלע ווען שלאפנדיק.

 מאל, עטלעכע אזוי און זעלבע, דאס ווייטער ער טוט איין,
 זיך נעמט און אויף מכלוכרשש זיך כאפש ער וואנען ביז
רפואה. א געבן צו באלויגובג א פאר אן

 פריינד באמערקט באשרייבונג דאזיקער דער צו
:פערלזאן

 זיך קען שפיצלעך( ארעס )וועגן לעצטע דאס "הגם
 קיין ניט האט וואס ענין, זייטיקן א פאר אויסווייזן אפשר

 אייך דאס איך דערצייל דאך גופא, לאנטוך צום שייכות
 לעצטער דער פאר האב פערזענלעך איך ודייל דעם, צוליב
 יחוס, געהויבענעם דעם אין צווייפלען אנגעהויבן צייט

 ריי גאנצע א לאנטוך. דעם צושרייבן ווילש איר וועלכן
 צום מיך ברענגען ווייסרוסיש און יידיש אויף וואריאנטן

 זאק, גרויסן פשוטן דעם פון שטאמט לאנטוך אז געדאנק,
:גאטייט־שינויים פון קייט מין אזא דורך

 — בגד אויפגענייטער שלעכט א — זאק גרויסער א
 איגגעווייט, דאס — שלומפער א מענטש, אפגעלאזענעיי אן

 ציג אדער באק אלטער אן פרעסער, — בהמה א פון מאגן
 לאנגער און דארער א לאנטוך", לאנגער "א — )סמארגאן(

)מינסק(. מענטש
 א מיינונג מיין לויט האבן שן טייס צוויי לעצטע די

 די זיינען ערטער סך א אין ווייל באדייטונג, באזונדערע
 לאנגער, א מיט פארבונדן לץ שד, א פון פארשטעלונגען

 מעשיות סך א אין אין דייטש"(; הויכער )"א פערזאן הויכער
 ארומדרייען און פארבלאנדזשען וועג, פון אראפפירן וועגן

ציג". א פיגורירט ארט איין אויף נאכט גאנצע א זיך

 פערל• פריינד פארשטייט יחוס" "הויכן דעם אונטער
 עלטער ,10410 פראנצויזישן דעם פון אפשטאם דעם זאן

 טא עטימאלאגיע, מיין לייקענען אויב נאר •0011011 ,101400
 "נוטיון" און תוספות אין "למעוך" דער זיך נעמען וואנען פון
 אפפרעגן. ניט זיך לאזט עטימאלאגיע די ניין, רש״י? ביי

 — לאנטוך פון ווירקונג דער אונטער אפנים :יא דאס נאר
 אנדערע פון גאר שעאמט )וואט טראנטע זאק, גרויסער
 דעם, וועגן פארשטעלונג די געווארן געבוירן איז מקומות(

 אני גייט און הויכער א און לאבגער א איז לאנטוך דער אז
 פייגל" די וועגן פארשטעלובג די אויך טראנטעס. אין געטאן

.1 צוגעקומענע א איז פיס שע

 געבראכט, דא זיינען וועלכע מיטטיילונגען, אלע פון
 לאנסוך דער אז פעסטשטעלונג, מיין באשטעטיקט ווערט

 וויכי זייער טעריטאריע. ענגער אן אויף איינגעצאמט איו
 סאקאלקער פון (9 מיטטיילונג די זיין געקאנט וואלט טיק

 אומי און אומזיכער אווי געווען ניט וואלט זי אויב קרייז,
 אין אלץ נאך מיר בלייבן דאס, אראפגערעכנט באשטימט.

 — וויטעבסק — דיסנע בערך דרייעק, חב״דישן דעם
שאצק.

 מיר האבן וואס קארעספאנדענטן, די אפ דאנק איך
 און הוספה, איצטיקער דער פאר מאטעריאל צוגעשטעלט

 עס ווער אלעמען: צו בקשה דריגגלעכער א מיט זיך ווענד
 אויס• וואס ווים! לאזן מיך עניןזאל דעם וועגן עפעס ווייסט

 דער פאר באטייט א האבן קען פרט יעטווידער פירלעכער;
פארשונג.

ך י נרי יי וו מ,

 ווערטערבוד פויליש״יידישע ערשטע דאס צו:

ליאנדאר לעווין מחבר זיין און

(250—235 ז׳ )לצנדויבוך

1
ליאנד׳אר משפחה דער פון גורל ר דע

 ווילנער דער פון פארזאטלונג א אויף האב איך בשעת
 רעפערירט געזעלשאפט היסטאריש־עטגאגראפישער יידישער

 *לאנדוי אין באהאנדלט האב איך וואס טעמע, דער וועגן
 ביי, די צווישן פון ווילנער עלטערע א״יניקע מצד איז בוך,

 געווארן איו וואס פראגע, די געווארן געשטעלט זייענדיקע
 פאמיי דער פון ווירקלעך, און ליאנדאר. משפחה דער מיט
באקאנט י״ה x^x פון העלפש דער ביז ס ע כ; זיינען ליע

 מעשהלעך. די אין פיסלעך הינערשע אויף הייזער די פגל ג
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 *גיטקע פון 1 שניידער דעד אברהם ;דורות דריי ווילנע אין
 ליאנדאר, לעווין ע61 לייב זון זיין זאוואולעק, טויבעס

 פויליש״יידישן ערשטן פון לחבר לערער, און משכיל א
 בריוונשטעלער, פאפולערן זייער דעם פון און ווערטערבוך

 פון מחבר א אויך ליאנדאר, הירש זון לעצטנס דעם דאן
 — פראנצויזיש פון לערן־מעטאדען און בריוונשטעלערס

 וועלכע פארבלייבן געדארפט פאמיליע אזא פון דאך האט
ווילגע. אין שפור איו ניט

 געהאט דעמאלט האב איך וועלכן מאטעריאל, דער
 דאזיי דער אויף ערלויבט ניט אבער האט רשות, מיין אין

 פאדעם דער ענטפערן. צו פראגע בארעכטיקטער קער
 איך האב אויפקלערונג אן אינמיטן. איבערגעריסן זיך האט

 יידישע די פון )רשימות( "סקאזקעס" די אין ערשט געפונען
 )ציי" "רעוויזיע" נייגטער דעד לוים ווילנע אין איינוואוינער

 "רערוידע" צענטער דער לויט און 2 1850 יאר פון לונג(
ג. 1858 יאר פון

 פון "סקאזקע" דער אין ידיעות די זיינען פולער
 אזא 132 משפחה־נומער אונטערן זיך געפינט דא .1850

 ליאנדאר משפחה דער פון צוזאמענשטעל דעם וועגן נאטיץ
יאר. יענעם אין

132

1^71X60X10 0048־
710063 216031110800־1, 71100400־8

סח ססח3§־4560 0810־6
3006 03 ?. 1834 0680310

41 57

£80 08100880 ;

1. !'00103 ................... . 17 33

2. !04638 1^30308 . ־ • 12 x 00005118-מק
01006X7X1 8^07

3. .^603ל18 ...... . 6 88 663860X10
08 1849 ?.

>600X10)1 003־8

2160681 1X603 7163 ?00100803 . • — 55

?00010 1X603 13763 ?6000X0803 • 30

 ליטע• יידישער רער פץ "לעקסיקאן באנר צווייטן אין 1
 פא• ליאנדארם לייב אן רייזען ז. רופט (110 )ז׳ פילצלאגיע" און פרעסע רצטור,

 פצמי• א איז חייט אז איינדרוק, דעם מצבט עם וראם חייט, אביהם טער
 וויל׳ פון פצספארטן״פינקס דעם פון צונאמען. א סתם אדער ליע־נאמען

 ב ליי "ר׳ וועגן נאטיץ די זיך געפינט עם וואו ,1817 יאר פארן קהל נער
 (,249 ז׳ לאנדוי״בוך אין ארבעט דערמאנטע מיין )זע חייט״ אברהם ב״ר
 לייב אז און בצרוף א פון באצייכענונג די איז חייט אז קלאר, איז

 דערמאנטן אין ער. נייד ש צ געווען □אקע איז פאטער ליאנדארם
 אויך בצרוף דער אנגעגעבן פצלן עגלעכע אין ווערט פצספארטן׳פינקם

א:דערע. ביי
 צרכינו מלוכישן ווילנער פון אפטיילונג דער פון ארכיוו אין 2

קלויסטער: פראנצישקצנער געוועזענעם פון מויערן די אין
826. ?68030x351 0x33x3 9-09 0680310 1850?. 110 80- 

36110X01,17 7^347, 0 ^110303X8 63063X8 ?00043 6113 803, 26.
3 ?68030X351 0X33X3 1858 ?043, 804606X00 !•} 660010

ס9ס^3ס? ( X300 611060160־ץ^343, 803600 11 X63, 638 6.
^'־. 09״ בצצייכנט איז באנד דער

יידיש:
פצראן איצט רעווי• לעצטער דער לויט 132 נימער ]משפחה•[

אלט[ ]און געווען[ ]אלט 1834 פון זיע
געשלעכט מענלעכן פון

ניצר[ 57 ]יצר[ 41 . . ליאנדצר אברהם בן לייב

:זין זיינע

" 33 " 17 .................הירש .1

קריסט• די אנגענומען " 12 . . מאנעס יודל .2
אמונה לעכע

וואו באקאנט ניט " 6 .... אברהם ,3
1849 זינט איז ער

געשלעכט ווייבלעכן פון

]יצר[ 55 — הירש בת לאה ווייב לייבם

" 30 הערציק בת טויבע ווייב הירשם

 לייב וועלכער אין #1858 פון "סקאזקע" דעד אין
 פארשריבן שוין איז (71004008 אויסבעלייגט )דא ליאנדאר

 פא" דער פון צוזאמענששעל אין זיך געפינען אלם, יאר 65
 דערמאנט ניט שוין איז כל קודם שינוים. אייניקע מיליע

 איז דערפאר מאנעס. יודל זון בעשמדטער דער געווארן
 ווילנע אין פאראנענער אלם אריינגעשראגן ווידער אבער
אברהם. זון יינגסטער דער

 דער פון גורל דעם באלייכטן נאטיצן געבראכשע די
ליאנדאר. משפחת משכילישער ווילנער

 נייגעבוירע- זיין ליאנדאר לייב ה^ט 1828 אין אויב
 פאטער זיין אלזא ה^ט אברהם, גענעבן אנאמען זון נעם

 פאטער, זיין אז מעגלעך, געלעבט. ניט שוין דעמאלט
 איז זאוואולעק, גיטקע־־שויבעס פון שניידער דער אברהם

 נאך האש אליין ער 3 פריער יארן מיט נאך געשטארבן
.1858 אין געלעבש

 געהאט סך״הכל האט ליאנדאר לעווין ארער לייב
זין. דריי

 אטמייסטן, ארגז אינטערעסירט וועלכער בכור, דער
 גע" געבוירן איז מהבר(, אויבנדערמאנטער )דער הירש

 ער האש * ווערקל ערשט זיין .1817 ווילנע אין ווארן
 ,1858 ביז .1836 אין אלט, יאר 19 זייענדיק ארויסגעגעבן

 ניט קינדער קיין ער האש עלשער, יעריקן41 זיין ביז אלזא
 "סקאזקעס". די אין געווארן דערמאנט וואלטן זיי געהאט.

קינדערלאז. געבליבן ער איז הסתם מן

 דער פון מלאנות**בעל פצר *"סקאזקעם־ בצזונדערע די אין 4
 פצי ליאנדארם לייב שוין איך הצב 1816 יצר אין ,רעוויזיע״ זיבעטער

 זיין מיט פצרצייכנט דא שיין איז ליצגדצר לייב געפונען. ניט טער
 מים צוזצפען בצלעבעסל יעריקער23 אלם (71004008) פצמיליען־נאמען

 געלעבט. ניט דעמצלט שוין האט פאטער דער אז מעגלעך, פרוי. זיין
-0 ?043 [7-351 06803151[ 2131080X0681130 1816?־X38 0X33X3?

8113600X011 ?7660810, ?00043 304600, £80600X380 332?3א.
.1285 משפחה׳גומער ,472 בלאט ,275 נומער בצנד

 לענינגרצד, מגיד, דוד פרצפ׳ פון מיטטיילונגען די לויט 5
 ליצני הירש פון רשימה ביבליאגרצפישע אזא צוזאמענשטעלן מען קען

; אויסגאבעם זייערע און חיבורים דצרם
הערויסי געפצסס קורץ אירעשיטייטש, פרצנצייז געשפרעך (1
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 געשמדט דך האט עם מאב יודל זרן צווייטעד דער
 מן זיך האט אברהם זון ייבגסטער דער יונגערהייט.

 אין און 1 מיליטער־דינסט פארן אויסבאהאלטן געהאט הסתם
 ווילגע• פון געווארן פארשרואונדן ווידער שפעטער איודאי

געהאט. ניט ליאנדאד לייב האש טעכטער קיין
 משפחת די געווארן אויסגעלאשן ווילנע אין איו אזוי

)ווילנע( קאן פ, •2 ליאנדאר

3
ידיעות: עטלעכע נאך

 "דרך ווערטערבוך העברעאיש־דייטשן דעם אין (1
 >פאראן 1826 ווילנע קראן, אליעזר בר׳ יהודה פון סלולה״

 פרענומע* די צווישן איז ייוו״א( פון ביבליאטעק דער אין
ליענדאר". ליב אריה "ר׳ פארצייכנט: ראנטן

2
ן ב א ג ו צ ביבליאגראפישע

 ליאנדארס לעווין פון אויסגאגע פינפטער דער הרץ א
 מאכט מגיד דוד ׳3פרא וועלכער אויף בריוונשטעלער,

 געפונען איך האב (,׳אנמ 236 ז׳ )לאנדויבוך אויפמערקזאם
 אוניווערסיטעטישער און נאציאנאלער ירושלימער דער אין

זיך: רופט ברך דאט אויסגאבע. אשפעטערדיקע ביבליאטעק
 מיט שטעללער בריפען נייער איין אדער "מכתבים

 מים בריף דיזע אין פאבלען אויך אנעקדאטען, שיינע דיעד
לעדן, צום אוב שרייבן צום לעהרע זיטטען שענסטע די

 80דווארןעץ דרוק 4836 יוילנא ליאנד^ר, לייב ב״ר הירש פון געגעבן
פרצנצויזישע. און מרובעות צאינה-וראינה, אותיות זייטן 294־111

 לענינגרצד, צין מוזעאום צזיצטישן און זיך געפינט ביכל ד$ס
אוביווערסיטעט׳ביבליצטעה. ווילגער דער אין אויך

 אללער אינהצלט בריעפענשטעללער, נייער אדער בריף-לעהרע (2
 רעכנוני און געשעפטס־בריף זיטטענלעהרע, בריעפע, פערשיעדענע הצנד

4855 ווילנע ליאנד^ר. הירש פאן גינן
 הספרים אוצר בףיעקכם [.1856] תרטז ווילנע זעלבע, דאס (3

אויפלאגע. דאזיקע די נצר פצרצייכנט
 ליצני הערש פון שפרצכע פראנצייזעשע דער מעטאדע נייע (4

ז״ז. 54 8>< [1859] תרי״ט ווילנע דאר.
 ביי געדרוקס [,1865] חרב״ה ווילנא בריפענשטעללער, נייער (5

.8ס פין׳ראזעגקדאנץ
 פיףראזעני ביי געדרוקט [,1867] תיכ״ז ווילנא זעלבע, ד$ם (6

ז״ז. 144 8ס קרצנץ
 פיףראזעב• ביי געדרוקט [,1873] תרל״ג ווילנא זעלבע, דאם (7

ז״ז. 144 8״ שריפשזעצער אין קרצנץ
 זענ•5םיףר ביי געדרוקט [,1874] תרל״ה ווילנא זעלבע, דאס (8

ז״ז. 144 8״ שריפטזעצער ן א קרצנץ
 פיףר^זעג• ביי געדרוקט [,1875] תרל״ו ווילנא זעלבע, דאם (9

ז״ז. 144 8ס שריפטזעצער און קרצנץ
 פיףדאזענ" ביי געדרוקט [,1879] תר״מ ווילנא זעלבע, דאם (10

ז״ז. 144 8ס שריפטזעצער און קדצנץ
 פיףראזעני ביי געדרוקט [,1337] תרמ״ת ווילנא זעלבע, דאס (11

ז״ז. 144 8ס שריפטזעצער און קרצנץ
 פין־ראזעב־ ביי געדרוקט [,1393] תרנ״ר ווילוא זעלבע, דאה (12

ז״ז. 144 8ס שריפטזעצער און קרצבץ
 עפנטלע• לענינגרצדער דער אין זיך געפינען 12—6 אויסגצבעם די

ביבליאטעק. כער
 מי" אין יונגנמאן צ וועגן ,סקצזקעס" די אין בצמערקונג א 1

 איז", ער לואר באקצנט, ניט איז עם" אז עלטער, ליטעריפליכטיקן
מיליטער״דינסט. פארן צנטלאפן איז ער צז שטענדיק, כמעט באטייט

 ליאנדאר פצמיליענצמען דעם פון טרעגער צנדערע קיין 2
 זעל" דער פון אפילו "סקצזקעס"( די )לויט געווען ניט ווילנע אין זיינען
 פצמיליע׳נ^מען דעזיקן דעם ווייל משפחה, שניידערם דעם אברהם ביק?ר

לייב. זון אברהמם פון ליניע די נ$ר בצקומען ד$ך האט

 לשון אויך ונקבה(, )זכר גישלעכטער ביידערלייא פון נ;מע
 אלעס ריידין, צום ברויכט מען וועלכע ווערמער, קורש

 שרייבן אין וועלכע תבות ראשי אויך בית. אלפא דעט גאך
 ן י וו ע ל פאן ארדענונג. שענסטע אין ווערדען געברויכט

 144 [,1870] תרל״א ראם, ווילנא, ר, א ד ן א י ל ם ה א ר ב א
.80 זייטן

 *אסרי קומט 119 ז׳ אויף בריוו. 144 האט ביכל דאס
 איכאנגס־ שטעללער, בריפען דעם צוא זאטץ "צוא שער: שער

רעכענקונסט". פון גריבדע
 דערזעל• אין זיך געפינט בריוונשכעלער צווייטעד א

 כרך ד^ס ר. א ד אן לי הירש פון ביבליאטעק בער
:הייסט

 זייער כולל איז וואס שטעללער, בריפען נייער "איין
 מיט געשריבין ענינים, נייטיגע פארשידענע פון בריוו פיל

 ןדער" סטיל... בעסטן אין געפיל גרזיס מיט חריצות, גרויס
 אויפן אנגעשריבן איז וואס נוסח זעלבער דער כמעט קומט נאך

 העראויסגעגעבען בכל.[ אויבנדערמאנטן דעם פון שער
 ראזענקראנץ־ דפוס ווילנע. ר. א ד ליאן הירש פארן

 ב־כל דאס .80 זייטן 144 [.1879] תרמ״ח" שריפטזעצער
 אדבנדערמאגטן דעס אין ווי אגדערע בריוו, 53 אנטהאלט

ביכל.
 אויך איך האב ביבליאטעק ירושלימער רער אין

 אין פראנצוידש, פון לערגבוך ליאנדארס הירש געפונען
 אנגעוויזן האט בן־יעקב ווי אויסגאבע שפעטערדיקער א

 שטייט שער אויפן (.583 נומ׳ 84 )ז׳ הספרים אוצר אינעם
 אויפ־ צווייטער דער אין שטייט עס וואס )אחוץ אנגעשריבן

 *פאר אויסגאבע "צווייטע ברענגט(: יעקב בן וועלכע לאגע
.80 ,68 ז״ז ,1869 ווילנא, גראמאטיק, פיל מיט מערט

 "געשפרעך בוך: דאס אז אינטערעסאנט, איז עס
 פארצייכנט, האט יעקב בן יעקב וואס איועש״דייטש", פראנצייז

 יאר זעלבן דעם פון ביבליאטעק, דער אין אויך דך געפינט
 זיין פון הקדמה שום ן יי ק אבער .80 ז׳ 29 ,1836

 ניטא, ד$ איז ליאנדאר אבראם לעווין ד ע ט א פ
 דער שער פונעם זייט צווייטער דער אויף נאר שטייט עם

 דער באראווסקי. לעוו צענזאר רוסישן דעם פון דערלויב
 עם "דיאלאג". דעם מיט אן תיכף דך הייבס עמוד דריטער

 פעלן פשוט זאל עקזעמפלאר דעם אין אז זיין, ניט קען
 פאגינירט איז "דיאלאג" פון עמוד רער ווייל בלעטל, א

 וואלט בלאט, א געפעלט וראלט עס ווען אין ,2 מיטן
.4 נומער דעם טראגן געדארפט עמור דער

3 )ירושלים( אונגער מנשה
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 *ארויפי ערשטער דער זאון צו אזוי אפנים איז דאס
טור", "ליטערי דער אין לי^נדארס טריט

 ררילבע שטעללער", ,בריפען ליאנדארס לעווין (2
מוזעאום. בריטישן אין פאראן איז ,1844

 ליאנדארס הירש פון אויפלאגע צווייטע (3
 ב־בליאשעק דער אין פאראן אייך איז לערנבוך פראנצוידשן

)פינקטלעך(: איז טיטול איר ייוו״א. סון
א0076!16 ¥61(10:16 31ג 1-302116 513093186 £001 168

1513611168 ק3ז 11־ .זס^סס!-!
 צווייטע שפראכע פראנצייזישע דעד מעטאדע נייע
 ליאג־ הערש פאן גראממאטיק פיל טיט פא־מערט אויסואבע

דאר.
8031,03 1369. 81, קקסחמז34)1ס 0. 1. >!<343 0 0.

1כ03681ק<31:1.גג

וו. ט.

 ווילנער פרן זאמלרנגק לעקסיקאלאגישע די פרן צר:
לערער־סעמינאר

(314 — 307 וך2*נדוי8)ל

 הרובע" —הובט מילנערס דעס ווי ק י ר ע ג נ ו ה (48
שויוו.

(0 מיט מאל ביירע ראיעט, )אויך וואיעט (50

דארט. — אהונט ווי
דארט. — וואנט די ווי ווייס (56

 באצייכענען צו )עשו(, אייכעוו ווי רויט (139
דארט. _ אגעזונטן $דער כעס אין אמענטשן

ב י ר נ י י ו ו .3

שלאגן אריף ררערטער צר:

(320—315 ,ז )לצנדויבוך

 — בייגער״ די אנגעבויקערט "גוט ערן, יק ו ב (9
געגנט. לובלינער

פ/ ב׳ א ארויפלייגן פינגער. ביגטל א ווייזן אויך: (10
 (:6) יויך רויטער דער מיט באמאלעווען (20

בלוט. מיט באגיסן זיך זאל יענער אז צעשלאגן,
 טליק א געגעבן אים האב "איך )^(, ק לי ט (33

געקליבן". ציין די ׳אט ער אז אזעק,
 שליירער, א _ ט׳ א געבן ץ. נ ע ב ע ל ע ט (35

ו!א'ף. א
 :8013116 פון אריבערגעטראגן פשט סמאל. (62

כרענען.
 :ז\6סז3116ס שוועביש אין — ר. ע ד א ב ר א פ (67

.1974 1¥ 8614^361801168 \¥0. שלאגן.

פוס. מישן פיצקע א געגעבן :אויך (86
 סז׳סקץ־וש. אוקר׳ שטארקע. אדער ק ר א ט ש (90

שלאגן ף וי א ווערטער נייע
 האט "איי אנשלאגן. עטארק אריינלייגן. (98

י^רן". די אין אריינגעלייגט אים ער

 "אז (.10102^ פויל ן. ג יי צול ן, ג יי אל ב (99
אפנעגען". ניט קיינער ריר וועש צולייגן, דיר וועל איך

*

 מיט עפעצן אויף דך ולצרפן שען. גאז אל ו ו (160
טארגאפאל. פויסטן.

טון. ט׳ א דער. פ, א ט (101
 בויל׳ קלאפ. שטארקער א דער. ק, אס ר ט (102

(.1־7^51:36
 חדר: אין זאגן פלעגש רבי דער טרענען. (103

 כ׳וועל גאסן־יונגען: ביי ארערן. די טרעגען דיר פון כ׳וועל
בויך. דעם אויפטרענען דיר

 האבן זיי פ,יל א געבן אנליפען, דער. ,3י ל (104
.1קס36 כויל׳ צעליפעט. זיך

 שטצפלען ומקלען[. אנמאקלען מאקלען, (105
.72 לאנדרבוך לייבל, ;210

 א מיט געווען מ׳ ]מכבר[. זיין בעד מעבא (106
געווען. מכבד גוט אים כ׳האב קירצער: אויך פעעש. פאר

 גוט פסק[. ]מקיים זיין מעקאיעמ״פסאק (107
^נהרגענען.

 אפשמייסן. נ׳: א פאר מאכן ]נביא[. ווי נא (103
 __ פארנט מ׳פילט און הינטן פון ס׳שלאגט הדר־ווארט.

בנבואה. פילט מען עס, הייסט
 "ער פנים. אין האנט דער מיט דער. ש, אט פ . (109

קעלבל". ]משוגע׳,[ מעשוגן א ווי צעפאטשט אים האט
 אריין נעטט מען אפ׳: מאכן דאס. פידעלע, (110

 און האנט יענעמס פון פלייש שטיקל א פינגער צוויי צווישן
 פון פינגער מישן פידעלע( אויפן )ווי דערויף רייבט מען
 חדריי צווישן פארשפרייט אריק שט האנט. צווייטער דער

יינגלעך.
בלוט. ביז צעשלאגן ]צעדמען[. צעדאמען (111
דער. פ, ./קל (112
 אפויסש, מאכש מען ק׳. א געבן דער. בל, נא ק (113

 מען און ארויסגעבויגן, הויקערדיק פינגער דריטער דער
 אן רייבס מען אדער הא.ט דער אין קלאט א דערמיט גיט

האנש. דער
 אנשלאגן, גוש ק׳. מאכן קרעפלפלייש. (114

קרעפלפלייש. בערגשטיין: זע
וויינריב ב.

ק^רטן־שפראך צר:
(324—319 ז׳ )לצנדויבוך

 "בייז אז השערה, דעד צו ן. ר וי ב גע בייז (1
 וויל ,8026 א31ס326ח16 פון איבערגעזעצט איז געבוירן״

 א^שר איז וואונדער" "בייזע אויסדרוק דער אז צוגעבן, איך
.6!1(1׳) 803106 פון איבערגעזעצט אויך

 אז באמערקונג, די צוגעבן מוז איך ע. י ש ע ם (2
 אונז ביי איז געשלעכט נייטראלן פון פארקלענער־פארם די
 שפירט נמר ")כ(יע", ריכטיקער אדער "־יע" גרויס־פוילן אין
— שוו^ך, גאר די מען
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 "צוויי'/ ווי ווערטער אזעלכע אין "יי" דאם (4
 דאס ;21 ארויסגערעדט אונז ביי ווערט "איינער" כל", "איי
 "אייב" "ניינטיע", "טייז׳/ ווי ווערטער אזעלכע אין "יי"

 לאנג אזוי גישש אפשר ,22 ווי ארויסגערעדט ווערט שטעלן"
 דאס אונטערצופינטלען געווען בדאי ס׳וואלט צעצויגן.
 פתח: א מיט צווייטע דאס און "יי" צרה: א טיט "יי" ערשטע

טעות. קיין זיין גישש ס׳זאל בדי יו,
 ווי קמצן אזעלכע בעת ,0 פיט ט האב פאר (5

— .1! ווי ארויסגערעדט ווערן "קאן" "קארט", אין

 אח טיף, געבן טיף: ד^ס רופן סך א זע. וי ו (8
וויוע. געבן שטאש

 פאראן אייבל. טויז די אויסנעמען(13
 גרעסטע די איז אייבל קאליער די וואו שפילן, אזעלכע
 סך א אין דערמאנט פאלק דאס האט איבערדעם יחסנסע,

___אייכל קאליער די רעדבסארטן
 דער־ ביי אויגן סכום דעם נאעירן אופן דעם צו (28
 סומירט: שלעכט איז עורה ערשכע די )אגב: דע״שפיל

 אז צוגעבן, איך וויל !(403 נאר 417 ניעט איז סכים דער
 יעדעס פארלייכטערן צו כדי דעם, צוליב מען טוט דאס
 צו דא זעבען סך״הכל צאלן; נאטירטע די סומירן צו מאל

 ווי ווינציקער צאלן אויגן. 110 און 50 ,20 פארצייכענען:
 נא" מען $דער אופנים: צווייערליי אויף נאטירט ווערן 20

 שול, בלייבט מען וועלכע אויגן די און "צרואנציק" א טירט
 נאטירם מען אדער שורה; דער איבער מען נאסירט דיק

 אונטער צוואנציק!( ווי קלענער איז )וואס צאל גאנצע די
— שורה. רער

 וועלכע אויסדרוקן, פאר א נאך צוגעבן איך וויל אגב
פארפעלט. נאטיץ ערשטער מיין אין זיינען

 וועלכער שפילער, דער (.0ק1121)מנ! בן י הי פ א (30
 פעשיע דאש גיט[ =] געט קארטן, די )שאלירט( פאשעש

 הייבט וועלכער שפילער, צוו׳־יטן א אויפפאשען נאכן קארטן
 ליגן וועלכע קארטן, פאק א נעמט ער ד״ה קארטן, די אפ

 "הייב וויץ: א פאראן — אונסן. אראפ זיי לייגט און אויבן,
 ענספערט בהן", א "כ׳בין צווייטן. צום שפילער איין אפ״,זאגמ

 אכהן וואס אמת, אפהייבן אויף אנצוהערעניש אן יענער.
טון. נישט עס מאר

 גאב" דאס אפגעווינען (.0ק1מ(16)מז ן ר ע ט א ק פ א (31
לערס. מיטשפ די פון געלט צע

 = "נישט", פון פארקלענער־פארם ע. י ט ש י נ (32
 קארטן, פעשיע אין זיך געפינט וועלכע קארט, א ניששל.
 בא" דערצו איז און נישט גאר אבער באצייכנט וועלכע
 פארדעקט נישסל דעם מיס פעשיע; דאס אפצוהייבן ששימט

 די בדי ארומטיילן, בשעתן קארס דיאונטערעטע אויך □ען
אונטן. ליגס קארט וועלכע זען, נישט זאלן שפילער

 שפילן אן הייבן שפילער צוויי אז געט". "מינץ (33
 עס ווער אויסווארפן גייען און למשל זעכציק און זע;ס א

 געמש דער ד״ה געט", "מיגץ :מען ז^גט קארטן, געבן זאל

 וויגציקער, ס׳האט ווער און א-ינע, צווייטער דער און קארס א
מינדסטנס, פון — :געט דער

 אין פאלשקייטן—ש׳ מאכט ער שייקערעכץ. (34
שפיל.

 פאר" ווען אקע, אין הייסט (31 01025) מגת על (35
 זיך, ארויסצוזאגן צייט גאר על־פי־דין האט )וועלכער האנט

 אלע ווען צולעצט, גאנץ קאן, א ביי טיט שפי׳לט ער צי
 צח איין שטעלט דעקלארירט(, שוין זיך האבן שפילערם

 ערשטע די געזען האש ער איידער "סטאווקע" די ערשש
 אז זכות, א ער האט עם, טוט ער ווען קארטן• צוויי

 איינגעששעלט שוין האבן אלע ידען דערנאך, קען עד
 צוריק אויך קען ער סטאווקע; די הייבן סטאריקע, די

 צוויי ערשטע די אז זעט, ער ווען סטאווקע, די ארויסנעמען
גארנישט. אנטהאלטן קארטן

ווינטער ש.

 יידיש לאדזשער פון פאנעטיק א כרן פרוור א צו:

(383 — 377 ז׳ )לצנדויבוך

אזוינע ווערן אויסגעבעסערט דארפן ארטיקל דעם אין
:גרייזן

שטיין יצרף שטייס שורה זייט

פוילישע טיפישע יי 7 כי־ישזג די 27 378

385 ז׳ 11 ז׳ 5 אנט' 378

״01£ 7 379

1נ19ז נ!19ז 8 "
2*150 ^150 9 "

8ז6]1ז 22
12.'0 לעצטע

12X1 12x1 1 380
12]27] 6 11

1<3נ]0 7 11
סס!'^ 01107!׳ ,מס/ע( 01107*1 23 "

169ז1 1091־1 34 ע
§*6* 8*01 4 נם׳3 "

](6) יזו :6 (]6) :6
4 331

(101111) פויל 00011 סויל 9
נ!009ע; 11 "

■רעגיזאץ ץ8ז*רעג3 20 332
385 ז׳ 11 ז׳ אונמן סין 4 11

1010 ;16ןיז 1617} ;(6ףז 18-17 383
1/701־5 1(*701 05 24 "

¥2]01> ,ןקפע 25 "
£1׳012 2**612 22 384

^1*71(133: 23 ח
(12 / טצבעלע 385

(12״ . 2* " ח
1מ1ש3 1נ6ח€3 4 386

109*1 1נ69ז 13 "
ארט רם3 13 ט

וטמאן. נ ט.
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 יידיש מזרח־גאליצישן פון פאנעטיק :צו
(323 און 151 — 141 ,33—23 )ייד״פיל

 לאנדויס א. אויף געקוקש ניט טריפטאנגען. .1
 )סטס( 0ט1 טריפטאנג דעם פון עקסיסטענץ דער וועגן ספקות

 גאנצער דער מיט פארט איך בלייב יידיש לעמבערגער אין
 אטריפטאנג. איז 0111 באהויפטונג: מיין ביי באשלאסנקייט

 אויסג" האב איך רואם פרט, איין אונטערשטרייכן דא וויל איך
 דער דהיינו, .28 ז׳ ייד״פיל כאשרייבונג מיין אין געלאזן

 פאלעמיזירט (8ז6ח!6)ז ברעמער א. גערמאניסט באוואוסטער
 זיווערסן בארימטן דעם מיט 061113096 ״ק0ח6111< זיין אין

 וואקאל וואסער פראגע, דער וועגן אנדערע און (51־6¥6<8)
 ברע־ ווייזט מויל־חלל. אין אם־טיפסטן ארטיקולירט ויערט
 אנדערע און זיווערס ווי ,11 נים און ס, אז אויף, מער

 דיסערטאציע מיין דערלאנגט 1909 האבן איך ווען מיינען.
 שאץ פראפעסאד האט ,1 אוניווערסיטעט לעמבערגער אין

 טייל, פאנעטישן דעם לייענען ביים געזאגט, מיד (806312)
 טעזיס; ברעמערם אינגאנצן באשטעטיקן אויספירן מייגע אז

 ווייטסטן דעם פאר רעכענען טאקע זיך דארף 0 אז ד״ה,
וואקאל.

 ס פון אוממיטלבאר אריבער ניט אבער גייט צובג די
 פון אונטערוועגנם ;1 וואקאל )פאלאטאלן( פאדערשטן צום

 איידעד ,11 אן צונג די ארטיקולירט הארטן צום גומען ווייכן
 דער קומט אופן אזא אויף !-שטעלונג; דער צו דערגייט זי

.0111 טריפטאנג

 איך האב 143 ז׳ אז באמערקט, ניט האט לאנדוי
 כמות דער צו גלייך איז ס!!1 פון כמות די בפירוש: געזאגט

 קלאר, איז ממילא דיפטאנג; א אדער וואקאל לאנגן א פון
 מערניט איז 0!□ קאמבינאציע דער אין !1 מיטלסטע די אז
 קלאנג, דעם כסדר ניט הערט עט ווער מאמענטאלע. א ווי

טריפטאנג. אזא ארויסצורעדן שרוער טאקע איז דעם
 אויב צוגעבן: נאך איך מוז וועגן פינקסלעכקייט פון

 פאר" 1—^1 ווערט אוואקאל, קומט 0111 מריפטאגג דעס באך
 דיפטאנג א יידיש!(. אין געמינאציע איינציקע )די טאפלט

 אין געהערט איך האב ^( מיט טריפטאנג קיין ניט )און
 טעמפל־קאנטאר ביים מענטשן, איין ביי בלוין לעמבערג

 צפון )אויף זשאלקווע פון שסאמט וואט קערנער, ע. ה׳
 ווערטער די ארויס מען רעדט לעמבערג אין לעמבערג(. פון

שמוגה־עשרה: אין גואל" "ומביא
1זז131\¥1 0011^ — 1.311

 ,ה און אטריפטאנג; מיט און טאפעלער א מיט
לייעגט: קערנער

£611—.£111—1111161071

מאנזסקריפטן אין געבליבן 1
 016 £311218011]-11915096 1\41111013ז1 1111161• 211זס11ח!<6ו6־
 ££11ח 0161■ ?4111101311 7011 1-61116612. 1-3111,־ ^011611011111״5־

.7011116116906 111101
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 יידן בוקאווינער די ווי אזוי ,111. דיפטאנג א מיט
 וואט אבער, איו מ^דנע ייד״פיל(. אין ארבעט מיין >זע
 אלע: מיר ווי אזוי קערנער ה׳ רעדט פאלן אנדערע אין

 ווערטער: יידישע אין אויך און \(711<0ח!ט6)] וקונה
(.60111—2־3) הויכע

 לאני א. ד״ר איז דא אויך ג.7 ע אל לאבי י ב .2
 אנגעוויזן, שוין האט פרילוצקי בארעכשיקט. ניט ספק דוים

 טאפל־ליפיקע אזא פאראן איז קאנגרעסכוילן אן אויך אז
 פעסטשטעי מייגע לויט אז באמערקט, ניט האט ל ד״ר \.7

 ן מיי גע ל א אין יידיש לעמבערגער אין "וו" איז לונגען
 די און (,7 )טראנסקריפציע־צייכן לאביא״דענטאל טאקע

 :פאל איין פאר נאר אנגעוויזן איך האב 77 טאפל^ליפיקע
 ווי נאכדעם מארגן אויף (.15 \-7) ״צ״ מיט פארבינדונג אין
 איך האב באטערקונגען ל׳ם ד״ר איבערגעלייענט האב איך

 שוו^גער, מיין געהייסן כ׳האב עקספערימענט: אן געמאכש
 "ציויי". ווארט דאס ארויסרעדן רעכט, פון מאגיסטער א

 געלערנש זיך האט ער וואט דעם, אויף געקוקט ניט איז
 אפגעיויינען געקענט זיך האט ער )וואו שולן פוילישע אין
 ראם ארויסגערעדט פונדעטטוועגן ער האט דער פון

 ל־י פ א ט דער מיט אומבאוואוסטזיניק, אינגאנצן ווארט,
"ץ. ליפיקער

*

 ווייל "צ"? טיט פארבינדונג דער אין דווקא פארוואס
 ארבעט גאנצע די ארטיקולאציע דער ביי איין שלינגט "צ"
ציין. די פון

 זיך באיעגנט וואט )צווישן(, 151מ§ פארם די אגב:
 געווען זאלן מיר ווען געווען, מיגלעך ניט וואלט אפט,
 טאפל־ליפיקע די ע. ליפנצאגיקע א ווארט דעם אין האבן

בטל. זי ווערט דעריבער און שוואכער, איז
ווילער י. ד״ר

יידיש איסערלינם צר:
(302 — 288 ׳1 יד״ביל*)

 קאנפעקט, ניט איז קאנפיטו׳ :297 און (ג ,288 ז׳
.00119:1116 פרצ׳ קאנפיטורן, נאר

 אזוי גיבלעכמולט. (|8 ,299 (,15 ,290 (,4 ,289 ד
 גע־• יארהונדערט פארגאנגענעם אין גאך מלמדים די האבן

 גיט תנ״ך בליצעס לד. לג. כה, שמות משקדים טייטשט
 )גיבלעך בעכיר "דרייא משקדים": גבעים "שלשה איבער
 (1726 )פירש שיח״ ״מלמד אויך מאנדלין, גלייך מאלט(

 ק1306- אה״ד דאס ס׳איז מאלט". "גיבלעך ווארם: דאס האט
 איינגע• כיט באצירן — 913061ת3!6מ ,6130911131 מה״ד ו&וח,

 דוו״ב ,294 1 לעקסער ,322 1 שמעללער ארבעט. קריצטער
 גאלד, אין איינגעקריצט זיינען וואס צייכענונגען .58 11

 א מיט אויסגעפילט ווערן מעטאלן אנדערע ארעד זילבער
 אויף דאט זיך רופט הייגט .1116110 איטאל׳ מאסע, שווארצער

 טולסק>ר א למשל: ,1111י5<!3ז ייד׳ ,71113^-1669 ד־יטש
פושק;לע.
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 רוינער־ פכתמ׳א א־ז נוישטט .257 (,ג5 (,22 ׳292 ז׳
וואוינארט. איסערלינם ניישטאט,
 תט§3ז1306 11 -גז מסתמא איז ש י ד ע ר ה (58 ,295 ז׳

 היינט נאך דך האש איבערקלאנג דער מערן. אין <51801!
 אנשטאש 6 פנל׳ ;1^6(11806 בייגאמען דעם אין אועגעהיט

 ]6ז1811עע ^,3(1גזססומ פאר 1(611110 ,1431102 פאר 516111§ ן א ג

].310813^( פ:_.ר

 ידער*א 600 3011 גיכער איז בונמי .295 ז׳
 1910 א3ס16ס 66ז בץ,1צ ;111 דצ״וו גרונוואלד .6006001010

.30 11 065. 8061.־ אין ]11(160

 £001(61 שטאש דער פון מסתמא ל ק רוב .296 ז׳

מיטלדייטשלאגד. אין (6360) לאן ט־יך מם
 £6105860160, £01350(60 אפשר רייזהפו .296 ז׳

עלואס. אין

 אדרעס־ ווינער לויטן הרינט, איז 806ז3ס2 .296 ז׳
 לויט באר בייבאפען. קריסטלעכער א אויסשליסלעך בזך׳
 פארשפרייט, יא יידן ביי איז וואס ,8ס5ז6ס2:61 ביינאמען דעם

 פארם ערשטע די אויך איז פריער אז שכל, אויפן זיך לייגט
יידן. ביי אנגענומען געחען

לאנדוי א. ד״ר

 מכער יידישע דריי מס8ד8 מיכאעל צו:

(163-135 ז׳ 11 ייוו״א פון שריפטן גפילצל׳

 באזעלעד דע□ פון אויפטו גרויסער א געוויס איז עם
 באזע־־ דעם באשריבן האט ער וואס קאהן, א. ד״ר ראבינער

 איז פונדעסטוועגן אבער היראה׳/ "ספר פון אוניקום לער
 "דעם בלויז אנגערופן אים האט ער וואס גערעכט׳ שטיף ב.

 ווייניק" צום בוך דאס איז כריער צייט". אונזער אין ערשטן
 אומסי" די ניט ווען און געווארן, דערמאנט מאל צוויי סטן

 ליטעראטור״היסטארי־ עלטערע אונזערע פון סטעמאסישקייט
 איבעראנייס אויפדעקן געדארפט ניט קאהן ד״ר וואלט קער,

אמעריקע.
 דאס שטאמט באזיץ זיין פון וואס אליין, בוקסטארף

 דעם אין ווערק דעם וועגן רעדט יקר־המציאות, באזעלער
 *פארבייגייעב גאנץ נאר 1568311(03 זיין פון פיסל < ק יידיש־

 ערשטן צום דאטעס. ביבלאגראפישע נעענטערע שום אן דיק,
 וויפל אויף דערמאנט, 1546 פון אויסגאבע יידישע די איז
 £רט דעם אין בארטאלאטשי איסאליענער ביי□ ווייס, איך

 ווערק דאס איז מאל צווייטע דאס אן. ווייזט ש..יף ס וו
 דער אין וואלף פאסכאר האמבורגער ביים פארצייכנט

 איז נאטיץ בארטאלאטשיס .489 ן 8155015603 1־1051363
 אשכנזית יהודית )שפת שולמא;ען ביי ציטירט ש..עטער

 זיך האט שולמאן (;1 הערה ,98 ז׳ ,1913 ריגע וספרותה׳
 נאר איז און דערמיט געבן עצה קיין געקענט ניט אבער

 הונדערט אין ווי אומרו, בעם אובר הילפלאזער א גענליבן
פאלן. א-דערע

 צווייטע א נאך גופא דארט אבער דערכאנש וואקף

 איר ויענן און ,1533 פרייבורג־ברייסגוי אויסנאבע, יידישע
ווערטער. פאר א זאגן צו כראי איז

 אמעדרוקט (8ז011) בדיל אדאלף ד״ר האט 1877 אין
 51. 6111115 ]35ז511056ז 1־!□ ]61113050 פון באנד דריטן אין

 8611(3^0 20( <!611111- 1ארטיקל: אן 0280610516 1111(3 1-1161־3111 ז

 באהאנדלש דא~ט און ,0185 <16ז ]6<113ס6(-10ס13ס66ס £116ז310ז
 אס-ר פון אויסצוגן ברענגם ער ספר־היראה. דאס אויך ער

דערביי: זאגט און (1583—שמג )פרייבורג עולם״ ״חיי
 ״035 81106 (108 6\¥1§6ה 1.66608, 0561־ ל□1ע ייח ,131

 61ח0 ]0111806^-01118066 סט13ז5011§סס (168 665.־! ספר־היראה
-11806)0[ 10 3516[ 5601861560 10 133) ,11)00)60 003( 168...) 

061115056( ס056ז86(200£ 2(1 1זר61601§־ 61 8(618^30 615011161160
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 דער נאר זאץ׳ געציקלטער א ביסל א אפשר איז עס

 ס׳אין ווען ,1583 יאר נעמלעבן דעם אין קלאר: איז פשט
 חיבור(, גירונדיס פון ג נ ו ט ע ב ר א א ב )א עולם" "חיי ארוים

 געווארן אפגעדרוקט בורג פריי נעמלעכן דעם אין איז
 בא־ בריל היראה׳/ "סכר פון איבערזעצונג יידישע א

 וועגן וויסנדיק ניט מכתמא ידיעה, וואלפס אלזא שטעטיקט
* עקסיסטענץ, איר

 דערמאנט ער ארטיקל, ברילס ט נ ע ק ע ג האש שולמאן
 פארשסאנען נאר ,98 ,ז אדף הערה דער אין אפילו אים
 ]ספרי הם "רבים אזוי: זאגט ער פאלש. זאץ דעם ער האט

 עתיקה היותר ההעתקה עבר... משפת נעתקו אשר המוסר[
 י י ה שם המוסב גירונדי, להר״י היראה ספר העתקת היא

 דער איז עולם" "חיי אז אויס, אלזא קומט עס עולם..."
 דעריבער איז גערעכט און היראה", "כפר פון נוסח יידישער

 היראה ס׳ יידישן דעם "פאר שרייבט: ער ווען עטיף, נ.
 אויסגאבע: ערשטע )די עולם חיי ספר דער באקאנט איז

 אייגנמלעך איז דאס וואס (,1583 ברייסגוי, אין פרייבורג
איבערזעצונג". קיין ניט גראמען..., אין ג נ ו ט ע ב ר א א ב א

 אויך אבער קען גופא ארטיקל שכיפס פריינד פון
 עולם" "חיי דעם אחוץ אז איינדרוק, דער ווערן גאשאפן

 נאך ווערט דאס ניטא. 1583 פון ספר״היראה יידיש קיין איז
 עס :135 ז' אויף 4 הערה שטיפס לייענט מען ווען בולטער,

 עטיוד לעקסיקאל^גישן מיין אין וואלט איך ווי אוים, קומט
 צירי־ דעם ציטירט (222—219 ז״ז 1 )צייסשריפש ״טרייבף

 ציטאטע מיין איך האב אמתן דער אין דרוק. ערשטן כער
 געדרוקט ,1 583 פון ספר־היראה דעם פון געבראבט

 וואלף נאר גער>כ^, איז שולמאן ניט פרייבורג־ברייסגוי. אין
.8בריל און

זייטן. 33 אפדרוק, סעפצרצטער צ אויך פצראן 1
 •“ 254 ז״ז כרעסטאמאטיע זיין אין ברענגס גרינבוים אויך 2

 ..605500, זצק: צו נצר ווייס ער אבער עולם״. ,חיי פון אויסצוגן 265
 האט צרבזגט כיילם וועגן .76ז1350ת 8106 01061 §6030111 1131

 ליטעראטור סריערדיקע גצנצע די ווי ■ונקט געוואוסט, ניט גרינבוים
כרעמד. געבליבן אים איז יידיש וועגן

*

 גענר׳יכס אריך שוין איך האב 254 ז׳ ״שטצ־לען״ מיינע אין 3
 :4ע־>טריי-ו^, אויף היראי־ו" ,ס״ר איי.ענעם דע.. פון ביישפילן עטלעכע

עיסן. נד, עי עיר,



ם י נ ו ק י ת און ת ו פ ם ו ך, 51

 וועלכן ,1583 אויסגאפע דער פון עקזעמפלאר דעי
 ביבליא" שטאטישער דער אין זיך געפיבט גענוצט, האב איך
 קווארט־ אין בלעטער 27 האלט ער פראנקפורט־מאין. אין טעק
 דער מיט )אפילו 1546 אין ווי אייגענער דער איז שער וער

 וא שטייט "אלן" אבער ;ט=צולעצט ש ט י ל צו שרייבונג
 מער" ;אויסגאבע( ערשטער דער אין ווי "אלען", ניט ע, אן

 ברענגט שטיף וואט טעקסט דעם פאר שטייט דא וואט ניט
 מחסור אין כי קדשיו ה׳ את "יראו פסוק: דער נאך 136 ז׳

 גאט אונש לייהי ור "דש ווערטער די נאך און ליריאיו"
 אט" נאך שטייט רצון" יהי וכן אמן איננדר. מיט אלן יה׳

וואס:
 בריס״גויא במדינת פריבורג בעיר >>נדפס

שמ״ג<< שנת
 ב^־ דרוקיאר און דרוקארט דאס איז ביכל סוף צום

:הלשון בזה נאכאמאל צייכנט
 רחמנא בריך שמג שנת בריסגויא במדינת "נדפס

]![״. כען ועד מריש דסייען,
 אויף ציטאטעס פיר פארגלייכט איך האב 1924 אין

 האט פארגלייך גענויערן א אויף — דימן פארשיידענע פיר
 פון און ציריכער פון — צייט מיין געקלעקט ניט ליידער

 דער אז באשלוס, צום געקומען בין און דרוק פרייבורגער
 אויף בלויז ;אידענטיש אויסגאבעם ביידע אין איו ט ס ק ע ט
 שרייבט "גוי", גיט: דרוק ציריכער דער וואו ,5 כב ז׳

 אין האבן אגב ;טעמים צענזור" צוליב )מסתמא פרייבורג
 וואוינען( געטארט ניט יידן קיין פרייבורג אין צייט יענער

 דוכט ער איז אריסלייג, צום שייך איז עם וואט "מצרי".
 רעכענען ניט זאל מען אויב נעמלעכער, דער אויך זיך

 "כתות" לגבי )פרייבורג( "כיתות" ווי קלייניקייטן אזוינע
צי ווי פונקט פרייבורג, שרייבט "בינשט" אפילו )ציריך(;

 זיך דוכט ־קלאנג8 צום בנוגע "בענטשט". פאר ריך,
 פ^רטראטן, אויך דא איז "ס" דער הגם אז אבער, מיר

אריבער, שטארק "ש" שוין וועגט
 אר־ זיין אין ברענגט שטיף נ. וראם ציטאטעס די צו

 וואס אויסצוגן, עטלעכע נאך צוגעבן איך וויל טיקל
 דרוק פרייבורגער רעם אט פון פארצייכנט מיר ביי זיינען

.1583 פון

פרומקייט איבערגעטריבענער וועגן

 דען מיא צדיק איין זיין ניט זולט דו י ה ת ל א ג[ ]כב
 וויל טרינקן דר זיא דאז ווייב נאקנדיג איין רו זיכשס פיל• צו

 אונ׳ וליהן וויל איך זאגן ניט דו זולט דא באך דעם אין
 זעהן אן ניט זיא וויל איך דען העלפן ניט איר וויל איך
 דער וואש אויך אלזו אוג׳ איז נאקנדיג זיא ווייל דיא

איז: גלייכן
 ווילן זיינם אין ער דאז מאן איינם בון דו הירשט

 צו זאגן ניט דו זולט דא גיזעלן• זיינן שלאגן דר צו הוט
 איין זיין ניט וויל איך אוב׳ שווייגן שכיל וויל איך םיא
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 דם על תעמוד לא גישריבן איז עש דען *טרייבר רכילות
 שטייןן—] שטין ניט זולט דו טוייטש• אין איז דש רעך.
 צו זאגן עש זולשש דו אור גיזעלן• דיינש בלוש דש אויף
 מיינונג דער אין ניט אונ׳ מויגן• ור דיינס אל נאך אים
 דו הושט זו דען אלז אוג׳ טרייבשש רכילות רו איב אלז

זוינדן. דען בון בשירמט לייב דיינן

זין ניט זיך זאל מען

 ישראל בון מענשן ק-ינם צו רופן ניט זולט דו [3 ]כב
 מן דש אסור עש איז אויך אוג׳ נאמן• שאנטליכן קיינם מיט
 מיאוס איין וויא זיך זאגן• קינדליין קליינן איינם צו זול

 גירעט שימפפא! אים עש ווען אפילו אור דש איז קיגד
 אור ריין מאל צו אל זיין דיא ישראל דיא דען ווירטי
הייליג•

באמונה פליכט זיין טון מוז יעדערער

 אויבר פרנס איינם צו ביפולהן דו ווירשט אוב אם ג[ ן=נ
 זיין הופרטיג אונ׳ היבן דר ניט דיך דו זולט זא קהל דש

 בורכט איין באלן מאכן ניט אויך זולט דו אוג׳ זיא• אובר
 דו אור שמים• לשם גישיכם עש דאז דען זייא עש זייא אויבר

 דען ערבייט איר אור מויא איר טראגן אור ליידן זולט
הדור: פרנס איין אום זך גרויסי איין איז עש

 שרייבן דיינם אין דו זולט זא סופר איין דו בישט
 ך או זולט דו אור תיבה׳ איין אודר אות איין גיברעכן ניט
אנפאגג: אם נאמן דייק חתמן צו שרייבן צו דאר אויבריגס ניט

 דו דש אור מלמד איין זיין צו גידינגט דו בישט
 דיינר צייט דער אין גיווארנט זייא זוא תורה• לערנן זולט

 אור אנדרי. איין מלאכה איין טון זולט ניט דו דש מלאכה
 מוכמן בליק אויגן איינם אין דען זך. קיינרלייא ניט אויך
 אור תלמידים דייני אור הבירים דייגי זיין טועה זיך דא
 מלאכה איין טון דו וואורדשט זא הירן. אויבר מוכטשט דו

 ור וואורדשט דו אור לישטיגי איין אור ביטרויגליכי איין
 דיא דו זולט אויך אור ארור♦ ולוך דעם מיט ווערדן ולוכט

 זולט דו אור רידן נימאנטן מיט לערנעשט]![ תירה דו ווייל
 ביגערט עון ער ווען כענשן קיינם צו ענטווארטן ניט אויך
 חלקית אבא בון לערנן זולט דו אור רידן צו דיר מיט
לטוב: זכור

 ווערטער די נאך ,1נ ]כב מצרים העלפן וועגן
 שטיפס נ. זיך ענדיקט עם וועלכע מיט שלום", דרכי "משום

ן:167 ז׳ אויסצוג
 דער שרייבןג דען צו טיבטן געבן ניט זולט דו אור

 אירר אור הטומאה שטות ריא שרייבן דא דיא העולם אומות
 דיא הענדן רענן צו העלפן צו אסור איז עש דען פסילים•

עבירה: עובדי זיין דא

 גיויע•(• סיי דייסש )סיי שפרצך עלטערער דעד ין8 ,שיסף' 1
שפצם.

שרייבער. — שפרצך עלטערער רער אין כ״ י י ר ש .וער 2
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 "ספר צום להיפוך אז ב^מערקן, איך וויל אגב דרך
 ציימן אונדזערע אין נאך היראה" "סטר ד^ס איז מידות"

אייגנס: מיין פאדטאג איך מוסר־פפר. גאגגבארער א

תשובה שערי
בשם בקוב שבי• חלק
היראה ספר

זצ״ל גירוידי יוגה רבינו להחשיד

 און העברעאיש אין ספר צום שבחים לאנגע מיט
 דער אויף ווילבע. אין מצן ביי תרט״ז געדרוקט יידיש,

רוסיש: אין געשריבן שטייט שער פון זייט צווייטער
,,1113306 16ץש80“. □033833 6ת3סע46011.מ 604. 101113

 ת307038. 03 830ש3 8סקסזס 333. 1879 .ק 430ז5 11.
□ 006863־1־ 03 0000108301416 6. ...1886 0.

 טייל ערשטן צום המעתיק" מאת "הקדמה דער אין
 *גע־ שטייט י^ר( און $רט נעפלעכע )ד$ס ר3ס דעם גון

:שריבן
 ס׳ גם נעתקו כבר אשר ראינו ראה כי "...באשר

 וכדומה ישרים[ ]=מםילת מס״י ום׳ הלבבות[ ]=חובת חוה״ל
 נודע מלהיות הזה היקר ס׳ יגרע מדוע אמרנו אחרות, ללשונות
 ללשון נעתק יהי׳ אם שעריו יבואו מעמנו ורבים בשערים,
 בשערי דופקים להיותם שער להם יפתח ואולי בינינו, המדובר

תשובה."."
 דברי[ ]=כה "כ״ד הקדמה: די איז אונטערגעשריבן

 איבערזעצונג רוסישער דער אויף ישרה". אבן המעתיק
 אלפס ב. דערזעלבער נעמען: צוויי דא שטייען שער פון
 שער העברעאיש״יידישן אויפן היות און 1(064111601. און

 ע״י "נעתק... איבערזעצער: צוויי $נגעוויזן אויך דא זיינען
 תיבות ראשי־ צווייטע די רואם רב״א", וע״י אב״ן״ישר״ה

 צום הקדמה די אז געדרובגען, דערפון איו "אלפס", מאכן
קרעטשמער. א. געשריבן ה$ט טייל ערשטן

 דעם זיין מהנה געוואלס האבן וואס איבערזעצער, די
 פוטערש^ראך, זייער אין ספר סרומען דעם מיט עולם יידישן
 באך או השגה, מינדסשע די געהאט ניט געוויינטלעך האבן
 געהאט יידן האבן זיי פאר י^ר הונדערט פערטהאלבן מיט

היראה". "ספר דעם פון איבערזעצונג ^יידישע

 בערגשטיינס איגנאץ פרן אויסברייטערונג די צח:
לעבנסווערק

(38 — 28 ז׳ כוך )לצנדוי

 עטלעכע ורערן געמאכט דארף ארטיקל מיין אין
אויסבעסערונגען.

 אין לרואה שומע דומה לא שטיין: ס׳דארף (6) 48
סוף. צום געענטער ב׳ פרשה דבחודש א מסכת יתרו מכילתא

 איז בערנשטיינען קעגן באמערקונג מיין (36) 490
 דער אין דארט הייסט עדיף ווייל טעות, א פרט איין אין

 510 פון שורש דער אויך אבער איז עם ״וויכטיקער״. ירא ג
 ווי הייסס עדיף אז פשט, לערנט סאלק דאס ווייל (,37)

"בעסער". געוויינטלעך
כ׳< י״ט )שטדלט י׳ י״ט זיין: ס׳דארף (45) 645
 רבי הסידישער:=3 שורה (.53) 790 שמאט (53) 731

חסידים( )שטאט:
כ״ז( )שטאט י״ז גיטין (54) 806
ע״א( )שטאט ע״ב קנ״א, שבת (61) 410

בתרייתא זבילא (73) 1072
כ׳( )שטאט י׳ י״ד משלי (74) 1084

1188 שט^ט (80) 1187
עא״ו( )שטאט ע״ב ט׳ סנהדרין (82) 1207
רואה... אדם הנגעים כל מ״ה: ב׳ נגעים (:110) 1557
 ו׳ ,ס רבה קהלת — איסתכל לא ע״א: נ׳ ע״ז (158) 2238
(2275 ,2273 )נישט: 2274 ,2276
 מן נחלתי לא קפוצות... הן ידיו ... (:164) 2317

כלום הזה העולם
3005 שטאט (219) 3023
3104 שטאט (232) 3195
(.3818 )שטאט: 3819 צו בע שורה: צווייטע (256) 3520
3725 שמאט (273) 3726
3752 שמאט (272) 3753
 נאך דארף נמצא אין אוליסירקא צווישען (292) 3970

 אתה מבקש להבירו אחד אמר זה עם זה עמדו אריינקומען:
זה... עם זה החליפו הן לו אמר להחליף

 דייטשן מיין אין אז צוגעבן, נאך איך וויל דעם חוץ
 016 ^05268131־ געהייסן: ארטיקל דער האט אריגינאל

 "אויסבריי• די .111 ח £ 605 36זז18:61ח801ו6ז1 1_066ח5\70ז1<05
מיין. מיין איבער אינגאגצן ניט ניט טערובג"

וואכשטיין ב. ד״רוויינרייך מ.



אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן יידישן דעם פון וועגן און צילן

 האט ישוב יידישן קאמפאקטן פון לענדער אלע אין פאלקסמאפן יידישע דיי פון אויפשטייג גייסטיקער דעד .1
 ארגאניזא־ נייע און מעטאדעם נייע נייטיק זיינען ויי באפרידיקן צו אויף וואם באדעדפענישן, קולטורעלע נייע באשאפן
 םאד קאמף דעם אין מאשן יידישע די דינען צו קומט אינפטיטוט וויסנשאפטלעכער יידישער דעד פאדמען. ציאנעלע

 א־ן אדנאניזאציעם אלע פון אונטערשטיצונג טעטיקעד דעד אויף ארוים קוקט עד עמאנפיפאציע. קולטורעלער זייער
קולטוד. יידישעד דעד פון אנטוויקלונג דעד מיטהעלפן ווילן וואם יחידים,

:זיין דאדף אינסטיטוט וויסנשאפטלעכער יידישעד דעד .2
 איג־ צענטראלע די — דיי עדשטעד דעד אין און יידיש, אין ארבעט וויפנשאפטלעכער דעד פון צענטעד דעד )א(

ליטעראטור; און שפדאך יידישעד דעד פון אנטוויקלונג און פארשונג דעד פאר פטאנץ
קולטוד; און וויסנשאפט יידישעד פון פעלד אויפן ארבעטער נייע אוים זין׳ בילדן עם וואו ארט, דאם )ב(
וועלט. עקן אלע אין קולטורלעבן יידישן רעם טאד דעגיסטריד־פונקט צענטראלער דעד )ג(

 פסיכאלאגיש־ עקאנאמיש־סטאטיפטישע, היפטארישע, פילאלאגישע, סעקציעם: 4 פון באשטייט אינסטיטוט דעד .3
מוזיי. א און ביבליאטעק א אדכיוו, אן צענטראלע, ביבליאגראפישע א עד פארמאגט דעם חוץ פעדאגאגישע.

אינסטיטוט דעד .4
כאדאקטער; וויסנשאפטלעכן פון ווערק איינצלנע און )"שריפטן"( ואמלביכער ארוים ייט )א(
;מאטעדיאלן וויסנשאפטלעכע סיסטעמאטיזירט און קלייבט )ב(
 קומענדיקע פאר אינסטיטוט, פון אדבעט־צווייגן די אין וויסנשאפטלער יוננע פאר צוגרייט־אנשטאלט א שאפט )ג(

;לערער־סעמיגארן און מיטלשולן יידישע די פון לערע-
 אנדערע אין אדעד וויסנשאפט צורייגן אלע וועגן יידיש אין ארבעטן וואם פארשער, די זיך צווישן פארבינדט )ד(

 קעגנ־ א ארגאניזירט גאנג, אין זיינען וואס ארבעטן וויסנשאפטלעכע וועגן זיי אינפארמירט יידיש, וועגן שפראכן
אויסהילף; זייטיקע

 קולטור־באווע־ יידישער דעד פון אויפטוען די און צושטאנד דעם וועגן אינפארמאציעם פארשפרייט און זאמלט )ה(
לענדער. אלע אין גונג

:ן ם ע ד ד א
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1 ב׳ אינסטיטוט, רויסנשאפטלעכן יידישן פון שריפטן

לאבדוי־בוך :1 סעריע, פילאלאגישע
ט; ל א ה נ י א

שפאלט
הקדמה

..............................................................לאנדוי; אלפרעד •1
4״3 • עגקים עשיגאל8עגענ

10—4 . שריפטן לאנדוים אלפרעד ד״ר פרן ביבליאגראפיע

בריוו אפענער אן - )ייין( קעללנער לעאן פיאפ׳ •2
12—9 , .  ................... לאנדוי אלפרעד ד״ר צר

22-13 פ^לקלאר יידישן צום לאגדלי-באמערקונגען א. ד״ר .3
 א פצר פלאן באראכאוום ב. — )ניו־יארק( ניגלר עי. •4

28—21 .............................יידיש ופי שיכטע'^ג
 אויסברייטערונג די—)ווין( לל^כשטיין בערנהארד 1 ד .5

38_28 . • ■ לעבנסווערק בערנשטיינס איגנאץ פון
רבונו״של״עולמס דעם — )מיאריי( סאסנאלויק אליהו

.................................................................. 42-37
 אן אין בעל׳מלאכה דעד—)ניו׳יארק( ריללקינד יצחק .7

......................................................ליד אלט״ייריש

אלט״יידישע די אוים — )יענא( שטערק ול. ,פראפ .8
68—55 . ביבליאטעק מלוכישער מינכענער דער פון אוצרות

72—67 שורה״גרום דער—)לענינגראד( שארגאראדסקא פ. ר ד .9

 8 צו מאטעריאל ביטל א — )תל-אביב( לייבל דניאל .10
"שטאפי וויינרייכם מ. צו )מילואים מערטערבוך יידיש

שפאלט
 כעלעמער 8 פצר )כעלעם(-מאטעריאלן לערער משה .21

.................................. 201- 206
ווארט דאס שטאמם וואנען פון - יארק()נ־ו יאפע ילדא .22 *

........................................................ 210-205
218—211 . סטאלעריי פון טערמינאלאגיע — )ווילנע( כץ • •23
געשיכטע די לאנטיך, - )ווילב?( לליינרייך מ. ד״ר .24

236-217 .........................................ניטגוטן היימישן א פון
פויליש״יידישע ערשטע דאם — )ווילנע( קאן פנחס .25

250—235 • • ליאנדאר לעווין מחבר זיין און ווערטערבוך
מין נראמאטישער דער - )לעמבערג( ללילער י. ד״ר .26

264—249 • יידיש מזרחיגאליצישן אין הויפטווערטער די פון
אץ שלוס״עליכם אץ פרץ — )ווארשע( מייזיל נחמן •27

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
דיצונע.—)זינאוויעווסק( ללייסענבערג שמואל ד״ר .11

90—79 . קרייז. יעליסאוועטגראדער אין יידן פון מענישן

 ליטע• און דיאלעקט—)האמבורג( □ירנבוים ש. ד״ר .12
92—89 .............................................ראטור״לשון

 וויגער ביי וואכנאכט די—)ורץ( גאלרמאן ארטלר ד״ר .13
94—91............יארהונדערט טן15 אנהייב צום יידן

 דער אין )בינרווערטער דען ״ ורען — שטיף)בערלין( ב. .14
128-95 . יארהונדערט( דאס שפראך יידישער

יידיש" נישטיבאקאנטער צ — )לאנדאן( לאנדלי ל. ד"ר .15
140 — 129 . . • לעגענדע*ארטום דעד פון נוסח דייסשער

154 — 139 פאלקס״ליד און פאלקס״געזאנג — )ניר״יארק( כהן ל. י. .16
 פריעה ,מעשה וועגן— אליווא()דאנציק עריק מאקס .17

162-153 .....................................................״״מרה
*

 אין דיאלעקט יידישער דער— )ריגע( קלמנאללימש >. .18
188-161..................................................קורלאגד

196 — 187 וויענה" און ,?אריז— )ניו־יארק( שאצקי יעקב ד"ר .19
200-195 אונגארן אץ ש־ראך יידישע )מיעלעץ(-די שפירן צבי .20

286-263 . . . .' • • באציאויגען פערזענלעכע זייערע
288 285 . וויילן יעקב ר׳ ביי יידיש — )ווילנע( ללנסקי ח. .26
העב• פון אויסלייג צום — )אירקוטסק( ביילין שללם .29

290—289 ..................................יידיש וא, ערעאיש
308—291 גנבים פון ליבע״לידער— )ווארשע( לעהמאן שמלאל .30
וויל• פץ זאפלונגען לעקסיקאלאגישע די פץ — לל. מ. .31

314—307 ................................. לערעריהעמינאר נער
320—315 . . שלאגן אייף ווערטער — )ווילנע( גרינבלים ה. .32
324—319 . • • קארטנשפיאך - )וולאצלאוועק( ללינטער ש. .33
 ע־רענרייכם ל. מ. פין —)ווין( גרלנללאלד מאקס ר ד 34

334—323 ................................ירושה ליטערארישער
 באסערי און אדנאסאציעס— )ווארשע( רינגעלבללם ע. .35

338- 333 י״ה ״טן15 פין צלט״יידיש און לשון״קודש אין קונגען
פון נעמען געאגראפישע די — )ווין( טאגליכט דרי. .36

346 -337 . בורגן׳לאגד שכנותדיקן פין און טשעכאסלאוואקיי
 משפחה א פין יחוס״בריוו — )ווארשע( פרילוצקי נח .37

 טייטש דער מיט צייטאומשטאידווערטער יידישע
378-345  ............................״איצט״

 פון פריוו א - )לאדזש-ליעזש( גלטמא: טעאדאר .38
388 — 377 ................י״ש” לאדושער פון פאנעטיק א

שס״עצם דעם פון דעקלינאציע די—)ווילנע( רייזען זלמן .39
412—337 ...........................................................ייש” !,צ

 און שפריכווערטער —)אטוואצק( רלבינשטיין שמואל .40
426-411 ......................................... רעדנסארטן

 — )לענינגיאד( קאגאראלל יעווגעני פראפ׳ .41
. . . טינסאקסים יידישן פון גרונד״סטיכיע

................... ענגליש אץ א״גהאלט און טיטול .42
428-425 .

זאץ. אין שדין זיינען סעקציע היסטארישער דער און עקאנאמיש־סטאטיסטישער דער פון שריפטן די
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