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 סע• ליטערארישער אנהויג סאמע פון האט אנ-סקי ש.
 פאלק- צו אינטערעס גרויסען א ארויסגעוויזען זיינער טיגקייט

 פאלק, פון לעפענס־שטייגער פון ענטפלעקונגען אלע צו לאר,
 ווארט דעם מיט צעצייכענט האט אליין ער וואס דעם, פון

 רוסישען פיינעם דעם דערמיט איבערזעצענדיג אלט^גליכקייט,
 יונגעל־ נאך אז מיר, ווייסען זכרונות זיינע פון •6517 בעגריף

 און איינדרוקען טאג־בוך זיין אין פערצייכענען ער פלעגט ווייז
 דערין עלטערן. זייערע און תלמידים זיינע פון בעאבאכטונגען

 הוש איינגעבוירענער זיין ארויסגעוויזען זיכער שוין זיך האט
 פער־ צו אויך מיר ען3הא חוש דאזיגען דעם פאלקלאר. פאר

 ארבייט זיין ווען ארום, יאהר צעהנדליגער אין וואם דאנקען,
 אנ־ שוין ה$ט פאלקסשאפונג יודישער דער פון געביט אויפן

 סיסטעמאטי־ בעוואוסטזיניגער א פון כאראקטער דעם גענומען
 מא־ גרויסען א זכרון אויפ׳ן געהאט ער האט טעטיגקייט, שער

 גע־ פאלקלאר, יודישען פון וועלט רייכער דער אויס טעריאל
 פאלקס־ פאלקסלידער, יודישע נאך קינדהייט זיין פון דענקט

 ר ע "ד פאעמע זיין אין וכדומה. שפריכווערטער מעשיות,
 האט אנ-סקי וו^ס ווערק, וויכטיגען ערשטעץ דעם—י" א ד מ ש א

 דעם שוין מיר דערקעגען ליטעראטור, יודישער דער געגעבען
 גרוי- זיין אין און פאלקלאר, יודישען דעס פון קענער טיפען
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 מוסטער, א מיר האפען מ מא0ז8 ארבעט רוסישער סער
 פסיכאלא- די פעגריפען האט אב-סקי פילזייטיג און רייך ווי

פאלקם־מענש. רוסישען דעם פון גיע
 פון געביט אויפן ארבייט עפענטליכע סיסטעמאטישע זיין

 צוריק- זיין מיט אן ערשט אבער זיך הויפט פאלקלאר יודישען
 דוב- שמעון מיט בעריהרונג גאהנטע די רוסלאנד. קיין קעהר
 געזעל- עטנאגראפישער יודישער דער פון גרינדער דעם נאוו,

 מארעק, פרץ און גינזבורג שאול מיט פעטערבורג, אין שאפט
 יו- דער מיט אינטערעסירט לעבעדיג אזוי זיך האבען וועלכע
 אר- גרונדליכערע צר אנ-סקין סטימולירט עטנאגראפיע, דישער
 מעהר אלץ זיך פערטיפט ער פאלקלאר. יודישען אין בייטען

 באנד ערשטען דעם אין און פאלקס-שאפונג, יודישער דער אין
 געזעל- דער )"געווידמעט !!6ק0ןןןמ7ס0 זאמעלפיכער' די פון

 רוס־ אין יודען די פון געשיכטע קולטורעלער און שאפטליכער
 פערעפענטליכט אנטייל נאהנטען א נעמט אנ-סקי וואו לאנד"(,

 פאלקס־ יודישע "די אפהאנדלונג זיין (1908 י$הר )אין ער
 אנ-סקיס פובליקאציע ערשטע די ארפייט, דאזיגע די שאפונג".

 עד־היוס נאך בלייפט פאלקלאר, יודישען פון געביט אויפ׳ן
 גרונד- די אויסצופארשען פרוב גרינדליכער איינציגער דער

 ווייזט דא שוין פאלקס-שאפונג. יודישער דער פון שטריכען
 דעם אין בקיאות ברייטע און חוש טיפען זיין ארויס אנ-סקי

 הויפט-גע- דער ענין. פערווארלאזטען אזוי דאן פיז דאזיגען,
 יודי- דער פון ווערק די אין ארויס געפינט ער וואם דאנק,
 מיט פערגלייכענדיג און זיי אנאליזירענדיג פאלקס־שאפונג, שער
 זיין ווערט פעלקער, אייר^פעאישע די פון פאלקס־שאפונג דער

 פיינער דער מיט גוט אזוי שטימט וועלכע ליפלינגס־אידעע,
 הע־ דער וועגען אידעע די איז דאס זיינער. נשמה איידעלער

 מא- גר$בען דעם איבער קראפט גייסטיגער דער פון כערקייט
 גיבורים די פון תקיפות און געוואלד דער איפער טעריאליזם,

כח. פיזישען פון
 מקים—אנ אין תקופה נייע א אן זיך הויבט אן דאן פון

פאלק- יודישען דעם פון מאן גרויסער דער ווערט ער שאפען.
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 זיין נישט אפשר פרט דעם אין האט וואס מאן, דער לאר,
 יודישער דער פון ווערק די זאמעלט ער אונז. ביי גלייכען

 פון קאלעקציע רייכסטע די איין זיך שאפט פןןלקס-שאפונג,
 אויס־ רייך אזוי האט וועלכע רומל־ליטעראטור, יודישער דער

 א שרייבט פאלקס-מעשיות, און לעגענדעס יודישע די גענוצט
 יו- דעם פון אבטיילונגען באזונדערע די וועגען ארטיקלען רייה

 בעהאווענט- טיפע א ארויס ווייזט ער וואו פאלקל$ר, דישען
 דער פאלקס־שאפונג, דער פון וואלד געדיכטען דעם אין קייט

 אייראפעאישער. דער ווי יודישער דער נייער, דער ווי אלטער
 יודי־ דער פאר אינטערעס זיין געווען איז עס גרוים ווייט ווי

 רעצענ- זיין אין פאקט: אזא אגב ווייזט פאלקס-שאפונג שער
 רעדענסארטען" און "שפריכווערטער בערענשטיינס וועגען זיע

 אויף שפריכווערטער פערצעהן רון זב ן ם וי א ער ברענגט
 אין דורכגעלאזט זענען וועלכע "גאט", ווארט איינעם דעם

קאלעקציע, בערנשטיינס
 יודי- פון געביט אויפן טעטיגקייט אי-סקים פון קרוין די

 ערשטער דער אין אנטייל אקטיווסטער זיין איז פאלקלאר, שען
 האראץ באראן פון נאמען אויפן עקספעדיציע "וויסענשאפטילכער

 פאלקלאר". יודישען דעם פון ווערק די זאמלען צו גינצבורג
 איבערגע־ ווערט עקספעדיציע ראזיגער דער פון ^נפיהרונג די

 יודישען בעקאנטען דעם מיט צוזאמען און סקין,—אנ געבעץ
 יודאווין ה׳ פלימעניק סקים—אנ און ענגעל יוליוס מוזיקער
 און וואלין פון פונקטען זעכציק און זעקס איבער ער בעזוכט

 און אלטע פון קאלעקציעס רייכע צוגויף זאמעלט פאדאליע,
 הונדערט(, אכט )איבער פתב-ידן און מוזיי־חפצים זעלטענע

וו. א. א. ניגוגים לידער, לעגענדעס, פאלקס־מעשיות,
 ביי ארט איר אין איינציגע עקספעדיציע-די דאזיגע די

 פאלקלאר יודישען אוצרות גאנצע $בגעראטעוועט האט—אונז
 רעווא- און וועלט־מלחמה דער פון טעג די אין אומקומען פון

 פון מאטעריאל רייכען א געגעבען סקין—אנ אויך האט לוציע,
 משמעות איהם אינספירירט אנ-סקי פאלקס־שאפונג, יודישער דער

 וועל- "צוויי טעאטןזרשטיק פאלקלאריסטישען בעריהמטען זיין צו
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 דעם ארויסגערופען אויך האט און דיבוק" דעי $דער שען
 אינטע• יודישער דער פון קרייזען די אין אינטערעס גרעסטען
 דאזיגען דעם בעארבייטען צו זיך קלויבט סקי—אנ ליגענץ.

 עס אבער בענד(, פערציג אויף יז3) מאטעריאל אומגעהויערן
 פלע- גרויסע דאזיגע די צעשטערט און מלחמה, די אן קומט
 אין אריין לעבען און לייב מיט זיך ווארפט סקי—אב נער.
 פון פעראומגליקטע די פאר הילפם־ארפעט דרינגענדיגער דע־
 אין—פעברואר־רעוואלוציע דער נאך שפעטער, און מלחמה דע'
 אים אז אזוי רוסלאנד. נייעם פון ארפעט פאליטישער דער

 בלויז לעכענס־אויפגאפע. זיין פאר צייט קיין נישט פלייפט
 דעם—ברענגען צו שטאנד צו אים געלינגט ווערק גרויס איין

 אלם—פראגראם" עטנאגראפישע יודישע "דאס פון טייל ערשטן
 אינם עקספעדיציע עטנאגראפישער יודישער דער פון ,אויסגאפע

 אבהאנדלונג )זעלבשטענדיגע גינצפורג הערץ פאראן פון נאמען
 פער- געזעלשאפט(, היסט$ריש-עטנאגראפישער יודישער דער פון

 פון צוהערער גרופע א מיט צוזאמען סקי—אנ ש. פון פאסט
 א. וויינשטיין, ש. פעטערבורג: אין אקאדעמיע יודישער דער

 י. פיקאנגור, י. נעוסיכין, י. לוריא, י. לאקשין, ש. יודיצקי,
 דער אונטער שרייער, ש. רעכטמאן, א. ירברבי, קימעלמאן,
 רוסישען דעם ביי עטנאגראף עלטסטען דעם פון רעדאקציע

 קייזערליכער דער ביי מוזעאום אנטראפאלאגיש־עטנאגראפישעץ
שטערענבערג. י. ל. אקאדעמיע וויסענשאפטליכער

 ארויסגעגעפען, פראכטפול זייטען( 238) פוך דאזיגע דאס
 עט־ יודישער דער פון שטיצער און גרינדער דעם געווידמעט

 האראציע- וולאדימיר פאראן דעם עקספעדיציע, נאגראפישער
 דער פאר פאדייטונג אומגעהויערע אן האט גינצפורג, וויטש

 סקי—אב ש. פון פאררעדע א חוץ א עטנ^גראפיע. יודישער
 נאר ס׳איז וואס "אלץ, זאמלען צו וויכטיגקייט דער וועגען

 גשמיות" אין סע רוחניות אין סיי עבר אונזער פון פערפליבען
 פרא- 2087 יוערק דאס ענטהאלט זאמלער, די פאר כללים און
 ,גלויבונגען ,פארשטעלונגען אלע אויס שעפען וואס ,גען

 פערפונדען זענען וועלכע פאלק, יודישען דעם פון מנהגים



 לויט טויט, בידן געבוירען זיין זינט ש נ זי פ׳ בעגריף דעם מיט
 (3 טראגען, דאס א( קינד: דאם (1 פלאן: פאלגענדיגען דעם

 זכר׳ שלום בן־זכר, ד( קימפעט, דער ג( )באבע(, הייבאם די
 ח( אם, די זויגן, דאס ז( הבן, פדיון ו( ברית, ה( וואך־נאכט,

 בידן קינד פון ערציהונג די י( אבשערעביש, ט( זויג־קינד, דאס
 צום געוועהנען ד$ס א( חתונה: דער ביז חדר פון ן!( חדר;
 ה( מלמד, ד( בעהעלפער, ג( חדר, אין אריינפיהרען ב( חדר,
 דער ו( חומש־חדר, און דרדקי- אין הלמוד סדר און חדר דער

 ט( חדר, פון זיטען די ח( בעשטראפונגען, ז( גמרא־חדר,
 בית־המדרש, אין לערנען דאס יא( בר-מצוה, י( תלמוד-תורה,

 לערנען און ערציהונג יד( לעהרער, דער יג( ישיבה, די יב(
 יוב• פון שידוכים א( חתונה: די [ן!( פריזיוו; טו( מיידל, א פון
 א אבלאזען ג( נדן, יחוס, שידוך, שדכנים, ב( קינדער, גע

 גאב, חתונה־אבשטימען, ד( תנאים, ראשי־פרקים, קנין, שידוך,
 אויפררפע־ וואכען, גילדערנע און זילבערנע די ו( בריוו; מתנות,

 ארים־ מקוד,, אין כלה די פיהרען החופה, יום ז( פארשפיל, ניש,
 בע- איבערנעהמען, חתן דעם ט( בדחן, בלי-זמר, ח( מאהלצייט,

 שבעת חופה־וועטשערע, יא( חופה, די י( בעדעקענס, זעצענס,
 (17 קדושין; און חופות אויסערגעוועהנליצע יב( משתה, ימי

 ווייב, און מאן ב( שוויגער, און שווער קעסט, א( משפחה־לעבן:
 גט, עקרה, עקר, ד.( קרובה׳שאפט, ד( קינדער, און עלטערן ג(

 ח( ירושה, ז( עגונה, עגון, אלמנה, אלמן, ו( גרושה, גרוש,
 גסיסה; יא( קראנקהייטען, י( בטל, עובר ט( זקן, בעל-הבית, א

 לויה, תכריכים, טהרה, חברה-קדישה, מת, א( טויט: דער ז\(
 מלאך ה( שלשים, שבעה, ד( קבורה, ג( קברים, בית־עולם, פ(

 ו( דיבוק, גילגול, טויט, נאכ׳ן נשמה די דומה, מלאך המות,
המתים. תחית גן־עדן, ז( התוהו, עולם כף־הקלע, גיהנום,

 עטנאגרא־ יודישער פאר פראגראם א בלויז איז עס הגם
 גע- איז אליין פראגען די דורך שוין אבער פראגען, אין פיע

 יו- אלטען דעם פאר מאטעריאל רייכסטע דאס געווארען געבען
 די וואס בעדויערן, צו נאר ס׳איז און לעבענסשטייגער, דישען

 אנהויב ארויס איז וועלכע אנ-סקיס, ארבייט גרויסע דאזיגע



x

 *וועלנז יודישער גרויסער דער אומבעקאנט געבליבען איז סלהמה
 באלשעוויקעם די פון רדיפות די צוליב איז אנ-סקי ווען

 וועלכער צו סאציאליסטען־רעוואלוציאנערן, פארטיי דער אויף
 ראטען- פערלאזען צו געווען געצוואונגען אנגעהערט, האט ער

 זיין אין אויך ער האט ווילנא, קיין געקומען איז און רוסלאנד
 יודישער דער פאר ארבייטען צו אויפגעהערט נישט היים נייער

 היסטאריש-עטנא- יודישע די געגרינדעט האט ער עטנאגראפיע.
 נא־ זיין איצט טראגט )וועלכע ווילנע אין געזעלשאפט גראפישע

 פאלק- יודישען איבער ארטיקלען אייניגע פערעבעגטליכט מען(
 גאנץ פון איבערזעצונג יודישע א פערשרייבען צו פלאנט לאר,
 וועגען טראכט און מלמדים, אלטע פון טייטשען די לויט תנך

 ער וואס עטנאגראפיע, און פאלקלאר יודישען בון אוצרות די
 געמוזט זיי און עקספעדיציעס זיינע אין צונויפגעזאמעלט האט

 און דארט היום עד זענען >זיי 'פעטערבורג אין איבערלאזען
(•111 דעם אלעקסאנדער פון מחיי דעם אין "אויפגעה־ט ווערען

 פרובט ווארשא, קיין אריבער שפעטער פאהרט אנ-סקי אז
 עטנאגראפיע, יודישער דער פאר טון צו עפעס כאטש אויך ער
 גרינדונגס־פערזאמק א צונויפצורופען איהם געלינגט *ענדליך און

 געזעלשאפט היסט$ריש־עטנאגראפישע יודיש א שאפען צו לוגג
 *אוין ארבייט לעצטע זיין שוין איז דאס ער אב ווארשא. אין

 מאר־ אויף בעארבייט. פלייסיג אזוי האט ער וואס פעלד, דעם
 >1920 נאוועמבער ״טען8 דעם מאנטאג, זיצונג, דזגר" נאך גען

 אויסגעלאשען פלוצלינג ווערט אווענד אין זייגער א ט5/ האלב
לעבען. זיין

 פארמעגען זיין פון העלפט א אב ער זאגט צואה זיין אין
 היסט$ריש־עטנאגראפישער יודישער דער הלקים: גלייכע אין

 היסטאריש־עטבאגראפישער יודישער דער ווילנא, אין געזעלשאפט
 פון אנשטאלט עהנליכער א און פעטערבורג אין געזעלשאפט
ירושלים. אין ארכעאלאגיע אדער עטנ^גראפיע



 פערעפענטליכט איצט ווערן וואם ארטיקלען, די ווי אזוי
 געשריפען אנ-סקין פון זענ^ן פאנד, פ^רגעלעגטען דעם אין
 לעזער מינים פערשידענע פאר און צייטען פערשידענע אין

 אויך נאר רוסיש, פון און יודיש פון לעזער פאר נאר )גישט
 "בלוט-בלפולים" וועגען ארטיקעל דער למשל, ווי, רוסען, פאר
 באמער- מאנכע זיך חזר׳ען דערפאר סס&ססץ?( 601י31־0ז׳30 אין

 צוליב האפען, מיר אפער איבער. אויספיהרונגען און קונגען
 אויף נעמען געוואלט נישט דרוק, זייטלעך פאר א פערשפ^רען

 קו- ארטיקעל יענעם אדער דעם אין מאכען צו אחריות די זיך
איבערחזרונגען. די בעזייטיגען צו פיורען

רייזען. ז.



 ראפאפארט- שלמה״זאנוויל
 סקי - אג

פאלקלאר םאציאל־פאליטישער דער און



1

 קינסטלער באדייטענדער א געווען איז אנ״סקי אז ווייס, מען
 יודיש אין ווערק ביסעל היפש א איבערגעלאזען האט ער אז און
 יעדעד אין פלאץ חשובען א פערנעהמען מוזען וראם רוסיש, אין און

 רעוואלוציאנער, א געווען איז אנסקי אז ווייס מען ליטעראטור:
 "אגראר׳סאציאליסטישער רוסישער דער פון גרינדער די פון איינער
 "סאציאליסטען־רעווא" פארטיי דער פון מיטגליד א שפעטער ליגע׳/

 צענטער דעם צו נאהנט זעהר געשטאנעץ איז ער אז לוציאנערען",
 דער פון דעפוטאט א געווען איז איז ער אז פארטיי, דער פון

 שפע- און דומא רעוואלוציאנערער פעטערבורגער דער אין פארטיי
" פערזאמלונג "גרינדונגס דער אין טער

 אנ׳אב- זעהר געווען ער איז דעם חוץ א אז ווייס, מען
 דעם געגרינדעט האט ער אז טהוער; פלל יודישער געזעהענער

 צייט סך א אוועקגעגעבען האט און מוזעאום עטנאלאגישען יודישען
 מעשה׳ )ווערטלעך, פאלקלאר יודישען דעם פון זאמלונג דער פאר
 זענעץ וו^ס ניגונים, און שפילען אבערגלויבענס, לעגענדען, לעך,

פאלקס־מאסען(. יודישע די צווישען פערשפרייט
 ער האט קריג דעם פרן צייטען די אין אז אויך, ווייס מען

פון דער פאר הילפס־ארבייט דער מיט אפגעגעבען אינגאנצן זיך



זש״טל^ווסקי חיים ד״ר

בעפעלקערונג. יודישער פערטריבענער היימען איהרע
 פערזענליכען נאהנטען א אין געקומען זענען וואס די און

 דעם פון אליין, אנ-סקין פון עפעס אויך ווייסען איהם מיט בעריהר
 מענשליכער אריגינעלער איידעלער, גוטער, זעלטען דער קרן:

זיינער. נאטור
 הויפט-בעשעפטיגונג די אז ווייסען, וועניגע גאר נאר אבער

 איז אינטערעס גייסטיגען זיין פון צענטער דער לעבען, זיין פון
 רע. פראקטישער דער אין נישט קונסט, דער אין נישט געלעגען

 יודי- דער אין נישט טעטיגקייט, פאליטישער און וואלוציאנערער
 אין נישט אויך און הילפסטעטיגקייט און עסקנות קהלישער שער
מאטעריאל. פאלקלאריסטישען פון זאמלען דעם

 אים פאר איז מאטעריאל פא^קלאריסטישען פון זאמלען דאס
 בע• און טיפערער גרעסערער, א פאר מאטעריאל נאר געווען

 מיט איבערגעגעבען געווען איז ער וועלכער זאך, דייטענדערער
 לעבענס־ זיין פאר בעטראכט האט ער וואס און הארצען גאנצען זיין

 און אויסבילדונג די געווען איז זאך גרעסערע די אט ארבייט.
 צווייג נייעם א פון לפחות וויסענשאפט, נייער א פון בעפעסטיגונג

 וואס וויסענסצווייג א — וויסענשאפט עקזיסטירענדער שוין א אין
 רעזול• וויכטיגע זייער צו פיהרען נאך, מיינונג זיין לויט דארף

מענשהייט. גאנצער דער פון ענטוויקלונג דער פאר טאטען
 אמארי• געווען אנ״סקי איז שאפונגס-פעלד דעם אויף אט

 פון גרויס דער לויט ארן, אמזעלבשטענדיגסטען און גינעלסטען
 דא דארף אויפפאסונג, דער פון טיף דער און פערנעהם דעם

 זיך האבען וואס גייסטער, יענע צו ווערען צוגערעכענט אנ״סקי
 פראגרעסיי יעצטיגער אונזער פון גופא יסודות די וועגען פארטראכט

וועגען. נייע גאנץ איהר פאר געזוכט האבען און קולטור ווער
 נעהנטער יאהרהונדערט דעם פון אנהויב אין בין, איך ווען

 — געשפרעכען פערזענליכע אויס עיקר דער — געווארען באקענט
 פאר" איהם איך האב בעשטרעבונגען, וויסענשאפטליכע זיינע מיט

 געבען: נאמען יא וויסענסצווייג נייעם דעם זאל ער געשלאגען,
 האט ער און פאלק/§ר", סאציאל־פאליטישער "פערגלייכענדער

אקצעפטירט. נאמען דעם



X¥^ז האלקל^ר באליטישער ס$צי$ל דער און אנ-סקי

 א איז אזוינס וואס דערקלערען, קורצען אין דא וויל איך
 אב׳ געווען איז וואס סאציאל׳פאליטישער׳פאדקלאר, פערגלייכענדער

 האפנונגען וועלכע און וויסענס־צווייג דעם אט אין ריכטונג סקים
איהם. מיט פערבונדען האט ער

 טע• אנ׳סקיס איבער איבערבליק קורצען א — קודם באר
 פון בעדייטונג די מאכען קלארער באך אונז וועט וואס טיגקייט,

 אייגענעם זיין פאר שטרעבונגען וויסענשאפטליכע ריין יענע
לעבן.

 ווייס איך ,1865 יאהר אין געווארען געבוירען איז אנ׳סקי
 "טשאש׳ שטעדטעל קליין א אין צי וויטעבסק, אין צי גענוי נישט

 זיך האבען פנים פל על שטאמט, פאמיליע זיין וואנען פון ק".ני
 אויפגע׳ איז ער וואו וויטעבסק, אין בעזעצט פריה עלטערען זיינע

פיס. אייגענע די אויף געשטעלט זיך האט ער וואו און וואקסען
 צרות און ליידען די מיט געווארען בעקאנט אניסקי איז פריה

 אזוי נישט :ניט־יודישע די און יודישע די מאסען, ארימע די פון
 א ביי יחיד בן א געווען איז ער — לעבען אייגענעם דעם פון

 גישט קיינמאל איז פאטער )דער פרוי ערלעכער באלעבאטישער
 א פון היונה איר געצויגען האט וואס היים(, דער אין געווען
 דער אין זיך האט ער וואס סצענעם, יענע פון ווי — שענק

שענק־שטוב. דער אין היים, דער אין זיך ביי אנגעזען קינדהייט

 צו דורשט דער דערוועקט אויך זיך איהם אין האט פריה
 שאפען. שריפטשטעלערישען צו און בילדונג מענשליכער אלגעמיין

 קוים סאציאליסט. אנ׳איבערצייגטער געווארען אויך ער איז פריה
 נאוועלע גרויסע א יודיש אין ער פערפאסט אלט, יאהר זיבעצען

 רואס הויז", יודיש א פון געשיכטע "די :לעבען יודישען דעם פון
 איבערזעצונג רוסישער פרעמדער א אין דערשינען דערנאך איז
 נע׳ איבערגעארבייט אליין איהם פון שפעטער און "וואסכאד" אין

 יאהר א מיט יודיש אין אבגעדרוקט )געווען יודיש אין ווארען
 שטים׳ מזלם "דעם נאמען דעם אונטער מיר, דאכט צוריק, 15

קינדער"(.
 קיץ נישט מאך איך אויב — געווען איז נאוועלע די אט

/
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 יודישען א פון ארבייט קינסטלערישע ריין ערשטע די — טעות
סאציאליסט.
 פארשטומט "שטיפקינדער" די פון אויסארבייטונג דער נאך

 וועניגסטענס, צייט. לאנגע א אויף מוזע קינסטלערישע אנ־סקים
 ער שאפען. קינסטלערישען זיין פון נישט גאר ער פארעפענטליכט

 פריהער אוועק זיך לאזט און בכלל ליטע און וויטעבסק פערלאזט
 דערנאך טולא( לעבען יעפרעמאוו, )קיין צענטראל־רוסלאנד אין

 לענגערער א אויף זיך ער בעזעצט דארטען דרום־רוסלאנד. קיין
 אויך שפעטער און לערעריי דורך לעבען זיין פערדינט ער צייט.
 זאלץ־מינעס, די אין ארבייטער, אנ׳איינפאכער ווי ארבייט דורך
 צווישען טעטיגקייט דער אוועק ער גיט צייט פרייע גאנצע זיין
שאכטיארן. און פויערים דארטיגע די

 א אן ער פיהרט ? ארבייט דאזיגע די בעשטעהט וואס אין
 האט ער ווי פראפאגאנדע, רעוואלוציאנערע און סאציאליסטישע

 דאזיגען דעם פון אפ באלד זיך זאגט ער ניין. געפלאנט? דאס
 זיי פאר באר לייענט ער גארנישט, פראפאגאנדירט ער פלאן.

 ארויסגע• לעגאל זענען וואס ביכלעך, און מעשה/עך פערשידענע
 דורס זיך אליין זיי לאזט און פאלק, דעם פאר געווארען געבען

 זיי וואס דעם, אין זיך פאנאנדערקלייבען און זיך צווישען שמועסן
 ווערען וואס שאלות, יענע אויף נאר ענטפערט ער געהערט. האבען
געשטעלט. איהם

 זיך ער הערט אויפמערקזאמקייט גאנצער זיין מיט אבער
 צו קלאר אליין זיך זוכט געשפרעכען, פויערישע די אין איין

 געווארען אויפגענומען איז ביכל יענץ אדער דאם אזוי ווי מאכען,
 ארויסגערופען האט דאס געדאנקען וואסערע ;צוהערער זיינע פון
 לע׳ יענע אין איין בעזונדערס זיך ער הערט דערביי זיי. אין

 ביי דערצעהלען פויערים די וועלכע פאלקס־מעשהלעך און גענדען
געלעגענהייט. יענער אדער דער

 גע. און געהערטע דאס ער פערשרייבט אהיים געקומען
 רוסישע רייכע גאנצע די שטודירט טאג-בוך, זיין אין זעהענע

 פאלקסבילדונג, פון עגין דעם געווידמעט איז וואס ליטעראטור,
 פאר• - ״נאראדניקעס״ לעגאלע די פון הויפטזעכליך פערפאסט
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 מיט אויסגעפונען, ה^בען אנדערע וואס רעזולטאטען, די גלייכט
 דעם וועגען מיינונג הערשענדע די פערגלייכט אייגענע, זיינע

 וואס פאקטען, יענע מיט ווילען זיין און שאפען, זיין פאלק,
 נאך אווענט )ריכטיגער: טאג נאך טאג אים פאר זיך אנטפלעקען

 אנ׳אומגעהויער אן איהם ביי זיך זאמעלט ביסלעכווייז אווענט(.
 שלוסען אנדערע גאנץ צו איהם פיהרט וואס מאטעריאל, רייכער
 בנוגע אויך ווי פאלק", פון נשמה "די און פאלק דעם בנוגע

 וואס די, איידער פא?ק, און אינטעליגענץ וועגען פראגע דער
געגנער. זייערע ביי סיי נאראדניקעס, די ביי געהערשט האבען

 אונ• ער פערעפענטליכט רעזולטאטען יענע פון טייל א
 )עטיודען ליטעראטורי" נאראדנוי אטשערקי נאמען: דעם טער

 בא׳ "רוסקאיע דער אין פריהער פאלקסליטעראטור( דער וועגען
בוך. א אין דערנאך גאטסטווא",
 דער אויף רושם בעזונדערען קיין נישט מאכט בוך דאס

 אייגענט- איז ער וועלכער פאר אינטעליגענץ, רעוואלוציאנערער
 געלערנטער קלענערער קיין נישט אבער בעשטימט. געווען ליך
 פון ביאגראף דער פריינט, בוזים )טשערנישעווסקיס פיפין ווי

 אין ספעציאליסט א אליין און טשערנישעווסקי און ביעלינסקי
 און בוך דעם מיט זיך פעראינטערעסירט פאלקלאר( סלאווישען

 "וויעסטניק דעם אין ארטיקלען גרויסע צוויי איהם ווידמעט
 )ניי נאראדניטשעסטווא" "נעא נאמען דעם אונטער יעווראפי"

 צו ווענדונג נייע א דערשפירט האט פיפין פאלקסטימלערטום"(.
 דאס איז ווארט. ניי א פאלקסטימלערטום, פון פראבלעם דעם
 אפשר שפעט? צו אדער פריה, צו געקומען אנ-סקיס ווארט נייע

 דעם פאר ריכטונג טעארעטישע א ווי אינאיינעם. זאכן ביידע
 אנ׳אלגע־ ווי שפעט. צו — געדאנק רעוואלוציאנערען רוסישעץ
פריה. צו אפשר — בליק קולטור־פילאזאפישער מיינער

 אנגעקליבענעם דעמאלט דעמזעלביגען, פון סמך דעם אויף
 "נאראד ארבייט: צווייטע א אנ־סקי פערעפענטליכט מאטעריא?

 )אין שפעטער נאך און בוך"( דאס און פאלק )"דאס קניגא" אי
 רעוואלוציע( רוסישער ערשטער דער פון "פרייהייטס־צייטען" די
צאר" אי "נאראד :שטודיע אינטערעסאנטע מערקווירדיגע א
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 האט ארבייט לעצטער דער פאר קיסר"(. דער און פאלק )"דאם
 גופא בוך דאס און פראצעס, א אויסצושטעהן געהאט אב־סקי

 זעל־ דעם צו רעגירונג. דער פון געווארען אונטערדריקט איז
 צורעכענען אויך מען דארף שאפען אנ-סקים פון פעריאד ביגען

 אפגע• געווען שוין איז וואס )"שעפסען"( "אווצי" נאוועלע זיין
 האט נאר ,1892 פון סלאווא" "נאוואיע זשורנאל דעם אין דרוקט

 דער פון בעפעל דעם אויף ווערען ארויסגעריסען געמוזט
צענזור.

 קורצען א נאך און רוסלאנד אנ׳סקי פערלאזט 1892 אין
 פאריז. אין זיך ער בעזעצט שווייצאריע, און בערלין אין בעזוך

 דערנאך איינבינדער, אן ווי פריהער, ער פערדינט לעבען זיין
 געלער• רוסישען בעריהמטען דעם ביי פריוואט־סעקרעטאר א ווי

 צעהן א אנ׳ערך לאווראוו. פיאטר סאציאליסט־רעוואלוציאנער טען
 הויפטבעשעפטי• זיין איז וואס פאריז. אין ער פערבלייבט יאהר
צייט? דער אט אין גונג

 רעוואלוציאנע• די צו בעציהונג נאהענטער אין שטעהט ער
 אקטיווען קיין נישט נעמט אבער שטרעמובגען, און פארטייען

 צייט צו צייט פון "זינדיגט" ער זיי. פון קיינער אין אנטייל
 זשורנאל, א אין אנ׳ארטיקל אדער ווערק בעלעטריסטיש א מיט

 און זכרונות פריהערדיגע פון סמך דעם אויף טאקע אלץ אבער
 זיין רוסלאנד. אין אנגעקליבען געווען זענען וואס מאטעריאלען,

 דער אין און נייעם א דורך צוגעצויגען ווערט הויפטאינטערעם
 בעקאנט זיך רייסט ער פעלד: טעטיגקייטס אלטען צייט זעלבער

 פראנצויזישע די פון שאפונגען גייסטיגע די מיט ווערען צו
 מיט רוסלאנד אין געווארן בעקאנט איז ער ווי פאלקסמאסען,

פאלקסמאסען. רוסישע די פון שאפונגען די
 פראני די אין געהן צו אונמעגליך איהם פאר איז ליידער

 זיין זאמלען צו דארטען בדי שאכטעס, און דערפער צויזישע
 פראנקרייך אין ביכער. די אין זוכען דאס ער מוז מאטעריאל,

 ארויסגעגעבען און געווארען געזאמעלט אן לאנג פון שוין איז
 פון אן זיך ער שאפט פאלקלאר, פראנצויזישער דער געווארען

 רוע- ביכער, פון ביבליאטעק גאנצע א פערדינסטען קארגע זיינע



פ$לקלןןר פאליטישער סאצי^ל דער און ן!ג־סקי

 נישט קיינמאל האט ראדילאל אנשטענדיגער קיין נעמען מענם
 — זיי. אין זיך פערטיפט און זיי אין זיך גראבט און געהערט,

 אהין געצויגען איהם האט עם וואס זעהן, שפעטער וועלען מיר
געזוכט. דארטען האט ער רואם און

 שטודיען זיינע זענען 1902 אדער 190! יאהר דעם אין
 אז אויפגעקלערט, ווייט אזוי געווען שוין פעלד דעם אויף אט
 פון אויסארבייטונג דער פאר נעמען געקאנט שוין זיך האט ער
 :נאמען דעם אונטער ווערק, וויסענשאפטליכען גרעסערען א

 וועלכען אין פאלקלאר", סאציאל־פאליטישער פערגלייכענדער "דער
 פראנצויזישע און רוסישע זיינע ווערען אריינגעארבייט זאלען עם

 גרונט־געדאנקען. זיינע צו אילוסטראציע אן ווי מאטעריאלען,
 אין שפראך, דייטשער דער אין דערשיינען געזאלט האט ווערק דאס

 אין וויסענשאפטען" סאציא.ע פאר פארלאג אקאדעמישען "דעם
 וויסענ־ דער און שתוף א געווען דעמאלט בין איך וועלכען

רעדאקטאר. שאפטליכער
 וויסענ׳ דאס אז געווען, בעשערט נישט אבער איז עם

 טויט לאווראווס נאך ווערען. אויסגעארבייט זאל ווערק שאפטליכע
 אין שווייצאריע, אין זיך בעזעצט און פאריז אב־סקי פערלאזט

 יענער אין קאלאניע. רעוואלוציאנערער רוישיגער קאכיגער, דער
 רעוואלוציא־ דער הויבען גענומען זיך רוסלאנד אין האט צייט

 געהן גענומען האבען העכער און העכער אלץ געוויסער. נערער
 פאר צייט קיין געווען נישט איז עם וואלן. זיינע ברויזן און

ארבייט. וויסענשאפטליכער רוהיגער
 ליטע׳ ריין א איז צייט דער |ט אין טעטיגקייט אנ־סקיס

 —אנדערע נאך מיט—גרינדעט ער רעוואלוציאנערע. און רארישע
 "פער• דעם אין אריין טרעט ער ליגע. סאציאליסטישע אגראר די

 גער- נאך רעוואלוציאנערען". סאציאליסטען רוסישע די פון באנד
 מיטן איינעם אין — אריין ער גייט אויסלאנד פון קומען שונים

 באלד פארטיי. ניי־געגרינדעטער דער אין — פערבאנד גאנצען
 ער אפטיילונג. יודישער איהר פון פיהרונג די איבער ער נעמט
 ער פארט מאניפעסט דעם נאך גאפאנען. מיט טהון צו פיל האט

 פון ארבייטען אלע אין טעטיג איז און רוסלאנד קיין אריבער
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 ט. בי גע זשורנאליסטישען דעם אויף דערהויפט — פארטיי דער
 רייכסטע די אויך זענען 1908 ביז 1902 פון יאהר פאר רי אט
 "אשמדי" דעם אן שרייבט ער שאפען. בעלעטריסטישען זיין אין
 רעוואלו־ יודישע שרייבט נאוועלען, רוסישע בעסטע זיינע און

 רעוואלוציאנע׳ רוסישע און לידער סאציאליסטישע און ציאנערע
 צונויף ער שטעלט פעטערבורג, אין שפעטער, סאטיחעץ. רע

 האבען וואס "פאלקסקאלענדארען", רוסישע אינטערעסאנטע זעהר
 די און מאה שווארצער דער אנטקעגען קאמף דעם צוועק דעם

 פאלק־ די — ברידערליכקייט. אינטערנאציאנאלער פון פראפאגאנדע
זייט: א אן אפגערוקט ווערט ארבייט לאריסטישע

 דער ווידער איהם ביי זיך דערוועקט 1908 ארום ערשט
 פאלק. אנדער גאנץ א בנוגע שוין אבער איהר, צו אינטערעס

 אץ זיין זיין בעת יאהרהונדערט, דעם פון אנהויב דעם אין
 יודישען זיין צו צוריק אום אבסקי זיך קערט שווייצאריע,

 די פון אנהויב דעם אין פערלאזט האט ער וועלכען פאלק,
 יוד א געווארען זיך, פערשטעהט איז, ער יאהרען. אכציגער

 מאטיווען נאציאנאלע ריין פאלקלאר. יודישען דעם צוליב נישט
 גע־ איהם האבען און ברוסט זיין אין געווארען לעבעדיג זענען

 דערביי האט פאלקסשאפען יודישע דאס אבער אהיים. בר^כט
 געווארען איז ער נעהנטער וואס ראליע. בעדייטענדע א לגעשפיט

 זענען מעהר אלץ לעבען, יודישען דעם פון פראבלעמען די צו
 פון עלעמענטן יענע ערינערונג זיין אין געווארען אפגעפרישט

 זיינע אין אויפגענומען האט ער וועלכע פאלקלאר, יודישען דעם
 זיך האט ער וועלכע אויף און יאהרען יונגלישע און קינדערישע

 וואס און לעבען. שפעטערדיגען דעם אין אנגעשטויסען צופעליג
 ערינערונגען די געווארען איהם ביי זענען עם אפגעפרישטער

 אלץ פאלקסשאפען יודישען וועגען און לעבען יודישען וועגען
 צו און פאלק זיין צו געפיהלט זיך ער האט צוגעבונדען מעהר
 צווישען מחיצה יעדע אז פראבלעמען, און /עבעגס־נויטען זיינע
 אין סיי געווארען פערשוואונדען אינגאנצען איז פאלק און איהם

געפיהל. אין סיי געדאנק,
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 נאטירליך, ווי מעהר נישט געווען אנ-סקין פאר איז עם
 *בע פער׳עקשנט אזוי האבען וואס פראבלעמען, דיזעלביגע אז

 פראנצויזישען און רוסישען דעם בנוגע געדאנק זיין שעפטיגט
 מיט פערבינדונג דער אין ארויפשווימען אויפסניי זאלען פאלק,

 יודישער דער אבער מאמין". "אני נאציאנאל-יודישען נייעם זיין
 יודישען דעם וועגען וויסען סיסטעמאטיזירטער א ווי פאלקלאר,

 מאטע• דער געבוירען. געווען נישט גאר נאך איז פאלקסשאפען,
 ווערען צונויפגעקליבען געדארפט ערשט נאך האט דערצו ריאל

 דער צו געפיהרט אנ-סקין האט דאס און ליפען, פאלקס דעם פון
 פאלק- זיין צו און פאלקס-מוזעאום יודישען דעם פון גרינדונג

 שטעט. און שטעט יודישע די איבער עקספעדיציע לאריסטישער
 געווען, זענען געביט דעם אויף ארבייטען זאמעל זיינע ליך.
 אוצרות, די ערפאלגרייך. אונגעהויער דערצעהלט, מיר האט ער ווי

 אומעטום, פערווארפען און צעשפרייט געפונען האט ער וואס
 גע׳ האט ער ערווארטונגען. זיינע אלע אריבערגעשטיגען האבען
 איינגעבען זיך וועט איהם אז געהאפט, האט און פולן פון שעפט

 מיט קאנען וועט ער אז מאטעריאל, פיל אזוי צונויפצוקלויבען
 פאלקלאריסטישער יודישער דער פאר יסוד דעם אוועקלעגען זיי

וויסענשאפט.
 האפנוג• זיינע אלע איבערגעריסען האט וועלט־קריעג דער

 ברע׳ די געטהון גאס א זיך האט היים יודישער דער אויף גען.
 האט און וואולקאן אויסגעבראכענעם דעם פון לאווע נענדיגע

 אונמי׳ פון אויפגאבען די פאדערגרונט דעם אין ארויסגערוקט
הילף, טעלבארער

 בעקאנט. אלעמען זענען לעבען זיין פון יאהרען לעצטע די
 פערלאזען אנ-סקי האט רעוואלוציע באלשעוויסטישער דער מיט

 מא" פאלקלאריסטישע און זאמלונגען עטנאלאגישע זיינע רוסלאנד.
 זיכערע אין מאסקווע אין איבערגעלאזען ער האט נוסקריפטען

הענט.
 ביא" אנגעווארפענעם אייליק דעם אט פון זעען מיר ווי
 טעטיגקייט פאלקלאריסטישע זיין פערנעמט עסקיז, גראפישען

 גרויסער דער שטרעבען. און לעבעז זיין אין אויבענאן דעם
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 צוואנציג א פון משך אין ה. ד. 1902 ביז 1882 פון פעריאד
 פאלקלאריסטישען מיט אויסגעפילט אינגאנצען במעט איז •אהר,

 שטעהען רוסלאנד אין פעריאד לעצטען דעם פון און אינטערעס.
 דעם אונטער ,1914 ביז 1908 פון יאהר, זעקס די איהם פאר

טעטיגקייט. פאלקלאריסטישער אנ׳אינטענסיווער פון צייכען
 "בשוך/ דעם אין ווערען צו קלאר זעהען דעריבער לאמיר

 אנ־סקיס פון טייל גרעסטען דעם זיך צו צוגעצויגען האט וואס
לעבענס־ענערגיע.

ב

 פאר• ריכטיגע קיין געהאט נישט האט וועלט אלטע די
 דעם פון שאפען גייסטיגען קאלעקטיווען א וועגען שטעלונג

 מענשהייט דער פון ערינערונגען קלארע היסטאריש די פאלק.
 אינדיווידואומען איינציגע די ווען צייט, אזא אין אן זיך הויבען
 מאסע דער פון ארויסגעשיידט בולט גאנץ שוין זיך האבען

 פון בערייכערונג די ווען און געהערט האבען ויי וועלכער צו
 אינדי• דעם פון השבון דעם אויף פערגאנגעץ איז קולטור דער

אויפטואונגען. אייגענע ווידואומס
 אדער דער אויפגעשטאנען איז אויגעץ אלעמענם פאר

 האט וואס נאמען, בעשטימטען א מיט ר, ע ב ע ג צ ע ז ע ג יענער
 אדער דער :געזעץ אין רעפארמען יענע אדער די דורכגעפיהרט

 מחנות זיינע געפיהרט האט וואס ד, על ה קריגערישער יענער
 וועמענס דיכטער יענער אדער דער מפלות: אדער זיעג צו

 יענער אדער דער צוהערער: די בעצויבערט האבען עס לידער
 מיט איז ירושה גייסטיגע זייער וואם ר, ע ק נ ע ד אדער נביא
נאמען. זייער אויף געווארען פערשריבען רעכט

 קולטור, דער פון צווייגען אלע אין ענדערונגען אלע
 גע" געמאכט זענען אנ׳אויג, געהאלטען האט מען וועלכע אויף
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 זייער דאנק א איינצעל׳מענשען, אויסערגעוועהנליכע פון ווארען
 בע׳ עמפיריש דער אט טאלענט. אויסערגעוועהנליכען אייגענעם

 אין שוין האט היום, עד אן האלט וואס פאקט מערקבארער
 היסטא׳ פון אנהויב דעם אין ה. ד. — צייטען, אלטע די גאר

 טאפלטער א צו געפיהרט — מענשהייט, דער ביי דענקען רישען
 דעם אויף ביז אנגעהאלטען אפט נאך אויך ווערט וואט אילוזיע,

טאג. היינטיגען
 דאס אז גלויבען, דעם אין בעשטעהט אילוזיע ערשמע די

 פון בליאסק ערשטען דעם מיט תמיד, געווען. אזוי אלעמאל איז
 יחידים, גאט־געבענשטע געווען זענען דענקען, בעוווסטזיניגען דעט
 געבראכט אליין געדאנק, זייער פון מאכט דער מיט האבען וואס

 נייעם א טעכניק, דער אין ערפינדונג נייע א — נייעס, א עפעס
 האט וועלט איבעריגע גאנצע די און געדאנק, נייעם א געזעץ,

זיי. פון איבערגענומען דאס
 בלייבען פלעגט שכל מענשליכער דער וואו דארטען, נאר

 וועל־ א פון בעטראכטונג דער אין פערוואונדערטער א שטעהן
 פון אדער פייער פון ערפינדונג דער — אויפטהו, איז עס כען
 רעליגיעזער הויכער צו א פון אדער — צווענגל, ערשטען דעם

 אלע ווי ערקלערען, וואובדער דעם אט ער פלעגט — שאפונג
 אנ׳איבער- פון אריינמישונג דער דורך איבערהויפט: "וואונדער"

 האט וואס מלאך, א האלב־גאט, א גאט, א קראפט, נאטירליכער
 איבערגעגעבען און "ענטפלעקט" זאכען וואונדערליכע אלע די

מענשהייט. דער
 אין וואס אלץ אז גלויבען, דער געוואקסען עס איז אזוי

 דעם פון געווארען בעשאפען איז קולטור, מענשליכער דער אין דא
 בעוואוסט׳ א אויף יחידים געניאלע די פון אדער יחיד, געניאלען

 אונטער- האט לעגענדע די און אופן, שכלדיגען קלארען זיניגען
 אויסגעשפינען אונבעוואוסט האט און גלויבען דעם אט געכאפט

 וואס ערצעהלונגען, גאנץ־וואונדערבארע און האלב פערשיעדענע
 דער אין שטאמט עס וועמעץ פון וואם ערקלערען, זאלען

קולטור. מענשליכער
 ר׳ ע ס י ו א די עפילו כעראקטעריסטיש זעהר דערביי איז עס
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 יענעם — ך, א ר פ ש מענשליכער ר ע ד פון ג נ ו ט יי ב
 קאלעקטיווען האלב-אונבעוואוסטען דע□ פון וואונדער גרעסטען

 וועלט אלטע די ארויפגעפיהרט נישט אויך האט — פאלקס־שאפען,
 די האבען למשל, גריכנלאנד, אין ענין. דאזיגען דעם אויף

 אריינגעפירט איז שפראך די אז גערעכענט, פילאזאפען מערסטע
 דעם הסכם, דעם דורך אנ׳ערפינדונג, ווי לעבען, אין געווארען

מענשען. סך א פון אפמאך, בעוואוסט־יניגען
 שפראך, א אן פריהער מענשען עס, הייסט געווען, זענען

 דארפען וואם געדאנק: געניאלער א אריינגעפאלען איינעם איז
 מימיק דורך אנדערען דעם מיט איינער פערשטענדיגען זיך מיר
 פער- בעסער פרובען זיך לאמיר מער, א — פינגער-לשון, און

 זיך מיר וועלען קול: אונזער פון קלאנגען די דורך שטענדיגען
 מיר ברידער, פאר, שלאג איך "צונויפרעדעך. קענען בעסער
 בעזוב- מיט בעצייכענען ענינים און זאכען חפצים, אלע זאלען
 וויסען דעמאלט ערשט מיר וועלען ווערטער, מיט נעמען, דערע
 ברידער, פאר, אייך שלאג איך זענען. מיר וועלט וואסער אויף

 — זאך יענע און ״בוים״ רופען מיר זאלען זאך די אט אז
 און טענה׳ט טייל א געפילדער. א און גערודער א ווערט "טיש".

 א איז אויסטראכט נייער דער אז מליצות, הויכע מיט באווייזט
 פון טראדיציעס הייליגע אלע צו להיפוך געהט און פידרעך

 געווארען געהערט נישט קיינמאל איז עס מענשהייט: דער
 קלאנגען דורך פערשטענדיגען זיך זאלען מענשען אז אזוינם,

 אידעע דער מיט מסכים זענען ווידער אנדערע שטים. א פון
 שפראך, א מיט רעדען זאלען מענשען — אנושי״, ״דבור א פרן

 זאל דאס אט גראד אז מסכים, נישט אופן בשום זענען אבער
 לפי "טיש". הייסען גאר זאל יענץ גראד און "בוים" רופען זיך

 כל סוף פערקערט. פונקט אדרבה: אז אויס, קומט דעתם עניית
 זאל וואס אפ, שטיימט מען "שפראכיסמען", די גובר זענען סוף
 זאל וואס קאמיסיע, א אוים קלויבט מען און וגי, רופען זיך

 דקדוק א אן שפראך\ווייל דער פאר גראמאטיק א אויסארבייטען
 קיין /ישט — אליין פערשטעהט איר ווי — זיין דאס דאך וועט

"זשארגאן". א נאר שפראך,
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 רעד, איך וועלכע זעגען צייטען, אלטע יענע אין שוין
 "הסכם". דעם פון אונמעגליכקייט די געשפירט סך א האבען

 "צונויפרעדען" זיך זאלען שפראך א אן מענשען אז נעדאנק,
 פון זיך, צונויפרעדען אויף שפראך א אריינפיהרען זאל מען ווי

 אדער די זאכען וועלכע אויף בעשטעהן, זאל זי קלאנגען וועלכע
 גראמאטי- וועלכע און ווערען אנגעווענדט זאלען קלאנגען יענע

 די פון געברויך דעם ביי אפהיטען זאל מען כללים קאלישע
קלאנגען.

 שפראך אז געדאנק, דער אויסגעוואקסען דעריבער איז עם
 געבוירען נאטור דער פון ווערט מענש דער נאטור׳זאך. א איז

 גערעדט א פערשטעהן צו און רעדען צו פעהיגקייט דער מיט
 געהן צו פעהיגקייט דער מיט געבוירען ווערט ער ווי ווארט,

 אין מענש דער הענד. זיינע בענוצען צו און פיס צוויי אויף
 פארמולירט. שפעטער דאס האט מען ווי )מעדאבער"(, "מדבר" א

 דעם פאר אויך פארגעשוועבט האט פארשטעלונג זעלביגע די און
 דערצעהלט, ווערט עם וואו חומש, אין שטעל יעבער פון מחבר

 צוגע• ער האט אזוי אדמ׳ען, בעשאפען האט גאט נאר ווי אז
 גע. זיי האט אדם און עופות, און חיות אלע איהם צו פיהרט
"נעמען". געבען

 וואונדערליי אזעלכע חשבון פון אראם אבער מען ווארפט
 דערי שווער אנדערע אדער שפראך, די ווי ערשיינונגען, כע

 גע׳ מען האט זיי צוליב וואס קולטור־פראדוקטען, קלערבארע
 דער אדער "נאטור" דער פון הילף דער צו אנקומען דארפט

 פון פענאמענען געוועהנליכערע אלע פאר איז "איבער׳נאטור",
 ער. אנגעגרייטע פארטיג א געלעגען פראגרעס מענשליכען דעם

 "לייזערע• אן איינפאל. שכל׳דיגער זיין און יחיד דער ק^ערונג:
 די זיו קען געגלויבט, מען האט "פעטענס", זיינע מיט ליען"

 פלעג דאם און ארט. פון טהון ריר א נישט קולטור מענשליכע
 טאג׳טעגליכער דער דורך ווערען בעשטעטיגט מאל אלע אייך

פראגרעס. מענשליכען דעם פון ערפארונג
 דעם אט מיט פערבונדען איז וואס אילוזיע, צווייטע די

 קול- מענשליכער דער פון אויבערפלאך דער פון געשעפט בליק,
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 אז פאר, אפט זיך שטעלט מען וראם דעם, אין בעשטעהט טור,
 ליגט נייעס עפעס בעשאפען אין רא/יע יחידם דעם וואו ־דארטן

 איינצי- דער יחיד דער טאקע איז האנט, דער אויף קלאר אזוי
 5 מאין״ ״יש א באשאפט ער אז נייעס: דער פון בעשאפער גער

 רוע־ מיט געהער, יחיד דער וועלכע צו מאסען, גרויסע די או
 און זיטען געדאנקען, געפילען, וועמענס לעבט, ער לעבען מענם

 סאציאל׳ אנ׳אייגענארטיגער מיט ארוס איהם רינגלען עם מנהגים
 נישט חלק ברעקעל קיין האבען — אטמאספערע, פסיכאלאגישער

 עד און ארוים. ברענגט ער וואס "פעטען", געניאלען דעט אין
 פון שיטה דער מיט געהען וואס דענקער די נאך זענען היום

 פרא׳ א איז קולטור די אז ניטשע, אדער עמערסאן קארלייל א
 די אז און אינדיווידואום, געניאלען שאפענדען דעם פון דוקט

 זע׳ — אן זיי רופט ניטשע ווי — פיל-צו-פילע, די — מאסען,
 ווי זאך, אנדער קיין נישט — רעדען צו עמערסאן מיט — נען

קעז". "צערונענער אדער פליי׳/ "מחנה א
 זאל מען אז נאטירליך, גאנץ איז שטאנדפונקט אזא פון

 רואם שאפונגען, יענע מיט אינטערעסירען נישט ברעקל א זיך
 דעם פון פאלקס־מאסעץ, די פון שויס דער אין געבוירען ווערען

 אויף לעבען. אנ׳אייגענארטיגען איהם אין פיהרען און המון־עם
 פון ניצוץ א ענטפ׳״עקען שאפונגען יענע אין קען מען וויפיעל
 אלע סברה, פי על זיי, זענען געניאליטעט, מענשליכער אמתער

 איינצעל־זשעני, איז עס וואסער א פון פראדוקט א געווען מאל
 פאלקס׳ דעם אין געווארען דערטרונקען אה עם נאמען וועמענס

 פון פראדוקט א זענען שאפונגען יענע וויפיעל אויף און ים.
 זענען מאסען, די אין הערשט רואם גייסט, געמיינשאפטליכען א

 צושטאנד, אינטעלעקטועלען יענעם אן אנגעמאסטען געוויס זיי
 קעז". "צערונענעם א אדער פליי", "מחנה א פאר זיך פאסט וואס
 ווערט אינטעלעקטועלען דעם פאר אויסדרוק קירצסטער דער
 דעם דורך געווארען געשמידט איז פאלקס־שאפען דעם פון

 ווערטעל, דאס ארויסגעבראכט האט וואס גופא, פאלקס־שאפען
גולם" א איז עולם "דער ^ז

 גע׳ זיך האט יאהרהונדערט ניינצעהנטען דעם אין ערשט
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 פון ווערט דעם און מהות דעם אויף בליק דער בייטען נומען
 דא זיך האבען געזיכטס־פונקטען נייע "עולם". שאפענדען דעם

 גע- נייע די אט ארן אויג, פארשערם דעם פאר אויפגעעפענט
 אלע אויף נישט און לאיגזאם זעהר אן הויבען זיכטם־פונקטען

 — אימפעט גלייכען א מיט וויסען מענשענס דעם פון פע׳<דער
 — וועלט געבילדעטער דער פון מוחות די אין אריינצודרינגען

 דייטשלאנד אין ארויסגעבראכט געדאנקען׳שטראם, דעם דאנק א
 פילאזא- זייערע אין וואט העגעל, א שעלינג, א הערדער, א פון

 פון שליסלען לעבעדיגע די געשלאגען מעכטיג האבען פיעם
 ליכט־שטראל נייער גאנץ א געפאלען איז "סובסטאנץ", שפינאזאס

 דער אין ראליע זייער און פאלקס-מאסען די פון תוך דעם אויף
פראגרעס. מענשליכען גאנצען דעם פון ענטוויקלונג
 וועלט דער אין איינצעל־זאך קיין קען שפינאזאן לויט

 זיין נישט עקזיסטענץ, זעלבסטשטענדיגע קיין פיהרען נישט
 זעלבסטשטענדיג ווי איינצעל־זאכען, אלע עצמו". בפני "יש קיין
 צו- אריין, תוך אין זענען, אויסדאכטען, נישט זיך זאלען זיי

 איין אין וועלט־ים, איינציגען איין אין איינעם אין נויפגעגאסען
 וועלט־סובסטאנץ. שאפענדער ה. ד. געטליכער איינציגער

 ווי מעהר נישט איז איינצעל־זאך, יעדע ווי איינצעל־מענש, דער
 וועלט־סובסטאנץ. זעלביגער דער פון בעשטעהט וואס כוואליע, א

 אל- דעם פון וויילע א אויף אויף נאר זיך הויבט כוואליע די
צונויף. ווידער איהם מיט זיך גיסט און וועלט־ים געמיינעם

 גרונט־געדאנק פילאזאפישען דעם אט אריבער מען טראגט
 מענשליכען דעם פון וועלט דער אויף בכלל וועלט דער פון

 מא- קאמפאקטע די פאלק, דאס — ים דער דעמאלט איז /עבען,
 דעם אט פון מענש. איינצעלנער דער איז כוואליע די און סען

 פרינציפיעלער גרויסער קיין זיין נישט שוין קען שטאנדפונקט
 נישט קען מען יחידים. געניאלע און מאסען צווישען חי׳״וק

 זשעניען, די און פליי" "מחנה א צו מאפען די פערגלייכען
 דער פון זענען ביידע זיי מלאכים. בעפליגעלטע צו מיר, זאגען

 זיך זאל איינצעל־מענש דער הויך ווי און סובסטאנץ. זעלביגער
 ביז ארויפשפריצען מעג ער — ים, זיין פון ארויסהויבען גישט
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 וואל הויכער א זעהר ווי "לבנה־קושער", א פון הויך דער צו
 זיין איז — מאטראזן, אמעריקאנער די ביי אנגערופען ווערט
 יש גאנצער זיין און ימ׳ס דעם וואס זעלביגער, דער מהות

 וואלען־ דעם בעהערשען וואס געזעצען, יענע דורך בעשטימט איז
ים. דעם פון גאנג

 געדרוב" אויך דערפון אבער איז זייט אנדערער דער פון
 דיפערענצירונג ברעקעל א אן גופא, זיך אין פאלק דאס אז גען,
 יענע אט נישט אויך איז אינדיווידוען, איינצעלנע געבענשטע און

 צו געמיכען האט עמערסאן וועלכע מאסע, גליטשיגע געדיכטע
 און שטיל איז ער ווען אויך ים: איז ים קעז." "צערונענעם

 און בערג קיין איהם אויף נישט זיך זעהען עס און רוהיג
 פאלק ים. איז ים וואלען־גאנג. אויפגערודערטען דעם פון טאלען

 ה. ד. געטליכער, דער פון פערקערפערונג די איז גופא זיך אין
וועלט־סובסטאנץ. ר, ע ד נ ע פ א ש אייביג

 צו פיהרען געקענט האט בליק שפינאזיסטישער אזא נאר
 הער- זינט שאפען. זיין און פאלק דעס פון פערשטענדעניש א

 "תורה דער מיט אינטערעסירען גענומען זיך מען האט דערן
 שעהנקייטען די מיט : פאלק יעדען ביי לעבט וואס פה״, שבעל

 און ווערטלעך זיינע פון קלוגשאפט דער מיט שפראך, זיין פון
 זיינע אין פערבארגען שטעקט וואס שכל, דעם מיט שפרוכען,

 געווארען געבוירען איז עס לעבענס־פיר. זיין אין און מנהגים
 מענש- דער פון צווייג בעזונדער א ווי ר", א ק-ל ל "פא דער

פארשונג. ליכער
 מיר זאלען ווי פאלק? דאס פט, א ש אזוי ווי — אבער

 גייס׳ קאלעקטיווען א פון גופא פראצעס דעם פארשטעלען זיך
שאפען? טיגען

 מעטאפיזישע ריין אלע זיים א אן לאזען דא קאנעץ מיר
 דא איז עס אז אן, נעמען וואס די למשל, ווי ערקלערונגען,

 איבערימענשלי־ און אנ׳אויסער־ — מאכט, רוחניותדיגע מין אזא
 וואס "פאלקס-גייסט", אדער הקודש׳/ "רוח א — גייסט, כער

 דורך נאר און מאסען, די דורך און מאסען די אין ווירקט
י. י ז
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 אזעלכע האבען צייט לעצטער דער אין אז אמת, ס׳איז
 אין קרעדיט געווינען גענומען ווידער אנשויאונגען מעטאפיזישע

 נאטור׳וויסענשאפטליכע ריין די דאנק א פארשער־וועלט, דער
 א און ענטאמאלאגיע דער אין ר ב א פ א פון אונטערזוכונגען

 וואס בערגסאן, א פון ארגומענטען פילאזאפישע די דאנק
 ווי- אויף וויסענשאפט, ריינער דער צו נאנט אזוי זיין צו זוכט
מעגליך. נאר איז דאס פיעל

 אנ׳אויסער• פון געדאנק מעטאפיזישער ריין דער אט אבער
 זיין ביי איז — מאסען, די אין ווירקט וואס גייסט, מענשליכען
 ער וואס שטיצע, גאנצער דער ביי וויכטיגקייט, און גרויסקייט

 נאך פארשער, וויסענשאפטליכע ריין ביי געפינען צו אן הויבט
 דער אין אזוי נאך הענגט אומדערקלערבאר, און טונקעל אזוי

 דענקער, פארזיכטיגען יעדען פאר חוב א איז עס אז לופטען,
 דערקלערונגס׳מיטעל, ווירקליכען א ווי איהם אנצוווענדען נישט

 איהם צוגעבען נישט און איהם, אן אויסקומען קאן מען זמן בל
 מען סיידען הנחה, איינציגע קיין ט פ א ש נ ע ס י וו דער אין

 פאק׳ די פון עדות קלארע די דורך דערצו געצוואונגען ווערט
טען•

 וועלכע מיט פאקטען, יענע פון דערקלערונג דער פאר
 די — וויסעישאפט, פאלקלאריסטישע די זיך בעשעפטיגט עס

 אבער מיר קאנען — שאפען, קאלעקטיווען פאלקס וועגען ע לער
 טראנסצענדענטאלען, א פון חילף דער אן אויסקומען דערווייל

 מיר און ספיריטואליזם, אריבערשטייגענדען וועלט מענשליכע די
 פאקטען די פון עדות די דורך געצוואונגען נישט ערגעץ ווערען

איהם. צו צוצוהערען זיך ערנסטליך
 דערקלע׳ צו כדי אפען, אונז פאר שטעהען וועגען צוויי

 מערקווירדיגע׳ די און פאלקס־שאפען, דעם פון פראצעס דעם רען
 ברענגט שאפען אזא וועלכע אוצרות, יענע פון רייכקייט גייסטיגע

ארויס.
 געוועהנליכען א פון פארשטעלונג די — איז וועג איין

 לעבען וואס אינדיווידואומען, סך א פון טראכטען בשותפוחדיגען
איינעם. אין ארבייט זייער טוען און איינעם אין
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 א אין ענין. דעם דערקלערען וועט ביישפיעל פשוטער א
 ווי געפאלען איז דורכגעפיהרט, האט יעגער-שבט א וואס געיעג,

 ברענגט שבט דער זין. העלדענהאפטסטע זיינע פון איינער קרבן א
 זיך זעצען עלטסטע די און דארף, אין צוריק טראגען צו איהם
איהם. בעוויינען און איהם ארום ארוס

 נאר צער. אין פערזונקען שטיל, מען זיצט צייט לאנגע א
 גע• טאן: טרויעריגען א אין ציען צו אן איינער הויבט אט

 אונטער כאפען אלע און — געשטארבען—געשטארבען—שטארבען
 אים ציהען און ניגון זעלביגען דעם מיט ווארט זעלביגע דאס

 איינער ווידער הויבט דערנאך פארשוויגן. ווערן און וויילע א
 בערן־פלייש" מיט געשפייזט אונז האט וואם העלד, "דער אן:
 ווערט און — שבח דעם אונטער עולם דער כאפט ווידער און

 איינער יעדער צייט. לאנגע א דאם געהט אזוי און אנטשטומט.
 טרויער דעם פאר גרונט נייעם א שבח, נייעם א ארוים ברענגט

 אנדערע באנאל, זענען שבחים אייייגע שבט. גאנצען דעם פון
 *פאע אויפגעבליצטער דער פאעזיע. פון ניצוץ א זיך אין האבן

 דער פון שאפען דעם צו ריכטונג נייע א גיט פונק טישער
מסיבה.

 איהם" נאך טרויערען וועלען וואלד פון בוימער "די —
אריין. איינער שטעלט

 פיי. זיינע ער וועט זיי פון שניצען מעהר "נישט —
אנ׳אנדערער. מוסיף איז — לען״

 און פייל, דער צו זיך ווענדט געדאנק אלגעמיינער דער
 בערן. נאך געלעכצט "האט פייל, די זי, אז ארויסקומען, קאן דא

האלז". בערס צום געפלויגען תשוקה מיט "איז אדער פעט"
 בשותפותדיגען אזא פון וועט ביסלעכווייז ביסלעכווייז,

 העלר, א פון טויט דעם אויף אנ׳עלעגיע ארויסוואקסען שאפען
 דער אויב און שעהנקייטען, פאעטישע אין רייך זיין קאן רואם

 אין צייט לאנגע א לעבען זאל נאמען זיין פערדינט, האט העלד
 אויסלער• ליעד דאס מען וועט שבט, דעם פון געדעכעניש דעם
 און ווידערהאלונגען שטענדיגע דורך און אויסוועניג, אויף נען

 עלע" די קאן עלעמענטען נייע און נייע אלץ פון ^ריינארבייטונג
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העלדען־געזאנג. א אין פארוואנדלען זיך גיע
 — געזאנג, דאס זינגען וועלען עס מענשען מעהר וואם

 אויסבעסערונגען מעהר אלץ — קריסטאליזירונג, לעצטער זיין ביז
 פערשידענסטע די פון איהם אין ווערען אריינגעטראגען וועלען

 פער• אדער ארויספאלען וועלען זאכען באנאלע אינדיווידואומען,
 די נאר איבערבלייבען וועלען פאעטישע די פון ווערען. קירצט

 סא־ א — אפקלויב, געוויסען א פון פראצעס דער בעסערע.
 פיהרען וועט — עטישען, און עסטעטישען ציאל-פסיכאלאגישען,

 וועט פאלק דעם פון ליפען די אין אז דערצו, סוף כל סוף
 — שעהנקייט, געניאלער א אפשר פון ליעד א לעבען בלייבען

 ק ל א פ דעם פון יחיד ן יי ק ס א וו ליד, אזא פנים כל על
ן. ע פ א ש ע ב ט נ א ק ע ג נישט עס אלט וו

 פאראויס, נישט זעצט שאפען קאלעקטיווען פון וועג אזא
 איי• אין דיכטען פון איינעם, אין זיין פון גופא פאקט דער אז

 נייע איז עס וועלכע יחיד דעם אין אויפוועקען זאל — נעם
 געוועהג• זיינע פון גראד געשטייגערטען נייעם א אדער כוחות,

 בכלל, "אין אז כלל, דער אמת בלייבען קאן דא כוחות. ליכע
 פגע- ונוי צ נאר דא האט קאלעקטיוו דער שבפרט". מה אלא

 ארויסגעווארפען און איינעם יעדען פון בעסטע דאס ט אמעל ז
 דאס — אפקלויב סאציאל־פסיכישען דעם פון פראצעם דעם דורך

מינדערווערטיגע. און שוואכע
 א אריינפאלען אבער קאן שאפען קאלעקטיווען דעם אין

 איהם, אין ארויסטרעטען מאל אלע נישט מוז וואס קראפט, נייע
 אויסער- דער איז דאס זעלטען. נישט אבער זיך באווייזט וואם

 ז, א ט ס ק ן־ע ע ם א מ פון צושטאנד פסיכאלאגישער געוועהנליכער
 יעדען פון פעהיגקייטען די אופן זעלטענעם א אויף שארפט וואס

 זיי ורעלכער אויף מדרגה, אזא אויף אויף זיי הויבט און איינעם
 געשטאנען. נישט קיינמאל צושטאנד געוועהנליכען א אין וואלטען

 אויבערפלאך דער אויף ארויפשווימען אויך דערביי קאנען עם
 פערבאר- טיעף ליגען וואס שאפונגס-קרעפטען, און פעהיגקייטען

 ארויס נישט קיינמאל קומען און נשמה מענשענס דעם אין גען
*בי "חבל־הנביאים" דער אום־דערוואכען. טאג־טעגליכען דעם אין
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 פע• די ביי פעראייניגונגען ענליכע ישראל, פאלק אדטען ז־עם
 ביישפי• אובז גיבען בכלל, וועלט אלטער דער אין און ניציער

 און טענץ דורך שאפען. פסיכאלאגיש־געשטייגערטען אזא פון לען
 דורך אנדערן, אויפן איינער ווירקען שטענדיגען און געזאנג

 דורך אנדערען, דעם אין איינער ך י ז ן ע פ ר א ש שטענדיגען
 נשמות אלעמענס אן צינדט וואס התלהבות, מיסטישער כמעט דער
 יעדע פערלירט קאדיר, פאנטאסטישער איין פון פייער .איין מיט

 יעדער גרענעצען. אינדיווידועלע איהרע און קייטען איהרע נשמה
 איז, עס וואונק. האלבען אויפ׳ן אנדערען דעם פערשטעהט איינער

 פער• זיך וואלטען נשמות שווערע אלעמענס זייערע ווי אקוראט
 ארום זיך טראגט וואס בעפליגעלטער, גרינגער, איין אין אייניגט

זשעני. מענשליכען דעם פון וועלטען העכסטע די אין פריי
 רעליגיעזער דער פון פראדוקטען וואונדערבארסטע די

 אץ גרופען אזעלכע פון געווארען בעשאפען אפט זענען פאעזיע
 אויך עקסטאז. מיסטישען קאלעקטיווען דעם פון מאמענטען ־די

 אפט• קאנען נבואה פון ערשיינונגען איבערנאטירליכע געוויסע
 פרא• פסיכישע וואונדערזאמע די דורך ווערען דערקלערט מאל

 עקם׳ קאלעקטיווע אזעלכע ביי געבוירען ווערען וואס צעסען,
צושטאנדען. טאטישע

 וועגען רעדען צו שווערליך שוין איז פאלען אזעלכע אין
 הויפט- דער דא איז כלל דער שבפרט". מה אלא בכלל "אין

 העכע• א אנדערער, גאנץ א ווערען זאל "פרט" דער אז גורם,
 דעם פון כוואליע א — גאט-געבענשטערער, שענערער, רער,

 לבנה• "א טיטל: דעם שוין פערדינט וואס ים, אויפגערודערטען
קושער".

 פון מאמענטען אין איבערלעבונגען וואונדערבארע די אט
 צו נשמה דער פון דערהויבונגען די אט עקסטאז, קאלעקטיווען

 אין דערגרייכט, נישט קיינמאל פריער האט זי וועלכע הויכען,
 גע• נישט קיינמאל פריהער האט זי וועלכע וועגען וועלטען,
 גלויבען ידעם בעשאפען צו גענוג געווען אליין זעגען טרוימט,

 איבערנאסירליכע, אנ׳אויסער־מענשליכע, — הקודש׳/ ״רוח א אין
 פץ מענשען דעם אויף אראב זיך ל^זט וואס קראפט, געטליכע
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 זע• און בילדער געדאנקען, ארוים איהם אין רופט און אויבען
 די מיט אופן, געוועהנליכען א אויף קאן מען וועלכע אונגען,
 בשום פסיכאלאגיע נאטירליכער טאג־טעגליכער דער פון מיטלען

דערקלערען. נישט אופן
 דעם פון — מאסען־פסיכאלאגיע, דער פון וואונדער די

 משונהדיגע איהרע מיט — מאסען־היפנאז, דעם מאסען־עקסטאז,
 נישט גאר ערך לפי האבען — גייסטעס־קראנקהייטען, עפידעמישע

 פאר־ דעם פון אויפמערקזאמקייט די זיך צו צוגעצויגען לאנג
 געדיכטען דעם אין פער׳סודות׳ט פיעל זעהר נאך איז עם שער.

 ווי־ די וואס ליכט, ביסעלע דאס שוין אבער וואלד. טונקעלען
 געגעבען אונז האט איהם, אין אריינגעטראגען האט סענשאפט

 קול־ מענשליכער דער פון געהיימענישען סך א צו שליסעל א
 רעליגיעזען דעם פון סודות די צו ?משל, ווי — טור,

 איב• וואס פראצעס, יענעם צו אויך און — פיהלען, און דענקען
 פראדוקטען, יענע פון ארויסברענגונג די דא: אונו טערעסירט

אלייך. פאלק "דאס זאגט, מען ווי איו, מחבר זייער וואס
 איינצעל• פון איינעם אין צונויוועבען דאס דורך צי

 דאס דורך צי ארויס: ברענגט יחיד יעדער וועלכע פעדים, גע
 פסיכישער איין אין נשמות סך א פון זיך צונויפגיסען
 — וועגען בייזע פון קאמבינאציע א דורך צי ווירקונגס־ספערע,

 פוגם ארויסגעבראכט אופן ן וו י ט ק ע ל א ק א אויף ווערען
 זיי שטעלען דענקער גרויסע סך א וואס קולטור־ווערטען, פאלק

 בעשאפען ווערען וואס פראדוקטען, העכסטע די פאר העכער
יחידים. געניאלסטע די פון

 דער אין זעבען פאקט, דעם אויף אט זיך שטיצענדיג
 יחידים. די אז מיינונגען, געווארען ארויסגעזאגט צייט לעצטער
 ן יי ר א תוך אין איז איצט, לעבען מיר וועלכע? אין קולטור,

 קא- די איידער מהות, קלענערען און טיפ נידעריגערן א פון
 זענען, זשעני דעם פון בעשאפונגען די מאסען־קולטור. לעקטיווע

 ענגע אין איינגעצאמט ג, י ט יי ז נ יי א רוב דאס מען זאגט
 אפ> צופיעל און אינדיווידואליטעט בעשטימטער א פון גרענעצען
 $ריגי• שעהנקייט, גאנצער זייער ביי לעבען. דע□ פון -געריסען
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 בויבעריק" "קיין אפט צו זיי פערקריכען קראפט, און נעלקייט
 פון לעבען דעם פאר נישט ממשות ברעקעל קיין האבען און

 לעבען דאס שורה לעצטער דער אין איז וואס מענשהייט, דער
פאלקס־מאסען. גרויסע די פון

 גרייט איז וואס די, פון איינער געוועץ איז טאלסטאי ל.
 אויס• קולטור, "ציוויליזירטע" גאנצע די זיין צו מבטל געווען

 ער יחידים. געבילדעטע די פון אויסגעווייטאגט און געטראגען
 שטאמען וואס פראדוקטען, יענע צוליב געווען מבטל זי האט
 דירעקט אונז צו רעדט עם וועלכע אין און גופא פאלק דעם פון

נשמה. פאלקס דעם
 אויך נאר טאלסטאיאנער, אידעאליסטישע נאר נישט אבער

 דער אין האבען מארקסיסטען דענקענדע מאטעריאליסטיש אייניגע
 דעם אויף געדאנקען זייערע אין געהן גענומען צייט לעצטער
דרך. זעלבען

 אין פאלקס־געזעלשאפט דער פון פונאנדערפאלען דאס
 געביל׳ קלאס א פון ענטוויקלונג די און אינדיווידוען איינצעלנע

 קולי בעשעפערישער אין ספעציאליזירט זיך האבען וואס דעטע,
 עקא• יענעם מיט צונויפגעפארט זיי מיט ווערט טור־טעטיגקייט,

 פונאנדערפאל דעס צו געפיהרט האט וואס פראצעס, נאמישען
 פון אויסבילדונג דער צו און קאמוניזם, אוראלטען דעם פון

 די וועמען פאר קלאסען, הערשענדע אין ווירטשאפטען איינצעל
קולטור. הערשענדע די בעשאפען האבען זשעניען

 אין איינצעל־ווירטשאפטען אלע פון צונויפגים דעם מיט
 אלע פון אפשאפונג דער מיט און קאמוניזם ארט העכערען א

 אינדיווידואליזי׳ די פערשווינדען אויך וועט קלאסען, הערשענדע
 אנשטאט געזעלשאפט. דער אין מענשען איינצעלנע די פון רונג
 קא• א ווי ע, פ ו ר ג די ארויסטרעטען ווידער וועט יחיד דעם

 איינצעל- די צונויפוועבען אדער וועט וואם שאפערין, לעקטיווע
 מיט אינאייגעם שפינען וועט יחיד יעדער וועלכע פעדים, נע

 צונוים׳ וועט אדער גרופע, דער פון מיטגלידער אנדערע אלע
שטראם. סאציאל־פסיכישען איין אין נשמות אלע גיסען

 וויפיל אויף אונטערזוכען\ צו ^רט דאם דא נישט איז עס
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 פונאנדער זיך געהען אדער שטימען-איין אנשויאונגען אזעלכע
 מע מוז דאס אבער גופא. מארקם קארל פון אידעען די מ מ

 קאמוניסטי׳ דעט פון ליניע דער אויף ליגען זיי אז צו״עבען,
 גרעסטע די וועלכע קריטיק, יענער פון און געדאנקען׳גאנג שען

 הערשענדער איצט דעו־ אויף אנגעווענדט האבען סאציאליסטען
קולטור.

 צו נוטה וועניגער אדער מעהר איז קאמוניסט יעדער
 אינאיינעם אלעמען פון געטון ווערט וואס אלץ אז גלויבען,

 איידער מדרגה, העכערער א אויף ווערען אוועקגעשטעלט דארף
בעזונדער. יעדען פון געטהון ווערט וואס דאם

 דער אין שוין אנ-סקין. ש. מיט געוועץ אויך איז דאס
 געווארען ער איז זיינער יוגענד בעוואוסטזיניגער פריהסטער

 זעהר געווען דעריבער איז און קאמוניסט, אנ׳איבערצייגטער
 פון מהות דעם אויף בליק "קאמוניסטישען" אזא צו גענויגט

 געלייגט ווערען רואם האפנונגען, די צו און פאלקס־שאפען דעם
 גאנצע אונזער ווען צוקונפט, ווייטער דער פאר איהם אויף

 אויף ווערען אוועקגעשטעלט דארפען וועט קולטור מענשליכע
יסודות. אנדערע גאנץ

 סאציאליס׳ א אז נישט, ספק קיין מיר פאר אויך איז עם
 קאלעקטיווען א מאכען מעגליך ווידער וועט געזעלשאפט טישע

 קונסט. און געדאנק פון פע^רער אלע אין שאפען גייסטיגען
 הע׳ סך א ארויסברענגען אפשר וועט שאפען קאלעקטיווער אזא

 וואס די, איידער אויפטו, מענשליכען דעם פון פראדוקטען כערע
 די זיי, געניאל ווי מענשען, איינצעלנע די פון ארוים וואקסען
זיין. נישט זאלען יחידים,

 צוקונפטס׳מוזיק דער פון ניגון שעהנער דער אט אבער
 פון ווערט דעם וועגען פראגע די נישט נאך פערענטפערט

 גע׳ איינגעזאמעלט איז וואס פאלקס-שאפען, קאלעקטיווען יענעם
אהער. ביז ווארען

 וואס חלוק, גרויסען דעם פערגעסען נישט דארף מען
 טי. צ ע י זיינע און פאלק דעם פון שאפען דעם צווישען הערשט

 ליגען וואס בעדינגונגען, די אין און ן ע ג נ ו ג נ י ד ע ב ע 1
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 זעלביגען דעם פון שאפען דעם און אונז, הינטער היסטאריש
צוקונפט. סאציאליסטישער א אין פאלק

 געלייטערט ווערט וואס שאפען, א אז אמת, אפשר ס׳איז
 געי ווערט און אפקלויב סאציאל־פסיכישן א פון פראצעס א אין

 קאלעקטיווען א פון כוחות ניי־געבוירענע די דורך שטייגערט
 שטעהן —בעדינגונגען ע כ יי ל ג יי ב — דארף עקסטאז,

 איזאלירטע, פון שאפען א איידער מדרגה, העכערער א אויף
 געשטעלט דאך דארף טראפ דער אבער מענשען. פעראיינצעלטע

בעדינגונגען". "גלייכע די אויף ווערען
 גע׳ זיך האט עס וועלכע אונטער בעדיגגונגען, די זענען

 אזא פון ^הער, ביז שאפען קאלעקטיווער דער אפשפילען מוזט
 צר צוטרוי פולסטען דעם ארויסרופען קאנען זאל וואס נאטור,

 מיין בעדינגונגען, די — זיי, וועלכע אויף פראדוקטען, יענע
? שטעמפעל זייער ארויפלעגען געמוזט האבעץ — איך

 האט אהער ביז פאלק דעם פון שאפען קאלעקטיווער דער
 מאטעריעלען פון אנ׳אטמאספערע אין אפשפילען געמוזט זיך

 פערשקלאפונג סאציאלער און פאליטישער פון נויט, און דלות
 פערווילדעי און עם־הארצות גייסטיגער פון אונטערדריקונג, און

רונג.
 יענע גראד עם־הארצות און שקלאפעריי ארימקייט, זעבען
 העכסטע די זיך פון ארויסברענגען קאנען וואט בעדינגונגען,

 קא־ דער נישט מוז זשעני? מענשליכען דעם פון פראדוקטען
 פון ארויסברענגען עם־הארצים וועלכע פון עקסטאז לעקטיווער

 ?־ עם־הארצות ווילדער פון פירות גיפטיגסטע העכסטע די זיך
 געמאכט ווערט וואס אפקלויב, סאציאל׳פסיכישער דער נישט מוז
 דעם אין איבערלאזעץ שקלאפען, פארהונגערטע דערשלאגענע פון

 דערשלאגע• א צו אנגעמאסטען איז וואס דאס, נאר פאלקס׳אוצר
? שקלאפען־נשמה פערהונגערטער נער

 און שאלות, שווערע זעהר הארבע, זעהר זענען אלץ דאס
 צר אפ נישט זיך שרעקען וואס דענקער, פערהאן זענען עם

 הא- נאר נישט — בעדינגונגען י ד ט א גראד אז דערקלערען,
 פאלקסי דעם פון ווערט גרויסען דעם פערמינערט נישט זיי בען
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 ארייגצודרינגען געהאלפען איש האבען זיי אדרבא: נור שאפען,
 א וועלכע צו נשמה, מענשליכער דער פון טיפען אזעלכע אין

 חכמה און וויסענשאפט מיט און פרייער זאטער, נארמאלער
דערגרייכען געקענט ניט קיינמאל וואלט גייסט בעלאדענער
 גוזמא געוואלדיגע א זיכער גאנץ—אויגען מיינע איז-אין דאס

 פערדרעהטער היפש א פון הילף דער צו אנקומען מוז מען און
 געטראכט קענען איבערהויבט זאל אזוינס עפים כדי מיסטיק,
 וויפיעל אויף סקי,—אנ מענש דענקענדען מאדערען א פון ווערען

 אי־ צו נייגונג דער פון פריי געווען זיכער גאנץ איז ווייס, איך
 פון צושטאנדען די מאס איז עס וועלכער א אין דעאליזירען
 וואלט אנדערש פערווילדערונג. און פערשקלאפונג ^רימקייט,

 ליכטיגער־ יענער אויף האפנזנגען זיינע בויען געקענט ניט ער
 שא־ קאמוניסטישער דער וועלכער אין צוקונפט, סאציאליסטישער

 פרייהייט,. פון הימלען ליכטיגע די אונטער פארקומען וועט פעץ
וויסען. געלייטערטען און וואוילזיין מאטעריאלען
 פון כוחות די אז געגלויבט, האט סקי—אג אויך אבער

 אפילו אז שטארק, געוואלדיג אזוי זענען פאלקס־שאפען דעם
 אוים־ געקענט ניט האבן האפנונגען הערשענדע אהער ביז די

 געקענט כלל-ניט בדרך—האבען און אימפעט זייער האלטען
 וואט אלץ, פון אינהאלט מענשלעכען טיעף דעם פערדונקלען

פאלקם־נשמה. דער פון ארויסגעוואקסען איז
 גע• דאזיגען דעם אין שטעקט אמת טייל גרויסער א און

 האט שאפען זיין אז גוט, גאנץ ווייס אליין פאלק דאס דאנק.
 לעבען. מענשלעכען דעם פאר ווערט וויכטיגען אנ׳אונגעהויער

 זיי• וועגען רום דער זאגט מאלוויסיא", מימא ניע "פאסלאוויצע
 ד.—פערביי" ניט זיך רעדט ווערטל "א פאלקס־ווערטלעך. נע
 זאך דער פון תוך דעם וועגען תמיד רעדט ווערטל א ה.

תוך. דעם אין אריין דרינגט און
י ד ו י דעם פוץ עדות די איז כאראקטעריסטישער נאך

 וועלכען א פון פריי געווען אודאי נאך איז וואס פ$לק, שען
 דער׳ אויך אבער חכמות". גויס "דעם אידעאליזירען איז עם
 תורה" א להבדיל, איז, ווערטל א גויס "דעס אז מודה, איז יוד
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 נור אז מיינט, ער ווען דערביי, טעות א נור מאכט יוד דער
 אייגע• זיינע לויב. הויכע אזא פערדינט ווערטל א גויס דעם

 ווען נאך, ניט גארנישט מיט שטעהען ווערטלעך יודישע נע
 פעלקער אנדערע פון פאלקלאר דעם מיט זיי פערגלייכט מעץ
"תורה". טיעפער פון פרט דעם אין

 אלע וועגען ווערען געזאגט אויך מוז אייגענע דאם און
 די פאלקס־שאפען. קאלעקטיווען דעם פון פראדוקטען אנדערע

 אלע פון געווארען אנערקענט לאנג שוין איז פאלקס-מוזיק
 זשעניען, אזעלכע אפילו און וועלט, דער פון מוזיקער גרעסטע

 צו עניוותדיג געשעמט, נישט זיך האבען בעטהאווען, א ווי
 א פון רייכקייט מוזיקאלישער דער פאר קאפ זייער בויגען

 די ביי ארויס רופען התפעלות וועניגער ניט פאלקס־מאטיוו.
 פאלקס־ליעד, א פון שענקייטען די מבינלם־עסטעטיקער גרעסטע

פאלקס-לעגענדע. א און פאלקס-מעשה׳לע א
 וואם פאלקס־קולטור, דער פון צווייגען יענע אפילו יא,

 אבערגלויבענם ווילדעסטע די מיט פערבונדען ענג אזוי זענען
 די און ווערטער־נביאות עם־הארצות-די חושכ׳סטער דער און

 צו צוצוציהען אהן איצטער הויבען—פאלק, דעם פוץ מעדיצין
 מעטעאראלאגען ערנסטע פון אויפמערקזאמקייט ערנסטע די זיך
טעארעטיקער. מעדיצינישער און

 מיט געהן מיר קענען איך, רעכען ווייט, אזוי אויף
 געבען צו גריילעך זאל מיר אז ריכטונג, זיין אין סקי׳ן—אג

 זייער אין האבען פאלקס־מאסען "אומוויסענדע" די :פאקט דעם
 לע־ טיעפן א ה$ט וואס אזוינס, עפים ארויסגעבראכט שאפען

 וועלכער אויף מענשען, יעדען פאר בעדייט און בענס-ווערט
 דעסטוועגען פון נאר שטעהן. ניט זאל ער בילדונג פון שטופע

 אמת. דעם אט מיט פארזיכטיג זעהר בעגעהן זיך מען מוז
עם־הארצות די און פערשקלאפונג די און דלות דער
 איג־ געקענט ניט אמת, האבען, פאלקס-מאסען די פון

 פאלקס־שאפען, דעם פון קוואל דעם פערשטאפען גאנצען
 אפט און אים פעראומרייניגען געמוזט געוויס האבען זיי אבער
פערגיפטען. אויך מאל
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 גע- מיר קענען פאלקס־שאפען דעם פרן רעזולטאטען די
 סך א טהוען דאס ווי האנד, דער אונטער אוועקמאכען ניט ווים

 אויך אבער טאר מען מענשען. "געבילדעטע" אויבערפלעכליך
 ברענ־ ניט טאו־ מען און נשמות" "שטומע די פאר קניהען ניט
 דעם פון פראדוקטען די קרבן א פאר מזבח זייער אויף נען

 די וואס אוצרות, די גייסט. אינדיווידואליסטישען שטאלצען
 קרי- דארפען אנגעזאמעלט, און בעשאפען האבען פאלקס־מאסען

 ווע- אבגעשאצט און איבערגעזיפט ווערען, דורכגעמוסטערט טיש
 בלייבען מוזען אבשאצונג דער ביי מאסשטאב דער און רען.

 און יושר אמת, פון אידעאלען "אינטעליגענטישע" אונזערע
 אין ארויסגעוויקעלט היסטאריש זיך האבען זיי ווי שענקייט,

פראגרעם. מענשלעכען דעם פון געשיכטע ליידענפולער דער
 דעם וועגען חלוקי־דעות זיין נאך קענען עס אבער אויב

 א פאר פאלקס-שאפען קאלעקטיווען דעם פון לעבענס־ווערט
 קיין דערפאר קען מענשען, פראגרעסיווען מאדערן־דענקענדען

 אנטראפאלאגישען דעם וועגען זיין ניט סכסוך ברעקעל
 מאטעריאל, יענעם פון ווערט ן ע ש ארי ט ור־הים קולט און

שטודירט. און זאמעלט רויסענשאפט פאלקאריסטישע די וועלכען
 קודס-כל זענען פאלקם־שאפען דעם פון פראדוקטען די

 נא־ די—לעבען דאס וועלכע ווירקונגען, יענע פון אבשפיגלונגען
 נשמה דער אין ארויסגערופען האט—געזעלשאפט די און טור
 צוריק־ און אבשפיגלונגען זענען דאס פאלק. גאנצען א בון

 צו פאלקס־נשמה דער פון צופאסונג די איז דאס שפיגלונגען.
 קולטור־ די צו ארום, זיי רינגלען וואט לעבענס־בעדינגען, די

ענטוויקלונג. איר אין דורכגעמאכט האט זי וועלכע עפאכען,
 צייטען, פון אבקלאנגעץ פאלקלאר דעם אין געפינען מיר

 אב- די מיט אט און פערשוואונדען, לאנג שוין זענען וואט
 ער בעת רעכענען, קולטור־היסטאריקער דער זיך מוז קלאנגען

 סון גאנג דעם אויגען אונזערע פאר אויסריסעווען ווידער וויל
 מיר האבען אזוי ענטוויקלונג. גייסטיגער מענשליכער דער

 יענער פון אבקלאנגען סך א פאלקס־מעשה׳לעך די אין למשל,
ע. ם ע ר ן־ם ע ש נ ע מ ע ט ו ש פ די קאניבאליזס, דער וועז צייט,
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 דעם אין ערשיינונג אנ׳אפטע זעהר געווען נאך איז יי, ר
לעבען. מענשליכען

 אונזער פון געשיכטע די אוים געפינט געאלאג דער ווי
 די אין געפינט ער וועלכע שטיין־פלאסטן, די לויט ערד־באל

 פארשי- אנטראפאלאג דער אויך אויס נוצט אזוי בארג־ריסען,
 פו־ שיידעט און ענטפלעקט ער וועלכע נשמה־פלאסטען, דינע

 ווי- בדי פאלקס-שאפען, דעם פון פראדוקטען די אין נאגדער
 רעלי- אונטולעקטועלער, דער פון וועג דעם אויפצובויען דער

מענשהייט. דער פון ענטוויקלונג מאראלישער און גיעזער
 דעם אויף אט אונז אויף נאך ווארט ארבייט וויפיעל און

 קוקעג- ניט איז, וויסענשאפט פאלקלאריסטישע די פעלד! גייעם
 צייט, הערדענ׳ס זינט אירע ערפאלגען גרויסע די אויף דיג
 וואט דעראבערונגען, קאלאסאלע באמת די אויף קוקענדיג ניט

 ארן ט ד ר א ה נ א מ א דורך געווארען געמאכט איר אין זענען
 אבער אנהויבען. ערשטע אירע אין אלץ נאך ר, ע ז י ע ר פ א

 וואקסט בעדייט און ווערט גרויסען איר פון בעוואוסטזיין דער
 אריינצו־ אהן הויבט און טאג צו טאג פון פעלקער אלע ביי

 די דאנק א—פאלק, יודישען דעם צו אונז, צו אריך דרינגען
סקי׳ן.—אנ ש. עיקר-פון דער—בעמיהונגען

 יריב- די אין גאר נאך ליגט פאלקלאר יודישער אונזער
 געזאמעלט אהן איצטער ערשט הויבט מאטעריאל דער דעלעך.

 מוזעען ענטאגראפישע גרינדען פאר בעוועגונג די ווערען. צו
 סקי—אב ערשט האט פאלקלאר יודישען דעם צונויפקלויבען און

שייט. ערשטע די געמאבט קוים האט זי און אנגעהויבען,
 ווערען אויסגעפיהרט וועלען אויפגאבען וויפיעל אבער

 דער מיט פערענטפערען נאך מען וועט רעטענישען וויפיעל און
י פאלקלאר דעם פון הילף

 קליינינקען איין ברענגען צו ערלויבען דא מיר וועל איך
 פערענט- דארף וואס אויפגאבע, קליינינקער איין פון ביישפיל

פ^רשונג. פאלקלאריסטישער פון וועג דעם אויף ווערען □ערט
 וואוינעי יאהר־הונדערטען און יאהרען פון משך א אין

 האבען אנ׳אייגדרוק פאר וואס גוים. מיט אינאיינע יודען
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 אני דער זיך האט ווי אנדערען? דעם אויף איינער געמאכט זיי
 דעם פון בעוואוסטזיין דעם אין אפגעשפיגעלט גוי פון בליק
 אין אפגעשפיגעלט יוד דעם פון מהות דער זיך האט ווי יוד?
גוי? דעם פון נשמה דער

 וואס לעבענם־בעמערקונגען, איינצעלנע פערהאן זענען עם
 און גוים, די פון ארויסגעטראגען האט יוד יענער אדער דער
 אויף אבער יודען. די פון געוואונען האט גוי יענער אדער דער

 מען קאן מיינונגען און בעמערקונגען פעראיינצעלטע אזעלכע
 צוגע- אומגענויע, צופעליגע, זענען זיי בויען. נישט סך קיין

 מיט׳ן נישט אנ׳אויסנאם, מיט טהון צו האבען אדער איילטע,
בלל.

י ג א ל א כ י ם פ די זאל מען ווען עס, איז אנדערש גאנץ
 דעם אין אויספארשען "גוי" און "יוד" צווישען בעציהונגען שע

 מעשיות לידער, ווערטלעך, די אין מאטעריאל, פאלקלאריסטישען
 אנ> דעם וועגען בעשאפען האט צד איין וואס לעגענדעס, און

 ער ווי זיין, נישט זאל מאטעריאל דער סתירותדיק ווי דערען.
 זיין, זיכער מען קאן גופא, זיך אין ווידערשפרעכן נישט זי־ך זאל
 לע- אמתע אפ זיך שלאגען ווידערשפרוכען די אין אפילו אז

 צופעלי. דאס ווייל כאראקטער־שטריכען. שטענדיגע בענס־זייטען,
 נישט האט אויסנאמהאפטע, און אומגענויע, צוגעאיילטע, גע,

 דער ווייל פאלק, דעט פון זברון דעם אין פערבלייבען געקאנט
 נאר איבערלאזען געקאנט האט אפקלויב סאציאל־פסיכאלאגישער

 כאראקטע• איז וואם שטענדיג, און דויערהאפט איז וואס אזוינס,
פאלק. דעם פון אויגען די אין וועניגסטענס — ריסטיש,

 מאטע- פאלקלאריסטישער פערגלייכענדער דער איז ליידער
 געי געזאמעלט נישט נאך "יוד־און־גוי־פראגע דער וועגען ריאל

 צונויפגע- אנגעהויבען גארנישט נאך — פשיטא א — און ווארען
 ארויסצוזאגען אונמעגליך דעריבער איז עס ווערען. צו שטעלט

 פאקטן פאר א אבער ענין, דעם וועגען פאזיטיווס איז עם וואם
ווערען. בערירט איצטער זיך, דאכט מיר ווי קאנען,

 "וואט רעטעניש: שפאסיגע א פרעגט פאלק יודישע דאם
 שלאפט און נישט, טרינקט און נישט, עסט דאס אזוינס? עס איז
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 האט און פאטער, קיין נישט האט און נישט, רעדט און נישט,
 מענש"? א פארט איז און נישט, שטארבט און מוטעה קיי־ן נישט
 פרעסט. עס נישט: עסט דאם גוי. א ס׳איז איז: ענטפער דער
 "פאפט", עם נישט: שלאפט עם זויפט, עם נישט: טרינקט עס
 נאר פאטער, קיין נישט האט עס "דבדט", עס גישט: רעדט עס

 עס און "מוקערלע׳/ א נאר מוטער, קיין נישט "פאקערלע", א
"פגרט"... עם נאר נישט, שטארבט
 גוף", "בעל דעם "גוי" דעם פון מגושמדיקייט גראבע די
 אונגעהויע- דער אויך און רעטעניש דעם אין אפ זיך שפיגעלט

 אראב אויבען פון קוקט יוד דער וועלכען מיט ביטול, רער
גוי. דעם אויף

פאלקס-לידעל: א זיינעם אין זינגט יוד דער און
גוי. דער איז שיכור אי! אי "אי

 ער, מוז טרינקען ער, איז שיכור
גוי!" א ז י א ער ל יי וו

 אזוי". איז ער "ווייל עם: הייטט ווערסיע אנ׳אנדער אך3)
על־פי־טבע(. שיכור אזא ער איו אווי ווייל ה. ד.

 פון איינעם אויפנעכאפט אויג יודישע דאס האט דא אויך
 לעבען דאס כאראקטעריזירען וואס חסרונות, טרויעריגסטע די

פאלקס־מאסען. גוישע די פון
 ווארט גוט קיין גאר שוין נשמה יודישע די דען האט אבער

 מגושמדיגע די ר נא אים אין ייד דער זעט גוי? פאר׳ן נישט
בריאה? שיכורע

 זאגט וואס ווערטעל, יודיש א ציטירט אויבען האבען מיר
 'עם ווער און תורה׳/ א להבדיל, איז, ווערטעל א גויס "דעם אז

 פער• יוד דער וואס ווערטשעצונג, די איז עס גרויס ווי ווייס,
 זיין, מודה מוזען וועט יענער "תורה", בעגריף דעם מיט בינדט

 זיין און שכל גויס דעם כבוד גרויסען א אפ גיט יוד דער אז
לעבענס־קלוגשאפט.

 אפ שפיגעלט וואס מאטעריאל, גאנצער דער געזאגט: ווי
 יודי. דער געמאבטיאויף האט גוי דער וועלכען איינדרוק, דעם
 גע- בעארבייט נישט און געזאמעלט נישט נאך איז נשמה, שער



פאדקל^ר פאליטישער סאציאל דער און אג־סקי

 וועלכע איינדרוקען, יענע פון מיר ווייסען וועניגער באך ווארען.
 פון פסיכיק דער אין ארויסגערופען האט מהות יודישער דער
 מעשהלע, קליינע א ברענגען דא מיך לאזט — אבער גוי. דעם
 "קליינרוסישע פון זאמלונג דער אין געלייענט האב איך וואם

 פערשטארבענעם דעם פון ארויסגעגעבען פאלקס-דערצעהלונגען",
דראגאמאנאוו. פראפעסאר

 קריגען געקאנט נישט ניו׳יארק, אין דא, איך האב ליידער
 מעשה׳• דעם פון אינהאלט דעם איבערגעבען מוז און ווערק, דאס
זכרון. אויסן לע

 לאזט געבורטס־טאג, קריסטלעכן ערב נאכט, א איינער אין
 הייזער די אין אן קלאפט און דארף א אין אראב קריסטוס זיך
אן: אלעמען ער זאגט איהם, עפענט מען אז און טיר. צו טיר פון

 אייך ביי וועט ער יוד. א פערבייגעהן באלד וועט דא
 איהם גיט געבען. נישט געלד קיין אים איר זאלט געלד. בעטען

ברויט. שטיקעל א
 אזוי פערשוואונדען, איז קריסטוס נאר ווי הוה. כך און

 איבער געהן געבומען האט און יוד א געקומען דארף אין איז
 זיך ער פלעגט אנקלאפען, פלעגט ער נאר וואו און הייזער. די

 או- אבער צווייערל!" א מיר גיט הונגעריג: בין "איך בעטען:
 "לוס- א מיט האנד אנ׳אויסגעשטרעקטע טרעפען ער פלעגט מעטום

 דעם הערען ער פלעגט אומעטום פון איהר, אין ברויט טע"
ענטפער: זעלביגען
 איז אט געבען. נישט דיר מיר טארען געלד קיין ביין, —

נעם! נא, ברויט.
 דעם פון אפזאגען אומעטום זיך פלעגט יוד דער און

ווייטער. געהן און ברויט
 זיך ענדיגט עס וואם מיט נישט, איך געדענק ליידער

 אים מען האט געלד קיין אז נאר, געדענק איך מעשהלע. דאס
גענומען... נישט ער האט ברויט קיין און געגעבן שט ני

 חסרונות, יודישע די נאר נישט בעמערקט גוי דער האט
 גוט א נשמה גויס דעם אויך האט ? מעלות יודישע די אויך נאר

 דארף דאס נישט. איך ווייס דאם — יודען? דעם פאר ווערט
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מאטעריאל. פאלקלאריסטישען דעם אין ווערען געזוכט
 איך האב בעציאונגען יודיש-גוישע די מיט ביישפיל דעם

 פון וויכטיגקייט די אילוסטרירען צו בדי נאר געבראכט דא
 קייץ נישט פאלט מען ווען אפילו שטודיען, פאלקלאריסטישע

פאלקס־שאפען. קאלעקטיווען דעם פון פראדוקטען די פאר כורעים
 — וויסענשאפט, פאלקלאריסטישע די האט אמתן דער אין

 א ארויסגעפינען איצטער שוין מערב־אייראפא, אין עיקר דער
 יע• אדער דעם פאר ווערט בעדייטענדיגען א פון זאכען סך

וויסען. מענשליכען דעם פון צווייג נעם
 שפראך• די פראפיטירט דערווייל האט אלץ פאר מער

 אנ׳אומ׳ געפינען פאלקם־אוצר דעם אין האט רואם וויסענשאפט,
 נישט אבער פארשונגען. אירע פאר מאטעריאל רייכען געהויערען

 קולטור־וויסעג• די אויך האט פאלקלאר דעם פון געשעפט וועניג
 עסטע־ און עטישע די אויסצווייגונגען. איהרע אלע אין שאפט
 זיינע אין איבערבייט דער פאלק, דעם פון ענטוויקלונג טישע

 י ד אנשויאונגען. נאטור-פילאזאפישע און אידעען רעליגיעזע
 בעזוב- זיך האט וואס פאלק דעם פון לעבענס־קלוגשאפט

 ווערט אלץ דאם — ווערטלעך, זיינע אין אויסגעדריקט דערס
 אויסגעטיימשטען ריכטיג און סיסטעמאטיש דעם דורך בעלויכטען
פאלקלאר.

 סאציאלע די גר^ד וואס דערביי. איז מערקווירדיג
 פון זענען פאלק דעם פון אנשויאונגען ע ש י ט י ל א פ די און

 אדער י־געווארען, בערירט נישט גאר אדער פאלקלאריסטיק דער
 אורחא. אגב נאר און אויבערפלעכליך זעהר געווארען בעהאנדעלט

 וויסעג־ פאלקלאריסטישע די וואס דערמיט, זיך דערקלערט דאס
 פון הענט די אין — רוב דאס -- געלעגען אהער ביז איז שאפט

 אויך טיילווייז קולטור־היסטאריקער, און עסטעטיקער פילאלאגען,
 אינטע• אבער זיך האבן וואס פאליטיקער, קאנסערוואטיווע

 הילפס־וויסענשאפט א מיט ווי נישט פאלקלאר מיטן רעסירט
 פילאלאגי• ריין א אויס "ליבהאבער", ווי נאר פאך, זייער פאר

אינטערעס. קולטור-היסטארישען אדער עסטעטישען שען,
 ווידעה סאציאלאגען פאליטיקער'און ראדיקאלע די
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 —עיקר, דער — פאלקס־מאסען, די פון שאפונגען די אין האבען
 קרעם־ קאנסערוואטיווע יענע פון איינע פויערשאפט,-געזען דער פון

 פער- זענען וואס און סיסטעם אלטען דעם שטיצען וואם טען,
 אלטער גאנצער דער מיט אינאיינעם פערשווינדען צו משפט

זי וועלט. סאציאלער און פאליטישער
 וואס פארשער, ראדיקאלען א געפינען מיר ווען זעלטען

 אל׳ פ סאציאל־פאליטישער דעם אויף וואג לייגען זאל
 דער פון צווייג יענעם אנרופן רעכט מיט מעג מען ווי קלאר,

 די מיט בעשעפטיגען ספעציעל זיך זאל וואס פאלקלאריסטיק,
 און סאציאלע די פון בעקומט פאלק דאם וועלכע איינדרוקען,

 האט )אווי לעבט. עם וועלכע אונטער בעדינגונגען, פאליטישע
 פאלקס׳לידלעך, מיטעלאלטערליכע אייניגע ציטירט למשל, ענגעלס,

 פון קדאסען-קאמף דער אפגעשפיגעלט זיך האט עם וועלכע אין
פריצים(. בעהערשענדע זיי די אנטקעגען מאסען ארבייטענדע די

 פאלק׳ סאציאל־פאליטישען אזא פאר אבער מאטעריאל דער
 אויגען די אין זיך ווארפט ער רייכער. אנ׳אונגעהויער איז לאר

 פון געווארען געזאמעלט איז וואס ביכעלע, יענעם אין אפילו
 ווערטלעך, אזעלכע שפריכווארט. יודישען דעם פון אוצרות די

 זיך מען רייבט גביר, א ארום זיך רייבט מען "אז ווי: למשל,
 דער פאפע", אויף קוים מען האט יגיע־כפו "פון לאך", א אויס

 לאזען אנדערע, פיל נאך און קערבל", דעם צו געהט קערבל
 דערשיי. סאציאלער דער צו שטעלונג פאלקם דעם דורכבליקען

ז "ארעם". און "רייך" פון גונג
 ערשיינונגען סאציאל׳פאליטישע פון פעלד דאם אט גראד

 דעם געשטודירט האט ער בעת אנ-סקין, אינטערעסירט האט
 דערמאנט שוין האב איך פאלקלאר. פראנצויזישען און רוסישען

 דייטש( )אין ארבייט גרעסערע א ארויסצוגעבען פלאן זיין וועגען
 סאציאל-פאליטישער פערגלייכענדער "דער נאמען: דעם אונטער

 געזאלט האט וואס ארבייט, דער פאר מאטעריאל פאלקלאר".
 זעלבסטשטענדיגען נייעם א פאר פונדאמענט דעם אוועקלעגען

 געהאט ער האט פארשונג, פאלקלאריסטישער דער אין צווייג
יסודות. טעארעטישע זיינע געווען קלאר אויך זענען איהם גענוג.
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 שטו׳י דעם אין האט ער צי בעקאנט, נישט מיר איז >ס
 געהאט נאך לעבענס-יאהרען לעצטע זיינע פון פעריאד רעמדיגען

 טעארעטיי וויכטיגער זעהר דער אט וועגען טראכטען צו צייט
 פערעפענט• וועלען מאנוסקריפטען זיינע אלע ווען ארבייט. שער
 דעם מיט זיך לאזט עם צי זען, קאנען מען וועט ווערען, ליכט

 דעם אויספיהרען איבערגעלאזען, האט ער וועלכען מאטעריאל,
געפלאנט. איהם האט ער ווי אזוי בנין

 סאי ווערען אויסגעבויט אמאל אבער וועט גופא בנין דער
 זיין וועט אויסבויען, נישט איהם זאל עס ווער און סאי. ווי

 אנ־סקיס פערבייגעהן קאנען נישט געשיכטס־שרייבער קינפטיגער
 ארביי• פאלקלאריסטישע פערעפענטליכטע די שוין ווייל נאמען,

 גי• — צאר׳/ אי "נאראד בוך: דאס עיקר, דעם — זיינע, טען
 פאר נישט אויב ווערען, בעטראכט זאל ער רעכט, א איהם בען

 איז וויסענשאפט, נייער דער פון ר ע ד נ י ר ג די פון איינעם
 און פארלויבער טאלאנטפולסטע איהרע פון איינעם פאר לפחות,

פיאנערן.
 וויכטיגסטען דעם אויף אנדייטען דא איך וויל סוף צום

 פונאנדערגע• זיך זענען מיר וועלכען אין פונקט, טעארעטישען
 ביידע זענען מיר אפילו ווען רועגען, פערשידענע אויף גאנגען

גרונט־געדאנק. זעלביגען דעם און איין פון ^רויסגעגאנגען
 יענער פון בעפרייט לאנג שוין זיך האבען ביידע מיר
 געכאפט שוין האט מענשהייט די אז גלויבט, וואס דאגמאטיק,

 פאהרען שוין קאן און גריווע דער פאר אמת אבסאלוטען דער
איהם. אויף רייטענדיג

 אין לפחות אז קלאר, געווען איז ביידע, פאר אונז, פאר
 דערוויי• וואס וויסען מענשליכען דעם פון עולמות העכערע די

 מאטעמאטישער דער פון און מאטעמאטיק דער פון זיך טערען
 אבסא• וועגען רעדען צו חוזק א פשוט איז נאטור־וויסענשאפט,

 ווייטער, נאך געגאנגען איך בין פרט דעם )אין אמתן. לוטע
 די מאטעמאטיק, דער פאר אויך האב איך ווייל ער, איידער

 מענשלי• גאנצער דער פאר און נאטור׳וויסענשאפט מאטעמאטישע
 געמאכט נישט געבויט, זענען זיי וועלבער אויף לאגיק, כער
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 )לפחות אמת׳ן גערופענע אזוי אלע אויסנאם( בעזונדערען קיין
 ענין, דעם אזוי נישט אב שפיגלען "עולמות"( העכערע די אין

 גלויבען וואס נשען, ע מ די ווי רעדען, זיי וועלכען רועגען
 וועגען אדער גאט וועגען מיר, זאגען געדאנקען, די זיי. אין

 זא. ביידע די אין גלויבען וואם די פון סאי — קלאסענקאמף,
 סך א כאראקטעריזירען — זיי, לייקענען רואם די. פון סאי כען,

 מעג־ אומגלויבענדע אדער גלויבענדע די פון מהות דעם מעהר
 קלא. בון מהות דעם אדער גאט פון מהות דעם איידער שען,

 נאר אנ׳אמת איז און סוביעקטיוו, איז אמת ר ע ד ע י סענקאמף.
איהם. אין גלויבט וואס דעם, באר

 גע. אין וועגען אונזערע זיך האבען אן דא פון אבער
פונאנרערגעשיידט. דאנק

 מהות העכערער א איז קאלעקטיוו דער אז האלטענדיג
 — געבילדעטסטער, דער אפילו — יחיד, איינצעלנער דער איידער

 סוביעקטיווער א ווי פאלקס־שאפען, קאלעקטיווער דער אז און
 איידער שאפען, אין העכערער א איז פאלק, דעם פון שאפען

 "סו־ נאר ארויס אויך דאך ברענגט וואס אינדיווידועלער, דער
 פער- צו גענויגט געווען אפט צו אנ-סקי איז אמתן, ביעקטיווע"

 "סוביעקטי. די צוליב אמתן "סוביעקטיווע" אייגענע זיינע בייגען
 אזוי זיין נישט פנים: כל על — פאלק, דעם פון אמתן ווע״

 ער וואו דארטען, אמת אייגענעם דעם אויף איינגע׳עקשנט
פאלק. דעם פון אמת דעם מיט צונויף זיך שטויסט

 דער אין דאס זיך האט לעבען פאליטישען אונזער אין
 אויך _ זאכען אנדערע צווישען — ארויסגעוויזען צייט לעצטער

 פון פראגען די אין זיינער ווייכקייט אומגעהויערער דער אין
 איז פרט דעם אין וואס — ערציהונג, רעליגיעזער יודישער דער
 קאמפראמיסען אויסערסטע די אויף געהן צו גענויגט גערוען ער

וועלט. יודישער פרום־גלויביגער דער מיט
 גע. אזא: געווען אלעמאל אבער איז געדאנקען־גאנג מיין

 "אמת", מיין סאי אז מעגליכקייט, די צוגעבען איך מוז וויס
 "אמתן" קיין גאו־ אריין תוך אין זענען "אמת" "זייער" סאי

 אלע זיי ווייל — ווארט, דעם פון זין אלטען דעם אין — נישט,
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 אבער גדר. סוביעקטיווען דעם פון ארויסשכרונגען נישט קאנען
 בעת אנ׳אמת, אמת מיין איז אויגען, ע נ יי מ און ר י מ פאר

 א פאר וואס מיט שקר. א אויגען מיינע אין איז אמת, זייער
 מייגע אין איז וואם שקר, א פון אבזאגען מיך איך זאל רעכט

 אויגען מייגע אין אויך איז וואס שקר, א צוליב אנ׳אמת, אויגען
שקר? א

יאר בעל א דעם צו געקומען איך בין אופן אזא אויף
 )"אפילו סיק!" נאן עגא אק סיק- פאטרעס אמענס "סי ן ישע ד

 אזוי"(, נישט ס׳איז איך, זאג אזוי, ס׳איז זאגען, אבות זלע ווען
 האט דאס איידער דרך, טעארעטישען אנדער גאנץ א אויך נאר

אבעליאר. געטהון
 אונזער אין כוחות רעאקציאנערע די צו ווייכקייט אג־סקיס
 אבער האב איך געקרענקט. שטארק מיך האבען פאלקס׳לעבען

 איהם, אויף רוגזא ברעקעל קיין הארצען אין געטראגען גישט
 די צו ווייך זיין מעג מען אז האלט, איך ווייל דערפאר נישט

 און פריינד דער געווען איז ער וואס דערפאר, גישט און ווייכע,
 אבסא- די וואס דערפאר, נאר לעבען, גאנצען מיין פון ברודער

 כאראקטער: זיין פון צארטקייט און איידעלקייט ריינקייט, לוטע
 נשמה זיין אין געלעבט האט וואס פאלקס־ליבע, הייסעסטע די

 האט וראם וועלט־אנשויאונג, יענער פון ברייט און הויך די און
 געווען פאל דעם אין זעגען רוייכקייט, זיין צו געפיהרט אים
 פריינד און ברודער דעם פאר מליצי־יושר בארעדעוודיגסטע די
לעבען. גאנצען מיין פון



 און פאלקם־גייסט יודישער דער
שאפען( זיק

 פריי־ "אייזענפאתנקרייז", ווילגער פון לאסאל אין געהאלטען רעפעראט, *(
 השפלה", יצי5מ "חברה דער פון אראנזשירט .1918 נאוועמפער ־טען8 דעם טאג
 רעפערענט דעם האט וועלצער עולם, קאלאסאלען 8 צוגעצויגען רעפעראט דער האט

 פערעפענטליצט רעפעראט, דעם פון בעריצט דער אוואציעם. שטורמישע געמאצט
 אנערקענט איז ,207-264 אא נייעס״, ״לעצטע ווילנער די אין רייזען ז. סון

סטענאגרצפישער. כמעט אלם אנ-סקי ש. פון געווארען



 נאציע, פאלק, בעגריפען די פון אן הויבט רעפערענט דער
 פאלקסשאפונג, און פאלקסטימליכקייט ציוויליזאציע, און קולטור
 און גערעדט פיל אזוי יאהרען לעצטע די מ׳האט וועלכע וועגען

 זיך אבצוגעבען נויטווענדיגקייט די ווייזט-אויף און געשריבען,
 פשוט׳ע גאנץ דאזיגע די פון עצם דעם וועגען חשבון קלארען א

 גאנץ א אריין אפט אבער לעגט יעדערער וועלכע אין זוערטער,
 שטעלט ער אומפערשטעהענישען.' צו ס׳ברענגט רואם זין, אנדערן

 אויף און פאלקסשאפונג בעגריף דעם אויף אב בעזונדערס זיך
 אנאלי- שאפונג. אינדיווידועלער און איהר צווישען חילוק דעם

 דער ברענגט פאלקסשאפונג, דער פון אטריבוטען די זירענדיג
 שיידען וואט איהרע, הויפט־סימנים ,דרי די ארויס רעפערענט

 בנוגע איז ערעטענס שאפונג. אינדיווידועלער דער פון אב זי
 רעדען צו שייך נישט פאלקסשאפונג דער פון פראדוקטען די

 שאפען; זייער פון צייט דער וועגען און פערזאן דער וועגען
 זייער פון שטעמפעל אינדיווידועלער דער נישט ליגט זיי אויף

 פאלק. גאנצען דעם פון חותם קאלעקטיווער דער נאר שעפער,
 אדער פאלק גאנצען דעם ביי אנגעבומען זיי זענען צווייטענס,

 פון איבער זיי געחען דריטענס, פאלקס-גרופע. גאנצער א ביי
פארם. טראדיציאנעלע אדער רעליגיעזע א ווי דור צו דור
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 מיט אינגאנצען כמעט לעבען פאלקס־מאסען פרימיטיווע די
 האק, די—זייערע קולטור מאטעריעלע די אויך פאלקם־שאפען.

 פאלקסטימליכען בולט׳ען א טראגט—אקער דער שפינדעל, דאם
 ערשטער דער האט עם ווער אומבעקאנט, ס׳איז כאראקטער.

 זענען דור צו דור פון אינסטרומענטען, דאזיגע די געשאפען
 פאלק. גאנצען ביים אנגענומען זענען און אריבערגעגאנגען זיי

 זענען פאבריק די דרעש-מאשין, די זייגער, דער פערקעהרט
 צווישען חילוק דעם שאפונג, אינדיווידועלער פון פראדוקטען

 אויך אילוסטרירט שאפונג אינדיווידועלער און פאלקסטימליכער
 צי. מלבושים, ארכיטעקטור, פון ווערק די אויף רעפערענט דער

 פון פאלקס־ארכיטעקטור, פון פארמען בעשטימטע פארהאן דונג.
 . פון■ מוסטער, געוויסען א לויט הייזער בויען צו שטייגער דעם

 טרא- פארהאן וכדומה. שניצונגען דיזעלביגע מיט זיי בעצירען
 למשל,! אזוי, ציהרונגעך און מלבושים פון פארמען דיציאנעלע

 טרא-' דער שטריימעל, דאס זופיצע, יודישע אמאליגע די זענען
 ברוסט־טי- דאס שטערן־טיכעל, דאם פערל, שנור דיציאנעלער

 זענען! וואס פארמען, זענען זיי פאלקס־טיכלעך יודישע—כעל
 אנגענומען. דורות פון משך אין און גופא פאלק פון געשאפען

 היינטיגע די וועגען זאגען נישט מען קאן דאס וואס איהם, ביי
 פר?־( א זענען וועלכע ציהרוננ, מינים היינטיגע די און קליידער

 שטעמפעל. דעם זיך אויף טראגט וואס מאדע, דער פון דוקט
5 שעפער. אינדיווידועלען איהר פון

 צו אויך געהערט וואס קולטור, מאטעריעלער דער פון
 פון וויסענשאפט דער פון טייל א איז און פאלקס־שאפונג דער
 גייסטי- די צו אריבער לעקטאר דער געהט עטנאגראפיע, דער

 אויף ווייזט ער וועלצע אין פאלקס־שאפונג, דער פון ווערק גע
 אילו- שאפובג, אינדיווידועלער דער בנוגע הילוק דעמזעלביגען
 פאלקס־לידער, פון עצם דעם פון אנאליז דעם דורך סטרירענדיג

וו. אז. א. פאלקס־מעשות
 אויסדרוק צום קומט וואס פאלקס-שאפונג, גייסטיגע די

 פערשפרעצענישען, ,שפרעכענישען ,סימנים מנהגים, די אין
 משלים, רעטענישען, ווערטלעך, גלייכווערטלעך, פאלקס־ר-ואות,
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א יט ל וטי א אין ווערען איינגעטיילט קאן מעשיות, לידער,
 נוצען, געוויסען א אויסען איז וואס פ^לקס־שאפונג. ר רע

 צו מנהג דער למשל, מנהגים, די פאלקס־רפואה, די למשל י1ו
 צי קומט!", "סקאצעל בעגריסונג דער מיט גאסט א בעגעגענען

 אין און גל., ד. א. געזונד!" "צו נאס א אויף זיך $ברופען
 גע- צו אויסען איז וואס פאלקם־שאפונג, עסטעטישער

 איז שטענדיג נישט איבערלעבונגען, עמאציעס, עסטעטישע בען
 למשל, אזוי, גרענעץ. שטרענגע א דורכצרפיהרען מעגליך דא

 פאלקס- אוטיליטארער צו אויך געהערען גלייכווערטלעך קאנען
 א טראגען לעבען, דאס נארמירען צו זוכען זיי ווייל שאפונג,

 טייל דער אין אריין זיי געהען דאך כאראקטער, דידאקטישען
פאלקס-שאפונג. עסטעטישער דער פון

 ווערן פאלקש-שאפונג דער פון ווערק עכט־ליטערארישע די
 דיסציפלין- בעזונדער א אין עטנאגראפיע דער פון אויסגעטיילט

 טע- דער פון ברייטקייט אומגעהויערער דער צוליב פאלקלאר.
 דער טיילט אווענדען, צעהן א לכל-הפחות פאדערט וואס מא,

 יודישע די נאר רעפעראט ערשטען זיין פאר אויס רעדנער
 זייער וועגען נאר אלגעמיין, אין נישט דאס, אי פאלקס-מעשיות

גרונד״מאטיוו. זייער וועגען געדאנק, סאציאלען
 צו אינטערעס אזא ארויסצעווייזען כדאי אבער דען איז

 אדער אייניקעל, איהר באבע א ס׳דערצעהלט וואס מעשיות, די
 אב- אזוי דען עס לוינט אויווען? אונטער׳ן קלויז אין בטלן א

 אומווי־ און פראסטסטע די פון מעשיות די מיט זיך צוגעבען
 אויף אב זיך שטעלט און רעדנער דער פרעגט—סענדיגסטע?

 פאלקס- האלט וואס עולם, ברייטען דעם פון מיינונג דער
פער קיין גאר (,*באבע־מעשיות נארישקייטען, פאר מעשיות

 בבא־מעשה, דער פץ באבע־מעשיות אויסדרוק דעה שטאניט אייגענטליך *(
יי אויף ערזעצט3אי מאי ערשטען צום ק^ראלעווימש". "באווא וועגען מעשה דעד
 שיעוד• א $הן אין ארויסגעגעבען שפעטער און 1507 אין בחור אליהו פון דיש

ר 4 אויפלאגען.
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 איבער גיט רעדנער דער ספר. געדרוקטען א מיט נישט גלייך
 פאלקלאריסט דער וואס שוועריגקייטען, די נסיון אייגענעם פון

 דער פאלקס-שאפונג. פון ווערק די בעשרייבען ביים בעגעגענט
 איבערצוגעבען שעמעוודיגקייט פון געפיהל א האט פאלקס־מענש

 בטלן א אדער באבען א פון געהערט האט ער וואס מעשה, א
 געדרוקטע א געקענט וואלט איך רוען "אט אויווען. אונטער׳ן

 איבערגע־ כבוד גרעסטען מיט׳ן אייך עס איך וואלט זאך,
געבען!"

 דעם פון געפיהל א ווי מעהר נישט איז דאם ^בער
 אומגעהוי- דעם האט פאלקס־שאפונג די פאלקס־מענש. פשוט׳ען
 פראדוקטען אומשטערבליכסטע די גרעסטע, די ווערט. ערסטען

 דער פאלק. פון שאפונגען די נ^ר זענען גייסט מענשליכען פון
 רי•8" גריכישע די דאמאיאנטי", און "נאל אינדישע די תנך,

 שענ•" פראנצויזישע די "ניבעלונגען־ליד׳/ דייטשע דאס סעע",
 "קא• פינישע די סאנען, סקאנדינאווישע די זשעסט", דע סאן

 און פאלקס-שאפונגען. זענען—בילינעס רוסישע די לעוואלא׳/
 שאפען אינדיווידועלען דעם פון ווערק געניאלסטע די אפילו
 סאפאקלעס׳עס ווי פאלקלאר, פון גרונד אויפ׳ן אויפגעבויט זענען

 קיכאט", "דאן סערוואנטעס "האמלעט׳/ שעקספירס טראגעדיעס,
 פרצ׳עס ,לודמילא״ און "רוסלאן פושקינס ,״קין״ בייראנס

 מאטעריאל, דער טעמא, די וואו געשיכטען", "פאלקסטימליכע
פאלקסטימליך. דורכאוים איז קערנדעל דאס

 דער פון בעדייטונג גרויסע די ווייזט־אויף רעפערענט דער
 אויך שטאנדפונקט. קינסטלערישען פון .נאר נישט פאלקס־מעשה

 וויכטיק. אומגעהויער פאלקס־מעשה די איז פעדאגאגיק דער פאר
 דער־ דעם צו קינד דעם פון בריק א איז פאלקס־מעשה די

 זיך מיטעל דאס זיי געפינען פאלקס־מעשה דער אין וואקסענעם,
 שטיי" זיין אויף עס פערשטעהט יעדערער הגם צונויפצורעדען,

 וויסענשאפט, דער פאר אויך פעדאגאגיש, נאר נישט און גער.
 אין פסיכאלאגיע דער פאר פאלק, א פון געשיכטע דער פאר
 .וויכטיגקייט העכסטער דער פון מאטעריאל מעשה׳לע דאם

אין שיכט, גע$לאגישע א היסטאריקער פאר׳ן איז פאלקס־שאכונג



19 שא&ען. זיין און פאלקס־גייסט יודישער דער

 נאכצו- שפורען ווייטע און ברייטע ענטדעקען קאן ער זועלכער
 ווארט איין פאלק. א פון לעבען פערגאבגענע לאנג דאס פארשען

 אויפצובויען פארשער פאר׳ן קלעקט פאלקס-ווערק א פון אמאל
 לע- דעם וועגען היפאטעזעס און טעאריעס היסטארישע גאנצע

 מיט עם אילוסטרירט רעדנער דער פאלק. געגעבענעם רון בען
 זיי- פון ביישפילען בעשיינפערליכע און אינטערעסאנטע זעלטען

 די זאמלען צו עקספעדיציע זיין בשעת נסיונות אייגענע נע
אוקראאינע. אין פאלקסשאפען יודישען פון פראדוקטען
 פון פראצעס דער זיך האט פעלקער ציוויליזירטע די ביי

 און מעהר אלץ אבטרעטענדיג אבגעשטעלט, פאלקסשאפונג דער
 דער אבער שאפען. אינדיווידועלען דעם פאר ארט דאם מעהר

 גרויס, שיעור א אהן איז פאלקסשאפונג דער צו אינטערעס
 די אופנים. אלע אין האט זי וואט ווערט, דעם מיט בהסכם
 אויפמערק־ גרעסטע די ארויס דעריבער ווייזען העולם אומות

 ווערען עס פאלקסשאפונג. דער פון אויספארשונג דער זאמקייט
 ווילדהטע די צו אפילו עקספעדיציעס, ספעציעלע ארגאניזירט

 אפשר אויפגעבויט איז קולטור-געשיכטע די ווארום פעלקער,
 אויסגעפארשטער דער פון גרונד אויפ׳ן טייל גרעסטער איר אין

 עט־ געגרינדעט ווערען עס שבטים; ווילדע די פוץ עטנאגראפיע
 ארויס- ווערען עס אקאדעמיעס, קאטעדרעס, מוזעען, נאגראפישע

 ספעציעל און פאלקסשאפונג דער איבער ווערק גאנצע געגעבען
 עט—ווארט איין מיט אויסגאבען. פעריאדישע געווידמעטע איהר

 הא־ פעלקער אייראפעאישע די וואט אבצושאצען, גארנישט איז
 די פון בעארבייטונג און זאמלונג דער פאר אויפגעטהון בען

פאלקלאר. און עטנאגראפיע דער פון פראדוקטען
 ביי יודען, אונז, ביי ענין דער שטעהט אנדערש גאנץ

 ווארט געדרוקטען צום בוך, צום דרך־ארץ דער עם־הספר. דעם
 אוממיטעל־ דער צו ביטול א פעראכטרנג, מין א געשאפען האט

 לעצ- סאמע דער ביז אונז ביי ס׳איז און פאלקסשאפונג. בארער
 און פאלקלאר יודישען פארן געווארן געטחון גארנישט צייט טער

 גע־ גאר מ׳האט אז ווייט, אזוי דערגאנגען ס׳איז עטנאגראפיע.
שום קיין נישט האט פאלק יודישע ד^ס אז האלטען, גומען



אנ-סקי- מ. 2□

 ארויסגעזאגט מיר טרעפען מיינונגען אזעלכע און פאלקסשאפונג,
 טעטיג" גייסטיגער דער בנוגע "אויט$ריטעטען" פערשידענע פון

פאלק. יודישען פון קייט
 יאהר צעהנדליג אנדערטהאלבען לעצטע די פאר ערשט

 זאם־ דער פאר טהון עפעם אנגעהויבען אובז ביי אויך מען האט
 1905 אין פאלקלאר. יודישען דעם פון פראדוקטען די פון לונג
 שאול דורך פאלקסלידער יודישע זאמלונג ערשטע די ארויס איז

 קאלעקציע בערגשטיינס 1908 אין מארעק, פרץ און גינזבורג
 זאמלונג, קליינע פיעראזשניקאווס און שפריכווערטער יודישע

 מא- אנדערע און פאלקסלידער זאמלונגען די ביסעל א שפעטער
 אין און פרילוצקי נח פון פאלקלאר יודישען פון טעריאלען

 געזאמעלט פאלקסלידער, יודישע בענד פרעכטיגע צוויי די 1915
 א איז דאן ניו-יארק. אין ארויסגעגעבען און כהן ל. י. דורך
 די געווארען ארגאניזירט רעפערענט פון איניציאטיוו דער דאנק

 אין האט וועלכע עקספעדיציע, עטנאגראפישע יודישע ערשטע
 און פעררעגיסטרירט גובערניע קיעווער און פאדאליער וואלינער,

 ,פאלקס-לידער ,פאלקס־מעשהלעך טויזענדער צונויפגעזאמעלט
 חיץ )א בענדער פערציג אויף הכל סך וכדומה, גלייכווערטלעך

 יודי" א פאר אנטיקען און חפצים יודישע קאלעקציע רייכער א
 בא. גאנצער דער אויס זיך שעפט דערמיט אט מוזיי(. שען

 בא- דער פאלקלאר, יודישען פעררעגיסטרירטען דעם פון גאזש
 טיפען אומגעהויער דעם אין טראפען א נאר איז וואס גא;ש,

 זא- צו גענוג ס׳איז פאלקסשאפען. יודישען פון ים ברייטען און
 פון זאמלונג איין קיין נישט היום עד נאך האבען מיר אז גען,

 פאלקס־ די פאלק, פשוט׳ע דאס אבער פאלקס־מעשיות. יודישע
 אליין האט זי און מעשיות דאזיגע די מיט געלעבט האט מאסע

 די אין מוכרי-ספרים די ביי פיקסירונג. זייער פאר געזארגט
 קא־ רומל-ליטעראטור, דער צו מעהר געהערען וואט 'ביכעלעך,

 פאלקס־מעשה׳לעך, טויזענדער און הונדערטער געפינען מיר נען
 אויפ׳ן און דורות, פון משך אין געשאפען האט פאלק ד^ס וואס

 גרונד ן אויפ אויך ווי פאלקס-מעשיות דאזיגע די אט פון 'גרונד
צונויפ- אליין האט רעפערענט דער וואס מאטעריאל, דעם פון
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 גרונד- דעם פון אב׳אנאליז געבען זיך ער פרובט נעואמעלט,
 קומט ער וויפיל אויף פאלקס־שאפען, יודישען דעם פון מאטיוו

פאלק. אונזער פון מעשיות די אין אויסדרוק צום
 פראגע, דער אויף אב דאן זיך שטעלט לעקטאר דער

 פערשי- פון פאלקס־שאפונג דער פון מאטיווען די וויפיל אויף
 קיין אז געדאנק, צום קומט און פארשידען זענען פעלקער דענע

 איז פאלקלאר זעלבשטענדיגער קיין עטנאגראפיע, זעלבשטענדיגע
 זעלבשטענדיגע קיין למשל, נישטא, איז עם ווי אזוי נישט$.
 עם וועלכען א פון לשון דעם אין שטענדיג מ׳קאן און שפראך

 אניאנדער מיט קרובה׳שאפט פון שפורען ענטדעקען פאלק איז
 מאטיווען די וואו פאלקס-שאפונג, פון ווערק פארהאן שפראך.
 פעל. ביי ווארט ביי ווארט בפירוש אפטמאל איבער, זיך חזר׳ען

 אויף אנדערן דעם פון אייבם דערווייטערט זענען וואס קער,
 בע- מזרח־סיביר אין יוקאאירען ווילדע די ביי מרחקים. גאנצע

 פער- למשל זענען רואם מאטיווען, אייגענע די זיך געגענען
 אמא- דער פון מאטיווען די מיטעל־אלטער, אין געווען שפרייט

 וועגען לעגענדע די למשל, ווי פאלקס־שאפונג, יודישער ליגער
 פעלקער. אנדערע ריי א באך ביי מיר טרעפען קין, און הבל

 מאטיווען די ארום, געהען פאלקס־שאפונג דער פון טעמען די
 יודישע די אויך און פרעמד, דער פון אפט אנגענומענע זענען

 טרע• למשל אזוי עלעמענטן; פרעמדע סך א האט פאלקס-שאפונג
 ספור א רוכל" "אבקת ספרל לשון־קודש׳דיגען דעם איי מיר פען
 יודי- דער איז פונדעסטוועגען און אדיסעע. גריכישער דער פון

 וועלט, גאנצער דער אין איינציגער דער אפשר פאלקלאר שער
אייגענארטיגקייט. אויסגעדריקטע בולט א האט וואס

 פון פאלקלאר יודישען דעם אב טיילען מאמענטען צוויי
 דער פון באדען אויפן נישט פאלקס־שאפונג. אלגעמיינער דער

 *בא אויפ׳ן באר פאלקלאר, יודישער דער געשאפען איז נאטור
 אלע פון פאלקלאר דעם ליטעראטור. שריפטליכער א פון דען

 מאמע, די פאלק, דאס אוממיטעלבאר געשאפען האט פעלקער
 די אין האט און ביכער קיין געלייענט נישט האט וועלכע
 דער פון וועלט די אריינגעטראגען פאנטאזיע איהר פון מערק



אנ-סקי* ש. 22

 געשריבען א וכדומה. חיות די ערד, די הימעל, דעם נאטור,
 אט, פ^לקס׳שאפונג, אוממיטעלבארע די אב בכלל שוואכט בוך

 אנשטאט פאלקלאר רוסישען דעם אין איצט מיר טרעפען למשל,
 נאר "בילינעס" פאלקסטימליכע טיף און פאעטישע אמאליגע די
 קינסט- פון טויגען וואס "טשאסטושקעס", לידלעך מאדערנע די

 פערלוירען האט פאלק דאס כפרות. אויף שטאנדפונקט לערישען
 שאפונג זיין אויך האט דערמיט און גאאיווקייט פרימיטיווע די

 דער איז אנדערש גאנץ כישוף. שטארקסטען איהר פערלוירען
 דאס שטעהט פאלק דעם און איהם צווישען פאלקלאר. יודישער

 מיר טרעפען שבכתב תורה דער אין נאך אן. אייביג פון בוך
 דער פון גרונד אויפ׳ן פאלקס-שאפונג פון שפורען שוואכע שוין

 ווערק קאלאסאלע דאס—פאלקס־שאפונג ווייטערדיגע די נאטור.
 פרן באדען אריפ׳ן געווארען אויסגעבויט איז אגדתא דער פון

 פון באדען פאלקס־שאפונג-אויפ׳ן איצטיגע די און תורה, דער
 געשאפען אלזא האט עם־הספר דער אגדה. דער און תורה דער
 פון באדען אויפ׳ן נישט ספר, פון גרונד אויפ׳ן פאלקלאר זיין

 פון עפאס דער פאלקלאר יודישען אין נישטא נאטור. דער
נאאיוויטעט. פרימיטיווע די נישטא היות,

 איז דערפון אז מי~?ן, צו טעות א זיין אבער וואלט ס
 פאלקס־שאפונג יודישער דער פון ווערט קינסטלערישער דער

 פאלק־ יודישען דעם אין מיר האבען דעם אנשטאט געמינערט.
 אינערליצען טיפען אזא סאלקס-מעשיות יודישע די אין לאר,

 פון ווערק פאר זיי מאבט וו$ס בעגייסטערונג, אזא גלויבען,
איידעלקייט. און פולקומקייט העכסטער

 שיידט וואס מאמענט, כאראקטעריסטישער צווייטער דער
 וועל־ אט איז אלגעמיינעם דעם פון פאלקלאר יודישען דעם אב

 אפילו און געצענדינערישע, געווען זענען פעלקער אלע כער:
 קריסטענטום דעם אויף קוקענדיג נישט זענען, אייראפעאישע די

 עבודה- פון מראדיציעס און גלויבונגען אלטע די אין געבליבען
 קדמונים פון געשטאנען איז פאלקלאר יודישער דער זרהניקעס.

טגעלעג האט וועלכער נזאנאטעאיזם, פון צייכען אונטער׳ן אן
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 יודישער דער פון כאראקטער גאנצען אויפ׳ן שטעמפעל זיין
סאלקם־שאפונג.

 זייער מיט פאלקס-מעשיות אלגעמיינע די אנאליזירענדיג
 דער דערווייזט העלדען, גבורים, ריזען, געטער, צווישען קאמף

 כוח, פיזישען פון קאמף א געשילדערט ווערט דא אז רעפערענט,
 דער שטארקערער. דעי• מנצח איז עס וועלכען אין קאמף, א

 גליק, עשירות, פרוי, מאכט, איז קאמף דאזיגען דעם פון ציל
 תאוה. מענשליכע געמיינע די ווארט איין מיט קנאה, שנאה,

 די איז פאלקס־שאפונג גוי׳אישער פון געדאנק צענטראלער דער
 קומט געדאנק דאזיגער דער כוח. פיזישען פון אידעאליזאציע

 פעל- די פרן פאלקס־מעשיות די אין נאר נישט אויסדרוק צום
 מיליטע- פאטריאטישע, די לידער, זייערע אין אויך נאר קער,
 געצענדינערי- דער היידנישער, דער איז דאס גל. ד. א. רישע
 דעם דורך בולט׳ער נאר רעדט וועלכער שטאנדפונקט, שער
 סך *, צווישען קאמף א פאר געהט וועלט דער אין אז קוק,

כוחות.
 זי מי וועלט־אנשויאונג, יודישע די איז אנדערש גאנץ

 נישטא פאלקס־שאפונג. יודישער דער אין אויסדרוק צום קומט
 איין געטער; שטרייטענדע קיין נישטא כוח, מיט מלחמה קיין

 נעהנ- דער זיגט זיגען און בעל־הבית. איין פיהרער, איין גאט,
 דורך געהט טאג הייגטיגען ביז אן תנך פון גאט. צו טערער

 "לא גרונד-געדאנק דער שאפען יודישען פון ווערק אלע אין
 איז וואט כוח, דער נישט איז כוח פיזישער דער ה׳". בכוח
 דער פון נביאים, די פון גרונד־געדאנק דער איז דאס—מנצח

 שטארקערער פיזיש דער פאלקלאר. יודישען דעם פון אגדה,
 יו" דער אין שוואכער. גייסטיג איז ער ווארום פעזיגט, ווערט

 איז פ^לקס־מעשיות יודישע די אין פ^לקס-שאפונג, דישער
 די כוח. פיזישען פון אידעאליזאציע דער פון שפור קיין נישטא

 ביי זעלטען נאר מיר בעגעגענען קראפט פיזישער פון מאטיוועץ
 בר" וועגען לעגענדעם די אין ליד, דבורה׳ס אין ווי יודען,
 הגבור שמשון וועגען לעגענדעם ציקל דעם אין אפילו כוכבא.

 ראנ" העלד יודישער דער גובר. כוח פיזישער דער נישט איז
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 פאר נישט פרויען, פאר נישט מאכט, פאר נישט זיך געלט
 גייסטיגע. מיט .$ר* מיטלען, פיזישע מיט נישט און עשירות,

 דער איז פאלקס-מעשיות יודישע די אין מאטיוו איינציגער דער
קאמף. גייסטיגער

 וואס מאטיווען, )"יי גאנצע א ברענגט רעפערענט דער
 אלגעמיינעם. דעם סיי פאלקלאר יודישען דעם סיי אייגען זענען

 מיט )פערגלייך ויכוחים איינעם, אויף איינער געראנגלען למשל,
 "איוואנושקא א פון טיפ דער טורנירען( מיטעלאלטערליכע די

 א מיט צדיק דער למד־וואווניק, דער נסתר, )דער דוראטשאק"
 נישט(, עברי שייטעל קיין קאן וואס לענדען, די אויף שטריק

 נעווידימקא" "שאפקא הדרך(, )קפיצת שטיוועל זיבען־מייליגע די
 דאס זענען פאלקלאר יודישען אין אבער נראה(, ואינו )רואה

 די ביי וואס צייט, ער ד אין כוח, גייסטיגען פון מיטלען אלץ
קאמף. פיזישען פון געוועהר א דאס איז העולם אומות

 וואס דעם, אויף אויך אב זיך שטעלט רעפערענט דער
 אייראפעאישען דעם פון "באגאטיר" דער ריז, דער העלד, דער

 פאר וויסען, צו נישט גבור, א געבוירען איז פ$לקם-מעשה׳לע
 מוראמעץ(. איליא הערקולעס, )למשל, טובים מעשים וועלכע
 א ן ע ער וו מען מוז פאלקס־שאפונג יודישער דער לויט אבער

 פאלקס-מעשיות, יודישע ציקל גאנצער א פארהאן ריז. גייסטיגער
 גיבור, א געווארען איז העלד דער אזוי ווי דערצעהלען, וואס

 צדיק דער געטליכקייט. צו שטרעברנג דער דורך גרויס, גייסטיג
 פערזענליכקייט גרויסע א פאלקס-שאפונג יודישער דער לויט איז
 צו קלוג כדי לערענט, וואס כוח, גייסטיגען גרויסען א מיט

 ווערען צו כדי סתרי־תורה, ער לערענט לערנען און ווערען;
 גובר וועלט, גאנצע די ארומנעמען קאנען צו כדי אלוויסענדיג,

 דעם ן פ זיך אויסטהון איך, אייגענעם זיין האות, זיינע זיין
 אין איבער זיך חזר׳ט מ$טיוו דאזיגער דער הגשמיות. עולם

מעשיות. טויזענדער
 ארויפצו, ריס דער געטליכקייט, דער צו שטרעבונג די

 דאם אלוויסען, דאס נשמה, גרויסער דער פון התלהבות די
 קאיען וואט כוחות, די איך-זענען אייגענעם דעם זיין גובר
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 דער צו ארויפברענגען א״ב אהן שניידער פשוט׳ען א אפילו
העלד. גייטטיגען א פון מדרגה העכסטער

 יודישער דער פון העלד דער נוצט וואס-זשע אויף
 רע־ דער קומט דא כוח? אומגעהויערן זיין אוים פאלקס-שאפונג

 מיט רעפעראט. זיין פון טייל אינטערעסאנטען דעם צו פערענט
 דער ברענגט פאלקל^ר יודישען דעם פון ביישפילען ריי א

 פון אויסנוצונג דער פון הויפט-מאמענטען די ארויס לעקטאר
 אויף ערשטענס פערווענדט ווערט וועלכער כוח, גייסטיגען דעם
 מאכט, שווארצער דער מיט טומאה, דער מיט מלחמה דער

 געגען קאמף אויפ׳ן דריטענס זיין, נשמות מתקן אויף צווייטענס
 פאלק יודישען דעס געגען ארבייטען וואט כחות, שווארצע די

 ענדליך און וו.( אז. א. גזרות פון עלילת־דם, פון מעשיות .)די
וועלט. דער פון סדר דעם פערריכטען אויף

 מעשיות פאלקס יודישע די דערגרייכען מדרגה העכסטע די
 די געטליכקייט. מיט מלחמה דער פון שילדערונג דער אין

 דער און וואונדער גרעסטע ד$ס איז דאס—גאט מיט מלחמה
 איז גאט פאלקס-מעשיןת. יודישע די פון שוואונג העכסטער

 אבער גערעכט. איז אמת גאטס דערהויבען, איז גאט גרויס,
 הויך צו גרויס, צו איז רעכטפארטיגקייט גאטס אמת, גאטס
 דער מיט פאר קומט גאט מיט קאמף דער און ערד. דער פאר
 הי- צווישען קאנסטיטוציע די איז וואט הורה, דער פון הילף
 כאראקטע־ די אלם איבער גיט לעקטאר דער ערד. און מעל

 גאט, מיט מלחמה די שילדערט וואט פאלקס־מעשה, ריטטישסטע
 איינע פאר האלט ער וועלכע רינה, דילא יוסף מיט מעשה די

 וואט וועלט־ליטעראטור, דער פון ווערק געניאלסטע די פון
רושם. שטארקסטען און טיפסטען דעם מאכט

 אזוי ווי ביישפילען, ריי א מיט בעווייזט רעפערענט דער
 עם וועלכער פאר מענשהייט, דער פון אידעאלען העכסטע די

 געפינען גייסטער, גרעסטע די געשטריטען און געקעמפט האבען
פאלקלאר. יודישען דעם אין אנ׳אויסדרוק

 אנ׳אינעוועניגטטער מיט אינטערעסאנטען, העכסט זיין אין
 דריט- פון משך אין רעפעראט געהאלטענעם התלהבות שטילער
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 די פאר אויפגעדעקט באמת רעפערענט דער האט שעה האלבען
 שענקייט זעלטענער פול וועלט, גרויסע נייע גאנץ א צוהערער

 גאנ- די איבערצוגעבען אוממעגליך ס׳איז פראצט. גייסטיגער און
 דיכטער דער וואס בילדער, און געפיהלען געדאנקען, שפע צע

 וואונדערלי- דער פון ענטפלעקונג דער דורך אויפגעוועקט האט
 אונז איז וואט פאלקס־מעשה, יודישער דער פון מלוכה כער

אומבעקאנט. און פרעמד אזוי ליידער אלעמען
 א מיט עולם צום געווענדט זיך סקי—אנ האט סוף צום

 פונ׳ם ווערק די אויך אז אנ׳אקציע, אנצוהויבעץ רוף הייסען
 און ווערען געזאמעלט זאלען ליטא אין פאלקס-שאפען יודישען

 עטגאגראפי- יודישע בעזונדערע א ווערען געשאפען מוז דערצו
געזעלשאפט, שע



 שילדערם לק$5 ן! ון6 פ$עזיע "די
 אי. פערבארגענע יענע בולט און העל מוגז

 ען,2לקס־לע§6 דעם פון וועלט געוועגיגסטע
 נישוי אריין נישט אוגז פיהרט עם וואוהין

 היכטאריקער, פלייסיגען דעם פון פען די
 “היליע דעם פון אויג שארפע דאס גישט

שרייגער.
ארשאנסקי. ג. אי.

דבר עמא מאי חזי סוק
י״ד( )עירובין



 טאלק, אזא נ$ך נישטא ס׳איז עז דרייסט ס׳קאן
 קעגען וועניג מזרי און זיך וועגען רעדען פיל אזוי ז$ל דר$ם
 9 שוין געהען פרעסע יודישער דער אין יודען. די ווי זיך,
 ליידענשאפטליכע און ובוהים אומענדליכע יאהרען מיט צייט

 פאלקס- וועגעץ יודישקייט, פון עצם דעם וועגען אמפערנישען
 גייסטי- גרויסער דער וועגען גאציאיאליזם, וועגען טימליכקייט,

 אין וכדומה; ווערסען קולסור-באציאנאלע די וועגען ירושה, גער
 קיין נישט יודען יי1 נישט מיר זעהען אבער ווירקליכקיים דער

 זארג קיין נישט קולטות יורישער דער צו איגטערעס ערנסטען
 פינד- די נישט ענטוויקלען, ווייטער און זי אויפהיטען וועגען

 פאלקסטימלי• די אויסצופארשען שטרעבונג בעוואוסטזיניגע סטע
אייגענטימליכקייטען נעצי^נאלע די און וועלט׳בענעהמונג >ע
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 קולטו- •־טענדע בעד׳ קיין נישט האבען מיר פ$לק. יודישעץ פון
 דריי אלע אויף ליטעראטור אונזער און איבסטיטוטען, רעלע

 אונטער נישט האט רוסיש( און העברעאיש )יודיש, שפראכען
 סעריא- געצעהלטע אונזערע באדען. מאטעריעלען שום קיין זיך

 עקזיסטירען זיי אויב פערלאגען, פאר די און אויסגאבען דישע
 אונטער- מאטעריעלער דער דאנק א נאר עם איז איז, עם ווי

 פארטיי-געזעלשאפט- פון אדער פערזאנען פריוואטע פון שטיצ^נג
 ליטערארישע היין נישט כמעט האבען מיר אינסטיטוציעס. ליכע

 ניט נישט האבען מיר ליטעראטור־פאנד. קיין געזעלשאפטען,
 פעסטע אונזערע פון אויסגאבען אקאדעמישע קיין וואס נאר

 פולשטענדיגע קיין נישט אפילו רוב דאם נאר שריפטשטעלער,
 ביא• אויספיהרליכע קיין נישט האבען מיר זיי, פון אויהגאבען

 היסטא- קיין ניט נישט האבען מיר זיי. פון פיל פוץ גראפיעט
 קיין נישט מעמוארן־ליטעראטור, קיין גישט זשורנאל, רישען

 תקופית בולט׳סטע די וועגען אפילו מאנאגראפיעס בעדייטענדע
 לעצטען דעם פאר לעפען קולטור-געזעלשאפשליכען אונזער פון

־ י^תרהונדערט.
 אינטעלי- אונזער ווייזט אינדיפערענטיזם גרעסערן א נאך

 צו פאלקלאר, און עטנאגראפיע יודישער דער צו ארויס גענץ
 קאן אליין ער נאר וואס שאפונג, פאלקס• דער פון אוצר יענעם

 נאציאגאלען דעם וועגען פארשטעלונג אמת׳ע די געבען אונז
 וועגען פאלק, יודישען פון וועלט-בענעהמונג און כאראקטער

 אייגעי- מאראלישע און פסיכישע קולטורעל-עטנאגראפישע, זיינע
 בע- טיילמאל ווערט געביט דאזיגער דער אויב קייט>ן.5טימלי
 פאר נישט גרעהטענטיילס עס איז פרעסע, אונזער אין ריהרט

 נ$ר זעלבסטדערקענטעניש, צוליב נישט אנדערע, פאר נ$ר זיך,
 פון אראבצונעמען צוועק דעם מיט זעלבסטפערטיידיגובג, צוליב

 אבצוליי' בעשולדיגונג, בייזוויליגע איו עס וועלכע א יודען די
 גופא זיך פאר ווי אזוי עפעס בלבול. איו עס וועלכען א קעגען.

 ה׳אי־ד זעלבסטדערקענטעניש. אין גארנישט יודען די זיך גויטיגען
 איז־ וויצען, און גלייכווערטלעך עטליכע קעגען זאל יוד א גענוג,

4׳'- "יודענטוש". פון קענער טיפען צ פאר האלטען זיך זאל ער
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 עטנאגראפיע די אז אבפרעגען, געהן נישט וועט קיינער
 וואם קולטור־פאלק, אלטען דעם פון פאלקלאר דער בפרט און

 א צווישען געוואגעלט יאהר טויזענד ,צווי פון משך אין האט
 אויסצייכענען זיך דארף שטאם, ארישען פון קולטור-פעלקער סך

 $ האבען און פערשידענארטיגקייט פון עשירות גרויסער א מיט
 אויף איז דאך און בעדייטונג. געזעלשאפטליכע אומגעהויערע

 אויפגע- עטנ^גראפיע יודישע די אויספארשען פון געביט דעם
 פון עטנאגראפיע דער אין ווי וועניגער, אפשר געווארען טהון

 האבען יודען רוסישע די אמת, שבט. האלב-ווילדען ליאדע א
 עטנאגרא־ אויסגעצייכענטע וועניג נישט זיך פון ארויסגעגעבען

 בעשעפטיגט נישט זיך האט זיי פון איינער קיין אבער פען,
 דער עטנאגראפיע. יודישער דער פון בעארבייטונג דער מיט

 שפריב־ רוסישע די פון זאמלער דער עטנאגראף, בעוואוסטער
 וו. "טייטש־ווערטערבוך" דעם פון מחבר דער און ווערטער

 ^בגע- נישט האט יודען, פון געשטאמט האט וועלכער ל, א ד
 עטבא־ יודישער דער איבער שורות צוויי קיין אפילו שריבען
 זאט- דעם וועגען אויך זאגען מען קאן אייגענע דאס גראפיע,

 איצטי- די ן. י א ע ש וו. פ. פאלקס-לידער ריסישע די פון לער
 ל, א ר ק א. מ. ג, ר ע ב נ ע ר ע ט ש י. ל. יודען-עטנאגראפען, קע
 האבען וואס יאכעלסאן, אי. וו. )טאן(, באגאראז ג. וו.
 סיבי. די י אין פ^רבראצט לעבען זייער פון יאהרען בעסטע די

 אומשטענדען די דורך געצוואונגען געווען זענען טונדרעס, רער
 און ווילדע די פון פארשונג דער מיט זיך פערנעהמען צו

 גיליאקען, יוקאגירען, בוריאטען, די נאמאדען, האלב־ווילדע
 אלץ נאך ווארט פאלק יודישע דאס און אנד. א. טשוקטשען

עטנאגראף. זיין אויף
 ארשאנסקי, נ. אי. האט צוריק יאחר פערציג מיט העכער

 פרע־ דער אין אויפגעהויבען ערשטער דער אפשר האט וועלכער
 אנגעוויזען פאלקס-שאפונג, יודישער דער וועגען פראגע די סע

 געזעלשאפטלי- און וווסענשאפטליכער אומגעהויערער דער אויף
 אויפגעטהון אבער איז וואס אויסצופארשען. זי בעדייטונג ער5

 יאהר- האלבען א באלד פאר געביט דאזיגען אויפ׳ן געיוארען
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 אין ארטיקלען עטלעכע רעכענען נישט מ׳זאל רוען התדערטז
 זענען אומפעדייטענדע, רוב ד$ס צייטונגען, און זשורנאלען

 לעצ• די געזאגט-פאר ריכטיגער צייט, דאזיגער דער פאר מיר
 אדער מעהר צוויי מיט געווארען פערייכערט יאהר, צעהן טע

 און פאלקס־לידער יודישע פון זאמלונגען בעדייטענדע וועניגער
 לידער 400 ארוס זיך אין ענטהאלטען וואט (,*שפריצווערטער

 שפריב- (**4000 ארוס און פראגמענטען( און וואריאנטען )דערין
 גע- דעם אויף האפען מיר וואס גאר, איז דאס און ווערטער.

 ער איז גאר נישט פאלקלאר. יודישען רייכסטען דעם פון ביט
 פרוב קיין אפילו ס׳איז נאר ארויסגעגעפען, נישט נאך היום
 די פערשרייבען און זאמלען צו געווארען געמאכט נישט גאך

 גלויפונגען אפשפרעכענישען, משלים, לעגענדעס, פאלקס־מעשיות,
וכדומה.

 אוב- ארו״סגעגעבען און געזעמעלט רוסלאנד", אץ פאלקס־לידער "יודישע *(
 מארעע פ. און ג ר ר ב ז נ י ג ש. פון אנ׳אריינפיהר מיט און רעדאקציע דער מער

 רןי און ווערטער5רי3ש "יודישע בערענשטיין, ץ א נ ג י א•-1901 פעטערבורג
 לאגע6אוי ערשטע )די אויפלאנע עסעדטע3ר7פ או; פזלרמעהרטע צווייטע דענסארטען",

.1908 ווארשא, (,1838 י^הר אין ארוים איז
 יש פין ־יכווערטער9ש" זאמלונג ולשטענדיגעד5 גישט ווייט דער אין **(

שפרינווערטער. 30000 יז3 דן איז ל א ד וו. פון ן^ק״3 רושישען

 מיט ווערען. אבגעלעגט נישט קאן זאך דאזיגע די אבער
 די פערשוויבדען אונטער, געהען טאג יעדען מיט יאהר, יעדען

 דור, אלטער דער פאלקס-שאפונג. דער פון פערעל טייערסטע
 שטארפט איבערברוך, קולטורעלען דעם פון פארגעהער דער
 מוי" א פון ירושה די אריין קבר אין אוועק טראגט און אויס

 און פערגעסען ווערען עס גיך ווי פאלקם־שאפונג. זענדיאהריגער
 קאן פאלקס־שאפונג דאזיגער דער פון ווערק די פערשווינדען

פאקט: מין אזא פון ארויסזעהן מען
 פראגמענטען ארשאנסקי אגב פרענגט ארטיקלען זיינע אין

 ,ליד דעם פון פאלקס-לידער, פאפולערע זעהר אייניגע, פון
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 גבירים, #בגעקומענע ררעגען ליד סאטיריש א פון טויט/ וועגען
 דעם שטארק דערמ$הנט וואס ברידער, צוויי וועגען ליד א פון

 די אט אנד. און לאזאר" און עושר דעם וועגען "שיר רוסישען
 קינדווייז הערען צו אויסגעקומען מיר אויך איז לידער ד^זיגע

 בעשטעטיגען, קאן איך און עד-היום, נאך זיי געדענק איך און
 זעהר געווען זיי זענען פריהער יאהר דרייסיג א מיט נאך אז

 גינז- פון זאמלונג דער אין אבער מאסע. דער אין פאפולער
 געקליבען לידער די זענען איהר פאר וואט מארעק, און בורג

 פער־ פופציג א דורך אפשר רוסלאנד עקען אלע אין געווארען
 אויס, ווייוט לידער. דאזיגע די נישט שוין מיר געפינען זאן,

 -5נא י$הר 25-20 א איבער יאהרהונדערט, xx ?נהויב צום אז
 גע־ פערגעסען שוין זיי זענען געהערט, זיי האב איך ווי דעם,

ווארען.
 נישט אנ׳אויפגאבע אובז פאר שטעהט טאג היינטיגען ביי

 פון זאמלונג סיסטעמאטישע א אומעטום ארגאניזירען אבצולעגען:
 מאנומענטען די פון פאלקס-שאפונג, מינים אלע פון ווערק די

 יודי- אלטען דעם פון בעשרייבונג א אלטערטום, יודישען פון
 אנ׳אויסער־ אינגאנצען זאך, דאזיגע די לעבענסשטייגער. שען

 און צוציהען דארף נאציאנאלע, און קולטורעלע א פארטייאישע,
 שוין פאלק. אונזער פון כחות בעסטע די זיך ארום גרופירען

עטג$גראפיע! יודישע די שאפען צו צייט

דער ון5 אייגענשאפטען די און כאראקטער דער
שאפרנג. פאלקס״פאעטישער יודישער

1
 פאלקס-פאע- דער נאר נישט שאפונג, יודישער דער אין

 גע- דער )אין אלט-נאציאנאלער דער אויך אפילו נאר טישער,
 פעהלען אונז( צו דערגאנגען איז זי רועלכער אין שטאלט,
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 שאפונג פ$לקס־פאעטישער דער פון גרונד-מאטיווען אלע במעט
 עלטסטע די אין אויב פעלקער. ציוויליזירטע אנדערע די פון

 ראשונים( נביאים )חומש, פאלקס-געניוס יודישען פון דענקמעלער
 און עפאם פארהיסטארישען פון שפליטערס נאך מיר דערקענען

 פון ווערק שפעטערע די אין אבער איז העלדען־געזאנגען, פון
 היינטיגען דעם שאפונג, פאלקסטימליכער און נאציאנאלער דער

 העלדען- דעם ניט נישט מיר געפינען אריינגערעכענט, פאלקלאר
 נישט העלדען־לידער, און העלדען׳לעגענדעס די נישט עפאס,

 דעם, פון זאך שום קיין—פאעמען קריגעריש־פאטריאטישע קיין
 "איליאדע" אויף עהנליך זיין אינהאלט און פארם לויט זאל וואס
 רוסי- די אויף סאגעס, סקאנדינאווישע די אויף "אדיסעע", און
 די אויף "ניבעלונגענליד", דייטשען דעם אויף בילינעם, שע

אנד. א. ס"1ו0ת5תס8 ^6 9^16״ פראנצויזישע
 פאעזיע פאלקסטימליבער און נאציאנאלער יודישער דער

 אידעאליזא- די ווי מאטיווען, אזעלכע פרעמד אינגאנצען זענען
 פון אזארט דעם פאר התפעלות די ווי גבורה, פיזישער פון ציע

 —נצחונות און גבורות ריטערליכע בעזינגען דאס ווי מלחמה,
 טריאומפירענדיגער דער צו זיך בוקען יעדער פרעמד בכלל

קראפט. פיזישער
 די, קודם־כל איז ערשיינונג דאזיגער דער פון סבה די

 א פון ארוים קוועלט פאלקס־שאפונג פאעטישע יודישע די וואם
 ציוויליזירטע אנדערע פון שאפונג די ווי מקור, אנדער גאנץ

 פאלק- גאנצען דעם פון יסוד אין וואס צייט דער אין פעלקער.
 היידנישער דער ליגט פעלקער קריסטליכע די פון לאר

 און מאטעריאליזאציע דער אויף באזירט וועלכער עלעמענט,
 דעם אויף און נאטור-קרעפטען די פון מלחמה געגענזייטיגער

 איג- שאפונג יודישע די איז—פערזענליכקייט, דער פון קולט
 אחדות פון ע ע ד י א דער מיט דורכגעדרונגען גאנצען

 יעדען צו פיינדליך גרונד איהר אין איז וועלכע הבורא,
 דער פ^ר העכער שלמות גייסטיגע די שטעלט און קאמף מין

פיזישער. דער פאר—מכל־שכן און מאטעריעלער
 טציי דער צו האבען וואס פעלקער, אייראפעאישע די ביי
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 מעהר א דערגרייצט קריסטענטום צום אריבערטרעטען זייער פון
 ענטוויקלונג, קולטורעלער פון מדרגה הויכע וועניגער אדער

 די מיט צוזאמענגעטראפען אידעע מאנאטעאיסטישע די זיך האט
 פאל־ א מיט קולט, אנ׳איינגעשטעלטען מיט געטער, נאציאנאלע

 א מיט און וועלט־בענעהמונג היידנישער אויסגעפארעמטער קאם
 פאלקס- די אויב און לעגעידע. היידנישער אויסגעקריסטאליזירטער

 דורות־לאיגען טיילמאל הארטנעקיגען, א נאך האבען, מאסען
 און געטער נאציאנאלע זייערע פון אבגעזאגט זיך ווידערשטאנד

 זייער געבליבען טריי $בער זיי זענען קולט, היידנישען פון
 וועלכע לעגענדע, היידנישער דער און וועלט־בענעהמונג אלטער
 שפעטערדי- גאנצער דער פאר יסוד א פאר געדינט עס האבען

 מעשה׳לעך, פון פארם דער אין שאפונג פאלקס־פאעטישער גער
 טיילווייז און מוהגים אבשפרעכענישען, גלויבונגען, לעגענדעס,

 די אויסגעדריקט זיך האט עם וואס אין איינציגע, דאס לידער.
 איי- היינטיגען דעם אויף אייזגע קריסטליכער דער פון דוירקונג

 קריסט- די אסימילירט האט ער וואס פאלקלאר-איז, ראפעאישען
 אייניגע אויפגענומען האט און געשעהענישען און נעמען ליכע

 שטימונג, קריסטליכער א מיט בעפארבט זענען וואס לעגענדעס,
היידניש. געבליבען ער איז גרונד זיין אין אבער

 דער פון ענטוויקלונג די געגאנגען איז אנדערש גאנץ
 גע- ה^ט וואס פאלק, יודישע דאס פאלקס־שאפונג. יודישער

 אנגענומען האט מאנאטעאיזם, פון אידעע די וועלט דער בראכט
 קולטור־נאציאגאלען זיין פרן אנברוך ביים קולט דאזיגען דעם

 שא" צו בעוויזען האט פאלק דאם איידער פריהער, נאך לעבען
 און וועלט־בענעהמונג היידנישע א געטער, נאציאנאלע זיך פען

 האט פאלקס־מאסע יודישע די אויך אמת, לעגענדע. היידנישע א
 אנ׳אבסט־ מיט בעפרידיגען זיך געוואלט נישט צייט לאנגע א

 מא- קאנקרעטע, געזוכט זיך האט און גאט גייסטיגען ראקטען
 דאזיגער דער פאר סימבאל בעסטער אלם געטער. טעריעלע
 וועל־ רהל׳ען, וועגען לעגענדע ביבלישע די דינען קאן זוכעניש

 די פאטער. איהר פון געצען־בילדער די צוגע׳גנב׳עט האט כע
פאדערש מצרים, פון ארויס נאר״וואס איז וואס פאלקס-מאסע,
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 זאלען וואס געטער, אונז פאר מאך אויף, ,שטיי אהרנ׳ען: יי1
 פרן משך אין שפעטער, אויך א(. ל״ב, )שמות, אונז" פאר געהן

 התראות, משה־רבינוס אויף קוקענדיג נישט יאהרען, הונדערטער
 אלע פון שטראף־רייד פייערדיגע די אויף קוקענדיג גישט

 גע- די מיט צוזאמענשטוים יעדען ביי יודען די האבען נביאים,
 אנגע־ זיך קולט, זייער מיט מיטרייסען געלאזט זיך צענדינער

 אנ־ סך א און מולך עשתורת, בעל, דגן, צו בוקען צו הויבען
 עבודה דער פון געטער אלע דאזיגע די אבער אבגעטער. דערע

 ווי מעהר נישט פארט יודען די פאר געבליבען זענען זרה
 זיי פערהערליכען דאס און געטער, אחרים"-פרעמרע ,אלהים

 בעדייטענדען שום קיין איבערגעל^זט נישט האט צייטווייליג
 קעג• שום קיין געהאט גישט שאפונג, יודישער דער אין שפור
 סוף־כל-סוף וועלט-בענעהמונג. יודישער דער אויף ווירקונג מיגע

 יודישען דעם פאר געווארען מאנאטעאיזם פון קולט דער איו
 אין פערוואנדעלט זיך און קולט נאציאנאלער דער פאלק
פאלקסשאפונג. גאנצער דער פון מקור ן ע נציג איי דעם

 ערשיינונג אויבענדערמאהנטער דער פון סבה צווייטע די
 דעם פון פארמען אייגענארטיגע און אויסנאהמליכע די אין ליגט

 די פון משך אין פאלק יודישען דעם פון לעבען נאציאנאלען
 לאבד, אייגעבע דאס פערלוירען יאהרטויזענדער. צוויי לעצטע

 אנדע־ צווישען צעזייהט לעבען, מלוכה׳שע זעלבשטענדיגע ד$ס
 פאלק יודישע דאס האט אוממעכטיג, און גע׳רודפ׳ט פעלקער, רע

 פא- העראאישער אייגענער פאר באדען שום קיין געהאט נישט
 דך בעגייסטערן צו טעמים געהאט אלץ פאר וועניגער און עזיע
 און העלדען לאנד-בעצווינגער, פון גבורות און נצחונות די מיט

פעלקער. פרעמדע פון ריסער
 אין וואס געווען, גורם האבען אומשטענדען צוויי די אט

 הערא- אינגאנצען במעט פעהלען פאלקם־שאפוגג יודישער דער
 ד$זיגער דער אין מיר געפינען זיי אנשטאט מאטיווען. אישע

 דורכגעדרוג- זענען וועלכע מאטיווען, געגענזעצליכע די שאפונג
 און )גייסטיגע רוחניות׳דיגע די אז טענדענץ, דער מים גען

 ממשות׳דיגער העכער, ערך דער גישט איז שלמות מאראלישע(
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 ווי מאכט, פיזישער מאטעריעלער, דער ר ־.א מעכטיגער און
זיין. נישט זאל זי וריש31

נע נאציאנאלען יודישען דעם פון ווערק ערשטע דאס
 לעגענ- גבורישע די פון שערבלעך די וואס חומש, דער—מוס
 נביאים- דעם פון שעפער שפעטערדיגע די האבען איהם אין דעס

 ,איש דער יהוה, אז בעפארבען, אנדערש ווייט אזוי פערי^ד
 וחנון"- רחום "אל א אין געווארען מגולגל זיי ביי איז מלחמה",

 בעציהונג נעגאטיווער א מיט דורכגעדרונגען בעשטימט שוין איז
 מיט און פיזישער, דער צו בפרט קראפט, מאטעריעלער דער צו

 אין פאלקאמענהייט. רוחניות׳דיגער דעו־ פון אידעאליזאציע דער
 זיך ווייזט נביאים די פאר פון עפיזאדען ביבלישע פילע די

 צוזאמענשטויסען ביי אז טענדענץ, די ארויס בולט גאנץ שוין
 שטעג- במעט איז פעלקער אדער פערזאנען בעזונדערע צווישען

 גיי- העכער אבער שוואכער, פיזיש איז וואס דער, מנצח דיג
 מלכים, פיל גובר איז קנעכט זיינע הייפעל א מיט אברהם סטיג.
 ברודער שטארקען זיין איבער אויבערמאכט די בעקומט יעקב
 גאנצע יודען די פערטיליגען מדבר דעם איבערגעהן ביים עשו.

 בראש. הבשן מלך עוג ריז מורא׳דיגען דעם מיט ריזען, שבטים
 גרויסען דעם גלית׳ן, דערשלאגט דוד קליין-געוויקסיגער דער

(.*העלד

 אץ אויסדרוק ם15 נעקומעז אריך אפשר *־ז סמדענץ ד^זיגע די *(
פעטע. די אייגגעשלונגען ען3חןן קיה מאג?רע די אז חלום, ירעח׳ס

 כורא׳דיגע *1 איבער נצחונות אלע דאזיגע די אבער
 דעם צוגעשריבען נישט רוערען העלדען איינציגע אדער סחנות

 ג$ט. פון ארים דעם בלויז נאר זיגער, די פון גבורה און בח
 נאם אז פאלק, יודישען דעם שטענדיג דערמ$הנט רבינו משה
 די הענד די אין איבערגעענטפערט פאלק( )דעם איהם האט

 נישט זאל עם אז פ$לק, דאם ווארנט ער און זיינע", פיינד
 פון מאבט די און פח "מיין הארצען: אין זיך ביי טראכטען

 "5ריי דאזיגען דעם איינגעשאפט מיר עם האט האנד מיין
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 נארא- טראכטען נאר קאנען אזוי ווארים י״ז/ ח׳ )דברים גום"
 אזוי "ווי פערשטעהן: דארף אבער פערשטענדיגער ער*ז ניג;
 צעהן לויפען מאכען זאלען צוויי און טויזענד יאגען איינער ו$ל

 און פערקויפט, זיי האט וואט פעלז, זייער נישט ווען מויזענד,
 אגב ל(, ל״ב׳ )דברים איבערגעגעבען"? זיי האט וואט יהרה.

 צוגעשריבען נאר נישט רוב ד^ס נצחונות דאזיגע די ווערען
 אויך זיי האלט טאקע אליין גאט נאר הילף, געטליכער דער
חייל. יודישען דעם מצד אנטייל שוואכען א זעהר ביי אב

 האבען חומש אין ווי בעשטימטער און אויסגעהאלטענער
 יודישער דער פון אייגענטימליכקייטען אלע ד^זיגע די דך

 רוב דאס נביאים. די פון ווערק די אין ארויסגעוויזען שאפונג
 פאלק יודישען דעם ווען צייט, אזא אין געלעבט האבען זיי פון
 גע- געראנגעל פערצווייפעלטען א פיהרען צו אויסגעקומען איז
 גע- מיט פערטיידיגען צו בעצווינגער, די פון חיילות די גען

 זעלבשטענדיגקייט, נאציאנאלע די נאר נישט האנד אין וועהר
 צו אנשט^ט פונדעסטוועגען, און גופא. קיום זיין אפילו נאר

 רופען צו גייסט, קריגערישען דעס נביאות זייערע מיט ורעקען
 בע- די פון גבורות די בעזינגען צו קאמף, צום פאלק דאס

 פאלען אזעלכע אין פלעגען דאס ווי שטארקע, און הארצטע
 גאנצען דעם זיי האבען—פעלקער אנדערע פון דיכטער די טהון

 אומצוקעה- דערויף, אנגעווענדט ווארט מעכטיגען זייער פון וח3
 זיינע פאר עם געוואהרענט און גאט, דינען צו פאלק דאס רען
 קנעכטשאפט חורבנות, אנשיקענישען, שרעקליכסטע די מיט זינד
 פון גרעסטער דער אז ווייט, אזוי קומען ס׳פלעגט שאיד. און
 פארוואם געווארען, געטויט נישט שיר איז ירמיהו, נביאים, די

פ^לק". פון גייסט דעם אב שוואכט "ער
 די מתרה שטענדיג נאמען גאטס אין זענען נביאים די

 חכמה, זיין מיט ריהמען נישט זיך זאל קלוגער "דער יודען:
 און גבורה, זיין מיט ריהמען נישט זיך זאל שטארקער דער און

 נייערט רייכקייט; זיין מיט ריהמען נישט זיך זאל רייכער דער
 ער אז ריהמען, זיך וויל וואס דער, ריהמען זיך זאל דערמיט

טהוט וואס האר, דער בין איך אז מיך, קען און פערשטעהט
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 ט, )ירמיה, ערד' דער אויף גערעכטיגקייט און משפט חסד,
כב-כג(.
 מעכטיגע און שטארקע טיילמאל מאהלען נביאים די

 זיי מיט $נצושרעקען כדי נאר, זיי טהיען דאס אבער גבורים,
 שילדערענדיג יואל, נביא דער ווידערשפעניגע. און זינדיגע די

 ווי "אזוי אן: זאגט ואפלה", חושך פון "טאג קומענדיגען דעם
 פאלק א בערג די א־בער אויס זיך שפרייט שיין מארגען דער
 נאך איז גלייכען זיין וואט שטארקס, א און צאהל אין פיל

 נישט וועט איהם נאך אויך און אן אייביג פון געווען גישט
 נביא, אנ׳אנדער ב(. ב, )יואל דור" צו דור פון מעחר זיין

 דער גאט גבורים: מעכטיגע ווי כשדים די שילדערט חבקוק,
 בי־ דאס כשדים, די אויפשטעלען וועל איך—"זעה זאגט: האר

 פון ברייט די דורכגעהן רועט וואט פאלק, געשווינדע און טערד
 נישט זענען וואט וואוינונגען, די איינצונעהמען לאנד,, דעם

 מאכט די און משפט דער עס; איז שרעקליך און גרויזאם זיינע.
 געשווינדער זענען פערד זיינע אליין. איהם פון ארוים געהט

 דער פון וואט וועלף, די ווי שארפער און לעמפערטען די דיי
 קומען ווייט דער פון מחנות׳ווייז, ציהען רייטער זיינע נאכט.

 רויב. זייער צו איילען וואט אדלערס, די ווי פליהען אן, זיי
 און מזרח־זייט, צו פנים זייער מיט גזלה, צו קומען אלע זיי

 שפעטען וועלען זיי זאמד. ווי געפאנגענע, איינזאמלען וועלען
 איטלי־ לאצען; זיי וועלען פירשטען די פון און מלכים די כון
 אנשיטען וועלען שפילכעל, א זיין זיי פאר וועט פעסטונג כע

 דאזיגע די אויס ל^זט נביא דער און בעצווינגען". זי און ערד
 גאט, "א, אויטרוף: כאראקטעריסטישען אזא מיט בעשרייבונג

 זענען אויגען דיינע משפט!... צום אנגעברייט איהם האסט דו
 מעשים . אומגערעכטע אויף און שלעכטס, זעהען צו ריין, צו

 .פעלשער די אויף קוקסטו פארוואס־זשע קוקען־ נישט קאנסטו
 וואט דעם, איין שלינגט רשע דער ווען שווייגען, טהוסט און
י״ג(.—י״ב י,—ו א, )חבקוק, איהם?" פון גערעכטער איז

 לע- זיי, פון גרעסערע די דערהויפט נביאים, די אויב
איב- מלחמות, אומאוי&הערליכע פון אנ׳אטמאספערע אין געגדיג
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 די פדן פערלענדונג געגענזייטיגער און רייסערייען וועניגסטע
 אייבם שצגות אין געוואוינט האבען רואם שבסים, און פעלקער

 זיי- פון טייל גרעסטען דעם געווידמעט אנדערן,-האבען טיטן
 אנפאלען, פ$ראויסגעז$גט שווערד, און פייער דעם נביאות ערע

 פערזענלי• זייערע אבער זענען—קנעכסשאפט, און פערטיליגונגען
 הומאניזם, טיפען א מיט דורצגעדרונגען געווען אידעאלען צע

 גערעכסיג- צו ליצס, צו שטרעבונג ליירענשאפטליכער א טיט
 מ^ל איטליצעס און יושר. סאציאלען צו און שלום צו ^ייט,
 פון בליק זייער אבצעווענדען איינגעבען זיך פלעגס זיי ווען
 פון סיף דער אין אריינקוקען און ווירקליצקייט פינסטערער דער
 ג^ר אויסמאהלען זיך בליק זייער פאר פלעגט—צוקונפט דער

 גרי. פון יסודות די אויף געבויט איז וואס וועלט, <ג׳אנדער
 באר נישס שלום אבס^לוטען און גערעכטיגקייט דערליצקייט,

 )ישעיה, בהמות. און חיות צווישען אפילו נ$ר מענשען, צווישען
 מיצה צן ב, הושע, י;—ט ל״ס, יחזקאל ק—ו י״א, ד> ב, י׳
י(. ט, זכרוה, ג-ה; ד,

11

 מאכט, קריגערישער צו בעציהונג נעגאטיווע אזא אויג
 אין דאמיבירט האס שלאצט-העראאיזם און קראפט גבור׳ישער

 לעבען נאציאנאלען דעם פשעת סיי שאפונג נאציאנאלער דער
 זייער פערטיידיגט האבען זיי ווען ן,8ד סיי יודען, די פון

 דער מיט צוריקצוקעהרען זיך געהאפט אדער זעלפשטענדיגקייט
 מעהר באך זיך פעציהונג דאזיגע די האט—געוועתר, פון הילף

 גלות, אין פערטריבען פ?לק, דאם ווען שפעטער, פערשטארקט
 אומצו- כחות אייגענע מיט ה^פגינג יעדע אנגעוואוירען האט

 אידעאליזאציע די פאטערלאנד. פערלוירענע דאס זיך קעהרען
 אנטקעגענשטע- ד$ס און פאלק^מענהייס רוחניות׳דיגער דער פון
 וו^ס קראפט, פיזישער בייזער און מגושמ׳דיגער דער זי לען

 מאראלישע אינעוועניגסטע פון ארויסגעקייעלט עם האט פריהפר
 אחסערליכע די דורך גןגוו$רען דיקטירס איצט און מאטיווען,
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 געוועמג- *ז ביסלעכווייז פערלירען דאס לעבענס-בעדינגונגען.
 איי- דער פון בעוואוסטזיין טיפער דער און מלחמת פון הייטען
 אויס- סיסטעמאטיש ה$בען אוממעכטיגקייט, פולשטענדיגער גענער

 די געהאט האט וואס אלץ, שאפונג יודזשער דער פון געמעקט
 אין שלאכט־הערןןאיזם. און קריגערישקייט צו שייכות מינדסטע

 וועניב זעהר שיין מיר געפינען ליטעראטור תלמוד׳ישער דער
 און נצחונות מלחמות, וועגען בעטראכטונגען און דערצעהלונגען

 מיט :אויפגאבע איין אין אינגאנצען אריינגעטהון ,-מפלות
 פער־ האט וואט פאלק, דאס פערקניפען צו בענדער גייסטיגע

 זיך שטעלט ארגאניזאציע, טעריטאריאל־מלוכה׳שע זיין לוירען
 געשעהענישען פאליטישע די אויף אב וועניג גאנץ תלמוד דער
מ שייך געווען דירעקט אפילו זענען זיי ווען צייט, זיין פון
 האט פערגאנגענהייס, דער אין אויסשליסליך לעבענדיג יודען. די
 זיי לעגענדעס, ביבלישע די צו צוריקגעקעהרט כסדר זיך ער

 היפערבאליזירט, דערהויפט און ם$פולאריזירט אויסגעסייטשט,
 רואה נעשעהענישען און פערזאנען ביבלישע די צוצוגעבען בדי

 גיס באדען דעם אויף בלויז און צאראקטער. גראנדיאזערן א
 הןו־ אלע אבער גבורים. וועגען לעגענדעס עטליכע תלמוד דער

 און ריזען תלמוד׳ישע די כאראקטער: ספעציפישען א זיי ען1
 גרויסער משונה א מיט אויס דערהויפט זיך צייצענען גבורים
 דער אבער קראפט, ווילדער משונה א מיט טיילמאל וואוקס,
 בלוט־דורש- ניט און קריגעריש ניט נישט זיי שילדערט תלמוד

 דער לויט גבורות. זייערע אויף אב נישט זיך שטעלט און טיג
 אז ריז, אזא געווען הראשון אדם איז לעגענדע תלמוד׳ישער

 דער אין און הימעל, ביז׳ן געגרייכט וואוקם זיין מיט ה^ט ער
 ח(. זרה", ),עבודה אנדערן דעם ביז וועלט עק איין ברייט-פון

 אמאל מענשען אלע זעיען לעגענדע תלמוד׳ישער אנ׳אנדער לויט
 גע- זיי ה$בען מינוס עטליכע אין ריזען; געווען מבול יאר׳ן
 וועג אויפ׳ן פלעגען זיי אז וועלט; גאנצע די אויסגיין קאנט

 זיי פלעגען דעמבעם, הונדערטיאהריגע פון וועלדער ןזנטרעפען
 אנפאלען פלעגען זיי אויף אז גראז. ווי אזוי אויסרייסען זיי

 אזוי ביס זייער געפיהלט זיי האפען לעמפערטען, און לייבען
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 פלע- ריזען דאזיגע די פון ווייבער די מוקען. פון ביס דעם ווי
 ניי-געבוי- די און אמאל, פאר קינדער זעקס צו געבוירען גען

 און שפילען פיס, די אויף שטעלען גלייך זיך פלעגען רענע
 לשון- אויף ריידען צו אנהויבען תיכף פלעגען זיי טאנצען.

כ״ב(. אליעזר", )פרקי הקודש
ווערט ער אבער רבעו, משה געווען אויך איז ריז א

ארויסצושטעלען בולס׳ער בדי דערפאר, נאר געשילדערט אזוי
 הבשן. מלך עוג ריז קלאסישען דעם פון וואוקס אומגעהויערע די

ער האט שווערד א ,איילען צעהן הויך געווען איז משת
בעגעגעניש דער ביי און לענג די איילען צעהן פון געהאט

 איילען, צעהן אויף שפרונג א געגעבען ער האט עוג׳ן מיט
קנעכל. אין נאר ריז דעם ער ה§ט געטראפען אבער

 שמעונ׳ען דערהויפט זיהן, יעקב׳ס שילדערט תלמוד דער
 ווערט לעצטען דעם וועגען גבורים. מעכטיגע ווי יהודה׳ן, און

 דער- געלאזט זיך האט ער איידער יוסף, ווען אז דערצעהלט,
 שמעונ׳ען אריינזעצען געהייסען האט ברידער, די פון קענען

 זיבעציג געטהון ווארף א שמעונ׳ען אויף זיך האבען תפיסה, אין
 דער- אבער האט ער שווערדען. ענטבלויזטע מיט קריגסלייט

 צעפא־ גלייך אלע זענען זיי אז ברום, שטארקען אזא לאנגט
 און צייהן, די אויסגעהאקט אפילו זיך און ערד דער אויף לען

 צעלא• זיך און דערשראקען זיך האבען דינער זיינע מיט יוסף
(.*צ״א( ט״ו, כב, ),בראשית" פען

 אויך איז וראם קרי, אין קראפש גביר׳ישער ון5 פערקערפערוגג מ־ן אזא *(
 ם$ל$וויי־גזלן פרן ייף5 דער )למעל, פזילקער אנדערע נון פאלקלאר דעם עקאנט1

 אל־ןס־5 יודישער וער אין ?פט בעזונדערם זיך פעגעגענט מעשיות( רוסישע די אין
נג, ישאפו

 ווי תנך פון פערזאנען די שילדערט אגדתא די אויב
 הייליגקייט גרויסקייט, די ווייזען צו כדי גבורים, אויסטערלישע

 אבער איז דאגמע, ביבלישער דער פון אומבעריהרליכקייט און
 און גבורים פון קראפט דער צו גופא תלמוד פון בעציהונג די
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 אפשר און נעגאטיווע, אזא פונקט העראאיזם קריגערישען צום
 בע׳י (.*נביאים די ביי און חומש אין ווי נעגאטיווערע, א נאך

 תלמוד׳ישע די אין ארויסגעוויזען עם זיך האט בולט זונדערם
 זיך בעציהט איהם צו וואס טוקדון, אלכסנדר וועגען לעגענדעם

 טיט אפילו נאר דרך-ארץ, גרוים מיט נאר נישט תלמוד דער
 דאזי- די אין פיגורירט איש-מלחמה גרויסער דער יראת-הכבוד.

 און גערעכטיגער אלם חכם, גרויסער אלם כלויז לעגענדעס גע
 פארשטעהער משפט׳ען זיך קומען איהם צו הערשער. גנעדיגער

 גערעכטען א טראגט־ארוים ער און פעלקער פערשידענע פון
 אויף זיי גיט און חכמים יודישע די צונויף רופט ער פסק־דין.
 נצחרנות העראאישע זיינע וועגען אבער רעטענישען. און פראגען

 זיך בעציהט און אגדתא די אינגאנצען שווייגט מלחמות און
 די וועגען אגדה דער אין למשל, ווי, איראניש, זיי צו אפילו

 איע- זיי געקומען איז מוקדון אלכסנדר ווען וואס אמאזאנקעס,
 אנט־ חייל הונגעריגען זיין ארויסגעטראגען זיי האבען נעהמען,

 געבען צו בקשה דער אויף און ברויט לעבלעך גאלדענע קעגען
 אין דען "פעהלט געענטפערט: זיי האבען ברויט, פשוט׳ען זיי

 נאך געקומען ביזט דו • וואס ברויט, פשוט לאנד אייגענעם דיין
 לאנד דאזיגען דעם פון אוועקגעהן ביים אהערצו?" אזש איהם
שטאדט: דער פון טויערן די אויף אויפגעשריבען אלכסנדר האט

לעגעג־ תלמוד׳ישע איינציגע די איזנישט, טעות קיין 3$ה איך אויב *(
 קריגערישעך פרן אידע^ליז^ציע געוויסע א צרויסגעוויזען זיך האט עם וואו דע,

 איינער "געווען בר־פוכבא: פון מורדים די מיס מעשה די גבורה, און העראאיזם
 וראם קריגסלייט, טויזענד הונדערט צרויי געהן!ט ער ה^ט )בר־כוצבא(, בן־כוזיבא א

 די געשיקט חכמים די ען3$ה געהלןקט.$2( פינגער איין געווען איז יעדערן ביי
 קאליקעס?" ר8פ ישראל פון קינדער די ען58מ וועסטו נאך לצנג "יוי זאגען: איהם
 כח?" זייער א׳יסברובען איך ק?ן נדערש*? זשע זוי8 "ווי געענט,£ערט: זיי ער ה^ט

 ן אויב זיך י^גענדיג אימשט^נד, נישט איז עם "יוער געז^גט: איהם זיי ה$בען
 זיין נישט ז^ל יעגער לבנון, ון5 צעדערבוים א ווארצעל מיט׳ן אויסצערייסען ערד,6

4״ד9 מציעא. )בדא טחנדר דיין אין
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 פער- געווען לעבען גאנצע דאס פין מוקדון, אלכסנדר "איך
 לאנד אפריקאנישען עם ד אין געקומען בין איך ביז נארישט,

 )תלמוד". חכמת" זיי פון געלערנט זיך און ווייפער די פון
צ״א(.

 מעלת העכסטע די איו תנך, אין ווי אזוי תלמוד, אין
 פאלקאמענהייט, מאראלישע און גייסטיגע די—מענש א פאר

 אין און מצוות די זיין מקיים אין אוים זיך דריקט וועלכע
 קדושה- העכסטע די גאט נאך איז תלמוד לויט׳ן תורה. לערנען

 געווארען פעשאפען איז גאט׳/ פון "טאכטער די זי, תורה. די
 נאכ׳ן אויך פעשטעהן בלייבען וועט און העולם בריאת פאר

 תורה. לערנט אפילו אליין גאט וועלט. דער פון אונטערגאנג
 פון גדולה די און קדושה די וואס נאטירליך, דעריבער ס׳איז
 פארשען און לערנען וואס די, אויף אריבער געהט תורה דער

 אין אריינגעדרונגען טיף האבען וואס חכמים, גרויסע די זי.
 זענען מלאכים, פון מדרגה די דערגרייכט האבען תורה, דער

 שאחען צו כח דעם בעקומען האבען אומשטערבליך, געווארען
 די אבער וכדומה. זיין מתים מחיה וועלטען, מאכען הרוב און

 פיזישער דער פון היפוך דער איז מאכט רוחניות׳דיגע דאזיגע
 קיין גאר איז מאטעריעלער, און מגושמ׳דיגער דער קראפט,

 גע־ געגעפען תורה די איז "פארוואס איהר. צו נישט דמיון
 ענטפערט: און קשיא א גמרא די פרעגט יודען?" די ווארען

 און שטארק, און הארטנעקיג בטבע זענעץ זיי ווייל "דערפאר,
 א געבען מען מוז פאלק דאזיגען "דעם געזאגט: האט גאט

 די געבען נישט איהם מ׳זאל ווען ווארים געזעץ. פייערדיגען
 געגען ביישטעהן ק^נען נישט ולשון אומה קיין וועט תורה,
 )ביצה, פחות זיינע אבשוואכען וועט אבער תורה די איהם.
 וועגען לעגענדע די איז כאראקטעריסטיש וועניגער נישט כ״ה(.
 פריהער האט וואס לקיש, בן שמעון רב תנא בעוואוסטען דעס

 א און גזלן א געווען ער איז יונגערהייד ריש־לקיש. געהייסען
 שטראם, פרייטלן א צו צוקומענדיג איינמאל, גבור. גרויסער

 געבא- זיך האט וואס מענש, בילד־שענעם א דערזעהן ער האט
 ריש• יוחנן. רב געווען איז דאס ברעג, אנדערן דעם ביי דען



43 ונג.6אלקס־שא6 יזרישע די

 און טייך דעם אריבערגעשפרונגען שפרונג איין מיט אין לקיש
 וו^לסט דו ווען געווען, וואלסטו שיין "ווי יוחנן: רבי צו זאגט

 געענטפערט: איה□ האט יוחנן רב פרויענצימעח" א זיין געווען
 אויב און מיר, פון שענערע א נאך שוועסטער, א ה$ב "איך

 תורה, לערנען זעצען זיך וועסט און תשובה טהון וועסט דו
 אייב• האט ריש־לקיש ווייב". א פאר געבען זי דיר איך וועל

 דעם איבערשפרונגען צוריק געוואלט האט ער דערויף. געשטימט
 תורה לערנען זיך זעצען צו אליין דעה די שוין אבער סייך,
 געווען נישט איז ער אז פחות, זיינע אבגעשוואכט אזוי האט

פריהער. ווי שפרונג ריזיגען אזא טהון צו ביכולת

111

 —פאלקס־שאפונג יודישער היינטיגער דער פון ווערק די
 ווערטלעך, גלויבונגען, משלים, לידער, לעגענדעס, מעשיות, די

 גע- האט אליין פאלק דאס וואט וו., אז. א. שפריכווערטער
 ברייטע א בעקומען אן לאנג פון האבען וועלכע $דער שאפען

 פאר- אויסערליכע זייערע לויט איהם-זענען ביי פאפולאריטעט
 פעל- אנדערע פון פאלקלאר דעם מיט אידענטיש רוב דאם מען

 יודי- דער איז אינהאלט אינעוועניגסטען דעם מצד אבער קער.
 רוב דאט מעשיות, די פון פאלקלאר דער סיי פאלקלאר, שער

 עיקרשט דער לידער, די פון פאלקלאר דער סיי דידאקטישער, א
 טאג־טעגליכער דער פון פאלקלאר דער אפילו און לירישער, א

 שפריכווערטער, די אין אויסגעדריקט זיך האט וועלכער מאראל,
 מיט דורכגעדרונגען אינגאנצען—משלים, און וויצען ווערטלעך,

 די וואט שטימונגען, און טענדענצען מאטיווען, אייגענע די
 וואט דערויף, קוקענדיג גישט שאפונג. תלמוד׳ישע און ביבלישע
 אנדערט- פון תקופות ליגען שאפונגען ביידע דאזיגע די צווישען

 היינטיגער דער האט יאהרטויזענדער, מעהר און צוויי האלבען,
 דער מיט פערבינדונג ענגע לעבעדיגע א אויפגעהיט פאלקלאר

ער ווי גלייך לעגענדע, און טענדענץ ביבליש-תלמור׳ישער
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 ווירק-נג דער אונטער אויסשליסליך געווארען געשאפען ׳ואלט
ליטעראטור. אלטער דאזיגער דער גון

 אלץ ווי אפטער אז ווערען, פערצייכענט דארף קודם־פל
 און מעשיות פאלקלאר יודישען היינטיגען דעם אין מיר טרעפען
 אז אין דערצעהלונגען, ביבלישע פון טעמעס די אויף לידער

 די שפילען פאלקלאר דאזיגען דעם אין ראלע אקטיווסטע די
 די פערסאנאזשען. תלמוד׳ישע די אויך טייל צום און ביבלישע

 רב א מיט איז מעשיות יודישע די פון סיוזשעטען נעוועהנליכע
 געבוירען זיי ביי ווערט עלטער דער אויף וואס רבי׳צין, א און

 א שפעטער ווערט וואס פרודער, פערטריבענעם א מיט זוהן, א
 פא• מיט׳ן ווידער דערנאך דך בעגעגענט און למלכות מקורב

 אנטלויפט וואס יונגענמאן, א מיט זיינע, ברידער די און טער
 פאלט וואס מענש, א מיט הארינטע; זיין פון נסיון דעם פאר

 געוועהנליכע די וו. אז. א. פיש א פון בויך דעם אין אריין
 די אבות, די זענען לידער און מעשיות די אין פערזאנען

 חכמי־התלמור. פאפולערע בעזונדער די פון אייניגע און נביאים
 פון אויך ווי פאלקס-מעשה, דער פון העלד בעליבטסטער דער
 דעדצעה־ די איגנאריהרענדיג הנביא. אליהו איז אגדתא, דער
 הימעל, אויפ׳ן ארויפגעהן הנביאס אליהו וועגען תנך פון לונג

 א ווי נישט קייגמאל פאלקלאר יודישער דער איהם שילדערט
 רייט- פייערדיגזגן א אין הימעל אין ארום פאהרט וואם העלד,

 פאלקלאר. קריסטליכען דעם אין פאל דער איז דאס ווי וואגען,
 א אהן געוועהנליך אויף ער טרעט לעגענדע יודישער דער אין

 דא געששאלטען, פערשידענע אננעהמענדיג גלאנץ, בעזונדערן
 געהער פוהרמאן, אדער פויער קריגסמאן, אדער סוחר אלם

 גנב א פאר אפילו זיך ער פערשטעלט אמאל בעטלער, אדער
 ער ישועות. ברעגען צו נ$ר איז עובדה זיין זונה. א אדער
 איז פאר, זיי שטעהט וואס סכנה, א וועגען יודען די אן זאגט
 נויטבעדערפטיגען דעם ברענגט צרה, א פון פרומען דעם מציל

 דעם פון זיך ארויסצודרעהען אזוי ווי אויס, לערנט געלד,
 דעם אין אריין איז וואס מעשה, אנ׳אלטער אין מלאך־הטות.

 צו הנביא אליהו זיך ווייזט זמירות, שבת׳דיגע די פון ציקל
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 פער- איהם זאל ער אז פאר, לעגט און מארק אין אניארימאן
 ־,אנ אין געלה דאם זיך נעהמען און קנעכט א פאר קויפען
 פרומער א איינער אווי ווי דערצעהלט, ווערט מעשה אנדער

 און ערד די אקערענדיג פעלד אין הנביא׳ן אליהו טרעפט בחור
 איהט פרעגט ספר". הייליגען א ער האלט אקעראייזען ,אויפ׳ן

איהש ענטפערט עס?" איהר אקערט וועמען "פאר בחור: דער
 די פאר פעלד פון איין זאמעל און זייה אקער, "איך אליהו:

אליין אליהו לערנט אמאל תורה". לערנען וואס ארימעלייט,
 וועגוויי- אלם ער פיגורירט אפט צדיקים, די מיט סתרי-תורה

פער- אפטער נאך גיהנום. און גן־עדן אין צדיק א פון זער
פון הילף דער מיט און פעל-עגלה א פאר זיך ער שטעלט
 וואו- פיהרען, צו גיך צדיק דעם ער פרענגט הדרך" "קפיצת

 מ^- לעצטען דאזיגען דעם פון באדען אויפ׳ן דארף. יענער הין
 פאהרען, צר גוט "ס׳איז ווערטעל: דאס געשאפען זיך האט טיוו

קעלניע". דער אריף זיצט הנביא אליהו אז
 סרע- אומשטענדען פרעהליכערע סך א פיי און זעלטענער

 ביבלישע אנדערע די און אבות די מעשיות די אין אויף טען
 פערשטע- נישט קיינמאל כמעט זיך טהוען זיי פערסאנאזשען.

 אריינצומישען וועלט זינדיגער דער אויף קומען זיי ווען לען,
 פאזונדערס אין טיילמאל, לעבען. פון שטראם דעם אין זיך

יו די פאר גאט ביי אן זיך זיי נעהמען מאמענטען, קריטישע
 א פיי מענשען די הילף צו זיי קומען אלץ ווי אפטער דען.

 מ׳קומט ווען דאן, נאר )אבער רעגען ארויסרופענדיג טריקעניש,
 צו חלום צו זיי קומען אמאל קברים(. זייערע אויף טהרן תפילה

 תורה. דער פוץ רזי־דרזין די איהם אנטפלעקען צו צדיק, א
 וואס דעם, אין נאר ראלע זייער פעשטעהט $בער רוב דאס
 דעם איהם מיט פערפרענגען און צדיק א פאר נתגלה ווערען זיי

 פער- אין איבער זיך חזר׳ט מאטיוו דאזיגער דער שפת-קודש.
 טהוען געוועהנליך מעשיות. צעהנדליגער אין וואריאציעס שידענע

 פאהרט מאן פרומער א אזוי: צדיק דעם ווייזען אבות די זיך
 אנצוקומען זיך איילט וואלד, געדיכטען א דורך ערגעץ.וואוהין

 און וועג פון אראב זיך ער שלאגט פלוצלינג אהיים. שפת אויף
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 פאלט עם נאר ווי אבער אריין. אווענד אין ביז בלאנדזשעט
 פא- גרויסארטיגער א וואלד אין פלוצלינג זיך ווייזט שבת, צו

 חדר, ערשטען דעם אין אריין געהט מאן פרומער דער לאץ.
 מוטער• קיין זעהט און דריטען דעם אין צווייטען, דעם אין

 שענער, אנדערן דעם פון אייבם זענען חדרים די נישט. מענש
 דעם אין ענדליך, טובות. אבנים• און זילבער גאלד, אומעטום

 א זיצט שטור,ל גאלדענעם א אויף ער דערזעהט חדר זיבעטן
 ליגט, זקן דעם פאר בארד. גרייז־גרויער לאנגער א מיט זקן

 נאך אויך זיך געפינט דא ספר. הייליגער א זיך, פערשטעהט
 אמאל הנביא, אליהו עם איז רוב )דאס בעדינער אלם זקן א

 איז אורח דעם אברהם־אבינו(. פון קנעכט דער אליעזר,—אויך
 די און האהר די איהם מ׳צוואגט יפות, פנים בסבר מקבל מען

 טובל איהם מ׳פיהרט קאם, וואוילשמעקעדיגען א מיט אוים בארד
 דער־ מען טהוט טיש צום ביטל. וואוילשמעקעדיגען א אין זיין

 טעמים אלע האבען וואס משקאות, און מאכלים כל־ערליי לאנגען
 נישט אלע זענען זיי אבער געריכטען, טויזענד ביז )טיילמאל

 מען לעגט שלאפען רוחגיות׳דיגע(. נייערט גשמיות׳דיגע, קיין
 קישענס די רעדלעך, גילדערנע מיט בעט א אויף אורח דעם

 צו גינגאלד. ריינעם פון קאלדרע די פערל, מיט געהאפטען
 צו אויף זיי מ׳רופט און' זקנים, זיבען נאך זיך ווייזען שחרית

 הלוי/ משה "רב הכהן׳/ אהרן "רב נעמען: די נאך תורה דער
 מוצאי-שבת צו שלמה. דוד, יעקב, יצחק, אברהם, רב דערנאך

 עס פערשוואונדען. בעוואוינער זיינע מיט פאלאץ דער ווערט
 דעם ארויס פיהרט וועלכער הנביא, אליהו איבער נאר בלייבט

 געווען זוכה האט ער אז מגלה, איהם איז און וואלד מון צדיק
אבות. די מיט צוזאמען שבת האלטען צו

 די אויף אויך מעשיות ד$זיגע די אין טרעטען אמאל
 דער בעגעגענט אמאל לאה. און רחל רבקה, שרה, אמהות,

 האר- זיין מיט המלך דוד נאר אבות, די נישט וואלד אין צדיק
 שפילט, יענער ווי דערביי, זיין צו זכיה די האט און פע,

 וועלכער הנביא, ירמיהו ער בעגעגענט אמאל טאנצט; און זינגט
 ווייזט אמאל בית-המקדש. חורבן אויפ׳ן קלאג־לידער כערפאסט
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 —פערסאנאזשען תלמוד׳ישע אדער פיבלישע די פון איינער זיך
 עם- פרומען א צו—יוחאי בן שמעון רב אהרן, משה, רא־בן,
 תורה, גאנצע די נאבט איין אין אויס איהם לערנט און הארץ
 אזוי ווי לעגענדע, א פארהאן וו. אז. א. לשונות שבעים אלע

 פאר איהם דאנקט און מימון פן משה רב צו קומט משה־רפינו
געווען. מחבר האט ער וואס ספרים, די

 אליהו־הנביא אויף טרעט געשטאלט אנדער גאנץ א אין
 א *ראל זייער איז דא פאלקס־לידער. די אין אבות די און

 ער אד מתן-תורה אין אנ׳אנטייל נעהמען זיי נאציאנאלע. ריין
 גאט בעטען יודען, די פאר פירשפרעכער אלם ארוים טרעטען

לאנד. זייער אין יודען די אומצוקעהרען

.2 גונז. מארעק, און מ־זבורג פון פאלקס־לידער, יודיש? *(

 אי־ געוועהנליך אליהו-הנביא ווערט פאלקס-ליד דעם אין
 אויף ער טרעט טרעטען און דוד בן משיח מיט דענטיפיצירט

 נאר געהער, אלם אדער בעל־עגלה אלם פערשטעלטערהייד נישט
 אנזאגער אלם און בעל־יועץ א ג^טס פון געשטאלט דער אין
גאולה. יודישער דער פון

 איז מעשה די מעשה, א דערצעהלען אייך וועל ,איך
 הויבט מעשה די—פאלקם־ליד א אין זיך זינגט—פרעהליך זעתר

 געהאט האט מלך יודישער דער מלך. יודישען א מיט אן זיך
 שנה- אלפים כל תורה. אונזער מען מיינט דאס בת־יחידה, א

 א איהר מיט געפאהרען מלך דער איז יא־ר טויזענד אלע
 זיי האבען גוים, אומה דער צו געקומען ער איז טהון. שידוך
 דער צו געקומען ער איז רשעים. די ווי געענטפערט איהם
 תירוצים. פאלשע געענטפערט איהם זיי האבען פריצים, אומה
 זי- צו אנגעהויבען בורא דער האט תירוצים פאלשע די אויף
 די נאראיעט תורה די האט אליהו־הנביא, געקומען איז דען,

 טעג דריי געפעלען-אין זייער יודען די איז תורה די יודען.
(.*שטעלעך צו חופה די ארום

 אנזא- אלם אויף אליהו־הנביא טרעט ליד אנ׳אנדער אין
גלות: דעם אויס אויסלייזונג דער פון זאגער
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 וועט און לייטער גרויסען א אויף שטעהט ,אליהו-הנביא
 ער וועט—לאנד אייער אין "אהיים טרומייטער: גרויסעץ א טהון

(.32 )נום. קלאגען!" און יאמערן אויף הערט—זאגען
זיך: זינגט ליד א אין באך

 הין אויבענאן, זיצט דוד( בן משיח )אדער "אליהו-הנביא
 דער אין בעכער דעם האלט ער ;.געטהון. זילבער און ^ד

 לאגד". גאנצען איבער׳ן ברכה א ער מאכט האנט, יעכטער
(.12 )נוס.

 בעל- א פון ראלע דער א־ן ערשיינט אליהו־הנביא אויב
 בכבוד׳יגערע אין ארויס אבות די טרעטען מבשר, און יועץ

ראלען
 תורה. די יודען די געבען צו געווען מסכים גאט

 פאלקס- דאס און געכען? זיי זי ער זאל וועמען דורך אבער
 ווידעראמאל מאנאלאג א פון פארם דער אין עם שילדערט ליד

התן. א וועגען טאכטער און פאטער צווישען טאקע
 געהט אדם־הראשון פיין, דו ליבסטע מיין, דו "טאכטער

 פאר—געהט, ער געהט, ער געהט, ער אריין. וועלט דער א׳!
 פאטער, "ניין,—אן׳. איהם נעהם געה-זשע חתן־מאן ליבען א

 מיין זאל אדם־הראשון אז זיין, גארנישט דאך קאן עס ניין,
 פון חטא ,דער—פארוואס?" מיר זשע זאג ו "ט—זיין". מאן

 ביי זיצען איך וויל דערום זיין! איהם ביי דאך וועט עץ־הדעת
 איכ׳ל ביז פאטער, איהר ביי טאכטער א ווי שוים, אויפן דיר

גרויס!" ווערען
 הצדיק, נה פון 3^ טאכטער־תורה די זיך זאגט ווייטער

 זיין" איהם ביי דאך וועט וויין דעם פון הטא ,דער זוייל
 זוהן א האבען וועט ער וואס דערפאר,—נוסח אנ׳אנדער )לויט
 ווייב א פאר פילגש "א וואס דערפאר, אבינו אברהם פון חם(;
 הא- וועט ער וואס דערפאר, )אדער זיין׳ איהם ביי נאך וועט
 דער ,וואם הצדיק-דערפאר, יצחק פון ישמעאל(; זוהן א בען
 —בינו5 יעקב פון זיין״; איהם ביי דאך וועט עשו פון חטא

 ביי דאך וועט שוועסטער צוויי פין חטא "דער וואס דערפאר,
 בעל-מטופל א זיין וועט ער וואט דערפאר, )אדער זיין" איהם
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 דעם פון חטא דעם הכהן־פאר אהרן פון געזינד(; גרויס א מיט
 שלמה פון בת׳שבע; פון חטא דעם פאר—המלך דוד פון עגלן

 לעגט גאט ווען ווייבער. טויזענד פון חטא דעם פאר—המלך
 דאס יע, פאטער, "יע, זי: ענטפערט משה-רבינו, פאר איהר

 וועט ער זיין! מאן מיין זאל משה־רבינו אז זיין, גריילעך קאן
 מפרנס קאנען מיך ער וועט הימעל, אויפ׳ן טעג פערציג זיצען
(.5 )נומ. זיין״

 וועל" ציקל, דאזיגען דעם פון פאלקס־לידער אנדערע אין
 דיאלעקט, רוסיש־פוילישען אין פערפאסט אלע כמעט זענען כע

 זא־ זיי אבות, די צו תפילה פייערדיגע א ארויפגעשיקט ווערט
יו די אומקעהרען זאל ער רבונו-של-עולם, ביים פועל׳ן לען
צוריק: לאנד זייער אין דעי

 נאש, טי סטארושעק אברהמ׳ניו, אברהמ׳ניו, ,אברהמ׳ניו,
 יעקב׳ניוו נאש, טי דיעדושעק יצחק׳ניו, יצחק׳ניו, יצחק׳ניו,
 פראסי- ניע ווי טשעוואזש—נאש, טי אטיעץ יעקב׳ניו, יעקב׳גיו,

 פראסי, ניע ווי טשעוואזש פראסיטיע, ניע ווי טשעוואזש טיע,
 נא- וויסטראילי, כאטקו נאשו זשעב נאם? זא באגא פאנא טיע
 נאשו וו׳ אטוואדילי, וו׳זעמליו בי נאם וויקופילי, זעמליו שוב

נאס". זעמליו נאשו וו׳ נאם, זעמליו
 משה׳ניו, "משה׳ניו, צו ווענדונג אייגענע די געהט דאן

 אהרנ׳יו, אהרנ׳יו, ,אהרנ׳יו, נאש", טי פאסטושעק משה׳ניו,
 פראווידיעץ שמואל׳ניו, שמואל׳ניו, שמואל׳ניו, נאש, טי פאסטיר

 וו. א. א. נאש" טי קרוליק דודוניו, דודוניו, דודוניו, נאש, טי
ענטפער: גאטם מיט זיך פערענדיגט ליד דאס און

 וויסטראיענא בענדא כאטקא סינאק, סינאק, ,סינאק,
 באנדז אטוועזיענו, זעמליו וו׳ טי׳זש וויקופיאנא, בענדא זעמליא
(•15 )נום. הללויה!״ חדשה שירה קאנצו-ונשירה טשעקאי מאנדר,

 און גבורות די בעזונגען ווערען ליד אנ׳אנדער אין
 גינז- )זעה עשו מגושמ׳דיגען דעם להיפוך אבות די פון מעשים

א. אבראם סיווי אבראם, "סטערי :552 גומ. מארעק, און בורג
וו.(.
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 וויטעבסקער )אין פערשרייבען צו אויסגעקומען איז מיר
הנביא: שמואל פון געבורט דעם וועגען ליד אזא גוב.(

 איזבודילא ראנענקא, אי עי ראנא, חנה אוווסטאוואלא
 סלו. מאאי "אוווסטאוואיטיע, דאבראנענקי: אי עי סלוגי, סוואאי

 יערוסאלימ- עי סוועטשעטשאנקי, זאזשיגאיטיע דאבראנענקי; גי,
 תלמיד- סינא אי דא פאכאזשו, חנה, טשאסאם, טיס יא א קי.

 דאברים הנביא שמואל אוראדילסיא אי אוראזשו". אי א חכם
 רבקה, שרה, פאסאם. שאלקים חנה יעווא ספאאיוואלא טשאסאם,

 סנדקא יעקב־אבינו יצחק, אברהם, בווואלי, באבקאמי לאה רחל,
 הקדוש בווואלי. קוואטערי שלמה אי דוד אהרן, משה, בווואלי;

נאזוואלי". שמואל־הנביא מלאכים אי הוא ברוך
 פון געביט אנרערן דעם צו אריבער וועלען מיר ווען

 פער- ווערטלעך, שפריכווערטער, די צו פאלקס־שאפונג, דער
 די געפינען דארט אויך מיר וועלען וו., אז. א. גלייכענישען

 אוים־ און סענטעוציעס בילדער, ביפלישע פון שפע אייגענע
 פאלקס־שפראך יודישע די אז זאגען, דרייסט מ׳מעג דרוקען.

 טייל צו און ביפלישען מיט׳ן דורכגעדרונגען אינגאנצען איז
 טערמינען, און בילדער ביבלישע די גייסט. תלמוד׳ישען מיט׳ן

 ביים אנגענומען אן קדמונים פון זענען וואס בעגריפען, ווי
 טער- קלאסישע אלם שפראך דער אין דינען פאלק, יודישען

 עם ערשיינונגען. קלארע וועניגע זיי דורך בעשטימען צו מינען
 דער פון געביט דעם אויף סיי בעגריף, אזא נישטא ממש איז

 וואס פארשטעלונגעץ, אנדערע פון געביטען די אויף סיי מאראל,
 גייסטיגע פערגלייך. צום בילד ביבליש זיין האבען נישט זאל

 דורך בעשטימט ווערען חסרונות און מעלות אייגענשאפטען,
 משה- ווי עניו א הצדיק; יוסף ווי שיין פערזאנען: ביבלישע

 זאגט זין איראנישען אין און המלך; שלמה ווי קלוג רבינו;
 שיין כהן־גדול; פון מראה די ווי אגדה; דער פון חכם מען-א

 אג- דער פון און מאכען. צו ברכה א שיין, המלכה; אסתר ווי
 לסך, ווי נאריש חסרונות: בעשטימט אויך ווערען זייט דער

 שלעצם עשו, ווי גראב הארמי, לבן ווי פאלש לוט, ווי שכור
 טישוס ווי רשע א אחשורוש, קיניג ווי טיפש א הרשע, המן ווי
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 א. דלפון ווי ארים קורח, ווי רייך נבט, בן ירבעם ווי זינדיג
 בע- אנדערע פערשידענע בנוגע אויך איז אייגענע דאס וו. א.

 )אדער רוים ווי הויך גוג־ומגוג, ווי גרויס מ׳בעשטימט: גריפען.
 פינס- )אויך לאנג הבשן, מלך עוג ווי גרוים תליה(, המנ׳ם ווי

 מתושלח(, )אדער תרח ווי אלט גלות, יודישער דער ווי טעו־(
וו. אז. א. ים־סוף קריעת ווי שווער ויזתא, אין יוד א ווי קליין

 זע. וואס רעדענסארטען, און שפריכווערטער 4000 די פון
 300 איבער זענען זאמלונג, בערענשטיינס אין אבגעדרוקט נען

 בי• אויף געבויט $דער תלמוד און תנ״ך פון דירעקט גענומען
 פון צאהל גרעסערע א נאך און סענטענציעס. בליש־תלמוד׳ישע

 אדער תנ״ך פון אויסררוק יענעם אדער דעם זיך אין ה$ט זיי
 שפיל דעם אויף געבויט זענען ווערטלעך דאזיגע די תלמוד.

 און ווערטער העברעאישע פון פערדרעהונג דיגער בכיונ אדער
 אבגערעדט זיי: פון פאר א נ^ר ברענגען מיר אויסדרוקען.

 זיך טראגט גרויסע; די לאה גאר סוף הקטנה-צום בתך ברחל
 דער $ן יוד א ווי זיך האלט (;*תורה דער מיט גאט ווי ארום,
 וועג גלייכער א שפעט(; )צו מתן־תורה נאך געקומען תורה;
 גע. נישט מ׳וויל אז ירושלים; קיין גארטען מארישקינער דורך
 סעג עס העלפען, נישט ס׳וועט (;**עשו׳ן מען גיט יעקב׳ן, בען

וו. אז. א. ליין8 אשי רב בר מר קומען

 גע׳שדכג׳ט ה$ט גן<ט ווי פןזללם־ליד, ענדערמ$הגטע1אוי דאש פע־גלייך *(
עלקער.5 די צו הורה די

 ל■1 ס8א ישמעאל עשו, יעקב, נעמען די ווערען לקם־שפראך$5 דער **(אין
 געהאלסען מלחמה ה$ט "עשו טערקען. און רוסען יודען, פון הינאנימען לם8 נוצט
מלחמה(. רוסיש־טערקישע )די ישמעאלן" מיט

17

 אייב- נאר נישט האט פאלקס-שאפונג יודישע היינטיגע די
 זי נ^ר טערמינען, און בילדער פארמען, ביבלישע די געזאפט
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 -3רי אייגענער דער מיט דורכגעדרונגען אינגאנצען אויך איז
 שאפונג, נאציאנאלע אלטע די וואט גרונד־טענדענץ, און טונג

 און לעבען פרום א פאלקאמענהייט, רוחניות׳דיגע אז—דהיינו
 לער• דעם אין פערקערפערט ענטוויקלונג, גייסטיגע עיקר דער
 העב• דאס און לעבען פון ציל איינציגער דער איז—תורה נען

 פאל- דאזיגע די אז ערה דער אויף מענש דעם פון גליק סטע
 דערהויבט פח, אנ׳אוניווערסאלען מענש דעם גיט קאמענהייט

 אונטער• מאכט און געטליכקייט פון מדרגה דער צו ביז איהם
 קראפט, פיזישע מאטעריעלע, מעכטיגסטע די פיס זיינע צו טעניג

 טעמפ־ און מגושמ׳דיגקייט פון סינאנים אלם ערשיינט וועלכע
 ווערק די אין ווי לידער, און מעשיות אריגינעלע די אין קייט.

 הערא־ דער אינגאנצען פעהלט שאפונג, נאציאנאלער דער פון
 בא- אויפ׳ן קאמף פון מאטיווען די פעהלען עלעמענט, אישער

 ע-3 די אין אפילו קראפט. פיזישער מאטעריעלער, פון דען
 למשל, )ווי, לעגענדעם און מעשיות אנטליהענע שיינפערליך

 מעשה א "בבא-מעשה", אחים", מג׳ "מעשה "צענטורע-ווענטורע",
 דאזי- דער איז אנד.( א. גזלנים זיבען מיט בת־מלכה, א מיט
פערווישט. און געמילדערט שטארק עלעמענט גער

 קינדער-מעשיות, די דערהויפט מעשיות, יודישע רוב דאס
 מיט רב א געווען איז "אמאל ווערטער די מיט $ן זיך הויפען

 א מיט "ארב ווערטעל דאס אויך זיך נעהמט )דערפון ארבי׳צין"
 א איז רבי׳צין א אהן רב א ■מעשה, גאנצע א איז רבי׳צין"

 מעשה קיין גאר איז רב א $הן רבי׳צין א מעשה, האלבע
 אנטליהענע, די פון אייניגע אפילו לעגענדעס, רוב דאס נישט(;

 פעלי-מופתים. צדיקים געוויסע פון נעמען די צו צוגעפאסט איז
 דעם פון און לעגענדעם אלע כמעט פון הויפט-מאטיוו דער

 צו מעיש דעם פון שטרעבונג די איז מעשיות טייל גרעסטען
 פאר ב^דינגונגען מאטעריעלע די מיט קאמף דער תורה, דער
 און לערנען דעם זיך אבצוגעפען אינגאנצען מעגליכקייט דער

 פון מעכטיגקייט רוהניות׳דיגער גרויסער דער פון שילדערונג די
 סודות טיפע די אין אריינצודרינגען געלונגען איז זיי וואס די,
תורה. דער פון
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 רייט3 איו תורה *,ד גרונד", קיין נישט האט תורה "די
 תורה, "וואו סחורה", בעסטע די איז תורה "די ים", דער ווי

 שפריכווערטער. יודישע די זאגען וו. אז. א. חכמה" איו דארט
 דורך אויך פאדים רויטער א ווי זיך ציהט טענדענץ אייגענע די
לעגענדעס. און מעשיות די

 דעם ביי זיך הויבס תורה דער מיט בונד ענגער דער
 יודישער דער לויט ווערען, געבוירען פאר׳ן נאך אן יוד

 בארג אויפ׳ן געווען נשמות יודישע אלע זענען פאלקס-גלויבונג
 נשמה "מיין ווערטעל: דאס שטאמט )דערפון מתן־תורה ביי סיני
 געפינט קינד דאס בשעת סיני"(. בארג אויפ׳ן געווען אויך איו
 א פליהען צו איהם צו קומט טראכט, מוטערס דולר אין זיך

 פאר׳ן סאמע נאר תורה, גאנצע די אוים איהם לערנט און מלאך
 און נאז, אין שנעל א איהם ער דערלאנגט ווערען געבוירען

 זיך נעהמט )דערפון אנ׳אנדער. מיט אלץ פערגעסט קינד ד$ס
 האט מלאך "דער קינד: געראטען א זעהר וועגען ווערטעל דאם

 אבער פארהאן נאז"(. אין טהון צו שנעל א איהם פערגעסען
 אלץ נישט אדער וואם נשמות, יודישע אויסטערלישע אזעלכע

 פערגעסע- ד$ס גיך זיך דערמאהנען זיי אדער זיי פערגעסען
 מיט געבוירען געוועהנליך ווערט צדיק קומענדיגער דער נע.

 וואס עלטערן, אלטע פון זוהן א אלעמאל כמעט איו ער נסים.
 גע־ צייט לאנגע א זיי ה$בען קינדער, קיין האבענדיג נישט

 אדער חלום אין זיי בעקומען דאן דור. א גאט ביי בעטען
 א צדיק א דורך $דער אליהו־הנביא דורך וואהר דער אויף

 וועט וואס זוהן, א ווערען געבוירען וועט זיי ביי אז בשורה,
 פון העלד דער צדיק, קומענדיגער דער התורה", "מאור א זיין
 נאכ׳ן באלד טיילמאל אן, הויבט לעגענדע, אדער מעשה דער

 רזי די זיין מגלה צו און נביאות זאגען צו ווערען, געבוירען
 צוריק!(. צו אפילו אמאל איהם מען נעהמט דעם )צוליב דרזין
 בהדרגה. צו צדיק דעם פון ענטוויקלונג די געהט אבער רוב דאס
 מעשה, קריסטליכער דער פון העלד דער ווי אזוי וואקסט, ער

 היג- פיזישער אין נישט אבער שעה, פון נאר טאג, פון נישט
 קלאר שוין ער איז יאהר דריי צו רוחניות. אין נאר זיכט,
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 צעהן צו און תורה, גאנצע די—יאהר זיבען צו תנ״ך, גאנץ
 התורה, סודות די מגלה איז און דרשה א שוין ער זאגט יאהר

 אליין )אייגער לעבען גאנצע דאם שוין ער לערנט דערנ$ך און
 פון אליהו־הנביא, פון מלאך, א פון השגחה דער אונטער אדער

 אט (.*סתרי-תורה די וו.( אז. א. תלמיד-חכם דעם פאטער זיין
 איבערנא• די צדיק דעם עס גיט למוד־התורה דאזיגער דער

 וואם ווייס ער הנולד, את רואה א איז ער קראפט: טירליכע
 דער מיט קאן ער ערד, דער און הימעל אויפ׳ן זיך טהוט עס

 מופתים, ווייזען תפילה דורך אדער המפורש" "שם פון הילף
 לער- ביים וועלט. די מאכען חרוב און מתים זיין מחיה אפילו

 מיט שיין, א מיט ארומגערינגעלט צדיק דער ווערט תורה נען
 איו ארום עמודי־אש; מיט פייער, פלאם א מיט ליכט, העלען א

וו. אז. א. בשמים פון ריח דער צעגאסען

 אין נאר נישט איז צדיק דעם פון בקיאות די 11$ בעמערקען, מ׳דארף *(

 מות,5ח שבע אלע ער קען נסתר( און )נגלה רה1ת גאנצער דער אחוץ אליין. תורה
 צו ון5 סוד דעם ווייס עופות, און חיות די ון5 לשון דעם לשונות, שבעים <לע

 גאנ־ א פארהאן הרפואה. חכמת און הפרצוף חלמת קען נראה, ואינה רואה א רוערען
 גרעס־ דער הרפואר. חכמת אין מומחים גרויסע צדיקים, וועגען לעגענדעם ציקל צער
 גרעם־ ,,דעם ון5 נאמען מיט׳ן פערבונדען ווערט לענענדעם דאזיגע די ון5 טייל טער
 גיי געלערנט "האט וואס רמב״ם, דעם געזעהן', האט וועלט די וואס א6רו טען

וכדומה. האמונקולום א מאכען געקאנט האט אריסטו",

 רוחניות׳- דער איז עס אומבעגרענעצט און גרויס ווי אבער
 פי. די פיזיש. ער איז אוממעכטיג אזוי צדיק, פון כה דיגער
 איי־ נויטווענדיגע א ווי ארויסגעשטעלט ווערט שלאפקייט זישע

 פון תענוג-ם די נישט האט וואס צדיק, דעם פון גענשאפט
 לעגענדע די וו. אז. א. תעניתים נאכאנאנד פאסט עולם־הזה,

 אויסרוף: דעס ווי צדיק, א פאר שבח העכערן קיין נישט קען
גוף". א אהן נשמה א געווען איז "דאם

 לא־די, איז לעגענדעס און מעשיות אריגינעלע די אין
 פון באדען אויפ׳ן עלעמענט העראאישער דער פעהלט עס וואס



5> ונג,5§$לקס־שא יודישע די

 אז אונטערגעשטרייכט, זיי אין נאך ווערט קראפט, פיזישער
 קיין גאר זענען קאמף־לוסט קריגערישקייט, קראפט, פיזישע

 וויר- מעהר אנדערע, האבען יודען יודען. פאר נישט כלי־זיין
 א אין טרעהרען. און יללות תענית, תפילה, כלי-זיין: קענדיגע
 ארויפגעלעגט האט וואס פאשא, מצרי׳שען א וועגען לעגענדע

 גע- מתחייב זיי און צינז אנ׳אומדערטרעגליצען יודען די אויף
 אין עם איינצוצאהלען טויט, פון התראה דער אונטער ווען,
 זע- יודען די אזוי ווי דערצעהלט, ווערט טעג, צעהן פון משך
 און וויינען אנגעהויבען פתי-מדרשים, די אין אוועקגעלאפען נען

 איז דאס נאר "ווארים צוגעגעבען: דערפיי און גאט צו שרייען
 האלז, אויפ׳ן זיי ליגט חלף דער ווען סגולח, יודישע די דאך

 טיי- אין הארץ דאס אויס גיסען אריץ, שוהל אין זיי לויפען
זיי". העלפט אויבערשטער דער און טרעהרען, כען

 ודי דערצעהלט, ווערט עם וואו לעגענדע, צווייטער א אין
 אנ׳אומגעהויער מיט ארויס איז דמשק פון סולטאן דער אזוי

 זיין אונטער וואס שאך, א אויף מלחמה אין חייל גרויסען
 רופען שאך דער לאזט יודען, סך א געלעבט האבען ממשלה

 וועל איך פלאן: אזא האב "איך איהם: צו זאגט און רב דעם
 כלי-זיין. מיין און חייל מיין מיט מלחמה דער צו גרייטען זיך
 מעב- דעם געגען ביישטעהן קאנען נישט $בער וועל אליין איך

 ארבייטען יודען איהר זאלט דערום דמשק פון סולטאן טיגען
 —גאט צו שרייט תפילה, טהוט ר: ה ע וו ע ג ר ע יי א מיט אויך
 ווי מעשיות, אזעלכע אין אפילו העלפען". אונז וועט ער און
 ציקלאפען, ריזען, פיגורירען עס וואו אחים׳/ מג׳ "מעשה די

 מיט פערוואנדלונגען שלעסער, פער׳כישופ׳טע מענשען־פרעסער,
 אפילו—האהר׳/ פערדישער "פער׳פישופ׳טער א פון הילף דער
 פון וואס העלדען, די פוץ איינער איז מעשה דאזיגער דער אין

 זיך ער פערווארפט תורה, לערנט וועלכער בחור, יודישען א
 פאנ- אין אנגעטהון ריטער, א אין כישוף פון הילף דער מיט

 הע- פערד פערצויבערטען א אויף רייטענדיג און צער־קליידער
 צום ארויס געהט ער איידער וואלד, פון בוימער די פאר בער

הלשון: בזה קיניג זיין צו זיך ער ווענדט ריז, געגען געראנגעל



אנ-סקי. ש. 34

 און איהם ביי איז כח דער וואס דעם, פון הילך ,מיס
 נידעריגע, די דערהויבט און גרויסע די ארונטער ווארפט וואס
 דען איהר ווייסט חייל. זיין און ריז דעם זיין מנצח איך וועל

 טהוט איהר פאר וואס מוק, פיצל אזא פארהאן ס׳איז אז נישט,
 זיין, וויסען דארפסט קיניג, יו, לייב? שטארקסטער דער ציטערן

 אנ׳איש־ איז גאט ווארים מנצח. זענען גיבורים די נישט אז
 פאר איז נצחון, דעם געבען איינעם וויל ער אז און מלחמה,

 אדער חייל פולע א ד^ט יענער צי נישט, נפקא-מינה קיין איהם
ביסעל. א

 אין זיך דערצעהלט עם וואו לעגענדע, אנ׳אנדער אין
 הולופרנוס, און יהודית מיט געשיכטע די שטריכען אלגעמיינע

 גע- שונא אויפ׳ן חייל יודישען דעם פון אנפאל דער ווערט
 אין הולופרנוס אז געזעהן, האבען אלע "ווען אזוי: שילדערט

 פעס- דער פון ארויסגעלאפען גבורים יודישע די זענען טויט,
ישראל!" "שמע געטהון: געשריי א און... טונג

 אין אנגעמערקט האבען מיר וואס מאטיווען, אייגענע די
 פאלקס־ליד. דעם אין אויך מיר געפינען פאלקס־מעשה, דער
 נישט וואם תורה, די אויבענאן דעם פערנעהמט דארט אויך
 פון "טאכטער די ווי זיך, פאר און אן בעזונגען ווערט זי נאר

 פאר גליק העכסטע דאם אלם אויך ערשיינט זי נאר גאט",
 וויגעל פון לעבען, זיין פון פעריאדען אלע אין מענש דעם
קבר. ביז׳ן

 "דאס איהם: זינגט קינד, דאס פערוויגענדיג מוטער, די
 איהם מען וועט אריין חדר אין תורה... לערנען וועט קינד

 יוד פרומער און גוטער א שרייבען, ער וועט ספרים פיהרען,
(.61 )נוט. בלייבען״ אם־ירצה־השם ער וועט

 עופ׳עלע, דעם מומער די דערווייזט ליד אנ׳אנדער אין
 וויינעי, צו און פישטשען צו איהם פאר נישט פאסט עם אז

 א זיין דאך ער וועט גרויסינקער, א זיין וועט ער אז ווארים
 דער צו און בעשיינען און בעצירען עלטערן זיינע וועט תנא,

שאלות. פסק׳ענען ער וועט חתונה
לערנען וועט חתן איהר אז צו, מען זאגט מיידעלע א
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 8 שרייבען, ער וועט ספרים לערנען, ער וועט ״תורה תורה;
(.67 )נומ. נלייבען" )שרה׳לע( וועט פרומע א און גוטע

 נישטא רייד קיין גאר נאשיוליך איז וויג-ליד יודיש א אין
 פערהארטעוועט אין וואם קריגער, אג׳אלמען פאטער, "א וועגען

 בשעת שלאכט-לעבען, דעם פון צייט דער וועגען ׳כט״8של אין
 פוס דעם אריינטהון "דרייסט וועט קריגער קומענדיגער דער
 עט- אויב און ביקס". א נעהמען וועט און סטרעמענדעל אין

 צו דערצו, באר עס איז דערמאהנט, יא ווערט אזוינם וואס
 די מיט באבעס "די קינד: וויינענדיגע דאס דערמיט שרעקען
 שווערדען, ברייטע די מיט זיצען, דרויסען אין טהוען דזיאדעס

 וויינענדיג זיך האט וואם יונגעלע, א שפיצען; לאנגע די מיט
 ברו- אין אריינגעווארפען און געכאפט איהם מען ה^ט געפונען,

(.63 )נומ. גען״
 אנגעהויבען שוין האט אונטערגעוואקסען, איז קינד דאס

 אין געה קינד, מיין "געה, איהם: ראט ליד דאס און לערנען,
 דאס גמרא, צו ביז עברי פון בסדר, לערן תורה, לערן חדר!
 לויף קינד, מיין לויף, צרה. און ביין פון היטען דיך וועט
 מיין לויף געבען, שפיין נשמה׳לע דיין וועט ער רבי׳ן, צום

 גאטס עהרען. איהם זאלסשו גאט ווי און לערן און לויף קינד,
 וואפער ווי אונז, שיצט תורה זיין זים, האניג ווי זענען מצות
 אין וועלט, דער אויף לעבען—האנד רעכטער איהר אין פיש.
(.121 )נום. געלד" און לינקער-בבוד דער

 נישט אויך ווייס חתן, א וועגען טרוימענדיג מיידעל, א
תורה. קענען ווי מעלה, העכערע קיין איהם פאר

 —איינע גושע-טרוימט א געווען וו^לט מוטער מיין "אז
 וואלקעמיר קיין געפאהרען וואלט זי פער׳קנס׳ט; מיך זי וואלט
 ה^הר, שווארצע די מיט מיר: פאר התעלע א געבראכט )און(
 ווי און טויגען. ער זאל הורה דער צו אויגען, בלויע די מיט
 ברי־ א ננאכט־ און טאג לערנען ער זאל אויסגעמאכט, תורה די

 בליי- ער זאל יודעלע גוטער א שרייבען, מיר ער ז^ל וועלע
(.245 )גומ. בען״

פאות׳ן, ־נגע3ל מיט בהור א וועגען טרוימט צווייטע א
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 מיט חתעלע גוטען א רועגען דריטע א אויגען, שווארצע מיט
 היי- דער צו "און צו: דערביי גיבען אלע אבער האהר, געלע

 א פאר טרוים העכסטער דער טויגען". ער זאל תורה ליגער
רבי׳צין. א ווערען צו—איז מיידעל

 זיין פון צייט בעסטער דער אין אויס קומט בחור דעם
 סאל־ א פאר געהן און תורה דער פון זיך אבצורייסען לעבען
 צעהנדליגער מיט אב דערויף זיך רופט פאלקס-מוזע די דאט.

 גע־ פאלקס־שאפונג רוסישער דער אין אויך לידער. עלעגישע
 רעקרוטענשאפט, וועגען קלאג־לידער שיעור א אהן מיר פינען
 דעם פאר פחד דער טראגט פאלקס-ליד יודישען דעם אין אבער

 און צרות די נישט כאראקטער. באזונדער א מיליטער־דינסט
 דעם שרעקען און פייניגען סאלדאטען־לעבען דעם פון דחקות

 נישט ער וועט מיליטער אין וואס דאס, נאר רעקרוט, יודישען
מצות. די זיין מקיים און תורה לערנען קאנען

 געזאגט ווערט—אלט יאהר פינף געווען בין איך "בשעת
 פיהרען; חדר אין מיך געטהון מען האט—רעקרוטען־ליד א אין
 איך בשעת שפאצירען. פערד אויפ׳ן איך דארף איצטער און
 מיט חומש געלערנט איך ה$ב אלט, יאהר צעהן געווען בין

 קאשע" די קעסעל פון עסען איך רארף איצטער און ;,רש"
(.45 )נומ.

 לי• "דעו־ אנטקעגענגעשטעלט: ווערס ליד אנ׳אנדער אין
 אינדער- שוהל איך געהן וועלען מעכט איך—שבת־קודש בער

 שרייט און רבי, דער פעלדפעבעל, דער געהן צו קומט פריה,
(.347 )נומ. אידי!״ אוטשעניע נא אויף:

 איי־ דער איבער זיך חזר׳ט לידער צעהנדליגער אין און
 איי־ ברעטער, הוילע אויף ליגען צו "בעסער מאטיוו: גענער

 טלית טראגען צו בעסער "פעטער"; יון דעם רופען צו דער
 בע־ היטעלג סאלדאטסקע דאס טראגען צו איידער קיטעל, און

 אויף האבען צו איידער גמרא, יאהר צוואנציג לערנען סער
 , און תוספות יאהר צוואנציג לערנען בעסער צרה; די זיך

 )נום. שעה" האלבע א טשאסאך" "נא שטעהן איידער מהרש״א,
9♦)>
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 ווי• צו תורה גאטס עםער3" רעזיומירט: ליד דאם און
(.45 )גוט. שיטען" צו קם ב מיט׳ן איידער סען,

 זיך, פערשטעהט ,איז פאלקס-ליד יודישען דעם אין
 מלחמות פון שילדערונגען לירישע אדער עפישע שום קיין נישטא

 דער- יא ווערט ליד א אין ערגעץ אויב און (.*שלאכטען און
 וואס יסורים, די וועגען באר עס איז מלחמה, וועגען מאהנט

איבער. דאן מ׳לעבט

 פארהאן זעבען ם7 ומן ליד, אייגציגע דאש אז איז, אראקטעריסטיש5 *(
 אין זיך 0נע£ינ צרזאמענשטויסען, קריגערישע וועגען ווערטער געריםענע3א עפעס

 מיך פיהרטע ל;3טיי ווייסע "איינע )שפילעןן: קינדער־לידער פון צבטיילונג דעה
 אייגם" געבראכען.3א איז שליסעל די און צוגעשל^סען איז ענגעלצנד ענגעלאנד. אין

 ילען13 רמאט;ן,8ה אלע מיט געל^פען איז רום יי;3פאר איו דריי-פוילען צוויי,
(90 )נום. ס^לד^טען״ אהן ען3לי3ןע איז

 גע• אויך מיר זענען באלקאנעם ביי און פלעוונע "ביי
 דונאי צוגעזעהן. מיר האפען צרות פיל און שרעק פיל וועץ;

 אונזערע פון געדאכט; איצטער פאר נישט—אריבער מיר זענען
(.351 )נום. געמאבט" תל א איז קערפער

 טיפער א אויסגעדריקט פאלקס־ליד דעם אין ווערט בכלל
געוועהר. און מלחמה צו פאראכטינג אפילו און עקעל

 § ס״נעהמט מיידעל "וועלכעס ערקלערט: מיידעל־ליד א
 סע- קיין געהן געהן, פרוטה; קיין ווערט גישט זי איז זעלנער,

 מיידעל וועלכעס שחיטה. דער צו אנ׳אקס ווי וואסטדפאל,
 געהן, דרייער; קיין ווערט נישט זי איז זעלנער, א נעהמט ס

(.51 )נוט. פייער!" ערשטען דעם אין סעוואסטאפאל קיין געהן
 "בעסער רעקרוטען־ליד: א ארויס זיך זאגט שארפער באך

 צו איידער דר׳ערד, אין איילען צעהן געלעגען איך ווא?ט
(.45 )נוט. שווערד״................דעם טראגען

 שטימען קריגערישקייט און קראפט פיזישער דער בנוגע
 אויך פ$לקס־ליד דעם און פאלקס־מעשה דער טיט פולשטענדיג

שפריכווער- די פאלקלאר: יודישען פון געביטען איבעריגע די
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וו. אז. א. משלים אנעקדאטישע ווערטלעך, טער,
 מערקט מאסע געשטימטער רעליגיעז יודישער דער ביי

 רעכענט וואס קראפט, פיזישער דער צו עקעל טיפער א זיך
 יודישע די להיפוך מדה". יודישער גישט א* פאר ממש זיך

 שטי- א זיידענער, א אנ׳איידעלער, דארינקער, אייגענשאפטען-״א
 סימן אלם ארויסגעשטעלט ווערט—וו. אז. א. טויב" א ווי לער
 גע- סטיאפקע", ווי "רויט טעמפקייט: און מגושמ׳דיגקייט פון

 שארף איז פאלקס־ווערטעל דאס כאריטאן". ווי גוי, א ווי זונד
 יוד א פון אייגענשאפטעץ כאראקטעריסטישע די צווישען מבחין

 כ״ז, )בראשית עשו" ידי—והידים יעקב, קול—"הקול גוי: א און
 "א שכל/ יודישען און פח גוי׳אישען פאר גאט מיך היט ״ב(.5

 וו. אז. א. קוק" מיט׳ן שיסט און דעה דער מיט זיך שלאגט יוד
 קיין און קיינעם שאנעוועט וואס משל, אנעקדאטישען דעם אין
 די אויס לאכען וואס וויצען, דונדערטער דא זענען נישט, זאך

 די פאפולער זענען בעזינרערס יוד. דעם פון אומקריגערישקייט
 אין אב שטעלט ער ווען וואס גזלן", "יודישען א וועגען וויצען
 בין "איך געשריי: מורא׳דיגען דעם מיט סוהר רייכען א וואלד

 "גוואלד, איהם: פרעגט סוחר דערשראקענער דער און גזלן!" א
 "שענקט תחנונים: מיט ער ענטפערט איחר?" ווילט וואס־זשע

 בשעת וואס פ^לק, יודישען א וועגען וויץ דער נדבה!" א מיר
 פלוני "מכבד נגרן: מיט׳ן אויס אפיציר דער רופט שלאכט דער

 ענטפערט: פלוני בן פלוני און שאס!" ערשטען מיט׳ן פלוני בן
 זענען וויצען אזעלכע אלע וו. אז. א. אב!" טרעט איך "מוחל,
 8 פון עקעל טיפען דעם נאר פחדנות, יודישע די נישט אויסען

קאמף. פיזישען צום יוד
 פון פאלקס-שאפוגג דער צו אריבער וועלען מיר אויב

 דראנג, און שטורם פון פעריאד דעם—פעריאד לעצטען דעם
 פון זיך אבקעהרען פון קיבדער, און טאטעס צווישען קאמף פון

 די אין מיר וועלען—טראדיציעס, רעליגיעזע די און הורה דער
 מעשה׳לעך און פאלקס-לידער אויסגעקריסטאליזירטע נישט נאך

 די אין וו^ס טענדענץ, אייגענע די גענומען, תוך אין געפיבען,
נפקא" דער מיט פאלקס-שעפונג, פריהערדיגער דער פון ווערק
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 דעם דא פערנעהמט תורה דער אנשטאט וואס בלויז, מינה
 אויך טראגט וועלכע השכלה, די תורה, וועלטליכע די אויבענאן

 דעם מיט ארומגעריננעלט איז און השמים" "בת נאמען דע□
 און רב דעם אבשטאט תורה־, די וואס כמעט ארעאל זעלביגען

 פראפע־ דער דאקטאר, דער סטודענט, דער ארויס טרעט צדיק
 דיזעלביגע—דערמיט צוגלייך און שריפטשטעלער. דער סאר,

 דער און קראפט דער צו פעראכטוגג דיזעלביגע און שנאה,
 מיט איינציגע, דאם רייכע. און מאכט-האבער די פון שליטה

 פריהערדיגער דער פון אב זיך שיידט שאפונג נייע די וואס
 און העל שלאגט איהר אין וואס דאס, איז פאלקס-שאפונג,

 בע- דאס זיך ענטפלעקט- געפיהל, בירגערליכע דאס שטארק
 צו גרייטשאפט די און ווערדע מענשליכער דער פון וואוסטזיין

 אלטער דער אנשטאט הענד. די אין גערועהר מיט זי שיצעץ
 ד$ס אונז לערנט קלאג־תפילה, קראפטלאזער און געפאלענער
 אז "און שטרענג: בעפעהלענדיג טעג, אונזערע פון פאלקם־ליד

בליי!" מיט צוריק שפיי—שפייען פנים אין דיר .וועט מען

¥

 שיידס שאפונג פאלקסטימליכע און נאציאנאלע יודישע די
 סיי פארמען, איהרע לויט סיי געזעהן, האבען מיר ווי זיך,
 שא־ דער פון אב שארף ריכטונג, און כאראקטער איהר לויט
פעלקער. ^נדערע פון פונג

 די בעטראכטען נעהנטער זאלען מיר ווען פונדעסטוועגען,
 מעשה׳- פון פאלקלאר דעם שאפונג, יודישער דער פון ווערק

 הגם דערינען, בעמערקען לייכט מיר וועלען לידער, און לעך
 איי־ די פארמען, אנדערע אין און געביט אנדער גאנץ א אויף
 פאלקס- דער אין 'אויך געפינען מיר וואט גרונד־מאטיווען, גענע

פעלקער. אנדערע בון שאפונג פאעטישער טימליכער
 זיך צווישען זיין נישט זאלען פעלקער די פערשידען ווי

 —קולטור-מדרגה, דער און כאראקטער נאציאנאלען זייער לויט
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 און אומעטרם בלייבט פאלקס-מאהע דער פון פסיכאל^גיע די
 וויי• שאפונג פ^עטישער זייער אין כמעט. אייגענע די אלעמאל

 אי- שטארקער א צו שטרעבונג א ארוים תמיד מאסען די זען
 בע- זייערע פון פערגעטערונג, א צו נישט אויב דעאליזאציע,

 ביל- גראנד״עזע בעשרייבען צו שטרעבונג א העלדען, ליבטכטע
 פער- האסטיגע און ערשיינוגגען שילדערן צו קאמף, פון דער

 נישש מאסע יודישע די איז פרט דעם אין און וואנדלונגען.
 פרובען איהרע אויף קוקעבדיג נישט אויב יוצא-מן־הכלל. קיין
 גאט, א זיך שאפען צו יאהרהונדערטער פיל פון משך אין

 פעלזען־פעסטע די איהר האט איהר'/ פאר געהן זאל "וואט
 פון גאט אראבצוציהען ערלויבט נישט דאגמע מאנאטעאיסטישע

 גע- דער אין איהם קאנקרעטיזירען ערד, דער אויף הימעל
 בעשאפען צו אדער ריז, א פון געצען־בילד, א פון שטאלט

 דאס זי האט מענשען־העלד, א געשטאלט און פארם זיין לויט
 א בעשאפען האט זי וועג: אנ׳אנדער אויף דערגרייצט אייגעגע

 אריבערוואר- גאט, פון געשטאלט און פארם דעם לויט מענש
 יו- די ה$ט אזוי-ארום תורה. בריק-די א זיי צווישען פענדיג

 אנ׳אנדער אויף מעגליכקייט די בעקומען פאלקס־מאסע דישע
 אייגעגע די זיך שאפען צו פארמען אנדערע אין אין באדען

 אנדערע פון שאפונג דער אין געפינען מיר וואס מאטיווען,
 קאמף פון פילדער גבורים, און ריזען שילדערן פאלקס־מאסען,

 ערשיי- וואונדערליכע איינעם, אויף איינער געראנגעל פון און
 פרט- אלע אפילו ארויסצוברענגען פערוואנדלונגעף און נונגען

 נפקא- גאנצע די פאלקלאר. אייר^פעאישען דעם פון עלעמענטען
 אייראפע- דעם אין ווען בשעת פאן. דעם אין בלויז איז מינה

 אויף מאטיווען אלע דאזיגע די זיך ענטפלעקען פאלקלאר אישען
 זיי ווייזען קראפט, מאטעריעלער פיזישער, דער פון פאן דעם
 דעם אויף אויסשליסליך ארוים שאפונג יודישער דער אין זיך
כח. רוחניות׳דיגען פון געביט דעם אין און פאן

 ?נגע- שוין האבען מיר ווי פאלקס-שאפונג, יודישע די
 וועלכע קראפט, פיזישער פון גבורים קיין נישט קען וויזען,
 ביו "הימעל פון סלופ א איבערצוקעהרען ביכולת זיין זאלען
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 צעשמעטערן בויגען פון פייל געגליהטער א "מיט ערד", רער
 בעכער א אויסטרינקען אטעם איין "אין דעמב", מעכטיגען א

 פער׳פשופ׳טען ,מיט׳ן עמער", אנדערטהאלבען פון וויין גריבעם
 שינא׳ם דעם אין גאסען און געסעלעך דורכלעגען שווערד
 דער אין מיר געפינען אבער דערפאר—(,*וו. אז. א. מחנה"

 מעב- נאך אפשר און מעכטיגע אזעלכע פונקט שאפונג דאזיגער
 ווירקען וועלכע קראפט, רוחניות׳דיגער פון גפורים טיגערע

גייסט. מיט׳ן אדער ווארט מיט׳ן נאר שווערד, מיט׳ן גישט

4 ר ע 3 ער אלקם־מעשיות-ד5 רוסישע די כ>ן מ^טיווען •(

 די פון כאראקטעריסטיק א שוין מיר געפינען תלמוד אין
 —חכמים די פון פייער דעם ביי זיך ,ווארים גבורים. דאזיגע
 פון געיוארענט זיי אבות"-אבער "פרקי־ אין געשריבען שטעהט
 ביס זייער ווארים ^בברענען, גישט זיך זאלסט קוילען, זייערע

 דער ווי איז שטאך זייער און פוקס, א פון ביט דער ווי איז
 פון שיפען דאס איז שיפען זייער און אנ׳עקדיש, פון שטאך

 און פייער־קוילען".—זענען זייערע רייד אלע און שלאבג, א
 פון גבור דעם פון כאראקטעריסטיק סימבאלישע דאזיגע די

 פון שילדערונג רעאלער דער מיט אינגאנצען שטימט גייסט
 תלמוד־חכם, דער העלד, תלמוד׳ישער דער תלמוד. אין איהם

 פער- מלוכה, גאנצע א מאכען חרוב ווארט איין מיט בכח איז
 ראנגעלט ריזען מיט גאר נישט חיילות, אומגעהויערע טיליגען

 גרוי- דעם מיט אפילו און טייוואלים מיט אויך נאר זיך, ער
 דריי- האט וואס יוחאי, בן שמעון רב אליין. מלאך־המות זאמען
 צו כח דעם בעקומען האט הייל, א אין פערבראכט יאהר צעהן

 גע- האט ער וועמען אויף יעדערער, קוק". מיט׳ן ,פערברענען
 דער אין פליהט וואם פויגעל, א "אפילו בליק, זיין ווארפען

 ביינער". "קופע א אין ווערען פערוואנדעלט פלעגט לופטען",
 ברע. געוואקסענע ערד דער צו ביז זייערע דאנק א נאר און
 ארומגערינגעלט, איהם האבען וואס מענשען, די זענען מען

 אנדערע סך א ווי לוי, בן יהושע רב טויט. פון געווארען נצול
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 און געעראפען אפט זיך בעקאנט, געדוען איז הכפי-התלמוד,
 גרויזא־ דאזיגער דער ווען מלאך־המות. מיט׳ן געראנגעלט זיך

 גע־ תנא דער האט נשמה, זיין נ$ך געקומען איז מלאך מער
 וואס ארט, דאס ווייזען פריהער א איהם זאל ער אז פאדערט,

 האט מלאך־המות דער גן־עדן. אין אנגעגרייט איהם פאר איז
 איך ווארים הלף, דיין מיר "גיב אהינצו. אוועקגעפיהרט איהם
 אין זענען מיר כל-זמן דיר, אויף פערלאזען נישט זיך קאן

 האט מלאך דער יהושע. רב געפאדערט ווידער וועג״-ה$ט
 צוגעקומען זענען זיי אז אויך. פאדערונג דאזיגע די דערפילט

 ער יהושע׳ן, רב אונטערגעהויבען מלאך דער האט גן־עדן, צום
 איז יהושע רב גן־עדץ. אין אינעוועניג אריינקוקען ק$נען זאל

 אוועק- און גץ־עדן פון גדר דעם אריבערגעשפרונגען געשוויגד
 אננעכאפט ה^ט מלאך־המות דער חלף. דעם זיך מיט געטראגען

 אומקעת" זיך זאל ער געפאדערט, און פאלע א פאר בורח ד;ם
 ער אז גאט, ביי געשווארען זיך ה^ט יהושע רב צוריק. רען

 אוועק- איז מלאך-המות דער ארויסגעהן. נישט גן־עדן פון וועט
 בעפוילען האט גאט און גאט, פאר זיך קלאגען געפלויגען

 געווען עובר איז עם ווען יהושע רב האט צי אויטצופארשען,
 אז ארויסגעוויזען, זיך האט עס ווען שבועה. א זיינער אויף

 שבועה א זיינער אויף נעווען עובר נישט קיינמאל ה^ט ער
 פערלאזען צו מחויב נישט איז ער אז גע׳פסק׳ענט, גאט האט
 ביי בעטען גענומעץ מלאך־המות דער האט דאן גן־עדן. דעם
 גישט חלף דעם האט יהושע רב צוריק. חלף דעם יהושע׳ן רב

 בת־קול א דערהערט זיך האט עס אבער צוריקגעבען, געוואלט
 פאר נויטיג איז ער ווארים חלף, דעם צוריק "גיב הימעל: פון
חלף. דעס צוריקנעגעבען האט ער און—מעישען!" די

 קיין געפאלגט נישט אפילו האבען וואס חכמים, געווען
 תלמוד׳ישע אינטערעסאנטסטע די פון איינער אין אויך. בת־קול
 גע- האט הורקנוס בן אליעזר רב אז דערצעהלט, ווערט אגדות

 וועגען שאלה דער מכוח תנאים די מיט וכוח גרויסען א האט
 קאן אנ׳אויווען אז גע׳טענה׳ט, האט אליעזר רב ווערען. טמא
 פערקעהרט. געהאלסען האבען תנאים די ווערען, טמא גישט
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 ,זאל אויסגערופען: אליעזר רב האט ראיות, אלע אויסגעשעפט
 אז עדות, זאגען בית־המדרש, נעבען וואקסט וואס בוים, דער
 אויסגערי- געווארען גלייך בוים דער איז גערעכט". בין איך
 די ווייט. איילען הונדערט אויף אוועקגעשליירערט און סען

 זיי פאר איז בוים דער אז דערקלערט, אבער האבען חכמים
 דער ,זאל געזאגט: אליעזר רב האט דאן נישט. ראיה קיין
 גלייך טייך דער האט גערעכט!" בין איך אז זאגען, עדות טייך

 פאר איז טייך "דער צוריק. אויף שטראם דעם געטהון קעהר א
 הכמים. די געענטפערט האבען—בישט!" ראיה קיין אויך אובז

 בין איך אז זאגען, עדות בית־המדרש פון ווענט די "ז$לען
 ווענד די האבען געפאדערט. ווידער אליעזר רב גערעכטי״-האט

 איינער אבער אומצופאלען, אויף איינצובויגען אנגעהויבען זיך
 חכמים די ,ווען אויסגערופען: האט יהושע, רב תנאים, די פון

 מישען נישט זיך ווענד די דארפען זיך, צווישען זיך אמפערן
 ,ד זענען יהושע רב צו ארץ דרך אוים מחלוקת!" זייער אין

 אליעזר׳ן רב צו ארץ דרך אוים אבער אומגעפאלען, נישט ווענד
 געבליבען זענען און אויסגעגלייכט נישט אויך זיך זיי דאבען

 *גע אליעזר רב האט דאן הזה. היום עד איינגעבויגען אזוי
 גערעכט!" בין איך אז זאגען, עדות הימעל דער ,זאל זאגט:

 מיט זיך איהר אמפערט "וואס הימעל: פון בת־קול א אראב איז
 אוים־ יהושע רב ה^ט גערעצט!" אלעמאל איז ער אליעזר׳ן! רב

 זי הימעל. אויפ׳ן נישט מעהר שוין איז תורה ,די גערופען:
 איהר אין סיני-און בארג אויפ׳ן געווארען אבגעגעבען אונז איז

 א מיט גע׳פסק׳ענט ווערען שאלות אלע אז געשריבען, שטעהט
 און בת־קול". דעם פאלגען נישט מיר וועלען דערום רוב־דעות.

 פאר- חרם, אין אליעזר׳ן רב אריינגעלעגט האבען תנאים די
רוב־דעות. דעם געהארכט נישט האט ער וואס

 חנינא רב צו אז דערצעהלט, ווערט ארט אנ׳אנדער אין
 איינמאל זענען ציגען, סך א געהאט האט וועלכער דוסא, בן

 זיי האבען ציגען זיינע אז זיך, קלאגען שכנים די געקומען
 גע־ הנינא רב זיי האט פעלד. אין שאדען גרויס אנגעמאכט
 זא- אמת, איז געז^גט, האט איהר וו^ם דאס, ,אויב ענטפערט:
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 נישט איז דאס $בער אויב ציגען; מייגע פ^רצוקען בערען לעז
 די הערנער די מיט פערשטויסען ציגען מייגע זאלען אמת,

 און פעלד פון געקומען ציגען זיינע זענען פארנאכט פערען".
 אז איינגעזעהן, אלע האבען בער. א געטראגען האט יעדערע

ליגען. א געזאגט האפען שכנים די
 דער אין אויך מיר געפינען מאטיווען אנאלאגישע גאנץ
 פאלקס-מעשיות, די פון העלדען די פאלקס־שאפונג. היינטיגער

 די מים פערבונדען זענען וועלכע לעגענדעס, די פון פפרט
 ווי כמעט זענען צדיקיס-פעלי-מופתים, פ$פולערע פון נעמען

 מא- צו חרוב ווארט איין מיט כח דעם האבען זיי אלמעכטיק.
 א זייערן פון שונאים. פון חיילות פערטיליגען שטעדט, כען
 חיות־רעות זיי. אין נישט גלויפען וו$ס די, טויט פאלען קוק

 אונטערטעניג זיי שטעלען שעפעלעך, שטילע זיי פאר ווערען
 רב ווילען. זיי וואוהין זיי, טראגען צו רוקען דעם אונטער
 זיינע מיט פאהרענדיג ,בעש׳ט( )דער בעל־שם־טוב ישראל

 זיך ריהרט פראסט, ברענענדיגער א אין וואלד א דורך תלמידים
 און אן בוים דער זיך צינדט ביים, א צו פינגער מיט׳ן צו

 אנ׳אנדערש פייער. דאזיגען דעם ארום אב זיך ווארימען אלע
 איין איהם מ׳זעצט און פעש״ט דער מ׳ארעסטירט ווען מ$ל,
 טויערן, פעסט-געשלאסענע הינטער הריף אויפ׳ן פריץ ביים

 אוועקפאהרען, און פערד די שפאנען פעל-עגלה זיין ער הייסט
 "הא־ טויערן, געשלאסענע די צו צו קומען פערד די ווען און
 דער אין אויפגעהויפען סלופעס די מיט טויערן די זיך פען

 אויף איז איינמאל דורלגעפאהרען". איז בעש״ט דער און הויך,
 האט און גזלן א אנגעפאלען שלאפענדיגערהייד פעש״ט דעם
 הרגע בזה $פער האק, די קאפ זיין איבער אויפגעהויבען שוין
 געשלאגען איהם האט און גזלן דעם אנגעכאפט עמיצער האט

 ווען און חלשות, אין ליגען געפליבען איז ער אז מכת־רצח,
 וואס דערצעהלט, אליין ער האט דערמעטערט, זיך האט ער

געשעהן. איז איהם מיט
 דלע דאזיגע די $בער איז כאר^קטעריסטיש בעזונדערם

גענדע.
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 קיץ פאהרען צו געקומען בעש״ט דער איז איינמאל
 אריינגעפאהרען איז און צעטראגען זיך האט פערד ד$ם פויזנע.

 ווייזען געטארט נישט זיך האבען יודען די וואו גאם, א אין
 *אויס איינציגער דער טויט־שטראף. פון שרעק דער אונטער

 וואט שניידער, יודישען א ם§ר געווארען געמאכט איז נאהם
 פער־ איז בעש"ש דער גאם. דאזיגער דער אויף געוואוינט האט

 תפילת טהון צו אנגעהויבען גלייך ה^ט און איהם צו פאהרען
 גע■ דאזיגע די דערהערט געשרייען. און דבקות גרויס טיט

 שניידערם דעם ארומגערינגעלט קריסטען די האבען שרייען,
 אנגע־ דעם ארויפגעבען זיי מ׳זאל פאדערן, גענומען און הויז

 זיך לוט׳ן, נאכטהוענדיג האט, שגיידער דער ווען און קומענעם,
 בעוואפענט זיך זיי האבען אורח, דעם ארויסצוגעבען ןןבגעזאגט

 אריין. טהיר אין ברעכען צו אנגעהויבען זיך און שטייגער מיט
 אויף אריים איז טהיר, די געעפענט בעש״ט דער האט דאן
 כהרף־עין און אנפאלער. די אויף קוק א געטהון און גאס דער
 גרוים אין און מהומה, גרויסע א געווארען זיי צווישען איו

 אומווארפענדיג אנטלויפען, צו אנגעהויבען זיי האבען אימה
 פון פיס. און הענד זיך ברעכענדיג און אנדערן דעם איינער

 אזוי ווי מהון, קוק א צונויפגעלאפען זיך מען איז שטאדט גאנץ
 יוד, איין פאר אנטלויפען "ראטעוועט!" קולות מיט גבורים די

 גע־ שפעטער מ׳האט ווען און נאך. גארגישט זיי יאגט רר$ס
 אזוי עם זיך זיי האבען פארוואס אנטלויפעידיגע, די פרעגט

 געדאכט, זיך האט "אונו געענטפערט: זיי האבען דערשראקען,
 לעט- לייבען, פייערדיגע געשטאנען זענען יודען דעם ארום אז

 די געעפענט און שלאנגען גרויסע משוגה און בערן פערטען,
 זיי אז געדאכט, זיך האט אונז איינצושלינגען. אונז מיילער
אוגז". ברענט פייער זייער אז און נאך, אונז יאגען

לעגענדע: דאזיגע די אדער
 א אין און אויסגעזידעלט האט קרעטשמער א איינער
 זו- צדיק דעם שטוב פון ארויסגעטריבען פראסט ברענענדיגער

 זייבע מיט צוגעגעסען איהם זיך האט וואס אניפאליער, סיע
 מתפלל געשטעלט זיך האט זוסיע טהון. תשובה וועגען דרשות
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 צעשמע־ ווינד, שטורם• א אויפגעהויבען זיך האט גלייך און ויין,
 דעם קרעטשמע דער בון געטר$גען3ארא פארקאן, דעם טערט
 אלע אייסגעהאקט ה$ט וועלכער האגעל, א ארוים ס׳איז דאך,

 אין געפעס גאנצע דאם צעבראכען פענסטער, די אין שויבען
האנד. א אויסגעבראכעץ קרעטשמער דעם און קרעטשמע דער

 פון העלדען די אויך האלטען חצמי-התלמוד, די ווי אזוי
 פאלגען צו מחויב נישט זעבען זיי אז לעגענדעס, היינטיגע די

 ווענדען זיך זיי טהוען גאט צו און הימעל פון בת-קול דעם
 דער גלייכען. א מיט גלייכער א ווי אזוי פאמיליער, גאנץ

 ע־3 צו געהאט איינמאל האט הורוויטש, יצחק ר׳ רב, בראדער
 א צו יוד א איינעם פון יורשים די פון תביעה א טראכטען

 צווישען געפונען מען ה^ט שטר-חוב א זיינעם וואס מענש, א
 "נישט און פאטער. פערשט$רבענעם זייער פון פאפירען די

 און דערביי געשטאנען איז מת דער וו$ס דערויף, קוקענדיג
 דער האט בעקומען", שוין ער האט געלד דאס אז גע׳טענה׳ט,

 ווער־ מת "דעם יורשים. די לטובת תביעה די גע׳פסק׳ענט רב
 פון בת־קול א אפילו ווערט! גארגישט מיר פאר זענען מער

 געזאגט.-די רב דער ה^ט—פאלגען, נישט איך וועל הימעל
 ווי אזוי, פסק׳ען איך און ערד, דער אויף איצטער איז תורה

געשריבען!" שטעהש איהר אין
 דער מיט לעגענדע די איז כאראקטעריסטיש בעזונדערס

 נאט מיט געהאט האט פייוול רב א איינער וואס דין־תורה,
 ארויסגע- האט קיסר רומענישער דער וואס גזירה, דער צוליב
(.*יודען די געגען געבען

 מעעח חסיד׳ישזנר דער פוץ אינהאלט דעם איבער נ-םקי8 גיט ז־א *(
 די! 8. ןוםען3 אונטער׳ן פערזזן ווייסע אין ־יט3ר8ב? עטער1ש הןס זר וו^ם

(.174 ז. ,1 שריפמזך )״געז^טעיכע תורה-

 העראאי- דעם פון מאטיווען אנגענימענע די פון איינער
 איינעם, אויף אייבער גבורים פון געראנגעל דאם שען־עפאס,

 אויסדרוק זיין געפונען פאלקס־פאעזיע יודישער דער אין האט
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 נישט־גוטען, דעם און צדיק דעם פון קאמף פון פ^רם דער אץ
 דער און קראפט געטליכער דער פון פארשטעהער די צווישען

 מעשיות, אזעלכע פון אייגע ברענגען וועלען מיר סטרא־אחרא.
 געווארען פערבונדען שפעטער ערשט אויס, ווייזט איו, וועלכע

בעש״ט. דעם פון נאמען פאפולערען דעם טיט
 תלמידים זיינע מיט צוזאמען בעש״ט דער איז אייבמאל

 זיי האבען שטוב, אין אדיין קרעטשמע. א צו צוגעפאהרען
 בעל־הבית דער און ליכט, סך א ברעבען דארט או רערזעהן,

 געפרעגט, איהם האט ב^עש״ט דער פערצאגט. זעהר אדום געהט
 האט קרעטשמער דער און האט, ער אנ׳עגמת־נפש פאר 'ואס

 מיר ווייב מיין האט מאל ,עטליכע רואם: אט דערצעהלט מיהם
 ערב שטארבען זיי פלעגען מאל יערעס און יונגלעך, געברירען

 סיבה. קענטיגער שום א אהן נאכט, האלבע אום ברית, דעם
 מארגען יונגעל, פינפטע דאס געהאט ווייב דאס האט איצט
 האלבע אום היינט אז מורא, איך האב ברית, דער זיין דארף
 גע- איהם בעש״ט דער האט שטארבען". קינד דאס וועט נאכט
 האט אליין און האבען, נישט פחד קיין גאר זאל ער זאגט,

 האט וויגעלע, קינדם ביים מענשען צוויי אוועקגעשטעלט ער
 אפענערהייד האלטען איהם געהייסען. און זאק א געגעבען זיי

 נאר ווי און נאכט, גאנצע א אויף זיין און וויגעל ביים סאמע
 דעם פערבינדען גלייך אריץ, זאק אין אריינפאלען וועט עפעם

 ער האט זיינע תלמידים די און אויפוועקען. איהם און זאק
 האל. געקומען ס׳איז אז נאכט. גאגצע א טהון תפילה געהייסען

 ד• האבען צאנקען. צו אנגעהויבען ליכט די האבען נאכט, בע
 און כונה, מעהר מיט נאך זיין צו מתפלל אנגעתויבען תלמידים

 איו רגע דער אין אויסגעלאשען. נישט זיך האבען ליכט די
 אריינ• אבער איז זי קאץ, שווארצע א צוגעלאפען וויגעלע צום

 פער• האבען מענשען צוגעשטעלטע די אריץ. זאק אין געפאלען
 גע• ער האט בעש״ט. דעם אויפגעוועקט און זאק דעם בונדען
 3,איר דערנאך און שטעקענס מיט זאק איבער׳ן קלאפען הייסען

 דאס אזוי. געטהון מ׳האט און דרויסען. אויף ארויסווארפען
גע" מען האט מארגען* אויף און לעבען, געבליבען איז קינד
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פאראד. און שמחר, גרוים מיט ברית דעם יראוועט
 איז מנהג דער ווי קרעטשמער, דער האט ברית נאכ׳ן

 גע־ דארטען האט וואס פריץ, דעם אוועקגעטראגען ■געווען,
 געזאגט האבען דינער די לעקעך. א פאלאץ, זיין אין וואוינט

 דער ווען אבער קראנק, ליגט פריץ דער אז קרעטשמער, דעם
 קרעטש־ דער געקרמען ס׳איז אז געווארען, געוואהר איז פריץ
 איהם ה$ט און זיך, צו רופען איהם געלאזט ער האט מער,

 מענשען. פרעמדע פון איהם ביי זיך געפינט ווער געפרעגט,
 פערפאה־ איז איהם צו אז געעיטפערט, האט קרעטשמער דער
 האט צדיק דער אזוי ווי דערצעהלט, האט און צדיק, א רען

 געזאגט: פריץ דער האט לויט, פון קינד דאס געווען מציל
 וויל איך מיר, צו קומען איהם בעט איך אז גאסט, דיין "זאג
 דער־ זיך האט קרעטשמער דער דורכריידען". זיך איהם מיט

 קיין צדיק דער טהון נישט חם-ושלום זאל פריץ דער שראקען,
 געגעבען שמייכעל א נאר האט בעש״ט דער אבער שלעכטס.

 צום אוועק פחד אהן איז און מורא קרעטשמערס דעם איבער
 אויסגעשריען: ער האט דערזעהץ, איהם האט יענער אז פריץ.

 און אומגעריכטערהייד, געפאקט מיך האסטו ביינאכט "נעכטען
 איז דאס צוצוגרייטען. זיך געהאט נישט צייט קיין האב איך
 מיר, מיט ראנגלען זיך אבער ווילסט דו אויב גישט! קונץ קיין

 מיט פערמעסטען זיך מיר וועלען פעלד, אין ארויסגעהן לאמיר
 מאל יעדעס און מכשף א געווען איז פריץ )דער פחות" די

 שטיקען קומעץ און קאץ א אין פערווארפען זיך ער פלעגט
 געענט־ בעש״ט דער איהם האט קינדער(. קרעטשמערם דעם

 ראנגלען צו זינען אין אפילו געהאט נישט האב "איך פערט:
 קינד. ד^ס ראטעווען געוואלט נאר האב איך דיר, מיט זיך
 זיו וועל און אבזאגען נישט זיך איך וועל ווילסט, דו אז נאר

 דו תלמידים, מיינע צונויפזאמלען וועל איך דיר. מיט ראנגלען
 מיר וועלען ארום חודש א אין פובקט און דיינע, צונויף זאמעל

 איז ווער זעהן, וועלען מיר און פעלד אין צוזאמענקומען זיך
 נ$מען גאטס מיט איך צי בשוף, דיין מיט דו צי שטארקער,

 מחנות ביידע זענען ארום חודש א אין פונקט לעפצען". די אויף
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 מיט מצשף דער זייט איין פון פעלד: אין צוזאמענגעקומען זיך
 ע נ יי ז מיט בעש״ט דער—אנדערער דער פון תלמידים, ע נ יי ז

 פעש״ט דער אנגעהויבען. זיך האט געראנגעל דער און תלמידים,
 תלמידים די ארום און קרייזען צוויי זיך ארום געמאכט האט
 פון זאלען זיי תלמידים, די געהייסען האט און דריטען א גאך

 דער־ וועלען זיי אויב און אראבנעהמען, נישט אויג קיין איהם
 אג- זיך זיי זאלען פערענדערט, זין האט פנים זיין אז זעהן,
 האט מכשף דער תשובה. וועגען נאר טראכטען צו כח א מהון
 האט און אנ׳עיגול זיינע חברים די און זיך ארום געמאכש אויך

 א מיט האבען רועלכע חיות־רעות, ארויסצושיקען אנגעהויבען
 קוים אבער פעש״ט. אויפ׳ן געווארפען זיך ברומען שרעקליכען
 ווערען. נעלם זיי פלעגען קרייז, ערשטען דעם צו צוגעקומען

 האבען רגע יעדע טאג. גאנצען א געצויגען עם זיך האט אזוי
 נישט האט זיי פון איינע קיין אבער חיות, די געביטען זיך

 דער האט לסוף עיגול. ערשטען דעם אריבערטרעטען געקאנט
 וואם הזרים, ווילדע בעש״ט דעם געגען ארויסגעשיקט מכשף
 א מיט נאזלעכער. די פון פייער פלאמען געשליידערט האבען

 דעם אויף געטהון ווארף א זיך זיי האבען אימפעט מורא׳דיגען
 דעם עיגול. ערשטען דעם אריבערגעשפרונגען און בעש״ט

 ה$- תלמידים זיינע אבער פערענדערט. זיך האט פנים בעש״טם
 ד ווען און הירהורי-תשובה, זייערע אין געשטארקט זיך בען

 פערי זיי זענען קרייז, צווייטען צום צוגעקומען זענען חזרים
 מאל, דריי איבערגע׳חזר׳ט עס האט מכשף דער שוואונדען.

 דעם אריבערטרעטען געקאנט נישט האבען חזרים די אבער
 צום אבגערופען זיך מכשף דער האט דא קרייז. צווייטען
 זיך ראנגלען צו נישט פח קיין מעהר שוין האב "איך בעש״ט:

 דיין מיט טייטען באלד מיך וועסט דו אז ווייס, איך דיר. מיט
 דער איהם האט לעבעך. מיט׳ן זיך זעגען איך און קוק,

 טייטען, דיך וועלען געווען זאל איך "ווען געענטפערט: בעש״ט
 דו אז אבער, וויל איך געטהון. לאבג שוין עס איך וו$לט
 אויף הויב גאט. אונזער פון גרויסקייט די פערשטעהן זאלסט

 האט מכשף דער הימעל". אויפ׳ן קוק א טהו און אויגען די
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 זענען רגע דער אין הימעל-און צום אויגען די אויפגעהויבען
 אויהגעפיקט איהם און שפארבערם צוויי פליהען צו געקומען

 שוין האש און געווארען פלינד מכשף דער איז אויגען. די
כשוף. קיין שהון געקאנט נישט בעהר

¥1

 קיין געווען נישט לעבען יודישען דעם אין איז אודאי
 מאטיווען אלע די מיט פאעזיע, ריטערליכער פ^ר באדען שום

 אויפטריטען, העלדישע גבורות, ריטערליכע די מיט איהרע,
 דער צו צוקוקען אבער זיך זאלען סיר וועץ וו. אז. א. דועלן

 ווע- לעגענדעס און מעשיות די צו פאלקס-שאפונג, חסיד׳ישער
 בפועל• געפיגען דארט מיר וועלען צדיקים, פערשידענע גען

 פא־ ריטערליכער דער אין ס א וו מאטיווען, אייגענע די ממש
 פון באדען דעם אויך טאקע ווידעראמאל גישש, מעהר עזיע,

רוחניות.
 ארוס שטענדיג פאהרען ריטערס, די ווי אזוי צדיקים, די

 בעגלייטונג דער אין רוב ד^ס שטעדטליך, אין הויפען די איבער
 די פון שטייגער אויפ׳ן פערעהרער־חסידים, סוויטע אגאנצער פון

 דאזיגע די פון הויפט-צוועק דער וואפען־טרעגער. ריטערליכע
 א—שבויים" ,פדיון איז מרמז, זענען לעגענדעס די ווי נסיעות,
 מיט גוט זעהר אבער שטימט וואס פאנטאסטישער, גאנץ א מאטיוו

 לעגענדעס די טעטיגקייט. זייער פון כעראקטער ריטערליכען דעם
 אויס־ צדיקים די פון נפיונות די וועגען נישט ווארט א זאגען

 אבער דערפאר תפוסים. אדער געפאנגענע ווירקליכע צולייזען
 ווי דעם, וועגען מעשיות שיעור א אהן זיי אין מיר געפינען

 גיהנוס פון נשמות זינדיגע די אויס לייזען צדיקים די אזוי
 פון נעגעל די אויס ארויס זיי רייסען שאול־תתתיה, דער אדער

 קליפה, דער מיט זייערטוועגען פאר זיך ראנגלען נישט-גוטע, די
 גערעכטיגקייט. פאדערענדיג הימעל, אין רעש א אויף הויבען

דער. נישט די אויס אויך זיי ן לייז נשמות די מיט צוזאמען
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 תפילות איבערגענומענע סטרא־אחרא דער פון אדער גאנגענע
 זע- כאראקטער זייער לויט פסא־הכבוד. צום זיי ברענגען און
מעשיות. ריטערליכע די אויף עהנליך מאדנע לעגענדעס די נען

 פלעגען זיין, מתפלל פלעגט ער ווען בעש״ט, דעם צו
 ער בעטען, פלעגען וועלכע מתים, חיילות גאנצע מעלרען זיך

 בעל דער גן־עדן. אין אריינברענגען און תיקון געבען זיי זאל
 מתים, זינדיגע מציל איז אר״י, דער לוריא, יצחק ר׳ מופת
 די מיט זיי טראמפלען אקסען, פאר פערשטעלטע שדים, וואס
 אין מסור, א פון נשמה די קומט איהם צו ווען אבער פיס.
 ער קראקענדיג, איהם בעט און קראה, א פון געשטאלט דער
 כא- בעזונדערם וועק. זי ער טרייבט תיקון, געבען איהר זאל

 בעש״ט דער אזוי ווי דעם, וועגען מעשה די איז ראקטעריסטיש
 איד נעילה בשעת יום־כפור איינמאל הימעל. אין געגאנגען איז
 און שווייגענדיג עמוד ביים געשטאנען שעה צוויי גאנצע ער

 אויפ׳ן קאמף פיינליכען פון אנ׳אויסדרוק מיט אומבעוועגליך,
 עם איז וואס געפרעגט, שפעטער איהם מ׳האט אז געזיכט.
 גע- געוואהר איז ער וואס: אט דערצעהלט ער האט געווען,
יו די אויף קטרוג דער זיך שטארקט הימעל אין אז ווארען,

 הימלישען א אין אריינגעקומען אהינצו. אוועק ער איז דען,
 געבלי- זענען וואס תפילות, געפונען דארט ער האט געצעלט,

 זיי צו ער האט יאהר. פופציג גאנצע פון משך אין ליגען בען
 געהן געלאזט זיך האט מיר!״-און מיט צוזאמען "קומט געזאגט:

 גליי- א שוין איז דארטען פון וואס טויערן", "גרויסע די צו
 גע- זענען טויערן דאזיגע די כסא־הכבוד. דעם צו וועג כער
 א פליהען צו געקומען איז פלוצלינג וועלט. די ווי גרויס ווען

 א זיי אויף אויפגעהאנגען און טויערן די פערמאכט מלאך,
 זיין צו אוועק איז בעש״ט דער גרוים. די שטאדט א ווי שלאם

 האט און הימעל, אויפ׳ן גערוען איז וואט רבי, פערשמארבענעם
 אויס- חס־ושלום, נאך, זיך קאנען יודען די "רבי! אויסגעשריען:

 געהן נישט מען לאזט מיך און אומגליקען, גרויסע ריכטען
 וואלט איך טויערן. די עפענען מיר העלפט זיי! פאר בעטען

 אזוי געווען נישש וואלט סכנה די ווען איינגעשטעלט, נישט יךז
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 אבער האט ער טויערן, די צו אוועק איז רבי דער גרויס".
 אוועקגעהן, געוואלט ער האט עפענען. זיי געקאנט נישט אויך

 "רבי, געגעבען: געשריי א איהם צו האט בעש״ט דער אבער
 צייט?" שרעקליכער אזא אין מיך עם איר,ר פערלאזט אזוי ווי

 אז פאלאץ. משיה׳ס צו אוועקגעפיהרט רבי דער איהם האט
 "שריי בעש״ט: צום געזאגט ער האש דערזעהן, זיי האט משיח
 זיך ורעלען צייכען דעס לויט און צייכעץ, א האסטו אט נישט,

 גע• דך האבען טויערן די ווען טויערן!" די עפענען דיר פאר
 מיט ברענגענדיג אריינגעקומען, איז בעש״ט דער און עפענט,

 אזא מיט געווארען פול וועלטען אלע זענען תפילות, די דך
 אויף קטרוג דער געווארען בטל איז אליין דערפון אז שמחה,

יודען. רי
 די פיהרעץ טויט נאכ׳ן אויך—לעבען ביים נאר נישט און

נשמות. זינדיגע די פאר געראנגעל א צדיקים
 היילי- דער אז חלום, אין געזעהן האט צדיק א איינער

 געשטארבען, דעם פאר לאנג נישט איז וו^ס מיכל׳ע, ר׳ גער
 איג■ אריין נישט געהט און עדן גן־ פון טויערן די ביי שטעהט
 נישט אהינצו איהם מ׳לאזט אז געמיינט, ה^ט צדיק דער וועניג.
 בעט?ז און תעניתים פאסטען צו אנגעהויבען ער האט אריין,

חלוה צו געקומען איהם צו יענער איז מיצל׳ען. ר׳ פאר גאט
נישס אליין וויל איך תעניתים. פאסטו "אומזיסט געז^גט: און

 ארויסגעבען מיר מ׳זאל געפאדערט האב איך גן־עדן. אין געהן
 אין אריינפיהרען וויל איך וועלכע נשמות, עטליכע גיהנום פון

.,אוממעגלק איז דאס אז געענטפערט, מיר מען האט גן־עדן,
פועל וויל איך און גן־עדן. אין געהן נישט די אהן איך וויל
גיהנו□". פון ארויסגעבען נשמות דאזיגע די מיר מ׳זאל אז זיין,

 די מיט האבען טורנירען, ריטערליכע די שייך איז וואס
 אדן אקסעסוארען אויסערליכע די לויט אנאלאגיע, גרויסע א

 איי• זענען וואס וכוחים, רעליגיעזע זייערן-די כאראקטער דעם
 פאלקט־ יודישע די אין מאטיווען בעליבטסטע די פון בער

 <: און רב א צווישען רוב )דאס וכוחים דאזיגע די מעשיות.
קומען אמת׳ע, די איז אמרנה וועמעס דעם, וועגען "אפיפיור"(
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 געגענווארט דער אין טורנירען, ריטערליצע די ווי אזוי !אר,
 מיט כמעט בעגלייט ווערעץ און שררות און קיניגין קיניג, ון5

פייערליצקייטען. און צערעמאניעס אייגעבע די
 יודי. די האט לעבען, מלוכה׳שען זעלבשטענדיגען א אהן

 לע־ שאפען צו מעגליצקייט די געהאט נישט פאלקס-מאסע טע
 שילדערן און לידער אין בעזיבגען צו מלכים, וועגען :עגדעס

 מלוצה-לייט. און שררות קיסרים, גוטע און קלוגע מעשיות *ין
 מאטיווען דאזיגע די אז זאגען, גישט מען קאן ונדעסטוועגען6

 ניעט פאלקס-שאפוגג. יודישער דער אין אינגאנצען פעהלען
 לעכען דעם אין מאטיווען אזעלצע פאר באדען קיין זאבענדיג

 פאלקס- דער פון שאפונג פאעטישע די זיך טהוט איצט, פון
 נעהמט מאטיווען, אלט־היסטארישע די צו ווענדען אפט מאסע

 זיינע און המלך דוד בן־נון, יהושע משה־רביבו, העלדען *לס
 דעם חוץ א המלך. שלמה—אפט בעזונדערם און אנשי-מלחמה,

 האלב־אנטלי- די פון מלכים מעכשיגע פאיטאסטישע די ווערען
 זייערע און יודען, אין פערוואנדעלט מעשיות אראבישע הענע

 דעם אין אויך איז אייגענע דאס מלוצות. יודישע אין—מלוכות
 זעל־—זיך רייסט מלך יורישען א פון מאטיוו דער—פאלקס־ליד
דורך: איז עס ווען פארם טען-אבער

 גארנישט איז מעשה די מעשה, א געווען איז ,אמאל
 מלך. יודישען א מיט $בעט זיך הויבט מעשה די פרעהליך,

 וויינ- א געהאט האט מלכה די מלכה, א געהאט האט מלך רער
וו. אז. א. גארטען"

 האט אזוי, און אזוי מעשה א געווען איז "אמאל אדער:
 ווילד געגאנגען ער איז פרוק יונגינקע א אוועקגעלאזט מאן א

 אריין. שטעדטעלע א אין געקומען ער איז איין, ווילד און אוים
 אויפ׳ן געווארען איהם איז מלך, יודישען א דערזעהן ער האט

פרעהליך". הערצעלע
 נישט פאלקס־מעשיות די אין יוד דער איז רוב דאס

 יודישע די פון מאטיווען די לויט "משנה־למלך". באר קיסר,
 גע- איהם האט וואט מענשען, דעם קיסר דער שענקט מעשיות

 8 גאר מלוכה, האלבע קיין נישט טובה, גרויסע א עפעס טהון
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 אם־ $בער פארם(. רוחניות׳דיגע מעהר א )אויך ממשלה האלבע
 דעם האנד זיין אין האלט וואס יוד, דער איז אלץ ווי מער
 דאס איז געוועהנליך בעל-יועץ. א קיסר׳ס דעם לאנד, פון גורל

 עק ערגעץ וואוינט נישט, איהם קען קיינער וואס אנ׳ארימאן,
 דער קומט מאמענטען שווערע אין אבער חורבה. א אין שטאדט

 עצה קלוגער זיין צו אן מיניסטער ערשטער דער אדער קיסר
הילף. זיין צו און

 אין גמרא דער אין מיר געפינעץ מאטיוו דאזיגען דעם
 האט אנטנינוס תנא. דעם רבי און אנטנינוס וועגען אגדה דער

 פארגע- איהם האט ער אז יראת-הכבוד, אזא רבי׳ן צו געהאט
 אבער האט ער פיס. זיינע פאר פוס-בענקעלע א זיין צו לעגט

 רבי׳ן. ביי חכמה לערנען געהט ער אז בסודי־סודות, געהאלטען
 אונטער גאנג א געווען איז רבי׳ן צר פאלאץ קיסר׳ס דעם פון

 אין ביינאכט געהן פלעגט אנטנינוס וועלכען דורך ערד, דער
 זאלען קנעכט די כדי און קנעכט. צוויי פון בעגלייטונג דער

 דער ביי טויטען איינעם ער פלעגט סוד, דעם זיין מגלה נישט
 פא- אין צוריקקומענדיג אנדערן דעם און הויז רבי׳ס פון מהיר
ב.( י׳, זרה", )"עבודה אריין לאץ

 ראטגעבער קייזערליכע געהיימע די פון ראלע דער אין
 אלץ ארויס לעגענדעס און נזעשיות היינטיגע די אין טרעטען

 סך א פארהאן בעל־מופתים. און צדיקים פאפולערע דיזעלביגע
 וואס גור־אריה, גענאנט בצלאל, בן לוי רב וועגען לעגענדעס

 ביי געהייסען האט און מלך" "פראגער פון ידיד א געווען איז
 לעגענדעם מעהר באך לייבל". "מיין ווי אנדערש נישט איהם

 דעם רמב״ם, פוי נאמען דעם מיט פערבונדען זענען אזעלכע
 כאראקטעריכטיש בעזוגדערס עלט".1ו דער אין רופא גרעסטען

לעגענדע: דאזיגע די איז
 אריינגעפאלען איז אליעזר, רב מאן, פרומער א איינער

 פער־ איהם האבען זיי און טאטערן, די צו געפאנגענשאפט אין
 געקויפט מדינה. ווייטער א אין ערגעץ קנעכט א פאר קויפט

 דעם אוועקגעשאנקען איהם און שררה, גרויסער א איהם האט
 לייב־דינער. זיין פאר געמאכט איהם האט וועלכער משנה־למלך,



79 אלקם־שאפונג.6 יודישע די

 האל- געהץ געדארפט מדינה יענער פון מלך דער האט איינמאל
 דער משנה-למלך. ביים אנ׳עצה געפרעגט ער האט מלחמה, טען

 געקאנט נישט עצה גלייכע קיין אבער איהם האט משנה־למלך
 גע- דערצארנט שטארק איהם אויף איז מלך דער און געבען,
 בעטריבט, זעהר אהיים געקומען איו משנה-למלך 'דער ווארען.

 רב איהם האט געטרונקען. נישט און געגעסען נישט האט
 האט צוערשט מצער. זיך ער איו פארוואס געפרעגט, אליעזר

 אבער איז דינער זיין אז געזאגט; נישט גארגישט איהם ער
 די דערצעהלט איהם ער האט צוגעשטאנען, איהם צו שטארק

 תפילה אנגעהויבען האט אליעזר רב עגמת־נפש. זיין פון סיבה
 וויסען, צו געגעבען איהם מען האט הימעל פון און טהון, צו

 קיניג. דעם געבען דארף משנה־למלך דער אי׳עצה פאר וואס
 איז יענער און האר, זיין איבערגעגעבען עס האט אליעזר רב

 האט מלך דער עצה. די געזאגט איהם און מלך צום אוועק
 משנה־למלך דעם עס האט עמיצער אז פערשטאנען, גלייך אבער

 —געזאגט מלך דער האט—ווערטער דיינע "אין אונטערגעזאגט.
 ביזט דו אז אנדערש, נישט חכמה. אנ׳איבערמענשליכע ליגט
 זיך משנה־למלך דער האט דאן כשוף". דורך דערגאנגען דאס

 דינער. זיין געגעבען איהט האט עצה די אז געווען, מודה
 געמאכט איהם און אליעזר׳ן רב רופען געשיקט מלך דער האט
 אוועקגעפאהרען מלך דער איז איינמאל ראטגעבער. זיין פאר
 איז אליעזר רב פעסטוגג, שטארקע א בעצווינגען שיפען מיט

 געטהון וויסען צו איהם מען האט שיף, דער אויף געווען אויך
 ווא- נעהמען, צו שווער זעהר איז פעסטוגג די אז הימעל, פון
 צעשמע־ גלייך ווערען איהר צו צו קומען וואס שיפען, די רים

 מלך דעם געגעבען אנ׳עצה האט ער און פיצלעך. אויף טערט
 מיתה חייב זענען וואס מענשען, שיפעל א אין אוועקצוזעצען

 איז שיפעל דאם נאר ווי פעסטונג. דער צו זיי אוועקשיקען און
 גע- צעשמעטערט עם איז פעסטונג, דער צו נאהנט צוגעקומען

 חכמה די געזעהן האט מלך דער גרונד. צום אר^ב און וו^רען
 צו אזוי ווי אנ׳עצה, געפרעגט איהם האט און אליעזר רב פון

אנ׳עצה געגעבען איהם האט אליעזר רב פעסטונג. די נעהמען
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 דער ה^ט דאן געווארען. איינגענומען איז פעסט־נג די מון
(*משנה•למלך. זיין פאר ן אליעזר רב געמאכט כלך

 האם לעגענדעם דאזיגע די ון5 טייל גרעסטען דעם יסוד עלט *(
 יוסף בן הלוי שמואל רב פון גדולה דער מיט געשיבטע די געדיגט או־ס, ווייזט
 צו געיוארען נתעלה קרעמער קליינעם א פון איז וועלבער , י,־״ה ־ג )אין הנגיד

גרענאדע. רן5 קיניג ביים מיניסשער ערשטען רעם פון מדרגה דער
 וויזיר דעת ין6 ץ8ל8פ דער געש״^נען איז קרעמעל שמראל׳ם רב נעבען

 ט5$ לעגט5 דינסטען וויזירם דעם פון אייגע כאבים. קיניג גרענצדער דעם סרן
 בריף ד^זיגע די בריף. שרייבען איהר ז^ל ער קרעמער, דעם שכן, א־הר בעטען
 פעראינטערעסירם, איהם ה^בע־ העג־, די אין וויזור דעם צו זןריינגעפאלען זעיען

איו דאס אז דערזעהן, ־׳ן. שמוא רב מיט זיך בעקענען צי כעשי^סען ר^ט ער *ון

¥11

 פארגעשטעלט אויך זענען פאלקס-מעשיות יודישע די אין
 פון מאט־ווען העראאישע, נישט אנדערע, טייל גרעכטער דער
 זיך זיי צייכענען אלע אבער פאלקלאר. אייראפעאישען רעם
 זי/ אין טרעט אומעטום און אייגענשאפמען, דיזעלבע מיט אויס

גייסטיגע. די ארויס קראפט, מאטעריעלער דער אנשטאט
 אייר^פע־ דעס אין העלדען בעליבטסטע די פון איינער

 דער פאלקלאר רוסישען )אין "תם" דער איז פעלקלאר אישען
 תמיד ליגט קרועה־בלויה, אנגעשהון געהט וואס "נארעלע"(,

 זיך, דאכט איז, אויווען, הינטער׳ן זיצט אדער אויחען אויפ׳ן
 פאר ציל־ברעט אלם נאר דינט און פעהיג נישט זאך קיין צו

 ברידער קלוגע זיינע פון שפריכווערטלעך די און חוזק דעם
 פער- א באר עם איז אבער אמת׳ן דער אין ארומיגע. אלע און

 ארוים "נאר" דער זיך ווייזט סוף־כל-סוף ווארום בלענדעניש.
 בע־ ער הכמים. אלע פאר געשמיידיגער און פלינקער קליגער,

וואובדערליכע די ארויס קריגט רעטענישען, קיכר׳ם דעם שיידט
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 שענס- די ווייב אלם בעקומש קמיעות, פער׳כישוב׳טע די פויגעל,
נדן. אלם מלוכה האלבע א נאך און בת־מלכה טע

 די אין פארגעשטעלט אויך איז מאטיוו אייגענער דער
 אנשטאט געשטאלט. אנדער גאנץ א אין אבער מעשיות, יודישע

 דער צדיק", "פערבארגענער דער דארט פיגורירט "נאר" דעם
 אהן וואט צדיקים, ל״ו די פון איינער עס איז רוב דאס נסתר;

 איז נסתר דער געהאט. נישט קיום קיין וועלט די וו$לט ויי
 "תם" דעם אויף עהנליך מאדנע אנבליק אויסערליכען זיין לויט
 געהט ער פאלקלאר. אייראפעאישען דעם פון "נאר" דעם און

 סערמיענגע, א טראגט יודען, אלע ווי אזוי נישט אנועטהון
 גע" זיך ער איז מפרנס לאפטשעס. אין אמאל אפילו געוזט

 טרע־ א בעל-עגלת, )א פראצע גראבער שווערער פון וועהנליך
 עם־הארץ. גרויסער א און טעמם מגושמ׳דיג, זעהר איז גער(,
 דאוונען אפילו נאר לערנען, נישט קען ער וואס נאר נישט

 דער- מאמענט, נויטיגען דעם אין אבער—נישט. אויך ער קען
 ער ווערט סכנה, א פון יודען די ראטעווען מ׳דארף וועץ הויפט

 איז ער אז ארויס, זיך שטעלט דאן און—נתגלה פלוצלינג
 קלאר נאר נישט איז און צדיקים גרעסטע די פאר חכם מעהר

 חכמות, פערבארגענע אלע קען ער נייערט תורה, גאנצע די
 מאטירו דאזיגער דער דערצו. זוכה זענען מלכים די נאר וואס

 הונדערטער אפשר און צעהנדליגער אין איבער זיך חזר׳ט

 געהיימען זיין ר88 ט5געמא איהם ער ה^ש מענש, ילדעטער3גע און קלוגער ?5 עהר
 פון ענינים וויצמיגסטע די אין עצוית זיינע צו איצוקומען ען3אנגעהוי און סעקרעט^ר

 נישש האט ים3$כ קיניג דער און יגעיו^רען קראנק איז וויזיר דער ז8 מלכות. דע□
 טויט נ&ר׳ן וויזיר דעו־ ה^ט טהון, צו ען$3נהוי איהם $הן ז$ל ער וואס געוואוסט,

 עצות די נ$ר ערדצנקען5 צו ער ה^ט הצלחה זיין אז קיניג, §>זר׳ן געווען מודה זיך
 ה^ט הנגיד, שמואל 3ר זיך צו גערושען האט קיניג דער סעקרעסאר. קליגען זיין פון

 פיהרען צו שערטרויט איחס און מיניסטער אויצערשטען זיין §אר געמאצט איהם
 גרעין, £ון געשיכטע )יודישע עניגים מלוצה׳שע און דיפלזזמ^טישע זיינע אלע
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 דער- אוים מעשה די זיך לאזט אמאל לעגענדעס. און מעשיות
 לאפטשעס, די און סערמיענגע דער אין נסתר, דער וואס מיט,

 רייכער א צו שדכנ׳ען זיך קומט אבגעשליסען, אוץ אבגעריסען
 פון מאכען ארומיגע די מיוחסת. גרויסער א צו אדער כלה

 די איז איבערראשונג גרויסער זייער צו אבער חוזק, איהם
 אמאל- )און חלום אין געזעהן האט זי ווארים מסכים, תיכף כלה

 א צדיק א פון בעקומען האט זי וואס ווינש־שפיגעל, א דורך
 דאזיגען דעם מיט דוקא האבען חתונה מוז זי אז בעל׳מופת(,

מענשען.
 כאראקטעריסטישע מעהר אייניגע, ברענגען תעלען מיר

מין. דעם פון מעשיות
 בת׳ א געהאט האט גאון, גרויסער א רב, א איינער (1
 רעככען קיין איהר פאר געפינען געקאנט נישט ה^ט און יחידה,

 טאכטער דער צו און רבי׳צין דער צו רב, דעם צו איז חתן.
 פאטער •געשטארבענער רב׳ס דעם חלום צו געקומען זייערער

 מיט האבען חתונה דארף טאכטער די אז געזאגט, זיי האט און
 אנישט מיהל, דערבייאיגער דער אויף ארבייט וואט בחור, דעם
 און מיהל דער אויף אוועק איז רב דער שטארבען. זי וועט

 ארויסגעקו׳ איז איהם צו ארבייטער. דעם אויף זיך געפרעגט
 האט רב דער פנים. טעמפען א מיט בחור אנ׳אבגעריסענער מען
 געענט איהם האט יענער אבער שמועס, א געמאכט איהם מיט

 האט ער צי געפרעגט, איהם רב דער ה^ט פידרעך. פערט
 ער א•׳ ארויסגעוויזען, זיך האט עס און געלערנט, עפעס אמאל

 רב דער נישט. עברי שייטל קיין דאוונען, נישט אפילו קען
 מיטגע׳ האט און פארזאג פאטערם דעם געהאלטען האט אבער
 אנצוטהון פארגעלעגט איהם ה^ט ער אהיים. בחור דעם נומען

 שיי- געוואלט נישט האט יענער אבער מלבושים, אנשטענדיגע
 אזא דערזעהן האט כלה די אז טראנטעס. זיינע מיט זיך דען

 בעקאנטע און קרובים די חלשות, אין געפאלען זי איז חתן,
 נישט איז ברירה קיין פערפאלען, אבער—צעוויינט, זיך האבען

 פלוצלינג חרפה. דער צו גרייטען גענומען זיך מ׳האט געווען.
פרעגט: און שטעקען הויכען א מיט פאסטוך א אריין יקומם

*
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 ביי געארבייט צוזאמען חברים, זענען מיר חתן? דער איז "רואו
 געווארפען זיך ער האט חתן, רעם דערזעהן בעל־הבית". איין

 זין האבען איהרע אייגענע די און כלה די קושען. איהם צר
 פאסטוך, דעם אנגעבעטען האבען זיי געווען. מצער מעהר באך
 מיהל-קליי- די כאטש אויסצוטהון חתן דעם אייבריידען זאל ער

 זיי- די אהער "דערלאנגט מלבושים. פרישע אנטהון און דער
 דער- מ׳האט אויסגערופען. פאסטוך דער האט—מלבושים!" דענע

 איבערגעטהון, זיך האט חתן דער קליידער, טייערע די לאנגט
 אנגעהוי- האט ער און לויכטען צו אנגעהויבען האט פנים זיין
 זענען אלע אז נסתר, און נגלה אין חידושים ווייזען צו בען

גרויסקייט. זיין כון געווארען נשתומם
 א אונטערגערוארפען מען האט קעלער אין יוד א צו (2

 אנ׳> דערפון געמאכט מ׳האט און יונגעל קריסטליך דער׳הרג׳עט
 געווארען, געוואהר דערפון איז גור־אריה דער אז עלילת־דם,

 דעם ראטעווען זאל ער גאט, געבעטען און געפאסט ער האט
 זאל ער אז חלום, אין געזעהן ער האט יוד. אומשולדיגען
 איינעם דארט אויסזוכען שטאדט, א אין ערגעץ אוועקפאהרען

 יוד. דעם ראטעווען איהם הייסען און זאקען־מאכער אנארימען
 קוים האט שטאדט, דאזיגער דער אין געקומען צדיק דער איז
 איהם פאר ער, זעהט זאקען־מאכער. דעם געפונען צרות מיט

 קיין אפילו קען וואט אנ׳עם־הארץ, מענש, גראבער א שטעהט
 צו אן נישט ווי עפעס הויבט און זאגען נישט ווערטער צוויי

 גור־אריה דער אז אבער איהם. צו מ׳רעדט וו$ס פערשטעהן,
 טהון צו צוגעזאגט ער האט געטהון, געשריי א איהם אויף ־האט
דארף. מען וואם ?ולץ,

 שטאדט, דער אין אלועק איז זאקען-מאכער דער
 אויפ׳ן יוד. אומשולדיגען דעם משפט׳ען געזאלט מ׳האט דואו

 פויפסט. דעי־ און קיניג דער קומען געדארפט האבען משפט
 האט :רד, פ פיער מיט געשפאנט קאטש, א אין פויפסט ׳ידער

 מענשען, אנ׳ארימע׳ דערזעהן זאקען־מאכער. דעם אנגעיאגט
 צו אוועקגעזעצט איהם פויפסט דער האט צופוס, געהט רואס
 אלעמאל זענען פויפסטען די ,ווארים אריין, קאטש אין זיף
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 זאקען־מאכער דער באריהארציגקייט". און גענאד גרוים ביט
 שמאדם אין פאהרט ער וואס נאך פויפסס, דעם געפרעגט האט

 ער אז דערצעהלט, איהש האט פויפסט דער ווען און אדיין,
 האט קינד, קריססליך א הרג׳ענען פאר יוד א משפט׳ען פאהרט

 איהם. אהן משפט דעם אנצוהויבען נישט געבעטען, איהם ער
 מען האט מארגען אויף צוגעזאגט. איתם עס האט פויפסט דער

 געקומען ס׳איז !־(,0)! תליה א אויבגעשטעלט מארק־פלאץ אויפ׳ן
 פויפסט דער הויפט־שררות די און קיניגין דער מיט קיניג דער
 דאן און זאקען־מאבער, דער געקומען ס׳איז יז3 געווארט, האט
 דער אז געזאגט, האבען טייל משפט. צום צוגעטראטען ער איז
 האט דא אומשולדיג. איז ער אז—טייל און שולדיג, איז יוד

 וראם "און זאקען־מאכער: דעם צו געווענדט זיך פויפסט דער
 גע- און געשטעלט זיך האט זאקען־מאכער דער זאגען?" וועסטו
 האט איהם♦ נאך אוועק זענען אלע מיר׳" נ$ך "געהט זאגט:

 אויפ- געהייסען און בית-עלמין דעם אויף אוועקגעפיהרט זיי ער
 האט דערנאך קינד. דער׳הרג׳עטען דער פון קבר דעם גראבען

 "דו מת: דעם צו מאכט און טרונע די געעפענט אליין ער
 האט קינד דאס זיך!" זעץ דיר? פאר שטעהט עם ווער זעהסט

 עס ווער דערצעהל, שווייגסטו? "וואס־זשע אויפגעזעצט. זיך
 דערצעהלען: גענומען האט קינד דאס גע׳הרג׳עט". דיך האט
 דער געקומען טאטען דעם צו איז קראנק, געלעגען בין "איך

 און קוילען מיך זאל ער איינריידען, איהם גענומעץ און בישאף
 צוגע- איהם ער האט דערפאר אוץ יוד, א צו אונמערווארפען

 גע- זיך לדנג האט טאטע דער זינד. זיינע פאר כפרה א זאגט
 איינגעווי- ער האט סוף־כל־סוף אבער דעה. דער מיט שלאגען

מיי אויף קוקעגדיג נישט און, מעסער דאס אנגעשארפט ליגט,
 איך געדענק מעהר געקוילעט. מיך קולות, און תחנונים גע

 האט אריין!" קבר אין ווידער ו־ך לעג "גענוג!—גארנישט״
 געלעגט זיך האט קינד דאס געזאגט. זאקען־מאכער דער איהם

 יוד דער אז זיך, פערשטעהט טויט. געבליבען ווידער איז און
 קינד דעש פון פאטער דעם און בישאף דעה פריי, ארויס איז
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 געווארען איז זאקען-מאצער דער און אויפגעהאנגען, מעץ האט
משנה־למלך. 3

מעשה: דאזיגע די אבער איז כאראקטעריסטיש בעזונדערס
 נישט זיי האבען פאר-פאלק, ,אנ׳אלט געווען איז אמאל

 לסוף און גאט געבעטען זיי ה^בען לאנג קינדער. קיין געהאט
 אנגע- זיי האט און זקן גאטספארכטיגער א געקומען זיי צו איז

 נביאות דאס זוהן. א ווערען געבוירען וועט זיי ביי אז זאגט,
 א געווארען געבוירען איז זיי ביי און געווארען, מקוים איז

 מדריך און לערנען צו אנגעהויבען איהם זיי האבען יונגעלע.
 גע- נישט האט קאפ, גראבען א געהאט האט ער אבער זיין,

 איהם זיי האבען עלטערן. די געווען מצער תמיד און פאלגט
 עדו- אויף בעטלער חברה א צו יאחר דריי אויף אבגעגעבען

 בית- אין בעזעצט זיך און אנטלאפען זיי פון ער איז קאציע,
 גע- איז ער וואו שטאדט, דער אין אויווען. אוגטער׳ן מדרש
 אזוי אבער נארעלע, א פאר געהאלטען אלע איהם האבען ווען,

 איהם מען האט בית־מדרש, אין אויפפאסען גוט פלעגט ער ווי
שמש. א פאר געמאכט

 חשוב׳ע צוויי געוואוינט האבען שטאדט אייגענער דער אין
 וו$ם זיהן, געהאט זיי ה$בען ביידע גביר. א און רב יודען-א

 תורה. געלערנט און בית-מדרש אין צוזאמען געזעסען זענען
 איבערצו- זיך אנגעהויבען בהורים דאזיגע די האבען איינמאל
 יעדערער כלות. זייערע מיט אנדערן דעם פאר איינער געהמען

 פלוצלינג שענער. איז כלה זיין אז געזאגט, האט ביידע די פון
 טייערע די נישט "פטר׳ט געשריי: א שמש דער זיי צו טהוט
 אנגעהוי- זיי האבען תורה!" לערנט בטלים, דברים אויף צייט
 ווילט איהר ,אויב זיי: צו ער מאכט איהם. פון לאכען צו בען
 טארט איהר אבער כלות. אייערע ווייזען שוין אייך איך קאן
 זאגען גישט ווארט א קיינעם און זיי צו צוריהרען נישט זיך

 ארום אנ׳עיגול געמאכט ער האט צוגעזאגט. האבען זיי דערפון".
 זיך ס׳האבען און שטורמווינד א אויפגעהויבען זיך ס׳האט זיי.

 דעם פון כלה די כלות. שלאפעדיגע מיט בעטען צוויי געוויזען
 צר חתן דער איז צעווארפענערהייד. געלעגען איז זוהן רב׳ס
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 קאלדרע- די איהר אויף געמאכט צורעכט און צוגעגאנגען אי״ר
 געפא- ער איז איהר, צו צוגעריהרט זיך ער האט קוים אבער

 דעם פערשוואונדען. איז זעהעניש די און חלשות, אין לען
 דער און אהיים, אנטל^פען דערשראקענער א איז זוהן גביר׳ם

 הינטער׳ן ארט זיין אויף אומגעקעהרט צוריק זיך האט שמש
 אויף געפונען זוהן רב׳ם דעם מען דאט אינדערפריה אויווען.

 קיי- דאקטוירים, גערופען מ׳האט גע׳חלש׳טען. א פאדלאגע דער
 גע- איז ער און העלפען, געקאנט נישט $בער איהם האט נער

פיס. אהן און לשון אהן בליבען
 גע- האט און שוהל אין געזעסען רב דער איז איינמאל

 "וואט זאגט: און שמש דער צוגעגאנגען איהם צו איז וויינט.
 אייער אויסהיילען וועל איך אויב געבען, מיר איהר וועט

 יענער אבער געלד, פארגעלעגט איהם האט רב דער זוהן?"
 מיר גיט גישט. איך דארף געלד "קיין געענטפערט: איהם האט

 גע- לאנג זיך האט רב דער ווייב". א פאר טאכטער אייער
 געגעבען און געווען מסבים ער האט אבער לסוף קווענקעלט,

 ער וואם געזאגט, איהם האש שמש דער כתב. א שמש דעם
 גע- געזונד באלד איז זוהן רב׳ם דעם און טהון, צו האט

.וואר^
 האט עם ווער דערצעהלט, נישט קיינעם האט רב דער

 ס׳איז געשוויגען. אויך האט שמש דער זוהן, זיין אויסגעהיילט
 זיין וועגען פערגעסען האט רב דער צייט. לאנגע א אריבער
 א מיט טאכטער זיין פאר שידוך א געטהון האט און הבטחה

 דער פון טאג דער געקומען ס׳איז גאון. גרויסען א פון זוהן
 איהם האט משרת, דיינ׳ס דעם צו אוועק איז שמש דער חתונה.

 און רב צום צוגעהן איהם געהייסען און גילדען צוויי געגעבען
 אז וויסען, געלאזט האט לייבל, שוהל, פון שמש "דער זאגען:

 שליח דעם האט רב דער חתונה". די זיין זאל עס וויל, ער
 צעהן שליח דעם געגעבען לייבל האט דאן ארויסגעטריבען.

 דעם געהייסען כתב, רב׳ם דעם איהם מיטגעגעבען רעגדלעך,
 אז פערלאנגט, "לייבל איהם: זאגען און רב דעם ווייזען כתב

 חתונה". דער צו ארוס וואכען פיער אין גרייטען זיך זאלט איחר
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 שטארק זיך ער האט כתב, דעם דערזעהן האט רב דעו־ אז
 שטעקען דעם געכאפט ער האט פונדעסטוועגען דערשראקען,

 גע־ אבער איז ער קלאפ, א משרת דעם געבען געוואלט און
 זא- געשיקט ער האט פערשטיינערטער. א ארט אויפ׳ן בליבען

 ער האט תיכף און—רוארט האלטען רועט ער אז לייבלען, גען
 דער־ האט רב דער זיך. בעוועגען צו מעגליכקייט די בעקומען

 און ווארט א מיט געבונדען איז ער אז מחותנים, די צעהלט
 זעגען זיי און זוהן, זיקער מיט שידוך דעך טהון נישט קאן

אוועקגעפאהרען.
 געקומען עלטערן לייבלס צו איז צייט דאזיגער דער אין
 זוהן, פון בריף א איבערגעגעבען זיי ה$ט און מאן אנ׳אלטער

 געקומען זענען זיי אז חתונה. אויף איהם צו קומען זאלען זיי
 פון לייט חשוב׳ע די מיט פאטער לייבלס איז פאהרען, צו

 זענען קוים אבער חתן, נ^כ׳ן שוהל אין געגאנגען שטאדט
 היג- טהיר די זיך האט שוהל, אין אריין עלטערן חתן־כלה׳ם

 ארייג- געקאנט נישט קיינער האט מעהר און פערהאקט זיי טער
 זיי- זעהען הינטערן־אויווען, צום צו זענען עלטערן די קומען.

 אריין זיי זענען אריין. הייל א אין טהיר א אפען איז עס
 גרוים פון פערבלענדט שטעהן געבליבען זענען און אהינצו
 און זילבער גאלד, מיט פערפוצט געווען איז הייל די ליכט.
 גילדענע צעהן אויף טיש גילדענעם א ארום טובות. אבנים

 אין ספרים גרויסע מיט זקנים צעהן געזעסען זענען שטוהלען
 זיין חתך, דער געזעסען איז אויבענאן סאמע און הענד די

 תורה. געלערנט האט ער און פייער־פלאם געלויכטעץ האט פנים
 אויפגע• זקנים די זענען אריינגעקומען, זענען עלטערן די אז

 דעס געבענשט און "מזל־טרב!" געזאגט ערטער, די פון שטאנען
 דער פון ארויס זענען חתן מיט׳ן צוזאמען עלטערן די התן.
 ז^גען גענומען האט חתן דער רב. צום אוועק און חייל

 גרעס■ די אפילו אז טיפע, "אזעלכע—תורה. דער אין חידושים
 האבען אלע אבער פערשטאנען, גארנישט האבען גאונים טע

שמחה". פון פחות די מיט אויס געהען זיי אז געפיהלט,



<נ-סקי. ש. 88

7111

 מעשיות די אין אנגענומען איז וואט מאטיוו, צווייטער א
 רייכען א פון ערשיינונג די—איז פאלקלאר, אייראפעאישען פון

 אץ אדער וואלד מיטען אין פאלאץ פרעכטיגען א אדער שלאם
 דער פון העלד דער בכלל אדער ריטער דער גבור, דער סטעפ.
 גע. א ער דערזעהט פלוצליגג וואלד, אין בלאנדזשעט מעשה
 צווייטער א זיצט עם וואו פאלאץ, א אדער שלאם א צעלט,
 פח, אין איהם מיט זיך פערמעסטען צו גרייט איז וואס העלד,
 גע- דארט האלטען גזלנים ג^ר צי ציקלאפ, א מכשף, א אדער

 מעשיות ציקל אנ׳אנדער אין בת־מלכה. בילד־שענע א פאנגען
 דעם דורך אויסגעבויט פאלאץ דער $דער שלאם דער ווערט
 בע- דעם לויט רוב דאס נאכט, איפער מעשה דער פון העלד
ים-קיסר. דעם פון פעהל

 פאלק- דעם אין אויך מיר געפינען נזאטיווען אייגעגע די
 יו- *געהעריגער דער אין אדער מעשיות, יודישע די פון לאר

 בילד־שענע ריטערס, גבורים, אנשט$ט בעארבייטונג. דישער
 אבות די דא מיר בעגעגענען• מכשפות און מכשפים בת־מלכות,

צדיקים. מלאכים, אליהו-הנביא, שטענדיגען דעם מיט
 מין: דעם פון מעשיות פאעטישסטע די פון איינע איז $ט

 געגאנ- זענען בעל-כעס׳ן, א און גוטער א רבנים, צוויי
 אונטערווע- אנדערער. דער אין שטאדט איין פון צופום גען

 א וועגען וכוח א אין אריינגעטהון אזוי זיך זיי האבען גענס
 און וועג פון אראבגעשלאגען זיך האבען זיי אז גמרא, שטיקעל

 זיי ביז עם, בעמערקען צו נישט געבלאנדזשעט, טעג דריי
 וואלד. מורא׳דיגען און געדיכטען א אין געפונען זיך האבען

 ארומגערינגעלט פאלאץ, פרעכטיגען א זיי דערזעהען פלוצלונג
 שטעהט טויערן גרויסע די אויף און וואנד, געמויערטער א מיט

 דער מאכט בר". יבאו צדיקים לה/ השער ,זה אויפגעשריבען:
 צדיקים קיין דען מיר "זענען נוטען: רעם צו רב בייזער
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 אבער טויער. אין קלאפען שטארק גענומען האט און נישט!"
 געזאגט ער האט דאן געעפענט. נישט זיך האט טויער דאס
 זע־ געעפענט. זיך האט טויער דער און—המפורש" "שם דעם
 חדר- ערשטען אין אריין פאלאץ, אין אריינגעגאנגען זיי נען

 שלא? אין און טהיר, פערמאכטע א זיי זעהען נישטא. קיינער
 שטאר- א האט רב בייזער דער שליסעל. גאלדענער א שטעקט

 גע• זיך האט טהיר די און שליסעל, דעם געטהון דרעה קען
 וואס טיש, א שטעהט עם—זיי זעהען אריין, געהען זיי עפענט.

 טיש אויפ׳ן און שענקייט, זיין בעשרייבען צו נישט איז עס
 ספר אויפ׳ן און קלאמערן, גאלדענע מיט ספר גרויסער א ליגט
 דעם פון ספר דער איז "דאס אנ׳אויפשריפט: פארהאן איז

 ספר, דעם אויפמאכען געוו^לט זיי האבען מענשען". ערשטען
 א בייזער דער האט נישט. זיך עפעיען קלאמערן די אבער

 האט איור? שווייגט "רואם גוטען: דעם צו געגעבען געשריי
 דער ספר?" דעם אין אריינצוקוקען זכיה די נישט דען איהר

 בייזער דער טהון. צו רואם גישט, ווייס און שווייגט גוטער
 נישט. העלפט עס—אנדערן דעם גאט, פון נאמען איין אן רופט

 שלי־ גאלדענעם א מיט טהיר א ווידער זיי דערזעהען פלוצלונג
 איז הדר דער חדר. דריטען דעם אין אריין זיי געהען סעל.

 געמאהלט. שען זעהר און אבנים־טובות מיט בעזעצט אינגאנצען
 איין פון זיפען. צוויי האלט און אנ׳אלטיטשקע זיצט אויבענאן

 די צווישען זיי צערייבט בלעטעלעך, ארוים זי נעהמט זיפ
 יי-3 דער אריין. זיפ ציוייטער דער אין ווארפט און פינגער

 טהוט. זי וו^ס פרעגט, און—מארגען!" "גוט איהר זאגט רב זער
 וואס קינדערלעך, וועלט דער אויף האב "איך זי: ענטפערט

 לע-3 דאזיגע די צערייב איך בשעת איז לשבת, משבת פאסטען
 א וועלט גאנצער דער איבער ארוים זיי פון געהט טעלעך,

 בייזער דער פרעגט פאסטער". די 3$ פרישט וואס ריה־ניהוח,
 שרה הייס "איך זי: ענטפערט איהר?" הידסט "ווי ווידער: רב
 אריין גן־עדן אין אוועק איז ער אברהם. הייסט מאן מיין און
 מיר קאגען מוטער, פארוואס, לעטעלעך״.-״און3 פדישע באך

 פרעגט—מענשעך? ערשטען דעס פרץ "ספר דעם עפענע! נישט
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 נאך זייט "איהר שרה: מוטער די איהם ענטפערט בייזער. דער
 איהר אבער צדיקים, טאקע זייט איהר דערצו. זוכה נישט

 פון גלייך ארוים געהט לייב. אייער זיין מטהר נאך דארפט
 דארט זיך זייט ברונען, מרימ׳ס דערזעהן א־הר וועט טויער,

 געפונען טויער, פון ארויס זיי זענען ריין". ווערט און טובל
 עקדישען און שלאנגען זענען ברונען אויפ׳ן און ברונען, דעם
 דעם צו בייזער דער זאגט גיפט־שטעכער. ארויסגעשטעקטע מיט

 וויסען, פארט דאך מ׳דארף זיך? איהר קווענקעלט "וואס גוטען:
 ערשטען דעם פין ספר דעם אין געשריבען שטעהט עס וואס

 און מלבושים די דך פון אראבגעווארפען ער האט מענשען!"
 שלאב- די שלאנגען. די אויף גלייך פוס מיט׳ן ארויפגעטראטען

לעכער״ז די אין בעהאלטען זיך האבען עקדישען די מיט גען
 ווי- געהן זיך געלאזט און געווען טובל זיך צדיקים די האבען

פערשוואונדען.' שוין איז פאלאץ דער אבער פאלאץ, צום דער
וואס שרה! "מוטער שרייען: צו אנגעהויבען בייזער דער האט
מוכן־ומזומן געווען זענען מיר :אבגענארט? אונז האסטו זשע

 דעם פון "ספר דעם אין אריינצוקוקען נאר אבי אומצוקומען,
 דיך׳■ אי פערלארען מיר האבען איצט און מענשען", ערשטען

 "קינדער- בת־קול: א הערען געלאזט זיך האט ספר!" דעם אי
 האט איהר וואס זיך, בענוגענט וויינען: צו אויף הערט לעך!
 דעך האט ברונען". מרימ׳ס אין זיך טובל׳ען צו געווען זוכה

 בת• דעם פאלגען נישט וועלען "מיר געטהון: געשריי א בייזער
 "קינדער- בת־קול: א נאכאמאל דערהערט זיך האט דאן קול!"
 איך. וועל שרייען, צו אויפהערען נישם וועט איהר אויב לעך!
 ערשטען איהר צו זי אומקעהרען און וועלט די מאכען חרוב

 לע־ ביים האט איהר וואס אייערטוועגען, פון געבוג תוהו-ובוהו.
 דא קן־צפור". פון פאלאץ דעם אין זיין צו געווען זוכה בען
 א אויף ארויסגעפיהרט זיי האט און בעוויזען ןנמיץ זיך האט
וועג.

 פאל^ץ $ אזוי ווי—מאטיוו צווייטען דעם שייך איו וואס
 דער אין איהם מיר נאכט-געפינען איבער אויסגעבויט ווערט
 זמירות שבת׳דיגע די אין אלטער, דערמאהנטער( העכער )שוין
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 ארימאן, דער וואט אליהו־הנביא, אזוי ווי מעשה, קאנאניזירטער
 אין איהם פערקויפט אוועקגעשענקט, זיך האט ער וועלכען

 פאלאץ פרעכטיגען א נאכט איבער אויף שטעלט קנעכטשאפט,
 א נאך ברענגען וועלען מיר האר. זיין פון בעפעהל לויט׳ן

טיפ. דעם פון לעגענדע
 ז אי געווארען, דערמאהנט שיין ס׳איז ווי גור-אריה, דער

 מי- איין ראטגעפער. קיניגליכע ערשטע די פון איינער געווען
 איינמאל ער זאגט געווען, מקנא שטארק איהם האט ניסטער

 אלע און שררות דיינע אלע עפעס ,פארוואס מלך: צום אזוי
 דער און מאהלצייטען, יא דיר פאר מאכען ראטגעבער דיינע

 זאל ער אז איהם, בעפעהל נישט? קיינמאל עס מאכט גור-אריה
 )דער אונז" מיט דיך פערבעטען און מאהלצייט א מאכען אויך

 גרויסער א איז גור-אריה דער אז געוואוסט, האט מיניסטער
 צו אימשטאנד נישט איז און חורבה א אין וואוינט ארימאן,

 מלך, צום געקומען איז גור-אריה דער אז מאהלצייט(. א מאכען
 זיך רופט מאהלצייט. א מאכען געהייסען איהם מלך דער האט
 איך וועל צייט, חודש איין מיר גיב "גוט, גור-אריה: דער אב

 אזוינס האט קיינער וואס מאהלצייט, גרויסארטיגען אזא מאכען
 איהם האט מלך דער געמאכט". נישט קיינמאל דיר פאר באך

 אלע פלעגט מיניסטער שלעכטער דער צייט. חודש א געגעבען
 גור־אריה דער צי טהון, קוק א דינער די אונטערשיקען טאג

 דערצעהלט, דינער די איהם האבען מאהלצייט, צום זיך גרייט
 אין אדער חורבה זיין אין נאכט ווי טאג גאר זיצט ער אז

 מאהל- דעם וועגען און תורה, תלמידים די מיט לערבט שוהל,
 גע- ס׳איז ווען טראכטען. צו אן נישט אפילו ער הויבט צייט

 צום געקומען גור־אריה רער איז טאג, בעשטימטער דער קומען
 זיי מיניסטארען, די און ראטגעבער די איהם, פערבעטען מלך,

 גור-אריה דער מאהלצייט. אויפ׳ן מיטגעהן איהם מיט זאלען
 הא- טייך ברעג אויפ׳ן און טייך, צום אוועקגעפיהרט זיי האט
 —אריין זיי זענען פאלאץ. וואונדערליכען א דערזעהן זיי בען

 טי. די אויף און טישען, געדעקטע שטעהען פאלאץ אין ערשט
 ד^ אין און אבניס-טובות, און זילבער גאלד, פון כלים שען
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 אהן און וויינען, טייערסטע די און מאכלים בעסטע די בלים
 גא- שררות זיינע מיט מלך דער סארווערן. בעדינער, שיויור א

 און "עסט געזאגט: אזוי זיי צו האט גור־אריה דער און פען,
 נישט קיינער טאר כלים די אבער ווילט, איהר וויפיל טרינקט

 פונאג־ זיך גענומען אלע האבען מאהלצייט נאכ׳ן מיטנעהמען".
 ריהר א נישט זיך קאן מיביסטער שלעכטער דער און דערגעהן,

 וועט "ער זאגט: גור־אריה און אלע, גאפען ארט. פון געבען
 זאלץ- דאס אוועקגעבען נישט וועט ער וואו אוועקגעהן, נישט

 מיגיסטער דער טיש". פון צוגענומען האט ער וואס מעסטעלע,
 דאס אבגעבען און גנבה דער אין זיין מודה געמוזט זיף האט

 דימענט. גאנצען איין פון געווען איז וואס זאלץ־מעסטעלע,
 מלך דעם געווארען געפעלען זעהר איז זאלץ־מעסטעלע דאם
 מ׳זאל צייט, ביסעל א אויף לייהען געפעטען עס האט און

אזא. פונקט נאכמאכען איהם
 אין ערגעץ אז שם, א ארויס איז צייט געוויסער א אין

 מאהלצייט גרויסארטיגען א געגרייט מלך דער האט מדינה א
 פלוצ־ איז געקומען, זענעץ מלצים די אז מלכים. אנדערע פאר
 פאלאץ דעם אוועקגעטראגען און שטורמווינד א אנגעקומען לינג
 האט מארגעץ אויף און געווען. דארט איז וואס אלצדינג, מיט
 האט מלך דער ארט. זיין אויף צוריקגעקעהרט זיך פאלאץ דער
 אלץ פאר מעהר אבער געסט, די פאר פערשעמט זעהר זיך

 גע־ פערפאלען איז פאלאץ פון וואט פערדראסען, איהם האט
 איז איהם צו גלייכען קיין רואם זאלץ־מעסטעלע, דאס ווארען

וועלט. גאנצער דער אין געווען נישט
 האט זאלץ-מעסטעלע, דאס געליהען האט וואס מלך, דער

 ארויסגעטריבען ער האט מיניסטער דעם צוריק, אבגעגעבען עס
משנה-למלך. זיין פאר געמאכט ער האט גור־אריה דעם און

 פאלקלאר, אייראפעאישען פון מאטיווען אנדערע די פון
 מיר וועלען יודישען, דעם אין אויך זיך בעגעגענען וועלכע

 איי- דער אין ווען בשעת $בער "קפיצת־הדרך". אויף אנווייזען
 פון הילף דער מיט פאר עס קומט פאלקס־מעשה ראפעאישער
 פליהענדיגער א שטיוועל, זיבען־מייליגע ווי זאכען, מאטעריעלע
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 איבער זיך טראגט טראגען און פערד, פליהענדיגער א טעפיך,
 פון ווערק די אין עס איז גופא, מעשה דער פון העלד דער
 קומט בעוועגונג גיצע די אנדערש: פאלקס־שאפונג יודישער דער
 אפילו אדער ווארט א צדיק׳ס דעם פון הילף דער מיט פאר

 העלד דער נישט ווערט איבערגעטראגען און מחשבה, א זיינער
 ערד די—פערקעהרט נאר לעגענדע, אדער מעשה דער פון

 נאר ריצטוגג. כערקעהרטער דער אין איהם אונטער שפרינגט
 א אויף פאר. בעוועגונג גיכע די קומט פאלען זעלטענע אין

 דעם וועגען אנ׳אדלער. זעלטענער-אויף נאך אדער וואלקען,
 געווען נאך איז ער בשעת לעגענדע: אזא פארהאן איז בעש״ט

 אויף ארויף איינמאל ער איז טהאל, אין געלעבט און נסתר א
 שפיץ. איבער׳ן ארומגעגאנגען מחשבות אין פערטיפט און בארג א

 געשטאנען זענען בארג געגענאיבערדיגען דעם פון שפיץ אויפ׳ן
 אב- צום זיך דערנעהבטערט בעש״ט דער ווי זעהענדיג גזלנים.
 און אב זיך ער רייסט אט־אט אז גערוארט, זיי האבען שטורץ,

 אג- דעם פון שפיץ דער איז בזה-הרגע אבער ארונטער, פאלט
 ערש- דעם פון שפיץ דעם מיט צונויפגעקומען זיך בארג דערן
 און אהינצו אריבער רוהיג זיך איז בעש״ט דער בארג, שטען

 דער ווען און צעגאנגען. ווידער דאן זיך זענען בערג די
 ווידער זיך זיי זענען צוריק, אומגעקעהרט זיך האט בעש״ט

מאל. סך א געווען איז אזוי און—צונויפגעקומען
מעשה: דאזיגע די אויך איז אינטערעסאנט

 וואלד. אין פערבלאנדזשעט זיך האבען רבנים צוויי—
 פאלאץ. גאלדענעם א זיך פאר דערזעהן זיי האבען פלוצלינג

 טיש גאלדענעם א ביי אז זיי, זעהען אהינצו, אריין זיי זענען
 און תלמידים מיט זקן א זיצען שטוהלען גאלדענע אויף און

 הבלים". "הבל ווערטער די פון סוד פערבארגענעם דעם לערנען
 די אין אז תלמידים, די מסביר איז הנביא( )אליהו זקן דער

 אנרופענדיג וואס נאמען, גאטם בעהאלטען איז ווערטער דאזיגע
 דעם אין וועלט עק איין פון איבערשפרינגען מעץ קאן איהם

 דא איז עס מדרגות וויפיל שפרונגען, פיל אזוי מיט צווייטען
זורשטמי• דער ביי ווערטער. דאזיגע די פון השגה דער אין
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 עק. איין פון איבערשפרינגען מען קאן השגה דער פון מדרגה
 צווייטער דער ביי שפרונג, איין מיט אנדערן דעם אין וועלט

וו. אז. א. שפרונגען יי וו צ מיט—מדרגה
 ואינה ,רואה א פון מאטיוו דער אויך ווערט דאסגלייכען

 דער מיט נישט דערגרייכט שאפונג יודישער דער אין *נראה
 אומגעזעהענ- פון היטעלע )דאס זאך מאטעריעלער א פון הילף

שטות. און טבילות תעניתים, דורך ך זן נ קייט"(,
 אויך טהוען לעגענדעס יודישע די אין בעלי-מופתים ד?
 זיי הערען הערען אבער ערד'/ דער צו אויער דעם "צולעגען

 נאד נאך, זיי יאגען וואם פערד, פון טראמפלען קיץ נישט
 שאול- דער אין אדער הימעל אויפ׳ן זיך טהוט עם וו^ם דאס,

 בע- און פיש די צונויף רופט וואס ים־קיסר, דער תחתיה.
 איז טבעת־המלכות, פערלוירענעם דעם געפיגען צו זיי פעהלט

 די לויתן. אין פערוואנדעלט פאלקס-מעשה ירדישער דער אץ
 גן- אין עץ־ההיים פון גענומען זענען ווערעף יונג פוץ "עפעל

 גן- און גיהנום פון—וואסער לעבעדיגע און טויטע דאס עדן.
וו. אז. א. עדן

 יודישער דער פון ווערק די אין מיר געפיגען בכלל
 דעס אין וואט גרונד-עלעמענטען אלע די כמעט פאלקס-שאפונג

 עלע- אלע דאזיגע די אבער פעלקער. אנדערע פון פאלקלאר
 אריבערגעטראגען באדען מאטעריעלען דעם פון זענען מעיטען
 ביבליש־ מיט׳ן דורכגעדרונגען רוחניות, פון באדען אויפ׳ן

 רעליגיעזער שטארקער א מיט בעסארבט און גייסט תלמוד׳ישען
שטימונג.

 אליין אנ-םקי האט ארטיקעל דאזיגען דעם פון אויסצוג קורצען א
 פריינד אין הבר זיין פון מאנאטשריפט דער אין יוריש אויף אבגעדרוקט

 נרינד־ די)"—1909 יארק“ניו לעבען״ נייע ,דאם זשיטלאווסקי, חיים ד״ר
 פאר געפונען ראך מיר האפען פאלקם־שאפען"/ יודישען פון מאטיווען
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 אויסלאזענדיג נישט בשלמות, לעזער אונזערע פאר זי געבען 1צ נויטיג
 הא- מיר פערעלטערט. פרטים געוויסע אין איז וואם הקרטה, די *פילו

 נאר און אריגינאל רעם אן טריי זיך האלטען צו געשטרעבט אויך בען
 האבען פאלקם־לידער יודישע די פון אינהאלט דעם איבערגעבען ביים
 דעם אין זיי געבראכט איבערזעצונג רוסישער סקים—אג אנשטאט פיר

 איבערצו־ אנשטאט מעגליך פאר געהאלטען טיר האבען אויך אריגינאל.
 טיט דין־תורה דער וועגען לעגענדע דער פון אינהאלט דעם נעבען

 פון בעארבייטונג אייגענער סקים—אג צו לעזער׳ דעם גאט-אבצושיקען
פאלקם־מעשה. חסיד׳ישער דאזיגער רער

 איבער־ אונזער אין אז אויפמערקזאם, אויך טיר מאכען סוף צום
 וועל־ לעגענדעם, די וועגען זיך רערט עם וואו הערה, דער אין ועצונג

 די איבערגעלאזט מיר האבען רמב״ם, דעם טיט פעדבונדען זענען בע
 דערטיט האט אנ-םקי וואס וויסעגדיג, נישט "האטונקולום", בעצייכענונג

 דאכט שרייבט, "גולם" א מאכען צו חכמה די )ווארים יודיש אין נעטיינט
 לע־ דער אין טיר האבען אויך רטב״ם(. דעם צו נישט פאלק דאס זיך,

 צ״א", "תלמוד אויף אנווייזונג די געלאזט מוקדון אלכסנדר וועגען גענדע
טעות. א געטאכט דא האט סקי—אג אז קלאר, ס׳איו הגם



 יורי־ דער אין בלוט־בלמלים
פאלהס־שאפונג שער



 א פאר שטעלט פאלקס-שאפונג יודישע היינטצייטיגע די
 ברייטע די גאר נישט אומבעקאנט לחלוטין איז רואם געביט,
 ספעציאליסטען- די אפילו נאר געזעלשאפט, דער פון שיכטען

 זיך האט רוסלאנד( )אין אינטעליגענץ יודישע די עטנאגראפען.
 שא־ דער מיט פעראינטערעסירט לאנג נישט ביז ערשט אליין
 גארנישט כמעט עד־היום און פאלק אייגענעם דעם פון פונג

 וויסענשאפטליכען און סיסטעמאטישען פון ענין אין אויפגעטהון
 שא- דאזיגען דעם פון פראדוקטען די ארויסגעבען און זאמלען

 צוגעטרעטען מען איז חדשים לעצטע די אין גאר ערשט פען.
 נאמען אויפ׳ן עקספעדיציע "וויסענשאפטליכע א ארגאגיזירען צו
 פרא- די זאמלען צו גינצבורג אסיפאוויטש האראץ באראן פון

 שעפט דערוויילע אבער פאלקלאר". יודישען דעם פון דוקטען
 דער פון געביט אויפ׳ן מאטעריאל געדרוקטער גאנצער דער זיך

 צוויי די מיט אויס כמעט פאלקס־שאפונג יודישער היינטצייטיגער
 ערשיינען זייער וואט זאמלונגען, פעדייטענדע מעהר־וועניגער

 זאמלער- פון מיה און איניציאטיוו דער פערדאנקען צו איז
 צו- (,500 )ארום פאלקס-לידער״ יודישע פון ״זאמלונג יחידים:

 (1001) מארעק ס. פ. און גינצפורג מ. ס. פון '!ויפגעשטעלט
 רעדענסארטען און שפריכווערטער יודישע פון זאמלונג און1

(.1908) בערענשטיין איגנאץ פון צונויפגעשטעלט (4000 ^ארום
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 אב- איז פאלקלאר, פון געפיטען אנדערע די שייך איז וואס
 ארויםגעגעפען נישט ס׳אין געווארען. געטהון גארנישט סאלוט
 לע- געשיכטען, פאלקס-מעשיות, פון זאמלונג איין קיין אפילו

 צעהנדליגער די אין ממש געהען וועלכע משלים, און גענדעכ
 לי- רעליגיעזער דער נ$ך און, פאלק צווישען ארום טויזענדער

 דער פון הויפט-שפייז גייסטיגע די זיי בילדען ,טעראטור
 מאטעריאל־ קינסטלערישען רייכען דאזיגען דעם פאלקס־מאסע.

 (,*פאקענטרעגער־ליטעראטור די פלויז אויסגענוצט ברייט האט
 מעשיות, שיעור א אהן מיר געפינען אויסגאבען איהרע אין רואם

 ווינציגע נאר זענען פעדויערן, צום געשיכטען! און לעגענדעס
 די אפתיטענדיג גענוי, מעהר-ווייגיגער איפערגעגעפען זיי פון

 טייל גרעסטער דער שפראך; דער פון איינפאבקייט נאאיווע
 מעשה־ביב- די פון געווארען פערקריפעלט שטארק איז אפער

 בעל־דרשה׳רס, רעליגיעזע די פון גאר אדער לעך־שרייבער,
 צו פאלקס-מעשיות די צוצופאסען געפלייסט זיך האפען וואס

 נא- דעם מיט זיי פערפינדען און צוועקען דידאקטישע זייערע
 אדער רב איז עס וועלכען א פון ונפלאות נסים די און מען

צדיק.

1
 לויט זיך שיידט פאלקס-שאפונג יודישע היינטיגע די

 פאלקס- דער פון אפ קנאפ-וואס פארמען אויסערליכע איהרע
 גע- די דא געפינען מיר קולטור-פעלקער. אנדערע פון שאפונג

 גע- מעשיות, און לידער פ^לקלאר, פון געפיטען וועהנליכע
רעדענסארטען^ אץ שפריכווערטער לעגענדעס, און שיכטען

 *י ט1ד>רהוי דיכמער, ע 2׳ די יו אייגיגע אויך ען3ה? זיייט לעצטע די ♦(

 פ#ר מאשיויזין געעיכטען און פןלקג־מעשיות די פון געהפען ו1 ען3ןןגגעהוי ברץ,
ווערי^ דערע
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 פא■ מאטיווען זייערע וואס—וכדומה, אבשפרעכענישען משלים,
 אין געביטען געהעריגע די פון מאטיווען די מיט צונויף לען
 אין אבער דערפאר פעלקער. אנדערע די פון פאלקלאר דעם
 יודי- די זיך צייכענט תוך אינעוועניגסטען דעם פון פרט דעם
 וועלכזצ בעזונדערהייטען, אזעלכע מיט אוים פאלקס־שאפונג שע
(*פאלק. אנדער שום קיין ביי גישט געפינען מיר

 אוב"־ אין אלקלאר5 יודישער דער אנאליזירט בקיצור ד<< ווערט ווייטער *(
 לע- דער ווייל איבער, נישט אבער עס זעצען מיר קריסטליכען, דעם ון5 טערשיד

 יודיען! ,די ארטיקעל דעם אין בעהאנדעלס ברייטער סך א געפינען עם וועט זער

איבערזעצער. דער—ה^לזם־שאפתג״.
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 זע- געשיכטען און לעגענדעס מעשיות, יודישע רוב דאס
 איב- אינעוועניגסטען, דעם פון פאן דעם אויף געשאפען נען

 שום אהן פאלק, יודישען דעם פון לעבען טים־נאציאנאלען
 צו- איז פונדעסטוועגען אמונות. און אומות ■אנדערע צו שייכות

 לע- און מעשיות ציקל רייכער א אויך פארהאן דערמיט גלייך
יו צווישען קאנפליקט דעם אויף געבויט זענען וואס גענדעס,

 דער לעבען. זיי דועלכע צווישען פעלקער, אנדערע און דען
 איז ציקל דאזיגען דעם פון ווערק רוב דאס פון לייט־מאטיוו

 גיט קיניג דער וואס ה(, ר ז ג )א פעפעהל פייזער שלעכטער, א
 א אדער שררה א מיביסטער, היהודים-א צורר א ווייל ארויס,

 געוועהג- ווערט גזרה די אנגערעדט. דערצו איהם גלח-ה^ט
 קאטאסטר$- נאציאנאלע אלם אומגעריכטערהייד, אנגעשיקט ליך
 יודען די פערוועהרען וועגען בעפעהל א ארויס געהט עס פע:

 גירוש א וועגען אדער תורה, לערנען אדער יודישקייט, האלטען
 יודען די איינעם. ביז זיי אויס׳הרג׳ענען וועגען גאר אדער

 און תפילה תעניתים, מיט געוויין, א מיט גזרה אזא בעגעגענען
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 דערווע" צו איין געוועהנליך זיי זיך גיט דערמיט און תשובה,
 מי- לעצטער דער אין און רחמנות, אויבערשטען דעם ביי קען
 אויף גזרה די מבטל אופן וואונדערליכען א אויף גאט איז נוט
פאדק. זיין

 יודען די ווערען אומגליקען און אנשיקענישען די פון
 אליהו פון מלאך, א פון הילף דער דורך ניצול געוועהנליך

 זיין אדער קיניג דעם קומען וואט אבות, די פון אדער הנביא
 גע- דער )אין וואהר דער אויף אדער חלום צו ראטגעבער

 אמאל און שיין( אין איינגעהילט זקן, שטרענגען א פון שטאלט
 בעל־מופת א פון צדיק, גרויסען א רב, א פון חילף דער דורך

 אזוי ווי אנ׳עצה, שוין געפינען וועלכע למד-וואווניק, א אדער
 אבער גזרה. די מאכען בטל זאל ער מלך, דעם צווינגען צו

 ראטגע- געהיימער א זיי פון גואל דער איז אלץ פון $פטער
 פון טיפ קלאסישער א געווארען איז וואס למלך, משנה א בער,
 גרויסער א חכם, יודישער א—איז דאס פאלקלאר. יודישען דעם

 נישט ווייס קיינער און שטאדט עק אין וואוינט וואס אביון,
 הכם, דעם פון געוואהר גאר ווערט למלך משנה דער איהם. פון

 ענינים וויכטיגסטע די אין עצות זיינע צו אן בשתיקה קומט
 עולה ווערט ער אז—זיך פערשטעהט און מלוכה דער פון

 אלע די אז קיניג, דער זיך דערוויסט סווף־כל-סוף לגדולה.
 דעם יוד דעם פון שטאמען משנה־למלך דעם פון עצות קלוגע
 משנה פאר׳ן איהם מאכט און זיך צו איהם ער רופט אביון,
 פאלקס־שאפונג יודישע די אז אנמערקען, נאך מ׳דארף למלך.

 היי- אלם ישראל, אוהב אלס אלעמאל פויפסט דעם שילדערט
 אנ׳- מיט איהם צו זיך בעציהש און יודען פאר מליץ-יושר סען

 פויפסטען די וואס איז, דערפון סיבה די יראת־הכבוד. אמת׳ען
 אויך אפשר און יודען פאר אנגענומען זיך אפט באמת האבען

 פון פערזאן דער אין האט יודענטום דאם וואס דערפאר,
 גייסטיג- דער פון פערטרעטער העכסטען דעם געזעהן פויפסט

פעלקער. קריסטליכע די ביי קייט
 ,איבטערנאציא-—מאס געוויסער א אין דאזיגען, דעם אין

 ארט גרויסען א פערנעהמען פאלקס־מעשיות פון ציקל באלעך
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 ת־ ל י ל ע—בלוט־בלבולים די רועגען געשיכטען און מעשיות די
 משך אין געליטען פיל אזוי האבען יודען די וועלכע פון—דם
 געקאנט נישט האבען וועלכע און יאהרהונדערטער סך א פון

 כא- פאלקם־מאסע. דער פון הדמיון כח• דעם איבערראשען נישט
 כמעט וואט איז, שאפונג מין דאזיגען דעם פאר ראקטעריסטיש

 ווערען דערביי שהיה, מעשה א פון פארם די זיי האבען אלע
 פער- די פון נעמען די דאטען, די אנגעגעבען גענוי רוב דאס

 האט מעשה די וואו ארט, דער בעשטימט ס׳ווערט און זאנען
 מאטי- די אויפגעקלערט אויספיהרליך ווערען אויך געטראפען,

 ראסען־פיינד- פאנאטיזם, רעליגיעזער בלבול: דעם פון ווען
 אנ׳~ פערבארגען צו פערלאנג דער נקמה, פערזענליכע שאפט,

 יע- אויף ווערען צו נתעשר שטרעבונג די פערברעך, אייגענעם
 גנאד אין קיניג ביים זיך איינצוקויפען אדער חשבון נעמס
 די פערברעך. דעם בריה׳שאפט גרוים מיט אויפדעקען דורך

 בעשולדיגט דא המינים: כל פון בלבולים שילדערט לעגענדע
 אוועקגע׳- חאבען זיי אז בעווייזען, שום אהן יודען די מען

 רב דעם מען ווארפט דא קינד, קריסטליך פערלוירען א גנב׳עט
 אוים- מ׳האט וואט קינד, א אונטער בעל-הבית חשוב׳ען אדער

 א מאכען צו ספעציעל—מען טויט דא קבר, פון געגראבען
 פון עלטערן די עס טהוען )אלאל קינד קריסטליך א—בלבול

 ווי- שטעך־וואונדען, מיט לייב זיין מ׳בעדעקט אליין(, קינד
 יודען, א אונטער מ׳ווארפט און טלית, א אין איין עם קעלט
 פלעשלעך, נאר קינד, קיין נישט אונטער מען ווארפט אמאל

פאפירלעך אויף מ׳קלעבט וועלכע אויף בלוט, מיט אנגעפילט
 יודען, בעוואוסטע פון נעמען די פון אויפשריפטען יודישע מיט
אלם בעשטימט, כלומרשט פלעשלעך די זענען זיי פאר וו^ס

 על- די ארויס געוועהנליך טרעטען יודען די פון בעשולדיגער
פון עדי־ראיה כלומרש׳טע די שכנים, די הרוג, דעם פון טערן
א זאגט אמאל בישאף. א עפעס רוב דאם און פערברעך, דעם

 איז אמאל בלוט, קריסטליך נוצען יודען די אז עדות, משומד
 אין עינוים, די אונטער מודה, זיך אליין בעשולדיגטער דער
בעגאנגען. גארנישט איז ער וואט פערברעך, דעם
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 זאגט וועלכער פאלקס־שאפונג, דער פון אפטימיזם דער
 דעם אין פאלקס־מאסע דער פון בטחון טיפען דעם אויף עדות
 בלבול דער אז פאדערט, גערעכטיגקייט, און אמת פון בצחון

 פריי ארוים זאלען אומשולדיגע די ווערעץ, אויפגעדעקט זאל
 זיי. קומט עס ווי ווערען, בעשטראפט זאלען שולריגע די און

 אויסטערלישע גאנץ שאפט מעשה דער פון כח־הדמיוץ דער
 בע־ א אין זיך אנטפלעקט אמת דער וועלכע ביי אומשטענדעץ,

 פארם. בעשיינפערליכער בעזונרערס א און פייערליכער זונדערס
 שטעהט פויכסט דעס און קיניג דעם פון געגענווארט דער אין

 געגען עדות זאגט און תחית־המתים אויף קינד געטויטע דאס
 יודען דעם אויף משפט דעם בשעת מערדער. אמת׳ע זייבע
 א פון געשטאלט דער אין הימעל פון מלאך א זיך ווייזט

 דעם צייגט און האגד דער אין שווערד א מיט זקן שטרענגען
 אבגעמאלט, גענוי ס׳איז וואו פאפיר, א פויפכט דעם און קיניג

יו דעם אונטערגעווארפען קינד געטויטע דאס מ׳האט אזוי ווי
 פארשוינען, אלע די פון חתימות און בילרער די מיט דען,
 פאלקס-שאפונג די אבער יד. א דעם אין געהאט האבען וואס
 ארייב- און געשאפען האט זי ווייטער: נאך אוועקגעגאנגען איז

 בלוט־ די פאר ספעציעל פאלקלאר יודישען דעם אין געפיהרט
 אין אומבעקאנט איז וואס בעשעפעניש, בעזונדערע א בלבולים

 איז וואס מענשען, א פעלקער: אנדערע די פון פאלקלאר דעם
 גולם.—שם־המפורש פון חילף דער מיט ליים פון בעשאפען

 אבער בהמה, א ווי מדרגה העכערע א איז גולם דאזיגער דער
 איהם תאות, שום קיין נישט האט ער פח, א ווי נידעריגערע א

 בעזיצט ער מצות. פון פטור איז ער פח-הדבור, דער פעהלט
 מ׳דארף, ווען מסוגל, איז קראפט, פיזישע אנ׳איבערמענשליכע

 אונטער איילען צעהן זעהט נראה, ואינו רואה א ווערען צו
 קיין נישט שליטה קיין נישט האט איהם אויף ערד, דער

 נישט, ער ברענט פייער אין קראנקהייט, קיין נישט שווערד,
 אלץ, אויטאמאטיש פאלגט נישט, זיך ער טרענקט וואסער אין

 אט בעזיצט גולם דער—הכלל בעשעפער. זיין הייסט איהם וואם
 א פון פערהיטען צו כד? נויטיג זענען וואס מעלות, אלע די
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 פערצוויי- טיפע וויפיל זיי. אויפדעקען אדער בלוט־בלבולים
 פאלק, פון נשמה דער אין אנזאמלען געדארפט זיך האט פלונג

גולם;... מין אזא צו דערטראכטען זיך זאל עם אז

ט

 זע- בלוט-בלבולים מיט לעגענדעם און מעשיות רוב דאס
 פער- איז און שוהל אלטער איהר מיט פראג צו צוגעפאסט ען1־

 מהר״ל—בצלאל בן יהודה־לוי ר׳ רב, פראגער דעם מיט בונדען
 האט גור־אר-ה אדער מהר״ל דער אט אריה. גור• אדער מפראג

 אב- האט גולם דער ווי נאצדעם און גולם, דעם בעשאפען עס
 ער איז געווארען, בעשאעען איז ער וואם צו דאס, געטהרן
לייט. שטיק א אין געווארען מגולגל ווידער

 לעגענדעס. סך א פארהאן אין מ׳פראג מהר״ל וועגען
 יודישע די עלילת־דם. געגען קעמפער א ער איז קודם־כל אבער

 פון הויפט-העלד דעם פאר געמאכט איהם האט פאלקס-שאפונג
 פער- איז געבורט מהר״ל׳ס דעם אפילו לעגענדעס. מין א דעם

 מציל יודען די האט וואס וואונדער, גרויסען א מיט בונדען
 פון טעטיגקייט די איז דעם דורך אג׳עלילת-דם; פון געווען

 אנגעצייכענט פריהער פון ווי אזוי עפעס גאון גרויסען דעם
געווארען.

 געבוירען מהר״ל דער איז דערצעהלט, לעגענדע די לויט
 קלא- דער אין ה. ד. סדר־נאכט, ערשטער דער אין געווארען

 ערשטען דעם )אין "דאמאלס בלוט־בלבולים. פאר שעה סישער
 גרויסע אויסצושטעהן געהאט יודען האבען יר״ה( xזג פערטעל
 עס און פסח, אויף בלוט קריסטליך ברויכען זיי אז רדיפות,

 אין מ׳זאל אז פסח, איין קיין פערבייגעגאנגען נישט כמעט איז
 אוב- נישט שפאניע און אונגארן בעהמען, מעהרען, מדינות די

 ריי- א ביי ערגעץ קערפער קריסטליכען טויטען א טערווארפען
 גע- אויך איז אזוי בלבול". א איהם אויף מאכעץ צו יוד, כען
 געווארען, געבוירען איז מהר״ל דער אען נאכט, דער אין זוען
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 על־ זיינע געוואוינט ה$בןלן עס וואו )ווארמס(, ווירמיזא אין
 אונ- קינד טויט א זאק א אין געטראגען האט קריסט א טערן.

 פענסטערל א דורך פאטער מהר״ל׳ס דעם ביי טערצעווארפען
 זי- אין געווען דעמאלט איז ווייב בצלאל׳ם ר׳ קלער. א פון

 ערשטע די סדר דעם ביי זיצענדיג בשעת און חודש, בעטען
 דאן וועהען. שטארקע געקריגען פלוצלונג זי האט פסח באכט

 מענ־ עטליכע און שטוב, אין געשריי גרוים א געווארען איז
הייבין. א זוכען צו געשריי א מיט ארויסגעלאפען זענען שען
 זייער פון ווייט נישט געווען שויץ איז פונקט דעמאלט און

דאם זאק דעם אין געטראגען האט וועלכער קריסט, דער הויז
מענשען אז דערזעהן, האט קריסט דער ווי און קינד. טויטע
 גע־ ער האט געשריי, גרוים א מיט אנטקעגען איהם לויפען
אנגעהויבען האט און כאפען, איהם וויל מען אז זיכער, מיעט

 יודישען נאכ׳ן ער איז שרעק גרוים פאר און אנטלויפען.
 פא- די פאר פארבייגעלאפען איז און געלאפען אויך קווארטאל

 מיט לויפען איינעם דערזעהענדיג ווייטער, פאליציי די ליציי.
 נאך איהם לויפען ווייטענס פון און פלייצעם, די אויף זאק א

 א דא יאגט מען אז גערעכענט, זיי האבען מענשען עטליכע
 געפונען האבען און פערהאלטען איהם זיי האבען אלזא גנב.
 קריסט דער האט דאן קינד. טויטע דאס זאק אין איהם ביי

 בלבול דעם געדונגען איהס האט עס ווער זיין, מודה געמוזט
 געבוירען מהר״ל דער איז שעה דיזעלבע אונטערצעווארפען.

 געזאגט: נביאות איהם אויף פאטער דער האט דאן געווארק.
 אונז וועט קינד דאס אז הייסט, דאס דם", מעלילת ונחמנו "זה

 געגעבען נאמען א איהם מ׳האט און עלילת־דם, פון טרייסטען
 לאזט וואס לייב, א ווי אזוי זיין וועט ער בעווייל יהודה־לייב,

קינדער, זיינע פערצוקען גישט
 גע־ מהר״ל דעם איז רודאלף, קיניג ביים חשוב זעהר

 אינגאיצען כדי עלילת־דם. דעם געגען שטרייטען צר לונגען
 ה^ט בלבול, שמוציגען דאזיגען דעם פון יודען די אבצורייגיגען

 קאר־ צום ביטע א געשריבען—דערצעהלט לעגענדע די ווי—ער
 רו- איהם מ׳זאל פערלאנגט ער אז סילוועסטער, יאהאן דינאל
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 איז עלילת-דם דער ווייט ווי אויסצעווייזען, וכוח א אויף פען
 נישט טאקי $בער זיך האט קארדינאל דער יודען. אויף פאלש

 גלחים גרויסע 500 צונויפגערופען האט און בעטען לאנג געלאזט
 קארדי- צום פעפוילען מהר״ל דער האט דאן וכוח. דעם אויף
 מעב- 500 מיט אליין ער בפנים פנים וכוח א האבען אז גאל,
 דער אז פערלאנגט, ער האט אלזא בכח, נישט ער איז שען
 אנדע־ ז$לען טאג יעדען אויף און טעג, 50 דויערן זאל וכוח

 פאר שאלות און טענות זייערע בכתב פארלעגען גלחים 10 רע
 יי בעטראכטען טאג אלע קומען וועט ער און קארדינאל, דעם
 אויר ענטפערן זיי אויף וועט און גלחים, 10 די פון רייד

 גאנצע די בעשטאנען. דעם אריף איז קארדינאל דער בכתב.
 אויס- פריה גאנץ טאג אלע פראג אין מען האט האט טעג 50

 געפאסט האט מען און שוהלען אלע אין תהלים גאנץ געזאגט
דאנערשטאג. און מאנטאג אלע

 האט מהר״ל און הייסער, א זעהר געווען איז וכוח דער
 האם קארדינאל דער אז אזוי געגנערם, זיינע געווען מנצח
 וכור. גאנצער דער איו נאכדעם אבגעגעבען. כבוד גרויס איהם

 דעב רודאלף. קיניג דעם פארצושטעלעץ געווארען אויסגעארבייט
 מהר״ל, פון תשובות די געווארען געפעלען שטארק איז קיניג

 פאר- זיך זאל מהר״ל דער אז בעפעהל, א געגעבען האט און
איהם. פאר שטעלען

 קארעטע זיין געשיקט קיניג דער האט שבט ר״ח אין
 געווא- ענטפאנגען ער איז כבוד גרויס מיט ...און מהר״ל, צום
 אז פערארדענען, צו צוגעזאגט האט און הויף, קיניגם אין רען

 פארגעשטעלט ווייטער אויף זאלען עלילת־דם פון משפטים די
איינזעהן. קיניגליכען זיין אויף ווערען

 זייערע ווארים אבגעעטעמט, פרייער האבען יודען די
 פון מאכט און כה דעם פאר פחד א דערשפירט הצבען שונאים
 גרויסער א טאדעאוש, נאמען מיט׳ן גלח, איין אבער מהר״ל.

 פערלעגט זיך האט ער אויך, מכשף א און ישראל שונא
 איג- איהם זאל ער מהר״ל, דעם געגען שטרייטען צו שטארק
 פאר נעזאגט האט מהר״ל דער פראג. פון ווערען פטור גאנצען



ן!נ-סקי. ש■ 108

 געהאט מורא שטארק אזוי נישט רואלט ער אז תלמידים, זיינע
 ע״ה המלך ירוד פון ניצוץ א איז ער ווייל נאר גלח, דעם פאר
 דועל־ בנוב, ישבי פלשתי דעם פרן ניצוץ א איז גלח דער און

 דער האט אלזא המלכ׳ן. דוד גע׳רודפ׳ט שטארק האט כער
 האל־ צו מלחמה פח גרויסען א פערלעגען צו בעששימם מהר״ל

כנגד. זיין גלח, דעם געגען טען

 בע&אפען מהר״ל דער האט אזרי ווי
גולם. דעם

 זאל ער וואס חלום, שאלת א געמאכט האט מהר״ל דער
 איז כנגד. זיין גלח, דעם מיט האלטען צו מלחמה אום שהון
 החסר. דבך גולם ברוא "אתה א״ב: לויט ארויסגעקומען איהם

 בעשאף "דו טייטש: איז דאם ישראל". טורפי חבל זדים זתגזר,
 זיין, גוזר איהם אויף זאלסט און ליים. פון געקלעבט גולם א

יודען׳. די פערצוקען וועלכע רשעים, די פערדארבען זאל ער
 ווערטער, צעהן די אין אז געזאגט, האט מהר״ל דער

 מיט שסענדיג קאן מען אז שמות, צירופי אזעלכע דא איז
 גע־ מוסר באלד האט מהר״ל דער גולם. א בעשאפען כח זייער
 און הכוהן שמשון בן יצחק חתנו מיר צו סוד דעם ווען

 וואס הלוי, ששון חיים בן יעקב תלמיד גרעסטען זיין צו
 גע־ אונז צו האט ער און מאכען דארף ער אנ׳ארבייט פאר

 התנו איך באווייל הילף, צו נעהמען אונז וויל ער אז זאגט,
 און שטאף, פייער—האש[ ]יסוד—פון מזל אין געווארען בין

 מזל אין גערוארען געבוירען איז ששון יעקב ר׳ תלמיד דער
 איז זעלבסט מהר״ל דער און וואסער־שטאף;—המים[ ]יסוד—פון

 צו און לופט-שטאף.—הרוח[ ]יסוד—מזל אין געווארען געבוירען
 שטאפען פיער אלע האבען מען דארף גולם פון בריאה דער
 האס ער ערד. וואסער, לופט, פייער,—עפר[ מים, רוח, ]אש,—פון

 אונז האט און בסוד, זיין זאל זאך די אז געזאגט, אויך אונז



109 פ$לקם־שאפתג. יודישער דעה <.ין גלוט־גלגולים

 זיך זגלען מיר אזוי ווי פריהער צו טאג זיפען געווען מוסר
פיהרען.

 זיי־ א דרי/ אלע מיר זענען אדר, ׳5 ,5340 יאהר אין
 ביז שט$דט דער אונטער ארויסגעגאנגען פארטאג, פיער גער
 אויף אויסגעמאסטען מיר האבען דארט "ט^לדאווקע". טייך צום

 מען און לאנג. איילען דריי פון מענש א ברעג, ליימענעם א
 און הענד מיט ערד דער אויף אויסגעצייכענט צורה זיין האט
 דערנאך אקסלען. די אויף ליגט מענש א ווי אזוי פיס, מיט

 דעס ביי צופיסענס אנידערגעשטעלט, דריי אלע זיך מיר האפען
 דער און פנים. זיין געגען פנימ׳ער אונזערע מיט גולם ליגענדיגען

 מאל זיפען זאל איך ערשטען, צום געהייסען, מיך האט מהר״ל
 קאפ, צום ביז זייט רעכטער דער פון גולם דעם ארומרינגלען

 פיס, די צו ביז קאפ פון זייט לינקער דער אויף דערנאך און
 איך אותיות צירופי א פאר וואס איבערגעגעפען, מיר האט און
 איך ווי אזוי און מאל. זיבען אזוי ארומרינגלענדיג זאגען, זאל
 געווארען גולם דער איז געענדיגט, ארפייט מיין געהאט האב
 געהייסען מהר״ל דער האט דערנאך פייער. שטיק א ווי רויט
 איך ווי אזוי טהון, דאסזעלפע אויך ששון יעקב ר׳ תלמיד זיין
 אנדע־ געווען מוסר איהם האט מהר״ל דער נאר געטהון, האפ
 און געווארען געלאשען גולם דער איז דאן אותיות. צירופי רע
 ליגענדיגען דעם פון פארע א געהץ צו אנגעהויבען האט עם

 נעגעל. און האר מיט פערוואקסען געוו^רען איז און קערפער,
 הקפות. זיבען אזעלכע געמאכט מהר״ל דער ווייטער האט נאכדעם

 דעם געזאגט צוזאמען דריי אלע מיר האבען סוף צום און
 דאן—חיה" לנפש האדם ויהי חיים, נשמת באפין "ופח פסוק:

 אנגעקוקט אונז האט און אויגען די געעפענט גולם דער האט
 "עמוד געטהון: געשריי א מהר״ל דער וואונדערליך־האט זעהר
 דאן—פיס". דיינע אויף זיך "שטעל הייסט: דאס רגליך!" על

אויפגעשטעלט. גולם דער זיך האט
 וועלמע מלבושים, די אנגעטהון איהם האבען מיר און

 ■ פא זענען וואס מלבושים, אזעלכע געבראכט, איהם האבען פיר
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 זע• אינדערפריה, זעקס זייגער און שמש, בית־דין א פאר סיג
מענשען. פיער אהיימגעגאנגען מיר נען

 געזאגט מהר״ל דער האט אהיימגעהענדיג וועג דעם אויף
 צו בעשאפען דיך האפען סיר אז וויסען, "זאלסט גולם: צום

 וועס־ מיר ביי און יוסף, הייסט דו צרות; פון יודען פערהיטען
 וועל איך וואס אלץ פאלגען מיך דו זאלסט שמש. אלם זיין טו

 שפרינגען צו אריין וואסער און פייער אין אפילו הייסען, דיר
 איך ווי אזוי פינקטליך, זאך די אויספיהרען סיר וועסט דו ביז

בעפעהלען". דיר אויף וועל
 האט דאס פאר געק$נט, נישט גולם דער האט ריידען

 מהר״ל דער האט אונז צו ווייט. גאנץ פון געהערט זעהר ער
 געגעפען נאמען א איהם ער האט דעם איפער אז געזאגט,

 גייסט דעם אריינגעזעצט גולם דעם אין האט ער בעווייל יוסף:
 3האל און מענש האלב געווען איז וועלכער שידא, יוסף פון
 זיי ארויסצוהעלפען התלמוד מי5ח די ביי געווען איז און שד
צרות. פיל פון

 גולם, דעם וועגען געזאגט מהר״ל דער האט שטוב אין
 א ארימאן, שטומען א עפעס גאס אין געטראפען האט ער אז

 האט און געקראגען רחמנות איהם אויף ער האט תם, גרויסער
שמשים. די בעהילפיג זיין זאל ער גענומען, אהיים איהם

 אין שטענדיג געזעסען איז גולם דער בעווייל און
 אוב- הענד ביידע מיט ווינקעל, א אין שטוב, בית־דין מהר״ל׳ס

 נישט טראכט וואס גולם, א ווי טאקי קאפ, דעם טערגעשפארט
 מענ־ איהם האבען אלזא וועלט, דער אויף זאך שום קייץ פון

 האבען ווייטער, מענשען, טייל גולם/ "יאסעלע גערופען שען
י$סעלע׳. שטומער ,דער גערופען איהם

¥

 שאפען צו פערוועהרט שטרענג האט סהר״ל דעו הגם
 רבי׳צין די האט בעל־הבתישקייס, דער אין גולם דעם מיט זיך
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 ברענגען זאל ער געטהון, וואונק א איהם פסח פאר אייבמאל
 פעסלעך, גרויסע צוויי די אנגיסען זאל און טייך פון דואסער
 דיגער יום־טוב בעזונדערער א אין געשטאנען זענען וועלכע
 די ביז געברענגט, וואסער פיל אזוי האט גולם יאסעלע שטוב.
 ווא- מיט שוועל פון הויך דער' צו ביז געווארען פול איז שטוב
 גרויס א געווארען ס׳איז דערזעהן, עס מענשען האבען סער,

 האט און גולם צום צוגעלאפען איז מהר״ל דער און געשריי
 פראג אין איז מעשה דער פון קובלען. די צוגענומען איהם פון

 זייגער- א פאר טויגסט "דו ווערטעל: דאס געווארען צעשפרייט
וואסערטרעגער". א פאר גולם יאסעלע ווי אזוי מאצער,

 ראש־השנה, אויף פיש פראג אין פערפעהלט האט אמאל
 האט מהר״ל דער קעלטען. גרויסע מיט רוינטען גרויסע איבער
 ערלויבט מהר״ל דער זיך האט צער. גרויס דעם פון געהאט

 האט רבי׳צין די ווי אזוי און גולם. יאסעלע מיט שאפען צו
 האט מיטצוגעבען, איהם זעקעל קליין קיין געהאט נישט פונקט

 ער איז צייט לאנגע א זאק. גרויסען א מיטגעגעבען איהט זי
 שמש דעם ארויסגעשיקט מהר״ל דער האט צוריקגעקומען. נישט

 וועט ער קוים און אהיימרופען איהם זאל ער אברהם־חיים, ר׳
 געכאפט גארנישט באך האט ער בעווייל געהן, וועלען נישט
 מהר״ל דער אז זאגען, איהם אברהם ר׳ דער זאל פיש, קיין
 ר׳ קומען. באלד זאל ער באר פיש, די מוחל שוין איהם איז

 האט און טייך, צום געגאנגען באלד איז שמש אברהס-חיים
 אהיימגעהן. שוין זאל ער אז גולם, יאסעלע צו אראבגעשריגען

 געוויזען, האט און זאק דעם אויפגעהויבען גולם יאסעלע האט
 זאק דעם דערפילען צו צוצוכאפען ביסעל א באך פעהלט עס אז

 איהם, צו אראבגעשריגען אברהם־חיים ר׳ האט דאן פיש. מיט
 גולם יאסעלע האט פיש. די מוחל איהם איז מהר״ל דער אז

 אין צוריק אריינגעווארפען זיי האט און פיש זאק דעם געכאפט
 גע־ מהר״ל דער האט דאן אהיימגעלאפען. איז און אריין טייך
 באר איז גולם דער אז ער, זעהט איצט אז שטילערהייד, זאגט

 צו מזכה נישט אבער צרות, פון יודען זיין צו מציל מסוגל
מצות. מיט יודען זיין
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 זיין צו מציל נאר גולם דעם בענוצט האט מהר״ל דער
 פיל ויזען נע גולם דעם דורך האט ער און צרות פון יודען

 דער באם עלילת־דם. געגען שטריישען ביים ומופתים אותות
 געפעהרליך גרוים א אויף שיקען געדארפט איהם האט מהר״ל

 זעהן, איהם זאל מען אז געטויגט, נישט האט עם און ארס,
 וועלכער דורך קמיע, א אנגעטהון איהם מהר״ל דער האט דאן
ד פסח־צייטען, אלע נראה. ואינו רואה א געווארען איז ער
 יא־ דעם מהר״ל דער האט פסח חול־המועד ביז פורים פון ה.

 ייאישע ג ^נגעטהון איהם האט ער פערשטעלט, גולם סעלע
 ער שטריק; א מיט ארומגעגארטעלט איהם האט און מלבושים

 דער און טרעגערס. גוי׳אישע די ווי אזוי אויסגעזעהן האט
 גאנצע זיך זאל ער אז בעפוילען, איהם אויף האט מהר״ל
 גא־ אלע אויף קווארטאל יודישען דעם אין ארומדרעהען נעבט
 טראגען עפעס עמיצען דערזעהן נאר וועט ער באם און סען.

 צולויפען באלד ער זאל פוהר, א אויף עפעס פיהרען אדער
 איז דאס אז זעהן, וועט ער באם און איז, ד^רטען וואס זעהן,

 שטריק זיין מיט ער זאל בלבול, א יודען אויף מאכען צו
 אין שלעפען זיי זאל און זאק דעם מיט מענש דעם ארומכאפען

 זאל מען בדי זיך, געפינען פאליציי די וואו אריין, ראטהויז
ארעסטירען. איהם

 גע" ווערט עם וועלכע אין לעגענדעס, מאסע א פארהאן
 אויפצו- גולם דעם פון טעטיגקייט דעדעקטיווישע די שילדערט

 דערהויפט יודען, אויף געמאכט מ׳האט וואס בלבולים, דעקען
 פערבאהאל- א גולם דער געפינט דא טאדעאוש. גלח דעם דורך

 צוליב געטויט מ׳האט וועלכעס קינד, א פון קערפער טענעם
 אריין געריכט אין ברענגט און אוים ער זוכט דא אנ׳עלילת-דם;

 בעלי־בתים, איהרע פון בעהאלטען זיך האט וועלכע דיגסט, א
 דער׳הרג־ זי האבען יודען אז עדות, זאגט משומדת׳טע א וואס

 אנגע־ זי האט )אזוי מצות אויף בלוט איהר צעטיילט און עט
 אנווייזענדיג בלבול, דעם אויף ער דעקט דא גלח(; דער רעדט
 אויסגעגראבען מ׳האם וואנען פון קבר, דעם בית-עולם אויפץ

 מען האם טאקע מת דעם אט אז פעסט, שטעלט און מת, 8
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 צוועקען. ריטועלע פאר הרוג אלס יודען די אונטערגעווארפען
 גולם דער טרעפט נישטא, מת דער איז קבר אין אז טרעפען,
 גאנץ א שוועבט מענשען א פון טויט דעם נאך ווייל דערפאר,

 אינ־ נישט האט וועלכע זיינע, נשמת די קבר זיין איבער יאתר
 גולם, דער און גוף. מיט׳ן בונד דעם פערלוירען נאך גאנצען

 בעמערקט, זאכען", "רוחניות׳דיגע זעהן צו כח דעם האט וואס
 נשמה, שוועבענדיגע די נישטא איז קבר פרישען איין איבער אז

לעדיג. איז קבר דער אז אן, זיך ער שטויסט
 ווערט עס וועלכער אין לעגענדע, א דא ברענגען מיר

 שונא זיין איבער מהר״ל פון נצחון פולער דער געשילדערט
טאדעאוש.

 אנ׳עלילת־דם, פון מעשה וואונדערליכע א זעהר
 די בעקומען האט "טאדעאום" גלח דער וועלכען ביי

מפלה. לעצטע

 .5345 יאהר אין געשעהן איז מעשה ויאינדערליכע די
 שטאדט- גרויסער דער פון ווייט נישט געשטאנען איז פראג אין

 ווי אויסגעזעהן, האט וועלכעס הויז, אלט גרויס א זעהר שותל,
 דאס מען האט גערופען פאלאץ. קיניגליכער פארצייטישער א

 איז עם בעווייל פאלאץ": פיניווער "דער נאמען מיט׳ן הויז
 פאר אריץ. גאסען פינף אין ווענד פינף מיט אריינגעגאנגען

 די צווישען זיילעך, גרויסע פינף געשטאנען איז וואנד יעדער
 הויך דער אין פענסטער. פינף צו געווען זענען( )? איז זיילען

 פערצייטישע מיט טורעמם גרויסע פינף געהאט הויז דאם האט
 דאס אז דערקענען, צו געווען איז עס וועלכע אין פיגורען,

 הא- מענשען די וואס צייט, דער אין געווארען געמאכט איז
 נישט האט הויז דאס בעווייל נאר—זוך, דער צו געדינט בען

 דער צו געהערט האט עס—בעל-הבית, איינציגען קיין געהאט
 געווארען חרוב מעהר, אלעמאל ביסלעכווייז, עם איז רעגירונג,
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 דעם אונטער מענשען. ארימע געוואוינט דארט האבען עס און
 איינוואוי- די וועלכען אין קעלער גרויסער א געווען איז הויז
 אז געזאגט, האבען זיי אריינצוגעהן. געהאט מורא האפען נער
 וועלכע שדים, פון געווארען פעראומרייניגט איז קעלער דער

 איבערגעשרא־ אלעמאל האבען און בעזעצט דארט זיך האפען
 איז איינער נישט אז שם, א געווען ס׳איז איינוואוינער. די קען

 דעם אין איז דעם איפער און—געווארען, ניזוק דארט שוין
 האט עם און געווען. איינוואוינער וועניג פאלאץ" "פיניווער

חורבה. פארצייטישע א ווי אויסגעזעהן
 אז חמץ, בדיקת דעם נאך פסח, פאר פערלאפען זיך האט

 דאם איז חמירא', "כל זאגען געדארפט האט מהר״ל דער ווען
 נוהג זיך האט מהר״ל דער און—געווארען פערלאשען ליכטעל
 נישט ארויס, סידור פון געזאגט אלעס האט ער אז געווען,

 זאל ער שמש, צום געוויזען ער האט אויסענוועניג-אלזא, פון
 מאל עטליכע עס האט שמש דער אנצינדען. צוריק ליכטעל דאס

 גע- אויסגעלאשען ווייטער אלץ איז ליכטעל דאם און געצונדען
 דאס- שרעק. פאר געווארען בלאס איז מהר״ל דער ווארען.
 האפען געשטאנען, דערביי זענען וועלכע מענשען, אלע גלייכען

דערשראקען. זיך
 געזאגט האט און זיין מפסיק געמוזט האט מהר״ל דער

 סידור מיט׳ן צוגעהן זאל ער אברהם־חיים, ר׳ שמש אלטען צום
 זאל ער און וואנד-לייכטער אין זיך ברענט רואם ליכט, צום

 ווארט, ,פי ווארט חמירא" "כל ארוים □ידור פון זאגען הויך
 ביי ווארט אויסענוועניג פון נאכזאגען איהם מהר״ל דער וועט

 דערשראקענער א איז און געטהון אזוי האט שמש דער ווארט.
 כל זאגען אנגעהויבען האט און וואנד-לייכטער צום צוגעגאנגען

 "דאיכא זאגען געדארפט האט ער ווי אזוי אבער—חמירא.
 "דאיכא שטעהט עס אז געדאכט, איהם זיך האט ברשותי",
 מהר״ל: דעם פאר הויך פארגעז^גט אזוי האט און בחמשה"
בחמשה". ,דאיכא

 געשריי א האט און שטעהן געפליבען איז מהר״ל דער
"נו!!!!" שמש: צום געטהון
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 און געווארען דערשראקען מעהר נאך איז שמש דער
 עס ווי און חמירא/ "כל זאגען אנגעהויבען אמאל באך האט
 פארגזי- ווייטער ער האט '/,ברשות "דאיכא צו געקומען איז

 געטהוץ קלאפ א מהר״ל וער האט דאן בחמשה". "דאיכא זאגט
 האט ער ווען געווען, איז שטייגזלר זיין ווי פינגער די מיט
 "אהא! געטהון: געשריי א האט און פערוואונדערט, עפעם זיך
 שוין וויל מען ליעקב, היא צרה עת שוין, פערשטעה איך בו,

 איך פערשטעה אצונד ליכט. יודישע דאס אויסלעשען ווייטער
 די גע׳חלומ׳ט האט מיך וואס חלום, דעם פון פתרון דעם שוין
הגדול". שבת פון נאכט

 ליכט, צום גיך צוגעלאפען אליין מהר״ל דער איז נאכדעם
 וואנד- דער בעווייל—בענקעל א אויף ארויפגעשטעלט זיך האט

 געזאגט האט און—וואנד דער אויף הויך געויען איז לייכטער
 זייטיגע אלע גזלהייסען האט און חמירא" "כל ארויס סידור פון

אהיימגעהן. באלד מענשען
 אין מהר״ל דעם ביי געבליבען נישט קיינער איז עם

 דעם מיט זצ״ל, כ״ץ מוהר״י גאון דער איידעם זיין נ^ר שטוב,
גולם. יאסעלע מיט און אברהם־חיים ר׳ שמש אלטען

 פרייטאג-צו- דעם אז דערצעהלט, דאן האט מהר״ל דער
 ברענט פאלאץ" "פיניווער דער אז גע׳חלומ׳ט, איהם האט גאכטס
 פליהט און איבער זיך טראגט פלאם דער אז און שטארק, זעהר
 די בשעת שוהל, גרויסער דער פון פענסטער די אין אריין
 אנגעהויבען מהר״ל דער האט יודען. מיט פול געווען איז שוהל

 מיט אויפגעקומען איז און שלאף מימען אין שרייען צו שטארק
 דאס אז שוין, ער פערשטעהט אצונד ערשט און שרעק. גרוים

 עפעס אנגעגרייט איז פאלאץ" "פיניווער דעם אין אז בעווייזט,
 דארף מען און "פראג" פון יודען די פאר צרה א בלבול, א

 דעם איבער און חמץ. מבער מ׳איז ווי אזוי אויסצורוימען, דאם
 דעם פון אריין מויל אין אריינגעשיקט השמים מן מען האט
 דאיכא וחמיעא חמירא ,כל ווערטער די חיים אברהם ר׳ שמש

 און זיין צו מבער נעהמען זיך מ׳זאל אז הייסט, דאס בחמשא".
 פא" "פיניווער אין זיך געפינט וואס חמץ, דאם זיין צו מבטל
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 $ צרה א עפעס אגגעגרייט דארט האט עמיצער וראם לאץ",
פראג. פון יודען די פאר בלבול

 אזוי ווי אריינצוקלערען, אנגעהויבען האט מהר״ל דער
 ער יודען. פאר צרה א עפעס געפיגען הויז דעם אין זיך קאן
 הויז. דעם פון איינוואוינער אלע אויף אויסגעפרעגט זיך האט
 אויפ׳ן געהאט איינוואוינער אלע אבער האט שמש אלטער דער
 גארנישט זיך געפינט עם אז אויסגערעכענט, זיי האט און קאפ

 זיין חושד עפעס קאנען איהם זאל מען אייגער, זיי צווישען
שלעכטס. אויף

 איבער- שטארק מהר״ל דעם האס אבער, אייגע, דאס
 געדענקט, ער אז געזאגט, ה$ט שמש אלטער דער וואט ראשט,

 קליינע די זיך האבען קינד, יונג א געווען נאך איז ער ווען
 "פיני- דעם וועגען זיך צווישען צעשמועסען געפלעגט קינדער

 אז עלטערן, זייערע פון געהערט האבען זיי אז פאלאץ", דוער
 האט וועלכער מלך, א געוואוינט אמאל האט פאלאץ דעם אין
 ווען און שטאדט־מענשען, די פאר בעוויזען נישט קיינמאל זיך
 גע- ער איז אריין, קלויסטער א אין געהן געוואלט האט ער

 וועלכער הייל, א דורך אריין קלויסטער גרינעם אין גאנגען
 פון קעלער דעם צו ביז קעלער דעם פון ערד דער אין נעהט

 דערזעלבער, איז קלויסטער גרינער דער און קלויסטער. גרינעם
 "טאדעאום/ גלח בעוואוסטער דער בעזיצט עם וועלכען אין

ישראל. שוגא גרויסער א איז וועלכער
 פערשטא- ער האט דערהערט, דאס האט לכמהר דער ווי

 קע- דעם אין אנגעגרייס דא האט טאדעאוס גלח דער אז נען,
 גאר געקאנט האט ער וועלכעם עלילת־דם, גרויסען א לער

 קלוי- פון זיך ציהט וואס הייל, דער דורך אנגרייטען גרינג
 ווא־ פאלאץ. פיניווער דעם פון קעלער צום ביז סטער־קעלער

 לא- גלח דער אז געוואוסט, גוט גאנץ האט מהר״ל דער רום
 איהם, אין זיין צו נוקם זיך שטארק זעהר יהם8 אויף קערט

 פראג, אין עלילת־דם קיין צו צוקומען נישט לאזט ער בעווייל
 ע-3 מהר״ל, דעם אויף גלח דער געברענט האט מעהר נאך און

 ה$ט ער וואס דאס אז גוט, גאנץ פערשטאנען האט ער * חייל
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 אב- מיידעל בערגערם מיכל׳ע ר דעם מיט אויסגעפיהרט בישט
 און מהר״ל; דער געשטעקט דעם אין געוויס האט זי, צוטויפען

 ארוים• דערנאך זיך האט געריכט אין רייד גלח׳ס דעם לויט
 דאס האט לאקיי זיין אז גערעכענט, האט ער אז געוויזען,

 ער בשעת עלטערן איהרע געלד פאר ארויסגעגעבען מיידעל
 און עצות, מהר״ל׳ס דעם דורך אלם קראקוי, אין געווען איז
 בע- גלה דער האט אלזא—לפנים, געווען באר איז שרפה די

 דעם אין אויך און לאקיי זיין אין זיין צו נוקם זיך שטימט
מהר״ל.

 גע• איז עס אז געווען: אזוי טאקע איז אמת דער אין
עלילת־דם. שרעקליכער א $נגעגרייט קעלער דעם אין ווען

מעשה: די געווען איז אזוי און
 גע- האט רועלכער לאקיי, א געדינט האט גלח דעם ביי

 גע- איז הויז גלח׳ם דעם קינדער. קליינע מיט ווייב א האט
 אין זייט אנדערער דער פון און קלויסטער־הויף, אין שטאנען

 דער אין מויער. א מיט ארומגעצוימט סאד גרויסער א געווען
 גע- זיך האט וועלכער טויער, אנ׳אייזערנער געווען איז מויער
 צוויי שט^דט. דער הינטער שוין ארויס, וועג א אויף עפענט
 צו ווארים אנגעהויבען האט עס ווי אזוי פסח, פאר וואכען

 אלע אנגעהויבען שוין ווייב זיין מיט לאקיי דער האט יוערען,
 קינדער יונגע די און סאד, אין ארבייטען צו ביסעל א טאג

 האט קינד יעדעס סאד. דעם איבער ארומגעלאפען זענען זייערע
 זיי בשעת און געקאנט. נאר האט עם וואם מיט פערשפילט זיך

 דעם עפענען געדארפט זיי האבען סאד, אין געארבייט האבען
 סאד, פון זאכען איבעריגע די ארויסצעווארפען טויער אייזערנעם

 דאן און ווינטער. דעם איבער אנגעזאמעלט זיך האבען וועלכע
 דורך ארויסלויפען זיי פון עטליכע אדער קינדער די פלעגען

 דעם פון האט טאדעאום גלח דער זיך. שפילען טויער דעם
 ער האט געלעגענהייט דער מיט און געוואוסט גוט גאנץ אלעם

 משרת, דעם אין נקמה זיין אויסצופיהרען בענוצט טאקע זיך
מהר״ל. דעם אנ׳עלילת־דעם מאכען צו און

 מיט לאקיי דער ווען צייט, א אויסגעקוקט האט גלח דער
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 און סאד אין ארבייט דער מיס פערנומע; זענען ווייב זיין
 עט־ און סאד איבער׳ן צעשפרייט ארוס לויפען קינדער זייערע

 דער האט דאן—טויער, זייט יענער פון ארוים לויפען ליכע
 קינדער לאקייס דעם פון קינד איין זיך צו אריינגענארט• גלח

 קינד דאס האט ער און בעמערקט( נישט האט קיינער )ווען
 אין אריינגעגאסען קינד פון בלוט דאס האט און ערמארדעט
 מיט קוויטלעך אויפגעקלעבט האט ער וועלכע אויף פלעשעלעך,

 פון נעמען די מיט נאמען מהר״ל׳ס דעם דהיינו, נעמען, יודישע
 פרימו- דריי די פון נעמען די און איידעמם און קינדער זיינע
 מענשען פארנעהמסטע און רייצסטע די נאך און פראג פון סעס
שטאדט. פון

 דורך קעלער זיין פון איבערגעטראגען ער האט אלץ דאס
 ,פי- פון קעלער דעם צו צוגעפיהרט האט וועלכע הייל, דער

 בעהאלטען, דארט אלעס דאס האט ער און פאלאץ" ניווער
 קוואר- יודישען דעם בעפאלען פסח ערב קאגען זאל ער כדי
 אין זעצען לאזען צו און אנ׳אונטערזוכונג מאכען צו טאל

 חשובים אלע מיט און קינדער .זיינע מיט מהר״ל דעם תפיסה
שטאדט. פון

 פון נאכטס צו פרייטאג אין געווארען געמאכט איז דאס
 גע׳- נאכט זעלביגע די אין האט דעם אויף און הגדול שבת

 אי! אויבען וואט חלום. שרעקליכער דער מהר״ל דעם חלומ׳ט
געשטאנען.
 זיין מיט לאקיי דער און געווארען נאכט איז עס ווי אזוי

 סאד פון ארבייט דער פון אהיימגעהן געוואלט שוין האבען ווייב
 האבען קינדער, זייערע צוזאמענרופען אנגעהויבען האבען און
 גאגץ קינד דאס האט מען פעהלט. איינס אז דערזעהן, זיי

 באלד נישטא. איז קינד דאס אומזיסט, אבער געזוכט, לאנג
 האבען און גלח צום אריינגעקומען זיי זענען אינדערפריה
 אז געזאגם, גלח דער האט געשעהן. איז דא רואם דערצעהלט,

 דעם דורך ארויסלויפען געמוזט האט קינד דאס אז שיינט, עס
 ער האט דעם צו פערקראכען. ערגעץ איז און טויער אייזערנעם

 ווי אזוי איבערצוקלערען, שטארק דארף מען אז צוגעגעבען,
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 צו לאקערן יודען די און פסח יודישען דעם פאר איז היינט
 אויב ווייס, ווער אלזא—מצות די צו בלוט קריסטליך בעקומען

 פאר הענד יודישע די אין אדיינגעפאלען נישט איז קיבד דאם
 ווע־ זיין מודיע מוז מען באר עצה, קיין נישטא איז קרבן, א

פאליציי. דער צופאל דעם גען
 זאגען, זאל מוטער די אז געהייסען, האט גלח דער און

 און אהיימגעהן ביים געהאלטען שוין האט זי ווען פארנאכט, אז
 פון געזעהן זי האט טויער, אייזערנעם דעם פערמאכט האט

 אויף זאק א אין געטראגען עפעס האט יוד א אז דערווייטענס,
 זי זאל אלזא—געשאקעלט זיך ה$ט זאק דער און פלייצעם די

 זיך זאל פאליציי די אז בעטען, זעהר און וויינען שטארק
 יודישען דעם אין אונטערזוכונג שטרענגע א מאכען צו נעהמען

 זאל פאליציי די אז בעטען, אויך זי זאל דאם און קווארטאל.
"טאדעאוש". גלה דעם אונטערזוכונג דער צו מיטנעהמען

 צו שטארק אנגעהויבען האט קינד דעם פון מוטער די
 גע- באלד טאקע איז און דערהערט, דאם האט זי ווי וויינען,
 דעם פון געווען מודיע האט און אריין ראטהויז אין ל$פען
 געענט- מען האט געלערנט. זי האט גלח דער ווי אזוי צופאל
 אויף אז און מאכען, וויסען גארנישט זיך זאל זי אז פערט,

 שוין מען וועט אינדערפריה, באלד פסח ערב ה. ד. צומארגענס,
 יודישען גאנצען דעם אין אונטערזוצונג שטרענגע א מאכען

"טאדעאוש". גלח דעם מיט צוזאמען קווארטאל,
 שומר יישן ולא ינום לא "הנה אבער דאך שטעהט עס
 און נישט שלאפט אויבערשטער דער אז הייסט, דאס ישראל",

יודען. די פאלק זיין אב היט
 דעם צו הימעל פון געווען מגלה האט מען ווי אזוי

 שוין האט יודען, פאר צרה א אנגעגרייט איז עם אז מהר״ל,
 אריינצוגעהן אז געזאגט, האט ער גערוהט. נישט מהר״ל דער
 זיד האט ער נאר סכנה, א באמת איז אריין קעלער דעם אין

 און ניזוקין אינן מצוה שלוחי ס׳איז כח, דעם מיט געשטארקט
 האט חצות, נאך חמץ, בדיקת פון נאכט דיזעלבע אין באלד
 און אברהם-חיים ר׳ שמש אלטען דעם מיטגענומען מהר״ל דער
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 הבדלות דריי מיטגענומעץ האבען זיי און גולם; יאסעלע אויך
 פאלאץ" "פיניווער צום געגאנגען זענען און פייערצייג מיס

בעמערקען. נישט זיי זאל קיינער שטילערהייד,
 די אויף אראפצוגעהן אנגעהויבען האבען זיי ווי אזוי

 אנגע- און פייער געמאכט זיי האבען אריין, קעלער אין טרעפ
 אנגעהויבען האבען זיי ווי אזוי הבדלות. דריי אלע צונדען

 גרויסער א געמאכט דארט זיך האט קעלער, אין אריינצוגעהן
 הינט ווי אזוי געהערט האבען זיי און שטויב, א מיט ווינד

 די אויסלעשען געוואלט האט ווינד דער און בילען; אן הויבען
 מאל דריי זאגען געהייסען האט מהר״ל דער אבער הבדלות,

 ביז ווערען, צו שטילער אנגעהויבען האט עס און בסתר" ,יושב
 געגאנגען זיי זענען דאן געווארען. שטיל אינגאנצען איז עס

 דער פוץ שטיינער פאלען צו אנגעהויבען אבער האט ווייטער.
 מורא האבען זיי און הויך דער פון קעלער פון סקלעפעניע
 ארויפפאלען. נישט זיי אויף זאל סקלעפעניע די אז געקראגען,

 געבליבען אברהם־חיים ר שמש דעם מיט מהר״ל דער איז דאן
 גולם, יאסעלע אויף בעפוילען האט מהר״ל דער נאר שטעהן.

 גוט און האגד דער אין הבדלה דער מיט געהן אליין ז$ל ער
 פער- א פאר געפונען וועט ער וואס און קעלערס די בעזוכען
ווייזען. צו ברענגען איהם פאר עס ער זאל זאך, דעכטיגע

 עם און ארבייט דער צו גענומען זיך האט גולם יאסעלע
 דעם פאר געבראכט ער האט געדויערט, לאנג נישט האט

 מיט קינד געקוילעטע דאס טלית א אין איינגעוויקעלט מהר״ל
 דרייסיג בערך געלעגען איז עס וועלכען אין קיישעלע קליין א

 זענען פלעשעלעך די אויף און בלוט, מיט פלעשעלעך קליינע
 די אויפשריפטען יודישע מיט קוויטעלעך אנגעקלעבט גערוען
 דער האט דאן פראג. פון חשובים אנשים אלע פון נעמען
 טוי- דאס נעהמען זאל ער גולם יאסעלע אויף בעפוילען מהר״ל

 יז3 זיך ציהט וואם הייל, דער דורך געהן זאל און קינד טע
 און זיך, בעוואוינט ,טאדעאוש" גלח דער וואו קעלער, דעם
 די צווישען גוט בעהאלטען קינד טויטע דאס ד$רט זאל ער

 זאל ער און שטעהן דארט האט גלח דער וואס וויין, ^פעסלעך
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 האט ארן געטהון אזרי האט גולם יאסעלע צוריקקומען. פאלד
 אויף האט מהר״ל דער ווי אזוי אויסגעפיהרט, פיבקטליך אלץ

בעפוילען. איהם
 אין גולם יאסעלע און שעה האלפע א געדויערט האט עם

צוריק. געווען שוין
 מיט צעקלאפען געהייסען מהר״ל דער האט נאכדעם

 אין גרופעל א אויסגראפען און פלעשעלעך אלע די שטיינער
פעגראפען. דאס און קעלער

 אלע זיי זענען געווארען אבגעטהון איז אלץ דאס אז
 זאך די געהייסען האט מהר״ל דער און פשמחה אהיימגעגאנגען

ריידען. גארנישט דערפון זאל קיינער פסוד, האלטען
 אג• פלוצלונג זענען אינדערפריה צעהן זייגער פסח, ערב

 און זעלנער פיל מיט פאליציי קווארטאל יודישען אין געקומען
 אריינגע- שנעל זענען זעלנער די "טאדעאוש". גלח דער אויך

 און וואוינונג א אין צוויי צו הייזער, יודישע די אין לאפען
 ערשטענס אונטערזוכונג שטרענגע א מאכען אנגעהויפען האבען

 אלע פיי און מהר״ל דעם ביי דערנאך שוהל, גרויסער דער אין
 און הייזער. אנגעזעהענע פיל אין נאך און חשובים אנשים

 פא־ "פיניווער דעם פאר פערכייגעגאנגען זענען זיי ווי אזוי
 זאל פאלאץ דער אז אנגערופען, גלח דער זיך האט לאץ",
 זיי האבען זיך, פערשטעהט עס ווי ווערען. אונטערגעזוכט אויך

 איז עס אבער אומעטום. ווי לענגער געזוכט, גוט גאנץ דארט
 גאר- מיט אהיים זענען זיי יצא". פגפו און יבוא "בגפו געווען
 אלע אויף טריט-שרעק א געפאלען נעבעך איז דערווייל נישט.
 איינער געהייסען האט מהר״ל דער אבער פראג, פון יודען

 גארנישט זיך זאלען יודען אז צווייטען, דעם זיין מודיע זאל
 אוי- דער בערוייל יום־טוב, פרעהליכען א מאכען און שרעקען

 צו מציל נסים, בעהאלטענע געמאכט געוויס דא האט בערשטער
בלבולים. פאלשע פון יודען די זיין

 פעהאלטען גוט געלעגען אזוי איז קערפער טויטער דער
 איז און טעג עטליכע וויין פעסער די צווישען קעלער אין

גע- פאלד האט עס ווי אזוי און פערשטונקען^ גוט געווארען
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 בעפוי- גלח דער האט פאסכא, קאטוילישער דער זיין דארפט
 ארדנונג, אין קעלער דעם ברענגען זאל ער לאקיי, דעם לען
 זאל מען כדי דא, איז עם וויין וויפיל זעהן ער זאל אויך און

"פאסכע". דעם אויף צוצוקויפען וו^ס וויסען,
 גע- ווי אין, אריין קעלער אין אראב איז לאקיי דער
 דאס אומעטום. נאכגעקראכען הינטעל זיין איהם איז וועהנליך,

 קער- טויטען פון ריח דעם דערשפירט באלד אבער האט הינטעל
 אגגעוזויבען און ארט דעם צו צוגעלאפען באלד עם איז פער,

 פערשטא- האט לאקיי דער פיכלעך. די מיט שארען און בילען
 זוכען, גוט אנגעהויבען ער האט זיין, עפעס מוז דאס אז נען,
 האט ער וועלכעס קינד, סויטע דאס געפונען האט ער ביז

דערקענט. באלד
 באלד און קעלער פון ארויס שנעל איז לאקיי דער

פאליציי. ראבגעברענגט8
 גלח׳ס דעם איז דאס אז פערשטאנען, באלד האט יעדער

 די אויף ארויפצעווארפען אימער ארבייט ער בעווייל מלאכה,
 אבצו- געפרובט אפילו זיך האט גלח דער אנ׳עלילת-דם. יודען

 אבער גארנישט, פון ווייס ער אז מעשה, גאנצע די לייקענען
 דאס אז זיין, מודה געמוזט גלח דער האט פאקטען פיל לויט
 וואט משרת, זיין אין נקמה א צוליב מלאכה, זיין טאקע איז

 גלוי- קריסטליכען דעם פון נפש טייער א אוועקגערויבט האס
 איז און וואכען עטליכע געזעסען איהם ביי איז וועלכע בען,

 קראקא, אין געווען איז ער ווען און טויפען צום גרייט געווען
 זיך כדי און געלד, פאר ארויסגעגעבען זי משרת דער האט
 גע- האט וועלכער אויך, רב יודישען דעם אין זיין צו נוקם
 אג׳- מאכעי געוואלט ער האט עצה, די אין געשטעקט ווים

 זיין צו נוקם זיך כדי קינד, דעם דורך איהם אויף עלילת-דם
צוזאמען. ביידע אין

 געזאגס, און אבגעלייקענם עם האט לאקיי דער אבער
 פערנארס טאכטער בערגערס מיכל׳ע דעם האט גלח דער

 אנ> איהר האט ער און טויפען, צו גענויט זי האט און זיך צו
 פער׳מיאוס׳ס איהר איז לעבען דאס ביז יסורים, גרויסע עטהוןג
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 וואו שטוב, די פערברענט דעם דורך האט זי און געווארען
אויך. זעלבסט זיך מים געווען, איז זי

 איז עם און געווארען. ארעסטירט באלד איז גלח דער
 איהם האט מען און משפט א געווארען אויסגעפיהרט איהם אויף
פערשיקט. אייביג אויף

 ווערטעל: דאס געזאגט מהר״ל דער האט מעשה די אויף
 בעשיצען געוואלט האט אייביגע דאס אז אשה׳/ בחשובה ,גונו

 ,וגם—שכינה, הייליגע די מען מיינט דאם אשה, חשובה די
 "חמשה—בעשיצען, צו אויך קינדער איהרע מיט און—בבנים",

 אריינגעשיקט איהם שכינה הייליגע די האט—האשה", לו דברה
 זיין משער זיך זאל ער—"חמשה" ווארט דאס אדיין מויל אין

פאלאץ". ,פיניווער דעם זיין צו בודק

 דעם געווען מבער מהר״ל דער האט אזוי ,ווי
גולם". יאסעלע

 ווירקליך איז רודאלף קעניג פון געזעץ דער ווי נאכדעם
 א ווייטער פערבייגעגאנגען איז עם און געווארען אנגענומען

 גערופען מהר״ל דער האט—שטיל גאר געווען איז עם און פסח
 ר׳ תלמיד זיין אויך און כ״ץ מוהר״י גאון דעם איידעם זיין

 דעם אין אנטייל גענומען האבען וועלבע הלוי, ששון יעקב
 גע- זיי האט מהר״ל דער און ווערען בעשאפען גולמ׳ס יאסעלע

 ווא- גולם, דעם נישט שוין מען דארף אן היינט פון אז זאגט,
 פארקומען. נישט לאנד דעם אין שוין וועט עלילת-דם קיין רום
 יאהר אין בעומר ל״ג פון נאכט דער אין געשעהן איז דאם
 ער גולם, יאסעלע אויף בעפוילען מהר״ל דער האט דאן .5350
 זיין אויף שטוב בית־דין אין לעגען נישט נאכט די זיך זאל

 ארויפנעהמען געלעגער זיין זאל ער נאר געלעגער, שטענדיגען
 יאסע־ שלאפען. לעגען זיך דארט און שוהל-בוידעם דעם אויף

 בע- נישט דאס האט קיינער ווען געטהון. אזוי האט גולם לע
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 גאון דעט מיט מהר״ל דער איז נאכט, האלבער נאך מערקט,
 ארויפ- הלוי, ששון יעקב ר׳ תלמיד דעם מיט און כ״ץ ,מוהר"

 איידער שוהל. גרויסער דער פון בוידעם דעש אויף געגאנגען
 גאון דעם מיט מהר״ל דער זיך האט ארויפגעגאנגען זענען זיי

 שטוב, א אין זיין מעג כהן א צי געווען מפלפל כ״ץ מוהר״י
 האט מהר״ל דער און ליגט. גולם, יאסעלע ווי מת, אזא וואו

מטמא. נישט איז מת אזא אז אנגעוויזען,
 אלע זיך זיי האבען ארויפגעקומען, זענען זיי ווי אזוי

 זענען זיי אזוי ווי פערקעהרט, פונקט אנידערגעשטעלט דריי
 זיך האבען זיי בעשאפען. איהם האבען זיי ווען געשטאנעץ,

 גולם ליגענדיגען דעם ביי צוקאפענס אנידערגעשטעלט ערשט
 אלע זיי האבען נאכדעם פים. זיינע געגען פנים זייער מיט

 ביז זייט לינקער דער פון ארומרינגלען איהם אנגעהויבען דריי
 און זייט רעכטער דער אויף קאפ צום ביז נאכדעם פיס, די צו

 האבען אזוי געזאגט. עפעס האבען און שטעהן געבליבען זענען
מאל. זיבען געטהון זיי

 גע- מהר״ל דער האט אברהס-חיים ר׳ שמש אלטעץ דעם
 ציויי האלטען זאל און דערביי זיין אויך זאל ער רשות געבען
דערווייטענס. פון ביסעל א שטעהן זאל ער נאר ליכט,

 טויט געווען גולם דער שוין איז הקפות זיבען די נאך
ליים. פערהארטעוועט שטיק א ווי געלעגען, איז און

 אברהם- ר׳ שמש דעם צוגערופען מהר״ל דער האט דאן
 מען און ליכט צוויי די צוגענומען איהם ביי האט און חיים
 העמד דאס נאר מלבושים, אלע אויסגעטהון גולם דעם האט
 גע- נישט האט עס ווי אזוי און געלאזט. איהם אויף מען האט

 ארומגעווי- איהם מען האט טליתים, אלטע קיין דארט פעהלט
 נאכדעם פערבונדען. גוט און טליתים אלמע צוויי מיט קעלט
 בארג גרויסען דעם אובטער ארונטערגערוקט איהם מען האט

 גאר- איהם האט מען אז אזוי, געלעגען, דארט איז וואם שמות,
 דעו־ האט מלבושים די מיט געלעגער דאס ארויסגעזעהן. נישט

 אלץ דאס זאל ער אברהם־חיים, ר׳ דעם אנגעזאגט מהר״ל
 זאל קיינער פערברענען, ביסלעכווייז זאל און בנעהמען8ר8
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 האבען און אראבגעגאנגען אלע זיי זענען דערנאך זעהן. גישט
העבר. די געוואשען זיך

 שמש דער אז קול, א ארויסגעלאזט מען האט אינדערפריה
ביינאכט. אוועק איז און געווארען ברוגז איז גולם יאסעלע

 באר געבליבען, אזוי איז שטאדט פון המון דעם ביי
 אויף באלד אמת. דעם געוואוסט האבען חשובים אנשים עטליכע

 אין אויסרופען געהייסען מהר״ל דער האט וואך, צווייטער דער
 ארויפ- דערוועגען נישט זיך זאל קיינער אז אנ׳איסור, שטאדט

 דארטען שוין זאל מען אז און שוהל־בוידעם. דעם אויף געהן
 אז מען, האט געזאגט ארויפלעגען. נישט שמות קיין מעך,'־
 נישט דארט זאל מען מורא, האט מען בעווייל איז, איסור דער

 שרפה. קיין מאכען נישט זיך זאל עם פייער, קיין פערלאזען
 ריכטי- דעם פערשטאנען האבען חשובים אנשים עטליכע אבער

 יאסעלע אז ווערען, געוואהר נישט זאל מעץ פדי טעם, גען
דארט. ליגט גו?ם

¥11

 ברט נאר נישט עלילת-דם געגען געקעמפט האט מהר״ל
 אג־ אויך צו איהם שרייבט לעגענדע די גולם. פון הילף דער

 —אזוי אלץ אבער שטרייט, דאזיגען דעם פון סגולות דערע
 א ברענגען מיר פערזאן. אנדערער איז עס וועלכער א דורך

 פון געווארען ניצול זענען יודען די דועלכער לויט לעגענדע,
 פערבארגענעם א פון פח איבערנאטירליכען דעם דורן בלבול א

צדיק:
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 ווארבדערליצע שענע א זעהר דערצעהלט ורערט דא
 האט ער ווי עושר; גרריסען איין פון געשיכטע

 איד ער און בלבול גרויסען א זיך אויף געהאט
 צר אנגעזאגט האט מען און תפיסה. אין געזעסען

 איז עם אז פראג( פון רב )דער גור־אריה הרב
 העל־ עושר דעם קאן ער רואם מענש, א פאראנען

 גע- איז גור־אריה דער און בלבול; דעם פון פען
 געהאל־ איהם האט יענער און איהם; צו פאהרען

 האבען וואס מענשען, די און בלבול, דעם פון פען
געהאנגען, זיי מען האט בלבול, דעם געמאכט

 גרויסער א פר$ג אין געווען איז שכ״ט יאהר דעם אין
 נישט אליין פלעגט ער פרומער. א זעהר געווען איז ער עושר.

 זי- פלעגט ער און האנדלען פלעגט ווייב זיין באר האנדלען,
 זעהר אבן־יחיד געהאט האט עושר דער און לערנען. און צען

 לערנען, און זיצען שטענדיג אויך פלעגט ער—מענש טייערן א
 זיך האט עושר דער און געווען. פרום זעהר אויך אין און

 זיין און לערנען און זיצען פלעגט ער ימיו. כל געפיהרט אזוי
 און מענשען פיל דערצו געהאט האט און האנדלען פלעגט ווייב

 אז און ומתן. משא שום קיין אין געמישט נישט זיך האט ער
 שטארבען, געדארפט האט ער אז צייט, די געקומען איז עם

 איהם: צו זאגט און בן־יחיד טייערן זיין צוגערופען ער האט
 דיר זאג איך נ$ר געלד, פיל איבער דיר לאז איך זוהן, ,מיין

 געפיהרט. מיך האב איך ווי פיהרען זיך זאלסט דו אז אן,
 זיך זאלסט דו און לערנען און שטענדיג זיצען זאלסט היינו:
 זאל ווייב דיין נאר ומתן, משא שום קיין צו מישען בישט
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 וועט השי״ת און מענשען. דערצו האלטען זאל זי און האנדלען
העלפען". בודאי דיר

 עושר דער און צוגעזאגט איהם האט יחיד בן דער און
געשטארבען. איז

 שפענדיג האט און געפאלגט איהם האט זוהן דער און
 גע־ איז ווייב זיין ארן געווען. פרום זעהר איז און געלערנט,

 גאנצען דעם געפיהרט האט און חייל אשת גרויסע א ווען
האנדעל. איהר אין בעגליקט זי האט השי״ת און האנדעל.

 האט אזוי אראבן געהן צו אנגעהויבען איהר האט אמאל
 בע־ נישט האט ומתן משא דער און געלד פיל אנגעווארען זי

 אהער ביז מאן, ליבער "מיין איהם: צו זי ז^גט אזוי גליקט,
 נישט זיך האסט דו און צואה פאטערם דיין געהאלטען האסטו

 נישט היינט איז עס ^בער ומתן, משא שום קיין אין געמישט
 מורא, האב איך אראב. מיר געהט עם דען אמאל, ווי אזוי
 דערום געלד, פרענזד קיין •פערפיהרען נישט חלילה זאל איך

 אין אריינקוקען מוזט און צואה פאטערם דיין ברעכען מוזטו
 אויף השי״ת וועט טאמער טאג. אין שעה צוויי כאטש האנדעל

 פערפיהרען נישט כאטש זאלען מיר אז האבען, רחמנות אונז
געלד". פרעמד קייץ

 ה$ט ער ווייל נאר פאלגען, נישט זעהר זי וויל ער און
 דע־ געלד, פרעמד קיין פערפיהרען נישט חלילה זאל ער מורא

 זעהר וויינט און קבר דעם אויף פאטער זיין צו ער געהט רום
 בודאי וויל איך פאטער, ליבער "מיין זאגט: און איהם פאר

 האט השי״ת טהון, איך זאל וואט נאד צואה, דיין האלטען
 איך און געלד פיל ^נגעווארען האב איך אז געשטראפט, מיך
 געלד, פרעמד קיין פערפיהרען נישט חלילה זאל איך מורא האב

 אין אריינקוקען מוז און צואה דיין ברעכען איך מוז דערום
העלפען". השי״ת מיר וועט טאמער ומתן, משא

 ביי- צארנדיג. זעהר אהיים געהט און זעהר, וויינט און
זאגט: און חלום צו געקומען איהם פאטער זיין איז נאכט

 משא אין אריינקוקען זאלסט דו אז מתיר, דיר בין ,איך
ווייטער דען מעהר. נישט אבער טאג אין שעה צוויי ומתן
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 דיר רועט השי״ת, צו דינען און לערנעץ און זיצען זאלסטו
 אין מישען צו אנגעהויבען זיך ער האט אזוי העלפען". השי״ת

 איבערגע׳חשבונ׳ט האט און טאג. אין שעה צוויי ומתן משא
חשבונות. אלע

 איהם געהט עם אז חשבון, אין געזעהן ער האט אמאל
 און געלד פיל זעהר אנגעווארען האט ער דען אראב, זעהר
 ווייב זיין צו ער רופט אזוי גוט. נישט זעהר איז עסק דער
איהר: צו זאגט און

 מיר אז חשבון, אין געזעהן האב איך חייב, ליב "מיין
 פערקויפען מוזען מיר און געלד פיל זעהר אנגעווארען האבען

 אונזערע, געוועלבער די און דירות די אויך און סחורות אלע
 וואם און געלד. זייער אבגעבען לייטען קאנען זאלען מיר בכדי

 א אין ארויספאהרען מיר וועלען איבערבלייבען, אעז וועט עס
 זיצען, נישט שוין מיר קאנען דא דען אריין, שטעדטיל קליין
 גרויס מיט זעהר געפיהרט אהער ביז זיך האבען מיר ווייל

 זעהר געווען איז הוצאה די און צדקה גרויס מיט און עשירות
 הוצאה, די זיין מקמץ נישט דא מיר קאנען דערום גרויס.
 שטעדטיל, קליין א אין ארויספאהרען וועלען מיר אז אבער

 מיר און קלענער הוצאה די שטעלען דארט זיך מיר וועלען
 אנ- זיך וועלען מיר דען עשירים, גרויסע זיין דארט וועלען

 מסתמא איז שטעדטיל קליין א אין דען עשירים, פאר זעהן
 און בנחת לעבען מיר וועלען דארט און עשירים, קיין נישטא

נאך". פערמעגען אונזער נאך צדקה טהון קאנען דועלען מיר
איהם: צו ווייב זיין זאגט אזוי

טהו". אזוי דיר, געפעלט עס ווי "אזוי—
 דעם געטהון האט און צנועה אנ׳אשה געווען איז זי דען

 פער־ האט ער געטהון. אזוי האט ער און מאן. איהר פון רצון
 און געלד. דערפון געמאכט האט און סחורות זיינע אלע קויפט

 איז עס און געלד זייער בעלי־חובות אלע אבגעגעבען האט
 געדונגען ער האט אזוי געלד. פיל געבליבען אויך הם אי נ^ך

 אוועק- זענען קינדער און ווייב זיין מיט ער און פוהרען יל9
שטעדטיל. קליין א זוצען זיך פראג פון געפאהרען
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 שטעד- קליין א אין אנגעקומען שבת אויף ער איז אזוי
 האלטען. שבת דארט סטאנציע א אויף פערפאהרען איז און טיל
 ער ווי אי׳יין. שוהל אין דאוונען פארנאכט פרייטאג געחט ער

 זע- מענשען אלע אז ער, זעהט אזוי אריין, שוהל אין קומט
 און מלבושים צעריסענע זעהר געהען זיי דען ארים, זעהר נען

 גרויסע זעהר זענען זיי אז זיי, אין דערקענט ער פערשמירטע.
ם. אביע•

 דער פון טטאנציע דער אויף צוריק געקומען איז ער אז
ווייב: זיין צו ער זאגט שוהל,

 בע- ארימקייט זייער שטאדט־לייט די אויף זעה איך "ווי
בעזעצען". דא זיך מיר דארפען

זיצען?" דא מיר דארפען "פאררואם—איהס: זי פרעגט
 צעריסע- זעהר אלע געהען זיי אז זעה, "איך—.,ער זאגט

 דערום, עושר. איין זיי צווישען נישטא איז עם קליידער. נע
 גרויסע זיי אקעגען זיין מיר וועלען זיצען, דא וועלען מיר אז

 אונזער מאכען קאליע נישט אונז וועט קיינער און גבירים
 זע- זיי און גרוים האנדלען מיר וועלען מסתמא דען ברנסה,

 קאליע קאנען נישט אונז זיי וועלען לייט, ארימע אלע נען
מאכען".

 אד,ין ז$לען זיי אז במוסכט, געבליבען זי' ביי איו עס
*רויספאהרען.

 עטלי• רופען צו ער שיקט זונטאג, געקומען איז עם אז
 איז "וואס זיי: פרעגט און שטעדטיל דעם פון מענשען כע

 און לייט ארימע אלע איהר זייט פארוואס און פרנסה אייער
שטעדטיל". אין שטוב שענע איין נישטא דא איז ארוואספ

איהם: צו זיי זאגען
 איי! אפילו ניששא איז שטעדטיל אונזער אין "דען—

 אז אבער מענשען. פיל לעבען עושר איין לעבען דען עושר,
 אין געהן אלע מיר מוזען אזוי—ארימעלייט, אלע זענען מיר

 שטעדטי? לעבען דען פרנסה. אונזער פערדינען צו אריין וואלד
 דעב האלטען סוחרים גרויסע און וואלד גרויסער א דא איז

 אוועל אלע מיי־ געהען אזוי סמאלע. דארט טרייבען און רואלד
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 סמאלע, דארט מיר טרייבען וואך גאנצע א און זונסאג אהין
 און בדוחק ארימקייט מיט פרנסה אונזער פערדינען מיר און

 פער- אלע מיר געהען דערום אתיים. מיר געהען שבת אויף
 נישט האבען מיר דען סמאלע, דער פון קליידער שמירטע

 בע־ שבת אויף מלבושים אנדערע זיך מאכען צי עפעס פאר
 איבערבויען צו עפעס פאר נישט מיר האבען אויך זונדער.

צעבראכען". זיי זענען דערום הייזער, אונזערע
זיי: צו עושר דער זאגט אזוי

 גרויסער א בין איך דען ארויס, אהער בדעה האב איך—
 גרויסע א און דירה גרויסע א בויען דא מיר וויל איך עושר

 צו אייך כון מענשען סך א צונעהמען וועל איך און קלייט.
 זיין וועלען עטליכע היינו: פרנסה. געבען זיי וועל און מיר
 ביי זיין וועלען עטליכע און קלייטען, די אין נאמנים מיר ביי
 זיי אז געלד, לייהען איך וועל עטליכע צו און משרתים, מיר

 טויגען. וועט ער וואס צו איטליכען האנדלען. דערמיט זאלען
 און מענשען פאר מאכען אייך וועל איך הילף גאטס מיט און

 אוויפפיהרען דא וועל איך און פרנסה. האבען דא וועט איהר
 פאהרען מענשען פיל וועלען דאן קלייטען, גרונטאוונע גרויסע
 איינגע־ ביסלעכווייז צו עם וועט אזוי סחורה. קויפען אהער
האנדעל-שטאדט". א ווערען וועט עס און ווערען. פיהרט

 איהם זאלען זיי אז מענשען, פיל באלד דינגט ער און
 ברענגען שטיינער אויך און וואלד דעם פון האלץ ארויספיהרען

 געוועלבן. און דירות גרויסע מויערן צו און בויען, צו און
 גע־ אכטונג זאלען וואס מענשען, פיל צוגענומען ער האט אויך
בויען. דעם אויף בען

 געוועלבן. טייערע און דירות גרויסע אוים בויט ער און
 פיל איין האנדעלט און פראג קיין מענשען אוועק שיקט און

 גרונטאוונע גרויסע א איין פיהרט און סחורות. אלערליי סחורה,
 שטעד־ אלע פון דען—געלד פיל דארט לייזט ער און קלייט.
 צו נישט פערמאגען וואס שטעדטיל, דעם ארום וואס טליך,

 קלייטען, זייערע אין סחורה ביסעל א נאך פראג קיין פאהרען
 אלע ווערט שטעדטיל דאס און איהם. ביי בעסער זיי געהמען
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 שוין זיך בויען מענשען פיל דען שענער, און גרעסער מאל
 ער און סטאנציעס. גרויסע מאכען און הייזער זייערע איבער
 זא- זיי אז סחורה, זיי גיט און געלד פיל דערויף זיי לייהט

 דער ביסלעך. צו אויסצ^הלען זיך זאלען און בעקליידען זיך לען
 פיל פאהרען עס און לייט. אלע זיי פון מאכט ער איז פלל

 פערקויפען. צו און האנדלען צו שטעדטיל דעם אין מענשען
 איהם גיבען און ליב זעהר איהם האבען שטאדט־לייט די און
 און לייט פאר געמאכט אלע זיי האט ער דען כבוד. גרוים אב
האנדעל. גרויסער א שטעדטיל דעם אין געווארען איז עס

 בעדארפט שטעדטיל דעם פון ק$מיםאר דער האט אמאל
 רעם אין געזעסען נישט איז קאמיסאר דער און סחורה ה$בען

 ער זאגט אזוי דארף. א אין געזעסען איז ער נייערט שטעדטיל
 פאהרען וועלען מיר און פוהר די איין פאן ,ש קנעכט: זיין צו

 איינקויפען וועלען מיר און אריין שטאדט גרויסער א אין
 פארוואס האר, "מיין—איהם: צו קנעכט דער זאגט סחורה".
 קאמי- דער "זאגט סחורה". שטעדטיל דיין אין נישט קויפסטו

 סחורה, קיין נישטא קיינמאל איז שטעדטיל מיין אין סאר:-״דען
 אג׳ אין פאהרען איך מוז סחורה, בעדארף איך אז תמיד, רען

 אין אז דאך, ווייסט דו דען קויפען, צו אריין שטאדט אנדער
 זעהר איז עס דען סחורה, קיין נישטא איז שטעדטיל אונזער
 ווייך איך דען זיי. צווישען עושר איין נישטא איז עם ארים,

ארימקייט". זייער אויף קוקען צו פון שטעדטיל דאס
 נישט איז עס האר, ליבער "מיין—קנעכט: דער זאגט

 א און מענש שענער א זעהר עושר, גרויסער א ארוים לאנג
 א אויסגעבויט האט ער מענש. פרומער א און חכם, גרויסער
 סחורה פיל האלט ער און קלייטען גרויסע און פאלאץ נרויסען

 בעהמען ארום, וואס שטעדטליך, אלע און מינים. אלערליי פון
 איהם ארום האבען שטאדט־לייט אלע און סחורה. איהם ביי

 היי- זייערע איבערגעבויט שוין האבען מענשען פיל און פרנסה
 נישט שוין עס וואלסטו שטעדטיל, אין קומען זאלסט דו וער.

געווארען." אנדערש גאר היינט איז עס דען דערקענט,
 מ ער זאגט דערהערט, דאס האט קאמיסאר דער אז
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 וועלען מיר און פוהר, די גיך שפאן און "אייל, קנעכט: ועם
 דאס אנקוקען וועל איך און שטעדטיל. אונזער אין פאהרען

 לאנג נישט איז ער וואס עושר, שענעם דעם און שטעדטיל,
 צו געווען מיאוס מיר איז אהער ביז דעץ $נגעקומען. אהין

 שוין זענען זיי אז היינט, אבער שטעדטיל, דעם אויף קוקען
 שענער, שוין זענען הייזער די און ארימעלייט אזעלכע נישט
קוקען". און פאהרען איך וועל

 שטעדטיל דעם אין קאמיסאר דער פאהרט באלד אזוי
 דער ווי עושר. צום גלייך איהם פערפיהרט קנעכט דער און

 דארט זעהט און קלייט אין איהם צו אריץ קומט קאמיסאר
 איהר, זאגט ער און פיזמו. ווער ער: פרעגט אזוי סחורה פיל
 זי הויבט אזוי שטעדטיל. דעם פון קאמיסאר דער איז ער אז
 פערוואונדערט אזוי שכל. גרוים מיט ריידען צו איהם מיט אן
 שענקייט איהר אויף און שכל גרוים איהר אויף זעהר זיך ער

 קיינמאל שטאדט־לייט די מיט האט ער דען צירונג. פיל מיט
 גע- זיי זענען ארימקייט זייער פון דען ריידען געקאנט גישט
 איד האנדעלט וו$ם דער איז: סדר דער פערנארישט. ווען

 פלע- זיי אבער סוחרים, מיט שטענדיג רעדט ער מחמת קלוג,
 פערנא- געווען זיי זענען דערום וואלד אין שטענדיג זיין גען

 ביי קויפט ער און סחורה פיל איהם ווייזט זי און רישט.
 פרעגט ער און הנאה. גרויס דערפון האט און סחורה איהר

 שטענדיג זיצט מאן "מיין—זי: זאגט מאן." דיין איז "וראו זי:
 טאג אין שעה צוויי נאר השי״ת, צו דינט און לערנט און

 ביז הארען דא ווילסט דו אויב ומתן. משא אין זיך ער מישט
 איהם." מיט ריידען און זעהן איהם וועסטו קומען, וועט ער
 דער אז אנגעקומען. איז ער ביז קלייט אין דארט הארט ער און

 זיך ער פערוואונדערט אזוי דערזעהן, איהם האט קאמיסאר
 שווארץ זעהר זענען שטאדט־לייט אלע די דען פנים, זיין אויף
 אבער סמאלע( אין געפארעט שטענדיג זיך האפען זיי >דען

 דער און אראיידעלער. ארן פארשויץ שענער א זעהר איז ער
 מים ער רעדט אזוי—ריידען, איהם מיט אן הויבט קאמיסאר

 ער פערוואונדערט אזוי דרך־ארץ. גרויס מיט און חכמה גרוים
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 "זינט זאגט: און לשון זיין מיט חכמה גרויס זיין אויף זיך
 דען געזעהן". נישט חכם איין אזוי נאך איך האב לעב איך
 קלאר איז ער דען ער: ווייס איהם, מיט שמועסט ער וואס אין
חכמות. אלע אין

 צו זאגט ארן איהם האלזט און איהם קושט ער און
 דאס געמאכט האסט דו דען זעהר, דיר דאנק "איך איהם:

 דע. מענשען. פאר מענשען די און שטאדט, א פאר שטעדטיל
 שטאדט דער פון דוכוס אונזער וויסען, זיי פריינד ליבער רום,
 נישט שוין קומט ער און זיינם איז פראג דען פראג. אין זיצט

 שטעדטיל. דאס פיינד האט ער ווייל יאהר, רויפיל פון אהער
 מיאוסע די און ארימקייט זייער וועגען נמאס איהם איז עס

 אויך זיץ איך און קאמיסאר איין דא בין איך און הייזער.
 לע- תמיד דוכוס דער פון הויף דער שטעהט דערום דא, נישט
 גיטער. אונזערע פון דארף איין אין גאר זיץ איך און דיג.

 און דוכוס דעם צו בריף א שרייבען איך וועל היינט אבער
 און שט^דט. אין דא ביזט דו אזוי ווי דערצעהלען, איהם וועל

 האסט דו און שטאדט. א פאר שטאדט די געמאכט האסט דו
 אהער קומען בודאי ער וועט אזוי לייט. פאר אלע געמאכט

 דיר ער וועט אזוי דערפאר, אבדאנקען דיר זאל ער דיר צו
מתנות". גרויסע געבען

 שען, זעהר איהם מיט זיך זעגענט קאמיסאר דער און
אתיים. פ^הרט און זעהר, איהם דאנקט און איהם, קושט און

 צו בריף א ער שרייבט אזוי אהיים, קומט ער ווי און
 דאס אז מעשה: גאנצע די איהם דערצעהלט און דוכוס דעם

 טרייבען שטאדט־לייט די און שען זעהר היינט איז שטעדטיל
 און סוחרים שוין זענען זיי נייערט סמאלע, קיין נישט שוין

 אויס זיי לייהט ער און עושר דעם פון האנד דער פון נאמנים
 אין איהם ביי זענען מענשען פיל און האנדעל אויף געלד
 פיל דא שוין איז עם און געוועלבן. זיינע אין און שטוב

 סחורה. נאך אהין שוין פאהרען סוחרים פיל און שענע הייזער
 אנקוקען אראבפאהרען צופלייס זאל ער דוכוס דעם בעט און
 מקבל תענוג גרויס וועסטו אזוי עושר, דעם מיט שטאדט די
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 שטאדט די אז זעהן, וועסט דו דען שטעדטיל, רעם פון זיין
 גרויסע די זעהן וועסט דו און פנים. אנ׳אנדער שוין האט

ווייב. זיין פון און עושר פון חכמה
 ליי" ער און דוכוס דעם צו אן קומט בריף דער ווי און

 קארע- די איינשפאנען גיך ער הייסט אזוי איבער, איהם ענט
 פאהרט און אריין. שטעדטיל דעם אין תיכף פאהרען און טע

 דעם אין ביידע פאהרען זיי און קאמיסאר דעם צו פריהער
 דעו־" און שטא־ט אין קומט דוכום דער נאר ווי און שטעדטיל.

 געהען מענשען די און הייזער שענע דא זענען עס אז זעהט,
 צום פאהרט און הנאה גרויס ער האט אזוי—אנגעטהון שען

אריין. קלייט אין עושר
 זעהר איהם זי נעהמט אזה קלייט, אץ קומט ער ווי און

 דאס אז פערשטאנען, האט זי דען כבוד, גרויס מיט צו שען
 אז געזעהן, האט זי ווייל שטאדט, דער פון דוכוס דער איז

 דער און אבגעגעבען. כבוד גרויס איהם האט קאמיסאר דער
 און זי לויפט באלד אזוי—מאן דיין איז וואו זי: פרעגט דוכוס
 דער פון דוכוס דער אז מודיע, איהם איז און מאן איהר רופט

 גע- פלייס צו איז "ער קלייט: אין איהר ביי דא איז שטאדט
 האט ק^מיסאר דער דען אונז, מיט זעהן זיך פראג פון קומען
 צו שטעדטיל דאס געמאכט האבען מיר אז געשריבען, איהם
 ער און אבדאנקען אונז געקומער אהער ער איז דערום לייט,
 געהט אזוי—באלד". קום דערום—אליין, דיר מיט זעהן זיך וויל
אריין. קלייט אין איהר מיט ער

 איהם ער קושט אזוי איהם, דערזעהט דוכוס דער ווי און
 געמאכט לייט צו איהם האט ער וואס זעהר, איהם דאנקט און

 קיינמאל אהער האב "איך איהם: צו זאגט און שטעדטיל ד^ס
 פרנסה זייער און ארימקייט זייער מחמת קומען געקאנט נישט

 שטענ־ געווען זיי זענען אזוי סמאלע, מיט געוועזען נאר איז
 קימען קאנען שוין איך וועל היינט אבער פערשמירט, דיג

 דוכוס דער און 'ריידען. זיי מיט ק$נען שוין וועל און אהער
 ער און חכמה גרויס זיין זעהט און עושר דעם מיט רעדט
 צו איהם בעט עושר דער און שעה. עטליכע איהם מיט רעדט



ז ן35 4םאלקם־שאפונ יודישער דער אין לבולים1לוס־1

 און וויין טייערן מים מכבד איהם איז און אריין שטוב אין ויך
עושר: צום זאגט דוכוס דער און מאכלים טייערע

 מחמת געווארען געקלעבט אזוי דיר צו איז הארץ "מיין
 אוועקפאהרען". נישט דיר פון גאר שוין קאן איך ליבשאפט,

 איד און נעכטיגען הויף זיין אין אדיין פאהרט דוכוס דער און
 רעדט און עושר צום פאהרען צו ווייטער ער קומט רערפריה

ער שיקט טאג דריטען דעם שעה. עטליכע איהם מיט ווייטער
געשטאנען איז ער בקצור, זיך. צו עושר דעם ברענגען צו

מיט געמוזט זיך ער האט טאג אלע און וואכען פיר דארט
גאר שוין האט ער דען איהם, מיט ריידען און זעהן איהם

 גע- ליב איהם ה^ט ער אויסקומען. געקאנט נישט איהם אהן
לעבען. אייגען זיין ווי האט

 איהם צו פאהרען צו געקומען ער איז וואכען פיר נ^ך
 אוועק- ניט גארנישט דאנען פון קאן "איך איהם: צו זאגט און

 דע-—לעבען נישט איך וועל דיר, אהן דען—דיר אהן פאהרען
 די מיט געשעפטען דיינע איבער מענשען איבער דא לאז רום

 קיין מיר מיט ארויס פאהר ווייב דיין מיט דו און קלייטען
 אין גיטער מיינע אלע איבערענטפערן דיר וועל איך און פראג.

 אב- זאלסט דו און שאפען. צו האבען זאלסט דו אז הענד, די
 שוס קיין און קאמיסארעס מיינע אלע ביי חשבון נעה׳מען
 וויסען, דיין אהן פערקויפען טארען נישט מען וועט תבואה

 גע- אויך דיר וועל איך און מעקלעריי. האבען זאלסט דו כדי
 הוצאה, דער אויף בעדארפען וועסט דו וואם הויף, פון בען

 ה^לץ מיט דירה א געבען דיר וועל און תבואה. מיני כל היינו,
 פערדינען וועסט דו וואט און ליכט. מיט וואסער, מיט און

 א דארט מאכען וועסט דו אויך אוועקלעגען. וועסטו חוץ, א
 וועלען מענשען מיינע אלע מיט איך און וויין־שענק גרויסען

 מיין אויף געבען אכטונג זאלסט דו נאר וויין. נעהמען דיר ביי
 קעהרען דערפער איהרע אלע מיט פראג שטאדט די דען גוטס.
 און חכם גרויסער א בתט דו איין, זעה איך און מיר. צו אלע

 זיין געטרין און זיין עהרליך וועסטו מסתמא—צדיק, גרויסער א
געשעפטעך. מיינע אין
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געבליבען. אזוי איז עם און
 ער און נאמנים געשעפטען זיינע אין געלאזט האט ער

 און פראג. קיין דוכום דעם מיט ארוים זענען ווייב זיין מיט
 צו איהם האט ער אז פאפיר, איין געגעבען איהם האט ער

 קא־ גרעסטער דער איז ער גוטער. זיינע אלע איבער שאפען
 קאמי־ אלע איבעד חשבון אבנעהמען בעדארף ער און מיסאר

 און פאלאץ. גרויסען א געקויפט איהם האט ער און סארעס.
 געלד פיל און עסען אויף תבואה פיל געשיקט איהם האט ער

 און חשוב. זעהר איהם ביי איז עושר דער און הוצאה. אויף
 שפע גרויס האט ער און וויין-שענק. גרויסען א זיך מאכט ער

 איהם ביי נעהמען מענשען זיינע אלע מיט דוכוס דער דען
 דעם צוליב נעהמען לייט גרויסע מענשען פיל אויך און מיין•,

 ליב; איהם האבען וואס מענשען, אנדערע אויך אזוי און דובוס,
 דערום—צדקה פיל גיט ער און פרומער א זעהר איז ער דען
 זיצט ער און שטאדט. גאנצער דער ביי חשוב זעהר ער איז

 זיך ער מישט טאג אין שעה צוויי נאר לערנט, און שטענדיג
 רעם פון חשבונות די אויף אכטונג גיט און ומתן. משא אין

נאמנות. גרויס מיט זעהר טהוט און דוכוס
 און וויין־שענק דער פון נאמן דער אריין קומט אמאל

 *רענד טויזעבד אב איהס געהט עס האר, "מיין איהם: צו זאגט
 האב איך נאר גע׳גנב׳עט, נישט בודאי זיי האב איך און לעך

 נישט, ווייס איך אב; געהט עם אז איך, זעה חשבון, א געהאט
 *עמי דיר איז "טאמער עושר: דער זאגט אזוי איז". דאס וואס
שולדיג?" צער

 זאל עמיצער אז נישט, געדענק איך—נאמן: דער ז$גט
 גאר קאן עם וויין. פאר רענדלעך טויזענד זיין שולדיג מיר

זיין". נישט
 פער׳• און נאמן דעם אויף ברוגז זעהר איז עושר דער

 דען געלד, פיל אזוי אבגעהן ז$ל עם אז זעהר, זיך חידוש׳ט
 נישט בודאי האט ער אנ׳עהרליכער, איז נאמן דער ווייס, ער

 נאכאמאל חשבון נאר, "געה איהם: צו זאגט ער און גע׳גנב/עט.
$זוי". זיין גורנישט קאן עס דען איבער,
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צארנדיג. זעתר אוועקגעגאנגען נאמן דער איז
 און בישאף דעם פון קוויטעל א אן קומט דערווייל

 טוי- שולדיג שוין דיר בין איך ווי אזוי נאמן. צום שרייבט
 אב" נישט נאך דיר האב איך און וויין פאר רענדלעך ־ענד

 דע- באל, גרויסען א מאכען איך בעדארף מארגען און צוגעבען
 קליי" א אין און בעל דעם אויף וויין געבען מיר זאלסטו רום
 דער ווי בעצאהלען. אינגאנצען דיר איך וועל ארוס צייט נער

זעהר זיך ער פרעהט אזוי קוויטעל, דאס איבער לייענט נאמן
 צו זאגט און בעל־הבית צום שמחה גרוים מיט אדיין לויפט און

האב איך דען דא, שוין זענען רענדלעך טויזענד "די איהם:
 רענ־ טויוענד שולדיג מיר איז בישאף דער אז פערגעסען, גאר

 זעדר ער ווערט אזוי קיויטעל. דאס איהם ווייזט און ילעך"
וויין קיין מעהר שוין איהם "ניב נאמן: צום זאגט און ברוגז
רענדלעך, טויזענד די אבגעבען דיר וועט ער אז דען נישט,

בארגען". ווייטער איהם וועסטו
 "געה בישאף: דעם פון שליח צום נאמן דער זאגט אזוי

 מעהר שוין איהם הייסט בעל־הבית דער אז האר, דיין זאג און
 טוי- די אבגעבען פריהער וועט ער ביז געבען נישט וויין קיין

שולדיג". איז ער רואם רענדלעך, זענד
 אזוי בישאף. דעם דאס זאגט און געהט שליח דער און

 ווייל וויין-שענקער, דעם אויף ברוגז זעהר בישאף דער ווערט
 ווידער און לייט. פיל פאר געווען מביש זעהר איהם האט ער
 דארף מארגען אויף און וויין קיין בארגען נישט אים וויל ער
 וועט אזוי נישט, עד האט געלד קיין און באל איין מאכען ער
 איהם ביי נעהמט ער דען לייט, גרויסע פאר ווערען מביש ער

 אמאל מיט איהם ער בעצאהלט דערנאך און בארג אויף תמיד
 מכוין נאר זיך ער געבען-איז נישט איהם ער וויל היינט און
 קא- יצום ער געהט דערום ווערען, מביש מארגען זאל ער בדי

 מעשה גאנצע די איהם דערצעהלט און שטאדט דער פון מיסאר
 וויין- דעם אין זיין נוקם זיך זאל ער זעהר איהם בעט און

זיין. מביש איהם געווען מצוין זיך האט ער דען שענקער,
פען.1ר איהם קאמיסאר דער באלד שיקט אזוי
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"דער זאגט: און וויין־שענקער צום קומט שליח דער ווי
וויין- דער ווערט אזוי—צארן" גרויס מיט איהם רופט קאמיסאר
שליחד צום זאגט און ק$מיםאר דעם אויף ברוגז זעהר שענקער

נישט איהם צו וועל איך אז קאמיסאר, דעם צו זאג ,געה
 זאל ריידען, עפעס מיר מיט דארף און וויל ער אז נאר געהן,

מיר". צו קומען ער
 רייד, די קאמיסאר דעם זאגט ארן קומט שליח דער אז

 און וויין-שענקער דעם אויף ברוגז זעהר ער ער ווערט אזוי
 גע- מיט איהם ברענגט און "געהט קנעכט: עטליכע צו זאגט

 האט ער דען קייטען, אין שליסען איהם ורעל איך און וואלד,
געזידעלט". מיך

 איהם, זאגען און וויין־שענקער צום קומען קנעכט די ווי
 קאמי־ צום געוואלד מיט נעהמען איהם געקומען זענען זיי אז

 איז ער פארוואס קייטען, אין שליסען איהם וועט ער און סאר,
 געזי- נאך איהם האט און געקומען נישט איהם צו תיכף אזוי

 צו געהן מעג קאמיסאר דער געזאגט ה^ט ער דען דעלט,
איהם.

 צו זאגט און קאמיסאר דעם פון זעהר ער לאצט אזוי
 מיינעטוועגען, פון קאמיסאר דעם זאגט און "געהט קנעכט: די
 איהם ביי בעדארף איך דען מיר, צו קומען תיכף זאל ער אז

 דע" שאפט ער וואט גוטס, דוכום דעם פון חשבון אבנעהמען
 קאמי- אלע אז דופוס, דעם פון פאפיר א האב איך דען רויף,

חשבון". אבגעבען מיר בעדארפען דוכום דעם פון סארעס
 קאמיסאר, דעם דאס דערצעהלען און געהען קנעכט די ווי

 וויין־שענקער. דעם צו באלד לויפט און דערציטערט ער ווערט
 ,זיי איהם: צו זאגט און איבער שטארק זעהר איהם בעט און
 אזוי ביזט דו אז געוואוסט, נישט האב איך דען מוחל, מיר

 אזעלכע געזאגט איך האב דערום דוכום, אונזער ביי חשוב א
 אז וויסען, ווייטער שוין וועל איך דית אויף רייד שלעכטע

 פון גרעסער פיל ביזט דו—כבוד אבגעבען דיר בעדארף איך
מיר.

 און חרפה גרויס מיט אהיים געהט קאמיסאר דער און
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 איך דען טהון, גארנישט איהם קאן "איך שאף: בי דעם צו זאגט
איהם". פאר מורא 2$ה

 דעם אויף בעם גרוים מיט אוועק געהט בישאף דער און
זיין". נוקם איהם אין מיך מוז "איך זאגט: און יויין־שענקער

פסח. צו נאהנט געווען איז דאס און
 זאל ער אז נוצרי, א מיט אב בישאף דער שמועסט אזוי

 8 נוצרי, געשטאכענעם א אינטערווארפען וויין־שענקער רעם
 קעלער, א אין איהם ביי אריינווארפען דאס זאל און קליינעם.

 אויף באלעגערן מען וועט דערנ^ך און קאמער. א אין אדער
 זאגען, מען וועט אזוי געפינען. איהם וועט מען און שטוב זיין
 בלוט האבען בעדארף ער דען געשטאכען, איהם האט ער אז

 יודען אז זאגען, נוצרים די פלעגען אמאל דען פסח, אויף
 אין זיך מיר וועלען אזוי פסח, אויף בלוט האבען דארפען

עולם־הבא. האבען וועסטו דערפאר און זיין נוקם איד.ם
 גע־ איז און געפאלגט, בישאף דעם האט נוצרי ז־ער און

 אזוי שלאף. קינד איין געווען איז איהם ביי און אהיים. גאנגען
 אריינגעווארפען איהם האט און געשטאכען באלר איהם ער האט

 איז עס אז און קעלער אנ׳אפענעם אין וויין־שענקער דעם צו
 וויין־שענקער דער און פסח, פון נאכט ערשטע די געקומען

 געקומען איז אזוי פרעהליך, זעהר הסיבה-בעט דעם אויף זיצט
 אויף ארומגעפאלען זענען און מענשען פיל מיט בישאף דער
 און קליינעם, דעם נוצרי געיהרג׳עטען דעם זוכען צו הויף זיין

 וויל באלד אזוי קעלער. אין איהם ביי געפונען איהם האבען
 אין שליסען איהם און וויין־שענקער דעם נעהמען בישאף דער

 שיקט און געווארען געוואהר איז דוכוס דער אבער קייטען.
 דען זאך, שום קיין טחון נישט איהם זאל ער אז בישאף, צום
 צום בעדארפען וועט מען ווען און ערוב איהם פאר איז ער

 נישט זיך פערלאזט ער אין צושטעלען. איהם ער מוז משפט,
 דעם מיט מלך דעם אויף נאר קיינעם, אויף משפט׳ן צום

 דופיס דער דען משפט, דעם משפט׳ן זאלען זיי אז פויפסט,
 וועט. ער—מאן אנ׳עהרליכער איז וויין־שענקער דער אז ווייס,
בלבול. א איז עס נייערט גנב׳ענען, נישט קינד קיין בודאי
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 ער נאר הפיסה, אין נישט איהם זעצט בישאף ער
 אנטליי• נישט זאל ער אז שטוב, זיין ביי ווארט איין שטעלט

 און פויפסט מיט מלך דעם רופען שיקט מען און *ען.
משפט. דעם פסק׳ענען אראבפאהרען זאלען זיי זיי, בעט מען

 זי׳ דען עושר, דעם פאר בעטען שטאדט גאנצע די און
 פרומער א זעהר איז ער ווארום ליב. זעהר אלע איהם האבען

 איהם. פון פרנסה האבען יודען אלע בעל־צדקה. גרויסער א און
 זעהר איז ער דען טובות, גרויסע שטאדט אין טהוט ער און

 האט דוכוס דער און שטאדט. דער פון דרכוס דעם ביי חשוב
 לערנט און שטענדיג ער זיצט אויך לעבען. זיין ווי ליב, איהס

צדיק. גרויסער א איז און
 האט שטאדט דער פון רב דער אריה, גור דער אויך

 זא? ער אז השי״ת, צו בעט און איהם פון יסורים גרויס זעהר
 פאסט אריה גור דער און בלבול. דעם פון העלפען עושר דעם
ווייזען. דערויף אנ׳עצה עפעס זאל ער אז דערויף, תענתים פיל

 ביי• שלאפען. געלייגט אריה גרר דער זיך האט אמאל
 פון געהאט יסוריס גרויסע זעהר ער האט שלאף אין גאכט
 און ביינאכט אריה גור דעם מודיע מען איז אזוי בלבול. דעם
 נאר זארגען, צו און פאסטען צו אויף "הער איהם: זאגט מען

 הייסט איינער, דא איז דארט שטאדט. דער אין פאהרען זאלסט
 אר־ ער זאקען־מאכער. לייבעלע איהם ררפט מען לייב, ר׳ ער

 ליי־ דער זיך. ער שפייזט דערפרן פערקויפט. און זאקען בייט
 נישט דערצו קיינער קאן ווייטער העלפען איהם קאן בעלע

העלפעך.
 נעהמט און אינדערפריה אויף אריה גור דער שטעהט אזוי

 און אריין. שטאדט דער אין גלייך פאהרט און פוהר א גלייך
 לייבעלע אויף פרעגט און אריין שטאדט אין גלייך קומט ער

 טויג "וואס געלעכטער: מיט איהם צו מען זאגט זאקען־מאכער.
 לאזען זיך דארפט איהר זאקען־מאכער, לייבעלע דער אייך

 פראסטער א גאר איז ער דען זאקען, איהם ביי ארבייטען
איהם? איהר בעדארפט וואט אנ׳ארימאן, און מענש

 איך וואס אייך, ארט ,וואם זיי: צו זאגט אריה גור דער
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זיצט." ער רואו נאר, טיו ווייזט איהם, בעדארף
 א אין לעיר מחוץ זיצט ער אז איהם, מען ווייזט אזוי

$רימאץ. גרויסער א איז ער און שטובל קליין
 און איהם, צו אריין אליין געהט אריה גור דער און

 איהר טהוט "וואס זאגט: און שלום איהם גיט לייבעלע דער
 עפעס אייך צו בעדארף "איך—אריה: גור דער זאגט דא?"

האבען".
 פאר א איהר בעדארפט "ט$מער איהם:- צר ער זאגט

קריפען". זאקען
 מעשה. גאנצע די איהם דערצעהלט און "נייין!"—ער ז$גט

 קאן "איך—זאגט: און דערפון זעהר לאכט לייבעלע דער און
 אזוי צו איך קום ווי אבער ארבייטען, ז$קען נאר נישט, מעהר
 א מיט און מלך א מיט ריידען קאנען ז$ל איך מעשה איין

 קיין איז "עם—איהם: צו זאגט אריה גור דער אבער פויפסט".
 צדיק גרויסען א זיין מציל ד$ וועט איהר דען נישט, תירוץ

 העלפען, איהם ק^יט איהר אז דערוואוסט, מיך האב איך און
 דרינען טהון איהם זאלט איהר אז יושר, א בודאי איז דערום

 אייך אויף איך בין—נישט איהר ווילט טאמער און טובה. א
פראג". פון אריה גור דער בין איך דען—גוזר

 פאהרט איהר "רבי, איהם: צו לייבעלע דער זאגט אזוי
 צו געהן וועל איך זיין, דארטען שוין וועל איך און אהיים

 ערב און שבועות. אום זיין ערשט וועט משפט דער דען פוס,
 וועט הילף ג^טס מיט און פראג. אין זיין איך וועל שבועות

 באמת זיך איז ער דען משפט, דעם פון ריין זיין יהודי דער
שולדיג". גארנישט

 פאהרט און איהם מיט זיך געזעגענט אריה גור דער און
 שוין וועט עושר דער אז בשורה, א דארט זיי זאגט און אהיים

 זיי ער זאגט אזוי רוי נאד ווערען. געהאלפען הילף גאטס מיט
 זיין וועט עס גורנישט, "זארגט זיי: זאגט ער נאר בישט.

רעצט".
 שבועות ערב היים דער פון ארויס געהט לייבעלע דער

 טבעגעגענ פראג פון ווייט נישט וועג. דעם אויף געהט און
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 דעם צר פראג קיין פאהרט ער פויפסט. דעם פאהרען ער
 הייסט אזוי ארימאן, דעם גערן זעהט פויפסט דער אז משפט.

 אהץ רואו און ביזטו "רואו איהם: פרעגט און שטעלען זיך ער
געהסטו?"

 געה. איך און יהודי א בין איד,ם:-"איך ער ענטפערט
שבועות". אויף פראג קיין

איהם: צו פויפסט דער ז§גט אזוי
 אין זיין גיכער וועסטו אזוי מיר, מיט אויף זיך "זעץ

פראג".
 זיך ביי אנ׳עניו איז פויפסט א אז איז, סדר דער דען

 זיך זעצט ארימאן דער לייבעלע דער און •רחמנות, בעל א און
א־הם. מיט

 פרעגט פויפסט דער ביידע. זיי ריידען וועג דעם אויף
פראג". קייץ בעדארפסטו "רואם ארימאן: דעם

קלייניגקייט". איין האבען בעדארף "איך—ער: זאגט
 פאהרסטו "וואס—פויטסט; דעם פרעגט ארימאן דער און

אנ׳עסק?" פאר האבען דארט בעדארפסטו וואס פראג, קיין
 דער רואם אנ׳עסק, מכח פאהר "איך—פויפסס: דער זאגט

 פאר גע׳הרג׳עט האט יהודי דער יהודי. איין מיט האט בישאף
 דאם ארויסגענומען איהם ביי האט און נוצרי קליינעם א פסח

 בעדארף געכאפט, עס האט בישאף דער און פסח. אויף בלוט
 איז יהודי דער דען דין, דעם פסק׳ענען מלכות דעם מיט איך

 דער זיך האט דערום פראג, פון דוכום דעם ביי חשוב זעהר
 בלבול. א דאס איז טאמער דען אונז, אויף פערלאזט דוכוס

אמת". דעם דערקלערען מיר רועלעץ דערום
 דעם מכח פאהר "איך—איהם: צו ארימאן דער זאגט

 אז פויפסט, דעם שטארק זעהר ארימאן דער בעט אוץ בלבול".
 פויפסט דער און איהם. אהן משפט צום געהן נישט זאל ער

צו. איהם זאגט
 פא- זיך געהען און אריין שטאדט אין זיי קומען אזוי

 און סטאנציע גרויסע א צו פערפאהרט פויפסט דער באנדער.
 צו זאגט און אריה גור דעם צו אדיין געהט לייבעלע דער
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זיין". ט5רע גאר אי״ה וועט עס דען נישט, זיך "שרעקט איהם:
 תליה א געמאכט )מען( האט איגדערפריה מארגען און

 זאגט פויפסט דער $בער פויפסט. דעם רופען שיקט מען און
 דעס צוגעזאגט האט ער ווארום געהן, נישט נאך קאן איך

 דער אז און איהם. אהן געהן נישט זאל ער אז ארימאן,
 זיך האט און משפט דעם פון ארט דעם צו געקומען איז פויפסט
 אויך איז ארימאן דער און מלך. דעם מיט משפט צום געזעצט

 אויך זענען בישאף דעם מיט דוכוס דער און געקומען אהין
געקומען.

 דען דאס איז זיי: פאר זעהר שרייט בישאף דער און
 מעג דופוס דעם ביי חשוב א איז ער באשר געווארען, געהערט

 קיגד דאס גע׳הרג׳עט האט ער דען נוצרי. א הרג׳ענען ער
הרג׳ענען. איהם מען בעדארף דעס-דערום פון

 ז§גנ^ און ארימאן צום פויפסט דער אום זיך קעהרט אזוי
איהם: צו

זאגסטו?" "וואם
 אויסווייזען, אבער דיר וועל איך אז ארימאן: דער זאגט

 האט בישאף דער נאר גע׳הרג׳עט, נישט האט יהודי דער אז
 דעם אונטערווארטען איהם זאל מען און הרג׳עבען געהייסען

יהודי.
 וואס משפט, דעם—פויפסט דער זאגט—זיין וועט וואס—"

טהרן". איהם מען וועט יהודי, דעם טהון בעדארף מען
מיר". מיט "קומט—לייבעלע: דער זאגט אזוי
 געהען מענשען פיל אויך זיי. פיהרט לייבעלע דער און

ארימאן. דעם פון חידושים די זעהן
אין קינד טויטע דאס וואו דארט, זיי פיהרט ער און

טרונע. דער פון ארויסנעהמען איהם הייסט ער און בעגראבען.
זעצען. איהם זיך ער הייסט אזוי ארוים. איהם נעהמט מען און
אויף". זיך זעץ דיר, לעבען שטעהט ווער "זעהסט זאגט: און

"וואס אידם: צו ער זאגט אויף. זיך ער זעצט אזוי
געשאכטען". דיך האט עס ווער זאג עווייגסטו?
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 איהס מיט איז עם ווי דערצעהלען צו אן ער הויבט אדי
געווען:

 שלאף בין איך און געווארען קראנק בין איך ווי "אווי
 צו געקומען איז בישאף דער ווי געזעהן, איך האב געווען

 צו דיר זאג "איך איהם; צו זאגט אין פאטער מיין צו געהן
 זאלסט דו און קינד דיין שטעכען זאלסט דו אז הבא, עולם

 מביש מיך האט ער דען וויין-שענקער, דעם אונטערווארפען עס
 איז ער דען שטארבען, בלוין זיך וועט קינד דיין און גאווען
 פאטער מיין איבער ער האט רייד פיל נאך און שלאף". זעתר

 האט ער ברז געבעטען, שטארק זעהר איהם האט און גערעדט
 שרייען זעהר אנגעהויבען איך האב אזוי איבערגערעדט. איהם

 פון איהר ווילט וואס מיר. צו איהר האט וואס וויינען: און
 געהאלפען נישט האט עם אבער שולדיג. איך בין וואס מיר.
 גע- נישט מיך האט פאטער מיין און בעטען מיין וויינען, מיין

 גע- בין איך און מעסער. א אנגעשארפט האט ער און הערט
 ריהרען. געקאנט נישט מיך האב איך היץ; גרוים אין לעגען

 און מעסער מיט׳ן צוגעגאנגען מיר צו פאטער מיין איז אזוי
 געוועץ, איז מיר מיט ווייטער וואם און געשטאכען. מיך האט
 געהערט איך האב דאס באר נישט. שוין איך ווייס דעם, נאך
געזעהן". און

 זיך לעג היינט "נו איהם: צו לייבעלע דער זאגט אזוי
פרעגען". נישט מיין שוין דיך בעדארף מען צוריק, אנידער

טויט. ווידער בלייבט ער און אנידער זיך לעגט ער און
 ערד דער אין צוריק אריינלעגען אידם ער הייסט אזוי

פריהער. ווי טרונע דער מיט
 "נו, פויפסט: דעם מיט מלך צום זאגט לייבעלע דער און

 ער אז גענוג, נישט בישאף, דעם אויף היינט איהר זאגט וואס
 געוואלט נאך ער האט הרג׳ענען, געהייסען איהם האט אליין
אוועקברענגען". אויך יהודי דעם

 געהייסען, פויפסט דעם מיט מלך דער האט באלד אזוי
 הענ" קינד דעם פון פאטער דעם מיט בישאף דעם זאל מען אז
תליה. זעלביגער דער אויף גען
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 ליי. דער וואס מעשה, די אויף זיך וואונדערן אלע און
 געווא- גרויס זעהר ער איז נ$כדעם און בעוויזען. האט בעלע

אנגעטהון. כבוד גרויס איהם האט מען און מלך דעם ביי עןר

7111

 דער אין זענען בלוט־בלבולים די מיט לעגענדעס די
 פון פערזאן דער מיט נ$ר נישט פערבונדען פאלקס-פאנטאזיע

 בעל- אנדער אנ פון פערזאן דער מיט אויך נאר מהר״ל, דעם
 גרע- דעם פאפולערערען, און לעגענדארישערען א סך א מופת,

 ווע־ וואס עש״מ(,3) בעל־שם־טוב ישראל ר׳ חסידות, פון דער
 אהן דערצעהלט פאלק אין ווערען ומופתים אותות זיינע גען

 ווי דערצעהלען, וואס לעגענדעס, די אבער מעשיות. שיעור א
 א טראגען בלוט-בלבולים, אויפגעדעקט האט בעש״ט דער אזוי

 מהר״ל. דעם וועגען לעגענדעס די ווי כאראקטער, אנדערן גאנץ
 דער עלילת־דם דאס איז מהר״ל־לעגענדעס די אין ווען בשעת

 בעש״ט- די אין בלוט-בלבולים די שפילען פונקט, צענטראלער
 שטעלט לעגענדע די און ראלע, צווייט-ראנגיגע א געשיכטען

 וויפיל אויף פיל, אזוי אויף נאר אב עלילת־דם דעם אויף זיך
 די כה, וואונדערטהוערישען דעם פרייזען צו נויטיג איז דאס

 בעל-שם- פון מאכט גייסטיגע די און פאראויסזאגונג נביאישע
טוב.

 דעם מיט געשיכטע "שרעקליכע די אנ-סקי ברענגט )ד$
 "גע- די ,1900 ווארשא ישועה״, ״מבשר פויפסט״-פון און עושר

 צו- אומגעקומענע אומשולדיג די און בעש״ט דעם מיט שיכטע
 ,1881 ווארשא—מעשיות״ ספורי ״ספר פון—אנ׳עלילת־דם״ ליב
 —בער״ דעם און בעש״ט מיט׳ן געשיכטע ״וואונדערליכע די

מעשיות". "ספורי דיזעלבע פון
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X^

טוב. שם בעל מיט׳ן מעשה א

 קדושים די און בלבול א נע״ה געותן איז פאיוילטש אין
 און ארום שטעדט אלע פון אין געווארען נהרג בעו״ה זענען
 גע- איז עם געווארען. אנטלאפען אלע זענען פאי,ילטש ארוס
 געוואלט האם מקארטשוב דוד רב הרב בלבול: שארפער א ווען

 מעזבוז. קיין געפאהרען ער איז וואלאניי, קיין אנטלויפען
 האט מאל עטליכע און איינגעהאלטען שם בעל דער איהם ה$ט
 אז דערנאך ווערען. ניצול וועלען זיי אז געזאגט, בע״ש דער

 צו בריף א געקומען איז געווארען, נהרג בעו״ה זענען זיי
 מעזבוז אין געווען איז דוד רבי דער און הנ״ל דוד מו״ה

 מען אז געשטאנען, איז בריף א אין געווארען געוואהר ער איז
 אום געווען איז עס אנגעטהון. יסורים גרויסע פריהער זיי האט
 ער אז געווען. אומעטיג זעהר שם בעל דער איז שבת ,ערב
 און געוויינט זעהר ער האט אריין, מקוה אין געקומען איז

 אזוי ציטערניש, גרויס מיט מנחה דאוונען געשטעלט זיך האט
 אויפהוי- געקאנט נישט קאפ קיין האבען לייט זיינע אלע אז
 שבת קבלת צו קומען וועט עם אז געמיינט, זיי האבען ען.2

 געווען שבת מקבל האט ער אבער שמחה, האבען ער וועט
 אז געוויין. מיט קדוש געמאכט האט און ציטערניש. מיט אליך

 אוועקגע- ער איז טיש, דעם ביי רגע א געזוימט זיך האט ער
 געלעגט זיך האט און שלאפט ער וואו חדר, זיין אין גאנגען

 האט מען לאנג. גאנץ געלעגען אזוי ער איז ערד. דער אויף
 הויז־ דאם און אורחים די *געווארט. לאנג זעהר איהם אויף

 אריין שטוב אין געקומען איהם צו איז ווייב זיין און געזינד
איהר: צו ער זאגט אויסגעהן. וועלען ליכט די איהם זאגט .און



147 4לקם־שאפונ^6 יודישער דער אין ולים3ל1לגט-1

וויי• איז בע״ש דער און אוועקגעהן. און אבעסען זיי לאזען
דעם מיט פיס, און הענד די מיט אויסגעשפרייט געלעגען טער
האט און מקארטשוב דוד רבי הרב געקומען איז אראב. פנים
סוף דער וו$ס זעהן זאל ער מהיר, דער ביי געשטעלט זיך

 איו שפאלט. א געווען איז מהיר דער אין ווארים זיין, וועט
 האט געדויערט לאנג האט עס שטעהעבדיג. געווארען מיד ער
 האט אדן טהיר דער ביי געשטעלט און בענקעל א גענומען ער
 דא וו^ם סוף, דעם זעהן זאל ער טהיר לעבען געזעצט זיך

 רבי האט נאכט האלבע ארום געקומען איז עם מהון. זיך וועט
 דעק ווייב, צום געזאגט ראט שם בעל דער אז געהערט דוד
 גע־ ליכטיג שטיבעל ד$ס איז רגע א אין פנים. דיין צו דיר

 די ארוים מהיר דער פון שפאלט דער דורך איז עם ווארען.
 און עקיבא רבי הבא ברוך געזאגט שם בעל דער האט שיין.

 שש בעל דער האט הבא. ברוך נעמען זיי ביי קדושים אלע צו
 זאלט איהר גוזר אייך אויף בין איך קדושים: די צו געזאגט

 די האבען כענאטאר. דעם צורר דעם אן נקמה א טהון געהן
 ארויסגעהן מיין נישט שוין זאל עם געבעטען איהם קדושים

 זאלט געזאגט האט איהר וואם און ווערטער די מויל אייער פון
 כח. אייער פון גארנישט ווייסט איהר ווארים זיין, מבטל איהר
 גע- איז געווען שבת מקבל ואט איהר אז וויסען, זאלט איהר

 אלע זענען און וועלטען אלע אין רעש גרויסער א ווארען
 נישט האבען מיר און היכלות אלע פון געווארען אנטלאפען
 העכערע אין געקומען זענען מיר בעדייט. דאס וואס געוואוסט

 מהמת געווארען אנטלאפען אויך דארט פון מען איז היכלות
 דאס וואס געוואוסט, נישט אלץ האבען מיר און רעש גרויס

 היכל הויכזגן גאנץ א אין געקומען זענען מיר ביז איז איז.
 די שטיל מאכט גיכער אראב געהט געזאגט: אונז צו מען האט

 דער- מיר וועלען היינט שם. בעל ישראל רבי פון טרעהרען
 גע- האבען מיר וואס יסורים, אלע וויסען זאלט איהר צעהלען

 אונן האט הרע יצר דער און יתברך השם .קדוש אויף ליטען
 אוועקגעשטוי- איהם האבען מיר מחשבה. אונזער געווען מבלבל
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 ציי- א געמאכט אונז ביי פארט ער האט הענד ביידע מיט גזען
 קומען געמוזט מיר האבען דעם איבער מחשבה. דער אין בען
 חיסורים כל און צער ליידען שעה האלבע א אויף גיהבום אין

 אקע- אן גישט זיך הויבט געליטען האבען מיר וואס שבעולם
 האלבער דער אויף געהאט האבען מיר וואס יסורים, די גען

 האבען עדן, גן אין געקומען זענען מיר אז גיהנום. אין שעה
 שונאים אונזערע פון זיין נוקם זיך וועלען מיר געזאגט מיר
 ע_ג טייצ ייןז טניש נאך איז עס געענטפערט: אונז מען האט

 איהר מוזט תיכף, זיין נוקם פארט זיך ווילט איהר אויב קומען.
 גע- מיר האבען וועלט. דער אויף אמאל נ$ך ווערען מגולגל
 בע־ זענען מיר אז יתברך השם דאנקען און לויבען מיר זאגט:

 גרויסע ;געליטען האבען מיר און השם קדוש אויף שטאנען
 וועלען מיר אז היינט און שעה האלבע א גיהנום אין יסורים
 שפל וועט ווערען, ערגער מיר וועלען טאמער ווערען מגולגל

 טהון נישט זאלען מיר בעסער איז אונז. פאר זיין שלעכט און
 בעטען דערום ווערען. מגולגל נישט זאלען מיר און נקמה קיין
 דא האט איהר וואס רייד, די זיין מבטל זאלט איהר אייך מיר

 שם: בעל דער זיי פרעגט טהון. נקמה זאלען מיר אז גערעדט
 אז אויסנעזאגט, נישט הימעל דעם פון מיר מען האט פארוואס

 אויס- פערקעהרט זיך האט עס ווערען. גע׳הרג׳עט וועט איהר
 געהאט, מורא אויבען האט מען געזאגט: זיי ה$בען געוויזען.

 שטארקען זעהר זיך איהר וועט זיין מודיע אייך וועט מען אז
 וואלט עס אבער גזירה. די זיין מבטל איהר וועט הפילות, מיט

 מודיע נישט אייך מען האט דעריבער געווען. צרה גרעסערע א
געווען.
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 זענען וואס בלוט־בלבולים, וועגען לעגענדעם פארהאן
 די פון גואל אלם בעל־מופת. שום קיין מיט פערבונדען :ישט

 אדער פאר זיי אין קומט בלוט־בלבול פון קרבנות אומשולדיגע
מלאך. א אדער בשר־ודם פשוט׳ער !ן

 מיט געשיכטע שרעקליכע "די אנ-סקי ברענגט )דא
 ,1900 ווילנא ירושלים״ "ספורי ספר פון—וחין״ פלאש דער
 קיסר, פראנצויזישען מיט׳ן געשיכטע וואונדערליכע "די אדן

 בע- נעגעל מיט פעסער אין יודען די אריינגעזעצט האט יואס
.1900 ווארשא תמימים״, ״צדקת סכר פון—של$גענע"

X^

 מעהר נישט אויס מאכען לעגענדעס געבראכטע דא די
 וואס פאלקס־שאפונגען, ציקל דעם פון טייל קליינעם א ווי

 דאזיגע די חוץ א אויך אבער עלילת־דם.—איז טעמע זייער
 שיעור א אהן פאלקס-מאסע יודישער דער אין צירקולירט ווערק,

 פערפאסט אויך זענען וואס געשיכטען, און לעגענדעס מעשיות,
 קאשמארפולע אזעלכע פון איינדרוק דעם אונטער געווארען

 דא• די צווישען אז איז, כאראקטעריסטיש רדיפות. און גזרות
 וועגען לעגענדעס און מעשיות אפט זיך טרעפען ווערק זיגע

 קינדער. יודישע טויטגעשלאגען האבען קריסטען אזוי ווי דעם,
 דייטשער א אין ערגיץ אז דערצעהלט, אזא לעגענדע איין

 זיי און קונדעד יודישע געכאפט )!( סטודענטען האבען שטאדט
 בעל- א צדיק, א פערבייגעפאהרען איז טייך. אין געטרונקען

 קינדער די אויסצושפייען טייך דעם בעפוילען ער האט מופת,
 דער דערטרענקער. די איינשלינגען און אומבעשעדיקטערהייד

 איז וואס קיגד, א ווען איינמאל, אבער געפאלגט. האט טייך
 דער" דך האט אריין, טייך אין געווארען אריינגעשליידערט
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 און גרימצארן אין אריינגעקומען בעל־מופת דער איז טרונקעץ,
 גע- אויסגעריסען גלייך טייך דער איז טייך, ד?;ם פערשאלטען

 אנ׳• אין געווארען פערשליידערט און געלעגער זיין פון ווארען
 זעהר איז וועלכע לעגענדע, צווייטער א אין ריכטונג. אנדער

 פריץ פוילישען א וועגען זיך דערצעהלט פאלק, ביים פאפולער
 שווארצער א אין פערווארפען זיך כלעגט וועלכער מכשף, א

 קרעטש- זיין פון קינדער ניי־געבוירענע די געשטיקט און קאץ
 גע־ געוואהר דערפון איז בעש״ט דער ברית. זייער ערב מער

 גאג־ א זיין אויף זיינע תלמידים די געהייסען ער האט ווארען,
 ווי און קינד, ניי־געבוירעגעם דעם פון וויג ביים נאכט צע

 פון געשטאלט דער אין גלגול דער געוויזען זיך ס׳האט באר
 גע• אוץ אריין זאק א אין פערפאקט זי זיי האבען קאץ, דער

 ארויסגערופען מכשף דער האט דערנאך ,רצח. מכת עלאגען
 איהם ה$ט בעש״ט דער אבער געראנגעל, א אויף בעש״ט דעם

 דריטער א אין אויגען. די אויסגעשטאכען און געווען מנצה
 טהוט וואס אזא, פאלק א עפעס וועגען דערצעהלט ווערט מעשה

 בחור, יודישען א פון קאפ אבגעהאקטען דעם צו בוקען זיך
 זיבעטען דעש ביז בכור בן בכור 8 כהן, א זיין דוקא מוז וואס
 מען לעגט 5קא אכגעהאקטען דעם פון צונג דער אונטער דור.

 זאגט קאפ דער און—שם־המפורש, מיט׳ן געשריפטס א אונטער
 פון משך אין גאטתייט אלם דינט און טרעפער א איז נביאות,

אאז״וו. אאז״וו יאהר. $כציג
 דער לויט אנ^לאגיש זענען וואט מעשיות, אנדערע אין
 אנשטרענגונגען איבערמענשליכע די בעשריבען ווערען שטימונג,

 נעהמען צו צדיקים די פון גבורה די און מסירת׳נפש דאס און
 צבאות זיינע און אשמדאי הטומאה שר דעם געפאנגענש^פט אין
 דא־ די סשיח׳ן; קץ-אראבצוברענגען דעם זיין צו מקרב און

 די פון מפלה שרעקליכער א מיט אוים זיך ל$זען פרובען זיגע
 מיסטישע פארהאן אשמדאי. אלמעכטיגען דעם געגען צדיקים

 וועגען דערצעהלט ווערט זיי אין מעשה׳לעך. סימבאלישע און
 וואריאנט איין )אין קיניג בייזען פערשטארבענעם שוין לאנג א

 שררות זיינע פיט כט8נ אלע קומט וועלכער נירון(, ער הייכט
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 וואלד, א אין ערגעץ אלאץ,9 גרויסארטיגען א אין חיילות !און
 אלע און—משפט, און דין טהוט כסא־המלכות, אויפ׳ן זיך זעצט

 אן קומט עס נאר ווי אבער ווילען, זיין אימה מיט טהוען
 חיילות, און שררות די אן איהם אויף פאלען נאכט, האלבע

 איהם צערייסען און טראן-שטוהל פון אראב איהם שלעפען
 פערוועלקטען נישט מיט קופערט א וועגען אדער שטיקער. אויף

 *אוועקגע צוריק יאהרען טויזענדער מיט מ׳האט וואם גראז,
 איהם מיהאט וואס רוים, פון טורעם פערהוילענעם אין שטעלט

 פער- איז גראזען דאזיגע די מיט פערשלאסען. פעסט דערנאך
 גראזען די כל־זמן פאלק. יודישען דעם פון גורל דער בונדען
 בייקזי- נישט קיינער יודען די וועט דופטיג, און פריש זעגען
 און טורעם רעש אין אריינגעדרונגען איז וואס קיסר, א מען.

 א ווען אז מכשף, פון געוואהר ווערט קופערט, דעם געפונען
 די וואלטען סדר, דעם קופערט דעם ביי אבריכטען זאל יוד

 פאלק יודישע דאס און געווארען פערוועלקט גלייך גראזען
 דער צווינגט רמאות דורך אומגעקומען. וואלטען משיח זיין מיט

 אבער קופערט, ביים סדר דעם אבריכטען רב א איינעם קיסר
 וועגען רב דעם מתרה צייט רעכטער דער צו איז בת-קול א

 דארטען פון און קופערט דעם עפענט רב דער סכנה. דער
 א פון געשטאלט אין בעשעפעניש משונה׳דיג א ארויס שפרינגט

 אויף ^נשרייבענדיג אום איהם ברענגט רב דער אבער קאלב,
 מעשה די המפורש. שם דעם פיס און ברוסט שטערען, זיין

 ישראל, שומר דער איז געלויבט הלשון: בזה אויס זיך לאזט
 פון איהם אויסגעלייזט האגד רעכטער זיין מיט האט וואם

אמן". הסד. גרויס הזה היום עד איהם מיט טהוט און מצרים
 אונז פיהרען לעגענדעס און מעשיות אלע דאזיגע די

 וואס געביט, א פאלקלאר, פון געביט נייעם גאנץ א אין אריין
 פאלקלאר דער איז דאס פעלקער. אנדערע די אומבעקאנט איז
 געמיט- דעם אונז פאר אנטפלעקט וועלכער צארן, און צער פון

 און פעריאגטען א גע׳רודפ׳טען, א פאלק, באנץ א פון צושטאנד
 לאזען מעשיות און לעגענדעס אלע די אמת, אומבעהאלפענעם.

 יודי־ מיט גערעכטיגקייט, דער פון נצחון דעם מיט אויס זיך
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 עולם, של רבונו צום והודיה שבח א פיט און שמחה שער
 מיט דורכגענומען און דורך איז ןןפטימיזם דאזיגער דער אבער

 נצחון צום אויב אנ׳עלילת-דם, אויפצודעקען אויב פערצווייפלונג.
 צו אנקומען פאנטאזיע פאלקס דעם דארף יושר, און אמת פון

 הילף איבערנאטירליכער דער צו גולם, א פון בעשאפונג דער
 פון חלום, א דורך התגלות א פון בת־קול, א פון מלאכים, פון

 אז סימן, א דאס איז—בעלי-מופתים, און צדיקים פערבארגענע
 געוועהנליכער, דער אין אמונה די פערלוירען האט פאלק דאס

 צו שווער באמת כ׳לעבען-ס׳איז און גערעכטיגקיים. ,ערדישער
 טרויעריגע די אין צי טראגיזם: מעהר דא איז וואו—;זאגען

 דאזיגע די אין אדער גזרות, און צרות יודישע די פון פנקסים
 נסים דורך ישועות יודישע וועגען מעשיות טריאומפירענדיגע

]ונפלאות...



 פערריידונג און אבשפרעכעניש
יודען ליטוויש־רייסישע די ביי



אנ׳עיךהרע. פרן אבשפרעכענישען

 אנ׳עין־הרע, פון פח דעם וועגען פאלקס־גלויבען דער
 דעם שאדען צו אויג בייז א דורך מעגליכקייט דער גועכען

 פון איז—געיוענדט איז בליק דער וועלכען אויף בעשעפעניש,
 דעם ביי פערשפרייט תלמוד( פון צייטען די )זינט אן קדמונים
המון־עם. יודישען

 ווירקונג די און פח דעם מ׳פערשטעהט ברייט ווייט ווי
 אייב- פערשפרייטער דער פון זעהן מען קאן "בייז-אויג" א פון

 און לאנג ה^ט עס וועלצען אויף ברויט, דאס אז גלויבעניש,
פערגיפטיגט. ווערט הונט, הונגעריגער א געקוקט שארף

 דער איז אויג דאס אז פארשטעלונג, דער מיט בהסכם
 ווערען—בעל־דבר, זיין פון ווילען בייזען דעם פון דורכפיהרער

 זיג- מענשען געהאלטעץ עין־הרע, בעלי געפעהרליצסטע די פאר
 די, אויך ווי גייציגע, און גישט־פערגיגערישע שלעכטע, דיגע,
 וועל- אויף בעשעפענישען, די צו שנאה מיט פול זענען דואה

 פאר" ס׳זענען אז אן, מען נעהמט איבעריגענם קוקען. זיי כע
 אומ- אויג", "בייז א האבען וואס מענשען, אזעלכע אויך חאן

 בעצי- פערזענליכער זייער און כ^ראקטער זייער פון אבהענגיג
ארומיגע. די צו הונג

 קרענק" שוואכע, א( שאדען: דערהויפט קאן אויג בייז א
 אויסער- פון געשיצט וועניג זענעץ וועלצע בעשעפענישען, ליכע
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 קימפע- קינדער, ניי-געבוירענע למשל, ווי, דוירקונגען, ליכע
 שוואכע,—דערהויפט יאהר, 13-10 ביז קינדער און טארינס

 בע־ (3 בני-זקונים׳, אדער עלטערן זייערע ביי איינאונאיינציגע
 מסוגל מעמד אדער גזעלות זייערע מיט זענען וואס שעפענישען,

 קלו- שענע, למשל, ווי ארומיגע, די ביי קנאה דערוועקען צו
 שטארקע און געזונדטע קינדער, בליהענדיגע פיזיש אדער גע

 גע- אין גוט זעהר געהט עם וועלכע מענשען, רייכע זקנים,
 קיה, )מעלקעדיגע עופות און בהמות געראטענע אפילו שעפט;

וצדומה(. אייער, סך א לעגען וואס היהנער,
 זיכערסטע די אנ׳עין־הרע. צו סגולות גוזמא א פארהאן

 וואס בעשעפענישען, די מענשען פון בעהאלטען—איז סגולה
 ניי־געבוירענע דאס אנ׳עין־הרע. צו מסוגל בעזונדערס זענען
 פרעמדע פאר נישט אפטמאל מען ווייזט געווינערין די און קינד
 נאהנטע פאר אפילו טיילמאל צייט, לאנגער א פון משך אין

 שטארק מען האלט סגולות מאטעריעלע פון (*ו־שט. קרובים
 דעם אן מ׳הענגט קוועקזילבער. און לץ א ז פון דערהויפט

 אין אריין מען לעגט )אמאל זאלץ זעקעלע א האלז אויפ׳ן קינד
 א אין קוועקזילבער ביסעלע א אדער זאלץ( ביסעל א קעשענע

 פערהיטען צו פעדער. גענזענער א פון טרייבעלע פערמאכט
 צונויפצוקלויבען גוט איז אנ׳עין־הרע פון קינד ניי-געבוירען א

 אוב- ארט דעם אויף דיל דעם פון מיסט דעם פעקעלע א אין
 ווע- געבוירען ביים געפאלען איז קינד דאס וואו בעט, טער׳ן

 סגולה גוטע א האלז. אויפ׳ן קינד דעם עס אנהענגען און רען
 מלבושימ׳- געקויפטע קיין נישט קינד דעם אנצוטהון—אויך איז

ע. ט ק נ ע ש ע ג גאר לעך,
 ווי אנ׳עין־הרע, געגען פראקטיקירט ווערען דעם חוץ א

 וועלכע אויף המינים, כל פון קמיעות כשוף, א געגען אויך
פון פסוק א תפילה, א עפעס אויפגעשריבען רוב דאס ס׳איז

זא- די ^ויף נ^ר רוהט ה5גר "דיגמרא: דער פון מימרא די פערגלייך *(
(.3מ״ ות5)בר אויגען" די ון8 פערחוילען זענען וו$ס צען,
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 פערהי- צו פח דעם שדי. ווארט דאס אדער שפרוך א תנך,
 )דער" ספרים הייליגע די אויך בעזיצען אנ׳עין־הרע פון מען

 צוקא- קינד דעם געלעגט ווערען וועלכע חומש(, דער הויפט
פענס.

 וועלכען אויף מענשען, א געבען אנ׳עין־הרע נישט כדי
 די אונטער אפילו איהם, וועגען מ׳רעדט בשעת אדער מ׳קוקט
 און אויג פון ווירקונג די צונויפגעמישט ווערען )דא אויגען

 בעווארענען צו כל קודם מען זעהט ט(, ר א וו פון ווירקונג די
אנ׳אויסרעדעניש. דורך עם

 א אויף בכלל אדער קינד א אויף קוקט וואט דעם, צו
 מען: זאגט אויג, בייז א צו מסוגל איז וועלכע בעשעפעניש,

 רערט וואס דער, אויך עין־הרע!" ן יי ק גיט שט י נ ר א "נ
 הרע!" עין ן ה "א זייט: זיין פון זיך בעווארענט קוקט, אדער

 דער- איז וואס איינעם וועגען געהט שמועס דער ווען אדער,
 שא- נישט איהם זאל אזוי נישט, הערט ער "ווי נישטא: ביי

 ט ש ני ם ה אי זאל ג וי א ז יי ב ן יי "ק אויך: מ׳זאגט דטען!"
..—טען!״ שאד

 רעכענט אנ׳עין־הרע פון הויפט-סיבות די פון איינע היות
 בעשעפע- דאס לויבען צו סכנה א פאר מען האלט קנאה, זיך

 געוועהנליך מען פערבייט דערפאר מ׳קוקט. וועלכען אויף ניש,
 זאגען: צו אנשטאט עפיטעט: פערקעהרטען א מיט שבח דעם

 סגי-נהור: בלשון מען זאיט קינד!" שען א ס׳אר קלוג, א "ס׳אר
 דערביי וו. אז. א. קינד!" מיאוס א ס׳אר נאריש, א "ס׳אר
זייט. א אין אויס מאל דריי מען שפייט

 געקוקט האט וואס מענש, דער אז מורא, מ׳האט אויב
 נאר ווי איז אנ׳עין־הרע, געגעבען איהם האט קינד, אויפ׳ן

 אי- נאך איהם מען ווארפט אוועק, געהט מענש דאזיגער דער
 פיס־טריט זיינע אויף מ׳ווארפט אדער קויל א שוועל דער בער

 פנים דאס אויס קינד דעם מען וואשט דערביי זאלץ; הייפעל א
וואסער. קאלט מיט

 ברע- קאפ-וועהטאג, )היץ, פערשלאפונג אומגעריכטע יעדע
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 נעו שרייבט וכדומה( עלעפעריגקייט געניצען, אפט צו כעניש,
אנ׳עין־הרע. צו כל קודם

ן. ע צ ע ר פ ש ב סגולה-א איינציגע די איו אנ׳עין־הרע פון
 נוצט אנ׳עי־הרע, אבשפרעכען מ׳געהט איידער טיילמאל,

 מע- א צוקאענס קראנקען דעם מ׳לעגט מיטעל: ג?ין אזא מעץ
 אין שווארץ, ווערט מעסער דעם פון קלינג דער אויב סער.
 דאן אנ׳עין־הרע. פון איז קראנקהייט די אז סימן, א דאס

 נישט- א פון ברויט לוסטע א אב מעסער דעם מיט מעץ שניידט
 נע־ עטליכע קראנקען ביים אב מ׳שניידט לאבן, אנגעהויבענעם

 דעש אין אריין זיי מ׳לעגט העבד, די פון און פ״ס די פון געל
 ס׳ווענדט—צויג א )אדער הונט א עסען צו עס מ׳גיט און ברויט

 עס מ׳מאכט נקבה(. א אדער זכר א איז חולה דער צי זיך,
טעג. דריי נון משך אין מאל דריי

 זיי אנ׳עין־הרע. אבצושפרעכען אויף מומחהס פארהאן
 איהם גיבען שפרוך, דעם פון נוסח דעם ד־סוחת בס האלטען
 היטער תלמידים. געטרייסטע די אדער יורשים די באר איבער

 מאנס• געוועהנליך זענען שפתצען פערהוילענע דאזיגע די פון
 וואס ספר, יודעי לייט, גאטספארכטיגע רוב דאס □ערשוינען,

 ישיבה- בטלנים, מלמדים, המון־עם: מיט׳ן מגע-ומשא א האבען
רבנים. זעלטען־ווען דיינים, אפילו טיילמאל בחורים,

 ווערט דאס ווען בעסטען, צום העלפט אבשפרעכעניש דאס
 דער לעגט דאן חולה־, דעם פון געגענווארט דער אין געמאכט

 אויפ׳ן אדער קאפ אויפ׳ן האנד די קראנקען דעם שפרעצער
 ער שפייט אבזאגען נאכ׳ן שפרוך, דעם בלחש זאגט שטערען,

 ו "צ חולה: דעם צו זאגט און זייט א אין אויס מאל דריי
 חולת דעם אבגעשפראכען ווערט עס אבער אויב רפואה!"

 אדער חפץ איז עס וועלכען א מען ברענגט אויגען, די אתטער
 קינדער- א טיכעל, א יארמולקע, )א קראנקען דעם פון בגד 8

 אין אבשפרעכען ביים עס האלט שפרעכער דער און העמדעל(
 בגד אדער חפץ ד^זיגען דעם מען לעגט דערנאך האגד; דער
 דעם טיילמאל מען רויכערט דערביי צוקאפענס. קראנקען דעס
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 שטי. אנ׳אנגעצונדענעם מיט אדער וויירעך מיט ארום קראנקען
שטאף. וואלענעם א פון קעל

 זעהר דא איז אנ׳עין־הרע געגען שפרוכען פון נוסחאות
 "קראנק־ אנדערע געגען שפרוכען די פון אונטערשיד אין פיל.

 און לשון־הקודש אויף געזאגט רוב דאס זיי ווערען הייטען,
 דער- ווערט גרעסטענטיילס איבהאלט. בעשטימטען א האבעץ

 "האט וועלכער יוסף, שבט פון שטאמט חולה דער אז מאהנט,
 דא- דער פון מקור דער אנ׳עין־הרע". פאר געהאט מורא נישט
 מ׳האט "אז גמרא: דער פון מימרא די אט איז אנווייזונג זיגער
 האט אנ׳עין־הרע, פון סכנה דער געגען יוחנן ר׳ געווען מתרה

 האפען וועלכע יוסף, בני די פון שטאם איך געענטפערט: ער
 צו סגולה אלם כ׳(. דף )ברכות אנ׳עין־הרע" פאר מורא נישט

 מיט "מ׳דארף אנגעוויזען: אגדתא דער אין ווערט אנ׳עין־הרע
 רעכטער דער פון אגודל דעם אננעתמען האגד לינקער דער

 ליג- דער פון אגודל דעם האגד רעכטער דער מיט און האיד,
 אי- וואס יוסף, בני די פון ארוים קום איך זאגען: און קער
נ״ה(. )דארטען שולט". נישט אויג בייז קיין איז זיי בער

 ליט- אין שפרוך א פרן נוסח פערשפרייטסטען דעם פאר
 דעם אננעהמען מיר, דאכט מען, קאן קאנט, וויש־רייסישען

 נשים". "שלש ווערטער די מיט אן זיך הויבט וואס נוסה,
 יאהר דרייסיג העכער פערשריבען איך האב נוסח דאזיגען דעם

 עטנא- זאמלען ביים ,1907 יאהר אין און וויטעבסק, אין צוריק
 ערטער פערשידענע דריי פון איך האב מאטעריאל, גראפישען

 דעס בעקומען בעשענק^וויטש( שטעדטיל ווילנא, )וויטעבסק,
 פיער די פוץ איינער וואריאציעס, געוויסע מיט נוסח זעלביגען
 לשון- פון אנ׳איבערזעצונג מאס געוויסער א אין איז נוסחאות

יודיש. אויף הקודש
וואריאנטען: פיער אלע דא ברענגען מיר

א

 ואחת חולה אומרת אחת סלע שן על עומדות נשים שלש
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 ושערות שניו יפולו דבר איש עשה אם (*פב״פ אינו. אומרת
 אין ים ודדיה. שיניה יפלו דבר שום לו עשתה אשה ואם זקנו,

 הרע עין שום יהי׳ לא כן כליות, בהם אין ונמלה דג דרך. לו
 בן יוסף. פורת בן קאתי. דיוסף מזרען כי לפב״ם ממש וחולשה

 את ישראל ישיר אז שור. עלי צעדו בנות עין. עלי פורת
 נדיבי כרוה שרים חפורה באר לה ענו באר עלי הזאת. השירה

 נחליאל וממתנה מתנה, וממדבר במשענותם. במחוקק עם
 מלך חזקיהו שנתרפא כשם הגאי. ומבמות במות, ומנחליאל

א״ם. א״ג״ל״א. בשם פב״פ יתרפא כן ממחליאיו יהודה

וער פון נאמען דדו־ אגגערופען אלעמאל ווערט דערביי פלוני; *י פלוני *(
דער< און דער פון טער5$ט די $רער זוהן )דער ן ע ט א ט דעם ברן ניעט ן, ע מ א מ

 יאהר פופציג האט וועלכער אזרחא, י. פון )מיטגעמיילש
וויטעבסק(. אין אבשפרעכענישען פראקטיקירט

 ואחת חולה אומרת אחת סלע. שן על עומדות נשים שלש
 יהי׳ ולא חולה ואינה חולה אומרת ואחת חולה אינה אומרת
ראשו שערות יפלו רעה שום לך עשה זכר אדם אם חולה,
 שניה לה יפלו רעה שום לך אשתה נקבה אשה ואם וזקנו,

 להם אין ונמלה )דגים?( ודם דרך להם אין שהמין כשם ידדיה.
לא הרע ועין ונזק וצער רעה שום לפב״פ יהי׳ לא כך כליות
ישיר אז עין. עלי פורת בן יוסף פורת בן כדכתיב בו. ישלוט
שרים חפרוה באר לה. ענו באר עלי הזאת השירה את ישראל

 וממתנה מתנה. ממדבר במשענותם. במחוקק עם נדיבי כרוה
 ראש מואש בשדי אשר הגאי ומבמות במות ומנחליאל נחליאל,
 לחזקיהו שתתרפא וכשם הישימון. פני על ונשקפה, הפסקה

 היוצא ד׳ בכח מחליתו לפב״פ תתרפא כך מחליו יהודה מלך
 )ועד סלה אמן אד׳. לעולם גבור אתה נוטרקון א״ג״ל״א מר״ת

פעמים(. שלשי יאמר כן
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 אנ׳אלטען פון ווערטער די פון ג. פ. י. )פערשריבען
ווילנא(. מאן,

ג

 אני חולה אומרת אחת סלע. שן על יושבות נשים שלש
 יהיה ולא חולה איני אומרת ואחת חולה איני אומרת ואחת
 לא כך בליעה, בהם אין ולדגים דרך לים שאין כשם חולה.
 עלי פורת בן יוסף, פורת בן הרע, עין שום ממש לפב״ם יהיה
 חצים, בעלי וישטמהו ירבו וימררוהו שיר עלי צעדו בנות עין,

 רעת משם יעקב אביר מידי ידיו זרעי ויפוז קשתו באיתן ותשב
 ענו באר עלי הזאת השירה את ישראל ישיר אז ישראל, אבן
 במשענתתם, במחוקק העם נריבי כרוה שרים, חפרוה באר לה,

 הגאי ומבמות במות ומנחליאל נחליאל וממתנה מתנה, וממדבר
 כשם הישימן. פני על ונשקפה הפסגה ראש מואב בשדי . אשר
 והתרפא התחזק מחליו מחזקיהו יהודה מלך ונתרפה חזק שנת

)א״ג״ל״א?( ע״ג״ל״ה, בשם הרע עין משום פב״פ
גוב.( רויטעבסקער )בעשענקאוויטשי

ד

 פעהלען, צו אנ׳עיך־הרע האט )פב״ם( טפוי! טפוי, טפוי,
 אנ׳עין־הרע האט )פב״פ( פעהלען, צו אנ׳עין־הרע האט )פב״פ(

 זאגט: איינע שטיין, א אויף זיצען ווייבער דריי—געפעהלט.
 דריטע א ניין. ז^גט: צווייטע די אנ׳עין־הרע. האט )פב״פ(
 —אוועקגעהן. זי זאל אהין געקומען, איז זי וואנען פון זאגט:
 וואו וועלדער, וויסטע אלע אויף פעלדער, פוסטע אלע אויף
 וואו נישט, טרעטען פיס קיין וואו נישט, געהען מענשען קיין
 —זיך. פיהרען חיות דוילרע רואו נישט, וואקסט ברויט קיין

 )פב״פ(ס און אבטרעטען )פב״פ( און פערבלייבען זי זאל דארטעץ
 מיר האבען שעה מזל׳ריגער גוטער א אין נישט"שטערעץ. רוק
הא-א!... הא-א!... הא־א!... ;גענעצט( אבגעשפר$כעד. דיר
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 דעם אליין פראקטיקירט וועלכע זקנה, א פון מיטגעטיילט
בעשענקאוויטש.( שטעדטיל שפרוך, ראזיגען

 לשון־קודש׳די- געבראכטע אויבען די פון וואריאנטען די
 פאלגעג־ דעם אריינפיהר אלם האבען ג( ב, )א, פארמולען נע

 זי- )אדער שטעהען ווייבער "דריי נוסח: וואריאאירטען דיגען
 איז )זי קראנק איז ער זאגט: איינע פעלז. א אויף צען(

 —אדער ניין, זאגט: דריטע די ניין; זאגט: צווייטע די ־אנק(; ק
דיר האט מאנספערשוין א אויב קראנק. נישט און קראנק

צייהן די ארויספאלען איהם ביי זאלען רעה, )א( די געטהון
 און צייהן די ארויספאלען אנ׳אשה-זאלען אויב חאהח די און

א און פיש א וועג, קיין נישט האט ים א ווי אזוי בריסט. די
קיין זיין נישט פב״פ ביי זאל אזוי—נירן קיין נישט האט מילב

 )זי( ער קומט בני-יוסף די פון ווארים חולשה. קיין עין־הרע,
 אויף ברכה די חומש פון געבראכט ווערט ווייטער ארויס".

 )במדבר, ברונעם פון געזאנג דאס כ״ב(, מ״ט, )בראשית יוספ׳ן
 איז יהודה מלך חזקיהו אזוי געזאגט: ווערט סוף צום כ״א(.

 פב״פ אויך זאל אזוי קראנקהייט, זיין פון געווארען געהיילט
 ארוים געהט וואס גאט, פון כח דעה מיט ווערען אויסגעהיילט

 אמן אדני!(, לעולם גבור )אתה א״ג״ל״א תיבות ראשי די פון
מאל(. )דריי סלה

 נוסח דער אב פארמול דאזיגער דער פון ווייכט שטארק
 אפטער ,משמעות ווערט, וועלכער שפראך, יודישער דער אין

ווייבער. פון געשפראכעץ
 געגען אבשפרעכען פון נוסח איין נאך דא ברענגען מ־ר

: העברעאיש־ארמות אויף אנ׳עין־הרע,
 ירקא. עינא אוכמא. עינא בישא, עינא אתכם אני משביע

 עינא עקומה, עינא ישרה, עינא רחבה. עינא קצרה. עינא
 דדיכרא, עינא ריוחת, עינא בולטת, אינא שוקעת, עינא עגולה,

 דבעולה, עינא דאלמנה, עינא דבתילה, עינא דניקבא. עינא
 הן בלולם שיש בישא עינא מיני כל דזקן, עין דאשה, עינא

 בכח הרע, בעין והביטה שראתה דארמאי והן להבדל דיהודאי
 עינא בהאי שישא, עיגא עליך ואשתבענה גזרנא הטבע, איש
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 רחמי דאיהו עינא רחמי עינא אוכמא, עינא חדה, עינא עילאה,
 משתמרין בישין עיין דכל עינא נאים דלא עינא רחמי, גויי

 אל ה׳ עין כדכתיב לעלמין לישראל דנטיר עינא ומשמרין,
 ואשתבענא גזרנא פקיחא, עינא עילאה, עינא בהאי יריאיו...

 ביתא הדין מין ותבריחין ותתרחקין שתסורון בישא, עינא עליך
 כת שום בהם יהיה ולא פב״פ הדין ומין מחיזא הדין ומין

 לילה בין ולא יום בין ולא בלילה ולא ביום לא בפב״פ לשלוט
 אבר בשום בחלום ולא בהקיץ לא יום, בין ולא לילה בין ולא

 ונמלט ינטר יסגור ונצור שמור יהי׳ גידיו ושס״ה מ״רמ״ח
פעמים(. )ג׳ וב׳ לי סתר אתה כדכתיב בישא עינא מכל ובשקט

וויטעבסק(. אזרחא, י. פון )מיטגעטיילט
 -׳אנ געגען שכרוך א פוץ נוסח אנ׳אלגעמיינער איז אט
יודיש: אויף לופט" "בייזער א אדער עין־הרע

 היילט וואס דער גאט, אלמעכטיגען פאן הילף די "מיט
 און ווייטאג אלע דיר פון אבטהון זאל דער קראנקע, אלע

 זי_י עס אנגעקומען, איז דיר וואס באגעגעניש, און קראנקהייט
 געשיקט, דיר אויף געווארען איז וואס דאס לופט בייזען פון

 מאן איין פון סיי אנבליקעס, בייזען מענשען איין פון אדער
 נישט דיר זאל יונג, פון אדער אלט פון סיי פרוי, א פון אדער

 אויך הארץ, דיין אין גישט לעבען, און לייב דיין אין שאדען
לונג. דיין אין נישט

 אשט״ריכו, מלאך דעם באגעגענט ה$ט הנביא אליהו "דען
 ווילסטו אהין "רואו מלאך: דעם צו הנביא אליהו שפראך דא

 איך פב״פ, דעם ביי געהן וויל "איך ער: זאגט דא געהן?"
 און אדערן זיינע אין אויך און צוקאפענס זיין צו זיצען וויל
 וועל און פלייש זיין עסען וועל איך גלידערן, זיינע אלע אין

 "אזוי עם: צו הנביא אליהו שפרעכט דא בלוט". זיין טריגקען
 וואסער די גאר אויסצוטרינקען רשות קיין האסט דו וואויל

 צו רשות קיין האבען ניט דו זאלסט אזוי מער, דעם אויס
 פון איינציגען אין אפילו נאך "לייב, זיין אין איהם שעדיגען

 זאל עין־הרע, געגעבען עם האט איינער אויב גלידער. זיינע
 דיך זאל—ביינאכט און בייטאג ניט אויך שאטען, שט ני עם
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 גע- ווערען זאלסטו שטונדע די אין און היילען יתברך השם
סלה". אמן פריש, און זונד

זעלבען דעם פון )מיטגעטיילט

11

סיבות. און קראנקהייטען פון פערריידונגען

 קראנקהייטען, אלע אז פעסטשטעלען, אומגעפעהד מ׳קאן
 אורזאכען זייערע וואס און כאראקטער שארפען א האבען וואט

 מענשען, אנ׳איינפאכען פאר בעשיינפערליך אזוי נישט זענען
 בכלל אדער בישוף א פון ווירקונג דער צוגעשריבען וערען

 דאס סגולה-פעררעדען. א איז זיי געגען און נישט־גוטע, פון
 אומגליקספאלען, פון קראנקהייטען צו אנגערוענדט אויך ווערט

 וואלף. א אדער הוגט משוגע׳נעם א שלאנג, א פון ביס א פון
 קנאפ זענען קראנקהייטען אזעלכע פון פעררעדענישען די אבער
 אב- ווען בשעת אנ׳עין־הרע. אבשפרעכען אויף עהנליך וואס

 רעליגיע- א פון געביט דעם צו געהערט אנ׳עין־הרע שפרעכען
 אנגענו- איז אבשפרעכעניש דער פון נוסח דער און אקט, זען
 אנדערע פון פעררעדונגען די האבען—תפילה, מין א ווי מען

 זנא- צו נעהנטער שוין איז רואם כאראקטער, א קראנקהייטען
 פערנעהמען פרעפלענישען אזעלכע מיט בישוף. אדער כעריי

 אפטמאל- גויעס(, אדער )יודענעס פרויען אלטע געוועהנליך זיך
 טרעפט נוצען, יודען וואס פעררעדונגען, די צווישען ט^טערן.

 אין אדער רוסיש אין פערפאסט זענען וואס אזעלכע, אויך מעץ
 פער- דאזיגע די ווערען רוב ד$ס רוסיש-יודיש. געמישטען א

 דער מיט זנאכער א פון קוראציע א דורך בעגלייט רעדונגען
 בע- איו אונז וויפיל אויף קרייטעכצער. פערשידענע פון הילף

 די אט געגען פראקטיקירט פעררעדען דאס ווערט וואוסט,
 4338זוגג3) האלז־וועהטאג בלוט־שטורץ, סבות: און קראנקהייטען

א (׳מ8ח.100)">ד געשוויר א ,לונק א ,צאהן־וועהטאג רויז,
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 וואלף, הונט, משוגענעם א פון בים א אויג, אויפ׳ן ,גערשט"
אנד. א. שלאנג

גענוצט ווערט נאז( )פון ץ ר ו ט ש ט ו ל ב געגען
 מ׳לעגט מטבע, קופערנע אלטע אן מ׳נעהמט סגרלדה: אזא

 אין הענט די אויפהייבענדיג נאזווארצל, דעם אויף אוועק זי
 )עם פינגער, צוויי צונויפבינדענדיג פעסט און הויך דער

 איבערצושרעקען קראנקען דעם רעקאמענדירט אויך ווערט
 וואסער(. קאלט מיט הינטען פון איהם אבצוגיסען אדער

שפרוך: דעם אט מען זאגט דעו־ביי

 ו׳ ח׳ ד ג׳ ׳1 א׳ ויבקעהו הים את קרע משה גן, נטע אדם
 זאלסט די אז דיך בעשווער איך בלוט שטרום דו יוד׳. ט׳ חית׳ זיין׳
 לבנת דער מיט זון די כאשווארען האט יהושע ווי אזוי שטיל, זיין

 ד׳ ג׳ ב׳ א׳ שטיל זיין אויך זאלסטו אזוי שטיל זיין זאלען זיי אז
יוד׳, ט׳ חית׳ זיין׳ ו׳ מ׳

ווילנע. ג. פ. י. מיטגעטיילט

ווייס־רוסיש(: )אויף צאהנווייטאג געגען שפרוך
143/13,0.3081 6)8 !.!ז 83 ז1>1ז״ז €8617 ? — 5.פץ — 481

■8ס3ץ ז81 ז3זח 1400x881x7 — 8110.30, — 481 600110, ץ ז46זק381א

3ץ681 7 — ,ז-^ז־! >6000x8 16. —מ ־א8 ץ ז46זנ[8811 3ץ681 116 60זסס

ד3־א1X0681* 8 110 600000 3ץ681 ץ 86־א8 86408*) אל( )פלוני

בראנפען, איבער מאל דריי געפרעפעלט ווערט *(
ערז$*ען1אי $רט, אויסגעלונקענעם דעם צו יל1מ דאס צורוקען **(

מאל. דריי

גוב.( וויטעבסקער יאנאוויטש, שטעדטעל אין )פערשריבען

אלונק: געגען אשפרוך
^^\׳8מ X1<8>8388חX3800. 110 140^XX) ^0״38 11,308 ,151 X0)080 ׳•, 

.(**ץX8 6 08,<1ץ8 8000 ,118 (? x•^00) ץס11,8, 11008 8 (?088^^

ווילנע(. ג., פ. י. )מיטגעטיילט
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 גז נ 8 ל ש א פון ביס א ן ע ג ע ג ך ו ר 9 ש א
13X3 )131־3X3 03038X3 (310) 8814מ1אא־1אג 16X3(3 81 8 3 81־31|אז

 3x0/111 88! א8 8811מג1אא'4.8 ׳)־!סנ! א אץ 1;3ץק !)38>׳)גא א 881קמ1א4ן

 נאעפסאז© ץז■1ץ א 881ז13.1ס> 330 804***/•

י^נאוויטש(. )שטעדטל

מ^ל(. דריי )פרעפלען אווענד. אין און *ינדערפרי

געייפצגעם דצם טרינקען געבען און וואסער אויף פרעפלען ***(

אמשוגענערהונס. פון ביס א ן ע ג ע ג
ווערטער. מיסטעריעזע דאזיגע די ברויט אויף פ׳שרייבט

אסק£ את ,אסק\( 8אק^36, 60אק36, ^6/16,א< ת38קא

געביסענעם. דעם אויפעסען ברויט דאס מ׳גיט און

 ן ע ל א ז י י ז ת, צו ר ־ ות י ח ן ע ג ע ג ך ו ר פ ש א
 פעלד. אין בהמות די ביינאכט זיין מזיק ניט

מ׳זאגט: און פעלד אינמיטען זיך מ׳שטעלט
18(8x171/3 מ 8נ!^־10: ץז681, 37681, א01א־ ץ0א)1 80אץ311א א

(30ג18א1^3)1,)א א מ3גא 83/1־8 נאץתשא א ז33 א0/10ג/3 83)1 068/1

 א 0007716X8 א 86“.6ק5ס א 11אק08ת310)? 830־8, א3681 881 א6 א)16.1א

 מ0 )10:1 0א0אאז81, א0ק03ל4, ,אאסא 081,א) 08אאא א ־אמ8 מקשא סאתפקא

ז3א )103 אקא0מ?3 א?6אח3 681ד.3“

 אלט "געגען שפרוכען צוויי מיר ברענגען סוף צום
קראנקהייטען".

ישראל. אלהי ט ש ב .1

 דעש היילען זאל ער דאס רפאל מלאך דיין מיר שיק
 * ווייטאג און קר^נקהייטען זיינע אלע פון פלוני בן פלוני וזולה
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 ביי איך בעשווער דא, איז עם קראנקהייט א פאר רואם זיי עם
 געבאט זיינע אלע ביי און שמו יתברך גאט אלמעכטיגען דעם
לבנה. די און זון דער ביי

 אוג- ביי הימעל אין וואוינען דא די מלאכים די ביי און
הימעל. אין זענען וואם שטערן, די ביי און גאט, הער זערן

 די ביי און ספרי־תורות ניין און דורות ניין ביי און
 זיך זאל חולשה די דאס אופנים, צעהן די און געבאט צעהן

 הויז אין איהם איז עם סיי עם פב״פ, חולה דעם פון ׳שיידען
 אוי- די אין ווינט דער איהם האט וועג אין אדער אנגעקומען

 האט אנגעשפרייט, רעגען דער איהם עם האט געוועהעט, גען
 איז געטהון. שידית די עס האט אנגעקרייט, הן הא דער עם
 אין אדער שטעג, אין אדער אנגעקומען וועג אין איהם עם

 איהם הייל אלץ דעם אויף אנגעקומען איהם איז עם ווי שטוב,
שטונדע, דיזער אויף גאט אלמעכטיגער דו

 ובזכות ויעקב יצחק אברהם עלטערן אונזערע בזכות
 ולאה רחל רבקה שרה האמהות ובזכות ושלמה דוד ואהרן משה
 אויף פב״פ להחולה שלימה רפואה איין שיקען זאל י״ת השם

 סלה. אמן נאמען הייליגען דעם וו^הר זיי דאס שטונדע. דיזער
 וה׳ מאחריו ואדיר מלפניו אלהים בשמאלו. וברוך בימינו י״ה
 ועל עלינו שלום יעשה הוא במרומיו שלום עשה ראשו. על

סלה. אמן ישראל ל3
וויטעפסק.( אזרחא, )י.
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 מיז פאלקס-מ?מע יודישער דער פון שאפונג פאעטישע די
 אהער ביז די לויט מיינען מ׳קאן ווי פערשידענארטיגער, סך א

 דעם אין איהרע. מוסטערן וועניגע לפי-ערך צונויפגעזאמעלטע,
 זייטען אלע די אפגעשפיגעלט אפטמאל זיך האבען פאלקם־ליד

 שוואכען א געפונען האבען וועלכע לעבען, יודישען דעם פון
 איגטעלי- פון פראדוקט ליטעראטור-דעם דער אין אויסדרוק
 שטייגער זיין אויף האט פאלקס-ליד דאס שטימונגען. גענטישע

 איבערלעבונגען, פערזענליכע אויף נאר נישט אבגערופען זיך
 אפילו בעוועגונגען. געזעלשאפטליכע געוויסע אויף אויך נאר
 פון ווייט געווען איז מאסע יודישע די ווען תקופות, יענע אין

 פאלקב- די האט לעבען, געזעלשאפטליכען אין אנטייל אקטיווען
 און ערשיינונגען וויכטיקערע אלע אויף אבגעקלונגען פיין מוזע

 אפגעקלונגען כאראקטער, געזעלשאפטליכען פון געשעהעענישען
 טרויעריגער א מיט דא התפעלות, תמימות׳דיגער א מיט דא

 א מיט נאך געשפעט. ביטערן א מיט רוב דאס און עלעגיע,
 נאך איז פאלקס־מאסע די ווען צוריק, יאהרהונדערט האלבען

 די פון קעסעלשטר^ם דעם אין אריינגעצויגען געווען נישט
 איב- די אויפגערודערט האבען וועלכע בעוועגונגען, אידעאישע
 איינגע- דורשטיג זי האט—יודענטום, פון שפיצען טעליגענטע

 די פון בדחנים, אונזערע פון לידער און גראמען די ז^פט
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 זייער אויף האבען וועלכע מינענזינגערס, אייגענארטיגע דאזיגע
 שטרעמונגען, אידעאישע נייעסטע די פאפולאריזירט שטייגער

 ווא- די גע׳מוסר׳ט צביעק׳עס, די יןפ מאסקע יי אראבגעריסען
 א אהן מופתים. בעלי די יודען גוטע די אויסגעלאכט כערער,
 צונזער, אליקום בדחן, פאפולערסטען דעם פון לידער שיעור

 זענען אנד.( א. )גאלדפאדעץ משוררים אנדערע פון אויך ווי
 ווע- און געווארען געזונגען יאהרען צעהנדליגער פון משך אין
מאסע. יודישער דער אין געזונגען היום עד באך רען

 דאזיגען פון יאהרען גער80 די פון אנהויב דעם זינט
 אנגעהויבען האט יוירונג אידעאישע די וועץ יאהרהונדערט,
 דאס אויפגעקומען איז המון־עם, דעם אין אויך דורכצודרינגען

 אלטען דעם פון ווייט זעהר געווען איז וואס פאלקס־ליד, נייע
 רוב ד^ס פארצייטיגע, דאס אינהאלט. אין סיי פארם אין סיי

 פערביטען האבען ליד אומעמיגע און צארטע נאאיוו-פאעטישע,
 רוסישע די דערמאהנען וואס גראמען, טאלענטלאזע און פוילע

 די האט ענדליך לאקייען. און פאבריק־ארבייטער פון לידלעך
 פרייהייטס-בעווע- דער פון עפאכע דער אין יאהרען, לעצטע

 אויסגעוואקסען איז עס נייעס: עפעס באמת געוויזען זיך גונג,
פאלקס־לידער. רעוואלוציאנערע ציקל גאנצער א

 לי• פאלקס־סביבה דער אין איצט צירקולירען אזוי־ארום
 און כאראקטער פארשידענעם תקופות, פערשידענע פון דער

 עכט• אזעלכע מיט צוגלייך ווערט. קינסטלערישען פערשידענעם
ווי לידער, בע׳חנ׳טע פשטות זייער אין פאעטישע,

—טהיר, גאלדען אין פ8־קל5קלי
ם~ עפען ק,3לע זיזזער

$דער
 פאווע גילדערנע א געפלויגען געפלויגען,

ים איבער׳ן
 טאלענטלאזע און גראבע הערען איצט מיר ק$נען וו., אז. א.

שטייגער: א ווי לידלעך,
 הערען, לע8 דאך מעגט איהר
בעגעהרען: מיידלעך איצטיגע רו$ם
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 פאסען, שמ^לע מיס קליידלעך ייראטקענע
קאלאשען. גומענע מיט באציקעס סאמעטענע

 לידער, חכיד׳ישע אריגינעלע אלטע, די מיט צוגלייך
 ליד, אנטי־חסיד׳ישע וואולגארישע דאס געזונגען אויך ווערט

שטייגער: א ווי
 פאהרט, רבי דער הרם,$5 רבי דער
געקומען. שוין אי׳ רבי דעד

 קווארט, ברוינפען מרינקט׳ן
הימן. בעסטער דער אי׳ דאם

 געהיט זיך מ׳האט וראו לידער, אלטע די מיט צוגלייך
 איצט גאס יודישע די האט פאליטיק, אויף חשש יעדען פון

 לי- סאציאליסטישע און רעדואלוציאנערע הונדערטער אנגע:ומען
 דעם פון לשון דער געביטען שטארק אויך זיך האט לסוף דער.

 געווען איו רו^ס שפראך, אלטער דער אנשטאט פאלקס־ליד,
 אויס• כאראקטעריסטישע און צערטעל-פארמען מיט רייך אזוי

 אזוי מעשה׳לע א געווזגן איז אמ^ל שטייגער: א ווי דרוקען,
 וואשן איין; ווילד אוים ווילד העמערל; היי, היי, אזוי; און

 שוין נייסטע די זענען רו, אז. א. פליטערגאלד האלפערווייס;
 "דו- "מאמזעל" "רעוואלווער", ווי ווערטער, אזעלכע מיט פול

 אזעלכע מיט און וו. אז. א. "פראק" "מאנאפאלקע", שעוקע",
ווי: רוסיציומען,

לינע,8ק א ווי זי איז שען
מאלינע. א ווי זי איז זים

 פון "זאמלונג איינציגע די נאך דערווייל און ערשטע די
 און גינזבורג שאול פון צונויפגעשטעלט פאלקס-לידער", יודישע

 פון געשיכטע דער אין אנ׳עפאכע געשאפען האט מארעק, פרץ
 זאמ- דאזיגער דער פון ערשיינונג דער ביז פאלקלאר. יודישען

 פרו- קיין געמאכט נישט אונז ביי מ׳האט וואט די לא איז לונג
 נאך מען האט פאלקס־לידער, די זאמלען צו סיסטעטאטיש בען

לידער. דאזיגע די פון מציאות עצם די אבגעפרעגט אפילו
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 די אין ה^ט—שמחות, אויף זינגט פ^לק דאט רואם ,לידער,
 יודען ביי איז—אנ׳עטנאגראף, יוד א געשריבען יאהרען ססגער

 באר פארהאן ... זיבגען צום נייגונג גאנצער זייער ביי נישטא,
 (.*יודען" יעדען כמעט בעקאנט זענען וואט ניגונים, סינאגאגאלע

 בע- דער מיט געשטימט פולשטענדיג האט מיינונג די אט און
 ארטאדאקסי- דער סיי אינטעליגענץ, יודישער דער פון ציהונג

 פאלקס־שפראך. דער צו אסימילאטארישער, דער סיי ,שעו
 "זשארגאן". אויף אז געדאנק, דעם צוגעלאזט נישט גאר מ׳האט

 איהם פאר מ׳האט וואט קיך", און מארק פון ,שפראך דער אויף
 זאל שפראך, הייסען צו רעכט דאס אנערקענט נישט אפילו
 פון זאמלונג די פאעזיע. וועלכע־עס-איז א עקזיסטירען קאנען

 נאר נישט מציאות די ענטדעקט האט מארעק און גינזבורג
 הויך- פולקומער, א פון נאר פאלקס־ליד, יודישען דעם פון

 אג׳- פערנעהמען קאן וועלכע ע, י ז ע פאלקס-פא ענטוויקעלטער
 פון פאלקס־שאפונג פאעטישער דער פון רייה דער אין ארט

פעלקער. קולטורעלע $נדערע

 .דמיץסנ*)( 3ז־0ן]$ג)ןתס1 6קש6ןזסז{01סי -סגסקגמ בערל?׳ מ. *(
 צו הקדמה דער אין ציטירט ווערט 03,0016013 >!$] £000151 0116• 1861

זאמלונג. גינזבורג-מארעקש

 זאמ־" דער פון בעדייטונג היסטארישער דער מיט צוגלייך
 איז וואט מאטעריאל, דער ווערט גרויסען א אויך האט לונג",
 צו געהערען רואם לידער 400 )ארוס פערעפענטליכט דארט

 יום־טוב׳די- און רעליגיעז־נאציאנאלע אבטיילונגען: פערשידענע
 און חתונה־ ליבע-, לעבענסשטייגערישע, און היסטארישע גע,

 בע־ אבער מ׳דארף וויג־לידער(. און קינדער־ פאמיליען־לידער,
 ביסעל א געמינערט ווערט ווערט ד^זיגער דער אז מערקען,
 נישט בעקומען זאמלער די האבען מאטעריאל דעם וואט דערפון,
 האנד, צווייטער דער פון נאר פאלקס־מויל, דעם פון דירעקט

 פערשי- א מיט מענשען פון זאמלער, צופעליגע פון—רוב דאס
 ווייזט האבען, וועלכע צוגרייטונג, וויסענשאפטליכער דענער
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 אינהאלט, דעם פינקטליך איבערגעבען געקאנט תמיד נישט אויס,
 לידער, די פון בעזונדערהייטען פאנעטישע די און פארם די

 לידער דאזיגע די האבען זיי וועמען פון נאטירט, נישט האבען
 דער אט צייט. וועלכער אין און מקום וועלכען אין געהערט,
 מא- צונויפזאמלען דעם פון כאראקטער צופעליגער דאזיגער
 נישט זענען לידער די וואט געווען, גורם אויך האט טעריאל

 מאב- ווען בשעת אבטיילונגען. די לויט דיספאנירט גלייכמעסיג
 לי- נאציאנאל־רעליגיעזע די פון—א׳שטייגער—אבטי׳לונגען, כע

 פארגע- זענען—אנד. א. סאלדאטען־ל־דער ליבע־לידער, דער,
 אב- אנדערע די זענען פערשידענארטיג, מער-וועניגער שטעלט

 עט- מיט סך־הכל ארים, זייער רעפרעזענטירט אבער מיילרנגען
 רעליגיעז- די אבטיילונג, היסטארישע די )למשל, מוסטערן ליכע

 די )למשל, פערטרעטען נישט לחלוטין זענען אדער עטישע(
לידער(. סאציאלע פון אבטיילונג
 זענען אבטיילונגען בע׳עול׳טע די פון מאטיווען די אז

 פון אפילו דרינגעץ מען קאן פאלקס-ליד, דעם כרעמד נישט
 רעדענסארטען, )שפריכווערטער, פאלקס־שאפונג געביטען אנדערע

 טרע־ עס וועלכע אין וכדומה(, משלים, מעשה׳לעך, לעגענדעס,
 און דידאקטישע אי מאטיווען סאציאלע אי ארויס בולט טען

 אויף דערווייזען אויך עם מ׳קאן מאטיווען. אנדערע פערשירענע
 פון געביט דעם איים פאקטען מיט—אופן קאנקרעטען מעהר א

 עטליכע פערשריבען האב איך גופא. לידערשאפונג פאלקס• דער
 אויסגעקו- איז מיר וואט לידער, אלטע מעהר־וועניגער צעהנליג

 דרייסיג- יאהר א מיט בהור׳ווייז, און קינדווייז הערען צו מען
 אפשר און )וויטעבסק(, שטאדט איין אין בלויז צוריק פערציג

 דא־ די צווישען און—מיינער, פאמיליע איין אין בלויז—טאקע
 אב־ די פון מוסטערן בולט׳ע גאנץ פארהאן זענען לידער זיגע

 אדער פערפעהלט "זאמלונג" דער אין זענען וואט טיילונגען,
 סברא, דער אויף נישט דען זיך לעגט פארגעשטעלט. ארעם
 פ$לקס־ די צווישען אז דרינגען, צו א דערפון גרונד אויפ׳ן
 זעלביגער דער פון לידער שיעור א אהן צירקולירען ■ מאסען

קאטעגאריע?
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 אפטיי- בעזונדערע קיין נישטא איז "זאמלוע• דער אין
 אנדע־ אלע איבער צעשפרייט זענען זיי לידער". "אלטע לונג

 די וואט לידער, דאזיגע די פון רוב דאם אבטיילונגען. רע
 זייער נאך פעסטשטעלען זיך לאזט זיי פערפאסען פון צייט

 מי- דעם צו געהערען רעקרוטענלידער(, די )למשל, אינהאלט
 רעגירונגס-צייט דער צו יאהרהונדערט, פערגאנגענעם פון טען
 אלטע אנדערע די פון דאטען די פעשטימען .1 ניקאלאי גון

 זיי אין מעהרכטענטיילס זענען זאמלער די דורך רואם זידער,
 דער פון אייגענטימליכקייטען פיינע די געווארען אבגעמעקט

 די צווישען אלענפאלס, לייענעץ. שווער גאנץ א איז שפראך,
 משמעות, פארהאן, אלטע גאר איז לידער לעבענטשטייגערישע

 פייס אז פארצושטעלען, שווער זיך איז דאך און וועניג. זעהר
 צעהנד- עטליכע כאטש אויפגעהיט האבען נישט זיך זאלען פאלק

יאהרהונדערט. 11 אפילו און \7111 פון לידער ליג
 אלטען דעם פון מ$טיווען בעליבטסטע די פון איינער

 זיך פערהערען דאס איז פעלקער אייראפעאישע די פיי ליד
 דאזיגער דער מיידעל. א און פחור א צווישען רעטענישען אין

 יודישען דעם אויך פרעמד גישט אויס, ווייזט איז, מאטיוו
 (557 )אונטער׳ן מיר געפינען "זאמלונג" דער אין פאלקס־ליד.

ווערטער: די מיט אן זיך הויבט וואס אזא, ליד איין
 לעפען, קרוין לעבען, מיידעל

פרעגען. רעטעניש א געקומען ין1 איך
 מיידעל דער בחור דער פערגיט ליד דאזיגען דעם אין

 פרע. דעם דערפיי פעשענקענדיג טרעפט, זי וועלכע רעטענישען,
 "נארישער בחור", "נארישער ביטול: פון עפיטעטען מיט גער

 אין הערען צו אויסגעקומען מיר איז ליד אייגענע דאס טראפ".
 פירפערז, אנ׳אריינפיהרענדיגען מיט אפער וואריאנטען, עטליכע

 דעם צו פיטול מיידעלם דעם פפועל-ממש דערקלערט וואם
 ליט- צווישען פערפאסט איז ליד דאס אט אז ווייזט, און בחור
 פערהאלטען זיך אן קדמונים פון האפען וועלכע יודען, ווישע

 דאזיגער דער איז אט ברידער. פוילישע זייןנרע צו ביטול מיט
 פירפערז:
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 געקומען, פוילען פון בחיר, פויוישער צ
 גענומען: זיך מיט קליידער פוילישע

 געגאנגען, ער איז בארוועס און נאקעט

געהאנגען. זענען )!( זאקען די איבער שיך די

 דעם פון אנ׳אלטס, ספק, שום בלתי ליד, א נאך איו אט
ציקל: דיאלאגישען אייגענעם

 מיידעל, די נעהמט בחור דער א׳
זיין. אי׳ וועלט די ער מיינט

 שעפען, וואסער מיר זאלסט דו -און
זיין. טרוקען זןזל ים דער
 כאבען פיש מיר זאלסט דו און

פראן. אי׳ ים אין וויכיל
 כאפען פיש דיר וועל איך -אז

 פראן, אי׳ ים אין וויפיל
 שאבען, פיש די מיר ז$לסטו

זיין. אינגאנצען זאל שאלעכץ די

 שאבען, פיש די דיר ׳על איך אז—
 זיין, אינגאנצען זאל שאלעכץ די

 ק<!כען, פיש די מיר זאלסטו

זיין. נישט פייער קיין ס׳זאל
 ׳ען5קא יש5 די דיר 'על איך אז—

 זיין, נישט פייער קיין ס׳זאל
 עסען, פיש די מיר זאלסטו

זיין. אינגאנצען זאל זי
 עסען, פיש די דיר 'על איך -אז

 זיין, אינגאנצען זאל זי

 האבען, קינדער זיבען מיר זאלסטו
זיין. מיידעל א און

 ציקל דאזיגען דעס צו נאהנט איז וואס ליד, א נאך
 אנ׳עגונה, פערגיט אנ׳אומבעקאנטער עמיץ וואס פראגען, )אויך

 אונטער זאמלוגג דער אין מיר געפינען תשובות(, איהרע און
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 די מיט אן זיך הויבט ליד דאזיגע דאס .2—272 א2״\נ די
ווערטער:

 אווי, און י1ז8 געטראזען זיך האש עם
פדוי. יונגע א אוועקגעווארפען האט מאן א

 געפינט פערשריבען, האב איך וואס לידער, די צווישען
 צוויי דיזעלביגע מיט כמעט אן זיך הויבט וואס אייבם, זיך

 8—)איבעריגענס אינהאלט אנדערן גאנץ א מיט אבער' סערזען,

אומקלארען(: גאנץ
 מעשה׳לע א געווען אי אמאל

 אזוי- און אזוי
 אוועקגעלאזט מאן א האט

 פרוי. יונגינקע א

 געגאנגען ער איז
 איין, ווילה און אויס ווילה

 געקומען ער איז
 אריין. שטערטעלע א אץ

 דערזעהען ער האט
 מלך, יורישען א

 געווארען עם איז
 פרעהלעך. הערצעלע אויפ׳ן

 געווארען עם איז
 שלעכט, און טאשנע

 פערקויפט זעך ער האש
 קנעכט. אנ׳אייביגען אר8

 ערנארט,6 זעתר געווארען ער איז

 אגעגעבען איהם מען האט
 האנד. צום שליסעלעך די

 געגאנגען ער איז

 חדרים,- אלע ער3אי
 אגעע&ענא עם אר5 זעך האט

ספרים. און חופש
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 ציקל דעם אויס ליד, אנ׳אלט נאך דא ברענגען מיר
זאמלונג; דער אין נישט איז וועלכעס •מתובה-לידער,
 בארג אויפ׳ן א־ץ־ישראל אין

 שטיבעלע. א דארט שטעהט
שטיבעלע? אין אי רואם

טישעלע. א—

טישעלע? אויפ׳ן אי רואם
שיסעלע. -א

שיסעלע? אין אי וואס
פישעלע. א—

פישעלע? די רופט׳ן ודי
-לויתן.

 כלה־חתן. זיין זאל געבענצט

 לייט, גוטע זענען חתן און כלה
 זייט: ביידע פון מלאכים פאר א שטעהען
 מערכה, גוטער א מיט בענצט איינער

הצלחה. גוטער א מיט בענצט אנדערער דער

 ז-נאציא- יגיע רעל אבטיילונג דער צו ווענדענדיג זיך
 זאמלונג דער אין פערעפענטליכט זענען וואס לידער, ע ל צא

 פון לידער עטליכע חוץ א נומערן(, פערציג איבער >ענטהאלט
 אנ־ די איבער צעווארפען זענען וועלכע מין, אייגענעם דעם

 פראדוקטעץ אלע די אז מיר, בעמערקען—אבטיילונגען, דערע
 רעליגיעזע ציקל איין צו בלויז געהערן פאלקס־מוזע דער פון

 ווערט זיי אין אגדתא: דער פון און ביבלישע ציקל לידער-צום
 ווערט יום־טובים, די אמונה, יודישע די תורה, די געפרייזט
 ריהרנ־ א זיך הערט עס און גלות ביטערן דעם אויף געקלאגט

 אין צוריקקעהרען וועגען אבות די צו און גאט צו רוף דיגער
 צעהנדלי- אלע די אט צווישען און אדיין. לאנד הייליגען דעם
 רעליגיעז־די- איין קיין נישטא זיך, דאכט איז, לידער גער

 און מוסר געוועהנליכען פון צומיש צ מיט ליד ד^קטיש
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 וואלט עס ליד. יש ט מיס איין קיין אויך נישטא שטראפדייד;
 געגעבען האט וואט פאלק, א ביי ווען מערקווירדיג, זעהר זיין
 בעל" מגידים, מוכיחים, ארויסגערוקט תמיד און נביאים די

 דידאקטישע קיין זיין נישט זאל מוסר־זאגערס, און דרשה׳ס
 און פארהאן גאר באמת זענען לידער אזעלכע אבער לידער.
 וועל איך פאלק. טייל פרומען גאר דעם פון געזונגען ווערען

דאכט און, כאראקטעריסטישסטע די פון איינס ברענגען דא
מין: דעם אט פון לידער עלטסטע מיר,

ברידער ברידער, צוויי צוויי געוואוינט האבען אטאל
׳*דאך[• א״ן ]אונטער טייך א איבער

 וי-8 ון5 וואריאנט א געבראכט דא ווערט קלאמערן קאנטיגע די אין *(
אבשטאמונג. לישער

ארעם, געווען אי איינער
]ראך|. רייך אנדערער דער
 מאהלצייט א געווען אי רייפען באם

לאנד גאנצען דעם אף

סעודה א ט׳געמאכט רייכער ]דער
שטאדט[. גאנצער דער אף
זאגט: און ארעמאן דער געקומען אי

 פיין, דו ברודערל נזיין, דו ברודער —
 לעקעך שטיקעלע א מיר גי׳

וויין. ביסעלע א מיט
געבען דיר איך ז$ל -ווי

וויין מיט לעקעך
דאך שטינקט דיר פון א׳
שוויין? א פון ווי

 —אוים, שלוש־ם וואכען, יר5
 ארימאן דעם טראגט׳ן

 ארויס. שטאדט ון5
פארביי עם טראגט׳ן
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 גיהנום'ם-טהיר, פאלביי

 מלאכים דריי שטעהען
 מהיר. די צר מאכען

 געקוסעין אי' ער ואז
 גיהנום־טויער, צום

 ריגעלעך, די צו פאלען

 טויערן. דאס צו שליסט־זעך
 פארביי עם טראגט׳ן

 מהיר, גן־עדן ארביי5
 מלאכים, דריי שטעהען

 מהיר. די אף עפענען
 אויבענאן, עם בעט׳;
 שטול א אף עם !עצט׳ן

 אננעטון• זילבער און גאלד אין

 אוים שלושים וואכען, פיר
 נגיד דעם ין פירט

ארוים. שטאדט פון
 ארביי6 עם פירט׳ן
 גן־עדן־טהיר, פארביי

 מלאצים, דריי שטעהען
 טהיר. די צו מאכען

 געקומע. אי׳ ער אז1
 גן־עדן־טויער, צום

 ריגעלעך. די פאלען־צו
 4גויער דאס צו שליסט־זעך

 יי3אר5 עם פירטין

 גיהנום־טהיר, פארביי
 ים,5מלא דריי שטעהען

טהיר. די אף עפנען
 הפא, )!( ן-ברוך

 דא!( אי׳ רשע דער
אויבענאן, עם בעטען
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 שטוהל, א אף עם זעצט׳ן

אנגעטהון! שוועבעל און פעך אין
 פיין, דו ברודערל מיין, דו ברודערל—

 ענקעלע3 א פאר מיך נעהם
פיס. די אונטער

 נעהמען דיך איך זאל -ווי

 פיס, די אונטער בענקעלע א פאר
 דאך שטינקט מיר פון א׳
שוויין? א פון זדי

 ליד אנ׳אנדער אויך געהערט אפטיילונג דאזיגער דער צו
 רעש מיט ויכוח ,דער מאטיוו: אלטען פאפולערען א אויף

קבר. יין* לויט ליד אנ׳אומהיימלעך און פינסטער טויט״-א

שפיגעל לעבען שרה׳נקע שטעהט
זאגט: און

 רייך, אי׳ טאסע מיין או׳ שען ין3 -אי׳
גלייך! מיר צו נאך אי וועד

מאן גרייזער א אנ׳אלטער, קומט דא
זאגט: און

 גלייך, דיר צו בין אי׳—
געק. מיר מיט מוזט דו

 מאסע או׳ טאטע -מיין

 האלם, זעהר מיך האבען
 זאלערוען ניט מיר פאר ׳עלן ויי

ג^לד. מיט סונען

 גאלד מיט -טונען
 שטעהן, ען3ליי3 מדזען

 מיידעלן/ פיינע שענע די שרה׳נקע, און
געהן. מיר מיט דאך מוז

 מאמע או׳ טאטע מיין—

 ליב, זעהר מיך האבען
אוועקגעבען מיר פאר על׳ן ויי
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וויג. פין קינד 8
ווע אין קיגד דאס —
היים, דער אי בלייבן ט׳

מיידעל■ שיינצ-פיינע די שרהנקצ, און
גיין. מיר מיט דאך מוז

 ציקל גאנצער א פארהאן איז ,זאמלונג" דער אין
 *רעליגיעז־נאציא דצרהויפט לידער, כאראקטעריסטישצ זעהר

 ווייסרוסיש אין )דערהריפט שפראך רוסישער דער אין באלע,
 רוסיש־יודישען געמישטען א אויף אדצר קליינרוסיש( און

 *אפ חסידישער פון לידער זיין דארפען זיי צווישצן לשון.
 איין קיין ביטא "זאמלונג" דער אין איז דאך און שטאמונג,

 מיין פון ברענגצן כ׳וועל ליד. סימבאליש אדער מיסטיש
 עם וואו אזא, ליד סימבאליש איין קאלעקציצ אייגענער

דער ארויסגעפיהרט ־ז13אק0 נאמען אובטצדן ווצרט
מקטרג: שטן

^1, 130*1 611 ,עז ז40ת X0,

X0מ11ע6 •ת 30*3,ץאו/—

שא ,!טס^זזץא שא ז8ק1־5׳6111י

70ת1א>1 סק61ש1־ €03ץאק 1

,דשא ■דשא ,סקגיוא

שא 6010€מ 01 x310־,

!אעתסז 501־8 אמש21־0.

וואריאנט: צווייטער 8

 ־1־1־1, קץע6א1> ז13אק0,

11110 ־1־1־1 00611111־ 083/אק

 שא ,!!!שץחעא א6 1301־761111.

ז0ת1א־1 ^10^360 ח0ץ6ע11.־

:יצר־הרע דער •נססצרט



סקי—אנ ש.

— ח8סת:<1>><1ג0 א9 6 >■1011.1• 1 >111 0ץאא1!1.•*)

וויסעבסק. גירעוויטש, ל. ם. סיטגעטיילט *(

 וואט דערמיט, כאראקטעריסטיש איז ליד צנדער אן
 דעם און איין פון טעקסטען צוויי געבראכט ווערן אים אין

 ס׳איז און יודישער א און רוסישער א אינהצלט, זעלביקען
 אריגינאל איז זיי פון וועלכער פעסטצושטעלן, שווער דערביי

איבערזעצונג. - וועלכצר און

כרד,3 גראע די שס^נצן לאמיר
 מארן, געכער לאמיר

 דצריאגן זיי ורעלן מאמער
י$רן. יוגגע אוינזערע

,10x11■ 30קת91י8מ4,4*■ *,^,עזזסזנ

א01<ס ,ס^אסקסס—

783 367• *,•ש•

0303148^ 073^

 א1>1 ג31א־3אמ מ07■ א3ש0

ש73¥ק87ס גזישסתסת

0X1 3070 >1810^

X01ג,1> 30 א30 ץ .אזסמ

 וואט ליד, צ באך ברענגען אגב־אורחא שוין וועלן מיר
 פון לידער ררסיש־יודישע די אויף ענליך מאטיוו לויטן איז

 זיי הייגען יענע פון אונטערשיד צום אבער "זצמלונג", דער
ירושלים: באזינגען מיט אן זיך
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נ-םקי8 מ•

ת38€״14ם ,.ר&סקסק

51^נא*< סת8ג״קס1;א

 סח אקז ק333 א3גאל1־1<> ז04

1־181 גץז־x 3ס*אמא (1)13.)

?181 731!■ ־1גל1א 1481 ז31ז־ ,אמאת—

/חסנ! 731־1 ז40^1אתא (1)13.) *<
— 33, 6378x0, 6078x0, 6378x0^

 8816א.^ע א3ז1 א3,ץאז

 81>167א,נג ו־זפא 1״137•ץא

— 081ו-1,ץא ־ס1,/אא סא ,אסאקעאג

X37x3 63816 0געx^,8x3, 

?137x3 67^,0 881x70118x3
בימינו! במהרה

 לידער", "היסטארישע אפטיילונג גרויסער דער אין
 איינטע־ א זיך מערקט "זאמלונג/ דער אין דא זענען זואם

 קאטעגאריע דער צר זיי געהערען אלע אויסוואל. ניגער
 אין לידער היסטארישע סאלדאטען־לידער. אדער רעקררטען

 ,5 אדער 4 א סך־הפל פארהאן איז ווארט פון זין ברייטן
 רע־ וועלכע מאסע, יידישע די אז פארצושטעלן, זיך שווער
 ליידענשאפטלעך, אזרי טיילמאל און לעבעדיג, אזרי אגירט

 האבן וואס געשעהענישען היסטארישע נ באדייטענד אלע אויף
 מלהמות, )למשל: יודען צו שייכות דירעקטע קיין ניט אפילו

 די אויך נאר יאפאנישע, און רוסיש־טערקישע די נאר ניט
 היסטא־ קיין האבען ניט לחלוטין זאל פראנצויזיש־פרייסיש/

 צופעליק נאר ארן פארהאן יא זיי זענעץ מסתמא לידער. רישע
 רועל־ פערזאנען, די דורך געווארען פארשריבען ניט זענען

,זאמלונג". דער פאר מאטעריאל צוגעשטעלט האבען כע
 )אונטער ליד א אפגעדרוקט איז "זאמלונג" דער אין

 מיטגעפיל באהאלטענעם ניט א מיט ווערט עם וואר /57
 פון ,פאווסטאניעץ" פוילישען א פרן גורל דער געשילדערט

 ווערט ער ביז ארעסטירט, ווערט ער ווען מאמענט, דעם
 פארשריפען, האב איך וואס לידער, די צווישען דערשאסען.

 טעמע: דעם אט אויף ליד איין נאך פארהאן איז

.17—15 זאמלוגג דער אין אנאל^גיעס *(
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 ם,8ג גרויסער דעי דורך מיך פירט׳ן
 רעש, גרויסען א דארט איך הער
 דורכאוים, ראד גאס-א די און

אוים! נישט האלט איך שרעק, א שרעק, א
קינד, און ווייב מיין געזונט, זייט—

נישט. שוין מעהר און היינט אייך זעה איך
גאס... די און

 סלופ, גרויסער א ששעהט דארטען—
 גרוב, גרויסער א עם לעבן און
גאם... די און

מיר לעבן גלח דער -און
* • • ♦ * ♦ ***

גאס... די און
 שטוב, מיין אי׳ דאס קלייד, מיין אי׳ -דאס

 גרוב, מיין אי דאס העמד, מיין אי׳ דאס
 —דורכאויס, ראד א—גאם די און

,אוים. נישט האלט איך שרעק, א שרעק, א

 ציקל דער "זאמלונג" דער אין כמעט פעהלט געזאגט, ווי
 איז דאס אויך אז זיין, משער מ׳דארף לידער. סאציאלע

 מאסע יודישע די אומשטענדען. צופעליגע ריין צוליב געשעהן
 עקאנאמישער דער צו הוש פיינעם א זעהר מיט זיך פערהאלט

 דאס און—אומגערעכטיגקייטען, סאציאלע די און אומגלייכקייט
 דעם פון צווייגען אנדערע אץ ארויס בולט גאנץ זיך ווייזט

 שפריכווערטער, צאהל גרויסער דער אין פאלקלאר, יודישען
 אבגערעדט )שוין כאראקטער סאציאלען פון מעשיות און משלים

 מסתמא צייט(. לעצטער דער פון לידער רעוואלוציאנערע די פון
טעמע. דער אט אויף לידער גענוג אויך פאלק ביים צירקולירט
 אין געפינען מיר וואס מאטיוו, סאציאלער איינציגער דער

 דעם פון "ליד כאראקטעריסטישע זעהר דאס איז—זאמלונג דער
 לעבענם- די פון אבטיילונג דער אין )פערעפענטליכט ארעמאן"

 אן זיך הויבט וואס (,507 אונטער׳ן לידער״ שטייגערישע
ווערטער: די מיט
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געוועלט. מיר פון האסטו וואס עולם, של !•בונו

וועלט? דער אויף קבצן א בעשאפען האסטו וואס
 וד־׳ס פארם, א—לידער אלעיסאטיריש־סאצ די שייך יז4 וו^ם
 פאלקס-שאפהגב, דער פאר כאר^קטעריסטיש !ממעהרסטען* איז

 אלז דאס און "זאמלונג". דער אין אינגאנצען גאר זיי פעהלען
 פער- זעבען לידער אזעלכע אז בעוואונדערן. צו בעזונדערס

 לידער, דריי דאזיגע די זאגען עדות קאנען—פאלק אין שפרייט
 שטייגער פערשידענעם א אויף שפעט ארימאן דער וועלצע אין
 אנשטעל דעם מאכט ואס1 דעם, פון )אבער גביר דעם פון אב
גביר(: א פון

 גריגע, א געלע, א איז מאדאם די אץ5

קארנאלינע. א דאך זי טראגט
קויפען, צו פארוואם געאט ני׳ זי 'אט

רייפען, די קאדקע פון גענומען זי "אם
אוגטערשלאק, קיין געהאט ני׳ זי ׳אט
בולבע־זאק, א גענומען זי ׳אט
קויפען׳ גרויפען געגאנגען זי איז
רייפען, איהרע פערלארען זי ׳אט
 נאנטן, ד נייען געזעצט זיך זי ׳אט
אויסגעשאטן. גרויפן די זי י&ט

 כאראקטער, אנ׳ארטיגען טראגט ליד צווייטע דאס הגם
 די בלויז פאלקס-לידער; פערשפרייטע די צו עס געהערט דאך

 אב- וואריאאירט ווערען גאס דער און שטאדט דער פון נעמען
• געזונגען: ווערט ליד דאס וואו דערפון, ה^נגיג

 פליגעל, אויפ׳ן זיצען נגידים וויטעבסקער
 שפיגעל. דורב׳ן ווי דלות זייער זיי זעהען

קבצנים (*זאדונעווער
 לייט: רייכע די צו זאגען

מחותנים ווערען ׳עלן מיר

וויטעבסק. אין נאם א ♦(
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ציים. געצער 8 אין
 לייטען, מים אוים זעך צאהלט

 אונז. מיט גלייך איהר זייט
 פעולה, די אייך אי וואט
 געסאלט שען זענען הייזער אייערע תיאם

 סברה, א גאר נאך ס׳איז אז
בעצאהלט? ניט אי׳ זיי אר8 א׳

אויס... זעך צאהלט
 פעולים ד♦ א־יך אי׳ רואם

 קאיויארען, שענע די מיט זאלען די פון
 חובות, בעלי־ די קוסען
 יאהרען• האלפע אב רייסען
 לייטען... מיט אוים זעך צאהלט

 פעולה, די אייך אי׳ ודאס
צירונג." שענע טראגען ווייגער אייערע רואם

 (,*הוליאקע ניעהר קבצן, מעהר וואס
זיי! איך הער וואם -און

 ליר דעם אין אבגעדרוקס איז דריטע די און סטראפע ערשטע די *(

 צוזאטעג- שום אק צופעליג,—משמעית ,575 נופ< אונטער׳ן ,זאםלונג* דער פון

קאגטעקהט. מיט׳ן האנג

סאבאקע, נגיד-מעהר מעהר וואם
זיי! איך דארף וואט -און

פלעקעל אויפ׳ן פעקעל דעם און
זיי! איך הער רואם -און

פליינע, אויפ׳ן פעקעל דעם און

זיי! איך דארף וואס ן1-א
בארדיצעוז, אין קריצעוו פון און
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 זייז איך הער רואם -און
 רןזמאנארר, קיין נאיעיו פין יןא

ויי• איך יגדף יי?ש אין

 נייעסטע די פון צוויי ברענגען פיר וועלזן סיף צום
 פאר- געוויסע א מאכען זיך מ׳קאן וועלכע פון פאלקס־לידער׳

 די פאר פאלקם־ליד דעם פון עוואלוציע דער וועגען שטעלונג
 דאס שיכור, א פון איז ליד איין יאהרען. צעהנדליגער לעצטע

ליבע־ליד. !תייטע-א
 וועלט, דער אויף איז מאנ^פאל די צייט
כעם: אין איהר אויף איך בין
 געלד, גאנצע מיין אפט מיר קאסט זי

 גאם. אויפ׳ן איך טרינק טרינקען און

 אריין, האנד אין מאנאפאלקע די נעהם איך
 ארויס, זאל פראפס דער כדי

 האגד אין מיר כיי פלעשעלע די זעך צעכרעכט
יס.1א זעך גיסט בראנפען די און

 קריגען, שטארק זעך איך סהו ווייבעלע מיין מים

 גערענקען, צו האבען מיר זאל זי כדי
זאגען, שטענדיג איהר טהו איך און
 שענקען נישט איהר איך ׳על מאנאפאלקע די א׳

 אהיים געבראצט מאנאפאלקע די אמאל האב איך

 צוקאפען, אכגעלעגט אוי
 נאכט דער מיטען אי ווייבעלע די אויפגעשטאנען איז

טראפען• א ביז אויסגעטרונקען ׳אט און
 שוואך, צו מיר פאר אי׳ פופציגער און זיבען אך!

 ריהרען, צו אן נישט מיך הויכט עם
 רייך, צו מיר פאר אי נייענציגער און
פיהרען. נישט גרוים אזוי זעך ק$ן איך

•י ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ •

עיקר. דער מיר פאר אי׳ ביר און ברונפען
 אויפגעשריבען, שטעהן וועט קבר אויפ׳ן מיר ביי

שיפור. גרויסער א ליגט דא א׳
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סמ׳ען שענקער דעם רר$לט איך
אריין, קויף אין אליין און
 מאמען׳ דער מיט טאטען דעם ערקויפט6 וואלט איך
(*זיין! זאל שנאפס א אבי

 יאהר, צעהן5א ון5 מיידעלע א געליבט אב* איך

יאהר. פיער צייט געליבט איהר ׳אב איך
 נאכט, ׳אלבע באך זייגער א צוועלף

 ט.5געברא בריף א קנאבע יתגען דעם צו

 האגד, אין בריף דעם גענומען 'אט ער ווי
 קראיג^ אי׳ געליבטע זיין אז פער־שטאגען, ער ׳אט אזוי

 §ערלארען, געלד די געבראשעט, געשעפטען די
אוועקגעפאתרען. ער איז געליבטע זיין צו

 מיין, ליבסטע דו מארגען, גוט מארגען, -גוט
זיין? צו בעט דיזען אויף דא קומסטו ווי

קנאבע! ליבער מיין יאהר, גוט יאהר, גוט—
בעגראבע! מיין אי׳ בעטעלע דיזע א

 ארעס, די אונטער גענומען איהר 'אט ער ווי

ווארעם. נישט גאר אי' זי קאלט, שוין אי׳ זי
 געבראכט, ליכט די שנעלע שנעלע,

 נאכט. די אוים געדס געליבטע מיין
 שליסען, אלמער דעם גענומען ׳אב איך ווי

 5גיםען טרעהרען מיר פון גענומען זעך ׳אט אזוי
 טרויער־קלייד,. שווארץ די ארויסגענומען ׳אב איך ווי

בינייט. שען גאנץ אי׳ געליבטע מיין
 בלומען, וואקסען עט קבר דיין אויף

קומען. אינגיכען דיר צו איכ׳ל
פריהמארגען, קיין געדויערט נישט 'אט עם

ווילנאי מיללערזאקאן, ארבייטער ־יאהריגער19 א מיטגעטיילט •(
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 געווארען, קראנק אי׳ קנאפע יונגער דער
 פריהמארגען. קיץ געדויערט גישט ׳אט עם

געשטארפען. אויך איז קנאבע יונגער דער
קלאג: א יאמער, א געווארען אי שטעדטיל אין

אכטאג! איין אין געליפטע שוויי
בוים, א אוים רואקסט קבר ׳ן6י1א

צווייג, א פוים אוי&׳ן און
אנגעשריפען, שטעהס צווייג ׳ן6אוי און
(*ליגען. קבר אין טהוען געליפטע שוויי אז

מקור. זעלביגער ער ד *(

 געז?גט ווי זענען, וואס מוסטערן, אויבענגעבראכטע די
 איין בלויז פון רעפערטואר דעם פון גענומען רוב דאס שוין,

 פאלקס- יודישען דעם אז איבערצייגען, צו קלעקען פאמי\יע,
 פאלקם- די פון מאטיווען שום קיין פרעמד נישט זענען ליד

 די זאמלען ענין אין אז און פזגלקער אנדערע פון לידער
 ערש- דער נאר געווארעץ געמאכט אונז ביי איז פאלקס-לידער

 סיסטעמאטי- דעם פון אויפגאבע עצם די אפער פרוב. טער
 פון פראדוקטען אנדערע און לידער זאמלען דירעקטען און שען
 זי פערווירקליכונג. איהר אויף נאך ווארט פאלקס-שאפונג דער

היום. סדר אויפ׳ן שטעהט
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 ארטאדאקסאל־יודי- דער וועגען רייד צו קומט עס בשעת
 ארויס קודם־כל געוועהנליך מען רוקט פאלקס-דערציהונג, שער
 זיין מיט מלמד, "אומוויסענדיגעך זיין מיט חדר אלטען דעם

 אנטיהיגיענישער זיין מיט לערנען, פון מעט^ד פערעלטערטען
 פון אויסגעלאזט אינגאנצען ווערט דערביי און אויטערליכקייט.

 דאס בעקומט חדר דעם מחוץ און חדר ביז׳ן אויך אז זינען,
 אלטען אונזער אין אז דערציהונג, בעשטימטע א קינד יידישע

 שטרענג-אויסגעארבייטער א זיך פראקטיצירט לעבענס-שטייגער
 קינד, פון לעבען דאס ארוס נעהמט וואס סיסטעם־דערציהונג,

 ער ביז בעייאוסטזיין זיין אויפצעוואכען אץ הויבט עס זינט
 דערצי־ דאזיגער דער פון גרונד־אויפגאבע די בר-מצוה. דוערט

 אריינצופיהרען סיסטעמאטיש אדער בהדרגה,—איז הונגס־סיסטעם
 נא־ און פארשטעלונגען רעליגיעזע קרייז דעם אין קינד דאס

 איז יונגל, דעם קינד, דאס פאלק. פון אינטערעסען ציאנאלע
 רעליגיעז-נאציאנאלע אלע צו מצרף אויף קינדווייז פון מען

 אדיין׳ שוהל אין איהם מ׳פיהרט פייערליכקייטען. און מצוות
 "רייניג־ די קושען איחס מ׳גיט אמן, ענטפערן איהם מ׳לערנט

 ביים מנהגים יום־טוב׳דיגע די צו מצרף איהם מ׳איז קייט",
וו. אז. א. טיש

 וואם פריידען, און מנהגים זיינע האט יום־טוב יעדער
 מי- די השגות. קינדס א פון מדרגה דער צו צוגעפאסט זענען
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 דער ענטשטעהונג איהר לויס איז פסח סדרים די פון סטעריע
 קינדער די אין דערוועקען צו אויף אויסגערעכענט עיקרשט

 פערציי־ ווייטען דעם פון געשעהענישען די צו אנ׳אינטערעס
 מיסטעריע דאזיגער דער אין ראלע ערשטע די און—מענם,

 איז וועלכער משפחה, דער פון זוהן יונגסשער דער שפילט
 וועגען קינדערס די פאר קשיות. פיער די פרעגען צו מחויב

 גדיא" "חד לידל דאס הגדה דער אין אריינגעשטעלט אויך איז
 דער צוגעגעבען איז דערצו יודע?" מי "אחד הסתם, מן און,
 וועל- אפיקומן", דעם ,גנב׳ענען פון מנהג אמוזירענדיגער ריין
 גרעסערער א אין נאך מהנות. דורך אויסגעקויפט ווערט כער
 וואם פורים־שפילער, די פורים: איז קינדער-יופ-טוב א □אס

 "אחשורש- די פאר שטעלען און שטוב צו שטוב פון געהען
 דעם איינס זיך שיקען קינדער די וואס שלח־מנות, די שפיל",

 ביים המנ׳ען גרעגערס ספעציעלע מיט שלאגען דאס אנדערן?
 ווערט קינדער די פאר שפילכעל ספעציעל א מגילה. די לייענען

 אויף ,גאר"(, )א צין פון דריידעל א—חנופה אויף געמאכט אויך
 גדול "נס פון ראשי-תבות די אויסגעקריצט זענען עס וועלכען

 פאנעס געדרוקטע קינדער די טראגען תורה שמחת שם". היה
 דא־ די מיט אינהאלט; נ^ציאנאלען פון בילדער מיט ),בוניער"(

 ברענעג- צוגעפעהטיגט ווערען עס וועלכע צו פעהנדלעך, זיגע
 די צו גרויסע די מיט צוזאמען קינדער די געהען ליכט, דיגע

 פון ס^ג דער גאס, אין אויך—טיילמאל און שוהל, אין הקפות
 פריה- פון קינדער־יוס-טוב אנ׳אויסשליסליכער שוין איז בעומר ל״ג

 שטאדט הינטער שפאציר א אויף אוועק געהען קינדער די לינג.
 שפילען אין טאג גאנצען א פערברענגען זיי וואו רואלד, אין
 גע- ספעציעל ווערט וועלכער פיילענבריגען, א פון שיסען און

 ווערט וואלד אין ד$ דפגרא. יומא דאזיגען דעם פ$ר מ#צט
 יונגעל יעדער וואם מאכלים, די פון סעודה א געמאכט אריך

זיך. מיט ברעעט
 פערבונדען זענען וואם קינדער־יום־טובים, נ$ך פארחאן

 דעם אז קינד. פון לעבען דעם אין דאטען בעשטימטע □יט
מאל ערשטע דאס איהם מען שערט יאהר, דריי ווערט קינד
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 פון יום־טוב א מען פראוועט דעם לכבוד און האהר, די אב
 צו מ׳ברענגט וועלכער אויף סעודה, א מ׳מאכט "אבשערעניש",

 מתנות. מען שענקט קינד דעם קינדער, אנדערע אויך פיהרען
 אב וועגען עלטערן די מנהג: ריהרענדער א עקזיסטירט דערביי

 דער אויף מנדב זענען און האר אבגעשוירענע קינדם דעם
 גאלד. אדער זילבער וואג אזא ארימעלייט פאר אדער שותל

 מאהלצייט א אויך מען מאכט חדר, אין אב קינד א מ׳גיט אז
 די אויף טראגט ער פאט דער דערוואקסענע. און קינדער פאר

 קאפ אריבער׳ן איהם איינוויקלענדיג קינד, דאס אוועק הענד
 עפעס דערזעהן נישט וועג אויפ׳ן זאל עם )כדי טלית א אין

 דעם טייטעל א מיט מלמד דער ווייזט חדר אין זאך(. טמאה א
 אן איהם רופט און אלף־בית פון אותיות ערשטע די קינד

 דער אין נאך. איהם זיי זאגט קינד דאס און נעמען, זייערע
 קינדם הינטער׳ן פון אויבען פון אלף־בית אויפ׳ן פאלען רגע

 אדער זאכען גוטע אנדערע און צוקערלעך לעקעכלעך, רוקען
 דאס אז איינריידען, קינד דעם מען וויל דערביי מטבעות,
 התמדה. מיט לערנען צו הימעל, פון מלאכים הם *א ווארפען
 האניג מיט אותיות די אלף־בית אין מען בעשמירט טיילמאל

 פיהלען זאל ער ,כדי טהון, צר לעק א קינד דעם עס מ׳גיט און
 אן הויבט יונגעל דער אז אותיות". הייליגע די פון מתיקות די

 בעל־שמחה דער און מאהלצייט. א ווידער מען מאכט חומש,
 ווינשען אלע דרשה-און אנ׳איינגע׳חזר׳טע אמאל דערביי זאגט
 אן הויבט יונגעל דאס ווען פאר, קומט אייגענע דאס צו. איהם

 שטיקלעך ענטהאלט וואס—טוב" "לקח דעם לויט—גמרא לערנען
 אבער קינדער. פאר אויך צוטריטליך זענען דועלצע גמרא, פון

 בר-מצוה, פייערן ביים פאראד גרוים געמאכט ווערט דערהויפט
 פון מיטגליד פולבערעכטיגטער א שוין ווערט יונגעל דאס ווען
 אומבעדינגט יונגעל דער מוז שמחה א דאס אויף עדה. דער

ספרים. ספעציעלע פון אויס לערנט ער וואס דרשה, א זאגען
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 קינדער- און קינדער־מנהגים דאזיגע די מיט צוגלייך
 עקזי- כאראקטער, רעליגיעז-נאציאנאלען א האבען וואט שמחות,

 קינ־ דער צו צוהילף אלם—פה" שבעל "תורה היבשע א סטירט
 מה קינדס דעם יניקה גיט וואס היים, דער אין דער־דערציהונג

כח-הדמיון. דעם ענטוויקעלט און
 פשוט׳ע, קורצע, זעהר קינדער׳מעשיות, ציקלען פארהאן

 זע- וועלכע ריהרענדע, אדער קאמישע פאנטאסטישע, רוב דאס
 אונ- צום השגה. קינדס דעם צו צוגעפאסט ווי וואונדער א נען

 דערוואקסענע, פאר פאלקס־מעשיות יודישע די פון טערשייד
 גע- עלעמענט. דידאקטישער דער אינגאנצען כמעט דא פעהלט

 ספעצי- דעם מיט אן קינז/ער־מעשיות די זיך הויבען וועהנליך
אריינפאהר: פישען

 קיץ געהאט נישט זיי ׳$בען רבי׳צין, א מיט רב א געווען אי׳ אמ^ל
 די און טהון תפילה ווינקעל איין אין אוועקגעשטעלט רב דער ׳אצעך קינדער.
וויגקעלע. אנדער דעם אין רבי׳צין

 אויס מעשה׳לעך דאזיגע די זיך לאזען זיך אויסלאזען און
נאכווארט: רוסישען דעם מיט

געווען, אויך דארטען בין אי׳
געטרונקען, ודיין און מעד

 גערונען, ב$רד איבער׳ן
אנגעקומען' נישט מויל אין

 ה. )ד. קינדער-לידער שיעור א אהן פארהאן איז דאן
 ערש־ דעם וועלכע צווישען קינדער(, פאר פערפאסטע ספעציעל

 קינדער־ געהען ווייטער וויג־לידער. די פערנעהמען ארט טען
פערשפרייט- די—די אט איז רעטענישען די פון (.*רעטענישען

 יודען ליטווישע ון5 אויפגאבען און הדר־רעטענישען לין, יי ב זעה *(

•389 ׳11 ס1־3ן)0גח
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 אין איז שויב צעבראכענער א ,דורך פאפולערטטע: און עםט
 ארוים- נישט זאל זי אז פויגעלע; א אריינגעפלויגען פענסטער

 פון שויב אנ׳אנדער ארויסגענומען מען האט צוריק, פליהען
 צעברא־ דער פון ארט אויפ׳ן אריינגעשטעלט און פענסטער
כענער".

 וואס רעטענישען, אלע כמעט זענען שטייגער אזא פון
 אוים- ־און הפיסה די ענטוויקלען צו אויף אויסגערעכענט זענען

קינד: פון מערקזאמקייט
טאטען? זייער גערופען ט׳ן יפת-ווי חם, שם, זין, דריי ט׳געהאט נת

 ע־3 א ווינקעלע, אין שטעלצעך און שטוב איבער׳ן דרייצעך דרייצעך,
ד§ם? אי' זעס-וואם

 ברענגען: מק קאן קינדער-אויפגאפען פון מוסטער אלם
 אנדערטהאלבען, און איונם איז: רויפיל
און׳דריטהאלבען! דריי און צוויי

גיך־ריידענישען פון מוסטער א
פארפורקעס! פארצעלייענע פאר פיר

 זאגעב- און שפרוכען רייה גאנצע א פארהאן איז ווייטער
 פון ערשיינונגען יענע אדער די צו צוגעפאסט זענען וואס צען,

 זאגט אויף, אינדערפריה שטעהט קינד דאס אז קינדער-לעבען.
אם: דער אדער מאמען דער נאך אני'/ "מודה נאך עם

 אלע וואם הייסט, מאמע די וואם הייסט, טאטע דער וואם טהון איכ׳ל

 אף הצלתה א ברכה, א טהון. גוטען צו מיר הייסען לייט פרומע און גוטע

סלוו. אמן קעפעלע, מיין
קינד: דאס זאגט שלאפען, לעגענדיג זיך און
 אי־ מארגען גלידער, גאנצינקע מיינע אלע מיט ער אניד מיר איך לעג

 אגוצינקע ווידער. אופשטעהן געזונדינקערהייט השם( ירצה )אם מירצעשעם
מאמען... דער נאכט גוצינקע א טאטען, דעם נאכט

 דעם מען מאכט העמד, פריש א אן קינד דעם מ׳טהוט אז
 פון )ארויסצוטרייבען אריין העמד אין מ׳שפייט אז אנשטעל,

צו: מ׳שפרעכט און אחרא( סטרא די דארט
אויסטהון, געזובדינקערהייט ^נטהון, געזונדיגקערהייט טפיו! טפיו, טפיו,

צערייסען., געזונדינקערהייט
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איהם: מען "ענטפערט" ניסט, קינד א אז
 גוטער, א דור, גוטען א צו יאהר, לאנגע צו לעבען, צו געזונט, צו

זיק. זאלסטו יודינקע( פרומע א גוטע, )א יודעלע פרומער
איהם: מען ז$גט הוסט, דאם אז

 א פרישינקער, א מיר זאלסט אריק, געזונטעלע א ארוים, הוסטעלע א
זיין! געזונצינקער

 אז אנשטעל, דעם מען מאצט גענעץ, א טהוט ס׳קינד אז
מען: זאגט גיך־גיך און אריין, מויל אין אנשפייען איהם מ׳וויל

נארעלע! טפוי, טפוי, וי,5ט
 ווארפט קינד, א ביי ארויסגעפאלען איז וואס צאהן, א

צו: מען שפרעכט מאל דריי און אויווען אויפ׳ן ארויף מען
ציינדעלע, א דיר נא מייזעלע, מייזעלע,

אנ׳אייזערנעם. מיר 3גי ביינערנעם, א דיר נא
 איי, געלעגטע אנ׳אקארשט אדיין שטוב אין מ׳ברענגט אז

 פנים קינדס דעם איבער ארום מאל דריי דערמיט מען פיהרט
צו: מ׳שפרעכט אזן

 ווי פרישן און געזונט זיין )נאמען( זאל אזוי פריש, אי׳ אייעלע די ווי
 קלאר; זיין )פנימ׳ל( צורקעלע )נאמען( זאל אזוי קלאר, אי׳ אייעלע די

 זיין )פנימ׳ל( צורקעלע )נאמענס( זאל אזוי דיג,5קיילע אי אייעלזי די ווי

קיילעצדיג.
 קינדער, פאר פערוויילונגען אנדערע סך א נאך פארהאן

 קליי- גאר צושפריכלעך. און לי־לעך מיט בעגלייט ווערען וואס
 דער- און הענטעלעך די אין פאטשען מען לערנט עופה׳לעך נע
צו: מען שפרעכט ביי

לאדינקעס, פיץ־פאץ

 שיצעלעך, ע5רי' די אין
זעקעלעך! זיידענע די אין

 ביי "סאראקא-וואראנא", לידעלע רוסישע בעקאנטע דאס
 אוים יודען די לאזען צו, ל?יכט קינד דאס מ׳קיצעלט וועלכען

גיך־ריידעניש: א מיט
מיזעלע-מאזעלע-

ק״ן־קיץ־קיין.■ מעזעלע,
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 אי- ארום טראגט אקסלען, די אויף קינד דאס נעהמט מ
אויס: מ׳רופט און שטוב ער3

 אראן,3 סיודי באיאן, סיורי
ען6ערקוי5 צו שעפסעלע א כ׳ה$ב

 אבג זיך רופט עמיצער דיאלאג. א אן זיך ס׳הויבט און—
ט?יער? ווי—
דדייער. א —

מקה? א ווי—

לעקעך. א—
שאץ! א ווי—
)פאטש(. פאק א —

 דער איבןיר צו לייכט קינד דאס מען פאטשט דערביי
פלייצע.

 א דערצעהלען איהם מ׳זאל צו שטעהט קינד ראם אז
איהם: מען זאגט אבטשעפען, זיך איהם פון מ׳וויל און מעשה

 דערצעהל, דו דערצעהל, איך

מעשה? א דיר דערצעהלען

 ווייסע, א ציגעלע א—
 רייטע, א קעלבעלע א
 שווארצער, א הינטעלע א

...........פ א )נןןמען(
קינד: דעם מ׳פרעגט מיטעל: אזא אן מ׳ווענדט אדער

 דערצעהל, דו דערצעהל, -איך
מעשה? א דיר דערצעהלען

,דערצעהל" געוועהנליך: ענטפערט קינד דאס
ווידער: איהם מען זאג דאן

 "דערצעהל' זאגסט דו ."דערצעהל', זאג איך—

מעשה? א דיר דערצעהלען
 אי- מען חזר׳ט זאגען, נישט זאל קינד דאס וואס און

 זאגסט...", דו זאג... "איך ווערטער די מיט ווערטער זיינע בער
פרעגענדיג. נמאס רוערט איהם פיז
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 )רואנו פה" שבעל "תורה קינדערשער דאזיגער דער הוץ א
 $נפי- קאנען דערמיט מעץ וו^לט זאמלען סיסטעמאטישען ביים
ר ע ד געמאכט עם בעץ הא רוב דאס וואס באגד(, גאנצען א לען

 —ר, ע ד נ י ק די פארזינגעץ אדער דערצעהלען ע-צום נ ע ס ק א וו
 לידעלעך, דערהויפט פה/ שבעל "תורה א נאך פארהאן איז

 אי• זענען אדער גופא קינדער די פון געשאפען זענען זואם
 קינדער-שטייגער. צום צוגעפאסט און גרויסע ביי בערגענומען

 צעהלענישען, דיאלאגען, שפיל־לידעלעך, רוב דאס זענען דאס
וכדומה. זיך" "רייצען צום חדר־לידלעך צושפריכלעך,

 שפיל-לידער/ די פון אייגענשאפט כאראקטעריסטישע א
 ליבליכע קורצקייט, איז-זייער—גופא, קינדער די פון פערפאסט

 מוסר-זאגערי/ פון פעהלען פולשטענדיגע דאס קלאנג-פולקייט,
 יעטווע- בכלל פעהלט—גרעסטענטיילס אינהאלט, פון לייכטקייט

 ערשטע די פון געגראמטקייט? די—ועל־כולם און אינהאלט, דער
 ווארט, ערשטען דעם פון איבער׳חזר׳ונג די אדער ווערטער צוויי

 מיגעלע,—ציגעלע איצקעלע-פיצקעלע, קאלטער,—אלטער לפשל:
 צין,—צין היי,—היי זין,—זין פייגעלע,—בייגעלע ביינדל,—איינדל

רוטי.—רוטי
 בלענדע-—איז קינדער יודישע ביי שפיל בעליבטסטע די

 זיך ערשטער דער דארף ווער בעשטימען, צו )זשמורקעס(. ניש
 רעטשיטאטיוו א מיט מ׳לי־ענט זיך: מען "צעהלט" "בלענדען/

 מען ווענדט לידעלע דעם פון ווארט יעדען ביי און לידעלע, א
 געפאלס עס וועמען אויף און שפילער, די פון איינעם צו זיך

 ברענגען פיר "בלענדען/ זיך דארף יענער ווארט, לעצטע דאס
(*צעהל-פערזען: אזעלכע רייה א דא

 דערהוימ■ פערשריבען 3$ה איך רואם לירער, געבר^צמע דא די הוץ א ♦(
*,זאפלונג דער אין איז מינסק( ווילנא, )וויטעבסק, קאנט ון־מערב׳דיגען51 אץ
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 האנע, איינדל-ביינדל
 זאנע, די ט׳זיין מארגען

 וואכען דריי אין
 קאכען. קרופיץ מיר ׳עלן

 שטערן, גרינע שטערן, רייטע
 קרן, מיין פון ארויס מיך לאזט

קנאק.—נום פיק-פאק,
)וויטעבסק(,

2
 ציינקל, א שטרם איינקל-ביינקל,

 ריידע, א כל וואשער אשר
 דוואשע, הינדע

חאשע? דיין רוער
 קארישקע,—זיסקע

קישקע. משוגענע
)ווילנא(

3
ציינגע, א סטופ ביינגע, איינגע,

שרוארצע, גאלע בארצע, ארצע,

 מיד וואריאנטען. מיט לידלעך אזעלכע 25 איבער אכגעדרוקט גינזבורג-מארעק פון
 פערעפעגט־ דארט זענען וואם לידער, אלע נישט ווייט אז בעמערקען, אגב *ועלען

 ווערען צוגערעכעגט קאנען הדר־לידער", און "קינדער־ אבטיילונג דער אין >יכט
 >פרן אבטיילונג ד^זיגער דער פון לידער 16 לעצטע די פון קיגדער־לידער.

ד• צו (129 טיילווייז און 152 ,120 3 בלויז געהערען (133 יז3 118

קינדער־לירער.
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 - פייגעלע—בייגעלע רוימל, אוימל-
האפ!

)מינסק(.

4

 בולדעוויי, רוטי,—רוטי
 דערביי, שטעהט יתברך השם

ליגט? האנד וועמעס אף
)וויטזןבסק(.

5

 פאלאצין, צין־צין,
 פאמערהולע. פאסערהולע,

 ׳וואן, דאפרי פאן, יעכאל
(*יאן. סאלדאט

 ד$מ איז שעין וו. .9 פון קינדער־לידער״ ״רוסישע זאמלוגג דער אין *(

וו. אז. א פאלאדין" ,דין־דין, רוסיש: אויף אריך פארהאן לידעל אייגענע

)רויטעבסק(.

6

 פאניושקא, דיבאכצי—אכצי
 דעניושקא, קאפייקא טרי

 כאטשו, ני ניעט,—ניעט
פאידו. ני סאלדאטא זא

)ווילנא(.
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7
 צוויי-דריי,—איינס

 ליי,—ליזער—לאזער
 באקן,—אקן

 גלאקן, ביידע
 פערעלע, צירעלע,

ארויס! דוכס
)וויטעבסק(.

8

 פיר, דריי, צוויי, איינס,
 טהיר, דער אין מלך דעם בא
 שויבען די אין גאלדשמיד דעם בא

 טויבען פאר א שטעהען
הויבען. רייטע די אין

 זיי? האבען רויילטיג וואסער
זיי. שלאפען מיט״ג ביזל

 זיי, לייפען מארק ן א
 זיי, קייפען פאצט-פאפיר

 זיי, שרייבען בריוועלעך
זיי. בלייבק חלשות אין

)וויטעבסק(.

9

 אדלער, אן—אלף
 באנדער, א—בית

גלעקעל א—גימעל

וואסערער? א—ו
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 זילבערנער. א—זין
 איהם, חאפט—חית

 איהם, טית-טאפט
 איהם, יאגט—יוד
 איהם כלאפט—כף

איהם. לעגט—למד

)יויטעכסק(.
 בע- צו צייט בלענדעניש אין שפילער די געבען צו כדי

 דעם מיט מען פיהרט צעלויפען, צו זיך אדער זיך האלטען
 זיך הויכט זיך, ענדיקט ער אז און דיאלאג, א ,פערבלענדטעך

(:*שפיל די $ן

מ&רעק׳ ארן גינזבררג פרן ,ז^מלונג• דער אין וואריאנטען זעה *(

.110—108

10
שטעהסטה וואט אף—
פאס. א אף—
טרינקסטו? רואם—
עפעל־קודאס.—
עסטו? וואס—
בייגעל. א—
פייגעל! א כאפ—

)וויטעבסק<

11
מייבער. אי׳ -לייבעלע

גענומען? עם ס׳ט וראו—
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לאדען. א הינטער—
)עסען(? געגעבען עם ס׳ט דואס—
פלאדען. מיט פוטער—

)וויטעבסק(.

ו2

פיער דריי, צוויי, איינס,—
טאטע? דער אי׳ וראו—
)ייגע( רי אין געפאהרען—
ברענגען? ט׳ער רואם—
ביר. פעסעלע א—
שטעלען? ט׳ער רואו—
טהיר. הינטער—
טרינקען? עט יוער—
דיר. מיט איך—

)רויטעבסק(.
דיאלאג זא8 זיר פיהרט "ווינקלען" אין שפילען ביים

13

הויזי קאמער קאמער—
הויז! יענער אין געה—
ברענט! טייך די—

פליהען! -פייגעלעך
)וויטעבסק(

 קיב- די און לידעלעך געזדיגען ווערען קאראהאדען ביי
 אראב- מיט אנדערן היבטער׳ן איינס זינגען בשעת׳ן געהען ז־ער

 זיף זיי נעהמען ליד דאס אבזינגען נאכ׳ן און קעפ, געלאזטע
 ברענגען מיר דרעהען. צו אן זיך הייבען ארן הענד די פאר
לןאראהאד-לידער: אזעלכע פאר א ז־א
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14
גזרה! א און צרה א אך
 פאציילע רייטע די פערלוירען ׳$׳ איך
 ברעגען, גרינע די מיט
עקען. רייטע די מיט
 זוכען, געגאיען זי איך בין
 קוכען. א געפונען איך ׳אב
 עסען, געזעצט זיך אי ׳אב
פערגעסען. צרות מייגע איך ׳אב

)וויטעבסק(.

15
 גזרה, א מיט צרה א איי,
 פאציילע! רייטע מיין פערלוירען ׳א׳ איך
 קארן, ארוס געגאיען איך בין
 פערלארן; פאציילע רייטע מיין איך ׳אב
 ברונען, ארוס געגאיען איך בין
געפונען. פאציילע רייטע מיין איך ׳אב

)דוויגסק(.
 געזוב- ווערט "שטאק" אין מיידלעך פון שפיל דער ביי

 —דערוואקסענע די פון איבערגענומען איז וואט לידעל, א גען
פרייטען; און ש נאפאלעאן וועגען

16

 גלאק, א ווי קלינגט נאמען גאפאלעאנס
פול. קיסרים אלע ביי
 "שטאק/ געשריען מען האט מאל פיל
שטוהל. זיין אויף אלץ בלייבט ער

געהן, צו פריים קומש אמ^ל מיט
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אוים. זי שרייט "שטאק!"
 שטעהן, ביוש אין בלייבט נאפאלע$ן

(*ארים. איהם לאכט וועלט די

•88 א ,1?08 ״פריינד״, אין ליעניסט8 ד״ר פון ם5פערעפענטלי *(

 אנ׳אנגעזעהע- פערנעהמען קינדער־לידער אנדערע די פון
 וועלכע אין "רייץ״־לידער, די און חדר־לידער די ארה נעם
 פרא- "אנגעוועהטאגטער" דער אבגעגעבען ווערט אויבענאן דער

 )ווע־ גאס-לידער געהען דאן שמייסעף חדר־לעבען־דעם פון גע
 וועוען וואס אנדערע, פערשידענע און וועטער( און רעגען גען

ביים צעהלענישען, אלם בענוצט אויך טיילמאל

17

 קאזאניצקעלע, פיצקעלע, איצקעלע,
 טאטקעלע, דער קומט
 לאטקעלע, א לעגט
מאמקעלע די קומט

אב. רייסט און
 טאטקעלע דער קומט

$ב. שמייסט און
)יעליעץ(.

18

 בענקעל, דעם דערלאנג יענקעל,
רימען! דעם דערלאנג שמעון,

 געבראטען, פייגעלעך
געקנאטען. ליכטעלעך

)מינסק(.
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19
 ת... געשמיסענער

 איי, געבאקטע
 ארויסגעווארפען

 שניי, אפן
 געהאנגען, שיסעלעך

 געגאנגען, בלוט
 געשאסען, פייער
געג$סען. בלוט

)וויטעפסק(.

20
 געהט, צערעדע די

 שטעהט, בענקעלע דאס
 שמאסט, רבי דער
באסט ת... דער

)בערדיטשעוו(.

21
)מלך(, מיילעך אל

)פרעהלעך(, דריילעך קאצקע
אנ׳עפעל, מיר
צעפעל, א דיר
קויל, א מיר
מויל. אין פאג א דיר

)בערדיטשעוו(.

22
שבת־גוי

לאדני,
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 טאפ, א נעם
1קאפ די צעברעך

23
 צינגעל, יינגעל,

 פוטער-יאייכעל,
 דיר געשוויר א

בייכעל! דיין אין

)וזיטעבסק(.

)יויטעפסק(.

 • רעגען, א רעגען, א
 געלעגען, כלה די

 געקומען, חתן דער
אוועקגעשוואומען כלה די

)וויטעבסק(.

25
רעגען א געהט דרויסען אין
געלעגען. אי׳ כלה די

געהאט? צי ׳א' וואס—
יינגעלע. א—
געהייסען? ט׳עס אזוי ווי—
משהוניע.—
געגעסען? ט׳עס וואס—
ע. שוני כליי—

 קיישעלע, משה׳לע, משה׳לע,
כרית. א מאך
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 פיש.. אנ׳אקע גילען צעהץ
 קאססעץ, אין ליגט

פאסטען מוידזנן אלטע
)בערדיטשעוו(.

20
אהער, קים זין,—זין
 קאלט, אי׳ דארט ווארעם, אי' דא

 זאלץ, מיט ברויט עסען ס׳טו דארט
שמאלץ. מיט קרעפלעך עסען פ׳טו דא

)בערדיטשעוו(.

27
 מארגענשטערן! גוואלד, גוואלד,

ווערעץ? כלה א איך ׳על ווען
)מינסק(.

23
 זיידע, דער זיצט

 רייכערט, פיפקע א
 פאבע די און

 שמייכעלט, און זיצט
 מוהמע די און
 לאך א גיט
 גלעזעל מיט׳ן און

מאך. א זי טהוט
)כארקאווץ

29
קאצינקע, מיגעלע, ציגעלע,
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—פאמעראנצען רייטע
 אוועק, פוהרט טאטע דער א׳

 בעט. אין אליין מאמע די ליגט
 פוהרען, צו קומט טאטע דער א׳

קימפעטורין. א מאמע די ווערט
)בערדיטשעוו(,

30

)כארקאוו^

 טיש, צום גרייט פייגעלע, פייגעלע,
 פיש, און יויך עסען נאמיר
 וויין, און מעד טרינקען נאמיר
 אריין, בעט אין געהן נאמיר
 קיםען..י א מיט צודעקען זעך נאמיר

זעך... נאמיר און

3ו

 וויי, איי,
 טהיק מיר גיט

 ביטער, אי' טהיי
 צוקעת מיר גיט

 זים, צוקער
 נ נים ר מי גיט
 הארט, נים

 שפארט; בויך דער
 דרעהט, נאפל דער

געהט; באבע די
 געקומען, באבע די

צוגענומען. ס׳קינד
)וויטעבסק(.
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32
 וועלט, גאנצער דער פון רבינו משה

געלד. זעקעלע א אראב מיר ווארף
געלד? זעקעל מיט׳ן מהון וועסטו וראם—
שולכן. א באווען מיר כ׳על—
 שולכן? מיט׳ן טהון וועסטו וואס—

מנחה•מעריב. דאווענען כ׳על
)פערדיטשעוו(.

33
וואטער! ביסעלע א איך געה

 )אייטער( האטער א קיה א טראגט
 ראטער(. א אקעגען מיר )פוהרט

 שלוגען, מיך דויל ראטער דער
 קלוגען, זיך פריץ צום מיך איך געה
 הינטעלע, א ׳אט פריץ דער
באסן. מיך עם וויל

 ניט, מיך שמאס ראטער, ראטער,—
 ניט מיך באס הינטעלע-פינטעלע

 טהיר(. דער אויף שטעה )הינטעלע-פינטעלע,
 זיך, בודען טויבען צוויי

 זיך, שלוגען חתן-פלה
 אפען, טויער און מהיר

 אנקלאפעף חתן־פלה
 פארמאכט, טויער און מהיר

נאכט! גיטע א חתן-כלה
גוב.( וואלינער )בערד^ור,

1



 גלייב־ און שפריכווערטער
ווערטלעד



 אין דערהאלטען זיך האבען רואם שפריכווערטער, סך א
 ווערטליכער א אין טאג ה־־ינטיגען ביי זיך בעגעגענען מלמוד,

 דאס .פעלקער אייר$פעאישע פערשידענע ביי איבערזעצונג
 שפריכווער- וואנדערענדיגע מאסע א פארהאן ס׳איז אז זוייזט,
 איין פון איבער לעגענדעס, פילע ווי אזוי געהען וועלכע טער,
 זייער פעסטצושטעלען שווער ס׳איז און אנדערן דעם צו פאלק

 פאר קומען וואס שפריכווערטער, פילע די פון מקור. ערשטען
 תקופה נאכ׳תלמוד׳ישער דער פון ליטעראטור יודישער דער אין
 פער- צווייהונדערט, א זיי פון צונויפגעזאמעלט האט בהן )ד.

 פער- מאנכע זענען (,152-125 ש ף״האסי״ 1אי עפעיטליכט
 אי- ווערטליכער א אין פעלקער פערשידענע ביי איצט שפרייט

 אומ־ איז לשון יודישע לעבעדיגע היינטיגע דאס בערזעצונג.
 ארויס- און צונויפגעזאמעלט שפריכווערטער. מיט רייך געהויער
 ארוס הכל זיי-סך פון טייל קליינער א בלויז איז געגעבען

.500ג<
 געביטען אנדערע אלע אויף ווי אזוי שפריכווארט, אויפ׳ץ

 אל־ די געהאט השפעה גרויסע א האט פאלקלאר, יודישען פון
 פון וואס הלמוד׳ישע, און ביבלישע ד? ליטעראטור, יודישע טע

 סיי שפרוכען, פארטיגע סיי אנטליהען פאלק דאס האט איהר
 שפריב- סך א פארהאן שפריכווערטער. זיינע פאר מאטיווען ?גו׳ך
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 אריבערגעטראגען אומגעענדערטערהייד זענען דואס ווערטער,
 דער פון אבער דערהויפט תנ״ך, פון לשון-הקודש, פון סיי

 בענוצט ווערען שפריכווערטער דאזיגע די פון סך א גמרא.
 ארויס" ערד דער פון וואקסט "אמת איבערזעצונג: יודישער אין

 אויף באזירען וואט שפריכווערטער, פארהאן זענען דאן אאז״וו.
 דעם אחוץ מאטיווען. אנד. א. רעליגיעזע תלמוד׳ישע, ביבלישע,

 זייער וואט שפריכווערטער, אייגענארטיגע ציקל א זיך טיילט
 פער- געענדערטער בפונה דער אין בעשטעהט טעם גאנצער

 שפריב- דאזיגע די אין שפרוכען. העברעאישע די פון טייטשונג
 אויך ,סענטענץ געוויסער א מיט צוגלייך ווערט ווערטער

 ווי- א אויף דענקע;, אומלאגישען אויף סאטירע א אויסגעדריקט
 געשפעט א אויך ווי אינהאלט, און פארם צווישען דעראנאנד

 ר5" זיי: אויף זאגט שפריכווארט דאס וואס עם־הארצים, אויף
אאז״וו. גרייזען/ זיבעץ מיט נח שרייבט

 האט שפריכווערטער יודישע די אויף ווירקונג היבשע ׳א
 לשונות די אין פאלקם־מאסע דער פון בעקאנטשאפט די געהאט

 בעציהענדיג זיך לעבט. זי וועלכע צווישען פעלקער, די פון
 דאזיגע די פון לעפעגס־חכמה דער צו רעספעקט גרויס מיט

 שפריב- סך א זיי ביי אנטליהען יודען די האבען פעלקער,
גלייכווערטלעך. און ווערטער

 זענען וואס שפריכווערטער, רייה א זיך טרעפען ווייטער
 מים צוגעמישט—רוב דאס פויליש, אדער רוסיש אויף פערפאסט

 כאראקטערי- גופא שפריכוו^רט דאס וועלכע ווערטער, יודישע
 למשל: רושעס". פאלאווינא דייטש, "האלב אלס איראניש זירט

 שפריט- טאפעלטע פארהאן צרות". דאמא א קברות, נא ,"יחוס
 מעוקצך )"לא גוי׳איש און יודיש פון בעשטעהען וואס ווערטער,

 אזעל- איז מעהר אבער לאי"(. ניע אי דאי ניע—מדובשך ולא
 שפריכ- שפאסיגע די אין אויך ווי אזוי זיי, אין וואס כע,

 צו- שפרוך יורישען דעם צו ווערט לשון־הקודש, אויף ווערטער
 דערביי רוסיש, אויף טייטש אומגעריכטער גאנץ א געגעבען

 דער וואט דעם, דורך פערשטארקט אפט קאמיזם דער ווערט
 המן-מ!:^ ,ניבא רש״י: אויף זיך פעררופט טייטש דאזיגער
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פריניאס". יעווא "טשארט י:*רש
 פאלקס־לידער, פון ארויסגענומען שפריצווערטער פארהאן

 געבויט זענען ר׳ואס שפריכיוערטער, פארהאן וכדומה. מעשיות
 רועם "עם לעגענדע: אדער געשעהעניש היסטארישער א אויף

 פעהלט אינגאנצען אבער מלוכה". וואלס שאול רב ווי דויערן
 מאדער- דער פון גענומען איז וואם שפריכווערטער, מין דער
מענשען. גרויסע פון שפרוכען און ליטעראטור, נער

 ווי אגדערש, עפעס נישט זענען שפריכווערטער סך א
 סימנים. און זאבאבאנעם פאלקס־גלויבונגען, פון אויסדרוקען

 שפריב- סך א יודען די האבען פעלקער, אנדערע ביי ווי אזוי
 און שטעדט פון כאראקטעריסט״קעס שפאסיגע מיט ווערטער

שטאנדען.
 מעלות די הומאר, פיינער און סארקאזם טרעפליכער דער

 ארויס בולט בעזונדערם זיך ווייזען פאלקס-שאפונג, יודישער פדן
 אזוי יודען די זיך בענוצען דערפאר שפריכווערטער. די אין

 זיך מען קאן שפריכווארט א ,פון שפריכווארט. א מיט אפט
בעהאלטעך. נישט

 גרוי- א אין מאכט שפריכווערטער די פון שארפזין דער
 שפריכווארט דאס זייערן. פעסימיזם דעם ווייכער מאס סער

 אלף־בית די און מוסר-זאגעריי טרוקענע קיין נישט פערטראגט
 לערנט, עם וואס נישט איז שפריכווארט דאס פאר־מאראל. א

 דאס )דעמאסקירט( ענטפלעקט דערקלערט, קלערט־אויף, עס ווי
 אב- נישט זאך קיין פאר זיך דערביי מענשעץ, די און ן5לע^

 דער פון מאטיווען מיט דורכגעדרונגען אינגאנצען שטעלענדיג.
 דעם פון עמאנציפירט לחלוטין עס איז ליטעראטור, רעליגיעזער

 עם זי פרעגט אפט און סענטענץ רעליגיעזער דער פון דרוק
 לעבענס- דער פון גענומען זענעץ וואס סענטענצען, דורך אב

 גאנצע א געשאפען זיך האט באדען דעם אט אויף ערפאהרונג.
 זייער וואס שפריכווערטער, צווייגלידערדיגע אייגענארטיגע רייה

 די און שפרוך, רעליגיעזען א פון בעשטעהט העלפט ערשטע
 פרעגט וואס קארעקטיוו, א איהם, צו קארעקטיו׳ו א פון ?דיוייטע

 אייגענעם דעם מיט סענטענץ. רעליגיעזע די אב רוב דאט
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 לע" אלע צו צו שפריצווארט דאס געהט פעסימיזם קריטישען
 לעבען׳ פון יסודות פעלזען-פעסטע אלע צו בענס־ערשיינונגען,

 דעם און פאלשקייט פון מאסקע די אראברייסענדיג אלעס אין
 שפריצווארט דאס וואהר. און אידעאל צווישען ווידעראנאנד

 אומצופרידענקייט די אויטאריטעטען. שום קיין נישט אנערקענט
 שפריצווארס דעם אין זיך דריקט לעבען פון שקר דעם געגען
 צום פרעטענזיעס פון פארם אייגענארטיגער דער אין אוים

איהם. צו טענות שארפע און רבונו-של-עולם
 די- שטראפערישע און קריטישע דאזיגע די מיט צוגלייך

 ציק- אויך געשאפען פאלק דאס האט שפריצווערטער דאקטישע
 ארוים- ווערט עס וועלצע אין שפריצווערטער, פאזיטיווע לען

 שעלטען, מיט ,נישט למשל: ווי לעבענס־חצמה, טיפע געזאגט
איבערמאצען". וועלט די מען קאן לאכען מיט בישט

 זין טיפען און זיינעם פעסימיזם גאנצען דעם ביי אבער
 א שפריצווארט יודישע דאס גיט לעבען, פראקטישען פאר׳ן
 ס׳איז לעבענס־כללים. מענשליצע און הויך־מאראלישע פון ציקל

 צום זיך בעציהט פאלק דאס וואט נישט, חידוש קיין דעריבער
 איהם וועגען אויס זיך דריקט אכטונג, גרויס מיט שפריצווארט

ווארט"; וואהר א איז שפריצווארט "א אזוי:
 שפריצ- תלמוד׳ישע און ביבלישע זאמלונגען די חוץ א
 יודישע פון זאמלונגען פארהאן זענען אפאריזמען, און ווערטער

 און שפריצווערטער בערנשטיין-״יודישע איגנאץ שפריצווערטער:
 פאפו- א אויסגאבען, צוויי )אין 1908 ווארשא רעדענסארטען׳/

 טראנסקריפציע לייטיינישער א מיט פראכטפולער א און לערער
 דערהויפט שפריצווערטער, 4008 ארוס פסך־הכל—גלאסאר א און
 מעהר ביסעל )א זאמלונג קליינע די און יודען( טוילישע די פון
 שפריצ- "אידישע פיראזשניקאוו י. פון שפריצווערטער( 1000 ווי

.1908 ווילנא ווערטער״,
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ווערטעל. ^פרוך,

 קינסטלערישער א אדער אויסדרוק קורצער א הייסט אזוי
 פאלקס- דער אין איינגעבירגערט זיך האט וואס סערגלייך,

 גע- א בעשטימען צו מענשען, א כאראקטעריזירען צו שפראך,
 דער איז ווערטעל א צושטאנד. א אנ׳ערשיינונג, גענשטאנד,

 ערשטען דעם גיט שפריכווארט, פון צושטאנד עמבריאנעלער
 אנווייזונג ד^ר $הן בעשטימונג, די שפריכווארט, פון טייל
 לאקאני- איז ווערטעל דאס בעשטימט. ווערט וואס דאס, אויף
 סענטענץ קיין נישט ענטהאלט און שפריכוו$רט דעם פון שער
 זייגע נעהמט ווערטעל יודישע דאס .אפאריזם קיין גישט

 קלאסישע די פון אלץ ווי מעהר אבער אומעטום, פערגלייצען
 דעם פון און טיפען היסטארישע און תלמוד׳ישע ביבלישע,

 עם איז דעם מחמת און לעבענס-שטייגער, רעליגיעז־נאציאנאלען
 דעפינירט ווערט צושטאנד אדער בעגריף ליאדע א נאצי^נאל.

 תנך: פון אדער גענומען פערגלייך, קינסטלערישען א דורך
 פון אדער הגבוי"(, שמשון ווי "שטארק לוט", ווי )"שיכור

 סמבטיון", ים דער ווי נישט )"רוהט דאוונען און אגדהא גמרא,
 די זענען ווערטלעך סך א אין אשרי". אין יוד א יוי "קלאר

 רעליגיעזען און לעבען היסטארישען פון גענומען פערגלייכען
 צוגלייך גלות". יודישער דער ווי )פינסטער( "לאנג ריטואל:
 נא־ ארומיגער דער פון גענומען אויך פערגלייכען די ווערען

 די פון מלוכה דער אויס תמוז׳/ אין זון די ווי "שען טור:
 פארהאן איז פערגלייכענישען די צווישען וכדומה. בעלי-חיים

 שפריכ־ טיפ דעם צו זיך דערנעהנטערן וואס שפאסיגע סך א
 מויז א ווי "לויפט קוימען", אין לבנת די ווי "שיינט ווערטער:
צימבעל. איבער׳ן

 נאר ווייזען לאקאגישע, מעהר נאך ווערטלעך, אנדערע
 אי- לאזען צושטאנד, $דער אייגענשאפט בעשטימטער א אויף
 די פ^רגליכען. ווערט דאס וואס מיט זיך, אנצושטויסען בער
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 גע־ נאציאנאלע מיט רייך זעהר אויך זענען ווערטלעך דאזיגע
סדום". "מעשי תרח", "אלטער שטאלטען:

 קאג• זייער לויט אריגינעלע העכסט ווערטלעך פארהאן
 "פערד- מען: זאגט קרובה׳שאפט ווייטע פעשטימען צו סטרוקציע.

 געלעכטער א בעשטימען צו פום־קאפיטע-פאדקאווע-צוועקעל".
 פערגלייכוב- אומגעריכטע גאנץ מען געברויצט טרעהרען דורך
 ווערטלעך פאר אויך ס׳קומען ווערים". גרינע מיט "לאכט גען:
 כמעלניצקיס פון נאך איז "עס צאראקטער: היסטארישען פון

צייטען".
 זידעל־נעמען ענטהאלטען וואט ווערטלעך, סך א פארהאן

 נאציאנאליטע- ערטער, שטעדט, פון חוזק־צונעמענישען אדער
טאטער". א פון הארץ "א טען:

 ווערטלעך, געגראמטע די אויך געהערען תערטלעך די צו
 ע-3 ריידען אין ער3א זין, עשטימטען3 קיין נישט האבען וואס

 ,כאפ׳לאפ", "געלד-שמעלד", עדייטונג:3 געוויסע א זיי קומען
"קידער-ווידער".

 $זא מיט ווערטעל דאס כאראקטעריזירט פאלק דאס
ערטעלי. זיין האט ווערטעל "יעדער שפריכווארט:
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 און געזאמעלט פאלקט־רעטעגישלן". "יודישע
 אויפלאגע. צווייטע באסטאמסקי. ש. פון דערקלערט

 סעריע פאלקס־שול" יודישע גייע "די פערלאג
.1919 ווילגא .1 פאלקל^ר

 פאר- אין זייטלעך 22 אינגאנצען ביכעלע, קליין קליין, א
 ענטהאלט ד$ך און "קאפיקע־מעשיות". געוועהנליכע פון מאט
 און פאלקס-חכמה אוצר גאנצען א ביכעלע קליין דאס זיך אין

 רעטעני־ 171 ביכעלע אין זיך געפינען הכל סך פאלקס-קווסט.
 נישט עס איז פאלקס־שאפונג מין דעם אט פאר נאר שען,

 שרייבט ער און טעות, א ביסעל א האט זאמלער דער וועניג.
 צעהב־ מיר צעהלען העולם "אומות די ביי אז הקדמה, דער אין

 ד איז רעטענישען נ^לקס־רעטענישען־. פון זאמלונגען דליגער
 דאס פעלקער. אלע ביי פאלקס־שאפונג פון פארם זעלטענסטע

 א בעת פאלקלאר. פון בלומען די צווישען עדלווייס מין א איז
 לע- די דורך דרינגען משל א אדער גלייכווערטעל א ווערטעל,

 און טריט אויף הערען זיי קאנט איהר און שפראך, בעדיגע
 מעשיות, פאלקס-שאפונג, פון עלעמענטען אנדערע בעת שריטן

 ארט זייער האבען וכדומה מנהגים אבשפרעכענישען, לעגענדען,
 אבהי- און זינגער דערצעהלער, בעשטימטע זייערע צייט, און

 זי אייגענשאפטען. אלע די רעטעניש די נישט האט—טער,
אויסזוכען. נאר זוכען, בלויז נישט מען דארף
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 האט גלייכווערטעל א אויב רעטעניש? א אזוינס איז וואם
 סענטענץ, מאראלישע א אדער געדאנק פילאזאפישען א זיך אין

 קינסטלערישען און געפרעסטען קורצען, א אין אויסגעדריקט
 פלאסטיש א במעט אנ׳עסטעטיש, רעטעניש א איז אויסשפרוך,
 א שטריכען. געפרעסטע עטליכע אין איינגעפאסט קונסטווערק,

 מח", דעם "שארפט רעטעניש א מוסר׳ט, לערנט, גלייכווערטעל
 שענ> צו חוש דעם וועקט אויפמערקזאמקייט, די ענטוויקעלט

 דער אויף אב זיך שטעלט גלייכווערטעל א קונסט. צו קייט,
 די אבסטראקט; איז און זאך א פון זייט אינעוועניגסטער

 אויסענוועניג- דער מיט נאר מהון צו האט פאלקס־רעטעניש
 כאראקטעריסטישע די נעהמט זי פארם. דער מיט זייט, סטער

 זיי פון שאפט און אנ׳ערשיינונג אדער זאך א פון שטריכען
 אונז גיט גלייכווערטעל דאס דהיינו, בילד. עסטעטיש איין

סענטענצען: פילאזאפישע און מאראלישע מינים ן^זוינע
׳.7נוקם זיך איז מענש א—שטראפט "גאט

 לאזען מען דארף וויגען, די אין קינדער האט מען "אז
צופרידעך. לייטען

 אויס- געפרעסטע דיזעלביגע אין אונז גיט רעטעניש די
 עטליכע מיט געמאהלט בילדער, קינסטלערישע גאנצע דרוקען

דהיינו: ווי שטריכען, כאראקטעריסטישע
 וזי זיך לעגט ציגעל, ן ה א מויערט פליגעל, אהן "פליהט

)שניי(. נאר" א ווי אויף שטעהט האר, א
 גאל, ווי ביטער פויער, א ווי גראב מויער, א ווי "הויך

פירות(. בלעטער, בוים, )א צוקער" ווי זים
 8 4ייק הויכער א טאטע, רויטער א מאסע, גראבע ״א
רויך(• קוימען, פייער, )אנ׳אויווען, מאכטער" משוגע׳נע
 שרייט טויטער דער טויטען, א שלאגט לעבעדיגער "א

)גלאקענקלונג(. ווייט" זיך ס׳הערט און

 ווייזט תהדמה ר*עב3אנגעשרי הייה און קלוגער דער אין
 דואט ר$ל גרויסער אומגעהויער דער אויף באסטאמסקי ה׳ אוייף
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 פאלקלאר, רייכען גרויסען אונזער פון בוך גילדענע ,דאס
 אלע אויף צעשפרייט און צעזייהט ליידער נאך איז דועלכער

 פאלקס- נייער אונזער אין שפילען מוז און קאן ימים, זיבען
 א פעדאגאגיק אונזער פון סיסטעם גאנצען דעם אין און שול

 דערהויפט און בכלל, ריכטיג זעהר איז דאס ראל. וויכטיגע
 רע- ווי פאלקס-שאפונגען אזעלכע צו בנוגע ריכטיג עם איז

 געווארען געשאפען גופא פאלק פון זענען וועלכע טענישען,
ציל. פעדאגאגישען א צוליב אויסשליסליך במעט

 פאלקס- אלטער אונזער וועגען רייד צו קומט עם אז
 ארוים געוועהנליך מעץ שטעלט פאלקס־ערציהונג, און בילדונג

 דערהויפט חסרונות, זיינע אלע מיט חדר טראדיציאנעלע דאס
 פון כאראקטער קאנפעסיאנעלען דעם אויף אב ז^ך מען שטעלט

 בירושה האבען מיר אז מען, פערגעסט אבער דערביי חדר;
 פון סיסטעם אויסגעארבייטען גאנצען א דור אלטען דעם פון

 פע. יודישע אנ׳אייגענארטיגע ז$גען: צו אזוי פאלקס־ערציהונג,
 גאנ- א געהאט דור אלטער דער האט חדר דעם חוץ דאגאגיק.

 נישטא ערציהונג. נאצי^נאלער פון סיסטעם ברייטען א און צען
 ערצי- זיין האבען נישט זאל וואס יום־טוב, איין קיין במעט

 דער פערוויילונג. אדער קינדער-שפיל קייץ הונגס-עלעמענט,
 און חד-גדיא דעם מיט קשיות די מיט פסח, פון סדר גאנצער

 המן־ דער קינדער; אויף אויסגערעכענט איז יודע" מי "אחד
 הילצערנע די תשעה־באב חנופה, "גאר" דער פורים; קלאפער
 צעברעכען און בית־עולם אויפ׳ן טראגען קינדער רואם שפיזען,

 העל־ יודישע אמאליגע די פון אנדענקען צום קברים די .איבער
 די מיט שפאצירונגען די שמחת-תורה, פענער די היינט דען;

אנד. פיל און בעומר ל״ג סעודות
 גאנצע פעדאגאגיק אלטע די האט דעם מיט צוגלייך

 שפילונגען. ,קינדער-לידעלעך ,קינדער-מעשיות פון ציקלען
וכדומה. רעטענישען שפרוכען,
 פאלקס-פעדא. אלטער דער הון עלעמענטען אלע די אט

 פון שעפער די פון איגנארירט לחלוטין געווען "זענען גאגיק
 העד דער אז זאגען, קאן מען און שוד,ל. יודישער נייער :דער
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 נאר נישט האט וואס ערשטער, דער במעט איז באסטאמסקי
 שא- אלטע די אויסצונוצען וויצטיגקייט דער אויף $נגערויזען

 גענו־ האט עד נאר שוהל, ניי^ר דער פאר פאלק פון פונגען
 פערעפענט- און זאמלען עס, דורכפיהרען פראקטיש אליין מען

מאטעריאלען. די ליכען
 דעס מאכען אויפמערקזאם וועלען איך וואלט שלום צום

 דער אין זיך געפיגען וואט פעהלערן, אייניגזן אויף זאמלער
 פון קלאסיפיצירונג דער אין דערהויפט אויסגאבע, איצטיגער

 סיסטע- זיין געדארפט האבען רעטענישען די מאטעריאל. דעם
 זיין געדארפט האבען ווייטער סדר. געוויסען א לויט מאטיזירט

 וועלכע די, דהיינו ווי—רעטענישען קינסטלערישע אבגעטיילט
 איינפאל־רע־ גערופענע אזוי פון געבראכט, פריהער האב איך

 היטעל?- דאס קיסר דער אר$ב נעהמט )"פארוואם טענישען
 שטענ-—העמד? איין אין סוחר א בלייבט ,ווען דאשיק". פאר׳ן
 אנדער- און איינס זיין וועט )וויפיל חשבון־רעטענישען דיג"(,

 איז בעמערקען צד דריטהאלבען?(. און דריי און צוויי האלפען,
 "גיך־ריידעני- צו מעהר געהערט רעטעניש די אז ווערט, גאך

 בוב- איז (*151 נומער רעטעניש די רעטענישען. צו ווי שען״
 אויסגע- געמעגט האט און רוסיש פון איבערגעזזנצט שטעבליך

 גע־ דארטען ער האם קרעטשמע, א אין געקומען אנ׳אורח איז אמאל *(
 ענס־ מאטע? דער איז איהר-וואו ביי ער פרענם מיידעלע. קליק א מראפען

 איז ער-וואו רעגט5 טויטע. די אויף לעבעדיגע די ט5וואר טאטע זי-דער פערט
 ווייסער-רדאו ער פרעגס נחת. אק קרענקט מאמע זי-די עגטפערט מאמע? די

 הן־ זיי וו^ס ם,8ד זוכען געגאנגען זענען זי-זיי ענטפערט ברידער? דיינע זעגען

 ודייטער- פרעגט און מיינט, זי ס8וי נישט> ער ערשטעהט6 ערלן!רען.5 גישט ען1
 זו־ מיס׳ן חתונה איהס זי-מאך ענט£ערט פערד? מיין מיט טהון איך זאל ראם

 ודיי מיינם. זי וואט פערשטאנען, נישט אלץ ער ה$ט רויגטער. מיט׳ן אדער מער

 די קערנער(׳ )ווארפט זייהט טאטע )דער תשובות? איתרע פערשטעהן מען דארף
 דעם איק שיאן ניאגדעס־ קלייבען אוועק ברידער די קינפעט, אין ליגם מאמע

שליטעז(. אין אדער וואגען אק פערד
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 רעטע• די וואס בעדויערן, צו נאך איז עס ווערען. שלאסען
 ריי- זיי ווי אזוי פאנעטיש, איבערגעגעבען נישט זענען נישען

 לכל־הפחות, אנגעוויזען גישט איז עס און ארוים, זיך דען
 א זאמלונג די פערלירט דעם אהן פערשריפען. זענען זיי וואו

ווערט. וויסענשאפטליכען איהר פון טייל גרויסען
 אוים- גרינג קאנען וו^ס פעהלערן, זענען אלץ דאס נאר
 גע- האט באסטאמסקי ה׳ וואס איז, וויכטיג ווערען. געבעסערט

 נא- און קולטורעלער גרויסער א צו דועג ריכטיגען דעם פונען
 אונזער ארויסזאגען נאר קאנען מיר און .אויפגאפע ציאנאלער

 זוןל און ארפייט זיין פיהרעץ ווייטער זאל ער וואונש, הייסען
נאכפאלגער. מעהר וואס לעהרער יודישע די צווישען געפינען
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 3לי אזוי זאל וואס פאלק, א נאך וועלט דער אין נישטא
 זיך קאן יוד א פאלק. יודישע דאס ווי גלייכווערטעל, א זזאבען
 און טראגישסטע די אפילו גלייכווערטעל. א אהן בעגעהן נישט

 דורך נישט ער לאזט לעבען זיין פון געשעהענישען ביטערסטע
 דערשראקען, דערשלאגען, איז יוד דער גלייכווערטעל. א אהן

 אויך איהם ביי גיט אמאל מיט נאר פערוויינט. פערביטערט,
 ווי- נישט במעט און שמייכעל טרויעריג א שפיל א ליפען די

 עס קומט קומען גלייכווערטעל. דאס אבגעזאגט ווערט לענדיג
 נישט לחלוטין איז ווערטעל יודישע אמת דאס וואס דערפון,

 עם אויב פעלקער. אנדערע ביי ווי וויץ, פרעהליכער קיין
 דערפאר, עס איז געלעכטער, א אדער שמייכעל א ארוים רופט
 נישט איז דאס וויציג. איז עס ווייל נישט קלוג, איו עס וואס
 פאראדאקס, א אדער קאמבינאציע משונה׳דיגע אומישנע קיין
 אומגעריכטקייט, זייער דורך געלעכטער א אררים רופען וואס

 איו גלייכווערטעל יודישע דאס פנים. אויפ׳ן גרימאסע א ווי
 טיפזי- כל קודם משל, אלטער דער אדער שפריכווארט דאס ווי

 בע- פסיכאלאגישע א געדאנק, הויכען א אוים דריקט עס ניג:
 געלונ־ קלוגען א דורך דאס דערגרייכט עס ווי אזוי שטימונג.

 וויר- זיין איז שמייכעל, א ארויס רופט וואס איינפאל, גענעם
שטארקער און טיפער נאך קונג
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 גלייכווערט- יודישע וועגען ריכטיג איז אלץ דאס אויב
 -5מלחמה־גליי צו בנוגע ריכטיגער באך עס איז סתם, לעך

 ה^ט מלחמה די וואס דעם, אויף געקוקט נישט ווערטלעך.
 האט טרעהרען, און בלוט מיט לעבען יודישע דאם פערפלייצט

 איחר. וועגען זיך גלייכווערטלען צו אויפגעהערט נישט מען
 אבגעשאצט און בעלויכטען געווען איז איהרער פאזיס יעדער

 אויסגעדריקט דך האט עס וועלכע אין גלייכווערטלעך, דודך
 אויפטראג. דער און מלחמה אויף קוק יודישער גאנצער דער
טיילנעהמער. אוממיטעלבארע איהרע צו יודען פון

 פאטריאטישער א מיט מלחמה די זיך האט אנגעהויבען
 אפילו פערכאפט זי האט טעג ערשטע די אין וואס התלהבות,

 וועגען געשריי דער געדונערט האט זייטען אלע פון יודען.
 פיס די מיט געטראטען ווערען וועלכע רעצט, און יושר אמת,

 גע־ העלדיש ווערען און דייטשען, די וועלט־רויבער די פון
 היפוך דעם מיטקעמפער. זייערע און רוסען די דורך שיצט

 א חוץ קיינער, אבער דייטשען. די גע׳טענה׳ט האבען דערפון
 גע־ נישט האט אינטערנאציאנאליסטען, אויסלענדישע הייפעל

 זענען צדדים ביידע אז געדאנק, דעם ארויסצוזאגען וואגט
 ניכטערן זיין מיט אבער יוד דער רויבער. ווי מעהר נישט

 צילען אמת׳ע די געווען תופס מאמענט ערשטען פון האט קוק
זיי. אבגעשאצט ווערטער עטליכע מיט און צדדים ביידע פון

 ווייל ומגוג, גוג מלחמת איז מלחמה איצטיגע די<-1
 און גנב "מעהר מאכט: מגוג און גזלן" און "גנב מאכט: גוג

גזלן".
 אן מינוט ערשטער דער פון יוד דער האט ד$סגלייבען

 וועט זי מלחמה. דער אין רוסלאנד פון ראל די געווען תופס
 אליין און וועגען, אינטערעסען פרעמדע פו{ בלוט פערגיסען

מלחמה. דער פון האבען נישט גארנישט זי וועט
 וועט ער אז געשוווירען, האט קיסר ענגלישער דער—(2

בלוט. רוסיש טראפען... לעצטען בידן האלטען מלחמה
 האבען רום דער און דייטש דער ענגלענדער, (-דער8
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 דער וואסער, גיס ענגלענדער דער יויך: א קאכען גענומען זיך
פלייש.—רום דער און דייטש-פייער,

 גע- ניקאלאי האט דינען, געהן דארפען נישט כדי—(4
,פלייש". מלחמה דער אויף צושטעלען פאדריאד א גומען

 פערגיסענדיג רוסלאנד, אז געווען, קלאר איז יודען פאר
 די פערלירען סוף כל סוף וועט בלוט, אלעמען פאר מעהר

 אנהויב פרן געצווייפעלט נישט קי_ינער האט דעם אין מלחמה.
 אב- האט חייל רוסישזגר דער ררען צייט, דער אין אפילו $ן,

 א פערנומען און נצחונות גלענצענדע גאליציע אין געהאלטען
 די אז פאראויסגעזעהן, יוד דער האט שטאדט, א נאך שטאדט
מפלה. א צו ברענגען וועלען נצחונות
 פער- האט רום( )דער לחמור לבב-הדומה תועי עם—(5

 —דרכי" ידעו לא ״והם )לעמבערג(. לוואוו אין בלאנדזשעט
 נשבעתי "אשר וועג. דעם געפינען נישט זיי וועלען אהיים און

 מיס געשוואוירען האב איך ווייל—מנחתי" אל יבאון אם באפי
רוה. קיין זעהן נישט שוין וועלען זיי אז גרימצארן, מיין

 שטעקט )רוס( חזיר דער און—פרסה" מפריס "והחזיר—(6
 דארטען וואוינען אבער—יגרה" לא "וגרה פיסעל. דאס אויס
וואוינען. נישט ער וועט

 "קבורת :ראשי-תבות די איז )קארפאטען( קרפת —(7
תהיה". פה רוסיה

 שלי- "לאמיר ווילהעלמעץ: פארגעלעגט האט ניקאלאי—(8
 דו און פוילען אב דיר גיב איך הנאים: די אויף שלום סען
גאליציע. פון ארויס מיך לאז

 צו- מען ה^ט געווארען, מקוים איז נביאות די אז און
געגעבען:

 בעל-בטוח א געווארען ניקאלאי איז מלחמה דער ס-אין
 ניקאלאי, קרעדיט. גאנצען דעם אנגעווארען האט ווילהעלם און
 פרא־ גוטען א מיט צוריק אב ער גיט עפעס, נעהמט ער אז

 צו- שוין ער וועט עפעס, נעהמט ער אז ווילהעלם, און צענט,
אבגעבען. נישט ריק

 איז מפלה די האבען וועט רוסלאנד אז זיכערקייט, די
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 רו- פון מצב קולטורעלען נידעריגען דעם אויף געבויט געווען
 צר פעראכטונג ט?פער דער אויף דערהויפט און פאלק סישען

פרא-אדם. א צו ווי ניקאלאיען,
 שוין איז רוסען די פון מצב גייסטיגען פון אבשאצוגג די

 געבראכטע פריהער די אין געווארען ארויסגעזאגט קלאר גאנץ
 געפונען נאך האבען )אנדערע לחמור" הדומה "עס עפיטעטען:

 לעס"(, הדומה "חמור ווערטער: די איבערצודרעהען ריכטיג פאר
 אנדע־ אויך אונטערגעשטריכען האבען דאסזעלבע אדג״ל. חזיר

גלייכווערטלעך רע
 מיט׳ן ,געהט דייטש .דער קינד: צו געהט וועלט די—((10

 נישט—פיס" די מיט "געהט רוס דער כשורה; ער געהט קאפ׳/
 צוואג־ מיט שטיקערווייז, ארויסשלעפען איהם מען וועט—כשורה

• גען.
 ווע- גלייכווערטלעך געשאטען זיך האבען דערהויפט נאר

 גע־ איז ער וואס דעם, וועגען בעזונדערם און ניקאלאיען גען
הויפט־קאמאנדיר. אויבערשטער דער ווארען

 ניקאלאיען ארויסגערופען האט אויבערשטער דער—(11
 גע־ ניקאלאי האט יודען. רודפ׳ט ער פארוואס משפט: א אויף

 מיר האסט דו שולדיג? איך בין "וואט פערענטפערן: זיך נומען
 נישט איך בין קאפ, קליינעם א און מדינה גרויסע א געגעבען

 דער הם אי האט גערעכט, ביזט—בעזארנען." צו אלץ אימשטאנד
 הילף: צו קומען דיר וועל איך—געענטפערט, עולם של רבונו

 ווערען קלענער מדינה דיין וועט מלחמה איצטיגער דער אין
ור^רען. געשוואלען דיר ביי וועט קאפ דער און

 רעקרוטען, צו נעהמט מען בעת "פריסוטסטווע", אין—(12
 ענטפערט צונעהמער דער—דער" די האב "איך ייד: א טענה׳ט

 דער, די אויך האט ברוסילאוו גענעראל דער "נישקשה, איהם:
 טענה׳ט: יוד צווייטער א מלחמה". גוט ער האלט פונדעסטוועגען

 דער "נישקשה, השובה: א בעקומט ער און—בלינד" בין ,איך
 קאמאנדע־ פונדעסטוועגען בלינד, אויך אין איוואנאוו גענעראל

 טענה׳ט: יוד דריטער ער ד ארמיי". גאנצער א מיט ער וועט
 דער איהם, מען ענטפערט ,נישקשה,—אידיאט!". א בין ^איך
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 די- אויך נעבעך האט )ניקאלאי( הויפט-קאמאנדיר אויבערשטער
מעשים!". אב ער טהוט פונדעסטוועגען קרענק, זעלביגע

 אויבערשטע די זיך אויף גענומען האט גיקאלאי—(13
 ווילהעלמען, אומצוברענגען ציל דעם מיט הויפט-קאמאנדירונג

 וועגען וועט ווילהעלם נאר ווי אז פערשטאנען, גוט האט ער
געלעכטער. פון פלאצען ער וועט דערוויסען, זיך דעם

 גוטס א פאר "וואס זיך: קלאגט ס$לדאט יודישער א—(14
 אר- "דאבלעסטנע די בין איך אז דערווארטען, שוין מען קאן

הויפט-קאמאנדיר! אויבערשטער דער איז ניקאלאי און מיע"
 מפלה דער אין זיכער געווען איז יוד דער וויפיל אויף

 דעם אין געצווייפעלט נישט ער האט פיל אזוי אויף רוס, פון
דייטש. פון נצחון

 איין אין ביידע טענה׳ן רום דער און דייטש דער—(15
 רו- מיר!—"פוילעץ טענה׳ט: דייטש דער )שלום(. "מיר!" קול:

 מיר: איז "רועה טענה׳ט: רוס דער בעלגיע-מיר!" מיר׳—מעניע
מירי" צו בראך א מיר! איז ווינד

דען?" "ווער—ווערדען? דייטש דער נעהמען וועט(-16
 אייג- ערד דער אויף רבינו משה געשיקט גאט האט—(17
 אן, נישט עס געהט "מיך משה: ענטפערט שלום. שטעלען

 "סאיו־ די אין איינגעארדענט גוט זיך האבען יודעלעך מיינע
 קריסטוס׳ען. גאט שיקט אנשטאלטען". אנדערע אין און זען"

 נאך בין איך געהן. צו געפעהרליך איז "מיר ער: ענטפערט
 סאלדאט". א פאר צונעהמען אליין מיך קאן מען און יונג

 ער קעהרט באלד באר געהן, צו אויף אליין גאט זיך הויבט
 די איהם פרעגען נישט?" געהכטו "פארוואס צוריק. אום זיך

 וועט אוועקגעהן, וועל איך אויב אז מורא, האב "איך מלאכים.
שייגעץ!" דעם אויף קשיא א ווילהעלם. פערבעהמען ארט מיין

 רע- דייטשע די אויסגעבר^כען האט עס נאר ווי אבער
 דאס ווילהעלמען וועגען געשאפען גלייך זיך האט וואלוציע,

גלייכווערטעל:
נאך )נחום( נאמען: א צוגעלעגט איהם האט מען

איהם.
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 אבגע" סארקאסטיש זיך האט גלייצווערטעל יודישע דאס
 אויף רום, פונ׳ם נצחונות פאנאנדערגעבלאזענע די אויף רופען

 דעם העלפען יודען די אז בלבול, דעם אויף און פאגראמען די
דייטש.

 פער" האט רום דער ידיעה: א בעקומען זיך האט עם—
 נ$כ" געמאכט. חרוב אלע זיי האט און שטעדט אכציג נימען

 שוהל, איין פערנומען האט ער אז ארויסגעוויזען, זיך האט דעם
)ערטער(. שטעדט אכציג געווען זענען עם וואו

 העלפען יודען די אז ארויסגעוויזען, זיך האט עס—(20
 האבען נישט ער וואלט יודען, נישט ידען דייטש. דעם טאקע

 ווארס יעדען אויף מאכט מלמד יעדער חייל. גרויסען אזא
 הא- עס טייטשען וויפיל זיך, מ^הלט היינט "טייטשען". צעהן
צוזאמען! מלמדים אלע געשאפען בען

 -׳אנ פון אבגעהאלטען נישט זיך האט גלייכווערטעל דאס
 דער צו אויפטראג יודישען דעם איבער שמייכעל איראנישען

 וועלכע פלל-טהוער, יודישע אייניגע להכעיס צו אויף מלחמה.
 פאט- "יודישען דעם דערווייזען צו הויט פון געקראכען זענען

 יודען אז ארויס, אפען גלייכווערטעל דאס זיך זאגט ריאטיזם/
 נאך שלאכטפעלר, אויפ׳ן לעבען ד$ס אוועקלעגען נישט ווילען

 ווער- קלוג א געווארען בעשאפען איז קריג יאפאנער דעם בעת
טעל:

 און געבראכט מען האט מוקדן־שלאכט דער פאר—(21
 ברוסט-פאנ- טויזענד פערציג סאלדאטען די פונאנדערגעגעבען

 סאלדא- טויזענד פערציג אלע זענען שלאכט דער בעת צערס.
 קורא־ יודען. דריי נאר געבליבען זענען גאנץ געפאלען. טען

 דאס איז אזוי ווי געפרעגט: און צוגערופען זיי האט פאטקין
 געבלי" גאנץ זענען יודען דריי איינציגע די אז אויסגעקומען,

 ער אז נאר ענטפערן. געוואלט נישט פריהער האבען זיי בען.
 און ווערען בעשטראפט נישט וועלען זיי אז צוגעזאגט, זיי האט

 אבגערופען: איינער זיך האט געשאנק, א בעקומען נאך דערצו
 פער" פארויס האבען פיר וויסאקאפרעוואסכאדיטעלסטווא! ,וואשע
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 *ד אנגעטהון גלייך מיר האבען לויפען, וועט מען אז שטאנען,
רוקען". אויפ׳ן פאנצערס
 ־5גליי געווארען בעשאפען אויך זעגען מלחמה דער אין
ארט: דעם אט אין ווערטלעך
 און פלען אין יוד א גענומען האבען דייטשען די—(22
 "דאס אויסגעשריען: ער האט צוריק. אבלאזען איהם געוואלט

גענומען!" איז גענומען, וואט נישט! געהט
 ,דאנקען ווייב: דעם שרייבט סאלדאט יודישער א—(23

 אהן געווארען פערפאלען בין און געזונד בין לעב, איך גאט,
6631• 8׳80־1ידיעיי״)מ־
 ארמעע רוסישער דער פון סאלדאטען יודישע אלע—(24

 איו געוו^לט, נישט האט עם ווער ווייל "פרייוויליגע" זענען
געגאנגען. גישט

 אין טראפען א ווי זענען גלייכווערטלעך געבראכטע די
 גע־ האט שארפזיניגקייט יודישע די וואס אלע, די לגבי ים

 אט אין אפילו נאר מלחמה. דער פון צייט דער פאר שאפען
 גענוג אויך זיך האט געבראכט, דא זענען וואס עטליכע, די

 טיפע די און הומאר יודישער איידעלער דער אבגעשפיגעלט
פאלקסגייסט. יודישען דעם פון זוייטזיכטיגקייט

.19X2, 20 ,1919 ווילנא, ׳״סןןג״
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 ארומגעפאה- צוריק יאהר אכט־צעהן מיט פין איך בשעת

 מא- עטנאגראפישע זאמלען פאד$ליען און וואהלין איבער רען
 וואונדערפארער א אויף אפגעשטעלט זיך איך האב טעריאלען,
ערשיינונג:

 בע- יודישע די פער׳חושכ׳טע; ארימע,—שטעדטלעך די
 וועלכע אביונים, פיטערע פון דורכאויס פעשטעהט פעלקערונג

 —הייזלעך די היונה. דער מיט דורך קוים-קוים זיך שלאגען
 אפגעלאזענע. ארן אלטע קליינע, נידעריגע, מעהרסטענטיילם

 צווי- געסלעך, פערווארפענע זייטיגע, די פון איינעם אויף און
 איינגעוואקסענע ערד דער אין האלפ-איינגעפאלענע, די שען

 הערליכער און גרויסער א ארוים אמאל מיט טרעט הייזלעך,
 ווענד, דיקע זעהר מיט מאסיווער, א געמויערטער, א פאלאץ,

 זיין לויט קאן, וואט פנין א ארכיטעקטור, אנ׳אריגינעלער פון
 פריצ׳ס פון פאלאץ מיט׳ן קאנקורירען שענקייט, און גרויס
 די—שטעדטיל פון צירונג די און שטאלץ דער איז דאס הריף.
שוהל. אלטע

 געבויט? זי האט ווער גענומען? זיך זי האט וואנען פון
 אזא אויפצושטעלען מיטלען פעקומען מען האט וואנען פון

 ציי- אמאליגע די אין זענען אפשר מויער? רייכען און גרויסען
 געקאנט זיך האבען וואס מאגנאטען, יודישע געווען דא טען
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 איך אבער פנקס׳ן, אלטע די נעהם איך לוקסוס? אזא פערגינען
 צו• יאהר 200—100 מיט אז בעווייז, קלארען א זיי אין געפין

 געווען שטעדטלעך די אין בעפעלקערונג יודישע די איז ריק
 קאפי• א געווען דעמאלט איז גילדען א איצט. ווי ארימער נאך

מטבע. גרויסע א—גראשען א מאל.
 זיי פון סוד. דעם אונז פאר ענטדעקען כראניקעס אלטע

 זייערע מיט שוהלען געמויערטע די אז זיך, מיר דערוויסען
 קיין נישט געווען זענען טורעמלעך, שענע די מיט ווענד, דיקע

 ביטערע א נאר שאפונג, לשם־שמימ׳דיגע א נישט זאך, לוק/זוס
 דער פון אנ׳אבשפיגלונג עפאכע, יענער פון גויטווענדיגקייט

 דאן זיך האט עס וועלכער אין אומבעהאלפענקייט, שרעקליכער
בעפעלקערונג. יודישע די געפונען

 שטעדט יענע אין יודען האבען יאהרהונדערטען גאנצע
 גע- זיכער נישט וואולקאן, א אויף געפונען זיך שטעדטלעך און
 זענען צייט צו צייט פון גוטס. און לעבען זייער מיט ווען

 האבען חיל רעגולער אדער באנדעס רויבערישע $נגעפאלען
 אויסגע׳הרג׳עט און שטעדטיל דאס געמאכט חרוב און בערויבט

 לוי- קודם־כל יודען פלעגען קאטאסטראפע אזא ביי יודען. די
 פאר- דארט פלעגט רוב דאס און טחון, תפילה שוהל אין פען

 זיך אריינרייסען אדער פלעגען מערדער די שחיטה. די קומען
 אונטערצינדען אדער אויסקוילען אלעמען דארט און שוהל אין
 פערברענט איהר אין פלעגען יודען פערזאמעלטע די און זי,

ווערען.
 זענען געשעהענישען שרעקליכע די פון דענקמאל א ווי

 אנט- פערבליבען שטעדטלעך און שטעדט רייה גאנצער א אין
 טראגען וואט קברימ׳לעך, ארומגעצוימטע שוהלען די קעגעץ

 קברימ׳לעך די אט וועגען קברימ׳לעך". "הייליגע נאמען דעם
 אז לעגענרע, דיזעלבע און איין אומעטום איבער זיך חזר׳ט
 ."כאמעליוק" וועלכע כלה, א מיט חתן א בעגראבען איז דארט

 רצ געפיהרט זיי האט מען בשעת גע׳הרג׳עט האט )כמעלגיצקי(
 אין דער׳הרג׳עטע די פון קברים דאס זענען באמת חופה. דער

קאזאקעך אדער באנדעס רויבערישע פון אנפאל אנ בעת שוהל,
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 בויעי פון געדאנק צום געקומען מען איז ביסלעכווייז
 דער פאר שוץ אלם דינען קאנען זאלען וואס שוהלען, אזעלכע

 אוים־ גענומען האט מען אנ׳^נפאל. בעת בעפעלקערונג יודישער
 פעם־ פון כאראקטער א געהאט האבען וואס מויערן, שטעלען
 בעלא׳ דויערהאפטע א אפילו אויסהאלטען געקאנט און טונגען

 די געהאט בישט האט וועלכע רעגירונג, פוילישע די גערונג.
 אנפא- פון בעפעלקערונג יודישע די בעשיצען צו מעגליכקייט

 יודישע פון אויפבוי דעם צו גוטוויליג בעצויגען ז־ך האם לען,
 דעם יודען געגעבען האט אליין זי אז מעגליך, פעסטונגען.

 גע- אויך אפשר און זיך, בעשיצען צו אופן אזא אויף געדאנק
 דאקומענטען, פערבליבען זעבען עס דערין. הילף צו זיי קומען

 געפאדערט, אפילו האט רעגירונג די אז בעשטעטיגען, וואס
 בעוואפענטע אין שוהלען זייערע פערוואנדלען זאלען יודען אז

 דער געגעבען דריטער דער זיגמונד האט 1626 אין פעסטובגען.
 מיט נאר והל, ש א אויפצובויען אנ׳ערלויבעניש קהלה לוצקער

 יודען רואו שלאג-טורעם, א זיין זאל אויבען אז תנאי, דעם
 צו- און הארמאט, א אוועקשטעלען חשבון זייער אויף זאלען

 מיט זיך בענוצען צו פעהיגען א מענשען, א איהם צו שטעלען
 דער חוץ געהאט, האבען פעסטונגען טיפ זעלפען דעם איהם.

 פערצעהג- )פון עלטסטע די אנדערע: פיל אויך שוהל, לוצקער
 זשאלקיעוו אין שוהלען די שוהל, אויסטרער יאהרהונדערט( טען

 טרעמב^וו- לובאמיל, טארנאפאל, יאהרהונדערט(, )זיבעצעהנטען
אגדערע. און טארנאגראד לע,

 כמעט אונז דערצעהלען לעגענדען און כראניק יודישע די
 בע" יודישע ארימע די האט אזוי ווי דעם, וועגען גארנישט

 רייכע און ריזיגע אזעלכע אויפצובויען בעוויזען פעלקערונג
 פער- איז זיי פון שענסטע און עלטסטע די וועגען שוהלען.
 האט מען "נישט־געבויטע". זענען זיי אז לעגענדע, א שפרייט

 האפען קינדער אויסגעבויטע: ערד דער אונטער געפונען זיי
 דער- און זאמד אין געגראבען בערגעל, א אויף געשפילט זיך

 די געפונען און גר$בען גענומען מען האט דאך, א ועהן
 אין אז צוגעגעבען, נאך ווערט לעגענדעס אייניגע אין שוהל
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 וועלכער בארד, לאנגער א סיט זקן א געפונען מען האט שוהל
געלערנט. און ספר א ביי געזעסען איז

 בעוויסען א לעגענדע די אויך האש לעגענדעס, אלע ווי
 "געפונענע". טאקע זענען שוהלען אלטע די פון פיל גרונד.

 אומגע־ שטעדטלעך פיל אץ איז גאנטע און ת״ח גזירת בעת
 אלע זענען אנדערע פון בעפעלקערונג, יודישע גאנצע די קומען
 זיך האבען יודען אז ארוש, צייט א אין צעלאפען. זיך ■יודען

 דארט זיי האבען שטעדטלעך, די אין בעזעצען גענומען ויידעו־
שוהלען. אויפגעבויטע די ,געפונען"

 זיך האט ווארט פון צוויידייטיגקייט אנ׳עהנליכער אויף
 שוהל, אויסטרער דער וועגען לעגענדע פערשפרייטע א געשאפען

 פון ענדע הארמאטען-ב^מבע. א לופטען" אין "הענגט דארט אז
 בעלאגערט מיליטער רוסישע דאס האט יאהרהוגדערט ־טען18

 שטאדט, די פערלאזט האט מיליטער פוילישע דאס אויסטרא.
 א פאר שוהל געמויערטע די ^נגענומען האבען רוסען די באר

 האבען און מיליטער זיך געפינט דארט אז גערעכענט פעסטונג,
 וואנד אין אריין איז באמבע איין הארמאטען. פון בעשאסען זי

 די דורכגעבראכען האט צווייטע די פערבליבען. דארט און
 אט אויפגעריסען. נישט נ$ר שוהל, אין אריינגעפלויגען וואנד,

 אין אויפגעהאנגען נס, דעם פון לזכר מען, האט ב$מבע די
 הענגט זי און קייט, א אויף באלקען אונטער׳ן שוהל מיטען
 לופטען" דער אין ,הענגט זי אז מעשה, די היום. עד דארט

 דער- מיר עס האט מען דואר אומעטום, אבער ריכטיגע. א איז
 פון ווערט זי אז זיכער, געווען מען איז נס, א ווי צעהלם

אונטערגעהאלטען. גארנישט
 שוהלען אלטע וועגען לעגענדעס טייל גרעסטער דער

 האבען שוהלען די פון אויפבוי דעם אין אז דייטליך, ווייזען
 פוילישע די פריצים, ארטיגע די אנטייל וויכטיגען א גענומען

 צייט יענער אין האבען עס מען5וון צו גראפען, און פירשטען
שטעדטלעך. די געהערט
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 )וולאדימיר-ווא- לודמיר אין שוהל אלטער דער וועגען
 פירשט דער געפויט זי האט עס אז מעך דערצעהלט לינסק(

 רוענד. דיקע זעהר אויפשטעלען געהייסען האט ער לובאמירסקי.
 זאלען זיי דיק ווי געפרעגט איהם האט בוי-מייסטער דער ווען
געענטפערט: ער האט זיין,

 קאנען זאל איך אז פרייט, אזוי פונדאמענט דעם לעג—
 דריי אין געשפאנט קארעטע מיין אין פאהרען איהם איפער
פערד.

 ער איז געלעגט, גערוען איז פונדאמענט דער ווען און
 קא- זיין אין צוריק און אהין דורכגעפאהרען טאקע איהם אויף

 גע- זייטען די ביי נאך איז עס און פערד, דריי מיט רעטע
פלאץ. פרייער בליפעו

 לעגענדע די דערצעהלט שוהל מעזעריטשער דער וועגען
פאלגענדעס:
 אויסצו- קהלה יודישער דער צוגעזאגט האט פריץ דער

 אקעגען אוועקצושטעלען זי בעשטימט האט ער שוהל. א בויען
 פעצייטענס געהען יודען די אויב זעהן, צו כדי פאלאץ, זיין

 זיין ערפילען צו געהאט צייט האט ער איידער גאר דאווענען.
 יונגער דער יורש, דער ווען געשטארפען. ער איז הבטחה
 איהם האפען יודען די און שטעדטיל אין געקומען איז פריץ,

 אפגעזאגט זיך ער האט הבטחה, פאטערס וועגען דערצעהלט
 דער צי נישט, ווייס ער אז גע׳טענה׳ט, האט ער ערפילען. צי

 געקומען פאטער דער איז צוגעזאגט. באמת עם האט פאטער
 געהייטען און צוזאג זיין פעשטעטיגט האט חלום, צו איהם
 אויך דאס האט יץ*1פ יונגער דער אבער שוהל. א בויען איהם
 ארריסגערופען יודען די איהם האבען אכט. אין גענומען נישט
 די געפרעגט ער האט רב ביים דין־מורה. א אויף רב צום

יודען:



ןןנ-םקי ש. 2*1

 א זיך אויסבויען נישט אליין איהר קאנט פארוואס—
שוהל?

געענטפערט: זיי האבען
 נישט מיטלען קיין האבען און ארים זעהר זענען מיר—

 ער דארף האר, אונזער איז פריץ דער שוהל. א זיך פויען נו
שוהל... א מיט בעזארגען אונז

גע׳טענה׳ט: וויימער פריץ דער דעם אויף האם
 דאך איהר האט כח. אבער געלד, אין ארים זייט איהר—

שבקדושה? דבר א אין זיך זיין צו מתעסק
 געבען דארף פריץ דער אז גע׳פסק׳ענט, רב דער האס

 דאר- יוד;ן די און געהילץ, און ליים ציגעל, שוהל דער אויף
געווען. עס איז אזוי און אויסבויען. אליין זי פען

 אליקער דער וועגען לעגענדע די איז פאנטאסטיש מעהר
שוהל.

 פריץ, דעם געבעטען צייט לאנגע א האבען יודען די
 דאס אבגעזאגט. זיך ער האט—שוהל א אויפבויען זיי זאל ער

 ער בקשה, זייער אין קריסטען די אבגעזאגט ער האט גלייכען
 צוגעזאגט ער האט דערפאר קאשציאל. א אויסבריען זיי זאל

 געפעהרליך ער איז היום, ויהי ראטהויז. א אויפצושטעלען
 העלפען. געקאנט נישט איהם האט קיינער און געוו^רען קראנק

 הער- און גרויסען א אויפצובויען נעגעבען נדר א זיך ער האש
 איז ער און געהאלפען נישט האט דאס נאר קאשציאל. ליכען

 דערזעהן, האט ער ווען שוואכער. געווארען טאג צו טאג פון
 אויסצו־ געטהון נדר א ער האט סוף, זיין שוין קומט עט אז

 גע־ האט ער ווי גלייך און שוהל. שענע און גרויסע א בויען
 אג- און פערבעסערונג א דערפיהלט ער האט נדר, דעם געבען

 ה$ט געווארען געזונד איז ער ווען זיך. צו קומען געהויבען
 צרב זיין מקיים זאל ער צוזאג וועלכען טראכטען, גענומען ער

 די אי וועלען ראטהויז, דאס בויען לאזען ער ז^ל ערשטען.
 דעס פריהער בויען ער זאל זייף ברוגז קריסטען די אי יודען

 וועלען—שוהל די אויב זייף ברוגז יודען די וועלען קאשציאל,
בויען לאזען—געבליבען איהם ביי איז קריסטען. די זיין ברוגז
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 דער- און פלאן דעמזעלבען לויט אמאל, מיט בנינים דריי לע8
 דעם אויסלאנד פרן אראבגעבראכט האט ער גרויס. זעלבער

 אמאל פאר בויען געהייסען איהם און בוי-מייסטער גרעסטען
 דריי אריינגעשלאגעץ האט מייסטער דער בנינים. רריי אלע

 די געבויט זיין געזאלט האט עס וואו ערטער, די אין סלופעס
 דריי די איבער האט קאשציאל, דער און ראטהויז דאס שוהל,

 שטריק דעם איבער געהענדיג און שטריק, א אנגעצויגען סלופעס
 אזא אויף בנין. יעדען אין ציגעל איין צו געלעגט ער האט
 זיי בנינים. דריי אלע אמאל אויף אויסגעבויט ער האט אופן

 פריץ דער האט וועלט. דער אין שענסטע די געווען זענען
 נישט ערגעץ־וואו זאל בוי־מייסטער דער אז געהאט, מורא

 אוג- געהייסען האט און בנינים שענע אזוינע נאך אויסבויען
 אנגעצוי- געווען איז עס וועלכע אויף סלופעס, די טערהאקען

 דער- און אראבגעפאלען בוי־מייסטער דער איז שטריק. די גען
* געווארען. הרג׳עט

 געפונען דארט איך האב אליק אין געווען בין איך בעת
 אבער ארכיטעקטור, שענער א זעהר פון קאשציאל אנ׳אלטען

 געווען. נישט דארטען איז ראטהויז קיין און שוהל אלטע קיין
 אב- צרריק צייט א מיט האבען זיי אז געזאגט, מיר האט מען

געברענט.
 דער וועגען איז לעגענדע איידעלסטע און שענסטע די

שוהל. בערדיטשעווער
 ר׳ פון צייטען די אין זין/ דאכט איז, בערדיטשעוו אין

 לי- ר׳ צדיק, גרויסער א רב געווען בערדיטשעווער, יצחק לוי
 ליב האט און זיך אין פערשלאסענער א געווען איז ער בער.

 איז ער ווען איינמאל, דאוונען. פעלד אין ארויסגעהן געהאט
 פער- איז געדאווענט, און בוים א נעבען פעלד אין געשטאנען

 יוד א אז דערזעהן שטאדט. פון פריץ דער בייגעפ^הרען
 ער האט בוים, א אונטער פעלד מיטען אין אומבעוועגט שטעהט

 מהוט ער וואס פרעגען, היידוק א געשיקט און אבגעשטעלט זיך
 היי- צום אומגעקוקט נישט זיך האט ליבער ר׳ נאר דא.
 געהייסען פריץ דער האט געענטפערט: נישט איהם און דוק
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 מיט האט היידוק דער און קארעטע, דער צר צופיהרען איהם
 צוגעפיהרט. און ארט פון ליבער׳ן ר׳ אר$בגעשלעפט גוואלד

 ער האט איהם, צו גערעדט נישט האט גראף דער וויפיל נאר
 גערוארען כעס אין שטארק גראף דער איז געענטפערט. נישט

 שמיץ. דרייסיג געבען און אוועקלעגען ליבער׳ן ר׳ געהייסען און
 אריבערגעטרא־ זיפץ א אהן און געשריי א אהן האט ליבער ר׳

 ער האט אבגעל$זט, איהם האט מען ווען אוי יסורים. די גען
 דאס דאוונען. גענומען ווידער און בוים צום אומגעקעהרט זיך

 געבליבען איז ער און פריץ, דעם פערוואונדערט שוין האט
 ליבער ר׳ ווען זיין. וועט דא וואס זעהן צו כדי ווארטען,

 קארעטע דער צו צוגעגאנגען ער איז דאוונען, געענדיגט האט
פריץ: צום געזאגט רוהיג און

 מיר? ביי פרעגען געוואלט האסטו וואט ברודער, מיין—
ענטפערן. צו דיר גרייט בין איך

 ווערטער רב׳ס פון איבערראשט געווען איז פריץ דער
געזאגט: און

 שאלות: צוויי אויף ענטפערן מיר זאלסט וויל איך—
 און גערופען פריהער דיך האב איך ווען פארוואם, ערשטענס,

 צווייטענם, געענטפערט. נישט מיר האסטו דיר, צו גערעדט
 אזוי דיך האב איך ווי נאכדעם "ברודער", מיך רופסטו אזוי ווי

געשלאגען? אכזריות׳דיג
געזאגט: ליבער ר׳ איהם האט דעם אויף

 דר בשעת ווייל ענטפערן, געקאנט נישט דיר האב איך—
 פון האר דעם פאר געשטאנען איך בין מיר, צו גערעדט האסט
 לע- מיין פון וחשבון דין א איהם אבגעגעבען און הארען אלע
 און זיין. מפסיק געקאנט נישט איך האב וועלט; דער אויף בען

 זענען מענשען אלע ווייל דערפאר, דיך איך רוף "ברודער"
 זיי זעגען פאטער, איין פון קינדער ווי און קינדער, גאטס

ברידער. ממילא
 דען עס האט געשלאגען, דיך האב איך וואט ד^ס אוץ—

מיר? געגען אויפגערייצט נישט דיך
געהאט. רחמנות דיר אויף נאר האב איך ניין.—
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פארוואם?—
 האט גאט נאר געשלאגען, מיך האסט דו נישט ווייל—

 דער- געהאט דיר אויף איך האב רחמנות און געשטראפט. מיך
 שוידערלי־ אזא פאר אויסגעקליבען דיך האט גאט וואס פאר,
מענשען. שלאגען ווי זאך, כער

 שטארקען א פריץ אויפ׳ן געמאכט האבען ווערטער די
אבגערופען: זיך האט ער און רושם

 האב און מאן געטליכער א ביזט דו אז זעה, איך—
 דיך, בעט איך געשלאגען. דיך האב איך וואס חרטה, שטארק
תשובה. א מיר געבען און זיין מוחל מיר זאלסט

 תשובה, א ווילסט דו אויב און מוחל. דיר בין איך—
 דיין אויפהויבען נישט מעהר וועסט דו אז ווארט, א זיך גיב

ברודער. א אויף האגד
 דען איך זאל פויערים? מייגע מיט זיין זאל ווי און—

פריץ. דער געפרעגט האט—שלאגען? נישט אויך זיי
 ברי- דיינע און קינדער גאטס אויך זענען פויערים די—

דער.
 צו מפייס כדי און ווארט. א געגעבען פריץ דער האט

 געשל^גען, איהם האט ער וואס דעם פאר ליבער׳ן ,ר זיין
צוגעזאגט: איהם ער האט

 געטהון תפילה האסט דו וואו ארט, דעמזעלבען אויף—
שוהל. א אויסבויען איך וועל געשלאגען, דיך האב איך און

 אויסגעבויט און צוזאג זיין געווען מקיים האט יער און
 בערדיטשעוו ווען שוהל. שטיינערנע גרויסע א ארט דעם אויף
 מיטען אין אויסגעקוטען שוהל די איז פערגרעסערט, זיך האט

שטאדט.

 ווי שוהלען, אלטע די ארומגערינגעלט האט לעגענדע די
 פרימיטי- און הילצערנע די אויך אזוי געמויערטע, גרויסע די

 ביי נישט. ברענט שוהל די פערהייליגונג. טיפער א מיט רוע,
 שליטה קיין איהר אויף פייער דאס האט שרפה גרעסטער דער
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 ריע 15 דזי ציגדט עם אן טרעפט עס ווען געהאט. ■גישט
 פליגעל, די מיט פאכען פויגעל, מחנות צופליהען קומען דאך,

 די אב היט איפערהויפט נאר פייער. דאס פערלעשען זיי ביז
 איבערפויעני- איז עם וועלכע פון שוהלען אלטע די ?עגענדע

 פרימיטי- זייער צעשטערען וואלט וואס רעפאראציעס, און שען
 זעהר לעגענדע די איו אופן דעם אין אריגינאליטעט. דע

 די קאלכען נישט אפילו מען טאר שוהל אנ׳אלטע שטרענג.
 מיט ווארפען און זיך זיי פייזערן זיי, קאלכט מען וועץ זוענד.

שטיינער.
פעל-שם דער געווען איז עס וואו שוהל, פיליאניער די

)דער מוכיח פיליאניער דער געדאווענט האט עם וואו און
 די .*שטרו מיט געדעקטע א אנ׳ארימע, געווען איו ,תולדות"(

 פויער- די אין ווי קליין, זעהר געווען זענען איהרע פענססעו
אויף האט וועלכער נדבן, א געפונען זיך האט הייזלעך. שע
פער- און פרעטער מיט דאך דעם איבערגעדעקט חשבון זיין

 געקומען איז ארוס צייט א אין ווען פענסטער. די גרעסערט
 שוהל אין געגאנגען ער איז אניפאלער, זוסע ר׳ פילאניע אין

 נישט פדי בענק, די איבער געקראכען און פיער" אלע ,אויף
 געטראטען האבען עם וואו ארט, דעם פים די מיט אנצוריהרען

הולדות. דער און פעל-שם דער ווי גדולים, אזעלכע
 האס פענסטער, פערגרעסערטע די דערזעהן האט ער ווען

אויסגעשריען: און צעוויינט זיך ער
שוהל! אין געמאכט פינסטער האט מען—

 פער־ שטרענגע אלע רי טיפזיניג זענען עם וויפיל אויף
 איפער• זיך איך האב שוהלען, אלטע די אנצוריהרען—באטען
 דארס שוהל. אלטע לוצקער די בעזוכט האב איך ווען צייגט,
 האבען פערבאט, דעם מיט גערעכענט נישט גבאים זיך האבען

 ציורים, שענסטע די פערשמירט און שוהל די אויסגעקאלכט
 מיט פארגעשטעלט און ווענד די אויף געווען דארט זענען וואם
ווערט. קינסטלערישען גרויסען א זיך

 קצב( )א גבאי דער דך האט פאוולאטש שטעדטיל אין
____........... בעריהמט: מיר פאר
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 גע" עם איך האב שטאל, א געווען איז שוד,ל אונזער—
בית-המקדשי א פאר מאכט

 די אנשטאט געפונען, איך האב "בית־המקדש" דעם אין
 אראבגע־ בילדער,—ווענט די אויף ציורים אלטע פערשמירטע

 שמירע" שרעקליכע א צייטונג, אנ׳אילוסטרירטער פון מאהלענע
* ־ פארבער. אנ׳ארטיגען פון ריי



 קרלמורעלע געגענדטיגע
איינפלוסען

יודען. צר קריסטען פון

 גע־ מיר פערשטעהען "אסימילאציע" ווארט דעם אונטער
 א אדער מענש אייגצעלגער איין רוען ערשיינונג, אזא זועהנליך

 זייער פון טראדיציעם אלע מיט איבער רייסען מענשען גרופע
 נעחמען און קולטור זיין מיט לעבען צו אויף הערען פאלק,
 וועל־ צו פאלק, פרעמדען א פון קולטור די איבגאנצען איבער

קינדער. געפוירענע זיינע ווי צו, זיך רעכענ^ן זיי כען
 פאסיג אלץ ווי וועניגער אבער איז ערשיינונג דער פאר

 פארשטע־ א אויס דריקט וועלכער "אסימילאציע׳/ טערמין דער
 אומבע־ מעהרסטענטייל סטיכישער, נארמאלער, א וועגען לונג

 עלעמענטען פון איבערארבייטונג און אויפנעהמוגג וואוסטזיניגער
 דער מיט טהון צו נישט האט און קולטור, פרעמדער א פון

 נאטור, מענשליכער דער פון פערגוואלדיגונג און צעבראכענקייט
 אני־ צו קולטור אייי פון אנ׳איפערגאנג ביי פאר קומט וועלכע

אנדערער.
 אזעלכע פאר נאר פאסיג איז "אסימילאציע" ווארט דאס

 לעבען, אין זיך בעגעגעגען קולטורען צוויי ווען ערשיינונגען,
 און קאנטאקט נאהנטען א אין צייט לענגערע א זיך געפינען

 איבער געהמען גדערער,8 דער אויף אייגע צנ׳אייגפלוס ען2ד,א
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 קינסטלערישע קולטורעלע, זיטליכע, צווייטער דער פון אייגע
 אין איפער זיי ארפייטען עלעמענטען, רעליגיעזע אפילו און

 פסיכיק נאציאנאלער אייגענער, דער פון לאבאראטאריע דער
 געגענ" אזא ביי קולטור. אייגענער דער צו זיי בעהעפטען און

 פער- שום קיין פאר נישט קומט איינפלוס קולטורעלען זייטיגען
 דער איבער קולטור איין פון אונטערדריקונג און גוואלדיגונג
אנדערער.

 קול- יודישע די דינען קאן דעם צו אילוסטראציע אלם
 יענע פון קולטורען די מיט צוזאמענטרעפונג איהר אין טור

צייט. לענגערע א זיך געפיגען יודען וועלכע צווישען פעלקער,
 צייטען, פריהערדיגע די אויף זיך אפשטעלענדיג נישט

 גע" האפען קולטורען מאווריטאנישע אדער העלענישע די ווען
 מיר וועלען יודישער, דער אויף איינפלום שטארקען אזא האט
 יענע פון קולטורען די פון ווירקונג דער אויף אנווייזען נאר

 —אנדערע, און רוסען ווייס• אוקראאינער, פאליאקען,—פעלקער
 י$הרען הונדערטער לעצטע די אין לעפט עס וועלכע צווישען

פעפעלקערונג. יודישע קאמפאקטע א
 רע- דעם פון פערשלאסענקייט דער אויף קוקענדיג נישט

 פעלקער, קריסטליכע ארומיגע די קעגען יודענטום ליגיעזען
 טיפער און שטימונג פיינדליכער דער אויף קוקענדיג נישט

 האבען קולטור, קריסטליכער דער צו יודען פון פעראכטונג
 פיל זעהר פעלקער ארומיגע די פון איפערגענומען יודען

 פאלק־שא- זיטען, מנהגים, קולטורען, זייערע פון עלעמענטען
אנשויאונגען. רעליגיעזע אפילו און פונגען

 איבער- די אויסגעדריקט זיך האט אלץ פאר בולט׳ער
 איבערגענומען האבען יודען שפראך: דער צו בנוגע נעהמונג
 אסימי- פעלקער, ארומיגע די פון שפראכען די מאל עטליכע

 דארט, אפילו שפראכען. יודישע אין פערוואנדעלט און זיי לירט
 זיי האפען איפערגענומען, נישט שכראך די האפען זיי וואו

 יודישע די רעדענסארטען. און ווערטער פיל זעהר אסימילירט
 רוסי- פוילישע, מיט אנגעזאפט איז מזרח־אייראפא אין שפראך

 אין פאר קומט זעלפע ד$ס ווערטער. אוקראאינישע און שע
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 אלץ אריץ זיך אץ נעהמט שפראך יודישע די רואו אמעריקא,
אויסדרוקען. און ווערטער ענגלישע מעהר

 זיינע אין אפילו אלטעגליכקייט. דער אין נאר נישט און
 נייגונג א ארוים פאלק יודישע דאס ווייזט שאפונגען פאעטישע

 פעלקער. ארומיגע די פון שפראך דער מיט זיך בענוצען צו
 וואס אזעלכע, פיל דא זעבען פאלקס־לידער יודישע די צווישען

 פויליש. אדער וויים־רוסיש אוקראיניש, אין פערפאסט זענעץ
 ווערט שפראך פרעמדע די וואם דאס, איז כאראקטעריסטיש און

 א- נאצ אדער רעליגיעזע טיף אקוראט אויסדרוקען צום בענוצט
לידער: די למשל, ווי, שטימונגעץ, נאלע

 ראם,3א סיווי אבראם, סטארי
זאזשוריווסיא? שטא־טי

 וויאל, עקידר גא סוואיהא -סינא
פאטרודיווסיא! דאראם

ער: אד
 ראנא, )חנה( כאגא ווסטאוואלא אי
ראנענקזן. אי טא

 מיסטיש־רעליגיע- די אז בעמערקען, צו איז איבערהויפט
 א אין געשאפען מעהרסטענטייל ווערען לידער חסידישע זע

 חסיד׳ישע בעוואוסטע דאס למשל, ווי, שפראך, נישט־יודישער
לידעל:

מארק?, מאלעץ טי אך,
יארמארקו, א9 כ?דיש

 טארהויעש, נע קופויעש, נע

סווארקו. ראביש טילקי
יצר־הרע: דער ער, ענטפערט

סיאקוטש!" ניא יוטש,3 ניא "פאסלאנציא
 יו- גוטע איבערהויפט און חסידים האבען אלגעמיין אין

 געהאט 3לי געשטימטע, מיסטיש מעהר די פון דיקא און דען,
 און אויסדרוקען ווערטלעך, גוי׳אישע מיט זיך בענוצען צו

 דער )דהיינו: לידלעך גוי׳אישע אויף פירושים מאכען אפילו
 —ריבה יפת ,קאטערינא-מאלאדיצא" אויף פירוש פעוואוססער
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 ראשי גוי׳אישע ווערטער יודישע אויף געבען דיצה( מלא
 דא- באטקא "קאלי צוריק: און הין מאכט כבד )דהיינו: תבות׳ן

 באט- דורנאמו—דורני באטקא קאלי כבד, באטקו דאבראמו—ברי
 געהאט ליב זיי האבען אויך שטעקען(. א )מיט קיעם" קו

 מי- א גוי, א פון ווארט געוועהנליכען גאיץ א אין אריינלעגען
בעדייטונג: סטיש־רעליגיעזע

 וועג, אין געהענדיג אמאל, זיך האט אניפאלער זושיע ר׳
 איבערגע־ זיך האט עם וועמען ביי גוי, א אויף אנגעשטויסען

 זושיען ר׳ געבעטען האט גוי דער היי. מיט וואגען א קעהרט
רואגען: דעם אויפשטעלען צוריק העלפען איהם זאל ער

פאמאזשי! זשידקו,—
זושיע. ר׳ געענטפערט איהם האט—מאהו, ניע—

 אג׳- מיט און געטהון קוק א איהם אויף האט גוי דער
געזאגט: אויפוואורף

כאטשעש! ניע טאי מאזשעש,—
 אנגעהויבען און קאפ פאר׳ן געכאפט זיך האט זושיע ר'

שרייען: גיטער
 כ^טשעש!" ניע טאי "מ$זשעש, זושיע! זושיע, איי,—

נישט! ווילסט דו נאר בורא, דעם דינען קאנכט דו
 צום צוגעגאנגען איז בערדיטשעווער יצחק לייוויק ר׳ צו
געפרעגט: און שוסטער א גוי א פענסטער
פאטשיניט? שא מ^יעש—

 מיט ארט פון געטהון כאם א יצחק לייוויק ר׳ זיך האט
שרעק.

 ער אז רמז, א געזעהן ער האט ווערטער גוי׳ס אינ׳ם
זיין(. צו )מתקן פערריכטען" צו עפעס ה^ט

 צאהל, געוויסע א דא איז פאלקס־לידער די צווישען אויב
 צווישען זענען שפראך, פרעמדער א אויף געשאפען איז וואט

 איבערגענו־ פיל דא חסיד׳ישע, איבערהויפט פאלקס-נגונים, די
 פעריו- און איבערגעארבייטע פעלקער, שכנ׳ישע די מענ\ביי

 אז מען, זעהט טוב שם בעל וועגען מעשיות די פון דישטע,
א מיט בעצויגען זיך האבען תלמידים, זיינע אויך ווי ער,
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 דער- לעגענדע איין נגונים. גוי׳אישע צו אינטערעס :רויסען
 דערהערט, האט גאס, אין געהענדיג שם, בעל דער אז צעהלט,

 אויס- ארן אבגעשטעלט זיך ער האט זינגט. גוי שיכור׳ער א ווי
 איהם האבען תלמידים די אז סוף. ביז׳ן געזאנג זיין נעהערט

 האט נגרן, גוי׳ס שיכור׳ן אין געפונען ער האט וואס געפרעגט,
געענטפערט: ער

 לעבען. זיין אויף מתודה מענש א זיך איז נגון א אין—
אויסהערען. איהם מען דארף מתודה, זיך איז מענש א אז און

 ווי געהערט, זומער־גארטען א אין איך האב איינמאל
 זעהר מעלאדיע א געשפילט האט ארקעסטער אנ׳אונגארישער

נגון. רבי׳נס לי_דיער צום אנ׳עהנליכע
 האט איז, דאס מעלאדיע א פאר וואס פראגע, מיין אויף

 א זעהר איו דאס אז געענטפערט, מיר קאפעלמייסטער דער
נגון. נאציאנאלער אוגגארישער □אפולערער
 ווע. געואגט קאן פאלקס־נגונים וועגען וואס זעלבע דאס

 דאס חתונה־מוזיק. איבערהויפט פאלקס־מוזיק, געגען אויך רען
 איבערגע- זענען פלי־זמרים יודישע פון זאכען טייל מעהרסטע

 נישט-יודישע זייערע אויפגעהאלטען אפילו האבען און נומענע
גל. ד. א. "סקאצנע/ א "דאברי-דזען", א דהיינו, ווי נעמען.

 מעשיות,—פאלקס־שאפונג פון געביטען אנדערע אין אויך
 איבער- פיל דא שפריכווערטער-איז גלייכרוערטלעך, לעגענדעס,
 פ^לקס- יודישע די אין פאלקס-שאפונג. פרעמדע פון גענומענע

 פרן איבערגעטראגענע עלעמענטען אפט זיך טרעפען ׳ מעשיות
 א אין דהיינו, פאלקס־מעשיות. אייראפעאישע אדער רוסישע

 איז מענש א ווי דערצעהלט ווערט אר״י, דעם וועגען מעשה
 אר״י, צום זיך אראבלאזענדיג און לופטען, דער אין געפלויגען

 מיט וואם דערצעהלט, לבנה, די געווען מחדש האט וועלכער
 גע־ גאנצע די איבערגעגעבען דערביי און פאסירט, האט איהם

 ביסעל היבש א דא זענען עס "אדיסיי". האמער׳ס פון שיכטע
 ניע )"פורים שפראכען פרעמדע אין שפריכווערטער יודישע

 א קברות, נא "יחוס כוואראבא", ניע טי־אסיציא א סוויאטא,
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 פון איבערגעזעצטע מעהר נאך און גל.( ד. א. דאמא-צרות׳,
שאפונג. פרעמדער

 עלע- פרעמדע אריינגעדרונגען זענעץ אלץ פון מעהר נאך
 פערשפרע- פאלקס־סגולות, זיטען, פין געביט דעם אויף מענטען

 א פערשפרייט איז פאלקס־מאסע יודישער דער אין צענישען.
 טרעפערינם, פערשפרעכער, קריסטליכע צו צוטרויען גרויסער
 פערשפרע- יודישע די צווישען טאטער׳ן. איבערהויפט מכשפים,

 וכ-3 פיל דא זענען קרענק, אנדערע ארן עין־הרע פון כונגען
פערשפרעכער. קריסטליכע פון איבערגענומענע שטעבליך

 עלעמענטען פיל איבערגענומען האבען יודען אויב נ$ר,
 די אויך דערפאר איז קולטורען, קריסטליכע שכנ׳ישע די פון

 פעל- די אויף ווירקונג א אהן געבליבען נישט קולטור יודישע
יודען. וואוינען עם וועלכע צווישען קער,

ארטיקעל. צווייטען אין דעם וועגען

11

קריסטען. צו יודען פון

 אין איבערהויפש—וואהלין אין אויך ווי ליטא, דער אין
 ריידען וועלכע קריסטען, פיל דא זענען—שטעדטליך קליינע די

 יודי- דער מיט זיך צווישען אפט זיך בענוצען און יודיש גוט
 גע- זענען וואס אזעלכע, אפילו זיך טרעפען עס שפראך. שער
 פנים, קריסטליכע דאס נישט ווען און יודישקייט, אין ניט

 איך קיגדער. יודישע פאר אננעהמען געקאגט זיי מען וואלט
 ציים לאנגע א האט וועלכע קריסטין, אנ׳אלטע געקענט האב

 מיט זאגען פריהמארגען יעדען זי פלעגט יודען, ביי געדינט
 אז זעהן און ציצית בענשען אני", ,,מודה קינדער קליינע די
 פלעגט קינד א אז מנהגים. און דינים אלע אפהיטען זאלען זיי

 היטעל דאס אר^בנעהמען דהיינו, דין, אנטקעגען מהון עטוואס
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 איד,ט אויף זי פלעגט שית, אום עטוואס צעברעכען אדער
ריטער". אייזערנע מיט שמייסען דיך וועט מען ,גוי! שרייען:

 מיט געטראפען זיך איך האב דעראזשנע שטעדטיל אין
 געדיגט יאהר צעהנדליג עטליכע האט וועלכער גוי, אנ׳אלטען

 קע- א אין געוואוינט אפילו און שוהל-גוי, א ווי שוהל, אין
 יודיש, גוט גערעדט נאר נישט האט ער שוהל. דער ביי מעיל

 גוטע פון מעשיות חסיד׳ישע פיל מיר דערצעהלט אפילו גאר
 שם בעל דעם געגלויבט. ערנסט האט ער וועלכע אין יודען,

 און הקדוש", שם ,בעל ווי גערופען נישט אנדערש ער האט
 שם בעל דעם ביי וואס דערמיט, געהאלטען גרוים זיך האט
אלעקסעי. גוי, א פוהרמאן א געווען איו

 וויפיל אויף אויסצופארשען, אויסגעקומען נישט איז מיר
 שפראכען ווייכ-רוסישע און אוקראאינישע די אויף האט עס

 ספק קיין איז עם נאר שפראך, יודישע די ווירקרנג א געהאט
 עלעמענטען. פיל איהר פון איבערגענומען דאבען זיי אז נישט,

 וועלכע ווערטער, יודישע וועניג נישט אנרעכענען קאן מען
 חופה טריף, כשר, שבת, )בחור, שפראכען די אין אריין זעגען

 הערען צו אויסגעקומען מיר איז מאל איין אנדערע(. פיל און
 זיך האבען מארק־פרויען קריסטליכע צוויי ווי וויטעבסק, אין

 "כאר- אנדערער: דער צו געשריען האט אייגע און געזידעלט,
"בושה"(. און ,חרפה" ווערטער די )פון בעזבושניצע!" פאטניצע!

 זאלען וועלכע פאקטען, קאנקרעטע קיין נישט האב איך
 אג׳- געהאט האט פאלקס-שאפונג יודישע די אז צעשטעטיגען,

 פעלקער, ארומיגע די פון פאלקס־שאפונג דער אויף איינפלוס
 יודי- די אווי ווי בעווייזען, קאן פאקט פאלגענדער דער נאר
 פרעם• פון קולטור דער אין אריין דרינגט פאלקס-שאפונג שע
 מוסארגסקי קאמפאזיטאר רוסישער גרויסער דער פעלקער. דע

 אג׳- געווען איז ער בעת אז טאג־בוך, זיין אין דערצעהלט
 יו- קליין א אין געשטאנען ראטע זיין מיט ער איז אפיציר,

 ער האט הייזעל, א פארביי פערבייגעהענדיג שטעדטיל. דיש
 פעראינטערע. איהם האט וועלכער גגון, א דערהערט דארט פון

 מוסארגסקי שניידער. יודישער א געזונגען האט דאס סירט.
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 אין אריינגעפיהרט און בעארבייט פערשריבען, נגון דעם האט
 די פון כאר דער ווי נון/ בן "יהושע אפערע בעיואוסטער זיין

 אוים־ מצבה זיין אויף מען האט טויט מוסארגסקיס באך לויים.
 האט ער וואס געניאלסטע, דאס ווי מעלאדיע, די געקריצט

געשאפען.
 רב א ביי משפט אזא וועגען דערצעהלט מיר האט מען

 פינף קרעמערין א איבערגעגעבען האט גוי א שטעדטיל. א אין
 און געכאפט באלד אבער זיך האט ער רובל. צוואנציג ארן
 אבגעזאגט האט יודענע די מאהנען. לויפען צו געקומען איז

 פון ווייס זי אז גע׳טעגה׳ט, האט און געלד דאס אומצוקעהרען
 דין־תורה. א צו רב צים געפאדערט זי גוי דער האט גארנישט.

 ארויסגעזאגט האט גוי דער און רב צום געקומען איז מען אז
 מיט יודענע דער צו געווענדט רב דער זיך האט טענות, זיינע

ווערטער: די
 אי- האסט דו בשעת אז וויסען, זאלסט יודענע! הער,—
 גע- דערמיט האסטו טהיר, מיין פון קליאמקע די גענומען

אמת. דעם זאגען וועסט דו אז שבועה, א שוואוירען
 חתונה דארף איך—יודענע די אנגערופען זיך האט רבי!-—

טאבטער... א מאכען
רב. דער געענטפערט האט—אן נישט מיך געהט דאס—

 פינף די גוי דעם אומצוקעהרען גענויט זי האט ער און
רובל. צוואנציג און

 איבערגענומען גוים דארפישע האבען ערטער פיל אין
 זעלטען, נישט טרעפט עס און גוטע-יודען, אין גלויבען דעם

 אויף בעטען פדיון א מיט רבי׳ן צום קומען זאלען גוים אז
 זיבעציג־ א $נגעוויזען מיר מען האט שטעדטיל א אין קינדער.

 דעם "מיכאילא רופעץ אלע וועלכען פאסטוך, א גוי, יאהריגען
 ביי אויסגעבעטען" איהם "האבען עלטערן זיינע ווייל רבינ׳ס/

גוטען־יודען. א
 האסט—געזאגט גוטער־יוד דער האט—רבונו-של-עולם!—

 א נאך האבען וועסט דו אז דיך, ארט וואס גוים, פיל אזוי
גוי?
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 ' האט ער ״אבער מיכאילא. דער געווארען געבוירען איז
צוגעגעבען. מיר מען געהאט״-האט נישט קינדער קיין שוין

 טרים- אלטען דעם געבראכט פויערים האבען מאל איין
 רבי דער גערעטעניש, וועגען געבעטען און פדיון א רבי׳ן קער
 און בראנפען מיט זיי געווען מכבד און צוגעזאגט זיי האט

 גע- איז עס געווארען, מקוים איז ברכה רבי׳ם דעם קיכלעך.
 דעס אז ארוס, פופצעהן יאהר א אין גערעטעניש. גרויס א ווען

 פא- זיין אויף רב געווארען איז וועלכער זוהן, רבי׳ם טריסקער
 דעמזעלבען נעבען שטעדטיל א דורכגעפאהרען איז ארט, טערם
 א מיט איהם צו געקומען ווידער פויערים די זענען דארף,
 מיט געווען מכבד אויך און געבענשט זיי האט ער פדיון.

 הא- זיי נאר גלעזלעך, צו אויסגעטרונקען האבען זיי בראנפען.
 רבי דער אז געווארט. און ארט פון געריהרט נישט זיך בען
געענטפערס: זיי האבען ווארטען, זיי וואס געפרעגט, זיי האט

 מיט דעמזעלבען, געגעבען אונז האסטו בראנפען דעם—
 האט ער נאר געווען, מכבד אונז האט פאטער דיין וועלכען

 איז זיי אין און קיכלעך. פערבייסען צו געגעבען נאך אונז
 דר מיר, רוארטען ברכה. זיין פון כח גאנצער דער געלעגען

פערבייסען. צו קיצלעך געבען אונז זאלסט
 קוואל, א געפונען זיך האט טעאפיפאל שטעדטיל אין

 ארויסגערו- האט איהם אז געזאגט, האט מען וועלכען וועגען
 קראנק- פיל צו העלפט וואסער זיין און שם בעל דער פען

 געווארען. פערשאטען קוואל דער איז צייט דער מיט הייטען.
 אויפגעגראבען, איהם דארף נאהנטען א פון פויערים די ה$בען

 ווי וואסער, דעם מיט בענוצען גענומען זיך און אויסגערייניגט
 צו איז שם בעל דער אז געזאגט, האבען זיי רפואה. א מיט

 אויפגראבען געהייסען און חלום אין געקומען זיי פון איינעם
ברונעם. דעם

 אין גוטע־יודען. אין גלויבען פויערים נאר נישט און
 דארטיגער דער אז דערצעהלט, מיר מען האט אלט־קאנסטאנטין

 גוטען־יודען. דעם אין געגלויבט שטארק האט מיליטער-ארצט
 זוהן איינציגער דאקטארס דעם איז צוריק יאהרען פיל מיט
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 עוין האט אליין פאטער דער און טיפוס, אויף געווארען קראנק
 וועל־ יודענע, א לעבען. בלייבען וועט ער אז געהאפט, נישט

 דעה" האט קיך־פראדוקטען, דאקטאר דעם צוגעשטעלט האט כע
 גוטען־יודען ארטיגען דעם וועגען פרוי דאקט^רם דעם צעהלט

 דעם איהם. צו זיך ווענדען צוגערעדט און מופתים זיינע און
 אוועקגע־ און איבערריידען געלאזט זיך האט פרוי דאקטארס

 זיין געגעבען איהר האט רבי דער פריון. א רבי׳ן רעם טראגען
 און קראנקען דעם איהר מיט צודעקען געהייסען טאשען־טוך,

 איז נאכדעם אקוראט האבען. רחמנות וועט גאט אז געזאגט,
 גע־ געזונד איז קראנקער דער און קריזיס דער פארגעקומען

 פרוי זיין אוץ דאקטאר דער האבען אן דעמאלט פון ווארען.
 דעם אין גלויפען אנ׳אומגעהויערען מיט דורכגעדרונגען זיך

כח. געטליכען זיין און רבי׳ן

 קריסט־ איבערגענומען האט מאסע יודישע די וויפיל אויף
 פיל אזוי אויף פערשפרעכענישען, און רפואות סגולות, ליכע
 און סגולות יודישע איבערגענומען מאסע קריסטליכע די האט

 אזא, צו איבערהויפט פערשפרעכער, יודישען א צו רפואות.
קריסטען. אויך יודען מיט צוגלייך געהען שם, א האט וואס

 דורכגעדרונגען פאלען פיל אין איז מאסע קריסטליכע די
 זעל- דעם האבען הייליגטימער יודישע אז גלויבען, דעם מיט
 אין שטעדטליך פיל אין קריסטליכע. זייערע וואס פח, בען

 אויף ליפט שוהלען די אין גוי׳עם דארפישע ברענגען וואהלין
 קראנקהיי־ אלערליי צו סגולה א פאר עס רעכענענדיג שבת,
 מיטען אין זיך געפינט פאגרעבישטשע שטעדטיל דעם אין טען.

 לעגענ־ יודישער דער לויט וועלכען, אונטער שטיין, א מארק
 מנהג, א ד$ איז שטעדטיל אין קדוש. א בעגראבען ליגט דע,
 טאנצען כלה דער מיט חתן דעם מען פיהרט חופה א נאך אז

 די אויך האבען .צייט לעצטער דער אין שטיין. דעם ארום
 א זייער בשעת און מנהג, דעם איבערגענומען גויט ארטיגע

 זיי פארתאס שטיין. דעמזעלבען ארום אויך זיי טאנצען חתונה
 דער• עם מאטיווירען זיי נישט, אליין זיי ווייסען דאס, טהוען
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 טאנצען מען דארף הסתם מן טאנצען, יודען ווען אז מיט,
חתונה. א בשעת שטיין ארום

 )נאווגאראד-ווא־ זוויהיל פון ווייט נישט דארף א אין
 אב־ נישט-דערבויטען א אויף אנגעוויזען מיר מען האט דינסק(

 דער- מיר האט מען וועלכעץ וועגען קלויסטער, געברענטען
 קלוי־ דער וואו ארט, דעם אויף מעשה: פאלגענדע די צעהלט
 וועל־ אין קרעטשמע, א געפונען זיך האט געבויט, איז סטער

 האבען גלחים יוד. א געוואוינט יאהרען לאנגע ה$ט עס ■בער
 איז קלויסטער א פאר ארט פאסענדסטער דער אז געפונען,

 יוד דעם האט מען קרעטשמע. די שטעהט עם וואו דארט,
 און אראפגעווארפען הויז דאס קרעטשמע, פון ארויסגעטריבען

 קרעטש- דער איז נפש עגמת פון קלויסטער. א פויען גענומען
 אויס■ האלב געווען איז קלויסטער דער אז געשטארבען. מער

 אנגעצונדען. דונער( א פון זיך, )דאכט זיך ער האט געבויט,
 פרע- ,דאס שרייען: אנגעהויפען קול איין אין האבען גוים די

 אופן פשום האפען און טרעהרען!" קרעטשמערם דעם יענקעל נען
קלויסטער. אבגעברענטען דעם צוריק אויפשטעלען געלאזט נישט

 די אין אפט זיך טרעפען פאדאליען אין און וואהלין אין
 ישוב, יודישען א פון ווייט דערפעל, א ביי אדער פעלדער,
 וויים מען וועלכע וועגען פית־עלמינ׳ס, יודישע אלטע גרויסע,

 רוייזט גענומען. זיך האבען זיי וואנען פון נישט, מעהרסטענטייל
 אויף זיך האט צוריק, יאהרען הונדערטער מיט אמאל, אז אויס,
 אין וועלכער ישוב, יודישער גרויסער א געפונען ארט דעם

 וועלכען נעפען דערפעל, א אין אדער געווארען, פערניכטעט
 פיל געוואוינט אמ^ל ה$בען בית-עלמין, דער זיך געפינט עם

 גע- נאך איך האב פית-עלמינ׳ם די פון אייניגע אויף ידדען.
 אויף זענען מעהרסטענטיילס נאר מצבות, עטליכע צו טראפען

 פית- אלע די נאר מצבות. שום קיין פערבליבען נישט שוין זיי
 ווערען אדער פארקענס מיט ארומגערינגעלט זענעץ עלמינם

 די פון פויערים די דורך הייליגטום, א ווי אבגעהיט, גלאט
 נישט אהין ל$זען און נישט אקערן וועלכע דערפער, ^רומיגע

 געפעהר- זעהר פאר עס האלטען זיי פאשע. אויף בהמות קיין
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 לעגענדעס, קריסטען פון הערען צו אויסגעקומען איז מיר ליך.
 בית- א אקערן גענומען אקסען צוויי מיט האט פויער א אז

 א טויט. געפאלען *אקסען ביידע גלייך איהם ביי זענען עולם,
 געפאלען אליין זינד דערזעלבער פאר איז פויער צווי_יטער

 יודישע הייליגע די אב היט מען און טויטער. א פעלד אויפ׳ן
אייגענע. ווי ערטער

 פאקטען אבגעזונדערטע אייניגע געבראכט דא האב איך
 פון עלעמענטען קריסטען דורך איפערנעהמען אויסערליכען פון

 גע- קולטור יודישע די האט דעם חוץ קולטור. יודישער דער
 כאראקטער, דעם אויף ווירקונג אינערליכע טיפע א געהאט ווים

 פעפעל־ קריסטליכער דער פון אמונות רעליגיעזע און פסיכיק
 זענען וועלכע סעקטען, פיל די עדות זאגען דעם אויף קערונג.

 דרום־רום־ און מזרח- אין קריסטען די צווישעץ פערשפרייט
 דער- שטונדיסטען, די פון אנפאנגענדיג וועלכע, אין לאנד,

 דער צו סובאטניקעם, און מאלאקאנעס די דורך זיך געהנטערן
 עכטע זענען וועלכע "פעריודישטע", סעקטע אזוי-גערופענער

 אם נאר מנהגים. און דינים יודישע אלע ערפילען און גרים
אויספארשונג. בעזונדערע א פאדערן איינפלוסען טיפערע די


