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 ןעדיא איד ןופ עטכישעגנ

 ַאקירעמַא ןיא

 זיא םלעוו עיינ איד ןעוו עדָאירעּפ איד ןופ

 םייצ עגימנייה זיב ןערָאװעג םקעדטנע

 ןוֿפ

 הינר עי

 אקוש צץסהא

 ךונמ ןעוש15 28855 תטו ןֿפתואט ססאק/גאצ
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 טס0עצ תוסוהיי; 4

 ' םצ ףתמ ;השזפח תתתפפ תטמזזפחזא6 00

 21, םזסטוזוזיֿפ תתעפעמצצעמ



 ערעררַאֿפ

 ןערעוו טלעדנאהעב זומ אקירעמא ןיא ןעדיא ןופ עטכישענ איד

 ןא ןיא טייהנעגנאגרעפ עשידיא איד ןופ גנוביירשעב א איוו סרעדנא

 -עגלא ןא איוו ןערעוו טלעדנאהעב טינ ךיוא ןעק איז .הנידמ רעדנא

 ןיא .עטכישעג עשידיא עניימעגלא ןא וליפא רעדָא עמכישעג עניימ

 -יירש-סטכישעג רעד ךיז טגיטפעשעב קרעוו עשירָאטסיה ערעדנא עלא

 -יילב ערעדנא .טייצ ןייז רָאפעב ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ סָאד טימ רעב

 ןָא טרהיר סע רעוו ןעטלעז ,רעהירפ רהָאי גיצפופ טימ ןהעטש ןעב

 גנאּפנָא םעד ןיא טריסאּפ ןעבָאה סָאװ םינינע ןעגעוו ןעטקנוּפ ענינייא

 סע זא ןעגָאז טעמכ ןעק ןעמ .טבעל ןיילא רע ןעכלעוו ןיא רוד םעד ןופ

 ןעגעוו ץאלּפ לעיפ וצ ןעמהענרעפ וצ טביולרע טינ רעקירָאטסיה א זיא

 -עג טינ טּפיוהרעביא ןערעוו ןעגנוביירשעב עכלעזא : טראוונעגעג איד

 םינ רָאנ יקאט רשפא ןוא ,טכייל טינ זיא סע .עטכישעג סלא טנעכער

 עכילטפאשנעסיוו-גנערטש רעדָא עשיאייטראּפנוא ןא ןעבעג וצ ,ךילגעמ

 -עיראק ערעייז ןעטימניא טשרע ןעטלאה סָאװ ןענָאזרעּפ ןופ גנוצאשּפָא

 רעדָא טרהיפעגפיוא ןעצנאָג ןיִא טינ ךָאנ ןענייז סָאװ רענעלּפ ןופ ,ןער

 איד ןופ גנולדנאהעב איד ,ץרוק: .ןעגנאפעגנָא ךילדנירג טינ ךָאנ וליּפא

 -רושז רעדָא טסיצילבוּפ םעד ןופ טייברא איד וצ טרעהעג טראוונעגעג

 טנעכייצרעפ ןוא ןעלאירעטאמ איד טלעמאז סָאװ ןאמ םעד וצ ,טסילאנ

 רעמעּפש טשרע ןעק ןעמ עכלעוו ןופ ןעגנוניימ איד ןוא ןעטקאפ איד

 ךילנהעוועג טרעוו סָאוו ללכ א זיא סָאד .עמכישעג ןעכאמ ןעריבורּפ

 וצ ןעמאזוצ םייברא איד ךיז טמהענרעטנוא סָאװ ןעדעי ןופ טיהענּפָא

 ןיא איוו םוג יוזא ,ןעדיא ןופ עטכישעג איד רעביא קרעוו א ןעלעטש

 לייהט ןערעדנוזעב רעדנא ןא רעביא קרעוו סעכילנהע ןא ןוֿפ לאפ םעד

 .עירָאטסיה ןופ

 ןעזעיד ןָא ןעטלאה וצ ךיז ךילגעמנוא ןעוועג ךאפנייא רעבָא זיא סע
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 יד ערבָא 5 ןט

 .אקירעמא ןיא ןעדיא ןופ עטכישעג איד ןעגעוו ךיז טלעדנאה סע ןעוו ללכ
 עלעטימ איד סָאװ םייצ א ,1880 ייב ,ןעגָאז רימָאל ,ןהעטש ןעביילב ונ
 -עג טלָאװ ,ךָאנ ןעקניידעג רוד ןעגיטציא ןופ ןעשנעמ ערעטלע רעדָא
 איוו רעגינעוו וליפא ,טפלעה א איוו רעגינעוו לעיפ ןעביירש וצ טניימ
 ףראד אקירעמא ןיא ןעדיא ןופ עטכישעג איד סָאװ סָאד ןופ ,לעטירד א

 אזא ןיא טעוו רעזעל רעטנעגילעטניא רעדעי סָאװ סָאד ןופ ,ןעלייצרעד

 -ירפ ןהעטש ןעביילב וצ .ןעניפעג וצ טגיטכערעב זיא ןוא ןעכוז קרעוו

 -סָאד זא גינעוו יוזא ןעלייצרעד וצ טניימעג טלָאוװ 1880 ייב איוו רעה

 רעביא גנולדנאהבָא ןא ןופ רעטקאראכ םעד רהעמ טאהעג טלָאװ קרעוו

 ןיא עירָאטסיה א ןופ איוו ,ןעטעטיזָאירוק ןוא ןעטייקכילמיהטרעטלא

 ןופ ענייא ןיא ןעדיא ןופ גנולקיווטנע איד טלייצרעד טרעוו סע עכלעוו

 ןיא טריסאפ טָאה סָאװ סעלא .טלעוו רעד ןופ רעדנעל עטסגיטכיוו איד

 וצ רעבָא טרעהעג רהָאי גיסיירד-ךוא-ףניפ רעדָא גיסיירד עטצעל איד

 -נואווצעג טלהיפעג ךיז טָאה רעפאפרעפ רעד ןעוו ןוא ,טראוונעגעג רעד

 ןייק ןעוועג םינ םעמכ ןיוש זיא ,טייצ עגיטציא איד ןערהירוצנָא ןעג

 ןעמ איוו ךילדנעטשמוא רהעמ ןעלדנאהעב וצ רהיא איוו הרירב רעדנא

 .עקרעוו עכלעזא ןיא סע טוהט

 רעפיצ עשיטסיטאטס טימ ןערעלקרע ןעטסעב םא סעזעיד ןעק ןעמ

 טימ .ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא אקירעמא ןיא ןעדיא להָאצ איד ןעגעוו

 רהעמ טינ ןעוועג םסטייטפ דעטיינוי ןיא ןענייז קירוצ רהָאי טרעדנוה

 -כעה טלעוו עיינ עצנאג איד ןיא ןוא ,ןעדיא דנעזיוט יירד םורא איוו

 יירד רעביא ןעוועג ןאד ןיוש זיא סע .דנעזיוט ןהעצ םורא סנעטס

 ןיא םאנירוס רעבָא ,אקירעמא ןופ גנוקעדטנע איד ךָאנ רהָאי טרעדנוה

 טסעוו ןיא ָאאסארוק ןוא אקיימאשד ןעלזניא איד ןוא אקירעמא הטוָאס

 ןעדיא לעיפ יוזא טלעּפָאד סנעטסעדנימ ןעמאזוצ טאהעג ןעבָאה ןעידניא

 ןוא טנאסערעטניא זיא סָאװ סעלעיפ .קילבוּפער עסיורג רעזנוא איוו

 -ןעלָאה ןוא עשינאּפש ךאלאפייה ענעי טימ טריסאּפ טָאה דנערהעלעב

 םי ןיא ןעּפָארט א איוו ןָא רעטציא ךיז ןעהעז ייז רעבָא ,ןעדיא עשיד

 עיינ איד ןופ גנורעקלעפעב עשידיא עסיורג איד טימ ךיילגרעפ ןיא

 /= ! -נייא עשידיא ןופ םָארטש םעד טימ ךיילגרעפ ןיא סרעדנַאזעב ,טלעוו

 רהעמ טאנָאמ ןעכנאמ ןיא רעבירא רעהא טגניירב רעכלעוו גנורעדנַאוװ



 ָט עד ער רָאפ

 עיינ איד ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה סָאװ ןעדיא להָאצ עצנאג איד איוו
 .1800 רהָאי ןיא טלעוו

 טצאשענּפָא סטייטס דעטיינוי ןופ ןעדיא להָאצ איד זיא 1880 ןיא

 א איוו רעגינעוו לעסיב עשביה א ,230,000 רהעפעגנוא ףיוא ןרָאװעג

 ןעביילב וצ .דנאל ןופ גנורעקלעפעב עשידיא עגיטציא איד ןופ לעטנהעצ

 ןעלייצרעד וצ טינ ןוא לעטפלעווצ רעדָא לעטנהעצ ןעזעיד ייב ןהעטש

 -יורג איד ןעגנאפּפמע ןעפלָאהעג טָאה םלוע רערענעלק רעזעיד יוזא איוו

 ןעבָאה עטשרע איד יוזא איוו ,רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעסאמ עס

 -פיוא ןוא ץנעטסיזקע ענעגייא רעייז טימ טכאמעג דארג ןעפיוועג א זיב

 ןענעק ןעלָאז עטצעל איד זא ןעגנוטיירעברָאּפ עגיטיינ איד גנורהיפ

 ערעטסניפ איד ןופ ןעגנוגלָאפרעפ איד ןופ ןעטער ךיז ןוא ןעמוק רעהא

 -עב וצ סעזעיד ןופ ןעטלאהוצּפָא ךיז -- טלעוו עטלא איד ןיא רעדנעל

 -שינאקירעמא ןופ רקיע םעד ןעּפיהוצרעביא טניימעג טלָאװ ןעביירש

 .ץטכישעג עשידיא

 -טפאשנעסיוו-רוטאנ ןיא איוו טוג יוזא ,ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה ןיא

 ןוא טכוז רעכלעוו רעגיצנייא רעד טינ שנעמ רעזעיגילער רעד זיא ,עכיל

 -יירפ רעד .ןעגנוניישרע עגיטכיוו עלא ןיא לעיצ א ןוא קעווצ א טניפעג

 ךיוא סייוו ןיילא ךיז ןופ ןרָאװעג זיא םעלא זא טביולג רעכלעוו רעקנייד

 רעּפרעק ןופ ןעלייהט עסיוועג סָאװ ןעבאנפיוא איד ןופ ןעלייצרעד וצ

 רעדָא ןעגנוצנאלפ ןעכלעוו בעילוצ תילכת םעד ןופ ,ןעליּפרע וצ ןעבָאה

 ,ןפוא ןעסיוועג א ףיוא ךיז ןעמהענעב ןעסינעפעשעב עדנעקנייד-טינ

 ןעמאטלוזער איד וצ ןעמוק וצ ןעוועג ךילגעמ טינ טלָאװ טסנָאז לייוו

 רעכלעוו רעדעי .ןערהעמרעפ ךיז רעדָא ןעטלאהרע ךיז ייז ןעפלעה סָאװ

 טייהשנעמ עצנאנ איד ןופ גנולקיווטנע .עשירָאטסיה איד טעטכארטעב

 זא גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוק זומ ,לייהמ ןערעדנוזעב א ןופ רעדָא

 בױהנָא ןא ןעבָאה עכלעוו רענעלּפ עסיוועג טרהיפעגכרוד ןערעוו סע

 רעביא סיוא לָאמא ךיז ןעהיצ עכלעוו רענעלּפ ,ףוס א ןוא ןעטימ א ןוא

 רעטכייל סָאד טהעז ןעמ .ןערהָאי עדנעזיוט רעביא לָאמא ןוא עטרעדנוה

 טלעטש ןעמ ןעוו ,רוציקב עירָאטסיה א ןעלייצרעד וצ סיוא טמוק סע ןעוו

 ןייא ןיא רהָאי טרעדנוה עכילטע ןופ ןעטקאפ עטסגיטכיוו איד ןעמאזוצ

 .ןעכירטש עקיד טימ טנעכייצעג ןערעוו ןעדָאירעּפ עצנאג ןוא ,דנאב



 עד ער רַאפ : טו

 -קאפ ענלעצנייא ןעגעוו תוריקח עשירָאטסיה עפעיט טלעמאז סָאװ רעד
 רעביא גנוניימ ןייק ןעבָאה טינ ןעצנאג ןיא געמ רעדנעב עקיד ןיא ןעט
 לאירעטאמ .רונ רע טא תמא ןיא לייוו ,גנולקיווטנע עכילטכישעג איד
 -עגלא םעד ראפ סעירָאטסיה טא ךָאנרעד ןע ןײל יד * ערעדנא אויר היוי* ןופ

 7ל וו : /, - , 2 וו /

 סָאװ לאירעטאמ םעד טכיורבעג רענייא ןעוו רעבָא א יי םעניימ
 ד ןעלייצרעד וצ רעטנוא ךיז ט ןוא םלעמאזעגנָא ןעבָאה ערעדנא

 יי
 ןע בָאה ערע ן2+

 פי

 א ןופ רעדָא ,לעטיּפאק ןעשירָאטפיה ןערעגנייל א ופ ןעגנוריסאּפ 2
 וו= '|/ -רעמ ןעק ןעמ סָאװ ןיא סָאו וטע ןעו א לא םהיא ליד זומ ,ןעלטיּפאק

 וי +דרירפייזי ייז אוו היו * יי ייוו יוױזג 0 לוי" יי ֹא ןו * לץיצ +* פיו=ה

 טלעוו שלנו עטאמ רעזנו או

 + ע,י ע, 5

 ןעטסירק איד סע זיא יע ןופ עדָאירעּפ עטצעל איד ןיא

 ןעגנוי עג -ניא ןופ לייהט ןעטסערג םעד ןופ ןעדיא איד ןעּפוטשוצסיױרא ןעגנו

 .ןעלייהט-טלעוו ערעדנא ןוא אסַארייא ןופ לעדנאה ןעלאנָאיצאנרעט
 -עהט עכילשנעמ עטסגיטכיוו איד -- טרָאס ןעזעיד ומ לעדנאה רעד ןעוו
 ןעצנאג ןיא טעמכ ןעוועג ןיוש זיא -- ןעקעווצ עשיטקארּפ ראפ טייקגיט
 ךרוד גנוכערברעטנוא עסיורג א ןעטילרע רע טָאה ,דנעה עכילטסירק ןיא

= *" . 
1 

 רעד ןוא לָאּפָאניטנאטסנָאק ןעמונעגנייא ןעבָאה ןעקרעט איד סָאװ םעד
 .רעכיזנוא ןרָאװעג זיא השבי רעד רעביא ןעידניא טימ רחסמ ןופ געוו
 איד ןעוו טרעמיקעג גנ גינע טו שפא ךיז ךע "פיו טל עכלעוו ןעגנורעיגער איד

 עוו ן,ה-|

 םרילָארטנַאק ןעבָאה ןעדיא ןעוו טייצ רעד ןיא ןעמוקעג טלָאװ גנורעטש

 ןרָאװעג רעטציא יט ,רֶע א יי עטייוו טימ לעדנאז ה םעד

 תוחכ עלא טימ ןעמ 2 ךיז ןעבָאה יז ןוג ,טריסערעטניארעפ קראמש

 = יא" ןע- עי

 גיטכיוו איד .םירחוס עכילטסירק ראפ םי ן'פיוא געוװ א טכוז ןעמ ןוא

 -םנע ןיא ןוא גנוגלַאפרעּפ ןעדיא ןיא : ןעגנוטכיר עדייב ןיא טירש עטס

 יי ---7ז טעמכ ,טייצ עבלעז איד ןיא טכאמעג ןערעוו םי ן'רעביא ןעזייר-סגנוקעד

 םובמָא ןא-'*}א! =-} } וצ ךאלפיש ענייז טימ םָא טרה וָאפ סובמ לָאק .גָאט זטבלמז םד ןיא

 ןופ טהעז רע ןוא ,םי |} נאלטא טייז רענעי ןופ ןעידניא ןעניפעג

 ןעדיא טקירד ןעמ עסאוו ן'רעביא ןעידניא ךָאנ געוו א ןעניפעג וצ

 עשיט ש-ע ., ע- -ע;,-ה

 ןעבעירטעגסיורא ןענייז סָאװ ןעדיא איד ר ןיא ןעפיש איד ןעטייוו

 .ןעדנעגעג ענעדעישרעפ רעביא קעווא ןערהָאפ ןעינאּפש ןופ ןרָאװעג
 ןוא ןעדיא ץענעבעירטרעפ נטע ןופ ךאלקינייא-רוא } ייאי = *לכינייא איד

 ו+ י 44



 ט1 | עדעררָאפ

 -גנע ןוא דנאלָאה ןיא רעמעּפש ןעמוק סָאנאראמ ענעבעילבעגרעביא ןוֿפ

 ןעידניא טימ לעדנאה םעד ןופ לייהט ןעשביה א רעביא ןעמהענ ןוא ,דנאל

 -עביל ןוא עוויסערגָארּפ ייווצ ענעי עכלעוו ןופ טלעוו עיינ איד טימ ןוא

 .לאגוטרָאּפ ןוא ןעינאּפש ןעבעירטרעפ ןעבָאה רעדנעל עלאר

 עיינ איד ןיא "ןעזעיגוטרָאּפ" עזעיד ןופ ךאלאפייה ןעמוק רעמעּפש

 ערעייז ןוא םייקגיהעפ רעייז ,םוהטכייר רעייז םימ ןעגניירב ןוא ,טלעוו

 ןעפלעה ייז ןוא ,רעדנעל ערעדנא ןיא םירחוס עשידיא טימ ןעגנודניברעפ

 ןעבָאה רעקלעפ-סנָאיציזיװקניא איד סָאװ סעינָאלָאק איד ןעלקיווטנע

 רעדָא םוהטכייר טלעוו עיינ איד ןיא טגניירב דיא רעד .ןערָאלרעּפ

 -עג טָאה ָאד סָאװ סעלא ןעוועג זיא סָאד ןעוו טייצ רעד ןיא לאטיּפאק

 רעלדנעה:סיורג ןוא רעמהענרעטנוא סלא סיוא ךיז טנעכייצ רע .טלהעפ

 רעדָא טאדלָאס סלא ןוא רעיקנאב סלא ןעגנורעיגער איד ךיוא טפלעה ןוא

 איד ןיא איוו גנוניימ ערעפעב לעיפ א םהיא ןופ טָאה ןעמ .רעיציּפָא

 -צרָאװניײא ךיז לָאז סע טייהנעגעלעג ןייק ָאטינ זיא סע ןוא ,טלעוו עטלא

 ,ןעטייצ ערעמעּפש ןיא זא טכאמ סָאד .לייהטרוארָאפ א םהיא ןעגעג ןעל

 ךיז טָאה סטמייטס דעטיינוי ןעוו דנאלגנע םימ געירק ןעטייווצ םעד ךָאנ

 -עג ןעבָאה סע ןוא ,ןעלקיווטנע וצ ןוא ןעטײרּפשוצסױא ןעבױהעגנָא

 יּפאק איוו רהעמ ךָאנ ןעשנעמ עדנעמהענרעטנוא ןוא עגיסיילפ טלהעפ

 לעטימ ןופ ןעדיא דנעזיוט טרעדנוה רָאּפ א ןעמוקנָא רעהא ןענעק ,לאט

 ן'רעביא ןעטיירּפשרעפ ךיז ןוא ,דנאלשטייד ןופ סרעדנָאזעב ,אּפָאריײא

 טנעגעגעב ןעוו ןעבָאה ןעדיא איוו ןעגנורעטש רעגינעוו טימ דנאל ןעצנאג

 .טלעוו רעד ןיא דנאל עכלעוו דנעגריא ןיא ןעדנעטשמוא עכלעזא רעטנוא

 -עדנאוונייא ןופ עדָאירעּפ עשטייד רעדָא עטייווצ איד ןופ ןעדיא עזעיד

 ןוא טייהיירט רעייז ןעזייונ ייז ,ןעסקאוופיוא קילבוּפער איד ןעפלעה גנור

 ןוא ךיירסולפנייא ,ךייר ןערעוו ןוא ,געירק-רעגריב ןיא טייהנעבעגרעביא

 ואוו הנידמ עכייר ןוא עסיורג א טימרעד ןעגעירק רימ .טריטקעּפסער

 -עגסיוא ןייק ,ייטראּפ עשיטימעסיטנא עטריזינאגרָא ןייק ָאטינ זיא סע

 ראפ ץאלּפ ָאד זיא סע ואוו ןוא ,עסערּפ עכילדנייפ-ךעדיא ענעכָארּפש

 סָאד .רעגריב ץיירט ןייז ןוא ןעטייברא ןעליוו סָאװ ןעשנעמ ןענָאילימ

 -נעל עשיוואלס איד ןופ ןעדיא עטגלָאּפרעּפ ןענָאילימ זא ךילגעמ טכאמ

 א ןעניפעג ָאד ןוא טייצ עטצעל איד ןיא רעהא ןעמוק ןענעק ןעלָאז רעד



 עד ע ר רָאפ ט111

 ןעבָאה ןעסאמ עשידיא עסיורג עכלעזא איוו םייה ערערעכיז ןוא ערעיירפ
 .םילשורי ןופ ןברוח טייז טאהעג ןעוו

 ןעשינאקירעמא ןופ עטכישעג עגיסעמ-קעווצ איד רוציקב זיא סָאד
 טינ זיא ןעלייצרעד וצ ןעבױהעגנָא רהיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא םוהטנעדוי

 ןעפיירגעב טינ ןעק ןעמ : ןעטימניא ןעּפאטס וצ רהיא ךילגעמ ןעוועג

 -נוה ראפ ןופ ןעדיא דנעזיוט יירד איד ןופ גנוטיידעב עלופ איד גיטכיר

 ןעבלאהטירד איד סָאװ גנוביירשעב עכילדנירג א ןהָא ,ןערהָאי טרעד

 איד ןענָאמרעד וצ ןהָא 4 ַא ,טנייה ָאד ןעוהט ןעדיא ןָאילימ יירד רעדָא

 ערעסערג לעיפ א ןעגָארטרעּפ טונ ץנאג ָאד ןענעק רימ זא ןעטכיזסיוא

 .רעטציא ןעבָאה רימ איוו גנורעקלעפעב עשידיא

 זא ךילריטאנ ןעוועג ךיוא ןיוש זיא ןעדנעטשמוא עכלעזא רעטנו

 טייקמאזקרעמפיוא לייהט ןעטסערג םעד ןענעירק לָאז סטייטס דעטיינוי

 ףיוא סיוא טמוק סע איוו רהעמ סָאװטע א רשפא ,עטכישעג אזא ןיא

 ראפ גנונידלושטנע ןייק גיטיינ טינ ךיוא זיא סע .קלח ןעסיורג רהיא

 איד ןעשיווצ לייהמ ןעסיורג אזא ןעמהענרעפ ןעד יא עשיסור איד סָאװ

 -רעד וצ הטבעוו זיא סע רעבָא ; עדָאירעּפ עטצעל איד ןופ ןעטנארגימיא

 ןיא ןעינעמור ןוא ךיירטסע ןופ ןעדיא איד ףיוא גו עא ןיא זא ןענָאמ

 ןופ טינ סנעטסעדנימ ,לאירעטאמ ןייק ָאטינ רָאג םעמכ זיא אקירעמא

 -עג ןענעק סָאװ "ןעטייברא-רָאפ" רעדָא לאירעטאמ עגיטרעפ טרָאס םעד

 .סעזעיד איוו קרעוו אזא ןיא ןערעוו טכיורכ

 -עג לענינירָא זיא "אקירעמא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד"

 עכלעוו ןופ ןעלעווק יד ןופ עכארּפש יד ןיא ,שילגנע ןיא ןרָאװעג ןעבעירש

 -םיוא זיא סָאװ גנוניימ עטוג איד .ןרָאװעג ןעמונעג זיא לאירעטאמ סָאד

 ענעדעישרעפ ןיא עבאגסיוא עשילגנע איד רעּביא א ןעכָארּפשענ

 ימָארּפ ןופ ףעירב איד ןיא ךיוא ןוא ,ןעגנוטייצ עשידיא ןוא עניימעגלא

 ןעבָאה (*ןהעזעג קרעוו סָאד ןעבָאה עכלעוו ןעטייקכילנעזרעּפ עטנענ

 -רעפ ,גנוצעזרעביא עשידיא א זא ץגלָאפ עכילריטאנ א סלא טכארבעג

 -רעביא איד .ןערעוו ןעבעגעגסיורא לָאז ,רעסאפרעפ םעד ןופ טגיטרעפ

 ןעשילגנע םוצ טנעהָאנ ךילמעיצ זיא איז רעבָא ,עיירפ : זיא גנוצעז



 ןצ עדע ר רָאפ

 ,ןיילק ץנאג זיא ןעגנוצנעגרע רעדָא ןעגנורעדנע להָאצ איד ןוא ,טסקעט

 סיואכרוד טעמכ ךיז ןעהיצעב ןעגנוזיײװנָאךעלעוװק רעדָא ןעציטָאנ איד

 טכאמעג זיא גנוצעזרעביא איד איוו יוזא רעבָא ,עקרעוו עשילגנע ףיוא

 "עב סע זיא ,שילגנע ןייק זעזעל עכלעוו עטייל ראפ לעיצעּפש ןרָאװעג

 ךיוא ןעלטיט איד ןעצעזרעביא וצ שיטקארּפ סלא ןרָאװעג םעטכארט

 ירַא איד ןעצונעב ןענעק שילגנע ןעזעל עכלעוו ןענָאזרעּפ .שידיא ףיוא

 רעסעב ןערעוו וצ טריסערעטניארעפ ןענייז ייז ביוא עבאגסיוא עלעניג

 .ןעלעווק איד טימ טנאקעב

 סָאד טנָאמרעד עבאגנאדךעלעווק רעדָא ץיטָאנ א ןיא טרעוו סע ןעוו

 -עץמא יהט וװָא סנעשייקילבָאּפ" איד סע טניימ "סנעשייקילבָאּפ" טרָאװ

 גיצנאווצ ןופ גנולמאז רעדָא ,"יטעייסָאס לעקירָאטסיה שיאושד ןעקיר

 ןרָאװעג ןעבעגעגסיורא ןענייז סָאװ לאירעטאמ סעשירָאטסיה רעדנעב

 -ייא : טפאשלעזעג עשירָאטסיה עשידיא-שינאקירעמא איד ןופ 1893 טייז

 ןעבעגעג ןערעוו סע ןעוו .קרעוו סעזעיד ראפ ןעלעווק-טּפיױה איד ןופ ענ

 איד טקרעמעגנָא טפָא ךיוא םרעוו ןעמָאנ א ךָאנ ןעטאד עשיפארגָאיב

 יוזא םּפָא זיא סָאד לייוו ,אקירעמא ךָאנ ןעמוקעג זיא רענעי ןעוו טייצ

 ןיא .םרובעג ןופ טייצ איד איוו ,ןעסיוו וצ רעגיטיינ ךָאנ רעדָא ,גיטיינ

 -עג ראפ ".בעג" איוו יוזא ,ןעמוקעג ראפ ".קעג" טהעטש עלעפ עכלעזא
 .ןעברָאטשעג ראפ ".שעג" רעדָא ןערָאב

 עשידיא איד זא גנוגנײרטשנָא איד ןרָאװעג טכאמעג ךיוא זיא סע

 ךָאנ ךילנעמ ביוא רעדָא םוג יוזא ןייז טכיזניה עדעי ןיא לָאז עבאגסיוא

 -עמ איד ףיוא רונ םינ ךיז טםהיצעב סָאד .עלעניגירָא איד איוו ,רעסעב

 איד ףיוא ךיוא רונ דנוב ןוא רעיּפאּפ ,קורד ףיוא איוו עטמייז עשינאכ

 עשיטעבאפלא רעדָא סקעדניא ןעגידנעטשלָאפ םעד ףוא ןוא רעדליב
 זיא סעכלעוו ,ךוב ןיא טנָאמרעד ןענייז סָאװ ןעמענ עלא ןופ םינכייצרעפ

 .ןענעישרע ָאד זיא סָאװ קרעוו סעשידיא א ןיא טייהנעטלעז א

 קינרעיוו 8 :

 .ד"ערת ס"מהוח ,קרָאי וינ
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 סינכיײצרעפײסטלַאהניא

 לייהט רעטשרע

 :ערָאירעּפ עשיזעגנוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש איד

 | לעטיּפַאק

 .טלעוו עיינ איד ןופ גנוקעדטנע איד ןיא ןעדיא ןופ גנוגילייהטעב איד

 ןענייז סָאװ טלעוו ןעלייהט עלַא טזיײרעגמורַא טָאה רעכלעוו ַאנָאלעצרַאב ןופ דיא רעד

 -קעריד סלַא ,"דיא טרַאקידנַאל רעד" ,שקשרק הדוהו -- טנַאקעב ןעוועז ןַאד
 ןופ ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סָאו רערהָאפ-ףיש רַאפ עימעדַאקַא איד ןופ רָאט

 גינעק םעד הצע ןַא טיג סָאנָארטסַא רעשידיא ַא --לַאגוטרָאּפ ןופ ירנעה ץנירּפ
 אטוקאז םהרבא -- סובמָאלָאק ןופ רענעלּפ איד ןעמהענוצנָא טינ לַאגֹוטרָאּפ ןופ
 עכלעוו ןעינַאּפש ןיא רענעמ עכיירסולפנייא עטשרע איד ןופ רענויא סלַא (תוכז)

 ןוא ,רָאינעס ,לאנברבא-- טלעוו עיינ איד ןופ רעקעדטנע םעד טגיהטומרע ןעבָאה

 איד -ןע'סובמָאלָאק זעפלָאהעג ןעבָאה עכלעוו ץעכנַאס ןוא לעגנַאטנַאס םיסונַא איד
 ןענייז ןעדיא איד איוו םעדכָאנ גָאט ַא ןעגנַאפעגנָא טרעוו עזיור-סגנוקעדטנע
 ןעדיא ערעדנַא ןוא סעררָאט עד סיאול-- ןעינַאּפש ןופ ןערָאוװעג ןעבירטעגסיורַא

 םוא טקעדטנע טרעוו ַאקירעמַא ---סובמָאלָאק טימ ןערהָאפעגטימ ןענייז עכלעוו
 ןעמ --םיטבשה תרשע ענערָאלרעּפ איד סלַא רענַאידניא איד--הבר אנעשוה
 --עזייר עטייווצ סע'סובמָאלָאק ןופ תואצוה איד רַאפ ןעדיא ןופ דלעג טמהענ
 ןערעוו לַאגוטרָאּפ ןופ הרות 'ירפס --רַאּפסַאג דיא רעד ןוא ַאמַאג ַאד ָאקסַאװ
 קירוצ זיא רעכלעוו רעשטעמלָאד ס'קרעקובלַא'ד סנָאפלַא --- ןישָאק ןיא טפיוקרעפ

 , יי רע ר יי יי עי רע .דיא ַא ןערָאװעג

 2 לעטיּפַאק

 ןיא טפאשרעה עשינַאּפש רעטנוא רעריטרַאמ עשידיא עטשרע איד

 .טלעוו עיינ איד

 עטשרע איד ןעוועג ןענייז ןרעטלע ערעייז ןופ ןעסירעגקעוַא טָאה ןעמ עכלעוו רעדניק
 ךיז טגנַאפ טלעוו עיינ איד ןיא עטכישעג עשידיא--ןעטנַארגימיא עשידיא

1 



 איד

 סינכייצרעפ-סטלַאהניא

 טסייה סָאד ,ךיז טגידנע ןעינַאּפש ןיא עטכישעג עשידיא איד ואוו ןעטרָאד ןָא
 רעטייווצ רעד פיליפ ,רעטפניפ רעד לרַאק רעזייק--- ןָאיציזיוקניא איד טימ
 ןעדיא טימ ןעמַאזוצ טגלָאפרעפ ןערעוו ער עג יבא רעד ּפיליפ ןוא
 ,ןָאיציזיוװקניא איד ןופ ץעועג איד ןופ גנולעטשנעמַאזוצ-- רענ'דמחמ ןוא

 / 91 עטייז.... .... . . . . . . .טלעוו עיינ איד רַאפ עלהעפעב עלעיצעּפש ערהיא ןוא

 3 לעטיּפאק

 .ורעּפ ןיא ןוא ָאקיסקעמ ןיא ןָאיציזיווקניא איד ןופ רעפּפָא

 ןעלָאז עכלעוו ןָאיציזיוװקניא איד ןעגעוו רעפיצ ןעגעירק וצ טייקכילגעמנוא

 איד --עלעיפשייב עשיפיט עגינייא-- תמא םוצ טנעהָאנ סָאװטע וליפא ןייז

 -- רהָאי גילדנהעצ עכילטע רַאפ ןעגנורהיפ ערעדלימ -- עילימַאּפ לַאכַאבַארַאק

 27 עטייז . . . . . . . .ַאווליס עד ָאדַאנָאדלַאמ ַאקסיצנַארפ ןופ לַאפ רעטמהירעב רעד

 4 לעטיּפאק

 .סעינָאלָאק עשיזעגוטרָאּפ איד ןיא סָאנַארַאמ

 -ַאלַאק עשיועגוטרָאּפ איד ןיא ךיוא ןוא ןיילַא לַאגוטרָאּפ ןיא גנוגלָאפרעפ רעגינעוו
 טרעוו ןָאיציזיוװוקניא איד ןוא ךילטנעפע ןעדיא ןייז וצ ןעגַאװ עכנַאמ --סעינ
 ןעבעגעג ןעבָאה ןעדיא זַא טגָאז ןעמ סָאװ עפליה איד--ַאָאג ןיא טרהיפעגנייא
 ם עט קע עיע.יש עע יי עי ןעונאבש םוטיהמחלמ איד ןיא-דנַאלָאה

 לייהט רעטייזוצ

 ,עדָאירעּפ עלַאינַאלָאק עשילגנע ןוא עשידנעלָאה איד

 איד

 .ןעיליזַארב רעביא רעדנעלָאה איד ןופ טפַאשרעה עצרוק איד

 ןוא ןעגנוקניירשעב---ןעדיא איד ןוא רעדנעלָאה איד ןעשיווצ טפַאשדניירפ
 איד ןופ רעפיוקרעפסיוא סלַא ןעדיא עשידנעלָאה --דנַאלָאה ןיא ןעיגעליווירּפ

 ןָאיציזיװקניא איד ןערהיפוצנייא ןעגנוטיירעברָאפ-- ןעידניא ןופ ןעצריוועג
 -- דנַאל סָאד ןעמהענוצנייא רעדנעלָאה איד ןעפלעה ןעדיא -- ןעיליזַארב ןיא
 96 עטייז . . . . . . .גנוביירשעב ס'ַארעיוװ -- עפיצער ןופ גנוביירשעב ס'יעהטוַאס



 11 םינכייצרעפ-סטלַאהניא

 0 לעטיּפַאק

 .טלעוו עיינ איד ןיא עדניימעג עשידיא עטשרע איד : עפיצער

 ס'לארשי ןב השנמ -- ןעיליזַארב ןיא ָאקובמַאנרעּפ רעדָא עפיצער ןופ "שדוק להק" רעד

 םַאדרעטסמַא ןופ גנורעדנַאוװנייא עסיורג -- ןעצעזעב וצ ןעטרָאד ךיז רענעלּפ

 עשידיא ןוא םינבר עטשרע איד -- םירבח ענייז ןוא ַאקעסנָאפ ַאד בהובא קחצי --

 איד -- לַאפ רעד ןוא גנורעגַאלעב איד -- טלעוו עיינ איד ןיא רעסַאפרעפ

 ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא תולהק עיינ ןופ רענרעק איד ןוא עזיירקירוצ

 4 עטיײז; 2 2 6 : + + לו סם םעמעסי סע ראטרטשע טי היטב 60 רם :סי 8 סט ים טיי שיסט ַאקירעמַא

 7 לעטיּפַאק

 .ַאנַאיג עשידנעלָאה איד רעדָא םַאנירופ ןיא ןעדיא איד

 ןרָאװעג ןעבעירטעגסיורַא ןענייז רעדנעלָאה איד איוו םעדכָאנ ןעיליזַארב ןיא ןעדיא איד

 עפיצער ןעוו ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,םַאנירוס ,ַאביײרַאמַארַאּפ ןופ הלהק איד --

 אישנ דוד -- רעדנעלגנע איד טימ גנורהירעב עטשרע איד -- טהילבעג ךָאנ טָאה

 ןרָאװעג ןעבעגעג ןענייז סָאװ ןעיגעליווירּפ איד -- ענעיַאק ןופ עינָאלַאק איד ןוא

 איד טימ ןעטייקגיריווש -- "?ענַאװַאס ןעדָאָאי עד" -- 'יבוָאליוװ דרָאל ןופ

 ןעמענ עשיאערבעה טימ סעיצַאטנַאלּפ -- סרעגינישוב איד טימ ןוא ןעּפַאלקש

 -ַאעהט סעשידיא -- ןעגנוביירטרעפ ןוא דנַאטש רעכילצעזעג -- ןעדיא עשטייד ---

 גט דע יע  .ע גמ יי .עטכישעג ןוא רוטַארעטיל --- רעט

 8 לעטיּפַאק

 .ןעידניא טסעוו ןופ ןעלזניא עשילגנע ןוא עשידנעלָאה איד

 ןעצעזעב וצ ןעטרָאד ךיז טגיהטומרע רעהירפ ןערעוו ןעדיא -- ָאַאסַארוק ןופ הלהק איד

 -ַאלָאק עשיריא ןופ רענעלּפ -- ןעגנוקניירשעב ייז ןעגעג ןעמ טכַאמ ךָאנרעד ןוא

 -עב ס'טנַאזעווייטס -- םַאדרעטסמַא-וינ טימ ןעגנודניברעפ-סלעדנַאה -- ןָאיצַאזונ

 -דרָאנ ךָאנ סיוא טרעדנַאװ ןעמ -- לוש עטשרע איד -- גנוקרעמעב עדנעגידייל

 -צעזעג איד ןוא ןעגנולהָאצּפָא --- סָאדַאברַאב -- ַאללעוזענעוו ךָאנ ןוא ַאקירעמַא

 ַאקיימַאשד -- 1881 ןופ םרוטש םעד ךָאנ גנורעטשוצ איד -- גנולעטש עכיל

 .טס ןופ סלוקס איד ןיא שיאערבעה -- דנַאלגנע רעטנוא ןוא ןעֹזנַאּפש רעטנוא

 -ולַארוטַאנ -- ןעגנולהָאצּפָא עכיוה ןוא ץעזעג עגניורטש -- 1098 ןיא סורדנַא

 50 עטייװי 2 טי. 06 60: 50. 60 = ם יא = 6 46 סט ט"מ .ש 2.8 6 סןטיפ סיט 8 טיפ סם שי 8 שא איש ןָאיצַאז



 סינכייצרעפ-סטלַאהניא צןש

 9 לעטיּפַאק

 .קרָאי וינ ןוא םַאדרעטסמַאינ

 רָאנרעװַאג --- םַאדרעטסמַא-יינ ןיא ןעטנַארגימיא עשידיא עטשרע איד ןופ טייקמערָא

 עשידנעלָאה איד ןופ טנקסּפ'עגרעביא טרעוו רע רעבָא ,ייז ןעגעג זיא טנַאזעוװייטס

 וצ עגערטייב -- זעגנוקניירשעב ןוא ןעיגעליווירּפ -- עינַאּפמָאק ַאידניא טסעוו

 רעד -- ןעמָאנ רהיא ןעמונעג טָאה טירטס לָאװ ןעכלעוו ןופ טנַאו םעד ןעיוב

 -נורעדנע גינעוו -- טסנעיד-רעטילימ ןופ גנוסילשסיוא -- תורבקה תיב רעטשרע

 : טעדנירגעג טרעוו לוש עטשרע איד -- הלשממ עשילגנע איד ןופ גנַאפנָא ןיא ןעג

 : קירוצ טכַארבעג ןערעוו סָאנַארַאמ -- קרָאי וװָא קויד ןופ טקידע ןעלַארעביל ַא ךָאנ

 עשיאערבעה -- לַאגוטרָאּפ ךָאנ האובת טרהיפעג ןעבָאה עכלעוו ןעפיש איד ףיוא

 " -- תודע סלַא ןוא רעבעג-םיטש סלַא ןעדיא ןעגעוו עגַארפ איד -- טיײקמַאזרהעלעג

 " - 1145 םורַא קרָאי וינ ןיא ןעדיא איד ןופ גנוביירשעב ס'םלַאק רעטעּפ

 -נָא ןַא ןעוועג זיא סרָאטסַא איד ןופ רעטשרע רעד ןעמעוו ייב ,יַאוװיל ןַאמייה |

 יי כי ריי עה ר ר ר ר ראק 2.2: .:+ .רעטלעטשעב

 10 לעטיּפַאק

 .םעינָאלָאק עשילגנע ערעדנַא איד ןוא דנַאלגנע וינ

 ןוא דיא רעטשרע רעד -- סמַאיליוװ רעשדַאר --- דנַאלגנע וינןיא ך''נת ןופ טסייג רעד

 -- לדרַאװרַאה ןיא שיאערבעה ןופ רערהעל רעד ,סינָאמ הדוהי -- סטעסושטַאסַאמ

 -וירפ ןופ ןעדַארג עטשרע איד ךיז טימ ןעגניירב דנַאלָאה ןופ ןעדיא -- טרָאּפוינ

 וָאללעפגנָאל טעָאּפ רעשינַאקירעמַא רעד ןעכלעוו תורבקה תיב רעד -- יירערעיומ

 -ורבַאפ איד ןייא טרהיפ ַארעװיר סעגירדָאר בקעי -- ךילברעטשנוא טכַאמעג טָאה

 ןיא ןַאמפיוק רעטסערג רעד ,ץעּפָאל ןרהא -- ליִא (שיפ) םרעּפס ןופ ןָאיצַאק

 -עג עשידיא -- ָארוט קחצי יבר -- לַאגוטרָאּפ ןופ גנורעדנַאוונייא --- ַאקירעמַא

 ןיא ןעדיא עטשרע איד -- ַאקירעמַא ןעכוזעב ןעמוקעג ןענייז סָאװ עטרהעל

 ןעדיא עכייר איד -- לארשי הוקמ ןעשייגערגנָאק -- ַאיפלעדַאליפ -- טוקיטקענָאק

 איד ןוא ּפרָאהטלגָא לַארענעג --- ָאזָארבמול בקעי .רד -- דנעלירעמ --- ןָאטסיא ןופ

 -- סַאנילָארַאק איד -- יגנעלָאטַא ףסוי -- ַאישדרָאשד ןופ ןעדיא עטשרע

 קי א יע עט. בבא טיט ט +.+ ..1 4 : + ..ןָאֿטטלרַאשפ



 צט סינכייצרעפ-סטלַאהניא

 לייהפ רעפירד

 .גנורעסערגרעפ ןופ עדָאירעּפ איד ןוא ןָאיצולָאװער איד

 11 לעטיּפַאק

 .טייקגיננייהבַאנוא רַאפ המחלמ רעד ןופ עטייז עזעיגילער איד

 ןעגידערּפ עכילטסייג עכילטסירק געירק-סגנואיירפעב םעד ןיא ך"נת ןופ טסייג רעד

 סלַא ןָאיצַאנ עיינ איד -- גנורעיגער עשידיא עטלַא איד ןופ םרָאפ איד רעביא

 ץנַארעלָאטניא איד -- טקַא קעביווק רעד --- ?לארשי קלָאפ עשינַאקירעמַא ס'טָאג"

 ןוא עכריק ןופ גנודיישרעדנַאנַאפ ןופ עכַאזרוא איד סלַא ןעטקעס איד ןעשיווצ

 ןערענַאיצולַאװער םעד וצ דנַאלשטייד ןופ ןעדיא ןופ טפירשקנעד ַא -- טאַאטש

 דרָאנ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ארומ איד -- סערגנָאק ןעלַאטנעניטנָאק רעדָא

 דעטיינוי ןופ טנעדיזערּפ ןערעוו טלהעוורע ןעק טסּפַאּפ רעד זַא ַאניײלָארַאק

 ןערָאלרעּפ ךָאנרעד ןענייז ןעטייהיירפ ענענואוועג איד ןופ ענייק -- סטייטס

 7 סייט יטב פי סע 6 ואווסרעדנַא טריסַאּפ טָאה סע איוו ,ןרָאװעג

 12 לעטיּפאק

 .ןָאיצולָאװער רעד ןופ המחלמ איד ןיא ןעדיא ןופ גנוגילייהטעב איד

 ןיא רענַאידניא ןוא ןעויוצנַארּפ איד טימ המחלמ איד ןופ סרעיימ קַאזייא ןייטּפעק

 -נייהנַא רעד ,סקנַארּפ דיווייד -- סקנַארפ קַאזייא ןוא סקנַארפ .ס דיווייד -- 4

 ןעטַאדלָאס עשידיא ערעדנַא -- שוב סיאול ןוא ןָאמָאלַאס -- דנַאלגנע ןופ רעג

 טכַאנ-וצ-גָאטיירפ ןעטכילפ ענייז ןופ ןרָאװעג טיירפעב זיא רענייא עכלעוו ןופ

 -רָאשד ןופ לַאטפעש יכדרמ לַארענעשזד-ירעססימָאק -- ָאטניּפ רעדעירב איד --

 עפליה עלעיצנַאניפ ענייז ןוא ,דיא רעשיליוּפ רעד ,ןָאמָאלַאס םייח -- אישד

 2 טיט יע יט יי יב יי בעי טא עמ נא .ןָאיצולָאװער איד רַאפ

 13 לעטיּפאק

 .ןעדיא איד ןוא ןָאטגנישַאוװ ; עדניימעג רע'טרָאּפוינ ןופ גנַאגרעטנוא רעד

 עדניימעג עשידיא עגיטרָאד איד זַא טכַאמ טרָאּפוינ וצ טפַאשדנייפ ערעדנָאזעב ס'דנַאלגנע
 ערהיא טלַאה דנעלייא דוָאהר ןופ ילבמעסַא לַארענעשד איד -- רעטנוא טהעג

 ןעביורש 'סאסייס סעזָאמ -- לוש רע'טרָאּפוינ עשירָאטסיה איד ןיא ןעגנוציז

 -ערּפ םעד ןוא טרָאּפוינ ןופ ןעדיא איד ןופ ןעמָאנ ןיא ןָאטגנושַאװ וצ



 סינכייצרעפ-סטלַאהניא ט1

 גנישַאוו --- םראויא ס'טנעדיז

 א ,ַאושדרָאשד ,הַאננַאװַאס ןופ ןעשיוג
 ָאטסלרַאשט ןוא דנָאמשטיר ,קרָאו וונ

 -ערגנַאק עשידיא איד וצ ףעירב ס'ןָאז
 ,ַאיפלעדַאליפ ןופ סנעשייגערגנָאק איד וצ ןוא

 105 עטייז . 1

 14 לעטיּפַאק

 .םייקניננייהבַאנוא ןופ עדָאירעּפ עטשרע איד ןיא תולהק ערעדנַא

 ףיוא טסקַאוװ ַאיפלעדַאליפ ןופ הלהק עשידיא איד -- סַאסייס ץעדנעמ םושרג יבבַאר

 -נַאק איד ןיא עבָארּפ-סנַאיגילער איד ןעגעג טסעטָארּפ -- המחלמ איד בעילוצ
 םנופ ףניפ הבדנ ַא טיג ןילקנערפ ןימעשדנעב -- עינעווליסנעּפ ןופ ןָאיצוטיטס

 ךיז טלייהט טנעמעלע רעשיליוּפ-שטייד רעד -- לארשי הוקמ לוש איד ףיו

 -- יַאוװויל סעזַאמ רעטכיר :ןעטַאקָאװדַא עשידיא -- ןענייארעפ עיינ -- ּפ

 יסריושד וינ --- רעוועלעד ןופ עילימַאפ שוב איד -- סּפיליפ .מ .ה ןַאטסערגנָאק
 ערעדנַא ןוא 'כדרמ עילימַאפ איד :ַא ביל דרָאנ -- ריישמעה וינ ןו

 ןוו עטײז-..........-+ . . .טצעזעב ןעטשרע םוצ ןעטרָאד ךיז ןעבָאה עכלעוו

 15 לעטיּפאק

 ךרָאנ ןיא ןוא עינישדריוו ןיא טייהיירפ עזעיגילער ןופ עגַארפ איד

 .ַאנײלָארַאק

 - .סטייטס איד ןופ ןעגנוטכירנייא איד ןופ ןעמעטסיס-דנורג איד ןיא גנורעדנע גינעוו

 ןיא טייהיירפ עזעיגילער ןעגעוו ןָאסרעפעשד ןוא ןָאסידעמ ,ירנעה קירטַאּפ

 ץעזעג םעד ןופ טייקילנהע איד ףיוא ןָא טוייוו ָאבַארימ ףַארג -- עינישדריוו

 ןעמוקעג זיא א ט סעוָאמ עכלעוו וצ עסילש איד וצ עינישדריוו ןופ

 איד ןופ לעקיטרַא רעטפ2 רעד -- דנָאמשטיר ןופ ןעשייגערגנַאק עטשרע איד --

 -- .ֹוו .ז .א ןעדיא ,ןעקילָאהטַאק ןעגעג  ַאנײלָארַאק דרָאנ ןופ ןָאיצוטיטסנָאק

 -ויהמרעפ טָאה ילבמעסַא איד ןופ דעילגטימ רעשידיא ַא ,ירנעה בָאקיישד איוו
 ןָאטסַאג רעטכיר איוו -- 1809 ןיא ןעבעילבעג םהיא ייב זיא ןוא ץיז ןייז טגיד
 ,ןָאטגנימליוװ ןיא ןעשייגערגנָאק עטשרע איד -- ץעזעג םעד טשטייטעגסיוא טָאה

 יי יע. טאש .: .. .ט:+ .1866 ןיא ננולעמשכיילנ עכילדנע --- .ק .נ

 16 לעטיּפאק
 ןעדיא ןעגעג ןעמהַאנסיוא ןופ גנופַאשּפָא איד ןוא 1812 ןופ המחלמ איד

 .דנעלירעמ ןיא

 -ולָאװער איד ןעשיווצ טרָא ןַא ףיוא טעמכ טהעטש דנאל ןופ עדניימעג עשידיא איד
 טרעילרעפ ןעמ ןוא ףיוא טרעה גנורעדנַאוװנייא --- 1519 ןופ המחלמ איד ןוא ןָאיצ



 צט11 םינכייצרעפ-סטלַאהניא

 עיינ איד ןיא ןעדיא ענייק -- ןָאיצַאלימיסַא ךרוד ןוא גנורעדנַאװסיוא ךרוד

 רעד -- עדָאירעּפ רעזעיד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירא ןענייז עכלעוו סטייטס

 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא להָאצ עניולק איד ןופ רענייא סלַא ָארוט הדוהי הקדצ לעב

 ןעגנוקניירשעב -- דנַאלגנע טימ המחלמ עטייוצ איד ןיא טגילייהטעב ךיז

 ןעדיא ַא סיוא טביילק ןָאסרעפעשד טנעדיזערּפ -- דנעלירעמ ןיא ןעדיא ןעגעג

 סלַא "ליב רעשידיא רעד" -- טייטס םענעי רַאפ לַאשרַאמ סטיוטס דעטיינוי סלַא
 איד ןופ גנופַאשּפָא -- דנעלירעמ ןופ קיטילָאּפ אוד ןיא עגַארפ-ויטרַאּפ ַא

 128 שטייוב עט לג 2 עשב ע עה טשעט טא 1820 ןיא ןעגנוקנוורשעב

 17 לעטיּפאק

 .רענעלּפ עשיטסינויצ-שיטסילַאירַאטירעט ענייז ןוא האָאנ לעונַאמ יכדרמ

 ןוא טסילַאנרושז סלַא ןעגלָאפרע עטשרע ענייז ןוא דנעגוי ןייז .עילימַאפ ס'הַאָאנ

 גנופורקירוצ ןייז ןוא סינוט ןיא לוסנָאק סלַא גנונענרע ןייז --- גרוטַאמַארד סלַא

 -- ןָאיצַאנ עכילטסירק ַא טינ ויא סטייטס דעטיינוי איד זַא גנוטּפיוהעב ןייז --
 -סגנורעיגער רעדָא רָאיעוװרָאס ןוא ףירעש ,רעביירש-ןעמארד ןוא  רָאטקאדער
 ןעדיא יד וצ גנודאלנייא ןייז --- קרָאי וינ ןופ ןעפאה םעד רעביא רעהעזפיוא

 ראפ םעוו רע סָאו טדָאטש איד ןיא ןעצעזעב ךיו ןעלָאז ייז טלעוװו רעד ןופ

 ָאלפָאב ןיא ןעינָאמערעצ עלָאפסקורדנייא --- דנעלווא דנערג ףיוא ןעדנירג ויז

 -דנאהבָא" ןיוז -- ?טררא" ןופ ףוס רעד ןוא ביוהנַא רעד ןעוועג ןענייז עכלעוו

 סלא ערעיראק עצרוק ןייז -- /.ןעדיא איד ןופ גנורהעקרעדעיוו איד רעביא גנול

 150 טטיז 2: שענסטע ןעטייקגיטעהט עשידיא --- רעטכיר

 לייחט רעטרעיפ

 .גנורעדנאװנייא ןופ ערַָאירעֿפ עשטייד רערַא עטילט עד

 18 לעטיּפַאק

 .יּפיסיסימ ןופ לָאהט םעד ןיא תולהק עטשרע איד

 ךָאנ גנורעדנַאװסיוא איד טרעסערגרעפ ןָאעלָאּפַאנ ןופ לַאפ םעד ךָאנ ןָאיצקַאער איד
 עטשרע איד --- גנורעדנַאוװנייא עשידיא ןופ עדָאירעּפ עטייווצ איד -- ַאקירעמַא

 -- וטענוסנוס ןיא ךיא רעטשרע רעד -- (1819) גנורעדנַאוװנייא ןעגעוו ץעזעג

 ןעדניימעג ערעדנַא וצ ףורפיוא ןַא -- לארשי ינב ,ןעשייגערגנָאק עטשרע רהיא
 סרעניבַאר איד -- הרות דומלת עטשרע איד -- לוש ַא ןעיוב וצ עפליה ךָאנ

 -- ליווואול -- סיאול .טס -- דנעלווילק -- לַאהטנעיליל ןוא זייוו ,םייהטוג



 םינכייצרעפ-סטלַאהניא גט1

 זַא טגָאז ןעמ ןעמעוו ףיוא ןַאמ רעד ,יכדומ םהרבא ;'רעמָאגטנַאמ
 -- סניולרָא וינ -- ַאטסוגיוא ןוא הַאננַאװַאס -- טעדנירגעג רהיא טָאה רע
 145 עטייז . = 'ש יא ם אם טם ריש ;,6. 2.0 ם; תם" יסי-הי'6-סט א אבי "א סיי. 2 8 . שייס | א 8068 "סם" ('פ .ָארוט הדוהי

 19 לעטיּפאק

 .קיּפיסַאּפ ןופ גערב םייב ןוא טסעוו-לעטימ ןיא תולהק עיינ

 ןיא סקַאו-וצ םעד ןופ גנוצַאשּפָא -- .גנורעדנַאװנייא עניײמעגלַא ןופ סקַאוװ-וצ רעד
 רעלדנעה-ןיילק ןופ גנוטיירּפשרעפ עכילריטַאנ איד -- ןעדיא ןופ ?להָאצ איד
 -וא עטשרע איד ןוא ןעשייגערגנָאק עטשרע איד -- ָאגַאקיש -- דנַאל ן'רעביא
 ןיא ךיז ןעצעזעב ןעדיא עשיליוּפ :ַאװָאייא -- ַאנַאידניא -- ןעטלַאטשנַא עשיד

 --- ןיסנַאקסיוו -- ַאטָאסענימ -- טרָאּפנעװייד ןיא ןעדיא עשטייד ןוא קוקָאיק

 ןַאמָאלַאס -- ?סנעשייגערגנָאק גניניימ" -- ָאקסיצנַארּפ ןַאס ןיא דעכוזידלָאג
 159 עטייז . * 6 + 6 6 * * ( ( { , א; , א; + , + .+ . * .ןָאגערָא ,דנַאלטרָאּפ קי טדלעפנעדיוה

 20 לעטיּפַאק

 טימ המחלמ איד .סַאסקעט ןופ עטכישעג עהירפ איד ןיא ןעדיא

 .ָאקיסקעמ
 ןעגָאלשעג ךיו טָאה רעכלעוו ןרעטש סופלָאדַא -- 1891 ןיא רעינָאיּפ רעטשרע רעד

 ןופ דעילגטימ ַא ןעוועג רעטעּפש זיא ןוא ,המחלמ ָאקיסקעמ-סַאסקעט איד ןיא

 יַאויל טצרַא-רעבָא רעשירעטילימ -- ןַאמפיוק .ס דיווייד --- סערגנָאק סַאסקעט
 ןיא "רעקעּפ" שיילפ רעטשרע רעד סלַא דיא ַא -- עעמרַא ס'ןָאטסיוה םעס ןיא
 -ריב) רַאיעמ -- רָאדַאזיא רעדורב ןייז ןוא רעייד ןָאעל רַאיַאמ -- ַאקירעמַא
 סיוא טגייל דיא ןייא -- (1883) ןָאטסעװלַאג ןופ ןהָאסגילעעז (רעטסיימרעג
 ַא ךָאנ ןעפורעג טרעוו יטנוַאק ָארטסַאק ;ָאקייוװ טדָאטש איד ןופ ןַאלּכ םעד
 -עלעגנַא-עדניימעג ןוא עזעיגילער ןיא טייקגיטעהט עטגיטעּפשרעפ --- ןעטייווצ
 עכלעוו ןיא ַאקיסקעמ טימ סטייטס דעטיינוי ןעשיווצ המחלמ איד --- ןעטייהנעג
 רעדורב ןייז ןוא ןָאעל עד ןעדמַאק דיווייד --- טנעידעג ןעבָאה ןעדיא גינעוו רהעז
 168 עטײז- . . . . . .ןעטּפיגע ןיא לוסנָאק לַארענעג רעשינַאקירעמַא רעד ,ןיוודע

 21 לעטיּפאק

 .גנוגעוועב-םרָאּפער עזעיגילער איד

 לַאקידַאר ןוא קיטילָאּפ ןיא לַארעביל ןעוועג ןענייז ןעטנַארגימיא עשידיא-שטייד איד
 ןעוועג ָאד זיא עיסקָאדָאטרָא טימ טיירטש רעד -- ןעגַארּפ עזעיגילער ןיא



 צוצ סינכייצרעפ-סטלַאהניא

 טכוזעג טינ ָאד טָאה לעּפמעט רעד -- עטַאבעד-סגנוטייצ ַא איוו רהעמ טינ טעמכ

 ןיא לַאפ רעד ןעוועג זיא סע איוו ,שרדמה תיב ןעטלַא םעד ןעגנילשרעפ וצ

 --- ַאנילָארַאק הטוַאס ,ןָאטסלרַאשט ןיא סרעמרָאפער עמשרע איד --- דנַאלשטייד

 רעכלעוו רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,רערהיפ רעוויטַאװרעסנָאק רעד ,רעסעיל קַאזויא

 -- גנובעגמוא עשינַאקירעמַא איד וצ םוהטנעדוי םעד ןעסַאּפוצ טריבורּפעג טָאה

 ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעשיגרענע רעד ,זייוו .מ קַאזייא -- לַאהטנעיליל סקַאמ .רד

 לעוימעס .רד -- ןרָאהנייא דיווייד .רד -- ַאקירעמַא ןיא םוהטנעדוי-םרָאּפער

 3746 עט: עט על ר .שריה לעוימעס -- לַאהטנעזלעפ דרַאהנרעב --- רעלדַא

 22 לעטיּפאק

 .םרָאפער ןעגעג גנולעטש איד ןוא םוהטנעדוי עוויטַאװרעסנַאק סָאד

 "טירטס יבסָארק ןופ ןעדיא עכייר איד ןוא טירטס םלע ןופ ןעדיא עמערָא איד"

 סנָאייל .שד קַאשז ןוא לאפאר .שד סירָאמ ,סקַאזייא .מ לעוימעס רעניבַאר איד ---

 ןימינב -- סרעמרָאפער עטגיסעמעג איד ,שביה ןוא שילַאק -- סיארָאמ יתבש ---

 רעדנַאסקעלַא -- רעדנעל וירד ןיא ערעירַאק ס'ווָארטסַאי סוקרַאמ .רד --- דלָאס

 לודגה שרדמה תיב רעד ןוא ןעקרעמ ךיז טזָאל עיסקָאדָאטרָא עשיסור איד ---טוהָאק

 ענעדעישרעפ עניוז ןוא שא ףסוי םהרבא 'ר ברה -- 1899 ןיא טעדנירגעג טרעוו

 עזעיגילער איד טינ טלעקנודרעפ עכלעװ טייברַא הקדצ -- ןעטייקגיטעהט

 ה00 עטיײז:יטט 2 עטר .עשפ עב עטר ... . .לוש ןופ טייברַא

 23 לעטיּפאק

 ןיא ןעמהַאנסיוא ןעגעג טייקגיטיירטש איד .קשמד ןיא גנושימניירא
 .ץייווש רעד

 ןופ ןעדיא איד עכלעוו ייב טייהנעגעלעג עטשרע איד ;קשמד ןופ םד תלילע איד
 -רעפ רַאפ ןעמהענוצנָא ךיז גנוריגער רעייז ןעטעבעג ןעבָאה סטייטס דעטיינוו

 וצ ןָאיצקורטסניא ס'הטייסרָאפ ןהַאשד -- דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ןעדיא עטגלָאפ
 זיא שנואוו רעזעיד ןעכלעוו ןיא ,ייקריט ןיא רעטערטרעפ ןעשינַאקירעמַא םעד
 ןַא -- טקירדעגסיוא םהיא ןעבָאה ןעדיא איד רעדייא ךָאנ ןרָאװעג טליפרע
 שנואוו םעד ןעגעג ,ץייווש רעד טימ גַארטרעּפ ַא ןיא ןעדיא ןעגעג עמהַאנסווא

 ַא ןופ לַאפ רעד -- רעטסבעוו לעינעד ןוא יעלק ורנעה ,רָאמליפ טנעדיזערּפ ןופ

 ןָאיצַאמיגַא --- גרובנעיינ רעדָא לעטַאשיינ ןיא רעגריב ןעשינַאקירעמַא-שידיא
 גַארטרעּפ םעד ןעגעג ןעטפירשקנעד ןוא ןעגנולמַאזרעפ-ןעסַאמ ,ןעגנוטייצ ןיא
 ןוא ,גנורעלקרע עלָאפסקורדסיוא ס'ןענעקויב טנעדיוערּפ -- ץייווש רעד טימ

 סַאזלע ןופ ןעדיא איד ןעגעוו יעפ ןעטדנַאזעג ןופ "עטָאנ עשיטילעַארזיא" איד
 ןעגעירק ץניווש רעד ןופ ןעדיא איד ןעוו םרעפטנערעפ טרעוו עגַארפ איד ---
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 םינכייצרעפ-סטלַאהניא

 לייהט רעטכניפ

 .גנונדרַאנײא ןופ עדָאירעּפ איד ןוא נעירק-רעגריב רע

 יז לז אז יי. ייד סזדיי

 עטסנוג וצ ןעזעיגווטרָאּפ ןוא רעינַאפש עשיטַארקָאטסירַא איד ןופ = ,= ,-5,|

 -טנע ןייז ןוא ןירּפלייה לאכימ -- (יַאוויל) עילוי דיווייד --- יירעּפַאלקש ןופ
 - - "וורעפַאלקש רעביא לעביב איד ןופ ןעטכיזנַא" ס'לאפאר יבבאר ףיוא רעפ
 . ָאירעפ עטייווצ איד ןופ ןעטנַארגימיא

 םַאהַארבייא טרינימָאנ טָאה עכלעוו ןָאשנעװנָאק איד ףיוא ןעטַאגעלעד עשידיא

: 
 ויווצ --- יײרעּפַאלקש ןופ רענגעג = וי .1 זו

 ײ . ;, 4

 ךיז ןעגילייהטעב ןעדיא ערעדנַא ייווצ --- 1560 ןיא רָאטקעלע ןייא ןוא ,ןלָאקניל
 ןיא ןימרעט ןעטייווצ ַא רַאפ ןלָאקניל ןעלהעוורע ןוא ןערינימָאנ ןיא לעיציּפָא

 -בעה עלעניגירָא ףיוא ך"נת ןופ גנוגיהטומרע -- סַאנָאשד םהרבא -- 4

 הע יע יי יא יי יו 1. יש. .סצצ בי 2 טשואער

 29 לעטיּפַאק

 .ןימעשדנעב .פ הדוהי .געירק-רעגריב ןיא ןעדיא ןופ גנוגילייהטע

3 
 -רעגריב רעד ןעוו טייצ רעד ןיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעדיא להָאצ עכילניישרהַאװ איד

= 

 עב .פ הדוהי -- "הטוַאס איד ןופ עעמרַא איד ןיא ןעדיא דנעזיוט
 ןוא דנעגוי ןייז -- ןעבעל ןעכילטנעפע ןעשינַאקירעמַא ןיא דיא רעטסערג רעד זייריגה ץיצ-ו =י יייתיז יז .א - זו ריז זי ּי - ריזיי = .* ר

. : : 

 -ןעפַאלקש ןוא ץיצַאטנַאלּפ ַא ןופ רעמיהטנעגייא ,רעקיטילָאּפ -- הטַארייה ןייז
, : . 

 סלַא טלהעוורע רע זעיוו ןוא טַאנעס סטייטספ זועטיונוו ןוא =מ;?והעוורע -- עטלַאה ךימיי גדר לז" ידו * * פי א* י.יא-* רייווייה = זיי יי י , = = .(+ייי* =יוי

 ןופ סיורַא טערט ענעיויאול ןעוו ןָאטגנישַאוו טזָאלרעפ רע -- טַארקָאמעד ַא
 -ץיטסוי -- ןָאיצַארעדעפנָאק איד ןופ טעניבַאק ןיא ןיירא טערט ןוא ,ןָאינווי

 נעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא ןופ רעטסינימ ןוא רעטסינימ-סגעירק ,רעטסינימ - ש יי ר! * *י = רו * :
 ןעוו -- טייקגיהעפיסטייברַא ןייז -- קיטילָאּפ עגיטרעווסיוא ןייז ןעמייה

 רענייא ןעטרַאד טרעוו ןוא דנַאלגנע ךָאנ קעװַא רע טהעג ןערַאלרעּפ זיא סעל
 ןיא געט עטצעל ענייז טגניירברעפ רע -- ןעטַאקָאװדַא עטסערג איד ןופ

 : 2 מט ג 2 2 2 "א שי. אס שא .6 יי 5 26 שא: 4 א. = =. + .ךוירשב
 ויז ױו



 1 סינכייצרעפ-סטלַאהניא

 0 לעטיּפַאק

 .געירק ןופ ןעטייז עדייב ןופ טסנעיד ןיא סיוא ךי ןענכייצ ןעדיא

 -ומַאפ עבלעז איד ןופ רעדעירב ןופ עלעפ רהעמ ןעמוקעגרָאפ ןענייז הטוַאס איד ןיא

 עבבע

 ןערעיציפָא ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ ערעסערג ַא ךיוא ןוא ,טנעידעג ןעבָאה עכלעוו עיל

 ןעוועג ןענייז הטוַאס איד ןופ ןעדיא עטסיימ איד לייוװ ,דרָאנ איד ןיא איו

 ַא -- עטמַאעב עשירעטילימ עשידיא עטמהירעב עגינייא -- ענערָאבעג עגעיה
 ןופ לעגנַאמ -- רעניבַאר ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו טַאדלָאס רעגיהטומ
 -ַאס ,רעלפענ ןעלַארענעג איד -- הטוַאס איד ןופ עעמרַא איד ןעגעוו לַאירעטַאמ

 ןעכיוה ַא טכייררע ןעבָאה עכלעוו ערעדנַא ןוא ןעסמיכַאָאי ,גרעבנעמולב ,ןָאמָאל

 םוצ ָאיהַא ,ןעטשרע םוצ טהעטש קרָאי וינ ----עעמרַא- ןָאונוי איד ןיא גנַאר

 -לָאס עשידיא להָאצ איד ןיא טייטס רעטירד רעד סלַא זיָאניליא ןוא ןעטייווצ
 -ליסנעּפ ןופ ןעטנעמיגער ייווצ -- געירק ןיא ןעגנַאגעג ןענייז טכלעוו ןעטַאד

 (סעקינװַאקלָאּפ) סלענָאלָאק עשידיא טימ טריזינַאגרָא ךיז ןעבָאה עכלעוו עינעוו
 ןופ עטָאלּפ איד ןיא רעטמַאעב רעטסכעה רעד ,יַאוויל .ּפ הירוא רָאדָאממַאק ---

 וצ ןעוועג זיא ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה געירק-רעגריב רעד ןעוו סטייטס דעטיינוו

 942 עטרו} 6 ששי. עב :.:++ .טלהתמנַא ןענוטעהט א ןעטהענ וצ ץרצ

 27 לעטיּפַאק

 .געירק-רעגריב םעד ךָאנ גנונדרָא ןעגניירב ןופ טייצ איד

 -נייא עשידיא איד -- 1880 ןוא 1850 ןעשיווצ גנורעדנַאוװנויא ןיא הטולפ ןוא

 ןעצנַאג ןיא טעמכ ךָאנרעד טרעה ןוא ּפָא טלַאפ דנַאלשטייד ןופ גנורעדנַאװ

 "ץפ ייווצ ןעשיווצ םעהטָא םעד ןעגיוצעגּפָא טָאה ןעמ ןעוו טייצ איד -- ףיוא

 סולפוצ ןעסיורג םעד רַאפ גנוטיירעברָאפ איד ןוא ,גנורעדנַאװנייא ןופ ןעדָאיר

 "נַא עגיטעהטלהָאו עסיורג ןופ עדָאירעּכ איד -- ןעמוקעג רעטעּפש זיא סָאװ

 שדעלַאק ןָאינוי ורביה רעד -- גנוגינייארעפ ןוא ןָאיצַאזינַאגרָא -- ןעטלַאטש

 -עדניא רעד -- סנעשייגערגנַאק עשידיא עשינַאקירעמַא ןופ ןָאינוי רעד ןוא

 ןענַאיצַאזינַאגרַָא עכילרעדעירב עסיורג ערעדנַא -- תירב 'ינב רערדָא טנעדנעּפ

 -ַאלופ ,קרָאו וינ ןיא ןעטלַאטשנַא עלַאקָאל עגיטביוו -- טייקכילצינ רעייז ןוא

 505 עטיחשמ עני ע אי הב... די: ר עב פה תכא אנאקוי אטיה

 28 לעטיּפאק

 .1880 רַאפ דנַאלסור ןופ גנורעדנַאוװניײא .ןעלּפמעט ןוא ןעלוש עיינ

 -- טייקגיטכיוו ןיא ןוא םוהטכייר ןיא רעסערג ןערעוו ןעדניימעג עשידיא-שטייד איד
 ענעדעישרעפ ןיא טיובעגפיוא ןערעוו ןעלּפמעט ןוא ןעלוש עסיורג ןוא עץיינ



 סינכייצרעפ-סטלַאהניא א 1נ

 "בָארּפ -- ןערהַאי "רעגיצבעיז" ןוא "רעגיצכעז" איד ןיא דנַאל ןופ ןעלייהט
 -ַאקע איד -- 1880 רהָאי םעד רַאפ גנורעדנַאוװנייא עשידיא-שיסור ןופ ןעמעל
 ןיא רעגרע ןעוועג זיא דנַאלסור ןיא ןעסַאמ עשידיא איד ןופ עגַאל עשימָאנ
 ןופ גנורעדנַאװסיוא --- ןעטשרע םעד יַאלָאקינ רעטנוא איוו "טייצ ענעדלָאג איד"
 ַאסעדָא ןופ םָארגָאּפ םעד ךָאנ ןוא 1807--08 ןופ רעגנוה םעד ךָאנ דנַאלסור
 סעדנעזעל-שיאערבעה ַא ןעוועג זיא סע זַא גנוצעזסיוארָאפ איד --- 1871 ןיא
 עשידיא ןוא עגיד'שדוק ןושל עטשרע איד -- 1808 ןיא קרָאו וינ ןיא םוקילבוּפ
 201 עטייז 0 25 56 = - ס 6 9 ס 9 9, 500. 66 6 4 6.5 * 2 טו 9 9 6.8'6:6 6 ס .ןעטפורשטיוצ

 לייהט רעטפקעז

 ,גנורעדנַאװניײא ןופ עדָאירעּפ עשיסור רעדָא עטירד איד

 29 לעטיּפַאק

 .1881 ןופ ןעמָארגָאּפ עשיסור איד ךָאנ גנורעדנַאװניײא ןופ םָארטש רעד

 ערעסערג ַא ןופ גנַאפּפּפמע םעד רַאפ ןרָאװעג טעטיירעברָאפ םוג זיא ןיילא דנַאל סָאד

 ַאֹּפ רעדָא ןעטריזינַאגרָא ןופ טייהנעזעװבַא איד -- ןעטנַארגימיא עשידיא להָאצ

 גנורעדנַאװנייא עניײײמעגלַא איד ןיא סקַאוװ-וצ רעד -- םזיטימעסיטנַא ןעשיטיל
 -- "םלוע םע" ןופ רעדעילגטימ ענעמוקעגנָא עטשרע איד -- 1881 ןוא 1880 ןיא

 -- דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ איד ןעגעג סגנוטימ-טסעטָארּפ עלָאפסקורדנווא

 עטשרע איד ןוא ןירּפלייה לאכימ -- סורַאזַאל ַאממע -- עפליה ןוא ןעמָאקליוװ
 איד -- לַאהטנעזָאר ןַאמרעה -- סעינָאלָאק רוטלוקירגַא ןעדנירג וצ ןעכוזרעפ

 -ַאלָאק עכיירגלַאפרע עגינייא --- סטייטס ענעדעישרעפ ןיא ןעבָארּפ ענעגנולעג-טינ

 -וצ --- ןייבדואוו -- יסריושד וינ ןיא ערערהעמ ןוא טוקיטקענָאק ןיא סעינ
 -ידַאר רעיינ רעד ןוא רעטייברַא עלעירטסודניא --- דנַאל ן'רעביא גנוטיירּפש
 ש עטטאיק 0 2 20 ט םנ 6 סם ספ 6: סט 6 סי טיפ פ 6 6 6 6 6 0 6 2 6 + 2 + + ' + + .' ' .םזילַאק

 30 לעטיּפַאק

 .ענעמוקעג-יינ איד ןעשיווצ טייקגיטעהט עש'להק ןוא עזעיגילער

 "רַא -- ןענייארעפ ןוא סנעשייגערגנָאק ןיא ענעמוקעג-יינ איד ןופ טייקגיטעהט איד

 -ָארּפ וצ גנובערטש איד -- טייצ עצרוק ַא רונ ןעריטסיוקע עכלעוו ןענָאיצַאזינַאג
 "עג-יינ ערעדנַא עלַא איוו רעטסעפ ךיז ןעטלַאה ןעלוש -- גנוהיצרע עלענָאיסעפ



 11 סינכייצרעפ-סטלַאהניא

 בקעי 'ר ללוכה בר רעד -- תולהקה תדוגא איד -- קרָאי וינ ןופ הלהק עשיסקָאד
 ןָאטסָאב ןיא רערעטעּפש ַא ךָאנ ןוא ָאגַאקיש ןיא ללוכה בר רערעטעּפש ַא -- ףסוו
 ּפיליפ .רד -- טדעטש ענעדעישרעפ ןיא םינבר עשיסקָאדָאטרָא עטנענימָארּפ ---
 רעטסגיטכיוו רעד ןעוועג זיא ןזח רעד עכלעוו ןיא עדָאירעּפ עצרוק איד -- ןיילק
 ,דנעה ערעדנַא ןיא רעביא ןעהעג ןעלוש -- עדניימעג רעד ןופ רעטלעטשעגנָא
 256 טטיי 2 עב יט בעט טשעט .רעטנוא ןעטלעז ןעהעג רעבָא

 3| לעטיּפַאק

 .ןעטייקגיטעהט עגיטסייג ןוא עכילטּפַאשניימעג עיינ

 עניײמעגלַא ןַא ןעדנירג וצ ךוזרעפ רעטשרע רעד סלַא 1891 ןופ סנַאיללַא עשידיא איד
 ןעלָאז עדַאירעּפ עטצעל איד ןופ ןעטנַארגימיא איד עכלעוו ןיא ןָאיצַאזינַאגרָא

 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא עטנענימָארּפ איד ןופ .עכנַאמ --- ןערעוו טנעקרענַא לעיציּפָא

 -גיטעהט ענעדעישרעפ -- דנָאפ שריה ןָארַאב רעד -- טגילייהטעב רהיא ןיא ךיז

 עזָאלפליה ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ איד ןוא להָאצ איד ןיא גנורענעלקרעפ -- ןעטייק

 -- טפַאשלעועג עשירָאטסיה עשידיא-שינַאקירעמַא איד -- עדנעדייל-טיונ ןוא

 -- "?ַאװקָאטַאשט" איד -- "?ַאקירעמַא ןופ יטעייסָאס ןעשייקילבָאּפ" עשידיא איד

 ןופ "ליסנוָאק" רעד -- 1895 ןופ גנולעטשסיוא-טלעוו איד ןיא גנוגילייהטעב

 20 עטייז 2 2 שיט יש טיי 2 שר טיש ט עשיה יב יא . . . + . .ןעוורפ עשיודיא

 32 לעטיּפַאק

 .טייקגיטעהט עשירַארעטיל עיינ איד ןוא גנוגעוועב-רעטײברַא איד

 -רַא איד ןופ עטכישעג איד רַאפ רעפיצ ןוא ןעטקַאפ ןעגעירק וצ טייקגיריווש איד
 ס'סנָאממַאק .ר ןהאשד -- ןעטנַארגימיא עשידיא ןעשיווצ גנוגעוועב-רעטייב

 עכלעוו ןיא עעמרַא ןַא -- ןָאינוי-רעטייברַא ןעשידיא ַא ןופ גנוריזירעטקַארַאכ

 -- עבלעז איד ןעביילב רערהיפ איד ןוא גידנעטש ךיז ןעטייב רעגנייהנַא איד

 -היפ איד -- עסערּפ עלַאקידַאר איד ןופ עלָארטנָאק איד רעטנוא גנוגעוועב איד

 ןוא עסערּפ איד ןעריזירַאלוּפָאּפ ייז -- ןעטַארעטיל ןוא ןעטסילַאנרושז סלַא רער

 איד -- רעבעג-םיטש רעד -- קיטילָאּפ עשירַאטנעמעלע ןופ רערהעל איד ןענייז

 ילעב איד ןופ תורצ איד -- ןעטפירשטייצ עשיאערבעה-יינ איד -- ןעטפעה

 20 עטַײז.טטט עט הי עב וג עא עדיט אי: .. יט שרה ןווי

 33 לעטיּפַאק

 .ץגארפ טרָאּפסאּפ איד .דנאלסור טימ ןעגנוהיצעב

 בעילוצ טרעדנעעג גינעוו רונ םרעוו גנורעדנַאװנייא עשידיא ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ איד
 ןופ ןעגנוקירדעב איד ןעלהיפ ןעטנארגימיא עיינ איד --- 1898 ןופ קינאּפ םעד



 סינכייצרעפ-סטלאהניא אצוס

 רעד -- דנַאלסור טימ גַארטרעּפ-סגנורעפילסיוא רעד -- ץעזעגיסגַאטנָאז איד
 ןָאיצולָאזער עטשרע איד -- עגַארפ-טרָאּפסַאּפ איד ןעגעוו ףּפמַאק םעד ןופ גנַאפנָא

 סערגנָאק ןיא טגיילעגרָאפ טרעוו ,טכַאמ דנַאלסור סָאװ ןעמהַאנסיוא איד ןעגעג ו
 ץנעדנָאּפסערָאק עשיטַאמָאלּפיד ןוא עיטַאמָאלּפיד -- 1810 ןיא סקאק .רמ ןופ

 .ּמ ירנעה -- סניקריוּפ ,דלַארעשדציפ ,רענייר --- ןענָאיצולָאזער ערעטייוו ---
 -- סערגנָאק ןופ ויוה עטסרעטנוא איד וצ ףעירב ס'יעה ןהַאשד -- לעגָאפדלָאג

 רעד ןוא ןָאיצולָאזער רעצלוז איד -- ןעטַאבעד ןוא סעדער ,ףעירב ערעטייוו
 920 עטייז .. ... . . . . . . :.1899 ןופ גַארטרעּפ םעד ןעכערבוצּפָא טירש רעטצעל

 34 לעטיּפאק

 .גנודנעװנָא רעייז ןוא ץעזעגיסגַאטנַאז .גנורעדנַאװניײא ןעגעוו ץעזעג

 -נעגעג םעד ןעגעוו ץעועג עטשרע איד -- ןָאיצַארגימיא ןיא עסערעטנוא עשידוא

 "רעטנוא-סערגנַאק ַא -- ?סגניהטַאנ וָאנ" רעדָא ןעטסיוויטַאנ איד --- דנַאטש

 -ַָאז ייז רעדנעלסיוא וצ גנודַאלנייא ס'רָאלייט טנעדיזערּפ -- 1898 ןיא גנוכוז

 ץעזעג ַא טרידנעמַאקער ןלַאקניל טנעדיזערּפ -- ןעצעזעב ָאד ךיז ןוא ןעמוק ןעל
 איד -- 1804 ןיא ןעמונעגנַא טרעוו סעכלעוו ,גנורעדנַאוװנייא ןעגיהטומרע וצ

 -נעטש -- "עטימָאק דרָאפ" איד -- 1889 ןופ ץעזעג-סנָאיצַארגימיא עניײטעגלַא

 -עג ןוא ןַאיצַאטיגַא ערעטייוו -- סערגנָאק ןיא סעטימָאק-סנָאיצַארגימיא עגיד

 עבָארּפ-סגנוהיצרע ןַא טימ גַאלשרָאפ ַא -- דנַאטשנעגעג םעד ןעגעוו גנובעגצעז

 1897 ןיא דנעלווילק רעווַארג טנעדיזערפ ןופ טריטעוו טרעוו ןעטנַארגימיא רַאפ

 -ומָאק-סגנורעדנַאוװנייא איד -- 1907 ןופ ץעזעג-סנָאיצַארגימיא עטצעל איד --

 -עב רעייז ןוא ץעזעג-סגַאטנָאז -- 1910 ןיא טכירעב רהיא ןוא 1907 ןופ ןָאיס

 סטייטס ענעדעישרעפ ןופ ץעזעג איד -- ןעדיא ןעשיסקָאדָאטרָא םעד רַאפ גנוטייד

 ןעגנוגעוועב-םרָאפער עשיטדעטש איד ףיוא סולפנייא רעייז -- סעירָאטירעט ןוא

 394 עטײז- ... .... . . . .ןעמעלבַארּפ עועיד טימ רעטציא טלַאה סע איוו ---

 35 לעטיּפאק

 .המחלמ עשינַאקירעמַא-שינַאּפש איד .טרעדנוהרהָאי ןופ עדנע סָאד

 .םזינויצ .עטכישעג-סופיירד איד

 ,ןערעיציפָא עגירדעינ ןוא ערעכעה -- המחלמ עשינַאקירעמַא-שינַאּפש איד ןיא ןעדיא
 -ָאשד ,קוק ןײמייס ;עטָאלפ איד ןיא ןעדיא -- "רעטייר עדליוו" ןוא ןעטַאדלָאס
 -ומדַא-רטנָאק ןופ ערעירַאק איד -- גיססיוט דיווייד דרַאוװדע ןוא סיורטש ףעס
 איד ןעגעוו גנושרָאפסיוא איד ןיא גנוגילייהטעב ןייז -- סקירעמ ףלָאדַא לַאר

 -- עטכושעג סופיירד איד ןופ גנוטיידעב איד -- געירק םעד ןיא ןוא "ןיעמ"
 עשינַאקירעמַא איד -- םזינויצ ןופ גנוטיירּפשרעפ איד ףיוא סולפנייא רהיא
 איוו סופיירד ןופ טייז רעד ףיוא גימיטשנייא ּווזַא טעמכ זיא עסערּפ



 עא סינכייצרעפ-סטלַאהניא

 ןעטנַארגימיא -- ַאקירעמַא ןיא גנוגעוועב עשיטסונויצ איד -- עשידיא איד

 -היפ עשינַאקירעמַא .רעטנוא ,ןעהייר איד ןיא רעדנעל עשיװַאלס איד ןופ
 546 עטייז 6 . 6 . . . + י 'י 4 6 6 2 * 2 + * ,' ' ' ' הי ס00 טיט טוט יט 2 6 שה 8 = כ .טפַאשרער

 לייהט רעטעבעיז

 .עדנעטשוצ עגיטציא ,טרעדנוחרהָאי רעטסגיצנַאװצ רעד

 360 לעטיּפַאק

 "ור איד ןוא ןעינעמור .עידעּפָאלקיצנע איד .ןעטלַאטשנַא ןוא ןעלוש

 .עטָאנ עשינעמ

 -- טיוקגיסעמ ןוא גנורעסעברעפ עניימעגלַא --- ןעטלַאטשנַא עשידיא ערעדנַא ןוא ןעלוש

 איד -- רעטייברַאמימ ןוא ערעטקַאדער ערהיא -- עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד

 -ור ןיא עגַאל עשידיא איד ןיא גנורעיגער עשינַאקירעמַא איד ןופ עסערעטנוא

 -וונוי ןופ לוסנָאק לַארענעג רעד ,ָאטָאשייּפ .פ ןימעשדנעב -- 1867 טייז ןעינעמ

 -יוװצ ץנעדנַאּפסעררַאק עשיטַאמָאלּפיד איד -- טסערַאקוב ןיא סטייטס דעט

 ןיא ןעינעמור טימ ןעגנולדנַאהרעּפ עיינ -- סטרַאװע ןוא ןָאססַאק ןעש

 "רעטנוא ןעבָאה עכלעוו עטכעמ איד וצ ןעינעמור ןעגעוו עטַאנ איד -- 9

 םמינ טציא זיב ךָאנ זיא עגַארּפ איד -- גַארטרעפ רענילרעב םעד ןעבעירשעג

 555 עטייו- 2508 י 2 .2א 6 2 26 אט טש ר מ א ר יד .+ י+ :םרעפמכערעפ

 317 לעטיּפַאק

 ןיא ןוא 1903 ןיא תוטיחש עשיסור איד ןופ רעּפּפָא איד רַאפ עפליה
 .עיהטַאּפמיס ןופ םנעכייצ ערעדנַא .5

 -מיס עניימעגלַא ןוא טייקמַאזגרָאז עלעיציפָא -- ווענישיק ןיא גנוטכַאלשסיוא אוד
 -פיוא רעגינעוו -- לַאזקיש רהיא ןוא "טפירשטיב ווענישיק" איד --- עיהטאּפ

 רעפּפָא איד עכלעוו ןופ ,ןעמָארגָאּפ ערעטעּפש וצ ןעקנָאשעג טרעוו טייקמַאזקרעמ

 -נווא רעד -- דנַאל ןיא ָאד ךיז ןעניפעג סָאוװ טיילסדנַאל ןופ ןעפלָאהעג ןערעוו
 -עטכַאלש עטפַאהרעדיוש איד -- גנורעדנַאוװנייא ףיוא ןעמָארגָאּפ איד ןופ סולפ

 ןעבעגעג זיא סָאװ עפליה איד ןוא 1909 ןופ טסברעה ןיא דנַאלסור ןיא ןעייר

 ןיא ןעמונעגנָא טרעוו ןָאיצולָאזער-עיהטַאּפמיס ַא -- ַאקירעמַא ןופ ןרָאװעג



 םינכייצרעפ-סטלַאהניא אט1

 -ָאטרָא איד ןעגינייארעפ וצ ךוזרעפ רעטשרע רעד -- ןעטפַאשרעּפרעק עטעדנירג

 ןעדיא טייז רהָאי 2250 ןערָאװעג זיא סע ןעוו בוט םוי רעד -- סערגנַאק

 ַא טכַאמ גנורעיגער איד -- סטייטס דעטיינוו ןיא טצעזעב ךיז ןעבַָאה

 ןיא סיורטש .ס רַאקסָא -- ַאקָארַאמ ןופ ןעדיא איד ןופ ןעטסנוג וצ גַאלשרָאפ

 א טאקע יט אש א שא אפ עשב 6 טיש כ + צי 25 6.3 6 :". + . .םעגובַאק

 38 לעטיּפַאק

 ןוא ןעטלַאטשנַא-סגנוהיצרע .עטימָאק עשידיא:שינַאקירעמַא איד
 .ןענַאיצַארעדעּפ

 "םימ 12 עטשרע ערהיא -- :עטימָאק עשידיא-שינַאקירעמַא איד ןופ גנודנירג איד

 ןעטנעמירעּפסקע איד -- 1911 רהָאי םעד רַאפ רעדעילגטימ ערהיא ןוא רעדעילג

 -ָאעהט עשידיא עטריזינַאגרָאער איד -- ןענָאיצַאזינַאגרָא "הלהק" איד טימ

 רעד -- שדעלַאק ןָאינוי ורביה ןופ טעטלוקַאפ רעד -- ּורָאנימעס עשיגָאל

 איד -- טיײקמַאזרהעלעג עטדנַאװרעּפ ןוא עשיאערבעה רַאפ שדעלַאק עיסּפַארד

 תורות דומלת -- תובישי עשיסקָאדָאטרָא ערעדנַא -- ףסוי בקעי וניבר תבישו

 ערעדנַא לייו שידיא רהעמ ןערעוו ייז -- טוטיטסניא ורביה -- םירדח ןוא

 -- טנַארגימיא םעד ןעריזינַאקירעמַא ןופ טייברַא איד רעטציא ןעוהט ןעטלַאטשנַא

 -רעפ-ןעיורפ-עגנוי ןוא ןענייארעפ-רענעמ-עגנוי עשידיא -- ןעלוש עשינכעט

 482 עטייז- . ...-+ .+  .ןעטרָאס ענעדעישרעפ ןופ ןענַאיצַארעדעּפ --- ןעניוא

 39 לעטיּפאק

 .עדענעק ןופ ןעדיא איד

 ,טרַאה ןרהא -- 'וועל עד עילַאװעש ןופ גנומַאטשּפָא עשידוא איד ןופ עדנעגעל אור

 -- רעיקנַאב רעשיזיוצנַארּפ רעד ,סידַארג םהרבא ןוא ,רעפימָאק רעשילגנע רעד
 איד -- ןעשייגערגנָאק עטשרע רהיא -- לָאערטנָאמ ןופ ןעדיא עטשרע איד

 -רע טרָאד זיא רעכלעוו דיא ןעטשרע םעד ,טרַאה לאקזחי ןופ ןעטייקגיריווש

 ןעדיא -- 1839 ןיא גנולעטשכוילג עכילדנע --- רעבַאמ-ץעזעג סלַא ןרָאװעג טלהעוו

 -- ןָאיללעבער ס'ָאניּפַאּפ ןעגעג גנורעיגער רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןעפּפמעק

 -ערגנָאק איד -- טייקגיטעהט ןופ רעדלעפ ענעדעישרעפ ףיוא ןעדיא עטנענימָארּפ

 שיטירב ,ַאירָאטקיװ ןיא לוש עטשרע איד -- ָאטנַארַאט -- םימשה רעש ןעשיווג

 -ּורגַא -- תולהק ערעדנַא -- געּפיניװ ןוא ןָאטלימַאה -- 1869 ןיא ,ַאיבָאלָאק

 398 עטײז.......י--- * * * * * -.ןעגנוטייצ עשידיא -- סעינָאלָאק עלערוטלוק
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 40 לעטיּפַאק

 .אבויק ןוא ָאקיסקעמ ,אקירעמַא הטוַאס ןיא ןעדיא

 ןופ גנוצַאשּפָא ןַא -- 1801 ןיא ,עיניטנעגרַא ,סעריוא סָאנעוב ןיא ןינמ רעטשרע רעד

 איד ןוא ןעגנוגיטפעשעב איד -- עיניטנעגרַא ןופ גנורעקלעפעב עשידיא איד

 עגילייווטייצ ןוא שיילפ ע'רשכ -- ןעפורג ענעדעישרעפ ןופ עגַאל עשימָאנַאקע

 ןוא תולהק עשידיא -- עדנעטשוצ עזעיגילער איד ןופ זייוועב ַא סלַא ןעלוש

 ןעיליזַארב -- סעינָאלָאק רוטלוקירגַא איד --- טדעטש ערעדנַא גיצנַאוװצ-ןוא-סקעז

 טנעדיזערּפ רעטייווצ רעד ,ָאטָאשיוּפ ָאנַאורָאלּפ לַארענעג זַא ןעטכירעב איד --

 עשידיא -- ןעדיא ןופ טמַאטשעג טָאה ,קילבופער עשינַאיליזַארב עיינ איד ןופ

 -עטנָאמ ןיא ןעדיא -- ןָאסּפיליפ ץעינָאלָאק איד -- טדעטש עגינווא ןיא תולהק

 רָאדיזיא -- ןעקילבוּפער עשינַאקירעמַא הטוַאס ערעדנַא -- יַאגַארוא ,ָאדיװ

 ןעדיא -- ַאמַאנַאּפ -- רַאװילַאב רעטנוא טפּפמעקעג טָאה רעכלעוו ,יקסווָארָאב

 דנעזיוט ןהעצ םורַא -- ורעּפ ןופ רענַאידניא איד ייב ןח ןעניפעג ָאקָארָאמ ןופ

 ןעדיא ואוו ,ַאבויק ןיא םַאזגנַאל טסקַאו להָאצ איד -- ָאקיסקעמ ןיא ןעדיא
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 ָארּפ עטרהעלעג איד ןוא טּפַאשנעפיװ ,טסנוק ןיא ןעדיא עטמהירעב

 .ןענָאיסעפ

 -נעסיוו ןוא טסנוק ןופ טלעוו איד ןיא טנענימָארּפ ןרָאװעג ןענייז עכלעוו ןעדיא

 -- ֹוטנָאק רַָאדיזיא -- רעזייק םירפא -- לעיקעזע .שד סעזַאמ -- טּפַאש

 ,רעלסָאמ ורנעה :סרעלַאמ -- ןָאסדיוװייד ןוא יקסנעטוב -- רענערב .ד רַאטקיװ

 -ָאר סקַאמ -- ָאטָאשיוּפ .מ .ד שדרָאשד ןוא ןַאמענייה .נ .ה ,רעיימ טנַאטסנָאק

 סיאול ,לַאהטנעזָאר .ע 'בוָאט ,לייוו סקַאמ -- טרעבלַא ןהָאז ןייז ןוא לַאהטנעז

 ןעטסירוטַאקירַאק ןוא ןעטסינוטרַאק עגינייג -- ןעהַאק .מ ענירעהמטַאק ןוא בעָאל

 ,עילימַאפ שָארמַאד איד -- ןערָאטקעריד-קיזומ ןוא סרָאטיזָאּפמָאק ,רעקיזומ ---

 סַארעּפָא ןוא ערעטַאעהט ןופ רעטלַאוװרעּפ --- ןַאמלע ןוא ןַאמפָאה ,שטיווָאלירבַאג

 ,ןָאסלעקיימ .א .א :רענעמ-סטּפַאשנעסיוװ -- רעלעיּפשיוש ןוא ןעגרוטַאמַארד ---

 ןייז ןוא ןייטשדלַאו זלרַאשט ,רעדנַאללָאה .ה בָאקיישד ,דלעיפמולב סיררָאמ

 קַאשז ,ןהָאק ףלָאדַא ,ןַאמגילעז .ר .א ןיוודע -- סָארג זלרַאשט -- עילימַאפ

 -נוא -- ןילקנערפ ןַאיבַאפ --- יבָאקַאי םהרבא ןוא רענסקעלפ ןָאמייס ,בעָאל

 -דַא ןוא עטצרע עטמה'ירעב -- סבָאקיישד ןוא בעילטָאג ,ָארטוז :ןערעינישד
 ר טא עד ... . . . . ..ןערעיסנַאניפ ןוא עטיילפיוק --- ןעטַאקָאװ
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 42 לעטי פַאק

 .ןעטפירשטייצ .עשילגנע ןוא עשיאערבעה : רוטַארעטיל

 שש = ןערעהעג עכלעוו רוטַארעטיל עשידיא-שינַאקירעמַא עטסעהירפ איד ןופ ןעטעטיזָאירוק

 ,תובושת :קרעוו עשינבר -- עיפַארגָאילביב ןופ דלעפ םעד ףיוא ןעטסיימ םִא
 -- טרָאס םענרעדָאמ ןופ עקרעוו עסיק ושל -- שורד ירפס ןוא םישוריִּפ
 -ערבעה-יינ -- "לארשי רצוא" ס'ןייטשנעזייא ןוא "וטושּפכ ארקמ" ס'ךילרהע
 -ָאטעהג" -- שילגנע ןיא סרעביירש עשידיא -- ןעטַארעטיל ןוא ןעטעָאּפ עשיא
 עכילטפַאשנעסיוו -- עדנעטשנעגעג עשידיא-טינ רעביא סרעביירש --- "סעטכישעג

 איד ןופ רעטייברַאטימ ןוא עדנעטשנעגעג עשידיא רעביא סרעביירש -- עקרעוו
 ןעגעוו רעביירש עשידיא-טינ -- סודיירפ .ז .א -- ?עידעּפאלליצנע עשידיא"
 ןוא ערעטקַאדער ,ןעטסילַאנרושז -- דוגּפאה ןוא קירדערפ -- ילייד -- ןעדיא
 גנָאי עד ןוא רעצטילוּפ -- סרעטאווזוָאר איד ;סקָא רעדעירב איד -- רעבעגסיורַא
 -- שילגנע ןיא עסערּפ עזעיגילער עשידיא איד -- גנומַאטשבָא רעשידיא ןופ
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 43 לעטיּפַאק

 .עסערּפ איד ןוא ַאמַארד ,רוטַארעטיל עשידיא

 ןופ ןעטעָאּפ איד טימ ןעכיילגרעפ ךיז ןענעק סטייטס דעטיינוי ןיא ןעטעָאּפ עשידיא

 -- רעבירַא טינ ייז ןעגייטש ייז ביוא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא עכַארּפש עבלעז איד
 ערעדנַא ןוא רעװָאשװָאב -- יקסנַאקרַאש ןוא "שָאוהי" -- דלעפנעזָאר סיררָאמ
 רעביירש-ןעציקס --- רעביירש-סגנולהעצרע עשידָאמ-טלַא --- רעזנוצ --- עלַאקידַאר

 -נענַאט רנבא -- ןעטסילַאער עשיסור ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענייז עכלעוו

 ערעדנַא ןוא ןיוועז ,ןילַאמרעה ,"ץנַארק" -- יוװַאקרַאה רעדנַאס קעלַא -- םיוב

 ענייז ןרָאוװעג ןענייז סָאװ רעביירש-ןעמַארד איד ןוא ןעדַאפדלָאג םהרבא ---

 ןוא רעלעיּפשיוש עשידיא -- ןעטסילַאער איד ןוא ןידרָאג בקעי --- רעגלָאפכָאנ

 זיא סָאו גנולעטש עכיוה איד -- עסערּפ עשידיא איד -- ןענירעלעיּפשיוש

 עכילטַאנָאמ ןוא עכילטנעכעוו -- ןעגנוטייצ עכילגעט איד ןופ ןרָאװעג טכייררע
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 ןעדיא ןופ גנוטײרּפשרעפ איד ןוא להָאצ איד .עדנעטשוצ עגיטציא

 .טרָאװ-סולש .ַאקירעמַא ןיא

 איד -- סעינַאלַאק איד ןיא ןיא דנַאל ן'רעביא ןעדיא איד ןופ גנוטיירּפשרעפ איד

 להָאצ איד -- ןַאילימ יירד רהעפעגנוא זיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעדיא להָאצ



 1 סינכייצרעפ-סטלַאהניא

 איד ןיא ןעדיא להָאצ איד -- סטייטס ענעדעישרעפ אוד ןוא תולהק עשידיא

 רעסערג לעופ זיא סנעשיוגערגנָאק רעדָא ןעלוש להָאצ איד -- טדעטש עסיורג

 גנוזעלפיוא ןופ סעצַארּפ רעד -- ןעגנונכייצרעפ איד ןיא טניפעג ןעמ איו
 -הקדצ -- ןעדייבעג:לוש עיײנ -- ןעגעגַאד ןעטייברַא עכלעוו ןעטפערק איד ןוא

 עדניימעג איד ןופ ןעטייקגיטעהט ערעדנַא איד רהעמ טינ טלעקנודרעפ טייברַא
 וצ טײקמַאזקרעמפיוא רהעמ טקנייש ןעמ ןוא ,עדָאירעּפ ערעהירפ אוד ןיא איוו
 -נעמעלע ענעדעישרעפ ןעשיווצ ןעגנוהיצעב ערעסעב -- טייקשידיא ןופ םינינע

 -וצנוא ןוא קיטירקיטסבלעז -- ןעגינווארעפ וצ ךיז ץנעדנעט איד ןוא ןעט
 עסיורג רעזנוא -- ןעגנורעסעברעפ ןעכוז לָאז ןעמ ןעפלעה עכלעוו טייהנעדעירפ
 עכלעוו ןיא ןָאיצַאזיליוװיצ ערעכעה ַא ףיוא גנונפָאה איד -- טייהנעגעלעג

 רעדעיוו טינ ןעלעוו ןעגנונדרַא ערעטלע איד ןופ ןעטייקגיטכערעגנוא איד
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 גנוטיילנייא

 .ןעטייצ עטלַא ןיא רעדנעל ענעדעישרעפ ןעשיווצ םירחוס סלַא ןעדיא

 איד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןעשיווצ רעבירַא ןענייז סָאװ רהָאי דנעזיוט איד

 ןענייז טלעוו עיינ איד ןופ גנוקעדטנע איד ןוא עירעּפמיא עשימיור עכילטסעוו

 -ייז ייז .תורוד ערעטסניפ איד רעדָא רעטלַא-לעטימ ןופ טייצ איד סלַא טנַאקעב

 ןופ רענהָאװנייא עטסיימ איד ראפ רעטסניפ רהעז ןעוועג ןײמענלַא ןיא ןענ

 ןוא טײרּפשרעּפ ןעוועג ןענייז סָאו ןעדיא איד רַאפ איוו טוג ױזַא ,ַאּפָאריײא

 . עלַאנָאיצַאנ ןוא עזעיגילער ןעוו טייצ ַא ןעוועג זיא סָאד .ייז ןעשיווצ ןעפרָאװ-וצ

 רעד טלעקיוטנע ךיז טָאה סע ןעוו ,טײברַאעגסױא ןערָאװעג ןענייז ןעעדיא

 איד ןופ ןענָאיצַאנ עסיורג איד ןופ ןעטפַאשרעּפרעק עשיטילָאּפ איד ןוא טסייג

 -דנייפ ערעטיב ןופ עדָאירעּפ ַא ןעוועג זיא סע .טלעוו עטריזיליוויצ עגיטציא

 עכלעוו טייקטסנרע עכילקערש ענעי ןופ ,ןעגנוגלָאפרעפ עמַאזיורגנ ןופ ,ןעטפַאש

 טָאה סע ;רענגעג וליפא ןוא עדנייפ ןעטכינרעפ וצ טגיטכערעב ןוא טמיטשעב

 ןעשיווצ ,ןעסַאלק ןעשיווצ ,ןענָאיצַאנ ןעשיווצ המחלמ ענידנעטש ַא טשרעהעג

 וליפא עטכער ןייק טַאהעג טינ טָאה שנעמ רע'טושּפ רעד .ןעטקעס ןוא תונומא

 ,ךיילג ןערָאװעג ןעפַאשעב ןענייז ןעשנעמ עלַא" זא תמא רעד ,עירָאעהט ןיא

 עטכער עסיוועג טימ רעפעשעב רעייז ןופ ןערָאװעג ןעקנָאשעב ןענייז ייז סָאד

 סָאד ןערעהעג עזעיד ןעשיווצ סָאד ,ןעמהענקעווא טינ ייז ןופ ןעק רענייק סָאװ

 -עג טינ ןאד זיא -- ?טייקכילקילג ןעכוז וצ ןוא יירפ ןייז וצ ,ןעבעל וצ טכער

 ןעגעוו טָאה ןעמ .ןעטייצ ערעטעּפש ןיא איוו ךילדנעטשרעפטסבלעז ױזַא ןעוו

 .עכָאּפע ערעטעּפש לעיפ ַא זיב טרעלקעג טינ םעד

 זיא ןעמ ואוו רעדנעל ןיא רעטציא ןעגעירק ןעדיא סָאװ גנולדנַאהעב איד

 ןערָאלק ַא ןעביג ,רעטלַא-לעטימ ןופ עדנעטשוצ איד ןופ קעװַא טייוו וצ טינ ךָאנ

 ןענַאטשעג זיא ןעמ ןעוו ןהעטשוצסיוא טַאהעג ןעבָאה ןעדיא איד סָאװ ףירגעב

 רעטציא ךיז ןעניפענ סע איוו רוטלוק ןופ עפוטש ערעגירדעינ לעיפ ַא ףיוא

 איד .טלעקיווטנע ןעטסגינייוו םא ןענייז סָאװ רעקלעפ עכילטסירק ענעי וליפא

 -סיוא ,ןעגנוביורעב טימ טליפעגנָא ױזַא ןענייז ןעטייצ ענעי ןופ ןעגנוביירשעּב

 תוחיצר איד איוו ױזַא קורדנייא םעד ןעכַאמ ייז זַא ,תונירה ןוא ןעגנוזייוו

 ןענייז תמא ןיא שטָאח ,גנוכערברעטנוא ןהֶא דנַאנַאכָאנ ןעמוקעגרָאפ ןעטלָאװ
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 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 2

 ןעבָאה עכלעוו ןעשנעמ איד רַאפ ערעדנַא איד ןופ ענייא רעטייוו ןעוועג ייז

 ךיוא ןעבָאה סע .ןעטייווצ םעד זיב ךורבסיוא ןייא ןופ ןעטייצ איד טבעלעגכרוד

 ןעוועג זיא ןעדיא איד ןופ ענַאל איד ואוו רעצעלּפ ערעגיטכיל טלהעפעג טינ

 איד ןיא לַאנוטרָאּפ ןוא ןעינַאּפש איוו רעצעלּפ עכלעזַא סרעדנָאזעב ,רעסעב

 סע .ַאקירפַא ןופ ןערומ עשיבַארַא איד ןופ טפַאשרעה איד ןופ טייצ עטשרע

 ייז ןוא ןעדיא ענייז טצישעב טָאה גינעק רעגיצרעה-טוג ַא זַא ןעריסַאּפ טגעלפ

 ןערָאלק א טימ טסריפ ַא ;ןעיגעליווירּפ עלָאפהטרעוו ןעבעגעג לָאמַא רַאגָאז

 םעד ןעלקיווטנע וצ הבוט ענענייא ןייז בעילוצ ןעצונעב טפָא ייז טגעלפ קילב

 ןייזלהָאוו ןוא ןעדעירפ ןופ טייצ ענעטלעז ַא ןיא ןוא ,דנַאל ןייז ןופ ?עדנַאה

 -ַאכ טָאה סָאװ טייקנניירטש איד ןעזָאלכָאנ לעסיב ַא ןעצנַאנ ןיא ןעמ טגעלפ

 דנעזיוט עצנאנ איד ןעטכַארטעב רימ ןעוו רעבָא .ןעטייצ ענעי טריזירעטקַאר

 ןופ ענַאל איד זַא רימ ןעניפעג ,עדָאירעּפ עשירָאטסיה עגיצנייא ןייא סלַא רהֶאי

 שוענ ויא טאטלװער רעד .וענרע רעטיײװ סָאװ ןרָאוװענ זיא ןעדיא איד

 -לעטימ ןופ סױרַא ןענייז ןענָאיצַאנ ענרעדָאמ איד סָאװ טייצ רעד ןיא סָאד

 ,טלעקיווטנע ןוא טקרַאטשרעפ ,טסיײװשעגנעמַאזוצ ןעוויוא-ךלַאק ןעכילרעטלַא

 ,טגירדעינרע ןוא טרעדנוזענּפָא ,ןעסיוטשעגקירוצ ןעבילבעג ןעדיא איד ןענייז

 -נָא ןעבָאה סָאװ תורצ ענעדעישרעפ ןוא ןעגנוזייווסיוא עלעיפ איד רַאפ גיטרעפ

 ,ַאּפָארייא ברעמ ןופ רעדנעל איד ןיא רהָאי טרעדנוה ייווצ איוו רהעמ ןעטלַאהעג

 איד ןופ ןעלייהט ערעדנַא ןיא רעבירַא ןעצנַאג ןיא טינ ְךָאנ ןענייז עכלעוו ןוא

 .טלעוו עטלַא

 רעגנינעוו זיא רעטלַא-לעטימ ןופ גנַאפנָא ןיא ןעדיא ןופ עגַאל עגיטסניג איד

 סָאװ ןעטייצ עטכעלש איד איוו ,ןעדיא ייב וליפא ,םוקילבוּפ עזעל םוצ טנַאקעב

 ןיא ןענופעג ןעדיא יד ךיז ןעבָאה טייקכילקריוו רעד ןיא .רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז

 םעד ְךָאנ רהֶאי טרעדנוה רעיפ עטשרע איד ןעדנעטשמוא עלעירעטַאמ ערעסעב

 -סיזקע איד ןופ ןעטייצ עטצעל איד ןיא איוו שדקמה תיב ןעטייווצ ןופ ןברוח

 טשרמולכ ךָאנ ןעבָאה ייז ןעוו ,לארשי ץרא ןיא ןָאיצַאנ עשידיא איד ןופ ץנעט

 רַאפ טקניטסניא רעד .גנורעינער ענעגייא ןַא טימ םייה ענעגייא ןַא טאהעג

 ןיא ןערָאװעג טקעוועגפיוא זיא עסַאר עשיטימעס איד ןיא טנעיל סָאװ לעדנַאה

 רעדעיוו רימ ןעניפעג ,רהָאי דנעזיוט רעביא ןופ גנוכערברעטנוא ןַא ךָאנ ןוא ,תולג

 סָאד -- רעטלַא-לעטימ ןופ גנַאּפנָא םוצ רעדָא ןעטייצ עטלַא איד ןופ עדנע םוצ

 רעד זַא -- ןעלַאפעג זיא םיור ןעוו ,416 רהָאי ןופ טייצ רעד םורַא טסייה

 ןעצנַאג ןיא טעמכ ןעוועג רעדעיו זיא רעדנעל ענעדעישרעפ ןעשיווצ רחסמ

 עלענינירַא רעדָא סנַאידַאקַא-ָארעמוס איד ."ןעטימעס" ןופ דנעה איד ןיא

 עלַאנַאיצאנרעטניא עטשרע איד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,לבב ןופ רענהָאװנייא

 ּ!עבָאה עכלעוו (ך"נת ןופ םירוצ איד) רעיצינעפ איד ןוא ,דנַאל ן'ףיוא םירחוס

 -עג עטייוו טימ ןעלדנַאה וצ טגַאוװעג ןעסייוו רימ ןעמעוו ןופ עֶלַא רַאפ רעהירפ



 2 גנוטיילנייא

 רימ סָאװ עסַאר איד ןופ טמַאטשעג עדייב ןעבָאה ,רעסַאװ ן'רעביא ןעדנעג

 איד זיא לעדנַאה רעשידנעלסיוא .חנ ןב םש ןופ ןעמָאנ םעד טימ ןענעכייצעב

 ןעכַאמ וצ טגנַאלעבנָא סע איו טייו ױזַא טייקגיטעהט ןופ םרָאפ עטסכעה

 טנעפע לעדנַאה טרָאס רעזעיד ןוא ,ןעריצודָארּפ ןעשנעמ סָאװ סָאד ןופ ךיורבעג

 טגניירב סָאוװ רוטלוק ַא רַאפ ןוא טייקגיטעהט עניטסייג רַאפ געוו םעד ךיוא

 ןעזָאל ןעננושרָאפסױא עטצעל איד .הנרדמ ערעכעה ַא ףיוא טייהשנעמ איד

 ןָאיצַאזיליװיצ עשיכירג איד ןוא עשיטּפינע איד זַא לעפייווצ גינעוו רעביא

 עקרַאטש ַא טימ ,ןעיצינעפ רעדָא ןעימַאטָאּפָאסעמ ןופ טמַאטשעג עדייב ןעבָאה

 ןופ ןָאיצַאזיליוויצ איד ןעמונעגרעביא ןעבָאה םירוצ איד זַא טייקכילנײשרהַאװ

 -ָאטסיה-רָאפ סלַא רעמיא ְךָאֹנ טנעכייצעב ןעמ סָאװ ןעטייצ ןיא םידשכ רוא

 טָאה רוטלוק .לעיפ ךילמעיצ רעטציא סייוו ןעמ עכלעוו ןעגעוו רעבָא ,עשיר

 ןוא ,טייז ןייא ןופ ןעטּפיגע ןוא ןעיריס ךָאנ ןענַאװַארַאק איד טגלָאפעגכָאנ

 רעד ןופ אניכ איו טייוו יוזא ןוא ,ןעידניא ,(ןעיזרעּפ עטלַא איד) ןאריא ךָאנ

 -נעסיוונוא ןוא עגיטכירנוא איד ןעמהעננָא ןעלָאז רימ ביוא ןוא .טייז רערעדנַא

 ןַאד ,ןעטימעס ןוא רעירא ןיא עסַאר עסייוו איד ןופ גנולייהטנייא עכילטפַאש

 -ייווצ ענהֶא ןערוטלוק עכילשנעמ ןופ עטסרַאבטכורפ ןוא עלענינירא עזעיד זיא

 -עב טלָאװ גנולייהטנייא ערעניטכיר ןוא ענרעדָאמ רהעמ ַא .עשיטימעס א לעפ

 גייווצ ַא סלַא ןעיזַא ?ייהט םענעי ןופ רענהָאװנייא ענילָאמַא רָאנ איִד טמיטש

 ןערעהעג סע עכלעוו וצ ,עסַאר עטענורב רעדָא עשידנעללעטימ עסיורג איד ןופ

 -ייא ןופ טייז םורד ןופ רעקלעפ ענינייא ךיוא ןוא ןעטימעס עטנַאנעגָאז עֶלַא

 טנשרי'עג טָאה דנַאלנעכעירג .רעירא סלַא טריציפיסַאלק ןערעוו עכלעוו ַאּפָאר

 עניימענלַא ןיא איו טוג ױזַא רעדנעל ענעדעישרעפ ןעשיווצ לעדנַאה ןיא רוצ

 -ַאמ ןוא עגיטסייג עֶלַא טעמכ ןעמונעגרעביא ךָאנרעד טָאה םיור ןוא ,רוטלוּק

 ןעקנוזעג ןענייז לעדנַאה ןוא רוטלוק .ןעכעירג איד ןופ ןעננוציזעב עלעירעט

 ןעצנַאג ןיא טעמכ זיא טלעוו עטלַא איד ןופ ןָאיצַאזיליוויצ איד ןעוו ןעמַאזוצ

 ןערַאברַאב עדנָאלב איד ןופ ןעגנירדניירא םעד ךרוד ןערָאװעג טעטכינרעּפ

 ןעכייררע וצ ןיילא טמיטשעב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןופצ ןופ רעדלעוו איד ןופ

 איד איוו ןָאיצַאזיליװיצ ןופ עפוטש ערעכעה ?עיפ א טפנוקוצ עטייוו א ןיא

 -ניא .רד העז) .ןעלקיווטנע וצ גיהעפ ןעזעיוועג ךיז טָאה טייהשנעמ עגידסלָאמַאד

 ןוא 206 עטייז ,1910 ןעיוו ,"םעלבָארּפנעסַאר סאד" ,קרעוװו ס'ןַאשלָאצ ץַאנ

 .(רעטייוו

 עירעּפמיא עשימיור איד ןעוו טייצ רעד ןיא זא ןעמוקעגסיוא יוזא זיא סע

 רעדָא רעשיטימעס ןופ קלָאפ רעדנַא ןַא זיא ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ברעמ ןופ

 -עב לייהט ןעטסערג םוצ ןעוועג ,ןעדיא איד ,גנומַאטשּפָא רעשידנעללעטימ

 -רעפ ןעמוקעגנָא זנוא וצ ןענייז סע .לעדנַאה ןעלַאנָאיצַאנרעטניא טימ טגיטפעש

 ןַאד ןעבָאה עכלעוו םירחוס עשידיא ןעגעוו ןעטייצ ענעי ןופ ןעטקַאפ עטנעבייצ



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 4

 םיור ךָאנ ןעינַאּפש ןופ .וו .ז .א לָאװ ,תומהב ,שיפ ,גינָאה ,לייא ,ןייוו טקישעג

 עניטציא סָאד) ַאינַאטירב ְךָאנ ידמ ןופ ,ןעצניווָארּפ עשינייטַאל ערעדנַא ןוא

 (ןעיניסעבַא רעדָא שוכ} ַאיּפָאיהטע ןופ ןוא ףלָאג ןעשיזרעּפ םעד ןופ ,(דנַאלגנע

 -ןעפאה עניטכיוו ןייק ןַאד ןעוועג טינ זיא סע .ןעילַאטיא ןוא ןעינָאדעקַאמ ךָאנ

 א ןעמונרעפ טינ ןעבָאה ןעדיא ואוו לעדנַאה ןופ טקנוּפ-לעטימ רעדָא טדָאטש

 -סקע ןוא סרעטרָאּפמיא סלַא גנוטיידעב רעייז .ננולעטש עדנעגַאררָאפרעה

 -נוא םעד בעילוצ ןעלַאפענ איוו ןענעיטשעג רעכינ זיא הרוחס ןופ סרעטרָאּפ

 עשינַאמרעג איד ןופ ןענָאיצַאנ עיינ איד .טפַאשרעה עשימיור איד ןופ גנַאגרעט

 -ַאה ,םיור ןופ ןעניאור איד ףיוא ןערָאװעג טעדנירגעג ןענייז סָאװ ןעכיירגינעק

 ייב זיא סע ןוא ,לעדנַאה ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טסואוועג טינ רָאג טעמכ ןעב

 -יטפעשעב טרָאס עזיד זַא ךַאז עכילריטַאנ ַא סלַא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ייז

 ןעדיא ןופ ןערוּפש עטשרע איד סָאד טמוק ןופרעד .ןעדיא איד וצ טרעהעג גנוג

 -רעפ עמהַאנסיוא ןהֶא טעמכ ןענייז רעדנעל עשיאייּפָארייא ענרעדָאמ איד ןיא

 -עליווירּפ-סלעדנַאה ןוא רחסמ ןענעװ ןעגנונכייצרעפ עטשרע איד טימ ןעדנוב

 -ענ ןערהיפ סָאװ עטייל סלַא טסואוועב ןעוועג סלָאמַאד ןענייז ןעדיא .ןעיג

 ,דנַאל ן'ףיוא איו טונ ױזַא רעסַאו ן'רעביא ,רעדנעל עטייוו טימ ןעטפעש

 דעדָא לעסקעוװ רעד .רעלדנעה-ןעפַאלקש סלַא ןוא ןעפיש ןופ רעמיהטנענייא סלא

 -הָאצעב סלַא ןעמונעגנָא טרעוו סעכלעוו ןעלהָאצ וצ גנוטכילפרעפ ענעבעירשעג

 טָאטשנַא דנַאה וצ דנַאה ןופ ןעבענענרעביא ןיילא טרעוו ןוא .בוח ַא רַאפ גנול

 -ניא טלעקיווטנע ןעבָאה ייז .ןעטייצ ענעי ןופ גנודניפרע עשידיא ַא זיא ,דלעג

 ואוו ץַאלּפ ןעדעי ןופ עגַאל עלעירעטַאמ איד טרעסעברעפ ןעבָאה ןוא ןעירטסוד

 רהָאי רעד איוו טעּפש ױזַא וליפא .?הָאצ עשביה ַא ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה ייז

 ןיוש טָאה ןעמ ןוא ,רענרע לעיפ ןערָאװעג ןיוש זיא עגַאל עשידיא איד ןעוו ,4

 ףֵאׂשיֿב ךָאנ טביוה ,עניצ-ץיירק ענידנעמוק איד ןופ ןעטָאש םעד ןעקרעמ טנעקעג

 ףע סָאװ ןעיגעליווירּפ איד ןופ זַאקוא רעדָא טקידע ןייז ןָא רעייּפש ןופ רעגידור'

 -רעפ ליוו ךיא איוו ױזַא" --- : גנוטּפיוהעב איד טימ ןעדיא איד ןעבעגעג טָאה

 ןעלָאז ייז ןעדיא איד ךיא ףור ...טדָאטש ַא ןיא רעייּפש ףרָאד םעד ןעלדנַאװ
 (= .(381 עטייז ,ןאשלָאצ העז) ."ןעצעזעב ןעטרָאד ךיז

 סאד דנוא ןעדוי איד" ,ןילרעב ןופ טרַאבמָאפ רענרעוו ןופ קרעוװ סעגידריווקרעמ ַא (*
 גנוטיילנייא ץזעיד איוו םעדכַאנ ןענעישרע זיא סעכלעוו (1911 ,גיצּפייל) "ןעבעליסטפַאשטריוװ
 יביװ אָיִד ןענעװ לַאירעטַאמ עסַאמ עסיורג ַא טעטלַאהטנע ,ןעבעירשעגפיוא ןעװענ ןיוש זיא

 ןיא סנַאניפ ןוא לעדנַאה ןופ גנולקיוטנע איד ןיא טלעיּפשעג ןעבָאה ןעדיא סָאװ עלָאר עניט
 ןעבעירשענ ,קרעװ סעשיאיײטרַאּפ ַא זיא סע .ןעטייצ ענרעדָאמ ןיא איו טונ ױזַא רעטלַאילעטימ
 עשימַאנַאקעַאיצַאס איד וצ גַארטיײב רעדנעטײדעב ַא סע זיא ךָאד ,קעװצ ןעלעיצעּפש ַא רַאפ
 סעזעיד.ןהעטשעב טינ ןעק דנַאטשנעגעג ןעזעיד טרידוטש רעכלעוו רעדעי ןוא ,זעדיא ןופ עטכישעג
 .ןעגיסעלכַאנרעפ וצ קרעוװו

 יע , , "-- 
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 .רעמיהטנעגייאידנַאל סלא ןעדיא עשינַאּפש איד

 טדעטש ןופ גנוסקַאוװפיוא איד ןוא ,טייז ןייא ןופ עכריק איד ןופ ץעזעג איד

 -וצ רעייז זיב ענַאל עשידיא איד טרענרערעפ ןעבָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ

 עכריק איד .רעטלַא-לעטימ ןופ ףוס םוצ טכעלש רהעז ןערָאװעג זיא דנַאטש

 ןיא ןעטרעדנוהרהַאי איד ןיא תונמחר ןהֶא ןוא ךילרעהפיואנוא טיײברַאעג טָאה

 ןעדײשוצּפָא ,טריזינַאיטסירק ךרוד ןוא ךרוד ןערָאװעג זיא ַאּפָארייא עכלעוו

 -רעפ איד .םינכש עשידיא-טינ ערעייז ןופ ךילגעמ איוו טייוו ױזַא ןעדיא איד

 ךעלמידעפ עדנעזיוט איד ךרוד גנורעקלעפעב איד ןופ ןעלייהט עדייב ןופ גנודניב

 ןעכילצינ רעדָא גנוקריווטימ ,טפַאשדניירפ ןופ ,ןעסערעטניא עבלעז איד ןופ

 ןענייז ןעזָאלעג ךיז טָאה סע ואוו ןוא ,ןערָאװעג טכַאװשענּפָא ןענייז ,רהעקרעפ

 -כריק ענעדעישרעפ איד ףיוא .ןערָאװעג ןעסירעגרעביא ןעצנַאנ ןיא טעמכ ייז

 ןעטלַאהענּפָא זיא סָאװ עטשרע איד ןופ ,ןעגנולמַאזרעפ רעדָא ןעיליסנָאק עכיל

 -ןַארעטַאל איד ןופ עטצעל איד זיב 229 ןיא ,ןעיזַא ןיילק ,אעקינ ןיא ןערָאװעג

 -ָאעהט איד ןערָאװעג טנעקרענַא ןוא ןעמונעגנָא זיא ,1812 ןיא ,םיור ןיא עכריק

 -ָאיצַאנ םעד ןופ ןעדיא איד ןעּפטטשוצסױרַא גיטיינ סיואכרוד זיא סע זַא עיר

 דצקעװַא ייז ןוא ,ןענהָאוו ייז עכלעוו ןעשיווצ רעקלעפ איד ןופ ןעבעל ןעלַאנ

 איד .סַאלק עזָאלטכער ןוא ערעגירדעינ ,ערעדנוזעב ַא סְלַא טייז ַא ןָא ןעלעטש

 עכילטסייג ערעכעה איד ןופ ןערָאװעג ןעכָארּפשעגסיױא ןענייז סָאװ ןעּפיצנירּפ

 .ןעסַאמ איד רעטנוא ןעגָאגַאמעד ןוא םיחלנ ןופ ןערָאװעג טיײרּפשרעפ ןענייז

 ןופ ןעלַאפרעביא ןעמוקעג טפָא ןענייז ןעגנוקניירשעב ןוא ץעזעג עלעיצעּפש ךָאנ

 -ירדעינרע ןוא ןעיירעביור ,ןעטּפַאשרַאבכַאנ עשידיא איד ףיוא ןעסַאמ איד

 יירד איד ןוא טרעדנוהרהָאי ןעטפלעווצ ןיא .ןעטרָאס ענעדעישרעפ ןופ ןעגנוג

 ,ןעגנוזייווסיוא ןעמוקרָאפ טפָא תוחיצר איד ךָאנ ןעגעלפ םעדכָאנ רהֶאי טרעדנוה

 גידלוש ןעוועג ןענייז ןעטסירק סָאװ תובוח איד ןעכַאמ ?טב טגעלפ ןעמ רעדָא

 עצנאג א ףיוא רעדָא ןעדיא ענלעצנייא ףיוא ףָארטש-דלעג ערעווש ַא .ןעדיא

 ערעטכייל ַא סלַא ןעטייז עדייב ןופ ןערעוו טעטכַארטעב ןַאד טנעלפ עדניימעג

 רעטסכעה רעד .קילגנוא סערעסערג ַא ןופ טעטערעג ךיז טָאה ןעמ עכלעוו טימ הרצ |

 טָאה ןעדיא ןופ גנולדנַאהעב איד ףיוא גוצעב ןיא גנורהיפפיוא עזעיד סָאװ דַארנ

 -ָאה ?ארשי ןופ רעדניק עכילקילגנוא איד סָאװ גַאלש רעטסערג רעד ,טכייררע

 ןיא ןעינַאּפש ןופ שוריג רעד ןעוועג זיא ,רעשרעה עכילטסירק ןופ ןעגָארקעג ןעב

 טימ לַאנוטרָאּפ ןופ שוריג רעד ,עגלָאפ רעדָא גנוטיילגעב ןייז ןוא ,1492 רהָאי

 .רעטעּפש רהָאי ףניפ

 -יאור וצ ןערהיפסיוא טנעקעג טינ לָאמנייק טלָאװ ןיילא עכריק איד רעבָא

 סָאד ןוא עגַאל עשימָאנָאקע איד ןיא ןעגנורעדנע איד ןעוו ןעדיא איד ןערינ
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 טלָאװ ,םירחוס עכילטסירק ןופ סַאלק עניטכעמ ןוא עכייר ַא ןופ ןעסקַאוװפיוא

 -סלעדנאה עגיצנייא עגירעהירפ איד ןופ גנולעטש איד ןעבָארגעגרעטנוא טינ

 ןעוועג ןענייז רענהָאװנייא-טדעטש רעדָא רעגריב עכילטסירק עיינ איד .סַאלק

 ןעבָאה ייז ,ןעטנערוקנָאק עשידיא ערעייז ןופ רענלָאפרעפ ןוא רענגעג-טּפיוה איד

 ןופ ןעגנומהענרעטנוא איד ,טעטלַאטשנַארעּפ עלעפ עּכנַאמ ןיא ןוא ,ןעפלָאהעג

 .ןעגנוגיטפעשעב ענעדעישרעפ ןופ ןעדיא ןעסילשוצסיוא טייקכילטסייג איד

 -דנַאל םעד ןעגעיטשענרעבירַא זיא טדָאטש איד ןעוו זַא ןעמוקעג סע זיא ױזַא

 איד ףיוא סולפנייא ןעסיורג ַא ןעבָאה וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא רעמיהטנענייא

 טוומעג טָאה רע .טלעוו איד גנע ןערָאװעג ןעדיא םעד רַאפ זיא ,גנורעיגער

 טלעווסטפעשענ איד ןיא רערהיפ סלַא גנולעטש ענירעהירפ ןייז ןופ ןעקניז

 יָאפ איד ןעוו ,ןעטייצ עלַארעביל רהעמ ןוא עכילשנעמ רהעמ ףיוא ןעטרַאװ ןו

 טפַאשרעדעירב איד ןופ גנונעקרענַא איד ןוא עטכער עכילשנעמ ןופ ןעגנורעד

 -טסיינ ןוא עשינעמפיוק עניצרעהננע איד ןעמוקרעביא ןעלעוו ןעשנעמ עלַא ןופ

 רעקירָאטסיה רעשטייד רעסיורג רעד .ןעטייצ עמַאזיורג ןופ קיטילָאּפ עכיל

 ןיא ?עדַא םעד ןוא טדעטש איד ןעשיווצ המחלמ איד זַא ןעזעיוועב טָאה עקנַאר

 איד ךרוד טדעטש איד ןופ ןעטסנוג וצ ןערָאװעג ןעדישטנע זיא ןעיליטסַאק

 הטַארייה עזעיד .ןָאנַארַא ןופ דנַאנידרעפ טימ ַאלעבַאזיא ןינינעק ןופ הטַארייה

 ערעייז ןופ ןוא ,ןעינַאּפש ןופ ןעדיא איד ןופ לַאזקיש םעד טלעגעיזעב ךיוא טָאה

 ןעוועג ןַאד ןיוש ןענייז עכלעוו ,ןערומ איד ,רעצישעב ןוא עדניירפ עגירעהירפ

 -לַאה וצ גנַאל ךיז ןעווענ ךילנעמ רהעמ טינ ייז זיא סע זַא ףעיט ױזַא ןעקנוזעג

 .ַאּפָארייא ןיא ןעבעילבעג ךָאנ ייז זיא סָאװ ץַאלּפ ןעטסעפ ןעטצעל םעד ףיוא ןעט

 ,ץרַאוװש רהעז ןעוועג ןיוש ןענייז ןעינַאּפש ןיא ןעטכיזסיוא איד שטָאח רעבָא

 טרעלקרע סעכלעוו ,רעדנעל ערעדנַא עלַא ןיא רענרע לעיפ ךָאנ ןעוועג סע זיא

 ןיא ןעינַאּפש ןופ טרעדנַאװעגסיױא טינ רָאנ טעמכ ןעבָאה ןעדיא זַא טקַאפ םעד

 זיב זיא ןוא ,ןעוועג ןַאד זיא דיא רעשינַאּפש רעד .שורינ םעד רַאפ טייצ איד

 איד ןעשיווצ טַארקָאטסירַא רעד ,גָאט ןעניטנייה זיב ןעבילבעג דַארג ןעסיוועג ַא

 ןיא ךָאנ טרעמילנ דנַאל םענעי רַאפ עבעיל עקרַאטש ןייז .טלעוו רעד ןופ ןעדיא

 רעדנעל ערעדנַא ןיא .עכַאזרוא ןִהֶא טינ ןוא ,ןעמָאקכַאנ ענייז ןופ רעצרעה איד

 "עג לָאמַא רונ רעטלַא-לעטימ ןופ ןעטייצ איד ןיא דיא רעד טָאה ַאּפָארייא ןופ
 רעייז ןענעירק רעדָא ןעסַאלק-לעדַא איד ןופ עיהטַאּפמיס איד ןעסינעג טנעק

 -ַאלק עזעיד וצ טרעהעג ןיילא רע טָאה לַאנוטרָאּפ ןיא ןוא ןעינַאּפש ןיא .ץוש

 -סיורג ןייז ןיא טקרעמעב גיטכיר טָאה לעסַאק (סולוַאּפ .רד) גילעז איוו .ןעס

 ןעבָאה ,"עידעּפָאלקיצנע ס'רעבורג דנוא שרע" ןיא "ןעדוי" לעקיטרַא ןעגיטרַא
 טסכעה םעד טייקמַאזקרעמפיוא נונענ ןעקנָאשעג טינ רעקירָאטסיה עשידיא

 - -יידעב עניצנייא איד ןעוועג ןענייז לַאגוטרָאּפ ןוא ןעינַאּפש זַא טקַאּפ ןעגיטכיוו

 -עג ןעבָאה ןעדיא עכלעוו ןיא רעטלַא-לעטימ ןופ טייצ רעד ןיא רעדנעל עדנעט
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 טנייש סע עכלעוו רַאפ ,גנוטּפיױהעב איד .דנַאל ןופ רעמיהטנענייא ןייז טנעק
 טרעהעג טָאה ןעינַאּפש ןופ לעטירד ַא רהעפעגנוא זַא ,עלעווק עשידיא ַא ןייז וצ

 סע רעבָא ,גנוביירטרעביא ןַא סיוועג זיא ,שורינ ןופ טייצ רעד ןיא ןעדיא וצ

 .רעדנעל עדייב ןיא רעטיג-דנַאל עלעיפ טַאהעג ןעבָאה ייז זַא לעפייווצ ןייק זיא

 ןעינַאּפש ןיא דיא רעד סָאװ רַאפ לייהט ןעטסערג םוצ טרעלקרע סעזעיד

 איו ױזַא גנורעקלעפעב איד ןופ ןעניוא איד ןיא ןעקנוזעג טינ לָאמנייק זיא

 ףוס םוצ ןוא ,סרעדנַא ןעוועג זיא לַאזקיש ןייז סָאװ רַאפ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא

 -לעוו רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעדיא איד טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סע איוו ,רעגרע

 רעדָא רעשטייד רעד ןעוו .עפוטש ערעגירדעינ ?לעיפ ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענייז עכ

 -עג רונ רע טָאה ?עדנַאה ןופ ןערָאװעג טּפוטשעגסױרַא זיא דיא רעשיזיוצנַארפ

 -הענ טנעלפ ןעמ סָאװ ןעטנעצָארּפ עכיוה רהעז איד ףיוא הולמ ַא ןערעוו טנעק

 ערעווש ףיוא דלענ ןענרָאברעּפ ןופ גנוניטפעשעב עזעיד .ןעטייצ ענעי ןיא ןעמ

 ןופ סַאה םעד ןוא גנוטכַארעּפ איד ןעניוצענפיורַא םהיא ףיוא טָאה ןעגנוגנידעב

 ןיא ךָאנ זיא סע איוו ןוא ,ןייז רעמיא טנעלפ סָאד איוו ױזַא ,ןעסַאלק עלַא

 טעטכארעפ זיא קינטנעצָארּפ רעד שטָאח רעבָא .ךיוא רעטציא רעצעלּפ עלעיפ

 ,ןעמוקסיוא טינ םהיא ןהֶא ןעמ ןעק טפָא ,ךילצינ רהעז ןעגעווטסעדנופ רע זיא

 -ַאק סעכילגעוועב ןוא ןעלַאטעמ עלעדייא איד ןעוו ןעטייצ ענעי ןיא סרעדנָאזעב

 -סיוא סָאװ רַאפ טרעלקרע סעזעיד .רעייהט ןוא ןעטלעז ןעוועג ןענייז לַאטיּפ

 ,ןערעוו ןעפורעג קירוצ רעדנעל ערעדנַא ןיא ךילנהעוועג ןענעלפ ןעדיא ענעזעיוועג

 איד ןופ ?ייהטרוארָאפ רעד .שוריג םעד ךָאנ טייצ עצרוק ץנַאג ַא לָאמ סעכנַאמ

 איד ןופ גנוניטפעשעב איד ןעטכַארטעב לָאז ןעמ זַא טכַאמענ טָאה ןעטייצ

 רעד ןוא ,גידנעווטיונ ןעוועג זיא איז רעבָא ; ענידנעטשנַאנוא ןַא סְלַא ןעדיא

 ןעריסַאּפ טפָא טגעלפ סע .קעװַא זיא רע איוו לענש ױזַא טלהעפעג טָאה דיא

 -עוו ןעדיא ענעבעירטרעפ איד טימ ןעלדנַאהרעטנוא וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ זַא

 ךיז טָאה ןעסַאמ איד ןופ גנוגערפיוא איד איוו לענש ױזַא ןעמוקקירוצ רעייז ןעג

 -עזעיוועגסיוא םעד ןעביורעב ןופ קעווצ רעד איוו ?ענש ױזַא רעדָא ,טלהיקעגּפָא

 .ןערָאװעג טכייררע זיא םענ

 רחוס רעשידיא רעד .שרעדנַא ץנַאנ ןעוועג רעבָא סע זיא ןעינַאּפש ןיא

 -וקנָאק ןעשידיא-טינ ןייז ןעגעג ץַאלּפ ןעטלַאה טנעקעג רהעמ טינ טָאה רעכלעוו

 ךיז ןעהיצ עכלעוו ערעדנַא טפָא ןעוהט סע סָאװ ןָאהט טנעקעג טָאה ,טנער

 יייז ןעגיילניירא טנעקעג טָאה רע טסייה סָאד ,לעדנַאה ןופ קירוצ גיליוויירפ

 גנַאגרעביא רעד זַא ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ .םוהטנענייא-דנַאל ןיא לַאטיּפַאק

 טכַאזרוארעפ סע ןעבָאה עכלעוו איד זַא ,ןעגנואווצעג ןהעזעגסיוא טינ רָאנ טָאה

 גנַאג ןעכילריטַאנ ַא סלַא טעטכַארטעב סע ןעבָאה ןיילא רעפּפָא איד וליפַא ןוא

 טרעדנוה ,1291 ןופ תוגירה עסיורג איד ְךָאנ .ןעבעל ןופ ןעגנוריסַאּפ איד ןופ

 ןעינַאּפש ןופ קעװוַא ןעדיא עלעיפ ןענייז ,ןעינַאּפש ןופ שוריג םעד רַאפ רהֶאי
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 זיא סע .טשרעהעג ןעבָאה ןערומ איד ואוו ַאקירּפַא-דרָאנ ןופ דנעגעג איד ךָאנ

 טכיילליפ ,ייז רַאפ טייקכילדניירפ דַארג רעסיוועג ַא ןעבעילבעג ןעטרָאד ךָאנ

 ןעינַאּפש ןופ ןעלייהט איד ןרעבָארע קירוצ ןענעק וצ גנונפָאה ַא טימ טשימרעפ

 עשינַאּפש איד ןעבָאה רעטעּפש רעבָא .ןענואווענּפָא ןעבָאה ןעטסירק איד סָאװ

 ןעזייר ןעגעוו ןעטסגינעוו םַא ןוא ןערעדנַאוװסיױא ןעגעוו גינעוו טקניידעג ןעדיא

 דנעה איד ןיא ןעבעילבעג ְךָאנ ןענייז סָאװ ןעינַאּפש ןופ ןעדנעגעג איד ךָאנ

 רעהירפ רהֶאי טרעדנוה ןעבעיז טימ זיא עכלעוו עסַאר איד .ןערומ איד ןופ

 עכלעוו ןוא ,ןעינַאּפש ןופ רעשרעה איד ןערעוו וצ ןעדיא ןופ ןערָאװעג ןעפלָאהעג

 רוטלוק ןופ עפוטש עכיוה איד ףיוא ןענעיטשענפיורַא ןעמַאזוצ ייז טימ זיא

 טנעקרענַא גיטכיר טינ רעטציא זיב ךָאנ ןענייז סָאװ ןעננואוהטפיוא עניטסייג ןוא

 טעמכ ןוא טעטרַאטנע ןערָאװעג ןַאד ןיוש זיא ,עטכישעג ענרעדָאמ ןיא ןערָאװעג

 ,ץלָאטש ןעבעילבענ ךָאנ זיא ןעינַאּפש ןופ דיא רעד .םזיטַאנַאפ רהיא ןיא דליוו

 לַאזקיש ןייז ןהעזסיוארָאפ טנעקעג טינ ךיוא טָאה רע ןוא ,ןעדייל ענייז ץָארט

 .רעטעּפש רהָאי טרעדנוה ףניפ טימ רעטציא סע ןעפיירגעב רימ איו רָאלק ױזַא

 טבעלעג טָאה רע ןעכלעוו ןיא דנַאל םעד ןיא טלעצרָאװעגנייא ןעוועג זיא רע

 םוהטכייר ןעציזעב עכלעוו ןעשנעמ עֶלַא איו ױזַא ןוא ןערהָאי עטרעדנוה טייז
 -יטּפָא ןייז וצ טניינענ ןעוועג רע זיא ןעננולעטש עכיוה ןעמהענרעפ רעדָא

 -ץוש רעניצנייא רעד טלהעפ םהיא זַא ןעקרעמ טנעקעג טינ טָאה רע .שיטסימ

 סלַא עטכער עלופ .ןופ ץיזעב רעד -- גנוזייווסיוא ןוא גנוביורעב ןעגעג לעטימ

 איד טייז טַאהעגנ טינ ץיגרע ןיא ןַאד סע ןעבָאה ןעדיא איד ?ייוו --- ,רעגריב

 .עירעּפמיא עשימיור עטלַא איד ןופ ןעטייצ

 ,;עינַאּפש ןופ גנוזייווסיוא עסיורג עטצעל איד ןופ עפָארטסַאטַאק איד

 -יירגעב רעטציא סע ןענעק רימ איוו טעטרַאוורענוא רהעמ ןעמוקעג זיא עכלעוו

 -ַאר ןעדיא סָאװ ענַאל איד ךרוד ןערָאװעג טרעטכיילרע ךילניײשרהַאװ זיא ,ןעפ

 איד זַא ןעגָארטעגייב סיוועג טָאה סָאד .רעמיהטנענייא-דנַאל סלַא ןעמונרעפ ןעב

 ייב ןעק ןעמ .טפנוקוצ עטנעהָאנ איד ןיא ןערעוו ?טב טינ לָאז שוריג ןופ הריזג

 ןעק רע ,ןענעמרעפ ןייז ןעמהענוצ רעכילדנירג ןוא רעטכייל רעציזעב-דנַאל םעד

 טינ טלהעפ רע .ןעפיולטנַא טינ טימרעד ןעק ןוא גנוציזעב ןייז ןעגרעברעפ טינ

 םוהטנעגייא ןייז ןעוו ,ָאטינ זיא רע זַא טינ רָאג טלהיפ ןעמ ,קעװַא טהעג רע ןעוו

 ןעוו .גנורעינער איד ןופ סננילבעיל איד וצ רעדָא גינעק םוצ ןעגנַאנעגרעביא זיא

 -פיוא ןַא רעדָא עסיבנעסיוועגנ רונ ןעק יירעביור איד ןעגנַאגעב לָאמנייא זיא ןעמ

 קירוצ ןעפור םהיא לָאז ןעמ זַא ןענעוועב טייקניטכערעג ןופ להיפענ סעדנעכַאװ

 טָאה ןעמ איוו ױזַא ןוא .ןעמונעגוצ םהיא ןופ טָאה ןעמ סָאװ ןעבעגקעווַא ןוא

 עשילַארָאמ ןענעוו טרעמיקענ נינעוו רהעז תוירזכא ןופ ןעטייצ ענעי ןיא ךיז
 סע ןיא ,ןעדיא ןענעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ךָאנ סרעדנָאזעב ,ןענַארפ



 9 גנוטיילנייא

 ןיא רעניצנייא רעד ,גיטליגנדנע ןעבעילבעג זיא שוריג רעד זַא רעדנואוו .ןייק

 ערעזנוא זיב ןעמוקעג קירוצ טינ ןענייז ןעדיא ואוו ַאּפָארייא עכילטסירק איד

 .ןעטייצ

 זיא לַאנוטרָאּפ ןוא ןעינַאּפש ןיא ןעדיא איד ןופ עגַאל ערַאברעדנָאז עזעיד

 -נָא ןעבָאה סָאװ ?להָאצ עסיורג רעייהעגנוא איד ןופ עכַאזרוא איד ןעוועג ךיוא

 ןענָאיצַאנ עשידיא-טנַא עזעיד ןעבעגעג טָאה עכלעוו ןוא ,םוהטנעטסירק ןעמונעג

 וצ ןויסנ רעד .ןערעדָא ערעייז ןיא טולב סעשידיא ןופ גנושימייב עקרַאטש ַא

 -עטש עכילטפַאשלעזעג עכיוה איד ייב ןוא םוהטנעגייא-דנורג םעד ייב ןעביילב

 טינ ואווסרעדנַא ןַאד טָאה ןעמ עכלעוו ןוא ןעדנוברעפ טימרעד זיא סָאװ גנול

 .עטסקרַאטש איד רָאנ רַאפ רעסיוא קרַאטש וצ ןעוועג זיא ,ןעכייררע טנעקעג

 עטסכעה איד ןעשיווצ ןעדיא עמייהעג רעדָא סָאנַארַאמ רימ ןעניפעג רעבירעד

 -עג ןענייז סָאװ איד .ַאקירעמַא ןופ גנוקעדטנע איד ןופ טייצ רעד ןיא ןעסַאלק

 גנוזייווסיוא איד רַאפ טייצ איד ןיא ןענייז ןוא םוהטנעדוי םוצ יירטעג ןעבעילב

 -ירפ ייב םינפוא ענעדעישרעפ ףיוא ןעפלָאהעג ןעבָאה ,טנענימָארּפ ןעוועג ךיוא

 םעד וצ ןעגָארטעגייב טקערידניא וליפא ןעבָאה ןוא ,ןעזייר-סגנוקעדטנע עגירעה

 ןערָאװעג ןעגנַאפעגנָא טינ זיא עכלעוו עזייר עסיורג עניצנייא איד ןופ גלָאּפרע

 .ןעינַאּפש ןופ ןערָאװעג ןעבעירטרעפ רעמיא רַאפ ןענייז ייז זיב

 -לעטימ ןעגעוו טדער ןעמ ןעוו ,ןעניז ןיא ןעבָאה גידנעטש רעבָא זומ ןעמ

 םעד ,םהיא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ עטרעדנוהרהָאי ייווצ איד ןוא רעטלַא

 -רעגריב ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ןעדיא זַא ,ןעטנהעצבעיז םעד ןוא ןעטנהעצכעז

 רהעז טלעדנַאהעב ייז טָאה ןעמ ןעוו עלעפ איד ןיא וליפא ןענייז ןוא ,עטכער

 ןעוועג זיא סָאד .קִלָאפ ןופ ?ייהט ַא סלַא ןערָאװעג טעטכַארטעב טינ ךיוא ,טוג

 עלַא ןופ עכַאזרוא-דנורג איד ןוא ענַאל רעייז ןיא טייקכַאװש עטסערג איד

 עטונ עלעיפ טַאהעג ייז ןעבָאה ךָאד .ןעגנוזייווסיוא ןוא תוגירה ,ןעגנוגלָאפרעפ

 -צינ ןייז וצ ךיורבעג ןעטסעב םעד ייז ןופ טכַאמענ ןעבָאה ןוא ןעטייהנעגעלעג

 רימ .טבעלעג ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא רעדנעל איד רַאפ ןוא ןיילא ךיז רַאפ ְךיִל

 -ָאנ ןיא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצרעיפ ןוא ןעטנהעציירד ןיא ךָאנ ייז ןעניפעג

 סָאװ רעדנעל איד ןיא ןעבעל ןעלַאנָאיצַאנ ןופ סולפ םעד טימ גנורהירעב רעטנעה

 ןופ ןעגנומהענרעטנוא איד ןיא ןָאהטעגניירא ןעטסיימ םַא ןעוועג ןַאד ןענייז

 עסיורג ןעבעילבעג ךָאנ ןענייז ןעדיא עלעיפ .רעסַאװ ן'ףיוא ןעזייר-סגנוקעדטנע

 ,רעקיטַאמעהטַאמ ,עטרהעלעג ןעוועג ןענייז ערעדנַא ?הָאצ עסיורג ַא ,עטיילפיוק

 םעד ףיוא סולפנייא ןַא טַאהעג ןעבָאה עכנַאמ .ןעגָאלָארטסַא ןוא ןעמָאנָארטסַא

 איד ןיא עטמַאעב עלעיצנַאניפ סלַא רעדָא רעבעגהטַאר סלַא ןעבעל ןעשיטילָאּפ
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 -ַאמ סלַא ןוא ןעדיא סלַא סעלעיפ ןָאהטעגפיוא ןעבָאה ייז .ןעפיוה עכילנינעק

 גידנעטש ןייז טזומעג טָאה ןעגנוגלָאפרעפ ןופ רהַאפעג איד ןעוו וליפא ,סָאנַאר

 רַאפ קערש-טיוט ןיא ןעוועג רעמיא ןענייז ייז ןעוו ,רעטעּפש רערָא ,דנעזעונַא

 ןעגילייהטעב טנעקעג ךיז רעבירעד ןעבָאה ייז ןופ עלעיפ .ןָאיציזיוװקניא איד

 ,טלעוו עיינ איד ןופ גנוקעדטנע איד וצ טרהיפענ טָאה סָאװ טיײברַא רעד ןיא

 ערעיירפ ַא ןעניפעג ןעלָאז רעדניק ערעייז זַא ןערָאװעג טמיטשעב זיא סע ואוו
 עכילרעטלַא-?עטימ איד ןיא טמיורטעג ןעוו טָאה ןעמ איוו םייה ערערעכיז ןוא

 .עיפָאזָאליפ עשידיא



 לייהמט רעטשרע

 ,עדָאירעּפ עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש איד

 1 לעטיּפַאק

 .טלעוו עיינ איד ןופ גנוקעדטנע איד ןיא ןעדיא ןופ גנוגילייהטעב איד

 ןענייז סָאװ טלעוו ןעלייהט עלַא טזיירעגמורַא טָאה רעכלעוו ַאנָאלעצרַאב ןופ דיא רעד

 -קעריד סלַא ,"דיא טרַאק-דנַאל רעד" ,שקשרק הדוהי' -- טנַאקעב ןעוועג ןַאד

 ןופ ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סָאוװ רערהָאפ-ףיש רַאפ עימעדַאקַא איד ןופ רָאט
 גינעק םעד הצע ןַא טיג סםָאנָארטסַא רעשידיא ַא ---לַאגוטרָאּפ ןופ ירנעה ץנירּפ
 אטוקאז םהרבא-- סובמָאלָאק ןופ רענעלּפ איד ןעמהענוצנָא טינ לַאגוטרָאּפ ןופ
 עכלעוו ןעינַאּפש ןיא רענעמ עכיירסולפנייא עטשרע איד ןופ רענויא סלַא (תוכז)

 ןוא ,רָאינעס ,לאנברבא -- טלעוו עיינ איד ןופ רעקעדטנע םעד טגיהטומרע ןעבָאה

 איד -ןעיסובמָאלָאק ןעפלָאהעג ןעבָאה עכלעוו ץעכנַאס ןוא לעגנַאטנַאס םיסונַא איד

 ןענייז ןעדיא איד איוו םעדכָאנ גָאט ַא ןעגנַאפעגנָא טרעוו עזייר-סגנוקעדטנע
 ןעדיא ערעדנַא ןוא סעררָאט עד סיאול-- ןעינַאּפש ןופ ןערָאװעג ןעבירטעגסיורַא
 םוא טקעדטנע טרעוו ַאקירעמַא --סובמָאלָאק טימ ןערהָאפעגטימ ןענייז עכלעוו
 ןעמ-- םיטבשה תרשע ענערָאלרעפ איד סלַא רענַאידניא איד ---הבר אנעשוה
 --עזייר עטייווצ סע'סובמָאלָאק ןופ תואצוה איד רַאפ ןעדיא ןופ דלעג טמהענ

 ןערעוו לַאגֹוטרָאּפ ןופ הרות 'ירפס---רַאּפסַאג דיא רעד ןוא ַאמַאג ַאד ָאקסַאװ
 קירוצ זיא רעכלעוו רעשטעמלָאד ס'קרעקובלַא'ד סנָאפלַא -- ןישָאק ןיא טפיוקרעפ
 .דיא ַא ןערָאװעג

 -רעפ גנע רהעז ןעוועג טאַאטש רעד ןוא עכריק איד ןענייז ןעטייצ ענעי ןיא

 רעדָא תומחלמ איוו ױזַא ןעגנומהענרעטנוא עלַאנָאיצַאנ עסיורג ןוא ,ןעדנוב

 ןערָאװעג ןעגנַאפעגנָא ןענייז ,ןעגנוקעדטנע ךרוד רעדנעל עיינ ןופ ןעכוז סָאד

 .ערהע רהיא ןערעסערגרעפ וצ ןוא ןָאינילער עשיליוהטַאק איד ןופ ןעמָאנ ןיא

 -הענ ךיז ןעלעוו ןעגנורעיגער איד זַא ןעטרַאוװרע וצ ןעוועג טינ רעבירעד זיא סע

 איוו גנַאל ױזַא לעדנַאה ןעלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןעצישעב וצ עהימ לעיפ ןעמ

 -נוא ןענייז סָאװ ןעזייר-סגנוקעדטנע איד .דנעה עשידיא ןיא ןעוועג זיא רע

 "עּפ איד וצ רהעמ רַאפרעד ןערעהעג גנורעיגער איד ןופ ןערָאװעג טציטשרעט
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 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 15

 -טינ ןיא ?ייהט ןעטסערג םוצ ןעוועג ןיוש זיא לעדנַאה רעסיורג רעד ןעוו עדָאיר

 רַאפ רהֶאי גיצפופ-טרעדנוה איוו רהעמ קירוצ ןהעג זומ ןעמ ןוא ,דנעה עשידיא

 ןערהָאפ עכלעוו ןעדיא ןופ ןעטכירעב ןעניפעג וצ ַאקירעמַא ןופ גנוקעדטנע איד

 רעד .ןפוא ןעגיגנייהבַאנוא ןַא ףיוא ןובשח םענענייא רעייז ףיוא םי ן'ףיוא

 לעטיּפַאק ןעזעיד ןיא ןעבעירשעב זיא סָאװ סָאד רעביא טעטירָאטױא רעטסערג

 פײהטנַא רעד דנוא סובמולָאק ףָאטסירכ" קרעוװ ןייז ןיא ,גנילרעזייק .מ .רד

 -יא עשילגנע ,"ןעגנוקעדטנע ןעשיזעגוטרָאּפ רנוא ןעשינַאּפש ןעד ןַא ןעדוי רעד

 -רַאה ןופ סָארג זלרַאשט רָאסעּפָארּפ לי 1 םעד ןופ גנוצעזרעב

 רעטצעל רעד ,רעטירד רעד םיישזד גינעק זַא טלהעצרעד (יטיסרעווינוי דרַאװ
  ןיקַאפ ףסוי דיא רעד זַא 1234 רהָאי ןיא טרעלקרע טָאה ,ַאקרָאללַאמ ןופ גינעק

 טלעוו רעד ןופ ןעלייהט עֶלַא רעסַאװ ן'ףיוא טזײרעגמורַא טָאה ַאנָאלעצרַאב ןופ

 ןעניפענ רעטעּפש רהָאי טרעדנוה רהעפעגנוא .טנַאקעב ןעוועג ןַאד ןענייז סָאװ -

 טימ גנורניברעפ ןיא עלָאר עדנעטיידעב ַא טלעיּפש יא ןעדיא ַא רעדעיוו רימ

 רעכילטפַאשנעסיוו ַא רע זיא לַאפ ןעזעיד ןיא רעבָא ;רעסַאװ ן'ףיוא ןעזייר

 -כַארטעב טָאה רעכלעוו טסריפ ןעשינרענע ןַא ןופ רעטלעטשעגנָא ןַא ,רערהעל
 .ןעגנומהענרעטנוא עֶלַאנָאיצַאנ עטסגיטכיוו איד סלַא םי ן'ףיוא ןע

 -עג טָאה רעכלעוו (1394--1460) לַאגוטרָאּפ ןופ רערהָאפ-עעז רעד ירנעה ץנירּפ

 -רָאד טָאה ןוא ,אקירּפַא דרָאנ ןיא ,אטואעס ןעמהענוצנייא רעטָאפ ןייז : לָאה

 נערב-םורד םעד ןעגעוו טפנוקסיוא ל?עיפ עדנעזייר עשידיא ןופ 0 רקעג ןעט

 ַא טעדנירגעג טָאה ,ַאקירפַא ןופ ןעלייהט עכילרעניא איד ןעגעוו ןוא ַאעניג ןופ

 ,סערגַאס רעדָא עטנַאפיא אד אליוו ןיא ןעזייר-םי רַאפ עימעדַאקַא רעדָא לוש

 ןעבעילקעגסיוא טָאה רע .ןעיובפיוא טזָאלעג טָאה רע ןעכלעוו טדָאטש-ןעפַאה ַא

 -ַָאנ רעניטכיר סעמעוו ,ַאקרָאללַאמ ןופ םיישזד ערטסעמ רָאטקעריד רהיא ס?

 ןופ שקשרק םהרבא ןופ ןהוז רעד ,שקשרק (הדוהי) ַארופַאי ןעוועג זיא וו:

 -עב ןעוועג סלָאמַאד זיא הדוהי .ַאקרָאללַאמ ןופ טדָאטש-טּפיוה איד ,ַאמלַאּפ

 טכַאמעג טָאה רע עכלעוו טרַאקדדנַאל ַא ןוא ,"דיא טרַאק-דנַאל" רעד סְלַא טנַאק

 ןעבעגענ ןעטצעל םעד ןופ זיא ןוא ןָאגַארַא ןופ ןעטשרע םעד ןַאוי גינעק רַאפ

 -ָאיצַאנ איד ןיא ךיז טניפעג ,ךיירקנַארפ ןופ גינעק םוצ הנתמ ַא סְלַא ןערָאװעג

 -רָאּפ איד ןופ רערהעל רעד ןערָאװעגנ זיא רע (* זירַאּפ ןופ קעהטָאילביב עלַאנ

 ןעריצירבַאפ ןיא ךיוא ןוא םי ן'רעביא ןערהָאפ ןופ טסנוק איד ןיִא ןעזעיגוט

 .ןעטרַאק-דנַאל ןוא ,ןעזייר עכלעזַא ייב טכיורבעג ןעמ סָאװ ןעטנעמורטסניא

 .ןעכיילנ ןייק טַאהעג טינ טייצ ןייז ןיא טיײברַא עזעיד ןיא טָאה רע

 ןעכייררע ןעזעינוטרָאּפ איד ןעפלָאהעג טָאה רעטרהעלעג רעשידיא רעזעיד
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 ןעטירד "עידעּפָאלקיצנע עשידיא" איד ןיא ךיז טניפענ עטרַאקידנַאל עזעיד ןופ עיּפָאק ַא (*
 ,618 עטייז רעביאנעגעג ,דנַאב



 153 ןעדיא איד ןוא םובמָאלָאק

 רעשידיא רעדנַא ןַא זיא ןעגעגַאד .ןעזייר עטגַאוװעג ערעייז ןיא ןעקעווצ עגיטכיוו

 עכַאזרוא עטקעריד איד טעמכ ןעוועג עדָאירעּפ ערעטעּפש ַא ןיא רעטרהעלעג

 .ןעגנוקעדטנע עיינ ןעכַאמ ןיא טגָאיעגרעביא ייז ןעבָאה רעינַאּפש איד סָאװ רַאפ

 ,לַאנוטרָאּפ ןופ ָאַאָאי גינעק ןופ טצרַא רעד ,ָאהניסעוו ףעזָאי ןעוועג זיא סע

 רעד סְלַא ףיוה ןעכילגינעק ןיא ןערָאװעג טעטכַארטעב ןַאד זיא רעכלעוו ןַאמ ַא

 -עק םעד ןעהטַארעג טָאה רעכלעוו ,םי ן'ףיוא ןעזייר רעביא טעטירָאטיױא רעטסערג

 (14467?--1806) סובמָאלָאק רעּפָאטסירק ןופ רענעלּפ יד ןעזייווקירוצ לָאז רע גינ

 לַאגוטרָאּפ ןופ קעװַא לָאז רעטצעל רעד זַא טכַאזרוארעפ טימרעד טָאה רע ןוא

 .1484 רהָאי ןיא ןעינַאּפש ךָאנ

 ַאלעבַאזיא ןוא דנַאנידרעפ ןעוו ןעינַאּפש ךָאנ ןעמוקעג זיא סובמָאלָאק

 טגיטפעשעב ךיז ןָאיציזיװקניא עטעדנירגענ-יינ איד ןופ עפליה איד טימ ןעבָאה

 ןופ ,םיסונַא רעדָא סָאנַאררַאמ עכייר ןופ סנעגעמרעפ איד ןעמהענוצ טימ

 טימ המחלמ עטצעל איד .ןערעוו טנערברעפ ךילטכירעג ןעגעלפ עלעיפ עכלעוו

 .ןעביוהעגנָא ןַאד ןיוש ךיז טָאה ןערומ איד

 טכַאמעג טוג טָאה רעטרהעלעג רעשידיא רעטמהירעב רהעמ ןוא רערעדנַא ןַא

 ךרוד ןעטילעג טָאה רעטצעל רעד סָאװו סעלַא רַאפ רעקעדטנע ןעסיורג םעד

 ,תוכז רעדָא ,ָאטוקַאז לאומש ןב םהרבא .גנודיישטנע עגיטסניגנוא ס'ָאהניסעוװ

 ןופ ןעטימ ןיא ,ןעינַאּפש ,ַאקנַאמַאלַאס ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רעכלעוו

 רהֶאי םעד ךָאנ ייקריט ןיא ןעברָאטשעג זיא ןוא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצפופ

 -ייא סלַא ןוא ,רעקיטַאמעהטַאמ ןוא םָאנָארטסַא סלַא טמהירעב ןעוועג זיא ,0

 -טרובעג ןייז ןופ טעטיזרעווינוא איד ןיא ןערָאסעּפָארּפ עטנענימָארּפ איד ןופ רענ

 רע רעבָא .ָאהניסעוו םענעי ןופ רערהעל רעד ןעוועג רעהירפ רע זיא ,טדָאטש

 זיא רע ןעוו ןוא ,דימלת רענירעהירפ ןייז איוו קילב ןערעפרַאש ַא טָאהעג טָאה

 זיא רעטצעל רעד איוו םעדכָאנ ךיילג ןע'סובמָאלָאק טימ ןערָאװעג טנַאקעב

 טָאה ןוא טגניהטומרע ךילנעזרעּפ םהיא ָאטוקַאז טָאה ,ןעינַאּפש ךָאנ ןעמוקעג

 ןעלעבַאט עשימָאנָארטסַא ענייז ןוא ןעגנונעכערסיוא ענייז ןעבעגענ ךיוא םהיא

 ָאטוקַאז .עזייר-סגנוקעדטנע איד ףיוא ןעמוקעג ץינוצ טוג רהעז ןענייז עכלעוו

 -ָאה עכלעוו ןעינַאּפש ןיא רענעמ עכיירסולפנייא עטשרע איד ןעשיווצ ןעוועג זיא

 עגיטסניג עזעיד ןוא ,רענעלּפ סע'סובמָאלָאק ןופ ןעטסנוג וצ טרעלקרע ךיז ןעב

 טסנעיד ןיא ןערעוו ןעמונעגניירא לָאז רע גנוקריוו איד טַאהעג ןעבָאה ןעטכירעב

 רע ?העפעב םעד ןעגעירקעג ןַאד טָאה רע .1487 ןיא רֶאֹּפ עכילגינעק איד ןופ

 טימ ןערָאװעג ןעמונעגנייא זיא סָאװ טדָאטש איד ,ַאגַאּפַאמ ןיא ןעמוק לָאז

 ייווצ איד טימ ןערָאװעג טנַאקעב רע זיא ןעטרָאד ןוא ,רעהירפ ןעכָאװ עכילטע

 רעייטש ןופ רעטכעּפ רעד : טייצ רענעי ןיא ןעינַאּפש ןופ ןעדיא עטסטנענימָארּפ

 עזעיד .(1437--1908) לאנברַבַא קחצי ןָאד ןוא ,רָאינעס םהרבא (קיצשּפוקטָא)

 עעמרַא עשינַאּפש איד רַאפ טנַאיװָארּפ טלעטשעגוצ ןַאד ןעבָאה ןעדיא ייווצ



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכיִשעג איד 14

 ןעסיורג ַא טאהעג ןעבָאה ייז ןוא ,ןערומ איד טימ ןעגָאלשעג ךיז טָאה עכלעוו

 עטשרע איד ןופ רענייא ןעוועג זיא לאנברבַא .ףיוה ןעכילגינעק ןיא סולפנייא

 .עפליה עלעיצנַאניפ ןעגעירקעג טָאה סובמָאלָאק ןעמעוו ןופ

 רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ןעבָאה סָאנַארַאמ ערעדנַא ןוא לעגנַאטנַאס עד סיאול

 ךיירקנַארפ ךָאנ ןעזיירּפָא םייב ןעטלַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו ןע'סובמָאלָאק

 וצ םהיא ןעמיטשוצ טלָאװעג טינ טָאה דנַאנידרעפ ?ייוו ,1499 רַאונַאי ןיא

 סָאװ רעדנעל עֶלַא ןופ רָאנרעװַאנ ןעכילננעלסנעבעל ןוא גינעק-עציוו רַאפ ןעכַאמ

 סרעדנָאזעב ןעבָאה ן'ַאלעבַאזיא טימ תונעט ס'לעגַאטנַאפ .ןעקעדטנע טעוװ רע

 רעד ןעבעילבעג זיא דלענ ןופ ענַארפ איד ןעוו ןוא ,גנוקריוו עטוג ַא טָאהעג

 -עק םעד ךרוד ןערָאװעג טעטערעג זיא רעכלעוו רע טָאה ,טלַאהּפָא רעגיצנייא

 -ַאפ לעננַאטנַאס איד ןופ רעדעילנטימ ענינייא ןעוו טייצ רעד ןיא עדַאנג ס'גינ

 רנעזיוט ןהעצבעיז ןופ עהיײלנַא ןַא ןעבענענ ,ןערָאװעג טנערברעפ ןענייז עילימ

 ןעצנַאג םעד ןעריסנַאניפ וצ --- סידעװַארַאמ ןָאילימ ףניפ רהעפעגנוא --- ןירָאלפ

 רערלעג איד ןופ תונובשח איד ןעבעירשרעפ ןענייז סע עכלעוו ןיא רעכיב .ןַאלּפ

 םעד ךרוד ,סובמָאלָאק וצ ?עגנַאטנַאס ןופ ןרָאװעג ןעבעגעגרעביא ןענייז סָאװ

 -ַארג ןופ ףָאשיבצרע רעד ןערָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ַאליװַא ןופ ףָאשיב

 .ןעינַאּפש ,ליוועס ןופ "ַאידניא עד וויכרַא" ןיא רעטציא ךָאנ ךיז ןעניפעג ,ַאדַאנ

 איד ןעבעירטעגסיױרַא ןעבָאה ןעינַאּפש ןופ רעשרעה איד איוו םעדכָאנ"

 רימ טַאנָאמ ןעבלעז םעד ןיא ייז ןעבָאה ,לירּפַא ןיא רעדנעל ערעייז ןופ ןעדיא

 טביירש -- ?ןעידניא ְּךֶאֹנ עזייר איד ןעמהענרעטנוא וצ גַארטפיוא ןַא ןעבעגעג

 זַאקוא רעדָא ?העפעב םעד ףיוא ךיז טהיצעב סעזעיד .סובמָאלָאק רעפָאטסירכ

 ְךֶאֹנ זיא ןעגנוריסַאּפ עכילקריוו איד ןופ ןעפערטנעמַאזוצ סָאד רעבָא ,שוריג ןופ

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ןעדיא איד ןופ גנובײרטסױרַא איד .נידריווקרעמ רהעמ

 ,בֶא ןיא נָאט ןעטניינ םעד ןעמוקעגסיוא ןַאד זיא סָאװ ,1492 טסוגיוא ןעטייווצ

 זיא שדקמה תיב רעטשרע רעד זַא ןעמונעגנָא טרעוו סע ןעכלעוו ןיא גָאט םעד

 רעד ךיוא ןוא ,גנונכער-טייצ עניטציא איד רַאפ 886 רהֶאי ןיא ןערָאװעג בורח

 םענעי ןיא .ןובשח ןעכילטסירק םעד ְּךָאנ 70 רהָאי ןיא שדקמה תיב רעטייווצ

 ןערהָאי עדנעזיוט טייז ןערעיורט רעדנעל עלַא ןופ ןעדיא איד ןעוו בָאב העשת

 -עננָא טָאה סובמָאלָאק ןוא ,גיבייא ףיוא ןעינַאּפש ןופ קעװַא ןעדיא איד ןענייז

 ןעפיש איד .טסוגיױוא ןעטירד םעד ,ןעגרָאמ ףיוא עזייר עשירָאטסיה ןייז ןעגנַאפ

 עטלעפייווצרעפ ןוא עטריניאור איד ןופ ןעסַאמ טרהיפעגקעוַא ןעבָאה עכלעוו

 ערעייז ואוו ןוא טבעילעג קרַאטש ױזַא ןעבָאה ייז סָאװ דנַאל םעד ןופ ןעדיא

 -עגנעב ךיז ןעבָאה ,רהָאי טרעדנוה טכַא איוו רהעמ טנהָאװעג ןעבָאה ןרעטלע

 -עב ןעוועגנ זיא רהיא סָאװ ךַאלפיש יירד ןופ עטָאלּפ עקניניילק איד טימ טנעג
 ענעדעישרעפ ןופ עטקירדרעטנוא איד רַאפ טלעוו עיינ ַא ןענעפע וצ טמיטש

 ןענופעג טפנוקוצ עטייוו ַא ןיא ןעבָאה ןעדיא ןענָאילימ ואוו טלעוו ַא ,ןעסַאר
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 טינ ךָאנ טָאה ןעמ עכלעוו ןעגעוו ץעזעג ןופ ץוש םעד רעטנוא םייה עיירפ ַא

 .ןעטייצ ענעי ןיא גנונהַא ןייק טַאהעג

 ףיוא ןע'סובמָאלָאק טעטיילגעב ןעבָאה עכלעוו עטייל איד ןופ ןעמענ איד

 עיונעג רעייז טינ וליפא ןוא ,ןעמוקעגנָא טינ זנוא וצ ןענייז עזייר עטשרע ןייז

 ןערהָאפעגטימ םהיא טימ ןענייז סע זַא ןָא ןעביג ןעטעטירָאהטיױוא עכנַאמ .להָאצ

 רעבָא .גיצניינ איוו רהעמ טינ זַא ןעגָאז ערעדנַא ,ןָאזרעּפ גיצנַאװצ טרעדנוה

 ענינייא ךיז ןעניפעג ןעבעילברעפ ןענייז ןעמענ ערעייז סָאו עטייל איד ןעשיווצ

 טייצ עצרוק ַא טפיוטעג ךיז טָאה רעכלעוו ,סעררָאט עד סיאול עכלעוו ןופ ,ןעדיא

 םִא זיא ,עטָאלפ ענעי ןופ טפַאשנַאמ איד ןיא ןעטָארטעגניירא זיא רע רעדייא

 (תימרא) שיאעדלַאכ ,שדוק ןושל ןענַאטשרעּפ טָאה סעררָאט .טסואוועב ןעטסעב

 ןעשיווצ רעשטעמלָאד רעד ןייז וצ ןערָאװעג ןעמונעגטימ זיא ןוא ,שיבַארַא ןוא

 עכלעוו וצ ןעידניא ןופ ןעלייהט ענעי ןופ ענערָאבעגנייא איד ןוא עדנעזייר איד

 ןופ ערעדנַא .םי םעד רעבירַא טעװ רע ןעוו ןעמוקנָא טלָאװעג טָאה סובמָאלָאק

 -עגנַָא זנוא וצ ןענייז ןעמענ ערעייז סָאװ עּפורג ענעי ןופ גנומַאטשבָא רעשידיא

 רעד ,איוואנעס ןופ ץעכנַאס ָאנירדָאר ,עללַאק עד ָאזנָאפלַא :; ןענייז ןעמוק

 .ָאקרַאמ (רעשדלעפ) טצרַא-דנואוו רעד ןוא לַאנרעב ָארטסעמ טצרַא

 אנעשוה םוא ,1499 רעבָאטקָא ןעט12 םעד ןערָאװעג טקרעמעב זיא דנַאל

 גערב םוצ ןערָאװעג טקישעגרעטנורַא זיא רעכלעוו סעררָאט עד סיאול ןוא ,הבר

 טימרעד זיא ,רענהָאװנייא איד טימ ןעדיירוצנעמַאזוצ ךיז רעטיילנעב ןייא טימ

 ןעדָאב ן'ףיוא ןעטערטעגפיורַא זיא רעכלעוו ןַאמ רעסייוו רעטשרע רעד ןעוועג

 סלַא טינ טלעטשעגסױורַא ךיז טָאה ץַאלּפ רעד איוו ױזַא .טלעוו עיינ איד ןופ

 -ייא רונ ,ןעכיירגרעד טלָאװעג טָאה סובמָאלָאק סָאװ ןַאכ ןעסיורג ןופ הכולמ איד

 -רעּפוק ןופ עסַאר עטסואוועבנוא ןַא טימ ,ןעידניא טסעוו ןופ ןעלזניא איד ןופ ענ

 ךיורבעג גינעוו רהעז ןעכַאמ טנעקעג ןעטרָאד סעררָאט טָאה ,ןעשנעמ עגיברַאפ

 לָאז רע זַא ןעגנולעג םהיא זיא סע איוו םעדכָאנ .סינטנעק-ךַארּפש ענייז ןופ

 םהיא ףיוא דנַאל עיינ סָאד טָאה ,ןעגידנעטשרעפ ייז טימ ןענעק זיא סע איוו ךיז

 רע ואוו ,ַאבויק ןיא טצעזעב ךיז טָאה רע ןוא ,קורדנייא ןעטוג ַא רהעז טכַאמעג

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .טבעלעגנ טָאה רע איוו גנַאל ױזַא ןעבעילברעפ זיא

 ןערָאװעג טיירּפשרעפ סע זיא םהיא ךרוד ןוא ,קַאבַאט טקעדטנע טָאה רעכלעוו

 ןעשיאערבעה ַא ןיא טָאה רע ןעוו זַא ךיוא טביולג ןעמ .טלעוו עטלַא איד ןיא

 טָאה רע סָאװ ףוע ןימ םעיינ םעד ןעבעירשעב ןעינַאּפש ןיא ָאנַאררַאמ ַא וצ ףעירב

 -עב םהיא רע טָאה ,(גידניא ןַא) טלעוו עיינ איד ןיא ןהעזעג לָאמ ןעטשרע םוצ

 זיא סעכלעוו (ב"כ קוסּפ 'י 'א םיכלמ העז) "יכת" ןעמָאנ םעד טימ טנעכייצ

 רעזעיד ןעכלעוו טימ ןעמָאנ םעד ,"יקריוט" ןיא ןערָאװעג טזיירגרעפ רעטעּפש

 .טלעוו עדנעכערּפש-שילגנע איד ןיא ןעפורעגנָא טרעוו לעניופ

 איד סָאד ןעביולג רעד זַא ןהעגייברַאפ ןיא ןעקרעמעב ךיוא ָאד ןעק ןעמ
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 איד ןענייז ,רענַאידניא ןעמָאנ םעד ןעגעירקעג ןעבָאה עכלעוו ,עטייל עטיור

 ןעטיירּפשרעּפ וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,לארשי ןופ םיטבש ןהעצ ענערָאלרעּפ

 ךָאנ דלַאב ,עכילטסייג ןוא עטרהעלעג סרעדנָאזעב ,עטייל ענעדעישרעפ ןעשיווצ

 זיא טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצבעיז ןופ ןעטימ ןיא .ַאקירעמַא ןופ גנוקעדטנע איד

 עגידנעטשְלָאפ א ןופ עלעטש ענידריוו איד וצ ןערָאװעג ןעביוהרע הנומא עזעיד

 טבילטנעפערעפ טָאה דונוָארָאהט ןעמָאנ םעד טימ רעדנעלגנע ןַא ןעוו ,עירָאעהט

 איד זַא טייקכילנײשרהַאו איד רעדָא ; ַאקירעמַא ןופ ןעדיא איד" : ךוב ןייז

 זיא טכיזנַא עזעיד .(1680 ןָאדנָאל) "עסַאר ענעי וצ ןערעהעג רענַאקירעמַא

 -עב םעד ייב עטרהעלעגנ ענענייא ערעזנוא ןעשיווצ ןערָאװעג טציטשרעטנוא

 ןעגיבלעז םעד רעביא ןעבעירשעג טָאה רעכלעוו ,לארשי ןב השנמ 'ר ןעטמהיר

 ןיא ןענעישרע זיא סָאו ?לעַארזיא עד ַאסנַארעּפסע" ןייז ןיא דנַאטשנעגעג

 .רהָאי ןעבלעז םעד םַאדרעטסמַא

 -רעדנואוו ןייז ןופ ןעטכירעב עטשרע ענייז ןעבעירשעג טָאה סובמָאלָאק

 ףעירב רעד .ץעכנַאס לעירבַאג ןוא לעגנַאטנַאס עד סיאול וצ גנוקעדטנע ערַאב

 ןעבעירשעג זיא ןוא ,1493 ירַאורבעּפ ןעט19 םעד טריטַאד זיא ןעטשרע םעד וצ

 -ַאנַאק איד ןופ רעדָא ןערָאזַא איד ןופ טנעהָאנ ,עזייר-קירוצ איד ףיוא ןערָאװעג

 .ןעלזניא ןעיר

 -ָאנ ןעט23 ןופ להעפעב ןעכילגינעק ַא ךרוד ןערָאװעג טמיטשעב זיא סע

 -ערט עכילגינעק איד רַאפ ןעריקסיפנָאק ןעלָאז עטמַאעב איד זַא ,1492 רעבמעוו

 ,ןעדיא וצ טרעהעג טָאה סָאװ םוהטנענייא ןעטרָאס עֶלַא רעמַאקדץַאש רעדָא ירושז

 זיא סָאװ רעדָא ,ןעמונעג ייז ייב ןעבָאה ןעטסירק סָאװ סעלַא ךיוא רעטנורַאד

 -רעפ ןעבעגעג טָאה סעזעיד .טלַאװעג טימ ןוא ךילצעזעגנוא ןערָאװעג ןעמונעגוצ

 ץרעמ ןעט23) עזייר עטייווצ סע'סובמָאלָאק רַאפ ןעלטימ עניטיינ איד ןע'דנַאניד

 להָאצ עסיורגנ ַא ןעבעירשעגרעטנוא ןעבָאה ןיגינעק איד ןוא גינעק רעד 3

 ,ַארָאמַאז ,ַאירָאס ןיא עטמַאעב עכילגינעק איד וצ ןעטפירש-להעפעב ענלעצנייא

 ןערָאװעג ןעליופעב ייז זיא סע עכלעוו ןיא ,טדעטש ערעדנַא עלעיפ ןוא סָאנרוב

 ןוא ענעדלָאנ ,ןעלַאטעמ עלעדייא איד ץיזעב רעייז ןיא ןעמהענ ךיילג ןעלָאז ייז

 זיא סָאװ ןעכַאז-הטרעוו ערעדנַא ןוא רענייטש-?עדע ,גנורעיצ ,םילכ ענרעבליז

 ןעינַאּפש ןופ ןרָאװעג ןעבירטרעפ ןענייז עכלעוו ןעדיא ןופ ןרָאװעג ןעמונעגקעוַא

 עזעיד סָאװ סעלַא ןוא ,לַאגוטרָאּפ ךָאנ טרעדנַאוװעגסיױא ןעבָאה עכלעוו רעדָא

 עֶלַא ןוא ,םיסונַא איד רעטנוא עטדנַאוװרעּפ ערעייז טיורטעגנָא ןעבָאה ןעדיא

 .ךילצעזעננוא ןעמונענוצ רעדָא ןענופעג ןעבָאה ןעטסירק סָאװ ןעכַאז עשידיא

 ןעפיוקרעפ וצ ?העפעב םעד ןעגנעירקעג עטמַאעב עכילגינעק איד ןעבָאה רעטעּפש

 -צַאש םעד וצ דלעג סעראַָאב סָאד ןעבעגוצרעביא ןוא עדנעטשנעגנעג עזעיד עֶלַא

 -ָאק ןופ ןעבַאגסיוא איד ןעקעד וצ ,ליוועס ןיא ָאלעניּפ ָאקסיסנַארפ רעטסיימ

 .ןָאיצידעּפסקע עטייווצ סע'סובמָאל
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 -רעד טנעידרעפ סָאװ ןעגנוריקסיפנָאק עזעיד ןופ לעיּפשייב סענלעצנייא ןַא

 -רעביא לָאז רע ַאמרעל עד ָאנידרַאנרעב וצ ?העּפעב רעד זיא ןערעוו וצ טנָאמ

 יבר סָאװ ןעכַאז ערעייהט ערעדנַא ןוא רעבליז ,דְלָאנ סָאד ן'ָאלעניּפ וצ ןעבעג

 -עגנָא לָאמַא ךיוא טייצ רענעי ןופ ןעטנעמוקָאד ןיא טרעוו רעכלעוו) םירפא

 רעטָאפ רעד ןעוועג טכיילליפ זיא רעכלעוו ןוא ,ןיַארפיבור ןוא ןיירפ יבַאר ןעפור

 ,סָאגרוב ןופ דיא רעטסכייר רעד ,(ךורע ןחלש ןופ רעסַאפרעפ ,ורַאק ףסוי 'ר ןופ

 יורפ איד ,ַאירָאזַא לעבַאזיא ייב ןעזָאלעגרעביא ןערעדנַאװסיוא ןייז רַאפ טָאה

 -הטרעוו ןוא גנורעיצ ,רעדיילק איד .ַארָאמָאז ןופ לענָארָאק ץענונ סיאול ןופ

 ןוא ןערָאװעג טפיוקרעפ ןענייז ןעדיא איד ןופ ןעמונעגוצ טָאה ןעמ סָאװ ןעכַאז

 טרעלקרע ןענייז ןענהָאמפיוא טנעקעג טינ ןעבָאה ןעדיא סָאװ תובוח איד ךיוא

 ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סע ןוא רעמַאקדץַאש םוצ ןעלַאפרעפ סלַא ןערָאװעג

 איד זַא טעטּפיוהעב טרעוו סע .ןעריטקעלָאקוצנייא ייז ןעלטימ עגניירטש רהעז

 -נימ ןעוועג זיא ןעגעירקעגנעמַאזוצ ןפוא ןעזעיד ףיוא טָאה ןעמ סָאװ עמוס

 ייווצ ןענעכערוצ ךָאנ ןעמ ףרַאד וצרעד ןוא ,סידעוװַארַאמ ןָאילימ סקעז סנעטסעד

 איד ןופ קלח ַא סלַא ןעגָארטענייב טָאה ליוועס ןופ ןָאיציזיוװקניא איד סָאװ ןָאילימ

 ןַא טול .ןערומ ןוא ןעדיא ןופ טסערּפרע טָאה איז עכלעוו ןעמוס עניזעיר

 עטנַאמרעד-ןעביוא איד ןיא ןערָאװעג ןעבעגעגסױרַא זיא סָאו רעדרָא רעדנַא

 -יוט ןהעצ איד ןע'סובמָאלָאק טלהָאצעב ךיוא דלעג סעזעיד ןופ ןעמ טָאה ,עטַאד

 ַא סלַא ןעכָארּפשרעּפ ןעבָאה ןעכרַאנָאמ עשינַאּפש איד סָאװ סידעװַארַאמ דנעז

 (*.דנַאל ןהעזרעד רעטשרע רעד טעוו סָאװ םעד וצ גנוניולעב

 -מָאלָאק רַאפ ןעמוקעג ןענייז סָאװ עדַאנגנוא ןוא ןעדייל ןופ געט איד ןיא

 ןעבעילבענ ץעכנַאס ןוא לעגנַאטנַאס ןענייז ,ןעגנוקעדטנע ענייז ךָאנ ןע'סוב

 ןעכילגינעק ןיא םהיא רַאפ ןעמונעגנָא טפָא ךיז ןעבָאה ןוא ,יירטעג םהיא וצ

 םעד רַאפ רעהירפ רהֶאי ַא ,1805 רהְאי ןיא ןעברָאטשעג ןענייז עדייב .ףיוה

 -עייז .ךילגעמ טכַאמעג ןעבָאה ייז גלָאפרע ס'ןעמעוו רעקעדטנע ןעכילברעטשנוא

 ןופ טסנעיד ןיא ןעלעטש עכיוה טעדיילקעב ןעבָאה ךַאלקינייא ןוא רעדניק ער

 .טאַאטש
 * א לֹא

 ןופ רעקעדטנע רעטמהירעב רעניצנייא רעד ןעוועג טינ זיא סובמָאלָאק

 ןופ ןערָאװעג ןעפלָאהעג טקערידניא ןוא טקעריד זיא רעכלעוו ןעטייצ ענעי

 ןעװעג ןיא עּפעל ןופ זָארטַאמ ַא רונ ןיילא סובמַאלַאק טינ זַא טכירעב ַא ָאד זיא סע (*
 ןוא "!דנַאל" ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ןעטייוו ןופ טּכיל ַא ןהעזרעד טָאה רעכלעוו רעטשרע רעה
 סָאװ גנוניולעב איד ןופ טלעדניוװשעגסיוא םהיא טָאה ןעמ זַא ןענופעגסיוא טָאה רע ;ןעוו סָאד-
 קעװַא זיא ןוא טסנעיד ןופ ןעיירפעב םהיא לָאז ןעמ טקריװעגסיוא רע טָאה ,טמוקעג טָאה םהיא
 םוצ טרהעקעגמוא ךיז ןוא םוהטנעטסירק ןופ ןעפרָאװעגּפָא ךיז טָאה רע ואװ ,ַאקירֿפַא ךָאנ
 ןעשידיא םוצ טניימ סָאד ביוא טעדלעמעג טינ רעבָא טרעװ סע .ןרעטלע ענייז ןופ ןעֶביולג
 . .ןעביולנ ןעשינ'דמחמ םֹוצ רעדא
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 רעכלעוו (1524 .שעג) ַאמַאג ַאד ָאקסַאװ רעמַאזיורג ןוא רעסיורג רעד .ןעדיא
 ןָאהטעג טָאה סובמָאלָאק איוו לעיפ ױזַא טעמכ לַאגוטרָאּפ רַאפ ןָאהטעג טָאה

 .-רעטנוא עגיטכיוו ענייז ןערהיפסיוא טנעקעג ךילרעווש טלָאװ ,ןעינַאּפש רַאפ

 -עג זיא ייז ןופ רענייא .ןעדיא ייווצ סנעטסעדנימ ןופ עפליה איד ןהֶא ןעגנומהענ

 רפס" ןופ רעסַאפרעפ רעד) ָאטוקַאז םהרבא רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד ןעוו

 ןופ ערעדנַא עלעיפ טימ ןעמַאזוצ זיא רעכלעוו (עקרעוו ערעדנַא ןוא "ןיסחוי

 -ַאק איד ךָאנ לַאגוטרָאּפ ךָאנ ןעינַאּפש ןופ קעװַא רעדעירב עכילקילגנוא ענייז

 ןייז ייב ןוא ָאַאָאי גינעק ייב ןח לעיפ טַאהעג טָאה רע ,1492 ןופ עפָארטסַאט

 ןעוועג בשיימ םהיא טימ ךיז טָאה רעטצעל רעד ןוא ,לעונַאמ םָאד ,רעגלָאפכָאנ

 רעיפ איד ַאמַאג ַאד ָאקסַאװ רעטנוא ןעקישסיורַא ןופ טיײקמַאזהטַאר איד ןעגעוו

 ייברַאפ געוו םעד ףיוא ןעידניא ןיא ןעמוקעגנָא ךָאנרעד ןענייז עכלעוו ןעפיש

 ַאזַא ןופ ןערהַאפעג איד טנעכערעגסיוא טָאה ָאטוקַאז ."ּפוָאה רוג ווָא ּפייק" םעד

 טרהיפעגכרוד ןעק ןַאלּפ רעד זַא גנוניימ ןייז ןעבענעג טָאה רע רעבָא ,עזייר

 לייהט רעסיורג ַא זַא ןעגניירב טעוו סָאד זַא האובנ איד טגָאזעג טָאה ןוא ,ןערעוו

 עשיזעגוטרָאּפ איד ןופ טפַאשרעה איד רעטנוא ןערעוו טכַארבעג לָאז ןעידניא ןופ

 ןוא ןעדנופרע טָאה רע עכלעוו ןעטנעמורטסניא איד ןוא עקרעוו ענייז .ןיורק

 איד ןופ גנורהיפכרוד איד וצ ןענָארטעגייב ןעבָאה ךיורבעג ןיא טכַארבעגניירא

 ןיא איוו ױזַא .רעקעדטנע ערעדנַא ןוא ַאמַאג ַאד ָאקסַאו ןופ ןעננומהענרעטנוא

 -עגקעװַא רעדנעזייר רעזעיד ךיוא זיא ױזַא ,ןעינַאּפש טימ לַאפ סע'סובמָאלָאק

 ןעבעירטרעפ ןענייז ןעדיא איד ןעוו רהֶאי םעד ןיא םי ןעטייוו ן'רעביא ןערהָאפ

 רע ןעוו .(1497) טקישעגסױרַא םהיא טָאה עכלעוו דנַאל םעד ןופ ןערָאװעג

 רע ואוו ,סינוט ןיא רעטלעגָאוװרעפ ַא ןעוועג ָאטוקַאז זיא ןעמוקעג קירוצ זיא

 רע שטָאח ,רעדעירב ענעבעירטרעפ ענייז ןופ ?ייהט ַא טימ ןעמַאזוצ קעװַא זיא

 טָאה ?אנברבא איו עדַארג ,לַאגוטרָאּפ ןיא ןעביילב טנעקעג ךילניײשרהַאװ טָאה

 .ןעינַאּפש ןיא ןעביילב טנעקעג

 ייב טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע ןעוו ,ַאּפָארייא ךָאנ עזייר-קירוצ ןייז ףיוא

 ןופ גערב םעד ןענעג} ַאָאנ ןופ ליימ גיצכעז ,דיוועשנַא ?עזניא םעניילק םעד

 ןעטייווצ םעד טימ טנעגעגעב ךיז ָאמַאג ַאד ָאקסַאװ טָאה ,(ןעידניא ,רַאבַאלַאמ

 א .לַאנוטרָאּפ רַאפ ןוא םהיא רַאפ ךילצינ רהעז ןרָאװעג זיא רעכלעוו ןעדיא

 ףיש ןייז וצ ןעמוקעגוצ זיא דרָאב ןעסייוו ןעגנַאל ַא טימ רעעּפָאריײא רעכיוה

 םעד ,ַאיַאבַאפ ,ןעררעה ןייז ןופ ןערָאװעג טקישעג זיא רע .לעפיש עניילק ַא ןיא
 ןעדמערפ םעד טימ ןעלדנַאהרעטנוא וצ ,ַאָאנ ןופ גינעק ןעשיבַארַא רעדָא ןעשירומ

 -עג טָאה רעכלעוו דיא ַא ןעוועג זיא ןַאמ רעטְלַא רעכיוה רעזעיד .ןעדנעזייר

 -לע סעמעוו ,ַאדַאנַארג ןופ ,ןעטּפיוהעב ערעדנַא איו רעדָא ,ןעזָאּפ ןופ טמַאטש

 רעדעיוו ערעדנַא .לארשי ץרא ןוא ייקריט ךָאנ טרעדנַאוװעגסיױא ןעבָאה סע ןרעט

 ץַאלּפ ןעכלעוו ןופ ,ןעטּפיגע ,עירדנַאסקעלַא סלַא טדָאטש-סטרובעג ןייז ןָא ןעביג



 19 רַאּפסַאג דיא רעד ןוא ַאמַאג ַאד ָאקסַאװ

 ןוא ןעיבַארַא ןיא ַאקקעמ ךָאנ םי ןעטיור רעדָא ףוס םי ן'רעביא קעװַא זיא רע

 ןערָאװעג ןעטלַאהעג טייצ עגנַאל ַא ןעטרָאד זיא רע .ןעידניא ְךָאנ ןעטרָאד ןופ

 -דַא רעדָא רָאמ ַאַאטיּפַאק רעד ןערָאװעג רע זיא ךָאנרעד ,רענעגנַאפעג ַא סלַא

 .ַאיַאבַאס גינעק ייב לַארימ

 ןופ טייוו ױזַא ןערעה וצ דיירפ טימ לופ ןעוועג ןענייז ןעזעיגוטרָאּפ איד

 ןעמ רעבָא .(שינַאּפש) ערעייז וצ ךילנהע ױזַא זיא סָאװ עכַארּפש ַא םייה רעד

 "עג םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ןָאיּפש ַא זיא רע זַא ןעוועג דשוח דלַאב םהיא טָאה

 סע איו -- ןוא ןָאיצידעּפסקע איד טימ ןערהָאפוצטימ גנוגינייּפ ךרוד ןעגנואווצ

 -נעטסירק ןעמהענוצנָא -- ןעטייצ ענעי ןיא ךילדנעטשרעפטסבלעז ןעוועג זיא

 ןעמָאנ ןייז ןוא רעטָאפ-ףיוט ןייז ןעווענ זיא ַאמַאנ ַאד ָאקסַאװ לַארימדַא .םוהט

 ,סַאידניא סַאל עד רַאּפסַאג רעדָא ַאמַאג ַאד רַאּפסַאג סְלַא זנוא וצ ןעמוקעגנָא זיא

 ייב ןעוועג ןח אשונ טָאה רע ואוו ,לַאנוטרָאּפ ןיא ןערָאװעג טכַארבעג זיא רע

 ַאד ָאקסַאװ רַאפ עטסנעיד ערַאבצעשנוא טעטסיילעג טָאה" ןוא לעונַאמ גינעק

 . -לֵא ָארדעּפ טימ ןערהָאפעגטימ זיא רע ."סרערידנַאמָאק ערעטעּפש ןוא ַאמַאג

 -נוא איד וצ טרהיפעג טָאה עכלעוו ןָאיצידעּפסקע איד ףיוא לַארבָאק ץערַאװ

 ןופ הנידמ עסיורג ענעי עכלעוו בעילוצ ,ןעיליזַארב ןופ גנוקעדטנע עגיגנייהבַא

 קירוצ גידנערהָאפ .ץניווָארּפ עשיזעגוטרָאּפ ַא ןערָאװעג זיא ַאקירעמַא םורד

 ןעמעוו ךָאנ ןַאמ םעד ,ישטוּפסעװ ָאנירעמַא טימ ןעפָארטעג ךיז רַאּפסַאג טָאה

 םהיא ןופ טָאה ָאנירעמַא .ַאקירעמַא ןעמָאנ םעד ןעגעירקעג טָאה טלעוו עיינ איד

 -ייר ןוא רענעק-ךַארּפש ַא סְלַא םהיא טנָאמרעד ןוא טפנוקסיוא לעיפ ןעגעירקעג

 עכילרעניא איד ןעגעוו ?עיפ רהעז סייוו ןוא ןעיורטוצ טנעידרעפ סָאװ רעדנעז

 .עידניא ןופ ןעדנעגעג

 ןיא ןָאיצידעּפסקע רעדנַא ןַא ףיוא רעטָאפ-ףיוט ןייז טעטיילגעב טָאה רע

 יירטעג ןעבעילבעג זיא איז .ןעידניא ,ןישָאק ןיא יורפ ןייז ןענופעג טָאה ןוא 9

 םוצ ךיוא ןוא טרהיפעגקעווַא םהיא ןעבָאה רעזעיגוטרָאּפ איד טייז ןַאמ רהיא וצ

 רעכיזנוא רַאפ ןעטלַאהעג סע ןעבָאה עדייב זַא טנייש סע רעבָא ,םוהטנעדוי

 ןערהָאפעג רעדעיװ זיא רַאּפסַאג .ןערהָאפטימ םהיא טימ רעטציא ָאז איז זַא

 ןעטשרע םעד ןופ רעטיילנעב איד ןופ רענייא סלַא 1805 רהָאי ןיא ןישָאק ןיא

 ,ָארייהניּפ ןיטרַאמ .רד ןופ ןהוז ַא ןעוו ,ןעידניא ןופ גינעק-עציוו ןעשיזעגוטרָאּפ

 ךיוא זיא ,ןָאבסיל טדָאטש טּפיוה איד ןופ טכירעג ןעטסכעה ןופ רעטכיר םעד

 טימ לופ ןעטסַאק א טרהיפענטימ טָאה ָארייהניּפ רעגנוי רעד .ןערהָאפעגטימ

 טייצ עצרוק ַא טימ ןענייז עכלעוו לַאנוטרָאּפ ןופ ןעלוש איד ןופ הרות ירפס

 איד טפיוקרעפ םהיא רַאפ טָאה יורפ ס'רַאּפסַאנ .ןערָאװעג טרעטשוצ רעהירפ

 ,"ןעלוש עשידיא עלעיפ ןעוועג ןענייז סע ואוו"7 ןישָאק ןיא םירפס ענילייה

 רעד .הרות ירפס ןהעציירד רַאפ סָאדַארַאּפ דנעזיוט רעיפ ןעגעירקעג טָאה ןוא

 -צַאש ןעכילגינעק םעד רַאפ דלעג סָאד טריקסיפנָאק רעטעּפש טָאה גינעק-עציוו
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 טייהנעגעלעגנַא עצנַאנ איד ןעגעוו טכירעב ַא טקישעגקעוַא טָאה ןוא ,רעמַאק

 .ןָאבסיל ךָאנ

 סנָאפלַא ,ןעידניא ןופ רָאנרעװַאנ ןוא רידנַאמָאק רעשיזעגנוטרָאּפ רעדנַא ןַא

 ןייז ןופ עפליה עלָאפהטרעוו ןוא טפנוקסיוא לעיפ ןענעירקעג טָאה ,קרעקובלַא'ד

 וצ ךיז טסולפנייאעב טָאה רע ןעמעוו ,ןעיליטסַאק ןופ ןעדיא ַא ,רעשטעמלָאד

 -ובלַא'ד ָאקסיסנַארפ ןעמָאנ םעד ןעמהענוצנָא ןוא םוהטנעטסירק םוצ ןערהעקעב

 -ער ןייז ןעטיבעג ךיוא טָאה עפעסוה רעדָא ָאפוק רבח ַא ס'ָאקסיסנַארפ .קרעק

 דלַאב טָאה רע רעבָא ,ןָאבסיל טכוזעב טָאה ןוא ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא ןָאיגיל

 ,ןעטּפינע ,ָאריַאק ךָאנ ןעפָאלטנַא זיא ןוא רהַאפעג ןיא זיא רע זַא טקעדטנע

 .דיא ַא ןערָאװעג קירוצ ךילטנעפע זיא רע ואוו



 2 לעטיּפַאק

 ןיא טפַאשרעה עשינַאּפש רעטנוא רעריטרַאמ עשידיא עטשרע איד

 .טלעוו עיינ איד

 עטשרע איד ןעוועג ןענייז ןרעטלע ערעייז ןופ ןעסירעגקעװַא טָאה ןעמ עכלעוו רעדניק
 ךיז טגנַאפ םלעוו עיינ איד ןיא עטכישעג עשידיא --ןעטנַארגימיא עשידיא

 טסייה סָאד ,ךיז טגידנע ןעינַאּפש ןיא עטכישעג עשידיא איד ואוו ןעטרָאד ןָא
 רעטייווצ רעד פיליפ ,רעטפניפ רעד לרַאק רעזייק-- ןָאיציזיװקניא איד טימ

 ןעדיא טימ ןעמַאזוצ טגלָאפרעפ ןערעוו רענַארעהטול--- רעטירד רעד ּפיליפ ןוא

 ,ןָאיציזיװקניא איד ןופ ץעועג איד ןופ גנולעטשנעמַאזוצ -- רענ'דמחמ ןוא

 .טלעוו עיינ איד רַאפ עלהעפעב עלעיצעּפש ערהיא ןוא

 ןענייז ןעדיא איד זַא ?עטיּפַאק ןעגירעהירפ םעד ןיא ןהעזעג ןעבָאה רימ

 ןעוו טייצ רעד ןיא עדַארג לַאגוטרָאּפ ןוא ןעינַאּפש ןופ ןערָאװעג ןעבעירטרעפ

 -עכָארּפשעגסיױא ןופ עפליה ?עסיב עטכער ַא טימ ,ןעבָאה רעדנעל עדייב עזעיד

 ןופ ןערָאװעג ןענייז ןוא טלעוו עיינ איד טקעדטנע ,ןעדיא עטרהעקעב ןוא ענ

 ןופ טייוו ױזַא ןייז טנעקעג טינ רעבירעד טָאה ךַאז ןייק .םיתב ילעב איד רהיא

 איוו ,ןעטייצ ערעטסניפ ענעי ןיא ןעדיא ןופ ןעגנונפָאה איד ןוא ןעקנַאדעג איד

 עטשרע איד ןייז ,טפנוקוצ עטייוו ַא ןיא ,לָאמַא טעוװ ַאקירעמַא זַא עעדיא איד

 ןוא טכער-רענריב עלופ ןעדיא ערהיא ןעבעג טעוװ עכלעוו הנידמ עכילטסירק

 טרעדנוה רהעפעגנוא ןופ טייצ איד רַאפ .ץעזעג םעד רַאפ טייהכיילג עטולָאסבַא

 טינ ריא רענעכָארּפשעגסױא ןייק טָאה גנוקעדטנע איד ךָאנ רהֶאי גיצפופ ןוא

 ,ןעדיא עמייהעג איד וליפא ןוא ,ַאקירעמַא ןופ ןעדָאב םעד ןעטערטעב וצ טגַאװעג
 איד ןיא רהַאפענ ןיא ?עיפ ױזַא ןעוועג ןענייז ,םיסונַא רעדָא סָאנַארַאמ איד

 -רעה ס'ןעמעוו רעטנוא רעדנעל-רעטומ איד ןיא איוו סעינָאלָאק עטעדנירגעג-יינ

 .טייצ עגנַאל ַא ןעבעילבעג ןענייז ייז טפַאש

 ןעוועג ןענייז טלעוו עיינ איד ןיא ןעטנַארגימיא עשידיא עטשרע איד

 ןרעטלע ערעייז ןופ סמערַא איד ןופ ןעסירעגקעװַא טָאה ןעמ עכלעוו רעדניק

 -לָאפרעפ וצ ןעביוהעגנָא ךיוא ייז וליפא טָאה ןעמ ןוא ,שוריג ןופ טייצ רעד ןיא

 -עג ןעבָאה עכלעוו םיסונא איד .ןעסקַאוװעגסיױוא ןענייז ייז איוו לענש ױזַא ןעג

 ךֶאנ דלַאב ןעבָאה ןעטייצ עהירפ ענעי ןיא ַאקירעמַא ןיא טלקמ םוקמ ַא טכוז
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 רעייז טכַאמעג ןעבָאה עכלעוו ןעגנונלָאפרעפ ןופ ןערוטנענַא ענעי טכַארבעג ךיז

 רהעמ ַאקירעמַא ןיא ןעפערט רימ .םייה עטלַא איד ןיא טסַאל ַא רַאפ ןעבעל

 איוו ןעגנוגנידעב עבלעז איד טעמכ גנוקעדטנע רהיא ְךָאנ רהֶאי טרעדנוה איוו

 ןופ עטכישעג איד ואוו .ןעננוזייווסיוא איד ךָאנ לַאגוטרָאּפ ןוא ןעינַאּפש ןיא

 ןעטרָאד -- גנילרעזייק .רד טגָאז -- ךיז טגידנע ןעינַאּפש ןיא ןעדיא איד

 ןָאיציזיווקניא איד .ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד ןָא ךיז טגנַאפ

 -נעדוי ןופ רעגנייהנַא איד ןופ עירָאטפיה איד ןופ לעטיּפַאק רעטצעל רעד זיא

 ןיא ?עטיּפַאק רעטשרע רהיא ןוא ,לעזניא-בלַאה ןעשיאענעריּפ םעד ףיוא םוהט

 טנעקעג גינעוו ױזַא ןעבָאה ןעטסירק עיינ איד .ערעפסימעה עכילטסעוו איד

 ןעבָאה ייז .עטלַא איד ןיא איוו טלעוו עיינ איד ןיא ןעביולג רעייז ןעטלַאהעב

 -יוטשרע טימ ןרעטלערָאפ עשידיא ערעייז ןופ הנומא איד ןָא ןעטלַאהעג ךיז

 טינ זיא סע ; תונשקע ערַאברעדנואוו טימ ןענָאז ןעק ןעמ ,טייקטסעפ עדנענ

 -יא ןופ ךַאלקינייא-רוא רעדָא ךַאלקינייא זַא גנוריסַאּפ ענעטלעז ןייק ןעוועג

 םענעי ןעגעלפ ןוא ,טפַאהנעסיוװעג רהעז תבש טיהעג ןעבָאה רעריטרַאמ עשיד

 ערעסעב ןעגָארט ךיוא ןוא ךילנעמ איוו טייוו ױזַא טײברַא ןופ ןעטיהּפָא ךיז גָאט

 ןעטסַאפ ןעגעלפ ,םיבוט םימי עשידיא איד ןערעייפ ךיוא ןענעלפ ייז .רעדיילק

 ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה ייז .ןיד ןעשידיא ן'ךָאנ ןעהטַארייה ןעגעלפ ןוא רוּפכ םוי

 -נהעצטכַא ןיא איוו טעּפש ױזַא ןעטילעג םהיא רַאפ ןעבָאה ןוא ןעביולג רעייז ןָא

 -עגרעביא זִיא ןָאינילער עשידיא איד זַא טניימ סעכלעוו ,טרעדנוהרהָאי ןעט

 -עיז םוצ זיב ןערָאװעג ןעטלַאהרע ןוא רעדניק וצ ןרעטלע ןופ ןערָאװעג ןעבעג

 -ענ טנערברעפ ןענייז עלעיפ .ןעגנוביירטרעפ איד ךָאנ רוד ןעטכַא ןוא ןעטעב

 איד ןופ ןעסינגנעפעג איד ןיא ןעברָאטשעג ןענייז רעדָא דייהרעגידעבעל ןערָאװ

 -ענ טקישעגקעװַא ןענייז ערעדנַא עלעיפ ;טלעװ עיינ איד ןיא ןָאיציזיוװקניא

 טרעפּפָאעג ןעטרָאד ןעבָאה ןוא לַאנוטרַאּפ ןוא ןעינַאּפש ךָאנ זייוו-ןעּפורג ןערָאװ

 ערעייז .ןָאבסיל רעדָא ַארָאװע ,ָאדילָאט ,ליוועס ןיא רעריטרַאמ סלַא ןעבעל רעייז

 עצנַאג רעייז ןיא טלעוו רעד רַאפ ןעניישרע ןַאד טשרע ןעלעוו תורובגנ עזעיגילער

 -רַא איד ןיא ןעטנעמוקָאד ןופ לַאירעטַאמ עסַאמ עניזעיר איד ןעוו טייקסיורג

 םי טייז רעזעיד ןופ רעצעלּפ ערעדנַא ןוא לַאנוטרָאּפ ןוא ןעינַאּפש ןופ ןעוויכ

 דנַאב ןעטייווצ "סנעשייקילבָאּפ" העז) .טײברַאעגסיױא ןוא טריטרַאס ןערעוו טעוװו

 .(18 עטייז

 טסואוועג טינ גנוקעדטנע רעד ךָאנ טונימ עטשרע איד ןופ טעמכ טָאה ןעמ

 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא עמייהעג איד טָאה ןעמ ןוא ,ַאקירעמַא ןיא ץנַארעלָאט ןופ

 ,אסָאנַארַאס ןופ ץעכנַאס ןַאוי .הור ןייק ןעבָאה ןעזָאלעג טינ טצעזעב ןעטרָאד ךיז

 ןעוועג זיא ,רעריטרַאמ סֵלַא ןערָאװעג טנערברעפ זיא סָאװ םענייא ןופ ןהוז רעד

 -עינער עשינַאּפש איד ןופ סינביולרע איד ןענעירקעג טָאה רעכלעוו רעטשרע רעד

 -ַאזיא טָאה 1809 ןיא .רעדנעל עטקעדטנעייינ איד טימ ל?עדנַאה ןערהיפ וצ גנור



 28 םיסונא עשינַאידניא ןוא עשידיא

 ,ןעטשרעג ,ץייוו טימ ןעדָאלעג ןעפיש ףניפ ןערהיפוצסיורַא טביולרע םהיא ַאלעב
 ןיא לעזניא רעד ,ןעינַאּפש-ןיילק) ַאלָאנַאּפסע ְךָאנ תורוחס ערעדנַא ןוא דרעּפ

 יטיאייה ןעקילבוּפער איד רעטציא ךיז ןעניפענ סע ןעכלעוו ףיוא ןעידניא טסעוו

 ןעגעירקעג רעדעיוװ רע טָאה 1804 ןיא .גנולהָאצּפָא ןופ יירפ (ָאננימָאד ןַאס ןוא

 ןעדיא עמייהעג ערעדנַא .הנידמ ענעי ְךָאנ הרוחס ןעריטרָאּפסקע וצ סינביולרע ןַא

 -ַאז ןעבָאה ערעדנַא ,טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןוא רעצעלּפ עיינ איד ךָאנ קעװַא ןענייז

 םעד איוו הירפ ױזַא רעבָא .טסנעיד ןעכילטנעפע ןיא ןעלעטש ןעגעירקעג רַאג

 ןיגינעק ,רעטכָאט ס'ַאלעבַאזיא סָאװ רענעלּפ ןופ ןיוש רימ ןערעה 1811 רהָאי

 ןופ ךַאלקינייא איד ןוא ןהיז איד" ןעגעג טכַאמענ טָאה ,ןעיליטסַאק ןופ ַאננַאוװי

 םענעי ףיוא רעטמע-סגנורעיגער טעדיילקעב ןעבָאה עכלעוו "עטנערברעפ איד

 פהעפעב ַא ךרוד ןערָאװעג טרילבַאטע ןעטרָאד זיא ןָאיציזיוװקניא איד .לעזניא

 ָאגעיד ןעוועג זיא תונברק עטשרע ערהיא ןופ רענייא ןוא ,רהָאי םענעי ןופ

 ענייז זַא טלייצרעד ןעבָאה תודע ייווצ ןעמעוו ףיוא ַאדעמַארַאב ןופ ַארעלַאבַאק

 ןיא טכירעג-סנָאיציזיוװקניא םעד ןופ ןערָאװעג טלייהטרוארעפ ןענייז ןרעטלע

 .ןעינַאּפש

 ,סָארענזיס עד סענעמיכ לַאנידרַאק ,ןעינַאּפש ןופ רָאטיזיוװקניא-טּפיוה רעד

 ,ַאבויק ןופ ףָאשיב ,ָאדעוװעק ןַאוי ַארפ טנענרע 1816 יַאמ ןעטעבעיז םעד טָאה

 -ירעמַא-שינַאּפש ןופ ךיירגינעק איד רַאפ רעטערטרעפ רעדָא טַאנעלעד ןייז סּלַא

 עטמַאעב עכלעזַא ןעביילקוצסיוא ןיילא טכער סָאד ןעבעגעג םהיא טָאה ןוא ,אק

 רעזייק .סָאנַארַאמ איד ןעגיליטרעפ וצ ןוא ןעכוזוצפיוא גיטיינ ןייז טעוו סע איוו

 -עזעוועג ןייז ןופ סינביולרע איד טימ טָאה (1900--1898) רעטפניפ רעד ?רַאק

 ןופ רָאטיזיוװקניא-סיורג רעשידנעלָאה רעד ,ןַאירדַאה לַאנידרַאק ,רערהעל םענ

 רעד ןַאירדא רעדָא ןַאירדַאה) טסּפַאּפ ןערָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ןָאנַארַא

 םעד ?העפעב ַא ןעבענעגסױורַא ,(1823 ןוא 1822 ןערהָאי איד ןיא ,רעטסקעז

 םעד ,ָאסנַאמ ָאסנָאפלַא ןעבעילקעגנסיוא טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,1820 יַאמ ןעט5

 לַאיצניװַארּפ-עציוװ םעד ,ַאוָאדרָאק עד ָארדעּפ ןוא ,ָאקיר ָאטרָאּפ ןופ ףָאשיב

 ןעגנוציזעב עשינַאּפש איד רַאפ ןערָאטיזיוװקניא סלַא ,רענַאקינימָאר איד ןופ

 .סוניקוא םי ןופ ןעלזניא איד ןוא סעידניא איד סלַא טנעכייצעב טָאה רע עכלעוו

 יד ןופ רעּפָא עניצנייא יד ןעוֶועג טינ ןעדיא עמייהעג יד ןענייז גנאפנָא ןיא

 -יווצ להָאצ ןיא עטסרהעמ איד טינ וליפא ןוא ,ןָאיציזיוװקניא יד ןופ ןעגנונלָאפרעפ

 -לעוו ,דנאל ןופ ענערָאבעגנייא עשרענעיד-ןעצעגנ עלעיפ ןעוועג ןענייז סע" .ייז ןעש

 עגיטכעמ איד ךרוד םוהטנעטסירק םוצ ןערָאװעג טרהעקעב דלַאװעג טימ ןענייז עכ

 ןעבעילבעג ןעגעווטסעד ןופ ןענייז עכלעוו רעבָא ,עכריק עשינַאּפש איד ןופ דנַאה

 ערעייז טיהעגנּפָא ןעבָאה ןוא ןעביולגנ ןעגנילָאמַא רעייז וצ יירטעג ןעצרַאה ןיא

 גנופָארטשעב ןוא גנוקעדטנע רַאפ ארומ איד איוו טייוו ױזַא םינהנמ עשינרייה

 -ניא איד ןעגעג ןערָאװעג ןעגנַאגעב ןענייז תוחיצר עשלעפייט ."טביולרע טָאה
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 -רעדיוש איד ןוא ,ןָאיגילער עכילטסירק איד ןופ ןעמָאנ ןיא םיסונַא עשינַאיד

 -קילגנוא איד ןופ ?הָאצ עסיורג ַאזַא טעטכינרעפ ןעבָאה ןעגנוגלָאפרעפ עטפַאה
 ייז זַא ןהעזעגנייא ןעבָאה ןיילא ןענַאריט איד זַא ,רענהָאװנייא עטיור עכיל

 סָאװ גנורעקלעפעב עצנאג איד ןעגיליטרעפ טינ ןעליוו ייז ביוא ןערעהפיוא ןעזומ

 .ןענופעג ןעבָאה ייז

 -ענ טכַאװשענּפָא ךיוא ןעינַאּפש ןיא רעבָא זיא ןיילא ןָאיציזיוװקניא איד
 רעזייק ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד ןופ גנורעיגער איד ןופ טייצ רעד ןיא ןערָאװ

 טָאה רעכלעוו ַאלעבַאזיא ןוא דנַאנידרעפ ןופ ?לעקינייא רעד ,ןעטפניפ םעד לרַאק

 רעדעיוו טָאה איז .ןעננוציזעב עשינַאקירעמַא ןוא עשינַאּפש ערעייז טנשרי'עג

 עשיטַאנַאפ איד רעטנוא ןעטפערק עיינ טימ לופ ןערָאװעג זיא ןוא טבעלענפיוא

 רעכלעוו (1827--1598) ,ןעטייווצ םעד ּפיליפ גינעק ,ןהוז ןייז ןופ טפַאשרעה

 טָאה רעטָאפ ןייז איוו םעדכַאנ 1890 ןיא ןָארט ןעשינַאּפש םעד ףיוא ףױרַא זיא

 -יזיווקניא איד ןופ ץעזעג איד ןענייז גנורעינער עיינ איד רעטנוא .טקנַאדענּפָא

 רעדָא סקעדָאק) "דואק" ַא ןופ םרָאפ איד ןיא ןערָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ ןָאיצ

 ןעטייווצ םעד דירדַאמ ןיא ל?עיציּפָא ןערָאװעג ןעבעגעגסױרַא ןענייז ןוא (ךובצעזעג

 -עגקעוַא זיא דוָאק םעיינ םעד ןופ עיּפָאק עטקורדענ ַא .1801 רעבמעטּפעס

 םעד טריטַאד ,טנעמוקָאד רעדנַא ןַא .1809 ןיא ַאקירעמַא ךָאנ ןערָאװעג טקיש

 עד ָאנעיד לַאנידרַאק ןופ ןערָאװעג ןעבעגעגסױרַא זיא ,1809 רַאורבעפ ןעטפניפ

 -נוא ,תוסרוקיּפא ןעגעג רָאטיזיוװקניא ןעשילָאטסָאּפַא-לַארענעג" םעד ,ַאזָאניּפס

 -עיַאמ ענייז ןיא ןערָאטיזיוװקניא איד וצ ,ןעביולנ ןופ לַאפּפָא ןוא טעטילַארָאמ

 איד ןוא ןעינַאּפשײינ ,(ורעּפ) וריּפ ןופ ןעצניוװָארּפ ןוא ןעטפַאשרעה ס'טעטס

 רעמיהטּפָאשיב ןוא ןעצניווָארּפ ערעדנא איד ןוא אדנאנארג ןופ ךיירגינעק עיינ

 ןיא ןעגנולײהטּפָא גיצרעיפ ןופ טהעטשעב ,"םי ןעסיורג ןופ סעידניא איד ןופ

 ױזַא איוו גנונדרָא עכילטכירעג ןוא םיללכ איד ןעבעירשעב טרעוו סע עכלעוו

 ןַאהטַאנ ןַאקלע ןופ ץַאזפיוא םעד העז) .ןעלדנַאה ףרַאד ןָאיציזיוװקניא איד

 איד ןופ דנַאב ןעטפלעווצ ןיא ,ורעּפ ןיא ןָאיציזיװקניא איד רעביא רעלדַא

 .(8---34 "סנעשייקילבָאּפ"

 סָאװ ןעלהעפעב ענײימעגלַא איד טעטלַאהטנע טנעמוקָאד רערעטעּפש ַא

 םעד ןוא (טסָאּפ) ץנעל ןופ גַאטנָאז ןעטירד םעד ןערעוו ןעזעלעגרָאפ ןעפרַאד

 רעדעי (םרח ַא סא טפור ןעמ ןעו) ַאמעהטַאנַא ןופ גַאטנָאז ןעטרעיפ

 םענעי ןופ טדעטש עלַא ןיא ןוא ַאמיל ןופ לַארדעהטַאק ןיא רֶהֶאי ןעטירד

 ,1041 ְךֶאֹנ טייצ עצרוק ַא ןיילא ורעּפ ןיא ןערָאװעג טקורדעג זיא ,טקירטסיד

 ןערעהעג סָאװ רעצעלּפ איד ןופ ןעמענ איד טנעכייצרעפ ןעטרָאד זיא סע ןוא

 ןערָאטיזיוװקניא איד ,רימ" : זיא גנַאפנָא רעד .טייקרַאבסטכירעג ענעי רעטנוא

 טדָאטש איד ןיא ןעביולג ןופ לַאפּפָא ןוא טעטילַארָאמנוא ,תוסרוקיּפא ןעגעג

 סָאל ןופ םוהטפָאשיבצרע איד טימ (ַאמיל) סעייר סָאל ןופ םוהטפָאשיבצרע ןוא
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 -ַאּפ ,ַאטַאלּפ ַאל עד ָאיר ,ָאקזוק ,ָאטיוװק ןופ רעמיהטּפָאשיב איד ןוא סַאקרַאש

 (ַאיוילָאב) זַאּפ ַאל ,ילישט ןיא ןָאישּפעסנָאק ןוא ָאגַאיטנַאס ,ןַאמוקוט ,ייאוגַאר

 -יזעב עֶלַא ןוא ,ָאליסקורט ,ַאּפיגורַא ,ַאגנַאמַאונ ,אררעיס ַאל עד זורק ַאטנַאס

 -יוא עכילנינעק איד ןוא גנורעיגער עכילגינעק-עציוו איד ןוא ילישט ןיא ןעגנוצ

 -טסירק עיינ ַא ןופ ןעמָאנ םעד רימ ןעניפעג טנעמוקָאד ןעזעיד ןיא ."סַאיצנעיד

 לַאפּפָא ןוא תוסיוקיּפא רַאפ ןערעוו טגלָאפרעפ ךיוא ףרַאד סָאװ עטקעס עכיל

 וצ טנַאקעב ןעוועג ןענייז סָאו עגיביולגנוא איד טימ ןעמַאזוצ ןעביולג ןוּפ

 -ניירא רעטציא ןערעוו רענַארעהטול .ןעטייצ ערעהירפ ןופ ןָאיציזיוװקניא איד

 ןעשיווצ .רענ'דמחמ איד ןוא ןעדיא איד ךָאנ ,עגידניז איד ןעשיווצ טנעכערעג

 ןערעוו ךילרהעפעג סלַא ןעטָאברעּפ ןערעוו סָאװ ןעגנוריווַארג ןוא רעכיב איד

 סַאילביב" ,םיסרוקיּפַא ערעדנַא ןוא רעהטול ןיטרַאמ ןופ רעכיב איד טנָאמרעד

 סָאװ רעכיב ערעדנַא ןוא (ךארּפש-סגנאגמוא ןיא לעביב איד) "סנַאמָאר ןע

 -קניא איד ןופ ןעגָאלַאטַאק ןוא ןערָאזנעצ איד ןופ ןערָאװעגנ ןעטָאברעפ ןענייז

 ,ןעריא ןענעקרעד וצ ױזַא איוו ןעננוביירשעב עגנַאל ןעמוק ןַאד .,ןָאיציזיװ

 סָאד טנעכייצעב טרעוו עטשרע איד ןופ לַאפ ןיא ; רענַארעהטול ןוא רענ'דמחמ

 סלַא טכַאמעג םעד ףיוא טרעוו סָאוװ הכרב איד ןוא ןייוו הרשכ ןופ ןעקנירט

 .דיא ַא זיא סע רעוװ ןעניפעגסיוא ןעק ןעמ ןעכלעוו ְךָאנ םינמיס איד ןופ םענייא

 עסיורג ןיא ַאקירעמַא ְךֶאֹנ ןעמוקעג ןענייז סָאנַארַאמ זַא רעבָא טנייש סע

 רעד ּפיליפ ןהוז ןייז .ןעטייווצ םעד ּפיליפ ןופ טייקנניירטש עלַא ץארט ,ןעסַאמ

 טכוזעג טָאה ,1898 ןיא טנשרי'עג םהיא טָאה רעכלעוו (1878--1621) ,רעטירד

 גנַאפנָא ןיא טָאה ןוא טלעוו עיינ איד ךָאנ גנורעדנַאוװסיױוא רעייז ןערעדניהרעפ וצ

 : ?העפעב ןעדנעגלָאפ ןעבעגעגסױרַא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ

 עטנעהָאנ איד ןיא זיא 'רעכלעוו רענייק זַא ןעמיטשעב ןוא ןעלהעפעב רימ"

 ,רומ ַא רעדָא דיא ַא יַאס ,ןָאיגילער עגילייה רעזנוא וצ ןערָאוװעג טרהעקעב טייהנעגנַאגרעפ

 ןיא ןעגנוציזעב ערעזנוא ןיא ןעצעזעב ךיז לָאז ,ייז ןופ ּפָא טמַאטש רעכלעוו רעדָא
 -נַאװאוצנייא רימ ןעטיברעפ רעטייוו .סינביולרע עכילקירדסיוא רעזנוא ןהָא ןעידניא

 -עגניירא קירוצ זיא ןוא הבושת ןָאהטעג טָאה רעכלעוו ןעדעי ןעינַאּפש-וינ ןיא ןערעד

 סָאװ ןָאזרעּפ ַא ןופ לעקינייא ןַא רעדָא דניק ַא ןוא ,עבריק רעד ןיא ןערָאוװעג ןעמונ

 סָאװ דגב ַא זיא סָאד) טייקכילטנעפע איד ןיא ?ָאטינעב ןַאס" ַא ןעגָארטעג ןעוו טָאה

 לעקינייא ןַא רעדָא דניק ַא ,(ןעגָארט ןעגעלפ ןָאיציזיװקניא איד ןופ רעּפּפָא איד

 זיא רעכלעוו רעדָא רעגיביולגנוא סלַא ןערָאװעג טנערברעפ זיא סָאװ םענייא ןופ

 .תוסרוקיּפא ןופ ןעכערברעפ םעד רַאפ ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןערָאוװעג טפָארטשעב

 ךיז ןעלָאז ןעסַאלק עועיד רעטנוא טנעכערעגסיוא ןענייז סָאװ איד ןופ רענייא ביוא

 ןערעוו טריקסיפנָאק הרוחס ענייז לָאז ,ץעזעג סעזעיד ןעטערטרעביא וצ ןעלעטשרעטנוא

 איד ןעלַאפ לָאז ןיילא םהיא ףיוא ןוא ,רעמַאקצַאש ןעכילגינעק ןופ ןעצונ םעד רַאפ

 ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא לָאז רע זַא ,עדַאנגנוא רעדָא עדַאנג רעזנוא ןופ סָאמ עלופ

 סע ביוא .ןעגנוציזעב עשידניא ערעזנוא ןופ ןעבעירטרעפ ןייז ןעטייצ עלַא רַאפ ןוא

 -ערטרעביא ענייז רַאפ ןעמוקּפָא רע לָאז םוהטנעגייא ןייק טָאה רע זַא רעבָא ךיז טכַאמ

 ".ץימש טרעדנוה טייקכילטנעפע איד ןיא ןעגעירק טימ ץעזעג ןופ גנוט
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 -נוה יירד ןופ ץעזעג-סנָאיצַארגימיא-יטנַא קיטש עשיטסירעטקַארַאכ עזעיד

 בעילוצ עטכער ןעביורעב ןופ טקנוּפ ַא ךָאנ טעטלַאהטנע עכלעוו ,קירוצ רהָאי טרעד

 ןופ סטייטס עסיוועג ןיא ץעזענ איד איוו ױזַא --- ןרעטלע-סָארג רעדָא ןרעטלע

 רהעז טכַאזרוארעפ טָאה --- עצרַאוװש ןעגעג טלעיצעג ןענייז עכלעוו הטוַאס איד

 איוו טייהסיוועג טימ ןעטּפיוהעב וצ ךילגעמ טינ זיא סע רעבָא ; ןעדייל לעיפ

 איד זַא ךילניישרהַאוו זיא סע .גנוקריוו עניײמעגלַא ןַא טַאהעג טָאה סע טייוו

 ןעינַאּפש ןופ גינעק םוצ טרעהעג ןעבָאה סָאװ "סעידניא" איד ןיא סָאנַארַאמ ?הָאצ

 ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ ןעטימ םעד זיב ןעגייטש ןיא ןעטלַאהעג טָאה

 ןערָאװעג טנעפעענפיוא ייז רַאפ לָאמ ןעטשרע םוצ ןענייז ןעדנעגעג עסיוועג ןעוו

 .ןעדיא סלא ךילטנעפע ןעבעל טנעקעג ןעבָאה ייז ואוו טלעוו עיינ איד ןיא



 3 לעטיפאק

 .ורעּפ ןיא ןוא ָאקיסקעמ ןיא ןָאיציזיווקניא איד ןופ רעפּפָא

 ןעלָאז עכלעוו ןָאיציזיװקניא איד ןעגעוו רעפיצ ןעגעירק וצ טייקכילגעמנוא איד
 איד ---עלעיפשייב עשיּפיט עגינייא -.תמא םוצ טנעהָאנ סָאװטע וליפא ןייז
 -- רהָאְו גילדנהעצ עכילטע רַאפ ןעגנורהיפ ערעדלימ --- עילימַאּפ לַאכַאבַארַאק

 .ַאווליס עד ָאדַאנָאדלַאמ ָאקסיצנַארפ ןופ לַאפ רעטמהירעב רעד

 ןוא טכַאמ עניטלַאװעג ַא טימ טלַאטשנַא ןא ןעוועג זיא ןָאיציזיװקניא איד

 רהֶאי טרעדנוה יירד רעביא ןופ ץנעטסיזקע רהיא ןיא ןוא ,סולפנייא ןעסיורג ַא

 רעקלעפ איד ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא קורדנייא ןעפעיט ַא טכַאמעג איז טָאה

 -עג רהיא ןעגעוו ןענייז רעכיב להָאצ עסיורג ַא .לַאגוטרָאּפ ןוא ןעינַאּפש ןופ

 רַאפ ןערעוו טעטיײיברַאעב פרַאד סָאװ לַאירעטַאמ סָאד רעבָא ,ןערָאװעג ןעבעירש

 ןערעוו סָאװ עקרעוו איד ןופ ענייק זַא סיורג רעייהעגנוא ױזַא זיא קעווצ ןעזעיד

 .ןעמָאנ ןעזעיר ןענעידרעפ ןָאיציזיוװקניא איד ןופ סעירָאטסיה סלַא ןעבעגעגנָא

 ענעדעישרעפ ןיא טגעיל סָאװ לַאירעטַאמ עשירַאטנעמוקָאד עסַאמ עגיזעיר איד

 -ָאפ ןיא ןעלָאװעג טנַאמרעד זיא ,טריטרַאס טינ ןוא ןעזעלעגכרוד טינ ןעוויכרַא

 -ָאד ?להֶאצ עכילקריוו איד ןופ ףעירגעב ַא ןענעירק ןעק ןעמ .לעטיּפַאק ןעגיר

 .נ ןַאקלע .רמ ןופ ןערָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ גנוטּפיוהעב איד ןופ ,ןעטנעמוק

 ןעביוא זיא סָאװ ורעּפ ןיא ןָאיציזיװקניא איד רעביא טפירש ןייז ןיא רעלדַא

 ןופ ןעטנעמוקָאד ענלעצנייא ןָאילימ גיסיירד-ןוא-יירד זַא ,ןערָאװעג טריטיצ

 ןעגעיל ,ןעטעקַאּפ ערעדנוזעב דנעזיוט גיצכַא ןיא טקַאּפרעּפ ,ןָאיציזיװקניא איד

 -ַאו ןופ ?יימ ןעבעיז ,סַאקנַאמיס לעטדעטש עניילק איד ןיא גנוטסעפ ַא ןיא

 איד ואוו ערערהעמ ןופ רענייא רונ זיא ץַאלּפ רעזעיד .ןעינַאּפש ןיא ,דילָאדַאל

 -רעפ איד רַאפ ןערָאװעג טרהיפענ ןענייז סָאװ ןעסעצָארּפ ןופ ןעטנעמוקָאד

 .ךיז ןעניפעג ןעטכירעג-סנָאיציזיוװקניא ענעדעיש

 -רעביא עניימעגלַא ןַא ןעבעג וצ ךילגעמנוא איוו טוג ױזַא רעבירעד זיא סע

 איד ןיא רעצעלּפ-סטכירעג עטפַאהרעדיוש עזעיד ןופ טײברַא איד רעביא טכיז

 ןופ ןעריטיצ וצ רעכיזנוא וליפא זיא סע ;עיינ איד ןיא רעדָא טלעוו עטלַא

 ,רעפּפָא רעדָא עפ ַאד סָאטיױא ,ןעסעצָארּפ ?הָאצ איד רעביא עקרעוו ערעדנַא
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 ןערעדנַא םעד רענייא ךיז ןעכערּפשרערעיװ ןעטעטירָאהטיױא עטסיימ איד ?ייוו

 סָאװ ןעטקַאפ עלעיפ .ןעטקנוּפ עגיטכיוו רהעז רעביא ןייא טינ ןעמיטש רעדָא

 טנעקיײלענּפָא לענש ןערעוו רעכיז טעמכ סלַא ןעמונעגנָא טייצ ןייא ןיא ןערעוו

 זומ ןעמ זַא טכַאמ סעכלעוו ,ןעלעווק עלעניגירַא איד טכוזרעטנוא ןעמ ןעוו

 איד ךיוא טפָא ןוא ץַאלּפ םעד ןוא טייצ איד ןרעדנע ןיא ןעטלַאה גידנעטש

 ןעגנוביירשעב ןיא ךיז טלעדנַאה סע עכלעוו ןעגעוו ןענָאזרעּפ איד ןופ ןעמענ

 רעיה ןענָאמרעד וצ רעבירעד זיא ןַאלּפ רעטסעב רעד .,ןָאיציזיװקניא איד ןעגעוו

 רעטסעדנימ רעד ָאטינ זיא סע עכלעוו ןענעוו רעפּפָא ןופ עלעפ עגינייא רונ

 ןופ .ןעדיא ןופ טמַאטשעג ןעבָאה ייז זַא ןוא ןעוועג ןענייז ייז רעוו ל?עפייווצ

 ןעגעוו גנוניימ ענעגייא ןייז ןעדליבסיוא רעזעל רעד ךיז ןעק עלעיּפשייב עזעיד

 -יווקניא איד טייז רעצעלּפ ענעדעישרעפ ןיא ןעריסאּפ גידנעטש טגעלפ סָאװ סָאד

 טפלעה ןעטייוצ ןיא טלעוו עיינ איד ןיא ןרָאװעג טרהיפעגנייא זיא ןָאיציז

 םוצ ןעדנואוושרעפ ןעצנַאג ןיא זיא איז זיב ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכעז ןופ

 גנַאפנָא ןיא טשרע רעצעלּפ עכנַאמ ןיא ןוא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ עדנע

 .ןעטנהעצניינ ןופ

 -ייז עילימאפ (? ָאהלאווראק) לַאכַאבַארַאק איד ןופ רעדעילגטימ עגינייא
 ןוא ןעטנהעצכעז ןופ עדנע םוצ ָאקיסקעמ ןיא רעריטרַאמ סלַא ןעמוקעגמוא ןענ

 -ַאבַארַאק עד ץענונ ַאקסיצנַארפ .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ גנַאפנָא םוצ

 -יווצ ןעוועג זיא ,1840 םורַא לַאנוטרָאּפ ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא עכלעוו ,לַאכ

 ןיא ןעלַאפעגניירא ןענייז עכלעוו עילימַאפ ענעי ןופ רעדעילנטימ איד ןעש

 איז זיב ןרָאװעג טגיניײּפעג זיא איז .1890 ןיא ןָאיציזיוװקניא איד ןופ דנעה איד

 טָאה עילימַאפ עצנַאנ איד ןוא ,רעדניק ערהיא טימ ןַאמ רהיא טנידלושעב טָאה

 -ענ זיא סָאװ עפ ַאד ָאטיוא ןעכילטנעפע ןַא ייב טייקשידיא ןערעװושּפָא טזומעג

 ןעבעילבעג ןענייז ייז .רהָאֹי םענעי ןופ רַאורבעּפ ןעט24 םעד ןרָאװעג טרעייפ

 -וצ רַאפ ןרָאװעג טלייהטרוארעפ ייז ןענייז ןַאד ןוא סינגנעפעג ןיא רהֶאי ףניפ

 רעיפ ערהיא ןוא סיאול ןהוז רהיא ,ַאקסיצנַארּפ .םוהטנעדוי םוצ ןעלַאפקיר

 -עד ןעט8 םעד ָאקיסקעמ טדָאטש רעד ןיא ןרָאװעג טנערברעפ ןענייז רעטכעט

 -ַאבַארַאק עד סיאול ןָאד ןופ רעטסעווש איד ןעוועג זיא איז .1896 רעבמעצ

 -ָאנ ןרָאװעג טנענרע זיא רעכלעוו (1839 ,לַאגוטרָאּפ ןיא .בעג) ַאוועוק יא לַאכ

 ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ןוא ,1879 ,ָאקיסקעמ ןיא ,ןָאעל-יינ ןופ רָאנרעװ

 סָאװ רַאפרעד ןוא ,1880 ןיא ָאקיסקעמ ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע .1595 םורַא

 -ץטרג איד ןעכלעוו ןופ דנעגענ ַא ןופ רָאנרעװַאנ רַאפ טכַאמעג םהיא טָאה ןעמ

 וצ ןעמונרעטנוא ךיז רע טָאה ,טמיטשעב רָאלק ץנַאנ ןעוועג טינ ןענייז ןעצענ

 םעד טימ ,ןעבַאנסיױא ענענייא ענייז ףיוא דנַאל קיטש עסיוועג ַא ןעריזינָאלָאק

 ןעשיווצ .ןעמהַאננייא עכילטנעפע איד ןופ דלענ סָאד ןעמהענוצּפָא םויגעליווירּפ
 רעדייא ןוא ,ןעדיא עשינַאּפש עלעיפ ןענופענ ךיז ןעבָאה ןעטסינָאלַאק ענייז
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 -עכילטע ןענייז ,עינָאלָאק ןייז ןופ גנודנירג איד ּךָאנ רעבירַא ןענייז רהָאי ןהעצ

 ענעדעישרעפ ןעטילענ ןעבָאה ןוא ןרָאװעג טרסמ'רעפ ייז ןופ גיצנַאוװצ-ןוא

 -ןַאמָאר בלַאה ןוא עשירָאטסיה-בלַאה א .טייקשידיא ןעטיהּפָא רַאפ ןעפָארטש

 -לעוו ,סידנַאל .ק .ס ןופ ךוב םעד ןיא ךיז טניפענ םהיא ןופ גנוביירשעב עשיט

 ,דנַאלנייו) ?יערעטנָאמ ןופ עדנעגעל ַא ,דיא רעד עכלַאבַארַאק" טסייה סעכ

4).. 

 ןָאד ןעוועג ןיא ָאקיסקעמ ןופ רעריטרַאמ רעניהטומנעדלעה רעדנַא ןַא

 -ּפַא ןעטפלע םעד ןרָאװעג טנערברעפ זיא רעכלעוו ,עטנָאמערבָאס עד סַאמָאט

 םעד ןופ סַאּפש גידנעכַאמ ,ץכערק ןעניצנייא ןייא ןעבענוצסורַא ןהֶא ,1649 ליר

 רענינייּפ ענייז טימ גידנעצייר ךיז ןוא ,םיתרשמ ענעגנודעג ענייז ןוא טסּפַאּפ

 .גוצמעהטַא ןעטצעל םעד זיב

 -רעיפ טרעייפעג טָאה ,ורעּפ ,ַאמיל ןופ ןָאיציזיװקניא איד זַא סייוו ןעמ

 םעד ןוא 1878 רעבמעווָאנ ןעט15 םעד ןעשיווצ עפ ַאד סָאטיױא גיסיירד-ןוא

 עשידיא ןעוועג ןענייז ייז ןופ ףלע רעדָא ןהעצ ייב סָאד ןוא ,1806 ילוי ןעט7

 ןעטייהנעגעלעג ערעדנַא ייב ןוא ייווצ איוו נינעוו ױזַא עכנַאמ ייב ,רעפּפָא

 -יזיווקניא איד טייז .גיצפופ-ןוא-סקעז איוו ךיוה ױזַא (1639 רַאונַאי ןעט23)

 ףיוא טכַאדרעפ טימ טקוקעג איז טָאה ןרָאװעג טעדנירגעג ןעטרָאד זיא ןָאיצ

 איו ױזַא לַאפ ןעזעיד ןיא .טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןעבָאה סָאװ ןעזעינוטרָאּפ איד

 -ַאמ רַאפ ןעמָאנ רעדנַא ןַא ןעוועג רונ רעזעינוטרָאּפ זיא ערעדנַא עלעיפ ןיא

 סע .תוירזכא עטסערג איד טימ ןרָאוװענ טלעדנַאהעב ןענייז ייז ןוא ,ָאנַאר

 ןיא טָאה רעכלעוו (ןורבח) ןָארבע דוד ןעסיוועג ַא ןופ טכירעב ַא ָאד זיא

 רע עכלעוו ןיא ןעטייוצ םעד פיליפ גינעק םוצ טפירשטיב א טקישענג 7

 איד רַאפ עטסנעיד עכילצינ ענייז ןוא ןעננוקעדטנע ענייז טנעכערעגסיוא טָאה

 טנעקרענַא טָאה ןעמ טייוו איוו טנַאקעב טינ זיא סע רעבָא ,ןיורק עשינַאּפש

 עטייל עסיוועג ןעבָאה 1609 רעדָא 1004 ןיא רהעפעגנוא .ןעגנורעדָאפ ענייז

 רעדָא םוהטנעדוי םוצ טגיינעג ןענייז ייז זַא ןרָאװעג טנָאלקעגנָא ןענייז עכלעוו

 ןעינַאּפש ןופ גינעק םעד וצ ןעטפירשטיב ןעבעירשעג ,טייקשידיא ןעטיירּפשרעּפ

 ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא ןעבעל סָאד זַא טהנעט'עג ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא

 ןופ טפירשוצ ַא ןופ םרָאפ איד ןיא ןעמוקעגנ זיא עפליה .ךילנערטרענוא זיא

 ןעלָאז ייז זַא ןרעּפ ןיא ןערָאטיזיוװקניא איד וצ ןעטכַא םעד סנעמעלק טסּפַאּפ

 רעטנוא ןעטלַאהרעּפ ןענייז סָאװ ןעזעינוטרָאּפ עלַא ןעיירפעב ךילקילבנעגיוא

 -וקעגנֶא זיא להעפעב רעד ןעוו .םוהטנעדוי םוצ ןעגנוהיצעב ןופ טכַאדרעפ םעד

 ןופ ןעסינגנעפעג איד ןיא ןענופעג ןָאזרעּפ ייווצ רונ ךיז ןעבָאה ַאמיל ןיא ןעמ

 ןענייז ערעדנַא איד .עטנעציוו ןַאוי ןוא אנול עד ַאלָאזנָאג ,ןָאציזיוװקניא איד

 רעדייא ןערָאװעג טנערברעפ ןענייז רעדָא עכריק רעד טימ ןרָאוװעג םולש קירוצ

 .ןעמוקעגנָא זיא ןעיירפעב וצ ייז להעפעב רעד
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 רעגעלק עטסיימ איד רַאפ טעּפש וצ ןעמוקענ זיא להעפעב רעלַארעביל רעד

 טָאה רע זַא טנייש סע רעבָא ,ןעצונ ןעהיצ טפרַאדעג םהיא ןופ ןעבָאה עכלעוו

 - -טע ןעדעירפוצ ןעזָאל סָאנַארַאמ איד ןעטרָאד לָאז ןעמ קורדנייא םעד טכַאמעג

 רעסערג ןרָאװעג ןענייז ייז איוו לענש ױזַא ךָאד .םעדכָאנ רהֶאי גילדנהעצ עכיל

 -ניא עיינ א ןעדנירג וצ ?להעפעב ַא ןעמוקעג זיא סולפנייא ןיא ןוא להָאצ ןיא

 ַא סָאד ןערהַאפרע זיא ןעמ ?לייוו ,ןַאמוקוט ץניווָארּפ ןיא טכירעג סנָאיציזיוװק

 ַאל עד ָאיר ןופ דנעגעג איד ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה ןעדיא ןופ עינָאלַאק עצנַאג

 םעד טריטַאד ןעוועג זיא סָאװ ,להעפעב ןעזעיד ןופ ןענלָאפ איד .ַאטַאלּפ

 -עה ַא ןעגנַאפעגנָא רעדעיוו ךיז טָאה סע זַא ןעוועג ןענייז ,1626 יַאמ ןעט8

 ןעבעל רעייז ןערָאלרעּפ ןעבָאה ייז ןופ עלעיפ ןוא ןעזעינוטרָאּפ איד ףיוא יירעצ

 ןעבָאה סע זַא ןענופענסיוא טָאה ןָאיציזיװקניא איד .ןענעמרעפ רעייז רעדָא

 -ענ) ניצנַאװצ-ןוא-טכַא איוו רעגינעוו טינ טבעלעג ןיילא ילישט ןיא סלָאמַאד

 ןעבָאה ןוא טכער-רענריב ןעסָאנעג ןעבָאה עטסיימ איד עכלעוו ןופ ,ןעדיא (עמייה

 עדנעטיידעב א זַא רעטציא סייוו ןעמ .םינכש ערעייז טימ םולשב טבעלעג

 ,עיניטנעגרַא ,ילישט ,ורעּפ ןיא טניואוועג ןעבָאה סָאנַארַאמ תעדָא ןעדיא להָאצ

 סָאד ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכעז ןופ עדנע םוצ אטַאלּפ ַאל ןוא ַאנעגַאטרַאק

 עטשרע איד ךרוד ןעגייטש ןיא ןעטלַאהעג טָאה םוהטכייר ןוא ?להָאצ רעייז

 -רעפ ןופ עכַאּפע עיינ איד רעדייא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ טפלעה

 .ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ןעגנוגלָאפ

 -ענשּפָא טונ ןערעוו ןעטייצ איד עכלעוו ןיא ?עיּפשייב סעגידריווקרעמ ַא

 -סעווש ןייז .ַאווליס עד ָאדַאנָאדלַאמ ָאקסיצנארפ ןופ לַאפ רעד זיא ,טלעגעיּפש

 ילוי ןעטכַא םעד טָאה ,טְלַא רהָאי גיצרעיפ ,ָאדַאנָאדלַאמ לעבַאזיא ַאנָאד ,רעט

 ָאנַאיטנַאס טדָאטש איד ןיא ןעטמַאעב-סגנוריגער ַא רַאפ תודע סְלַא טגָאזעג 6

 דיא ַא זיא רע זַא ןעוועג הדומ רהיא רַאפ ךיז טָאה רעדורב רהיא זַא ילישט עד

 טכַאמענ ךיוא טָאה ןוא ןעהטַאררעּפ טינ םהיא לָאז איז ןעטעבעג רהיא טָאה ןוא

 -נָאק ןיא ןרָאװעג טריטערַא זיא רע .ןערהעקעב וצ ךיוא רהיא ןעגנוגניירטשנָא

 ְךֶאֹנ ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןוא ,1627 ,לירּפַא ןעט29 םעד ,ילישט ,ןָאיסּפעס

 ןיא ןרָאװעג םרַאּפשעגנייא זיא רע ואוו ,רהָאי ןעבלעז םעד ןופ ילוי ןיא ַאמיל
 סלַא טכירעג ןיא ןרָאװעג ןעבעירשרעפ זיא רע .ָאגנימָאד ןַאס ןופ טנעװנָאק

 . ,רענַאקירעמַא רענערָאבעג ַא ,טְלַא רהָאי גיסיירד-ןוא-יירד ,טעהטַארייהרעפנוא

 -ָארּפ ןיא ,לעונימ ןַאס טדָאטש איד ןיא ןרעטלע עכילטסירק-יינ ןופ ןהָאז רעד

 רעדורב ןייז ןוא ַאוליס עד ץענונ ָאנעיד רעטָאפ ןייז .ורעּפ ,ןַאמוקוט ץניוו

 טכַאמעג רעדָא טייהיירטעגנ רעייז טרעלקרע רעדעיוו ןעבָאה ַאווליס עד ָאנעיד

 ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעג זיא סָאװ עפ ַאד ָאטיוא ןַא ייב עכריק רעד טימ םולש

 -ָאהעגפיוא זיא רע זַא ןעוועג הדומ ךיז טָאה רע .1608 ץרעמ ןעט13 םעד ַאמיל
 גניירטש רהָאי ןהעצכַא זיב טָאה רע סָאד ןוא קילָאהטַאק סְלַא ןרָאװעג טעוועד



 31 אווליס עד ָאדַאנָאדלַאמ ָאקסיצנַארפ

 ןופ גנוביירשעב עכילדנעטשמוא ןַא טיול .ןָאיגילער עכילטסירק איד טיהעגּפָא

 רע זיא (רעטייוו ןוא 103 עטייז ,ףלע דנַאב "סנעשייקילבָאּפ" העז) לַאפ ןייז
 ןעמ טָאה טייצ רעד רעטנוא ןוא ,רהָאי ףלעווצ דלַאב סינגנעפעג ןיא ןעבעילבעג

 טימ ןעטוּפסיד עלעיפ טַאהעג ךיוא טָאה רע ןוא טרינימַאזקע לָאמ עלעיפ םהיא

 לעיפ רהעז ךיוא טָאה רע .ןערהעקעב טריבורּפ םהיא ןעבָאה עכלעוו םיחלג

 רעיש םהיא ןזיא לָאמנייא ןוא ,ןעטכיזנא ענייז ןענידייהטרעפ וצ ןעבעירשעג

 טָאה טפַאשנעגנַאפעג ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל איד ןיא .ןעפיולטנַא וצ ןעגנולעג

 -עג טינ ךיז טָאה רע זַא ךַאװש ױזַא ןרָאװעג זיא ןוא לעיפ רהעז טסַאפענ רע

 םהיא ןופ זיא סע לייוו ,ןרעדנַא ן'ףיוא טייז ןייא ןופ טעב ןיא ןערהעקמוא טנעק
 -עדנַא ןהעצ טימ ,רע זיא ףוס םוצ .רענייב ןוא טיוה איוו רהעמ טינ ןעבעילבעג

 -רַאסיורג ַא ףיוא 1639 רַאונַאי ןעט29 םעד ,ַאמיל ןיא ןרָאװעגנ טנערברעפ ,ער

 -ָאה ןעגנוטיירעברַאפ איד עכלעוו רַאפ ,עפ ַאד ָאטיוא עטפַאהרעדיוש ןוא עניט

 .געט גיצפופ עצנַאג טרעיודעג ןעב



 4 לעטיּפַאק

 .סעינַאלָאק עשיזעגוטרָאּפ איד ןיא .סָאנַארַאמ

 -ַאלַאק עשיועגוטרָאפ איד ןיא ךיוא ןוא ןיילַא לַאגוטרָאּפ ןיא גנוגלָאפרעפ רעגינעוו
 טרעוו ןָאיציזיװקניא איד ןוא ךילטנעפע ןעדיא ןייז וצ ןעגַאװ עכנַאמ--סעינ
 ןעבעגעג ןעבָאה ןעדיא זַא טגָאז ןעמ סָאֹו עפליה איד--ַאָאג ןיא טרהיפעגנייא
 ן .ןעינַאּפש טימ המחלמ איד ןיא דנַאלָאה

 םעד ְךָאנ רהֶאי ףניפ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ לַאנוטרָאּפ ןופ שורינ רעד

 -עב ןוא רעמַאזיורג ְךָאנ ןעוועג ןעטכיזניה עכנַאמ ןיא זיא ןעינַאּפש ןופ שוריג

 ענעגנואווצעג איד ןערעהעג סע עכלעוו וצ ,תוחיצר ערעסערג טימ טעטיילג

 -ניק עשידיא ןופ ןעבױרקעװַא סָאד ךיוא ןוא ,םוהטנעטסירק םוצ ןעגנורהעקעב

 סעינָאלַָאק עשיזעגוטרָאּפ איד ןיא ענַאל איד זיא ךָאד .ןרעטלע ערעייז ןופ רעד

 ןיא איוו ןעדיא רַאפ רעניטסניג סָאװטע ןעוועג ,ןעיליזַארב ןיא ךיוא רעטנורַאד

 סָאװ ןופרעד ןעמוקעגנ זיא סָאד .טלעוו עיינ איד ןופ ןעגנוציזעב עשינַאּפש איד

 ןעדיא רַאפ רעסעב ?לעיפ ןעוועג ןעננוננידעב איד ןענייז ןיילא לַאגוטרָאּפ ןיא

 -גניירטש עגנולצולּפ איד ןוא ,ןעמוקעג זיא ןעגנוביירטסיוא ןופ טייצ איד רעדייא

 -רעפ זיא ,טעטרַאוװרענוא ץנַאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,1497 ןיא ןעדיא ןענעג טייק

 זיא סע .רעשרעה עשינַאּפש איד ןופ סולפנייא םעד ךרוד ןרָאװענ טכַאזרוא

 נינעק ייב טקריווענסיוא טָאה עכלעוו ןעינַאּפש ןופ ַאלעבַאזיא ןיגנינעק ןעוועג

 רהיא ,(1821 זיב 1495 ןופ טרעינער טָאה רעכלעוו) לַאנוטרָאּפ ןופ ?עונַאמ

 איז .דנַאל ןייז ןופ ןעדיא איד ןעבײרטוצסױרַא ,ןהָאז-רעגעיווש ןעגיטפניקוצ

 הנידמ איד זיב לַאנוטרָאּפ ןיא ןעטערטניירא טינ טעוו איז זַא ןערָאװשעו טָאה

 .ייז ןופ ןייר ןייז טעוו

 ןיא ןעדיא ןופ ענַאל איד זיא שוריג םעד רַאפ ןערהָאי עטרעדנוה איד ןיא

 טנעקעג טָאה ןעמ איוו רעסעב לעיפ ,רעכיז טעמכ ןוא גיטסניג ןעוועג לַאנוטרָאּפ

 -רָאד ןענייז ןעדיא איד שטָאחה ,רעטלַא-לעטימ ןופ ?ייהט םענעי ןיא ןעטרַאוװרע

 רהעמ ךָאנ ןָאיצַאנ ערעדנוזעב ַא סְלַא ןרָאװעג טלעדנַאהעב ןוא טעטכַארטעב ןעט

 איד רַאפ לַאנוטרַאּפ ןיא ןעגנונלָאפרעפ ענייק ןופ סייוו ןעמ .ןעינַאּפש ןיא איו

 -קַאװעג ןעטרָאד זיא עכריק איד ןופ םולפנייא רעד .ןעינַאּפש ןופ גנוזייווסיוא
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 28 סעינָאלָאק עשיזעגוטרָאּפ איד

 ןעבָאה עגינעק עשיזעגוטרָאּפ איד ןוא ,ןעינַאּפש ןיא איוו רעמַאזננַאל ?עיפ ןעס

 ןוא ןעדיא איד ןעצישעב ןופ קיטילָאּפ עשינַאּפש עטלַא איד ןָא ןעטלַאהעג ךיז

 ןיילא ןעינַאּפש איוו םעדכָאנ גנַאל םיחלג עשילױהטַאק איד ןענעג ןערומ איד

 ןענייז עכלעוו ןעדיא ןוא סָאנַארַאמ .געוו ןעכיילג ןעזעיד ןעבענעגפיוא טָאה

 ןעינַאּפש תולג םעד רַאפ לַאנוטרָאּפ ךָאנ ןָאיציזיװקניא איד ןופ ןעפָאלטנַא

 טגָאװעג טינ טָאה גינעק רעד ?לייוו --- ןעביילב טרָאטעג טינ ןעטרָאד ןעבָאה

 טביולרע ייז טָאה רע רעבָא -- דנַאל ןייז ןיא ןעטלַאה ייז טלָאװעג טינ רעדָא

 לייוו ַאקירפַא ְךָאנ ןערהָאפ וצ ןעטָאברעּפ רונ ייז ןוא ,ןעיזַא ןיא ןערהָאפ וצ

 .ןערומ איד ןופ עדניירפ סְלַא ךילרהעפעג ןערעוו טנעקעג ןעטרָאד ןעבָאה ייז

 -ַאּפש ערעסערג איד ןופ ןערעה רימ ןעוו טייצ רעד ןיא סָאװ .סע טמוק ןופרעד

 רהעמ ןוא ןעדיא עמייהעג עגיצנייא ןופ רונ טלעוו עיינ איד ןיא ןעגנוציזעב עשינ

 סעינָאלַָאק עדנעטיידעב רימ ןעניפעג ,ןעגנוטכירניה ןוא ןעקילגנוא ערעייז ןופ

 -רהָאי ןעטנהעצכעז ןופ גנַאפנָא ןיא ךיילג ןיוש ןעיליזַארב ןיא סָאנַארַאמ ןופ

 | .טרעדנוה

 ןעפרַאד סעינָאלָאק עשיזעגוטרָאּפ איד ןיא עדנעטשוצ ערעסעב איד רעבָא

 ,טנייה ןהעטשרעפ סע טלָאװ ןעמ איוו ןיז םעד ןיא ןערעוו ןענַאטשרעּפ טינ

 ןעוועג זיא קיטילָאּפ עשיזעגוטרָאּפ איד .קירוצ רהָאי טרעדנוה טימ וליפַא רעדָא

 רעזעיד ןיא זיא איז רעבָא ,ןעטלַאהענסיױא ױזַא טינ ןוא םַאזיורג רעגינעוו

 טָאה ?לעונַאמ גינעק .עשינַאּפש איד איוו רעסעב סָאװטע רונ ןעוועג טכיזניה

 1807 ןיא ,לַאנוטרָאּפ ןעזָאלרעפ וצ ןעטסירק-יינ איד ןעטָאברעפ 1499 ןיא

 קירוצ רע זיא 1821 ןיא ןוא ןרָאוװעג ןעמונעגרעטנורַא טָאברעּפ רעזעיד זיא

 (1921--97 טרעיגער) רעטירד רעד ןַאָאי רעגלָאּפכָאנ ןייז .ןרָאװעג טגיײלעגפורַא

 ןייז ןיא ןעבעילבעג ןענייז סָאװ םיסונַא איד וצ ךילדנייפ רהעמ ןעוועג ךָאנ זיא

 -יזיווקניא איד ןרָאװעג טרהיפעגנייא ןעטרָאד זיא 1851 ןיא ןוא ,ךיירגינעק

 איד .ןעטעבעיז םעד טנעמעלק טסּפַאּפ ןופ גנוגיטכעמלָאפעב איד ךרוד ןָאיצ

 טרעיגער) ןַאיטסַאבעס גינעק ,רעגלָאפכָאנ ס'ןַאָאי טלהָאצעב ןעבָאה סָאנַארַאמ

 יירפ ןעגעמ וצ סינביולרע איד רַאפ ןעטַאקוד ןָאילימ לעטרעיפ ַא (1997--18

 עניליוויירפ-טינ ערעדנַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז סע .דנַאל ןופ ןערהָאפסױרַא

 -כעדרעפ ןופ ןָאיצַארגימע עיירפ איד ןעוו ןעטייצ איד ןיא ןעגנורעדנַאװסיוא

 ןעטנהעצכעז ןיא טייצ עגנַאל ַא רַאפ .ןעטָאברעּפ ןעוועג זיא ןעטסירק-יינ עגיט

 טימ לופ ןעפיש ייווצ ןעקישקעווַא רהָאי עלַא לַאנוטרָאּפ טגעלפ טרעדנוהרהָאי

 ןעקישקעװַא ןיהַא ךיוא טגעלפ ןעמ .ןעיליזַארב ְךָאנ רעכערברעפ ןוא ןעדיא

 סע .ןָאיציזיוװקניא איד ןופ ןרָאװעג טלייהטרוארעפ וצרעד ןענייז עכלעוו עטייל

 טקישרעפ להָאצ עסיורג ַא ןענייז 1848 רהֶאי ןיא זַא טנָאמרעד לעיצעּפש טרעוו

 .ןעיליזַארב ךָאנ ןרָאװעג

 עשיזעגוטרָאּפ עֶלַא ןיא טצעזעב לענש ךיז ןעבָאה סָאנַארַאמ רעדָא ןעדיא



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 24

 -נעל ענעדעישרעפ טימ לעדנַאה ןעסיורג ַא טרהיפעג ןעבָאה ייז ןוא ,סעינָאלָאק

 ןיא ָאריעדַאמ ןופ רהָאר-רעקוצ טצנַאלּפרעפ ןעבָאה ןעדיא עשיזענוטרָאּפ .רעד

 ןופ עכנַאמ .1831 ןיא ,ןעטּפיוהעב ערעדנַא איוו רעדָא ,1848 ןיא ןעיליזַארב

 -ּפֶא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז זַא רעכיז ױזַא ןעלהיפ וצ ןעגנַאפעגנָא ךיז ןעבָאה ייז

 -יזיווקניא איד זַא ןעווענ זיא טַאטלוזער רעד .ךילטנעפע טייקשידיא ןעטיהוצ

 -טּפיוה איד ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו ,ַאָאג ןיא ןרָאװעג טרהיפעגנייא זיא ןָאיצ

 איז טָאה טרָאד ןופ ןוא ,ןעידניא ןיא ןעננוציזעב עשיזענוטרָאּפ עֶלַא ןופ טדָאטש

 -ָאק ערהיא עלַא רעביא "ןעשקידסירושזד" רעדָא טייײקרַאבסטכירעג רהיא טָאהעג

 ."ּפוָאה דונ וַא ּפייק" רעד איוו טייוו ױזַא ,ַאקירפַא ןוא ןעיזַא ןיא סעינָאל

 עטלעפייווצרעפ ןוא עטצעהעג איד זַא ךילריטַאנ ץנַאנ ןעוועג רעבירעד זיא סע

 סלָאמַאד ןעבָאה עכלעוו רעדנעלָאה איד טימ ןעריזיטַאּפמיס ןעלָאז ןעטסירקדיינ

 עטצעל איד זַא ןוא ,טייהיירפ רעייז רַאפ ןעטירטשעג (1807 ןיא גידנעגנַאּפנָא)

 איד ןיא ןיילא לַאנוטרָאּפ ןעגעג ןעדיא יד ןופ עפליה ןענעירק ךיוא רעטעּפש ןעלָאז

 סָאנַארַאמ איד זַא גנוגידלושעב איד .חרזמ ןעטייוו ןיא ךיוא ןוא טלעוו עיינ

 -וטרָאּפ ןוא עשינַאּפש איד וצ ןעלטימ-ספליה טקישעג ןעבָאה סעידניא איד ןופ

 (ייקריט עשיטַאיזַא ןיא ,אבוצ םרא} ָאּפעלַא ןוא גרובמַאה ְךֶאנ ןעדיא עשיזעג

 זיא ,דנַאלעעז ןוא דנַאלָאה ְּךָאנ ןרָאװעג טקישעגוצ סע זיא ןעטרָאד ןופ ןוא

 טגיטכערעב ןעוועג סיוועג טלָאװ גנולדנַאה ַאזַא רעבָא .תמא טינ ךילנײשרהַאװ

 -רענידעבעל ןרָאװעג טנערברעפ ךילצעזעג ןענייז סָאנאראמ איד ןעוו ןעטייצ ןיא
 -רוא ערעייז ןופ ןָאיגילער איד ּפָא ןעטיה ייז זַא ןענופעגסיוא טָאה ןעמ ןעוו דייה

 זַא טביולגעג סלָאמַאד טָאה ןעמ זַא ךיוא טזייוו גנוגידלושעב עזעיד .ןרעטלע

 -רעפ ןיא ךיז ןעשיווצ ןעהעטש רעדנעל עטייוו ןופ םיסונַא איד ןוא ןעדיא איד

 עדניירפ ערעייז ןעפלעה ןוא ערעדנַא איד ענייא ךיז ןעפלעה ייז זַא ןוא ,גנודניב

 איד ןענעקרעד םעד ןיא וליפא ןענעק רימ .סע טרעדָאפ טייהנעגעלעג ַא ןעוו

 ןעגיטנייה זיב ןעטייצ עטלַא ץנַאג ןופ םורַא ןעהענ סָאװ ןעדיא ףיוא םילובלב

 ןעבעילבענ ןעדיא איד ייב זיא סע זַא ןעזייוועב וצ ךיוא טפלעה סָאד רעבָא .גָאט

 -עדנַא סָאװ רעדנעל ענעדעישרעפ ןעשיווצ םירחוס סלַא טייקגיטכיוו עסיוועג ַא

 ללכב דמעמ רעשידיא רעד ןעוו ןעטייצ ענעי ןיא וליפא ,טנעקרענַא ןעבָאה ער

 ' .טכעלש רהעז ןעוועג זיא
 עכלעוו) טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןיא עדָאירעּפ עצרוק איד רַאפ רעסיוא

 עכלעוו ןיא (לייהט ןעדנעגלָאפ םעד ןיא ךילדנעטשמוא ןערעוו טלעדנַאהעב טעוו

 -ענ איז זיא ,דנַאלָאה ןופ טפַאשרעה איד רעטנוא ןענַאטשעג זיא ןעיליזַארב

 -עגנָא ןַאד טָאה סע .טייצ עניטציא איד זיב ןעדיא ןופ ןייר טעמכ ןעבעילב

 ןענָאיצַאנ עדנעמהענרעטנוא ןוא עלַארעביל ןעוו טייצ איד ןעמוק וצ ןעביוו

 ,קיטילָאּפ עכילצינ רהעמ ןוא עטרעלקעגפיוא רהעמ ַא טגלָאפרעּפ ןעבָאה עכלעוו

 -נָאז טייהרעכיז רונ טינ ןעדיא ןעטלעגָאװרעּפ םעד ןעבעג וצ ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה



 35 ןעטייצ ערעסעב ןופ גנַאפנָא

 סָאװ ץנַארעלָאט עכילשנעמ עטיירב ענעי ןוא טייהיירפ עזעינילער ךיוא ןרעד

 איד ןיא רעדנעל עשיליױהטַאק עטסיימ איד ןיא טנַאקעבנוא טעמכ ןעוועג זיא

 רַאפ עכָאּפע עיינ ַא ןופ גנַאגפיוא רעד .רעטלַא-לעטימ ןופ ןעלייהט ערעטעּפש

 ןענייז ,דנַאלגנע ךָאנרעד ןוא ,דנַאלָאה ןעוו ןָא ךיז טגנַאפ ַאּפָאריײא ןיא ןעדיא איד

 -עג טנעקעג ןעצרוק ןיא ןעבָאה לארשי ןופ רעדניק איד ןוא ,גיטכעמ ןרָאװעג

 גנוקעדטנע איד סָאװ ןעצונ ןערַאבצעשנוא םעד ןופ ?ייהט ַא ךילטנעפע ןעסינ

 .ןיימעגלַא ןיא טייהשנעמ איד רַאפ טכַארבעג טָאה טלעוו עיינ איד ןופ



 לייהמ רעטייווצ

 ,ערָאירעּפ עלַאינַאלָאק עשילגנע ןוא עשידנעלָאה איד

 5 לעטיּפַאק

 .ןעיליזַארב רעביא רעדנעלָאה איד ןופ טּפַאשרעה עצרוק איד

 ןוא ןעגנוקניירשעב--ןעדיא איד ןוא רעדנעלָאה איד ןעשיווצ טפַאשדניירפ איד
 איד ןופ רעפיוקרעפסיוא סלַא ןעדיא עשידנעלָאה---דנַאלָאה ןיא ןעיגעליווירּפ
 ןָאיציזיװקניא איד ןערהיפוצנייא ןעגנוטיירעברָאפ-- ןעידניא ןופ ןעצריוועג
 -- ךנַאל סָאד ןעמהענוצנייא רעדנעלָאה איד ןעפלעה ןעדיא -- ןעיליזַארב ןיא
 .גנוביירשעב ס'ַארעיוװ -- עפיצער ןופ גנוביירשעב ס'יעהטוַאס

 ייז טפור ןעמ איוו רעדָא ,דנַאלרעדעינ ןופ ןעצניווָארּפ עטגינייארעפ איד

 איוו לענש ױזַא ןעדיא רַאפ ץַאלּפ רערעכיז ַא ןרָאװעג זיא ,דנַאלָאה ,ךילנהעוועג

 -נוא איד רעכיז איוו טוג ױזַא טכַאמעג טָאה (1979) טכערטוא ןופ ךַאמּפָא רעד

 -ניוָארּפ עזעיד ןופ רעיירפעב רעד ןעוו .הנידמ עיינ איד ןופ טייקניגנייהבַא

 -רעביא טָאה (1593--84 ,"רעדנעגייווש רעד") שזדנַארָא ןוֿפ םלעהליוו ,ןעצ

 רע" זַא טרעלקרע רע טָאה ,1881 ןיא רעטלַאהטדַאטש סְלַא טמַא ןייז ןעמונעג

 -נעכער ןעבענּפָא ןעפרַאד לָאז ןַאמ רעכלעוו דנענריא זַא ןעזָאלרעד טינ טעוו

 רעדָא ןעביולג ןייז בעילוצ ןערעוו טצעלרעפ רעדָא טגיטסעלעב לָאז ,טפַאש

 ננולדנַאהעב ערעסעב ,טכַארבעג ךיוא ןוא ,טניימעג טָאה סעזעיד ."ןעסיוועג

 רהָאי טרעדנוה עדנענלָאפ איד ןופ ףיולרעפ ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא רַאפ

 -רניירפ איד .הנידמ ערעדנַא עדעי ןיא איוו דנַאלַאה ןיא ןעטייצ ערעסעב טאהעג

 ןיא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סָאװ רעדנעלָאה איד ןוא ןעדיא איד ןעשיווצ טפַאש

 -ַאמעטסיס ךרוד ןרָאװעג ןעברָאדרעּפ טינ גָאט ןעניטנייה זיב זיא עדָאירעּפ ענעי

 טפַאשדניירפ עזעיד .טירשקיר ןעדנעטיידעב ַא ךרוד רעדָא גנונלָאפרעפ עשיט

 ,טלעוו רעד ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא ןעצונ לעיפ רהעז טכַארבעג ןעדייב טָאה
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 27 דנַאלָאה ןוא לַאגוטרָאּפ

 ךילנהעוועג זיא סע איוו רהעמ לעיפ לַאגוטרָאּפ ןוא ןעינַאּפש טסָאקעג טָאה ןוא

 (=*.עירָאטסיה ןערידוטש סָאװ איד וצ וליפא טסואוועב

 רעד זיא ,רעסעב לעיפ רהעז ןעוועג זיא גנולדנַאהעב איד שטָאח רעבָא

 ןיא ןעדיא איד .ןעבעילברעפ רעמיא ךָאנ גנורעדנוזּפָא ןופ ּפיצנירּפ רעכילדעש

 -ַאנ ערעדנוזעב ַא לעיפ ױזַא ןעוועג ,סנעטסעדנימ עירָאעהט ןיא ,ןענייז דנַאלַאה

 טינ ןעבָאה ייז .ןעגנוזייווסיוא איד רַאפ לַאגוטרָאּפ רעדָא ןעינַאּפש ןיא איו ןָאיצ

 ןעגעג ?לעסיבַא ,ןעגעירקעג סע ןעבָאה ייז זיב) טכער-רעגריב עלופ ןייק ןעסָאנעג

 ןופ עדנע םוצ גנוצעזעב עשיזיוצנַארפ איד ןופ טייצ רעד ןיא ,ןעליוו רעייז

 -עב ערעדנַא ןופ יירפ ןעוועג טינ וליפא ןענייז ןוא (טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא

 -רענריב רעדָא ץילימ איד ןיא ןענעיד טנעקעג טינ ןעבָאה ייז .ןעגנוקניירש

 ןעסיוועג ַא ןעלהָאצ טזומעג םעד טָאטשנַא ןעבָאה ןוא ,טדעטש איד ןופ עעמרַא

 טנעקעג טינ טָאה ןעטסירק טימ ןעהטַארייהרעפ וצ ךיז טָאברעּפ רעד .רעייטש

 ; טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ ןעדיא רַאפ הריזג ַא סלַא ןערעוו טעטכַארטעב

 ןעבָאה ןוא הכאלמ ילעב ןייק ןייז טרָאטעג טינ ןעבָאה ייז סָאד טקַאפ רעד רעבָא

 ,ףיוקרעפ-לעצנייא רעדָא לעדנַאה לייטיר טימ ןעגיטפעשעב ךיז טרָאטעג טינ

 איד סָאװ רַאפ לייהט םוצ טרעלקרע סעזעיד .גנוטיידעב ערעפעיט ל?עיפ ַא טָאה

 ןענייז ןעזעיגוטרָאּפ איד ואוו ןעטרָאד גלָאפרע ןַא טכַאמעג ןעבָאה רעדנעלָאה

 -רעטנוא ןייז סָאו ןעידניא טימ לעדנַאה םעד ןיא סרעדנָאזעב ,ןעלַאפעגכרוד

 זיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעמונעגנייא טָאה ייקריט סָאװ םעד בעילוצ גנוכערב

 ןעידניא ְךָאנ רעסַאו ן'רעביא געוו םעיינ ַא ןעכוז ןופ עכַאזרוא איד ןעוועג

 .טלעוו עיינ איד ןופ גנוקעדטנע איד ןופ ןוא

 עשידנעלסיוא עטסעב ערעייז ןעבעירטרעפ ןעבָאה ןעזעינוטרָאּפ איד ןעוו

 סלַא דנַאל ןיא ןעבעילברעפ ןענייז סָאװ איד ןעטלַאהעג ןעבָאה ןוא םירחוס

 -ופ םעד ןעהיצ טנעקעג טינ ייז ןעבָאה ,קערש-טיוט ןענידנעטש ןיא סָאנַארַאמ

 טָאה סָאװ םימשב רעדָא ןעצריוועג טימ רחסמ ןעכילגערטנייא םעד ןופ ןעצונ ןעּכ

 -ניצכעז רעד ןעוו .ןעגננוקעדטנע עסיורג ערעייז רַאפ גנוניולעב איד ןייז טפרַאדעג

 -רָאּפ ןעוו 1640 ןוא 1880 ןעשיווצ טייצ איד טפור ןעמ איוו "תולג" רעגירהעי

 עשיזעגוטרָאּפ איד זַא טכַארבעג ךיז טימ טָאה ןעינַאּפש וצ טרעהעג טָאה לַאנוט

 ךיז טָאה ,טפַאשרעה רעשידנעלָאה רעטנוא ןעמוק ןעלָאז ןעידניא ןיא ןעגנוציזעב

 .רעסעב לעיפ ןענייז עטצעל איד ןופ ןעדָאהטעמ איד זַא ןעזעיװעגסױרַא דלַאב

 ןעגיטכיר םעד גידנעגלָאפ ןעבָאה ייז ?ייוו רעטכייל ןעוועג זיא גלָאפרע רעייז

 איד רעטנוא לעטיּפַאק םעד ןיא טלעדנַאהעב ךילרהיפסיוא טרעװ דנַאטשנעגעג רעזעיד (*
 ןיא "1623--44 ,רעדנעלָאה איד טעטסיילעג ןעבָאה ןעדיא איד סָאװ עטסנעיד איד" : טפירשפיוא
 טַאדלַאס ,טָאירטַאּפ סלַא דיא רעשינַאקירעמַא רעד" ,קרעװ סעלַאפהטרעװ ס'ףלָאװ ןָאמייס .רמ
 עשינַאּפש סָאװ ןעדָאש םעד" רעביא ץַאזפיוא םעד ןיא ךיוא ,רעטייוו ןוא 443 עטיײז "רעגריב ןוא
 .17 דנַאב "סנעשייקילבָאּפ" ןיא "דנַאלָאה ןופ ןעדיא איד ןופ ןעטילעג ןעבָאה ןעסערעטניא
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 רעדנעל חרזמ איד ןופ ןעצריוועג איד טריטרָאּפמיא רונ טינ ,לעדנַאה ןופ טסייג

 עשידנעלָאה ךרוד טקישעגרעדנַאנַאפ ךיוא סע ןעבָאה ןרעדנָאז ,דנַאלָאה ךָאנ

 רעד ןיא ןעזעינוטרָאּפ איד רעבָא ;ַאּפָארייא ןופ רעדנעל עלַא רעביא םירחוס

 טימ ןעלעטש ןעדעירפוצ ךיז ןעגעלפ לָאּפָאנָאמ ַא טַאהעג ןעבָאה ייז ןעוו טייצ

 ןעלָאז ןענָאיצַאנ עדמערפ זַא ןעטרַאװ ןוא ןָאבסיל ךָאנ עראַאװ איד ןעגניירב

 סָאד ןענייז סע רעוו ןעפערט וצ רעווש טינ זיא סע .ןעפיוק סע ןעמוק ןעטרָאד

 םימשב איד טרהיפעגרעדנַאנַאפ ןעבָאה עכלעוו םירחוס עשידנעלָאה איד ןעוועג

 ןעבָאה עכלעוו סָאנַארַאמ עכייר איד טקניידעג ןעמ ןעוו ,ַאּפָארייא ץנַאג רעביא

 םעד טימ ןעגיטפעשעב טרָאטעג טינ ךיז ןעבָאה ןוא דנַאלָאה ְךֶאנ טרירגימע

 ןעוועג זיא ןַאלּפ ס'דנַאלָאה .טייברַא עשינַאכעמ טימ רעדָא לעדנַאה-לעצנייא

 איד ןעגעירקעג ןעבָאה ,לַאנוטרָאּפ ןופ סנעטסיימ ,ןעדיא איד :רָאלק רהעז

 ןוא ןעטייקגיהעפ-סטפעשענ ערעייז ,םוהטכייר רעייז ןעצונעב וצ סינביולרע

 -נַאה םעד ןעלקיווטנע וצ ןוא ןעצעזוצטרַאפ ןעגנודניברעפ עשידנעלסיוא ערעייז

 סָאװ ןָאיצַאנ איד ןופ דנעה איד ןיא םַאזננַאל רהעז טּפעלשענ ךיז טָאה סָאװ לעד

 -ענ איד רַאפ רַאבקנַאד רהעז ןעוועג ןענייז ןעדיא איד .ןעבעירטרעפ ייז טָאה

 ראפ ןוא רהיא רַאפ ךילצינ ןייז וצ ןעבעגנעג ייז טָאה דנַאלָאה סָאװ טייהנעגעל

 ןעשיווצ טפַאשדניירפ איד ןופ ןעטַאטלוזער עמַאזקריוו רהעז איד ןוא ןיילא ךיז

 ןעשיווצ המחלמ איד ןיא ןעזעיוועגסיורא ?ענש ךיז טָאה רעדנעלָאה ןוא ןעדיא

 .ןעיליזַארב ןופ ץיזעב םעד רעביא ןעזעיגוטרָאּפ איד ןוא עטצעל איד

 -נייא ןַאלּפ רעייז ןעכילקריוורעפ וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה רעדנעלַאה איד

 ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ ?לעטרעיפ ןעטשרע ןיא ןעיליזַארב ןעמהענוצ

 טבעלעג ןעטרָאד ןעבָאה עכלעוו סָאנַארַאמ להָאצ עסיורג איד ןעוו טייצ רעד ןיא

 -נייא ןעטרָאד טעװ ןעמ זַא ןעטכירעב איד רעביא קערשיטיוט ןיא ןעוועג ןענייז

 ױזַא ןעדייר וצ םעד ןענעוו ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ .ןָאיציזיװקניא איד ןערהיפ

 ןיא םיריױטקָאד איד זַא טעטכירעב טרעוו סע ןעוו ,1610 רהָאי ןיא איוו הירפ

 רַאפ ןעביירשרעפ ןעגעלפ ,ןעטסירקייינ ןעוועגנ סנעטסיימ ןענייז עכלעוו ,ַאיהַאב

 -רעפ םעד ךיז ןופ ןעמהענוצּפָארַא ידכ ,שיילפ-ןענייווש ןעסע וצ םיאלוח איד

 ַא ,ָארעיביר ָאקסיצנַארפ .םוהטנעדוי ןופ רעגנייהנָא ךָאנ ןענייז ייז זַא טכַאד

 טָאה רעכלעוו רענייא סלַא טנעכייצעב טרעוו סָאװ ,ןַאטיּפַאק רעשיזעגוטרָאּפ

 גנודניברעפ ןיא טנָאמרעד טרעוו ,דנַאלָאה ןיא םיבורק עשידיא עלעיפ טַאהעג

 דנעה איד ןיא ןעיליזַארב ןעבענוצרעביא רענעלּפ עטשרע איד ןופ םענייא טימ

 -רָאּפָא ןופ ןָאיציזיוװקניא איד טָאה 1618 רהָאי םעד םורַא .רעדנעלָאה איד ןופ

 .ןעדיא ןופ טמַאטשעג ןעבָאה סָאװ עטיילפיוק עלַא טריטערַא ,לַאגוטרָאּפ ,ָאט

 -םיורג רעד ןוא ,ןעיליזַארב ןיא ןעטפעשעג טַאהעג ןעבָאה רעפּפָא איד ןופ עלעיפ

 ןעפלעה םהיא לָאז איז גנורעינער איד וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה רָאטיזיווקניא

 ערעייז ןופ דנעה איד ןיא ךיז טניפענ סָאו םוהטנענייא רעייז ןעגעירקסױרַא
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 רעכיוה ַא טָאה גנורעדָאפ עזעיד טימ גנַאלקנייא ןיא .ןעטנעגַא רענַאיליזַארב

 וצ גַארטפיוא םעד ןענעירקעג ,ַאזוס עד סיאול ןָאד ,ןעיליזַארב ןיא רעטמַאעב

 -טקניּפ איד טימ ,ןעיליזַארב ןיא ןעטסירק-יינ עֶלַא ןופ טסיל ַא םייהַא ןעקיש

 -עלּפ איד ןוא םוהטנעגייא רעייז ןענעוו ןעגעירק ןעק ןעמ סָאװ טפנוקסיוא עטסכיל

 טימ המחלמ איד רונ זַא ךילניישרהַאו טסכעה זיא סע .ןענהָאװ ייז ואוו רעצ

 -נייא טינ לָאז ןָאיציזיוװקניא עטעטכריפעג איד זַא טרעדניהרעפ טָאה דנַאלָאה

 .ןעיליזַארב ןיא ןערעוו טרהיפעג

 ןרָאװעג ןעפַאשעג זיא עכלעוו ,עינַאּפמַאק-עידניא-טסעוו עשידנעלָאה איד

 טָאה ,ןעיליזַארב ןעמהענוצנייא ןַאלּפ םעד ןעפלעה וצ קעווצ םעד טימ 1622 ןיא

 ,רעמיהטנעגייא-ןעיצקַא עטסערג ערהיא ןעשיווצ ןעדיא רעמַאדרעטסמַא טָאהעג

 ןעטנעמוגרַא איד ןופ ענייא .ןערָאטקעריד ערהיא ןעשיווצ ייז ןופ ענינייא ןוא

 איד זַא" ןעוועג זיא טפַאשרעּפרעק-סלעדנַאה עזעיד ןעריזינַאגרָא ןופ ןעטסנוג וצ

 לייוו ערעדנַא ,ןעינַאּפש ףיוא סַָאה רעייז בעילוצ עכנַאמ -- ןיילא ןעזעיגוטרָאּפ

 ןָאיציזיװקניא איד רַאפ ןרעטיצ ןוא ןעטסירק-יינ טימ טעהטַארייהרעפ ןענייז ייז

 רהעז רונ ךיז ןעלעוו רעדָא רעדנעלָאה איד ןעפלעה רעדעוװטנע ןעלעוו ---

 -עב וצ טוג ייז זיא גיטיינ זיא סע סָאװ סעלַא זַא ןוא ,ןעגענַאד ןעלעטש ךָאוש

 ".טייהיירפ-סנעסיוועג ןעבעג וצ ייז ןוא ןעלדנַאה

 איז טָאה ַאיהַאב ךָאנ ןרָאװענ טקישעג זיא עטָאלפ עשידנעלָאה איד ןעוו

 ןרָאװעג ןעמונעג זיא טדָאטש איד .ןעדיא ןופ טפנוקסיוא עגיטיינ עלַא ןעגעירקעג

 -ָאלעגסױרַא ךיילג טָאה ,רערידנַאמָאק רעשידנעלָאה רעד ,ןעקעליוו ןוא 1624 ןיא

 ץיזעב ןעיירפ ,טייהיירפ ןעטָאבעגנָא טָאה רע עכלעוו ןיא ןָאיצַאמַאלקָארּפ ַא ןעז

 "רעטנוא ךיז ןעלעוו עכלעוו עֶלַא וצ טייהיירפ-סנָאיגילער ןוא םוהטנענייא ןופ

 עכלעוו ןעדיא טרעדנוה ייווצ טייז ןייז ףיוא טכַארבעגרעבירַא טָאה סָאד .ןעבעג

 ןעגלָאפ ןעלָאז ערעדנַא זַא ןערהיפוצסיוא ןעגנוגניירטשנַא טכַאמעג ךיוא ןעבָאה

 ןעזעיגוטרָאּפ איד ןופ ןרָאװעג טרעבָארע קירוצ זיא ַאיהַאב .,ל?עיּפשייב רעייז

 ןעבעגעגרעביא רהיא טָאה ןעמ ןעכלעוו ךָאנ ךַאמּפָא רעד שטָאח ןוא ,1625 ןיא

 איד ןענייז ,רעכיז ןעביילב ןעלָאז רענהָאוװנייא ערעדנַא עלַא זַא טמיטשעב טָאה

 .ןרָאװעג טעטיוטעג ןענייז ייז ןופ ףניפ ןוא ןרָאװעג טצישעב טינ ןעטסירקייינ

 רהֶאי עכילטע ףיוא ןעבעילברעפ ןעטרָאד ןענייז ערעדנַא זַא רעבָא טנייש סע

 ,טרהירעבנוא

 עפיצער טדָאטש איד ןיא טגיטסעפעב רעסעב ךיז ןעבָאה רעדנעלַאה איד

 סע ואוו ןוא ,1681 רהָאי ןיא ןעמונעג ןעבָאה ייז עכלעוו ,ָאקובמַאנרעּפ רעדָא

 -יינ ןוא ןעדיא עטסיימ איד .ןעדיא עמייהעג ?הָאצ עסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה

 לענש ךיז ןעבָאה טדעטש עשינַאיליזַארב ערעדנַא ןוא ַאיהַאב ןופ ןעטסירק

 -ענ ךיוא ךיז ןעבָאה סרעגעיזעב איד .טדָאטש ענעי ןיא ןעגיױצעגרעבירַא

 ןוא ןעטסינָאלַָאק םייה רעד ןופ ןעקישוצ ייז לָאז ןעמ דנַאלָאה ךָאנ טעדנעוו
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 -ענּפָא ךיז ןעבָאה ןעדיא עשיזענוטרָאּפ עלעיפ ןוא ,הכאלמ ילעב ענעדעישרעפ
 ןיא ,יעהטואס טרעבָאר טעָאּפ רעשילגנע רעד .גנודַאלנייא עזעיד ףיוא ןעפור

 ןעוועג ןעטרָאד ןענייז ןעדיא איד זַא טביירש ,ןעיליזַארב ןופ עירָאטסיה ןייז
 :יזַארב עשיזעגוטרָאּפ עלעיפ" .ןענַאהטרעטנוא עשידנעלָאה עטנעכייצעגסיוא

 ןענייז ייז סָאװ עקסַאמ איד ןעפרָאװעגרעטנורַא דיירפ טימ ןעבָאה רענַאיל

 ןעטערטעגייב ןענייז ןוא ,ןענָארט וצ ןעגנואווצעג ןעוועג טייצ עגנַאל ַא רַאפ

 -ַאה ייז עכלעוו טימ החמש ענעּפָא איד .לוש עשידיא איד ןיא רעדעירב ערעייז

 -קרעמפיוא לעיפ וצ ןעניוצענוצ טָאה עינָאמערעצ עזעיגילער איד טרעייפעג ןעב

 ,ןעקילָאהטַאק איד רעטנוא ננונערפיוא סיורג טכַאמעג טָאה סָאד .טײקמַאז
 ערעייז איוו לַארעביל רענינעוו ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןיילא רעדנעלָאה איד ןוא

 ץנַארעלַאט עשידנעלָאה איד זַא הנעט רעד טימ סױרַא ןענייז ,ץעזעג ענעגייא

 זַא ?העפעב ַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ."ןעיליזַארב רַאפ טניימעג טינ זיא

 .טַאװירּפ רהעמ לעסיבַא ןָאינילער רעייז ןעטיהּפָא ןעלָאז ןעדיא איד

 קירוצ ןעלָאז ייז זַא ןעזעינוטרָאּפ איד טצעהעג 1645 ןיא טָאה ַארעיװ ןעוו

 -םיוא ןוא ,עפיצער ףיוא ל?עיצעּפש ןעזעיוועגנָא רע טָאה ,ןעיליזַארב ןעמהענוצ

 -טּפיוה טנהָאוװעב זיא טדָאטש ענעי זַא" טקַאפ םעד ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמ

 ,לַאנוטרָאּפ ןופ ןעפָאלטנַא ןענייז עטסיימ איד עכלעוו ןופ ,ןעדיא ןופ ךילכעז

 םוהטנעטסירק סָאד עכלעוו ןופ ,ןעגָאגַאניס ענעפָא ערעייז ןעטרָאד ןעבָאה ייז

 רעייז ןעריקיזיר רעבירעד ןעפרַאד ןעזעינוטרָאּפ איד .טריזילַאדנַאקס טרעוו

 ןַא ןעכַאמ וצ ,ןעביולג רעייז ןופ ערהע איד רַאפ םוהטנענייא רעייז ןוא ןעבעל
 צא טיס ןאד ןעבָאה ןעזעיגוטרָאּפ איד ."דנַאטשוצ ןעכיליײשבַא ַאזַא וצ עדנע

 ןענואווענ ןוא ְךָאי ןעשינַאּפש םעד ךיז ןופ ןעפרָאװעגּפָארַא קירוצ טייצ עצרוק

 -ץנּפֶא ךיז ייז ןעבָאה רעטציא .םייה רעד ןיא ךיז ייב טייקניגננעהבַאנוא רעייז

 רעייז טלעּפָאדרעּפ ןעבָאה ןוא רערהיפ רעייז ןופ ףורפיוא םעד ףיוא ןעפור

 .ַאקירעמַא דיז ןיא עינָאלַָאק עגיזעיר רעייז ןרעבָארע וצ קירוצ גנוגניירטשנָא

 ןיא עדניימעג עשידיא עכילקריוו עטשרע איד ןופ עטכישענ איד שטָאח רעבָא

 -ירב ױזַא ךָאד איז זיא ,רהָאי גניצנַאװצ איוו רענינעוו ,ץרוק זיא טלעוו עיינ איד

 -ַאטלוזער עדנעכיירג-טייוו עכלעזַא וצ טרהיפענ טָאה ןוא ןיילַא ךיז ןיא טנַאיל

 ןַא ,ַאקירעמַא ןופ ןעדנעגעג ערעדנַא ןיא ןעדיא ןופ גנוצעזעב איד ןיא ןעט

 .גנוביירשעב רהיא רַאפ ןערעוו ןעבעגעגּפָא זומ לעטיּפַאק ַא ךָאנ
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 .טלעוו עיינ איד ןיא עדניימעג עשידיא עטשרע איד : עפיצער

 ס'לארשי ןב השנמ -- ןעיליזַאוב ןיא ָאקובמַאנרעּפ רעדָא עפיצער ןופ "שדוק להק" רעד
 םַאדרעטסמַא ןופ גנורעדנַאוונייא עסיורג -- ןעצעזעב וצ ןעטרָאד ךיז רענעלּפ
 עשידיא ןוא םינבר עטשרע איד -- םירבח ענייז ןוא ַאקעסנָאפ ַאד בהובא קחצי --
 -קירוצ איד -- לַאפ רעד ןוא גנורעגַאלעב איד -- טלעוו עיינ איד ןיא רעסַאפרעפ
 .ַאקירעמַא ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא תולהק עיינ ןופ רענרעק איד ןוא עזייר

 עפיצער ןיא טייקשידיא ןופ ןָאיצַארטסנָאמעד עכילהערפ עטשרע איד שטָאח

 -רָאד איד ןעטלַאהעגּפָא טינ סע טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,ןערָאװעגנ טרעטשרעפ זיא

 עיינ איד ןיא עדניימענ עשידיא עכילקריוו עטשרע איד ןעדנירג וצ ןעדיא עגיט

 ןָאפ סירָאמ ןַאהָאי ,ןעיליזַארב ןופ רעטלַאהטַאטש רעשידנעלָאה רעד .טלעוו

 טָאה רעכלעוו ,רעטמַאעב רעטפַאהנערהע ןוא רעטכערעג ַא ןעוועג זיא ,וַאססַאנ

 -נייא ךרוד סקַאוװ-וצ רהיא ןוא עדניימעג איד ןופ גנולקיווטנע איד טניהטומרע

 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא עדנעזיוט טַָאהעג ?ענש טָאה עפיצער .גנורעדנַאװ

 : ןעוועג ןענייז רעהעטשרָאפ איד ןעכלעוו ןופ "שדוק ?הק" ַא ןיא טריזינַאנרָא

 -טסַאק קחצי ןוא עטַאקומ בקעי ,ָאדַאקרעמ עד םהרבא ,לענָארָאק רָאינעס דוד

 ןעוועג זיא טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןעבָאה עכלעוו עטשרע איד ןופ רענייא .ָאהנוה

 בר ןעטמהירעב םעד ןופ רעגָאװש רעדָא רעדורב-ףעיטש ַא ,ָאריעוס םירפא

 -רעפ ָאקסיצנַארפ ןָאד .(1604--97) לארשי ןב השנמ 'ר ,םַאדרעטסמַא ןופ

 טָאה םַאדרעטסמַא ןיא לעקינייא ןַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ַארָאמ עד ץעדנַאנ

 -סַאג ,הלהק .איד ןופ דעילנטימ רעטייווצ ַא ןוא ,רעטמע עניטכיוו טעדיילקעב

 עטייל עטסכייר איד ןופ םענייא רַאפ ןרָאװעג ןעטלַאהעגנ זיא ,ַאנערעפ ץַאיד רַאּפ

 ןוא םינבר עטשרע איד" רעביא ץַאזפיוא ןייז ןיא גנילרעזייק .רד .דנַאל ןיא

 עטייז ,דנַאב ןעטירד "סנעשייקילבָאּפ") "ַאקירעמַא ןיא רעלעטשטפירש עשידיא

 עכילטסירק עטמהירעב ייווצ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןופ טריטיצ (רעטייוו ןוא 8

 ןעביירש ייז עכלעוו ןיא ,סויצָארג ָאנוה ןוא סויסָאפ ןעטלַא םעד ,עטרהעלעג

 -נימע וצ ,לארשי ןב השנמ ,דניירפ ס'ןעדייב רעייז ןופ טכיזבַא איד ןעגעוו ךיז

 טינ זיא עכלעוו עגַאל עלעירעטַאמ ןייז ןערעסעברעפ וצ ןעיליזַארב ךָאנ ןעריר
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 עכיוה ַא טַאהעג ןעטרָאד טָאה רע שטָאח ,םַאדרעטסמַא ןיא גיטסנינ ןעוועג

 קרעוו ןייז ןופ ?ייהט ןעטייווצ םעד טעמדיוועג טָאה רע .הלהק רעד ןיא עלעטש

 לייוו ךילניישרהַאוו ,עפיצער ןופ ןעדיא עטנענימָארּפ איד וצ "רָאדַאיליסנָאק"

 טינ ףוס םוצ רעבָא זיא עכלעוו ,עזייר איד ןעכַאמ וצ טכירעג ךיז טָאה רע

 .ןרָאװעג טכַאמעג

 רעוויִלֶא ייב טקריוועגסיוא רעטעּפש טָאה רעכלעוו ןַאמ רעד שטָאח רעבָא

 -ַארב ךָאנ ןעמוקעג טינ זיא דנַאלגנע ןיא ןעדיא ןעזָאלניירא לָאז ןעמ לעװמָארק

 -רעפ ןעבָאה עכלעוו עטרהעלעג עשידיא ערעדנַא ןעמוקעגנ ןעטרָאד ןענייז ,ןעיליז

 -שינַאּפש טרעדנוה סקעז ןענייז 1642 ןיא .הלהק איד ןופ ץנַאלנ םעד טרעסערג

 -עב ,ןעיליזַארב ךָאנ ןערהָאפעגקעװַא םַאדרעטסמַא ןופ ןעדיא עשיזעגוטרָאּפ

 ַאקעסנָאפ ַאד בהובא קחצי 'ר ,עטרהעלענ עטנַאקעב ייווצ ןופ טעטיילג

 זיא רע) בהובא קחצי 'ר .(1679 .שעג) רַאליגַא עד לאפר השמ ןוא (1605--93)

 לעיפ טבעלעג טָאה רעכלעוו רואמה תרונמ ןופ רבחמ רעד איוו רערעדנַא ןַא

 ,רַאלינַא .ַאקירעמַא ןיא רעטשרע רעד ; בר רעדָא םכח רעד ןרָאװעג זיא (רעהירפ

 זיא עדניימעג ַא .ןזח רעד ןערָאװעג זיא ,קדקדמ ַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו

 םענעגייא רהיא טַאהעג טָאה עכלעוו ,ַאקירַאמַאט ןיא ןערָאװעג טריזינַאגרָא ךיוא

 עיינ איד ןיא רעסַאפרעפ רעשירומלת רעטשרע רעד ,ָאטרַאגַאל בקעי 'ר םכח

 -ַאיליזַארב ַא סלַא טנָאמרעד ךיוא זיא רַאליגַא עד בקעי 'ר רעסיוועג ַא .טלעוו

 טנהָאװעג ךיוא ןעבָאה ןעדיא להָאצ עדנעטיידעב ַא .טייצ רענעי ןופ בר רענ

 עד ָאיר ,ַאקירַאמַאטיא ןיא סרעדנָאזעב ,ןעיליזַארב ןיא רעצעלּפ ערעדנַא ןיא

 טקנוּפ-לעטימ רעסיורג רעד ןעוועג זיא עפיצער רעבָא .ָאביהַארַאּפ ןּוא ָארײנַאשז

 (*.טלעוו עטלַא איד ןיא ךיוא ןרָאװעג טיירּפשרעפ לענש זיא ןעמָאנ רהיא ןוא

 ענייש טיובעג ןעטרָאד ןעבָאה ןעדיא איד זַא טביירש ףָאהיינ רעקירָאטסיה רעד

 .ןעלהימ-רעקוצ טפיוקעג ןעבָאה ןוא לעדנַאה ןעסיורג ַא טרהיפעג ןעבָאה ,רעזייה

 ןעפלעה וצ דלענ ןעמוס עסיורג טלעמַאזעג ייז ןעבָאה רעטעּפש רהָאְי ענינייא

 .ןעפַאה םעד ןעגנידייהטרעפ וצ רעדנעלָאה איד

 ךיז ןעבָאה ןעטנַארנימיא עטסניטכיוו ןוא עטצעל איד איוו לענש ױזַא

 ןיא ,ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ,שימייה סָאװטע ןעלהיפ וצ ןעביוהעגנָא ןעטרָאד

 רעביא רעדנעלָאה ןוא ןעזעינוטרָאּפ איד ןעשיווצ המחלמ עגיטולב איד ,95

 ,חורה בישמ ןעגָאז ןעטרַאד לָאז ןעמ ןעוו (1636 רהַאי ןופ) ןעיליזַארב ןופ הלאש ַא (*

 זיא ,םעד ףיוא הבושת עגנַאל ַא ןוא ,רעטניוו זיא ַאּפָארייא ןיא ןעוו רעמוז זיא ןעטרָאד ?ייוװו

 ,יקינַאלַאס ןופ יתבש םייח 'ר ןופ תובושתו תולאש איד ןופ ל?ייהט ןעטירד םעד ןיא טקורדעג

 עכלעוו ןופ ןעבעגעגנָא טינ טרעוו סע .1721 ןיא טדָאטש ענעי ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא סָאװ

 ןופ טגערפעג סע ןעמ טָאה ךילנײשרהַאו טסכעה רעבָא ,ןעמוקענ ןיא עגנַארפ איד טדָאטש

 .עפיצער
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 ןעזעיגוטרָאּפ ענערָאבעגנייא ןופ גנורעוושרעפ ַא .עינָאלָאק איד ןופ ץיזעב םעד

 -טּפיוה איד ןיא טעקנַאב ַא ףיוא עטמַאעב עשידנעלָאה עלַא ןעדרָאמוצסיוא

 ַא ןופ טייקכילגעמ איד ןוא ,ןעדיא ַא ןופ ןרָאװעג טקעדעגפיוא זיא ,טדָאטש

 -עג טגיטייזעב טימרעד זיא טפַאשרעה עשידנעלָאה איד ןופ עדנע עננולצולּפ

 טָאה עפיצער ןוא 1646 ןיא ןעכָארבעגסיױא זיא המחלמ ענעפָא איד .ןרָאװ

 רעדנעלָאה ןוא ןעדיא .גנורעגַאלעב ערַאבטסָאק ןוא עגנַאל ַא ןהעטשסיוא טזומעג

 ןוא ןעדייל ןיא ןערעדנַא םעד רענייא ןעפערטרעביא וצ טסיילפענ ךיז ןעבָאה

 סע .טדָאטש רעד ןופ גנוגידייהטרעפ איד ייב הטומנעדלעה ןעזיײוסױרַא ןיא

 רעייז טצונעב ןעבָאה לַאנֹוטרָאּפ ןופ סָאנַארַאמ איד זַא טכירעב ַא ָאד זיא

 עטסנרע איד ףיוא דנַאלָאה ןופ גנורעיגער איד ןעכַאמ וצ םַאזקרעמפיוא סולפנייא

 ןרָאװעג םערָא זיא ינַאּפמָאק-ַאידניא-טסעוו איד רעבָא .ןעיליזַארב ןיא ענַאל

 טינ טָאה גנוריגער עשימייה איד איוו ױזַא ןוא ,ןעיליזַארב ןופ ץיזעב םעד ךרוד

 הטומ-ןעדלעה רעד טָאה ,עפליה וצ ןעמוק רהיא טלָאװעג טינ רעדָא טנעקעג

 ןעגָארטעגייב רונ רעדנעלַאה איד ןוא ןעדיא איד ןופ גנורעפּפָאפיױא איד ןוא

 סָאד זַא ךילניישרהַאוו ךיוא זיא סע .המחלמ איד ןופ גנורעגניילרעפ איד וצ

 רעגידייהטרעפ איד ןעשיווצ טפַאשדניירפ איד ןעניטסעפעב וצ טצונעג טָאה

 -עג ערעדנַא ןיא ןעטייצ ערעגנייל ןעמַאװצ טבעלעג רעטעּפש ןעבָאה עכלעוו

 .ַאקירעמַא ןופ ןעדנעג

 ענעי ןופ תורצ איד ןוא רעדנואוו איד ןעבעירשרעפ טָאה בהובא קחצי 'ר

 ס'אריריה םהרבא ןופ גנוצעזרעביא עניד'שדוק ןושל ןייז ןופ ביֹוהנֶא ןיא המחלמ

 איד ןופ גנוביירשעב עשיטעאּפ ַא ןעזָאלעגרעביא ךיוא טָאה רע ."םימשה רעש"

 רשא תונחתו םייודו תולפת ,בר רכז" : טסייה סעכלעוו קרעוו ןייז ןיא גנורעגַאלעב

 ותויהב לַאנוטרוּפ ידודג םהילע אובב ותלהק תרצו ותרצ תעב 'הל אורקל רביח

 םתוא וליצהב תוחבשתו םירישב 'ה תואלפנל השע רכזו ו"תה תנש איליזַארבב

 טייצ רעד ןיא ,הלפת ןָאהט ןוא ןעטסַאפ ןעסייהעג טָאה רע ."םהיביוא ?כ ףכמ

 עלעיפ" .עפליה עלעירעטַאמ ןעבעגענ ןעבָאה ןהכ םהרבא איו ןעדיא עכייר ןעוו

 ןופ ןעגנאגעגסיוא ןענייז עלעיפ ,דנייפ ןופ ןרָאװעג טעטיוטעג ןענייז ןעדיא

 -רוא ענעדעישרעפ ךרוד טיוט םוצ טנעהָאנ ןעוועג ןענייז עגירביא איד ; רעגנוה

 ןעבָאה זייּפש עטסרעייהט איד וצ טנהָאװעג ןעוועג ןענייז סָאװ איד .ןעכַאז

 -ורט טימ רעגנוה רעייז ןעליטש טנעקעג ןעבָאה ייז ןעוו ךילקילג טצעשעג ךיז

 ;ןעגעירק טנעקעג רהעמ טינ ךיוא סעזעיד ןעמ טָאה רעטעּפש .טיורב ענעק

 ."סנ יּפ לע איוו ױזַא רונ ןעבעל ןעבעילבעג זיא ןעמ ןוא טלהעפעג טָאה סעלַא

 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ענלעצנייא ןופ ןעלעיּפשייב טלהעפעג טינ ןעבָאה סע

 -ַאפ עטמהירעב איד ןופ רענייא .גנונידייהטרעפ איד ןיא תורובג ןעזעיוועב

 ןעטגיטסעפעב ַא טגידייהטרעפ ןיילא טָאה רע זַא טנָאמרעד טרעוו ָאטניּפ עילימ

 טזומעג ךיז רע טָאה ףוס םוצ רעבָא .ןעבעגעגפיוא םהיא ןעבָאה עלַא ןעוו ץַאלּפ
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 וצ ךילנעמנוא ןעוועג זיא סע עכלעוו ןעגעג טכַאמ ערעסערג איד וצ .ןעבעגרעטנוא
 .םייה רעד ןופ ןעננוקרעטשרעפ ןהָא ןעניוועג

 טדעטש ענימורַא איד טימ ןעמַאזוצ עפיצער זיא 1624 רַאונַאי ןעט23 םעד

 -עב עשידנעלָאה ערעדנַא ןוא ַארַאעס ,ַאקירַאמַאטיא ,ַאביהַארַאּפ ,טדַאטשצירָאמ

 ננידעב םעד טימ ,רעגעיז עשיזעגוטרָאּפ איד וצ ןרָאװעג ןעבעגעגרעביא ןעגנוציז

 טָאה ןעמ .עטגעיזעב איד וצ ןערעוו ןעבעגעג לָאז עיטסענמַא עניימעגלַא ןַא זַא
 ,רעדנעלָאה איד ןופ רעפלעה עיירט סלַא ,ןעדיא איד טעװ ןעמ זַא טגנָאזעגוצ

 רָאנרעװַאג רעשיזענוטרָאּפ רעיינ רעד טָאה ךָאד .טכערנוא ןייק ןָאהט טשינ

 ןעבעגעג טָאה ןעמ .ןעיליזַארב ןעזָאלרעפ ךיילג ןעזומ ייז זַא להעפעב ַא ןעבעגעג

 ןיהואוו םוהטנענייא רעייז ןוא ייז ןערהיפוצקעוַא ןעפיש ןהעצכעז ןעדיא איד

 גנורעכיזרעפ ןוא ןעטרָאּפסַאּפ ןעבעגעג ךיוא ייז טָאה ןעמ ןוא ,ןהעג ןעליוו ייז

 .ןעגיטסעלעב טינ ייז לָאז רענייק זַא

 ,סַאזעמ איד ,סעריירעּפ איד ,(אישנ) יסַאנ עילימַאפ איד ,רַאליגַא ,בהובא

 -ָאנוצ םעד טַאהעג עדייב ןעבָאה עכלעוו ,יתפרצ עשוהי ןוא ָארטסַאק עד םהרבא

 .םַאדרעטסמַא ךָאנ קירוצ קעװַא ןענייז ערעדנַא עלעיפ ןוא "ליזַארב לע" ןעמ

 (1712 ,דנַאלָאה ןיא .שענ ; 1639 ,ָאקובמַאנרעּפ ןיא .בעג) ָאניזָאלעװ עד בקעי

 ןיא ןרָאװעג ןערָאבעג זיא רעכלעוו רעסַאפרעפ רעשיאערבעה רעטשרע רעד

 ,םַאנירוס ןיא קעװַא ןענייז ערעדנַא .גאַאה ןיא טצעזעב ךיז טָאה ,ַאקירעמַא

 ןעדיא עטשרע איד זַא ןעמונעגנָא ךיוא טרעוו סע ןוא ,ָאַאסַארוק ןוא ענעיַאק
 עניטפניקוצ איד) םַאדרעטסמַא-יינ ןיא ןעמוקעגנָא רהָאי םענעי ןענייז עכלעוו

 ןופ -- טקערידניא סנעטסעדנימ רעדָא --- טקעריד ןעמוקעג ןענייז (קרָאי וינ

 ננוזעלפיוא רהיא ךרוד טימרעד טָאה עפיצער ןופ הלהק איד .ָאקובמַאנרעּפ

 -ייא ןעסקַאװענסױא ןענייז סע עכלעוו ןופ רענרעק איד טיײרּפשעגרעדנַאנַאפ

 עיינ איד ןיא ןעדניימעג עשיריא עטסניטכיו ןוא עטסעטלע איד 'יופ ענינ
 .טלעוו



 1 לעטיּפַאק

 .אנאיג עשידנעלָאה איד רעדָא םַאנירוס ןיא ןעדיא איד

 ןרָאװעג ןעבעירטעגסיורַא ןענייז רעדנעלָאה איד איוו םעדכָאנ ןעיליזַארב ןיא ןעדיא איד

 עפיצער ןעוו ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,םַאנירוס ,ַאביירַאמַארַאּפ ןופ הלהק איד --
 אושנ דוד --- רעדנעלגנע איד טימ גנורהירעב עטשרע איד -- טהילבעג ךָאנ טָאֵה
 ןרָאװעג ןעבעגעג ןענייז סָאװ ןעיגעליווירּפ איד -- ענעיַאק ןופ עינָאלָאק איד ןוא
 איד טימ ןעטייקגיריווש -- '.ענַאװַאס ןעדָאָאי עד" --- 'ייבוָאליוװ דרָאל ןופ

 ןעמענ עשיאערבעה טימ סעיצַאטנַאלּפ -- סרעגינ-שוב איד טימ ןוא ןעפַאלקש
 -ַאעהט סעשידיא -- ןעגנוביירטרעפ ןוא דנַאטש רעכילצעזעג -- ןעדיא עשטייד --
 .עטבישעג ןוא רוטַארעטיל -- רעט

 איד ןופ ףוס םעד טימ ךיז טנידנע ןעיליזַארב ןיא ןעדיא ןופ עטכישעג איד

 סָאװ קספה רעדָא גנוכערברעטנוא ןַא ָאד זיא סע ןוא ,טפַאשרעה עשידנעלָאה

 ןעטסגיצנַאװצ ןופ גנַאפנָא םוצ ןָאיצַאזינָאלַאק עשידיא עיינ איד זיב ךיז טהיצ

 גנוביירטרעפ איד ךָאנ טייצ רעזעיד ןופ גנַאפנָא ןיא טָאה סע .טרעדנוהרהָאי

 ,םיסונא איד ןופ סינעהעווכָאנ עכילנהעוועג איד טלהעפענ טינ ןעיליזַארב ןופ

 -רָאּפ איד ןופ ןעגנוריסַאּפ עבלעז איד טליוהרעדעיו ךיז ןעבָאה סע ןוא

 עכנַאמ .ןעמוקעג ןעטרָאד ןענייז רעדנעלָאה איד רעדייא טפַאשרעה עשיזעגוט

 דנַאל סָאד איוו םעדכָאנ ןעיליזַארב ןיא ןענהָאװ ןעבעילבעג ןענייז ןעטסירקי-יינ

 לעיפ ןרָאװעג זיא להָאצ רעייז .1684 ןיא לַאנוטרָאּפ וצ ןעבעגעגרעטנוא ךיז טָאה

 רעדעיוו טָאה לַאגוטרָאּפ ןעוו ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ עדנע םוצ רעסערג

 עכלעוו םיסונַא רעדָא סָאנַארַאמ איד ןעיליזַארב ְךָאנ ןעקישרעפ וצ ןעביוהעגנָא

 ךילטנעפע ןערעלקרע וצ ךיז ןָאיציזיוװקניא איד ןופ ןרָאװענ ןעגנואווצעג ןענייז

 ןופ ןעטלַאהעגנָא ןעבָאה ןעגנוקישרעפ עזעיד .עכריק ןופ רעננייהנַא עיירט סלַא

 טנעקרענַא רעהירפ ןעטרָאד ןענייז ןעדיא ענעזעווענ איד ןוא 1707 זיב 2

 ןופ עלעיפ ןוא ,טיהעג קרַאטש ייז טָאה ןעמ .סָאלק ערעדנוזעב ַא סְלַא ןרָאװעג

 -ָארּפ ןערעוו וצ ןָאבסיל ךָאנ ןרָאװעג טקישענקירוצ טייצ וצ טייצ ןופ ןענייז ייז

 טנערברעפ ןענייז ָאיר ןופ ןעדיא עלעיפ .טכירעג-סנָאיציזיוװקניא ןיא טריסעצ

 רעריטרַאמ איד ןופ עכנַאמ .1723 ןיא ןָאבסיל ןיא עפ ַאד ָאטיוא ןַא ייב ןרָאװעג

 ןעוועג זיא ייז רעטנוא רעטסטנענימָארּפ רעד ,עטייל עטמהירעב ןעוועג ןענייז
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 ַאד עסָאי ָאינָאטנַא טסיטַאמַארד ןוא טעָאּפ רעשיזעגוטרָאּפ רעטסואוועב רעד

 ןרָאװעג טנערברעפ זיא רעכלעוו ,ָאריײנַאשז עד ָאיר ןופ רענערָאבעג ַא ,ַאווליס

 ןעדיא זַא טזייוו 1754 רהָאי ןופ טכירעב ַא .1799 ןיא ןָאבסיל ןיא דיא סלַא

 ןעטנַאמַאיד ןופ זיירּפ םעד ןערילָארטנָאק וצ סולפנייא גונעג טַאהעג ןַאד ןעבָאה

 .ןעיליזַארב ןיא

 טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ ןעטימ ןיא ןעמוקרָאפ טפָא ױזַא טגעלפ סע

 טגָאלקעגנָא ןענייז עכלעוו עטייל ןָאבסיל ְּךָאנ ןעריטרָאּפסנַארט טגעלפ ןעמ זַא

 רהעז ןרָאװעג זיא עגַאל עכילטפעשעג איד זַא ,ןעדיא עמייהעג סלַא ןרָאװעג

 -עג טלעטשענּפָא םעד בעילוצ ןענייז ָאיר ןיא ןעלהימ-רעקוצ לעיפ ןוא טכעלש

 רעשיזעגוטרָאּפ רעסיורג רעד ,לַאבמָאּפ עד זיקרַאמ רעכיירסולפנייא רעד .ןרָאװ

 -וזעי איד ןעביירטרעפ וצ טגַאװענ טָאה רעכלעוו ,טייצ רענעי ןופ ןַאמסטאַאטש

 ךיז ייב ן'לעוּפ טנעקעג טינ ןעגעווטסעד ןופ טָאה ,דנַאלרעטָאפ ןייז ןופ ןעטיא

 סע זַא טרהיפעגנסיוא טָאה רע רעבָא .ןעדיא ןופ ןעטסנונג וצ ןעטערטוצסיורַא

 ןעכערברעפ א ןעוועג זיא סע עכלעוו רעטנוא ץעזעג ַא ןערעוו ןעמונעגנָא לָאז

 טפַאשענּפָא טָאה רע ןוא ,ןעדיא ןופ טמַאטש רע זַא םענייא ןעפרַאוו-וצרָאפ

 עכלעזַא ןעגעג וליפא ,ןעדיא ןופ ןעמַאטש סָאװו איד ןענעגנ ןעמהַאנסיוא עלַא
 טָאה רע .ןָאיציזיוװקניא איד ןופ ןעטילעג ןעבָאה עכלעוו עטייל ןופ ןעמַאטש סָאװ

 -ענוצ טָאה ןוא ,עפ ַאד סָאטיױא רעדָא ןעננונערברעפ עכילטנעפע ןעטָאברעפ

 סָאװ סעילימַאפ ןופ ןעגנונכייצרעפ טימ סטסיל עֶלַא עטמאעב איד ייב ןעמונ

 ערהיא ןָאיציזיװקניא איד ייב ןעמונעגוצ טימרעד טָאה רע .ןעדיא ןופ ןעמַאטש

 ןעגעג ןענַאלק ןעגניירב וצ ןעצונעב טנעלפ איז עכלעוו ןעלטימ עטסגיטכיוו

 ןיא סָאנַארַאמ איד טָאה ןעמ זַא וצרעד טכַארבעג טָאה סָאד רעפּפָא ערהיא

 טימ ןרָאװעג טשימרעפ טייצ רעד טימ ןענייז ייז ןוא ,הורדוצ ןעזָאלעג ןעצנַאג

 .ןעיליזַארב ןופ גנורעקלעפעב עשיליוהטַאק איד

 רעדָא םַאנירוס ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו עדניימעג עשידיא איד

 עפיצער ןעוו ןעטייצ איד ןיא ,ןעיליזַארב ייב ,ַאנַאינ ("שטָאד") עשידנעלָאה איד

 -ערנ לעיפ ןרָאװעג זיא עכלעוו ןוא ,דנַאטשוצ ןעדנעהילב ַא ןיא ןעוועג ךָאנ זיא

 טעמבכ ןערָאװעג ןעטלַאהעגנָא זיא ,ןעננַאנעגרעטנוא זיא הלהק ענעי ןעוו רעס

 ןופ ןרָאװעג ןעזעיוועב זיא סע איוו .גָאט ןעניטנייה זיב גנוכערברעטנוא ןהֶא

 עשיזענוטרַָאּפ-שידנעלַאה איד ןופ ןעוויכרַא איד ןיא ןעגנושרָאפסיוא עטצעל איד

 ױזַא (*.1639 רהָאי ןיא םַאנירוס ןיא טנהָאוװעג ןעדיא ןיוש ןעבָאה ,ןעדיא

 ןופ ןעדיא איד ןופ עיגָאלָאנַארכ ַא טגיטרעפרעפ טָאה ?ײהטַאנ דרַאשטיר רַאסעּפָארּפ (*
 .א .ּפ יבאר ".סנעשיײקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטרעיפ ןיא טקורדענּפָא זיא עכלעוו םַאנירופ
 ןופ גנַאפנָא ןיא עיגָאלַאנַארכ עזעיד וצ ןעגנוצנענרע טכַאמעג טָאה ָאבײרַאמַארַאּפ ןופ ןַאמפליה
 גידנעגנַאּפנָא ,דנַאב ןעט13 ןיא ךיוא ךיז טניפענ סע .ןעבַאנסיוא עבלעז איד ןופ דנַאב ןעט6
 יַארַאּפ ןיא הלהק עשידנעלַאה איד רעביא סָאַאר .ס .י .ווער ןופ ץַאזפיוא ןַא 126 עטייז טימ
 .ָאביײרַאמ



 4 ענעיאק ןוא םַאנירוס ןיא ןעדיא

 םעד ןופ ,הנותח עשידיא עטשרע איד טָאה ןרָאװעג טנַאקעב זיא סע איו טייוו

 .1643 ןיא ןעדנופעגטַאטש ןעטרָאד ,בוטהמ תידוהי ןוא בוטהמ קחצי םכח

 זַא ןופרעד טהעז ןעמ ןוא ,ןרָאװעג ןענופעג זיא הנותח ענעי ןופ הבותכ איד

 םענעי ןיא ןיוש טָאה ,ָאביײרַאמַארַאּפ טדָאטש איד רעגיטכיר רעדָא ,םַאנירוס

 .בר רעדָא םכח ַא ןעבָאה ןעפרַאד ןעלָאז ייז ןעדיא גונעג טָאהעג רהָאי

 שטָאח ,םוהטנעגייא סעשילגנע סלַא ןרָאװעג טעטכַארטעב ןַאד זיא ַאנַאיג

 ןענייז ןעטרָאד .ייז וצ טרעהעג איז זַא טעטּפױהעב ןעבָאה רעדנעלָאה איד

 טימ גנורהירעב ןיא ןעמוקעגנ טלעוו עיינ איד ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןעדיא איד

 -וצ ןענהָאװ וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז רעדייא טייצ עשביה ַא ,רעדנעלגנע איד

 ןופ זַא טנעקרענַא ןעוועג ןַאד זיא סע ְךיילנבָא ןוא .ַאקירעמַא דרָאנ ןיא ןעמַאז

 עטסכילדניירפ איד ןעוועג רעדנעלָאה איד ןענייז ןענָאיצַאנ עשיאייּפָארייא עלַא

 ןעגנורהַאפרע טַאהעג ןעבָאה עכלעוו עטצעל איד ןופ עלעיפ ןעבָאה ,ןעדיא וצ

 ייז זַא ןעדישטנע לענש ,טלעוו לייהט םענעי ןיא ןעטעטילַאנָאיצַאנ ערייב טימ

 ,ייבוָאליװ דרָאל .רעדנעלגנע איד טימ ןָאהט וצ ןעבָאה וצ ןעדעירפוצ רהעמ ןענייז

 -עגטימ טָאה ,1692 ןיא םַאנירוס ןיא לָאמ ןעטייווצ םוצ ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו

 טימרעד טָאה הלהק איד ןוא ,ןעילימַאפ עשידיא עגינייא םהיא טימ טכַארב

 -ירטרעפ איד ןעמוקעגנָא ךָאנ ןענייז סע רעדייא וליפא ןעסקַאװ ןיא ןעטלַאהעג

 .רעטעּפש רהָאי ייווצ ןעיליזַארב ןופ ענעב

 -ביולרע איד ןעגעירקעג ןעדיא איד ןעבָאה 1689 רעבמעטּפעס ןעט12 םעד

 איד ףיוא עינָאלָאק ַא אישנ דוד ןופ טפַאשרערהיפ איד רעטנוא ןעדנירג וצ סינ

 ןעלקיטרַא ןהעצכַא איד ןיא .ַאנַאיג עשיזיוצנַארפ איד ןיא ,ענעיַאק לעזניא

 -עג ןעבעגעג ל?עיציפָא זיא סינביולרע עזעיד ןעכלעוו ןיא טנעמוקָאד םעד ןופ

 רעייז ןיא ןעבָאה ןעלעוו ייז סָאװ דנַאל קיטש סעדעי זַא טמיטשעב זיא ,ןרָאװ

 ךיוא ייז זיא סע ןוא ,םוהטנענייא סעטולָאסבַא רעייז טרעוו רהֶאי רעיפ ץיזעב

 .םיגהנמ ןוא ץעזעג עשידִיא ענענייא ערעייז רעטנוא ןעבעל וצ ןרָאװעג טביולרע

 ןיהַא ןענייז סע ןעוו ,1660 רהָאי ןיא רעסערג ךָאנ ןרָאװעג זיא עינָאלָאק איד

 רעבָא .ןעילַאטיא ,ָאנרָאװיל ןופ ןעדיא גיצפופ-ןוא-ייווצ-טרעדנוה ןעמוקעגנָא

 -עגוצ ןעבָאה ןעזיוצנַארפ איד ןעוו רעבירַא ןעוועג םיוק ןענייז רהָאי רעיפ איד

 םַאנירוס ךָאנ קעוַא ןענייז ןעטרָאד ןופ ןעדיא עֶלַא ןוא ,1664 ןיא ענעיַאק ןעמונ

 איד .ענעיַאק ְךָאנ טכַארבעג ייז טָאה רעכלעוו רערהיפ ןעבלעז םעד רעטנוא

 ערעייז ןיא ןענהָאוװ וצ ןעדיא טביולרע טינ ןעבָאה ןעטייצ ענעי ןופ ןעזיוצנַארפ

 -קנַארפ זיב רהָאי טרעדנוה רעביא ןהעגקעוַא טזומעג ךָאנ ןעבָאה סע .סעינָאלָאק

 איד ןופ ןרָאװעג טרהעקענרעביא ןעצנַאנ ןיא איו טעמכ זיא עכלעוו ,ךייר

 איד ןרָאװעג זיא ,1789 ןיא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ןָאיצולָאװער עסיורג

 ןעדיא ערהיא ןעבעג וצ ןענָאיצַאנ עשיאייּפָארייא ענרעדָאמ איד ןופ עטשרע
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 רענהָאװנייא עלַא טימ טייהכיילג עטולָאסבַא טניימ סעכלעוו טכער-רעגריב עלופ

 .דנַאל ןופ

 ייז ןעבָאה ענעיַאק ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז ןעדיא עשיזענוטרָאּפ איד ןעוו

 םַאנירוס ןיא ןעיגעליווירּפ עבלעז איד 1662 ןיא יײבוָאליװ דרָאל ןופ ןענעירקעג

 ןעט17 םעד ,ןעמוקקירוצ רעייז ךָאנ רהָאי ַא .ןעטסינָאלַָאק עשילגנע איד איוו/

 הטַארטאאטש ,רָאנרעװַאנ ןופ ןרָאװענ ןעבעגענסױורַא ןענייז ,1608 טסוגיוא

 איד טימ ןעדיא רַאפ ןעינעליוװירּפ עטמהירעב איד םַאנירוס ןופ ילבמעסַא ןוא

 : גנוטיילנייא עדנעגלָאפ

 ױזַא ןעגיהטומרע וצ קיטילָאּפ עניטפנינרעפ ןוא עטוג ַא זיא סע איוו ױזַא"

 ,עינָאלָאק עיינ ַא ןערעסערגרעפ וצ ןעפלעה ןעק סָאװ סעלַא ךילגעמ איוו טייוו

 ָאד ןענָאיגילער רעדָא רעדנעל עכלעוו דנענריא ןופ ןענָאזרעּפ ןעדַאלוצנייא ןוא

 ןענופעגסיוא ןעבָאה רימ איוו ױזַא ןוא ,זנוא טימ ןעלדנַאה וצ ןוא ןענהָאװ וצ

 ןעבָאה ָאד ןיוש ןענהָאװ עכלעוו ןָאיצַאנ עשידיא איד ןופ רעדעילנטימ איד זַא

 ךילצינ ןעזעיוועג ךיז םוהטנעגייא רעייז טימ ןוא טייקכילנעזרעּפ רעייז טימ

 -טומרע ייז ןעליוו רימ איוו ױזַא ןוא ; עינָאלָאק איד רַאפ טפַאהלייהטרָאפ ןוא

 איד טימ רימ ןעבָאה ,ןעלדנַאה ןוא ןענהָאוו רעטייוו ָאד ןעלָאז ייז זַא ןעגיה

 ןעדנעגלָאפ ןעמונעגנָא ,ילבמעסַא ןוא הטַאר ןייז ,רָאנרעװַאנ ןופ טעטירָאהטיױא
 ."טקַא

 רע) ןערעוו וצ ןעבעגעגרעביא ָאד גנַאל וצ זיא רעכלעוו ןיילַא טקַא רעד

 ןעטניינ ןיא ,ןעטירד ןיא ,"סנעשייקילבָאּפ" איד ןיא לָאמ יירד טקורדענּפָא זיא

 עשיטירב איד .ןעדיא איד רַאפ גיטסנינ רהעז זיא (דנַאב ןעטנהעצכעז ןיא ןוא

 -ירּפ עשידיא ענירעהירפ עלַא טניטעטשעב טימרעד טָאה םַאנירוס ןופ גנוריגער

 טמיטשעב טָאה ןוא טייהיירפ-סנָאיגילער עלופ טריטנַארַאג ייז טָאה ,ןעיגעליוו

 ןענייז ייז .בוט םוי רעדָא תבש טכירעג ןיא ןעפור טינ ןעדיא ַא ןעק ןעמ זַא

 ןיא ןעדייס ,ןעטכילפ עכילטנעפע עלַא ןופ ןרָאװעג טיירפעב ךיוא געט ענעי רַאפ

 טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ןעכַאז-דלעג ןענעוו םיטּפשמ .עלעפ עדנעגנירד

 ןעבָאה ,רעקוצ טנופ דנעזיוט ןהעצ ןופ הטרעוו רעד איוו עמוס ערענעלק ַא ןעגעוו

 ןוא םינייד רעדָא רעהעטשרָאפ עשידיא איד ןופ ןערעוו ןעדישטנע טפרַאדעג

 ןערהיפוצכרוד טעטכילפרעפ ןרָאװעג ןענייז עינָאלָאק ןופ ןעטַארטסיגַאמ איד

 ןעגעמרעפ רעייז ןענָאזּפָאי טנעמענ ךיוא ןעבָאה ןעדיא .ןעגנודיישטנע עזעיד

 דנַאל רעקַא ןהעצ ןעגעירקעג ןעבָאה ייז .תושורי ןופ ץעזעגנ ענעגייא ערעייז ךָאנ

 -ָאה ףרַאד עדניימעג איד סָאװ ןעדייבעג ערעדנַא ןוא ?וש ַא ןעיובוצפיוא ואוו

 -עב זיא ןעצעזעב וצ ןעטרָאד ךיז ןעדיא ערעדנַא ןעהיצוצ-וצ ידכ ןוא ; ןעב

 -כַארטעב ןעלָאז קעווצ ןעזעיד רַאפ ןיהַא ןעמוק עכלעוו עֶלַא זַא ןרָאװעגנ טמיטש

 זיא סָאװ סעֶלַא ןוא ,ןענַאהטרעטנוא עשיטירב ענערָאבעג סְלַא ןערעו טעט

 ןעלהעפעב איד ןעטיהּפָא ראפרעד ןעלָאז ייז סָאד זיא ןרָאװעג טגנַאלרעפ ייז ןופ
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 ערעייז טימ סיױטשנעמַאזוצ ןיא טינ ןעמוק עכלעוו דנַאלגנע ןופ גינעק םעד ןופ

 .ןעיגעליווירּפ

 טסייה סָאד ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ ןעדיא עשיזעגנוטרָאּפ רַאפ

 -ײּפעג סלָאמַאד טָאה ןעמ םיבורק ס'ןעמעוו ןעדיא עוויטַאוװרעסנָאק רהעז רַאפ

 ןענייז ,ןָאיגילער רעייז וצ טייהיירט רַאפ דייהרעגידעבעל טנערברעפ ןוא טנינ

 עלופ איוו םהענעגנַא רהעמ ?עיפ ןעוועג ךילניישרהַאו ןעיגעליווירּפ עכלעזַא

 עדרייב ןופ ןעוועג טינ ןעטייצ ענעי ןיא זיא סע .ןעוועג ןעטלָאװ עטכער-רעגריב

 זיא סע ןוא ,ןָאיצַאלימיסַא רַאפ גנוגנערטשנָא רעדָא גנורעדָאפ ןייק ןעטייז

 ןעגיטעטשעב רעדָא ןעטּפיוהעב וצ גנוגעוועב ערעדנוזעב ַא ןעוועג גיטיינ טינ

 .ןיילַא ךיז רַאפ ןָאיצַאנ ַא ןענייז ןעדיא זַא ,ןהעזעגנייא ןַאד ןעבָאה עלַא סָאװ

 ןעטנהעצכַא ןופ ןעפָאזָאליפ איד זיב סרעדנַא טקניידעג טינ רָאג טָאה רענייק

 עטריזיליוויצ איד ןופ ןעקנַאדעג איד ןיא טכַארבעגניירא ןעבָאה טרעדנוהרהָאי

 -נעגייא ענעפָא איד .רָאטַאלימיסַא םענרעדָאמ םעד ןופ ןעעדיא איד ןענָאיצַאנ

 ַא ןעוועג רעבירעד זיא ןעינעליווירּפ איד וצ גנוטיילנייא איד ןופ טייקגיצינ

 ןעזַארפ איוו דנעגייצרעביא רהעמ ןוא טייקניטכירפיוא ןופ עיטנַארַאנ ערעסעב

 ענעי ןיא ןייז טנעקעג ןעבָאה עטכער ענערָאבעג רעדָא טייקכילשנעמ ןעגעוו

 -נעס רעגינעוו ןעוועג טימרעד ןענייז רעדנעלננע איד .ןעטייצ עטנַארעלָאטניא

 ןעדיא טימ ןעגנולדנַאה ערעייז ןיא ניסעמ-סטפעשעג רהעמ ןוא לַאטנעמיט

 -עג טיורטעג רהעמ םעד בעילוצ ךילניײשרהַאװ ןענייז ןוא ,רעדנעלָאה איד איו

 ילוי ןעט13 םעד ץניווָארּפ עשידנעלָאה ַא ןרָאװעג זיא םַאנירוס ןעוו .,ןרָאװ

 עלעיפ ןענייז ְךָאד .טכער-רעגריב עלופ ןענעירקעג ןעטרָאד ןעדיא ןעבָאה ,7

 ְךֶאֹנ קעװַא ןענייז ןוא רעדנעלננע איד טימ ןעמַאזוצ טרעדנַאוװעגסיױא ייז ןופ

 דנַאלָאה ןיא גנורינער עשימייה איד ןופ גנורעלקרע ערעטייוו א .ַאקיײמַאשד

 עלופ ןעבעג ייז טעװ ןעמ זַא רעטעּפש רהָאי ייווצ םַאנירוס ןופ ןעדיא איד וצ

 טזומעג ןעטרָאד ןעבָאה סע זַא זייוועב ַא סלַא ןענעיד ןעק ,טייהיירפ-סנָאיגילער

 ןעמ זַא רעדָא ןרָאװעג ןעפירגעגנָא זיא טייהיירפ עזעיד ןעוו עלעפ ןעמוקרָאפ

 עסיוועג ַא ןייז לָאז סע ביוא וליפַא .ןעריסַאּפ ןעק סָאד זַא טאהעג ארומ טָאה

 וצ ןעדיא ןופ ןַאלּפ םעד ןעגעוו ןעטנעמוקַאד" איד ןיא גנוביירטרעביא סָאמ

 ,רעדנַאללָאה .ה .שזד .רד ןופ ןעבעגעגסױרַא) "1675 ןיא םַאנירוס ןעזָאלרעּפ

 -עב טרעוו סע עכלעוו ןיא ,(9--99 ןעטייז ,סקעז דנַאב "סנעשייקילבָאּפ" ןיא

 ןעדנעגעג ךָאנ םאנירוס ןופ ןהענוצקעװַא ןעדיא איד ןופ ךוזרעפ ַא ןעבעירש

 .טכַארטעגסוא ןעצנַאנ ןיא ןייז טינ ךָאד סע ןעק ,דנַאלגנע רעטנוא ןעגעיל סָאװ

 טגיינעג רהעמ טלהיפעג ךיז ןעבָאה ןעדיא זַא ןעזעיוועב רָאלק טימרעד זיא סע

 ןענייז ייז ךילצינ איוו ןעזעיוועב ךיוא זיא סע ןוא ,דנַאלגנע ןופ טייז רעד וצ

 .סעינָאלָאק עיינ רַאפ ןעוועג

 טימ טגיטפעשעב סנעטסיימ סלָאמַאד ךיז ןעבָאה םַאנירוס ןופ ןעדיא איד
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 -ַאטנַאלּפ ןופ רעמיהטנעגייא ןעוועג ןענייז ייז ןופ ערעכייר איד ,טיײברַא-דרע

 ןענייז עדניימעג איד ןופ עטייל עטסגיטכיוו איד .רעטלַאה-ןעפַאלקש ןוא סעיצ

 לאפר ,סַארעסַאק עד סעקירנעה ,סעירַא קחצי ,ַאריירעּפ קחצי ,אישנ דוד ןעוועג
 ,ַאקעסנָאפ עד סוַאלַא ,ַאווליס עד ןרהא ,ָאדרַאּפ עד .ר קחצי ,אישנ לאומש ,בהובא
 ,ַאטסָאק ַאד קחצי ,דיס יבלכ לארשי ,ץענונ בקעי ,ַאיזעמ לאינד ,ַארעמ קחצי
 ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא לוש עטשרע איד .ַאטסָאק ַאד ָאטנעב ןוא ָאגַארד קחצי

 ַאטסָאק ַאד ןעדיא איד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ץַאלּפ ןעכיוה ַא ףיוא 1672 ןיא

 עשיאערבעה טימ תובצמ דנעגעג םענעי ןיא ְךָאנ ךיז ןעניפעג סע .סילָאס ןוא

 ןופ ןערעה רימ .ןעזעלוצרעביא ךילגעמ רהעמ טינ זיא סע סָאװ ןעטפירשפיוא

 ןופ ןרָאװעג ןעפורעב זיא רעכלעוו ָאטעינ קחצי יבר ןעסיוועג ַא ןופ טייצ רענעי

 ןוא (1680 רעדָא 1674) ָאביײרַאמַארַאּפ ןופ הלהק איד ןופ בר סלַא דנַאלגנע
 ,ָאדרַאּפ דוד 'ר ,בר רעדנַא ןַא ןופ ןעמָאנ םעד טנעכייצרעפ רימ ןעניפעג רעטעּפש

 רעדָא) 1713 ןיא ןעברָאטשעג זיא ןוא ןָאדנָאל ןופ ןעמוקעג ךיוא זיא רעכלעוו

 רפס םעד טסַאפרעפ ַאּפָארייא ןיא גידנעבעל ְּךֶאֹנ טָאה רעטצעל רעד 7

 סלַא טעטכארטעב טרעוו רע ןוא ,ךורע ןחלש ןופ עניצסיוא ,"רוהט ןחלש"

 .םַאנירוס ןופ בר רעטסעטמהירעב רעד

 ןרָאװעג טנעכייצעב זיא רעכלעוו אישנ לאומש רעטנהָאמרעד-ןעביוא רעד

 -נַאלּפ רעטסכייר רעד סלַא ןוא רעטמַאעב רעשירעטילימ רעדָא "ןיעטיּפַאק" סלַא
 לעזניא ןַא ןעדיא איד ןעקנַאשעג 1682 ןיא טָאה ,םַאנירוס ןיא רעציזעב-ןעיצַאט

 ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ איד ואוו ,םי ןופ ?יימ גיצבעיז ,םַאנירוס ךייט םעד ףיוא

 -ַאס ןעדָאָאי עד" ןרָאװעג ןעפורעג סלָאמַאד טייז זיא ץַאלּפ רעד .טצעזעב ךיז

 ץַאלּפ ַא טניימעג לָאמַא טָאה ַאנַאװַאס : ןעדיא איד ןופ ַאנַאװַאס איד) ?ענַאװ
 איד ואוו ץַאלּפ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא ןוא ,(רעמיוב ןייק ָאטינ ןענייז סע ואוו

 םולשו הכרב עדניימעג איד טָאה ןעטרָאד .טנהָאװעג ןעבָאה םַאנירוס ןופ ןעדיא

 טָאה רעטעּפש רהָאי טרעדנוה טימ .1689 ןיא לוש עגיטכערּפ רהיא טיובעגפיוא

 רהָאי טרעדנוה ןרָאװעג זיא סע ןעוו גָאט םעד טרעייפעג עדניימעג עגיטרָאד איד

 -קֶא ןעט19) ה"מקת ןושח 'ד ,ךָאװטימ ,לוש ענעי ןעוועגנ ךנחמ טָאה ןעמ טייז

 םעד ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא בוט םוי ןעזעיד ןופ גנוביירשעב ַא .(1785 רעבָאט

 העז) .שידנעלָאה ןיא ןוא שדוק ןושל ןיא ,םַאדרעטסמַא ןיא רֶהְאֹי ןעדנעגלָאפ

 -ייז לייהט ןעטשרע ,קעהטָאילביב עש'לַאהטנעזָאר איד ןופ גָאלַאטַאק ס'טסעָאר

 .(138 עט

 ןעבָאה 1089 ןיא םַאנירוס ןעפירגעגנָא טָאה ןָארדַאקס רעשיזיוצנַארפ ַא ןעוו

 -ּפֶא ייז ןעפלָאהעגטימ אישנ לאומש ןופ טפַאשרערהיפ איד רעטנוא ןעדיא איד
 רהֶאי ןיא ןרָאװעג טעטסיילעג ייז ןופ זיא טיײברַא עטוג עכילנהע .ןעביירטוצ

 -יוצנַארפ רעדנַא ןַא ןעגעג ,ָאטניּפ קחצי ןיעטיּפַאק רעטנוא לָאמ סעזעיד 9

 םענעי טַאהעג רערעיוו ןעבָאה ןעזיוצנַארפ איד .רַאסַאק רעטנוא ףירגנַא ןעשיז
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 -נייא ןעבָאה ייז ןעוו ןעדיא וצ האנש רעייז ןעזייוו וצ טייהנעגעלעג איד רהֶאי

 ייז סָאװ טימרעד לוש איד ןעוועג ללחמ ןעבָאה ןוא ַאנַאװַאס עשידיא איד ןעמונעג

 -ַאה טייז ןערעדנַא ןופ .דומע רעדָא הבית ן'ףיוא רחא רבד ַא טעליוקעג ןעבָאה

 -עג ןענייז ייז עכלעוו וצ גנוצישעב איד ןעגעירקעג רעמיא טינ ןעדיא איד ןעב

 -ָאה ָאדַאכַאמ .מ ןופ עיצַאטנַאלּפ איד ףיוא ןעפַאלקש איד ןעוו .טגיטכערעב ןעוו

 -ָאג טָאה ,1690 ןיא תיבה לעב רעייז טעדרָאמרע ןעבָאה ןוא טריטלָאוװער ןעב

 -עּפש ַא ןיא .ןעדיא איד ןעפלעה וצ טנַאזטנע ךיז ןעציוהנעּפרעש ןַאװ רָאנרעװ

 טימ ןעטייקגיריווש ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ןעוו (1718 ןיא) עדָאירעּפ ערעט

 -עג ןעבָאה עכלעוו רעדניק ערעייז ןוא ןעפַאלקש ענעפָאלטנַא) סרעגינ-שוב איד

 טרעטשוצ ןעבָאה עכלעוו ,(דנַאטשוצ ןעדליוו ַא טעמכ ןיא רעדלעוו איד ןיא טבעל

 -רערהיפ איד רעטנוא ,ןיילא ןעדיא איד ןעבָאה ,אישנ דוד ןופ עיצַאטנַאלּפ איד

 (1672--1743) אישנ דוד .טּפָארטשעב ייז ,רַאלינַא'ד בקעי ןיעטיּפַאק ןופ טפַאש

 זיא הרובג ןייז ןוא ,גנונכייצסיוא טימ טנעידעג םהיא רעטנוא ןיילא טָאה

 .עטנַאמלעב עדינעוונעב ןירעטכיד עשינַאּפש-שידיא איד ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעב

 עלעיּפשייב עכלעזַא ןיא ןעגנוקניירשעב עכילצעזעג ןופ ןערוּפש ךיוא ןעניפעג רימ

 -רָאפ ןענייז סָאװ תונותח עשידיא עֶלַא ןעכלעוו ךָאנ 1703 ןופ ץעזעג םעד איוו

 ןַאד ןופ רעבָא ,ןרָאװעגנ טניטעטשעב ןענייז ןַאד זיב םַאנירוס ןיא ןעמוקעג

 -ייה עשידנעלָאה איד רעטנוא ןערעוו טכַאמעג טזומעג ייז ןעבָאה רעטייוו ןוא

 ץעזעג ןרָאװעג טרהיפעגננייא ךיוא ןענייז סע .1880 רהָאי ןופ ץעזענ-סהטַאר

 ,גַאטנָאז םוא ןעטפעשעג ערעייז ןעסילש וצ ןעדיא איד ןעגנואווצעג ןעבָאה סָאװ

 .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא סע זיא רעטעּפש רונ

 ןעבָאה עכלעוו סעיצַאטנַאלּפ גיצכעז-ןוא-ףניפ ןופ ןעמענ איד ןופ טסיל ַא
 ,רעמיהטנעגייא איד ןופ ןעמענ איד טימ ,טייצ רענעי ןיא ןעדיא איד וצ טרעהעג

 ןוא 129 עטייז) "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטניינ ןיא טקורדעגּפָא זיא

 ןעמענ עשיר'שרוק ןושל טַאהעג ןעבָאה סעיצַאטנַאלּפ איד ןופ עכנַאמ .(רעטייוו

 -ַאד זיא םַאנירוס ןיא ןעדיא להָאצ איד .עבש ראב ןוא תוכס ,ןורבח ,למרכ איוו

 -ןוא-ייווצ ןופ ןענַאטשעב ןענייז ייז ןוא ,860 ןעוועג (1694 ןיא רהעפעגנוא) סלָאמ

 עטעהטַארייהרעפנוא גיצפופ ,ןעילימַאפ עשיזעגוטרָאּפ רעֶדָא עשידנעלָאה גיצניינ

 ןַא טַאהעג ןעבָאה ייז .ןעילימַאפ עשטייד ףלעווצ רעדָא ןהעצ ןוא ןענָאזרעּפ

 .ןעפַאלקש דנעזיוט ןיינ ןופ ךרע

 ןעדיא איד ןעשיווצ ןעטייקניריווש ןעמוקעגרָאפ רעטעּפש לעסיבַא ןענייז סע

 "ייז סָאװ ןעדיא עשטייד יד ןוא ןעטשרע םוצ טצעזעב ןעטרָאד ךיִז ןעבָאה עכלעוו

 -ביולרע איד ןעטעבעג 1734 רהָאי ןיא ןעבָאה עטצעל יד ןוא ,רעטעּפש ןעמוקעג ןענ

 שנואוו רעייז טליפרע טָאה ןעמ .הלהק ערעדנוזעב ַא ןיא ןעריזינַאגרָא וצ ךיז סינ

 ןיא םוהטנענייא ןייק ןעבָאה טינ ןעלָאז ייז זַא ןעגנוקניירשעב איד טימ רעבָא

 רעדָא םינייד ערעדנוזעב ןייק ןעבָאה טינ ךיוא ןעלָאז ןוא ַאנַאװַאס עשידיא איד
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 "עשטיודנָאָאה" יד ןופ גנוליײהטּפָא איד ןופ טקַא רעד .טייקרַאבסטכירעג ענעגייא

 ,1795 רַאונַאי ןעטפניפ ןופ עטַאד איד ךיז ףיוא טגָארט ןעדיא (עשטיידי-ךיוה)

 ץוע לאומש ,(רעהעטשרָאפ) סעסייש עד ירנעה .א ןופ ןעבעירשעגרעטנוא זיא ןוא

 ,אישנ .ס עשוהי ןוא ,רערעגניא רעד ָאטניּפ םהרבא ,ָאהלירַאק קחצי ,רַאליװַא'ד

 ןוא ,סבָאקַאי טיררעג ,ףלָאװ רעיימ .י ,יוועל ףסוי המלש ; ןעזעיגוטרָאּפ איד רַאפ

 רַאפ טיובעגפיוא ןַאד ןעבָאה עטצעל איד .ןעשטייד איד רַאפ קַאלָאּפ ןרהא בקעי

 ןעבָאה ןעזעיגוטרָאּפ איד ןוא ,םולש הונ ןעמָאנ םעד טימ לוש ענענייא ןַא ךיז

 -טַאטש טָאה תיבה תכונח רעד עכלעוו ןופ ,םולשו קדצ ,לוש עיינ ַא טיובעג ךיוא

 -לַאהעג ךיוא ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ןעדיא עשטייד איד רעבָא .1787 ןיא ןעדנופעג

 טכַאמעג זיא גנוטּפיוהעב איד ןוא ,תולפת ערעייז ןיא דרפס חסונ םעד ןָא ןעט

 טינ לָאמנייק טָאה סע זַא (1909 ןיא) ָאביײרַאמַארַאּפ ןופ סָאָאר יבַאר ןופ ןרָאװעג!

 םעד ְךָאֹנ טנעװַאדעג טָאה ןעמ עכלעוו ןיא םַאנירוס ןיא לוש ַא טריטסיזקע

 -וקעגרָאפ טפָא ןענייז סרענינ טימ ןעננוסיוטשנעמַאזוצ עניטולב .זנכשא חסונ

 ןופ ןעטכירעב איד ןיא טניפענ ןעמ ןוא ,רהָאי גיצרעיפ עדנענלָאפ איד ןיא ןעמ

 ןעזעיוועג ןעבָאה ןעדיא סָאװ תורובג איד ןופ ןעגנוביירשעב עלעיפ טייצ רענעי
 ןיוש זיא רע ןעוו טכַאלש ַא ןיא ןעלַאפעג זיא אישנ דוד .תומחלמ ענעי ןיא
 -ענ ןיא ָאהלַאװרַאק קחצי ןיעטיּפַאק ןוא ,רהָאי גיצבעיז-ןוא-ןייא ןעוועג טלַא
 טימ ןיעטיּפַאק רעשידיא רעדנַא ןַא טָאה 1749 ןיא .רעגלָאפכָאנ ןייז ןרָאװ

 ןוא ,סרעניניַאקיױא ןענענ נעיז ןעדנעטיידעב ַא ןענואוועג ראַָאנ ןעמָאנ רעד

 עטייל ענייז ןופ טרעדנוה יירד ןוא אישנ קחצי רעננוי רעד זיא 1780 ןיא

 טָאה ךילדנע .סרעגינ-שוב ןופ טכַאמ ערעסערג לעיפ ַא ןופ ןרָאװעג טעטיוטענ

 עיניל עשירעטילימ ַא ןעניוצעג ןוא ןעגנוניטסעפעב טיובעגפיוא 1774 ןיא ןעמ

 טייז ןוא ,םי םוצ זיב רעבמיָאמָאק ךייט ןופ גערב םייב ַאנַאװַאס עשידיא איד ןופ

 .עצרַאװש טימ תומחלמ ןופ רהעמ טינ רימ ןערעה סלָאמַאד
 איד ןופ ענַאל עכילצעזעג איד ןיא ןעגנורעדנע ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז סע

 איד טינ ןעריטסיזקע סע ואוו ןעטרָאד ךילדיימרעפנוא זיא סע איו ,ןעדיא

 טעטכַארטעב ןענעק ץעזעג עיינ ערעדנַא .ןעדיא-טינ ןוא ןעדיא רַאפ ץעזעג עבלעז

 טָאה עכלעוו 1749 רהָאי ןופ גנומיטשעב איד איו ,ןעגנורעסעברעפ סלַא ןערעוו
 -עגנַא עלַא ןיא רעטכיר ענעגייא ערעייז ףיוא ןעזָאלרעּפ וצ ךיז ןעדיא טביולרע
 .ןעדלוג 600 איוו רעגינעוו ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע עכלעוו ןיא ןעטייהנעגעל
 ַא ןערהיפוצנייא ךוזרעפ םענעגנולעג-טינ ַא ןופ רימ ןערעה טייז ןערעדנַא ןופ

 ןעדיא ןעטָאברעּפ ןעמ טָאה 1775 ןיא ןוא ,1768 ןיא ָאביײרַאמַארַאּפ ןיא ָאטעהג

 רענעי ןיא .טדָאטש רענעי ןיא רעטַאעהט-רייטַאמַא ןעסיוועג ַא ןעכוזעב וצ
 :ךיורבעג ןעכַאמ וצ ןעביוהעגנָא ךיוא ןעדניימעג עשידיא ייווצ איד ןעבָאה טייצ

 -עּפש זיא סעכלעוו) רעדנעלגנע איד ןופ ןעגעירקעג ןעבָאה ייז סָאװ טכער םעד ןופ
 רעדָא ןעביירטרעפ וצ" (רעדנעלָאה איד ןופ ןרָאװעג טגיטעטשעב ךיוא רעט
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 ."טכעלש ףיוא ךיז ןערהיפ עכלעוו ןענָאזרעּפ ןוא עטייל עניטסעל ןעזייוו-וצסיוא
 םעד ןעבעגנָא טפרַאדעג רונ ןעבָאה "ןָאיצַאנ עשידיא איד ןופ עטריטוּפעד" איד

 לָאז ןעמ זַא ןעגנַאלרעפ ייז סָאװ רַאפ ןעכַאזרוא רעדָא עדנירג איד רָאנרעוװָאג

 איד ןעזָאלרעפ וצ ןעגנואווצעג ייז טָאה רע ןוא ןעקישסיורַא ןענָאזרעּפ עסיוועג

 .עינָאלָאק

 עכלעזַא ןופ עלעפ ףניפ טנָאמרעד סָאָאר יבַאר רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד

 םעד ףיוא 1761 ןיא ןרָאװעג ןעבעירטרעפ זיא ?לעטנָאמ המלש : ןעגנוזייווסיוא

 טלָאװעג טינ טָאה רע סָאװ רַאּפרעד עטריטוּפעד עשיזעגוטרָאּפ איד ןופ גנַאלרעּפ

 םעד ןעגעג" ןעמונעג טָאה רע סָאװ ןעטנעצָארּפ רעדָא טנער קירוצ ןעבענּפָא

 ףיוא ןרָאװעג טקישעגסױרַא סקאַאזיא חנ זיא 1772 ןיא ."הרות רעד ןופ ץעזעג

 איד ןעבָאה רעטעּפש רהָאי ַא ןוא ,עטריטוּפעד עשטייד איד ןופ גנַאלרעפ םעד

 קחצי םהרבא ןעקישסיורַא לָאז ןעמ זַא טקריוועגסיוא רעהעטשרָאפ עשיזענוטרָאּפ

 ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,סעקירנעה סעדנַאנרעפ לאכימ השמ

 -ייד איד ןופ ןרָאװעג ןעננואווצעג 1781 ןיא זיא ןיוועל סַאילע .סָאכַאבַארַאקסע

 רעד ,ַאטיקסעמ עד סהרבא ןוא ,ץַאלּפ םעד ןעזָאלרעּפ וצ רעהעטשרָאפ עשט

 ןעשיזעגוטרָאּפ םעד וצ טרעהעג טָאה ןרָאװעג ןעבעירטרעפ זיא סָאװ רעטצעּל

 .עדניימעג עשידיא איד ןופ ?ייהט

 1780 ןיא ןוא רעסערגנ ןרָאװעג זיא ןעדיא עשטייד איד ןופ ?הָאצ איד

 .תורבק יתב עיינ ייווצ טפיוקעג ןעבָאה ןוא ?לוש רעייז טרעסערגרעפ ייז ןעבָאה

 סָאד ךילניײשרהַאוװ -- טדָאטש רענעי ןופ רעטַאעהט עשידיא סָאד זיא 1784 ןיא

 איד .ןרָאװעג טרענעשרעפ ןוא טרעסערגרעפ --- עטכישעג ענרעדָאמ ןיא עטשרע

 איו רהעמ טינ ןעבעילבעג רעטציא ןענייז סע עכלעוו ןופ ַאנַאװַאס עשיריא

 ןעטרָאד ךיז ןעבָאה סע ;ןהענרעטנוא ןיא ןעטלַאהעג ןַאד ןיוש טָאה ,תוברוח

 -עג איד ןעוו טייצ רעד ןיא ,1792 ןיא רעזייה גיצרעיפ איוו רהעמ טינ ןענופעג

 טרָאד ןערעוו סע ןוא ןעסקַאװ ןיא ןעטלַאהעג טָאה ָאביײרַאמַארַאּפ ןיא עדניימ

 עכלעוו ןעזעיגוטרָאּפ איד .ערעטַאעהט עשידיא ייווצ טנָאמרעד רהָאי םענעי

 רעבָא ,טייהרהעמ איד ןעוועג רעמיא ךָאנ ןענייז תושפנ 884 טלייצעג ןעבָאה

 -ַאפ ןהעצ איד ןופ ןוא ייז איוו רעלענש טרהעמרעפ ךיז ןעבָאה ןעשטייד איד

 רעטציא ןיוש ייז ןעבָאה טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ עדנע סָאד ןופ ןעילימ

 רהעפעגנוא טייצ רענעי ןיא ןעוועג ךיוא ןעטרָאד ןענייז סע .417 ייב ןעטלַאהעג

 -רעגינ ןופ גנושימרעפ ַא טימ עטייל טסייה סָאד ,סָאטַאלומ עשיריא טרעדנוה ַא

 .טולב

 וצ ךיז ןעביוהעגנָא ךיוא טייצ רענעי ןיא ןעבָאה םַאנירוס ןופ ןעדיא איד
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 -פיוא רעשירָאטפיה" ַא .ןעטייקגיטעהט עשירַארעטיל עסיוועג טימ ןעגיטפעשעב

 ןָאיצאנ עשידיא איד ןופ עטכישעג איד טימ םַאנירוס עינָאלָאק איד רעביא ץַאז

 . ָאביײרַאמַארַאּפ ןיא טקורדעג ,שיזעצנַארפ) "טרילבַאטע ןעטרָאד ךיז טָאה עכלעוו

 ןעבעילבעג זיא ןוא ,ערעדנַא ןוא אישנ .ס .י ןופ ןרָאװעג טסַאפרעפ זיא (1788 ןיא

 ַא .םַאנירוס ןיא ןעדיא ןופ עטכישעגנ איד ןופ ןעלעװק-טּפיוה איד ןופ ענייא

 עדניימעג ענעי ןופ רעטערטרעפ ןעשיווצ ץנעדנָאּפסערָאק עטנַאסערעטניא רהעז

 וצ עקרעוו ענייז ןעגעוו (1781---1890) םהָאד ןָאפ םלעהליוו ןַאיטסירק ררעה ןוא

 -רעביא) .ץַאזפיוא םענעי ןופ עדנע םוצ טקורדעגּפָא זיא ןעדיא ןופ ןעטסנוג

 ענעדעישרעפ .(133--99 ןעטייז ,15 דנַאב "סנעשייקילבָאּפ" ןיא טקורדעג

 -עירשעג ןעטרָאד ןענייז עקרעוו עשיטעֶאּפ ןוא עזעיגילער ,עשירָאטסיה ערעדנַא

 ןופ עטכישעג איד .רהָאי גיצפופ עדנעגלָאפ איד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןוא ןעב

 גינעוו טעטלַאהטנע טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןיא ץַאלּפ םענעי ןיא ןעדיא איד

 719 ןופ ןענַאטשעב עדניימעג עשטייד איד זיא 1826 ןיא .ןעגנוריסַאּפ עגיטכיוו

 -נורַא זיא עכלעוו עשיזענוטרָאּפ איד ןענעיטשעגרעבירַא ןיוש זיא ןוא תושפנ

 רהָאי םענעי ןיא זיא לוש "עשטיודנָאאה" עיינ א ,684 ןופ להָאצ איד וצ רעט

 רעד ןערָאװעג ןָאליררַאק .ס .ב יבַאר זיא 1828 ןיא .ןרָאװעג טיובעגפיוא

 גיצנַאװצ .עדניימעג עשיזעגוטרָאּפ-שידנעלַאה איד ןופ רעהעטשרָאפ רעגיטסייג

 -יבַאר-רעביוא רעד ןרָאװעג (1829--04) ןייטשנעוועל .י .מ זיא רעטעּפש רהֶאי

 סקעז עלעטש איד ןעטלַאהעג טָאה ןוא ָאביײרַאמַארַאּפ ןופ עדניימעג איד ןופ רענ

 רהעפעגננוא ןענופענ טדָאטש ןיא ךיז ןעבָאה 1900 ןיא .טיוט ןייז זיב רהֶאי

 ןעבָאה ןוא ץַאלּפ ןעטפַאהנערהע ןַא ןעמונרעפ ןעבָאה עכלעוו ןעדיא 0

 -רעדָאמ רעד וליפא .עינָאלַָאק רעד ןופ םוהטנעגייא עטסיימ איד טרילָארטנָאק

 דנעגעג עטייוו ענעי ןיא ןעניישרע וצ טלהעפרעפ טינ טָאה םזיטימעסיטנַא רענ

 .טלעוו עיינ איד ןיא עינָאלַָאק עשידיא עטסעטלע איד ךיז טניפעג סע ואוו

 ןיא ןעדיא דנעזיוט רעיפ רהעפעגנוא ךיז ןעניפעג (1911) טרַאװנעגעג רעד ןיא

 טָאה עכלעוו ,ָאביײרַאמַארַאּפ טדָאטש רעד ןיא ייז ןופ עטסיימ איד ,םַאנירוס

 עדייב ,תולהק ייווצ איד .רענהָאװנייא דנעזיוט ניצפופ ןופ ךרע ןַא רעטציא

 רעד .בר רהיא טָאה עדעי ןוא ,ךָאנ ןעריטסיזקע ,עשיסקָאדָאהטרָא קרַאטש

 ,אטסָאק ַאד דוד ררעה זיא עינָאלָאק איד ןיא רעגריב רעשידיא רעטסטנענימָארּפ

 -רע זיא רעכלעוו ,טנעמַאילרַאּפ ןעלעיצניוװָארּפ ןופ טנעדיזערּפ רענעזעוועג ַא

 רעדָא רעטכיר-רעביוא רעד ןייז וצ גנוריגער עשידנעלָאה איד ןופ ןרָאװעג ןעביוה

 ַאטסָאק ַאד ררעה .עינָאלַאק איד ןיא טכירעג ןעטסכעה םעד ןופ רעדנעציזרָאפ

 עשיזעגוטרָאּפ איד ןופ טנעדיזערּפ רעדָא סנרּפ רעד ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא
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 ןופ עציּפש רעד ןַא טהעטש ,ןימינב ררעה ,רעגריב עשידיא רעדנַא ןַא .הלהק

 איד ןופ טקעריד ןעמַאטש ןעילימַאפ עגנינייא .ץניווָארּפ ןופ םעטסיס-סגנוהיצרע

 עליַא ןוא ,16239 ןיא ןעמוקעגנָא ןעטרָאד ןענייז סָאװ ןעטסינָאלָאק עלעניגירָא

 ןעבָאה ,תורוד עכילטע טייז רענריב עטלעטשעג-ךיילנ ןיוש ןענייז עכלעוו ,ייז ןופ

 -רֶא םוצ טייהיירט רעייז .שידנעלָאה איוו עכַארּפש-רעטומ רעדנַא ןייק רעטציא

 ןיא ןערעוו וצ ןעננולשרעפ ןופ טעטערעג ייז טָאה םוהטנעדוי ןעשיסקָאדָאט

 ןעדיא עטסיימ איד טימ טריסַאּפ טָאה סע איו ,גנורעקלעפעב עשידיא-טינ איד

 ןיא סעינָאלָאק עשיטירב איד ןיא טצעזעב ןעטשרע םוצ ךיז ןעבָאה עכלעוו

 .ַאקירעמַא דרָאנ



 8 לעטיּפַאק

 .ןעידניא טסעוו ןופ ןעלזניא עשילגנע ןוא עשידנעלָאה איד

 ןעצעזעב וצ ןעטרָאד ךיז טגיהטומרע רעהירפ ןערעוו ןעדיא -- ָאַאסַארוק ןופ הלהק איד
 ָאלַאק עשידיא ןופ רענעלּפ -- ןעגנוקניירשעב ייז ןעגעג ןעמ טכַאמ ךָאנרעד ןוא
 -עב ס'טנַאזעוװייטס --- םַאדרעטסמַא-יינ טימ ןעגנודניברעפ-סלעדנַאה --- ןָאיצַאזינ
 -דרָאנ ךָאנ סיוא טרעדנַאו ןעמ -- לוש עטשרע איד גנוקרעמעב עדנעגידיול
 -צעזעג איד ןוא ןעגנולהָאצּפָא סָאדַאברַאב אללעוזענעוו ךָאנ ןוא ַאקירעמַא

 ַאקיײמַאשד -- 1881 ןופ םרוטש םעד ךָאנ גנו רעטשוצ אוד  גנולעטש עכיל

 .טס ןופ סלוקס איד ןיא שיאערבעה -- דנַאלגנע רעטנוא ןוא ןעינַאּפש רעטנוא

 -ולַארוטַאנ -- ןעגנולהָאצּפָא עכיוה ןוא ץעזעג עגניירטש -- 1099 ןיא סורדנַא

 .ןָאיצַאז

 עכלעוו טפַאשרעה רעשידנעלָאה רעטנוא עינָאלָאק עשידיא עטְלַא עטייווצ ַא

 ,ָאַאסַארוק לעזניא רעד ףיוא ךיז טניפעג ,דנַאטשוצ ןעדנעהילב ַא ןיא ְךָאנ זיא
 -ַאה ןופ ןעדיא זַא ךילניײשרהַאו זיא סע .ןעידניא טסעוװ עשידנעלָאה איד ןיא

 ענעי ףיוא טצעזעב ךיז ןעבָאה עכלעוו עטשרע איד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז דנַאל

 איד ייב ןעמונעגוצ רהיא טָאה עכלעוו ,גנורינער עשידנעלָאה איד רעטנוא לעזניא

 ןענעוו גנונכייצרעפ עטמיטשעב ןייק ָאטינ זיא סע רעבָא .1034 ןיא רעינַאּפש

 ,בהובא ,אזעמ עד -- סעילימַאפ עשידיא ףלעווצ ןעוו ,1620 רהֶאי םעד זיב ןעדיא

 ,(?ץפח) ץיװַאח,ַאנעכרַאמ ,ןורושי ,ָאזָאדרַאק ,ָארוט ,ַאררַאּפ ַאל ,ןָאעל עד ,עריירעּפ

 ןופ סינביולרע איד ןעגעירקעג ןעבָאה -- ָאהניטוק סעקירנעה ןוא ָאריעוויִלַא

 רעד ,קָאב סַאיהטַאמ .ןעצעזעב וצ ןעטרָאד ךיז ןעינַארָא ןָאפ סירָאמ ץנירּפ

 ןוא דנַאל ןעבעג ייז לָאז רע להעפעב ַא ןעגעירקעג טָאה לעזניא ןופ רָאנרעוװַאג

 ייז גייצענ-רוטלוקירגַא ןוא תומהב ,דרעפ ,ןעפַאלקש טימ ןעגרָאזרעפ ייז לָאז

 .לעזניא ןופ ןעלעווק-ספליה עכילריטַאנ איד ןעלקיווטנע ןוא ןעריוויטלוק ןעלָאז

 -ַציא םעד ןופ טייז ןופצ םוצ ןעגעלעג זיא ןעבעגעג ייז טָאה ןעמ סָאװ דנַאל סָאד

 סֶּלֵא טסואוועב רעטציא ךָאנ זיא סעכלעוו ,דַאטסמעליוו ןופ טקירטסיד ןעגיט

 -נוננידעב עניטסנינ איד ץָארט רעבָא .(לַאטרַאװק רעשידיא) "קיוונעדָאי" איד

 ןעביוהעגנָא דלַאב ןעמ טָאה ,טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ייז עכלעוו רעטנוא ןעג

 ןיא ןעטָאברעּפ וליפא ייז טָאה ןעמ ןוא ,טייקניטעהט רעייז ןעקניירשעב וצ

 .סמרַאפ ערעייז רַאפ טפרַאדעג ןעבָאה ייז סָאװ ןעפַאלקש רהעמ ןעפיוק וצ 2
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 טָאה ,אישנ דוד סלַא טנַאקעב ךיוא זיא רעכלעוו ,ַאקעסנָאפ עד ץענונ ףסוי

 ,1082 רַאורבעפ ןעט22 םעד טריטַאד ,עיגעליווירּפ עלעיצעּפש ַא ןעגעירקעג

 םענעי ףיוא ןעדיא ןעריזינָאלָאק וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע עכלעוו רעטנוא

 ןעדיא להָאצ עסיורג ַא טימ ןיהַא ןעמוק וצ טיירעב טרעלקרע ךיז טָאה רע .ץַאלּפ

 רע ןוא ,ןַאלליא עד ןַאי ןעמָאנ םעד טימ רעהעטשרָאפ ןעשידיא ַא רעטנוא

 םייב דנַאל (?יימ עשילגנע יירד רהעפעגנוא) געיל ייווצ ןעגעירק טפרַאדעג טָאה

 -עב ןוא ןעגניירברעבירַא טעוו רע עכלעוו סעילימַאפ ניצפופ עדעי רַאפ גערב

 רַאפ ןעגנולהָאצּפָא עֶלַא ןופ ןרָאװעג טיירפעב ןענייז ןעטסינָאלָאק איד .ןעצעז

 ייז ואוו ץַאלּפ םעד ןעביילקסיוא ןיילא טגעמעג ןעבָאה ייז ןוא ,רהָאי ןהעצ

 סע רונ ,טייהיירפ עזעיגילער ןענעירקעג ךיוא ןעבָאה ייז .ןעצעזעב ךיז ןעליוו

 םוא ייז רַאפ ןעטײברַא וצ ןעטסירק ןעגניווצ וצ ןרָאװעג ןעטָאברעפ ייז זיא

 רעד ."גָאט םענעי ןעטייברַא טרָאטעג טינ ךיוא ןעבָאה ערעדנַא ןוא" ,גַאטנָאז

 -סַאמ ןעסיורג ַאזַא ףיוא ןרָאװעגנ טרהיפעגנכרוד טינ לָאמנייק רעבָא זיא ןַאלּפ

 .טכַאמעג םהיא טָאה ןעמ איו בַאטש

 ןעוו ןָא טשרע ךיז טביוה ָאַאסַארוק ןיא ןעדיא ןופ גנוצעזעב עכילקריוו איד

 איד ןוא 1624 ןיא ןעיליזַארב ןעמונעגנייא קירוצ ןעבָאה ןעזעינוטרָאּפ איד

 ענעדעישרעפ רעביא ןעטיירּפשרעפ וצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ןעדיא עניטרָאד

 רענעי ןיא ןעמוקעג ןיהַא ןענייז עכלעוו ןעיליזַארב ןופ ןעדיא איד .רעצעלּפ

 טגיילעג טימרעד ןעבָאה ייז ןוא סנענעמרעפ עשביה טכַארבעגטימ ןעבָאה טייצ

 זיא סָאװ ל?עדנַאה ןעניטרָאד םעד ןיא טייקגיטכיוו רעייז ןופ טנעמַאדנופ םעד

 ןענייז (1687) םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא .גָאט ןעגיטנייה זיב ןעבעילבעג ייז ייב
 -מַא-יינ ןעשיווצ ןעגנודניברעפ-סלעדנַאה עניסעמלעגער ןרָאװעג טרהיפעגנייא

 איד ןיא ךילכעז-טּפיוה ןעוועג זיא רחסמ רעד ןוא ,ָאַאסַארוק ןוא םַאדרעטס

 זיא סָאװ הרוחס ןופ (שינַאּפש ןיא) המישר עלענינירַא ןַא .ןעדיא ןופ דנעה

 וצ טריסערדַא 1688 ןיא דנַאלרעדעינ-יינ ךָאנ ָאַאסַארוק ןופ ןרָאװעג טקישעג

 -ניפ ,גנורעיצ ןוא ?רעּפ רענַאיצענעװו סיוא טנעכער ,ץעקיר-ןע יכדרמ עשוהי

 -נָאפ עד קחצי טימ לעדנַאה רעד .וו .ז .א ךַאלקעלג ,סרעסעמ ,ןערעש ,ןעטוהרעג

 טָאה סָאד לייוו ץעזעג עגיטרָאד איד ןעגעג ןעוועג זיא סָאדַאברַאב ןופ ַאקעס

 -מָאק אידניא-טסעוו עשידנעלָאה איד ןופ לָאּפָאנָאמ-סלעדנַאה םעד טרהירעגנָא

 ןעלעוו עטמַאעב עשידנעלָאה איד ביוא זַא טהָארדעג טָאה ַאקעסנָאפ רעבָא .עינַאפ

 ָאַאסַארוק טימ ןעלדנַאה וצ ןערעהפיוא ןעצנַאג ןיא רע טעוו ןעשימניירַא ךיז

 םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ַאקײמַאשד ךָאנ ןעטפעשעג איד ןעגָארטרעביא טעװ ןוא

 .ןערעטש וצ טגַאװעג טינ

 -רעדעינ-יינ ןופ רָאנרעװַאג רעד (1892--1679) טנַאזעוװייטס רעטעּפ

 ןערָאטקעריד איד רַאפ טגָאלקעב רהְֶאי ןעדנענלָאפ םעד ןיא ךיז טָאה ,דנַאל

 -לַאה ָאַאסַארוק ןיא ןעדיא איד טזָאל ןעמ זַא עינַאּפמָאק ַאידניא-טסעוו איד ןופ
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 -יינ ןופ סעינָאלָאק איד עכלעוו ןעיגעליווירּפ ערעדנַא ןעסינעג ןוא ןעפַאלקש ןעט

 ביוא עטייל ענעגייא ענייז רַאפ ןעטעבענ טָאה רע ןוא ; טינ ןעבָאה דנַאלרעדעינ

 -ואוו" איד ןעבָאה סע סָאװ ןעיגעליוירּפ עבלעז איד סנעטסעדנימ ,רהעמ טינ

 ."ןעדיא עגיצייגדלעג ןוא עשירעכ

 1686 ןיא ָאַאסַארוק ןיא ןרָאװענ טעדנירגעג זיא לארשי הוקמ הלהק איד

 -רעטסמַא ןופ עדניימעג עשיזעגוטרָאּפ-שינאּפש איד ןופ טכיזפיוא איד רעטנוא

 עדייבעג ענרעצליה עניילק ַא ןיא גָאט עלַא טנעװַאדעג טָאה ןעמ ןוא ,םַאד

 עטסטלע איד ןופ ענייא ףיוא .קעווצ ןעזעיד רַאפ ןרָאװעג ןעגנודעג זיא סָאװ

 עד ץעּפָאל םייח םהרבא 'ר ןעמָאנ רעד ךיז טניפעג ָאַאסַארוק ןיא תובצמ

 רעד ןעוועג זיא רע ןוא (1679) ב"לת בָא ב"כ ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ַאקעסנָאפ

 רעד .ןעמוקעגנָא זנוא וצ זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ןזח רעדָא בר רעגיטרָאד רעטשרע

 עשוהי 'ר ןעוועג זיא בר רעדָא םכח רענעבעילקענסיוא גיסעמלעגער רעטשרע

 ןעבעילבעג זיא ןוא 1674 ןיא םַאדרעטסמַא ןופ ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו ָאדרַאּפ

 טיובענפיוא זיא לוש עיינ ַא .אקײמַאשד ְךָאנ קעװַא זיא רע ןעוו ,1683 זיב

 ,רהָאי םענעי ןופ חסּפ ברע ןעוועג ךנחמ רהיא טָאה ןעמ ןוא 1692 ןיא ןרָאװעג

 .ןזח סלַא טריגנופ טָאה (1707 .שעג) ַאקעסנָאפ ַאד ץעּפָאל ?אפר דוד ןעוו

 זיב ְךָאנ טהעטש 1721 ןיא ןרָאװעג טרעסערגרעפ זיא עכלעוו עדייבענ איד

 ,טנייה

 !ענייז טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןופ גילדנהעצ-רהָאי ןעטצעל םעד ןיא

 -נָאק ןעשינַאקירעמַא-דרָאנ םעד ךָאנ ןעטרָאד ןופ קעװַא ןעדיא להָאצ עשביה ַא

 ָארוט איד ןענופענ ךיוא ךיז טָאה סע עכלעוו רעטנוא ,ייז ןופ עלעיפ ,טנעניט

 ןעדיא עשינעילַאטיא ?הָאצ עסיוועג ַא .טרָאּפוינ ְךֶאֹנ קעװַא ןענייז ,עילימַאפ

 -עג ןעזָאלרעּפ זיא עכלעוו ענעיַאק ןופ עינָאלָאק איד ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו

 ןעבָאה ייז ואוו ,אלעוזענעוו ,סַאקַאקוט ְךֶאֹנ קעװַא ןענייז ,1664 ןיא ןרָאװ

 .עדַאדנַאמריא ַאטנַאס ןעמָאנ םעד טימ הלהק ַא טעדנירגעג

 -ַארוק ןיא ןעבעילבעג ןענייז סָאװ ןעדיא איד ןופ ענַאל עלעירעטַאמ איד

 .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ ףיולרעפ ןיא ןרָאװעג טרעסעברעפ זיא ָאַאס

 -עּפש רהָאי ףניפ .1715 ןיא ןייארעפ ןעניטעהטלהָאװ ַא טעדנירגעג ןעבָאה ייז

 סָאװ עציטש ךָאנ ףורפיוא ןַא ףיוא גיבעיניירפ ןעפורענּפָא ךיז ייז ןעבָאה רעט

 ןיא ןוא ,קרָאי וינ ןופ לארשי תיראש ןעשייגערגנָאק איד ןופ ןעמוקעג זיא

 טקישענ ןעבָאה ייז סָאװ תובדנ טימ לַארעביל ןעזעיוועג ךיז ייז ןעבָאה 6

 רעייז זיא 1750 םורַא .טרָאּפוינ ןופ ףור-עפליה ַא ןעמוקעגנָא ייז זיא סע ןעוו

 -להָאו ןעוועג ןענייז ייז .דנעזיוט ייווצ רהעפעגנוא ףיוא ןענעיטשענ ?הָאצ

 -סלעדנַאה ןיא ןעלעטש עטנענימָארּפ ןעמונרעפ ןעבָאה ןוא עטיילפיוק עדנעבַאה

 עדנע םוצ .לעזניא ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא עשיטילָאּפ איד ןיא ךיוא ןוא ןעבעל

 -נעגייא-דנורג םעד ןופ לייהט רעדנעטיידעב ַא טָאה טרעדנוהרהָאי םענעי ןופ
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 ןרָאװעג טנָאמרעד זיא סע ןוא ; טרעהעג ייז וצ דַאטסמעליוו ןופ קריצעב ןופ םוהט

 -ןוא-יירד דנַאלָאה ְךָאנ קעװַא גָאט ןייא ןיא ןעפַאה םענעי ןופ ןענייז סע זַא

 טרעהעג לייהט ןעטסערג םוצ טָאה סָאװ הרוחס טימ ןעדָאלענ ןעפיש גיצפופ

 .םירחוס עשידיא וצ

 ַא ןעמונרעפ טָאה ןוא םולש הונ ןעפורענ ךיז טָאה עכלעוו הלהק עיינ ַא

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ,דַאטסמעליוו ןופ ןעפַאה םעד רעביאנעגעג דנַאל קיטש

 ןרָאװעג טהייוועגנייא זיא ?ַאדנַאבַארטסָא" איד ןיא ?וש רהיא ןוא 1740 םורַא

 איד ידכ ךילכעזטּפױה ןרָאװעגנ טעדנירגעג זיא איז .(1745) ה"קת לולא ב"י

 -וַאד רעסַאװ ן'רעביא תבש ןהעג וצ ןערָאּפשרעּפ ןעלָאז ןעטרָאד ןענהָאװ סָאװ

 רעטנוא ןעבעילבעג איז זיא טייצ עסיוועג ַא רַאפ ןוא ,לוש ערעטלע איד ןיא ןענ

 ןופ גייווצ א סלא ןרָאװעג טעטכַארטעב רונ זיא ןוא ענעי ןופ טכיזפיוא איד

 -ענ ןעבָאה עכלעוו ןעטייקניטיירטש ענעדישרעפ וצ טרהיפעג טָאה סָאד .רהיא

 ןרָאװעג ןעכילגענסיוא זיא סעֶלַא .1749 ןיא גנוטלַאּפש ענעפָא ןַא וצ טרהיפ

 רעכלעוו וַאסַאנ-ןעינַארָא ןָאפ ?רַאק םלעהליוו טסריפ ןופ גנושימניירא איד ךרוד

 טביילב העד איד זַא טמיטשעב 1780 לירּפַא ןעט20 ןופ ?העפעב ַא ןיא טָאה

 עשיזענוטרָאּפ איד ןופ גנורילונער איד רעטנוא ,עדניימעגנ ערעטלע איד ייב

 עדנעגלָאפ איד רַאפ ןעבעילבעג זיא גנונדרָא עזעיד .םַאדרעטסמַא ןופ עדניימעג

 ןעצנַאג ןיא ןרָאװענ זיא עדניימעג ערענניא איד ןעוו ,רהָאי ניצנַאװצ טרעדנוה

 .(1870) גיגנייהבַאנוא

 ןיא טרעהעגפיוא טינ טָאה םוהטכייר ןיא ןוא ?להָאצ ןיא סקַאוװ-וצ רעד

 יירפ ןעוועג טינ ךיוא זיא עדניימעגנ איד רעבָא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ

 איד ןעשיווצ ןעטייקניטיירטש עזעיד ןופ ענייא בעילוצ .םיכוסכס עכילרעניא ןופ

 ןעמָאנ םעד טימ ןייארעפ א ןרָאװעג טעדנירגנעג זיא םיסנרּפ איד ןוא םינבר

 טלעקיווטנע ןופרעד ךיז טָאה רעטעּפש רהָאי ַא טימ .1862 ןיא "רינעוורָאּפ"

 עיינ א טיובענפיוא טָאה עכלעוו ,לאונמע ןעמָאנ םעד טימ עדניימעג-םרָאפער ַא

 -ירפ רהָאי יירד רהעפעגנוא .1800 ןיא ,טדָאטש ןופ לעטרעיפ "ָאלרַאש" ןיא ?וש

 ןרָאװעג טכַאמעג םרָאפער ןופ גנוטכיר איד ןיא גנורעדנע עטכייל ַא זיא רעה

 .עדניימענ עטסעטלע איד ןופ תולפת איד ןיא

 רעדעילגטימ דנעזיוט איוו רהעמ רעטציא טָאה ָאַאסַארוק ןופ עדניימעג איד

 איד .?ארשי הוקמ לוש איד וצ ןעגנַאלעב לעטפניפ-רעיפ טעמכ עכלעוו ןופ

 -סלעדנַאה איד ןיא ,רעגריב עטסעטנענימָארּפ איד ןעשיווצ ןעטרָאד ןענייז ןעדיא

 ןענייז ייז ןופ עכנַאמ ; ןענַאיסעּפָארּפ עטרהעלעג איד ןיא איוו טוג ױזַא טלעוו

 ןעשיווצ ןעטָארטרעּפ טוג ךיוא ןענייז ייז ןוא ,רעטכיר ןוא עטמַאעב-סגנוריגער

 -ָאה ןיא איוו ױזַא ,ןענייז ייז ןופ עלַא טעמכ .ץילימ איר ןופ ןערעיציפָא איד

 -רהַאװ ןעטרָאד ןעמוק סע ןוא ,ןָאינילער עשידיא איד וצ יירטעג ,רעבלעז דנַאל
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 איוו ןעהטַארייה עטשימעג רעגינעוו ןוא ןעגנולַאפּפָא רעגינעוו רָאפ ךילנייש
 איד ןופ גנולעטשכיילג איד עכלעוו ןיא עדניימעג עיירפ ערעדנַא עדעי ןיא
 .קיטקַארּפ ןיא איוו טוג ױזַא עירָאעהט ןיא ןרָאװעג טרהיפעגכרוד זיא ןעדיא

 2 * לא

 ךיוא ןעבָאה סעידניא טסעו עשילגנע איד ןיא ןעדניימעג עשידיא איד

 -לַאהעג ןעבָאה ןוא ןעדנעטשמוא עלעירעטַאמ עטוג ןיא ןענופעג ךיז טייצ עגנַאל ַא

 עשילגנע איד ןעוו ןרָאװעג טכַאװשענּפָא ןענייז ייז רעבָא .ןעסקַאװ ןיא ןעט

 ןעבָאה ,סטייטס דעטיינוי איד רעטעּפש ןוא ,ַאקירעמַא דרָאנ ןופ סעינָאלָאק

 עניימעגלַא איד .טייקניטעהט יײלרעלַא רַאפ דלעפ סערעטיירב ַא ןעטָאבעגנָא

 עשילגנע איד ןיא איוו סרעדנַא לעיפ טינ ןעוועג זיא ַאקירעמַא דרָאנ ןיא ענַאל

 רהעז טימ ןעדנוברעפ ןעוועג רעבירעד זיא סע ,ןעידניא טסעװ ןופ ןעלזניא

 ןיא ץַאלּפ ןערענעלק םעד ןופ ןעהיצוצרעביא ךיז טייקכילמעווקעבנוא גינעוו

 ךיז ןעטייהנענעלעג ערעסעב ןוא רהעמ לעיפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,ןערעסערג

 טסעוו ןיא ןהָאפ עשילננע איד רעטנוא עינָאלָאק עטסעטלע איד .ןעלקיווטנע וצ

 ,סָאדַאברַאב ?עזניא רעד ףיוא ןרָאװעג טעדנירגעג ךילנײשרהַאו זיא ןעידניא

 1655 לירּפַא ןעט27 םעד .1628 ןיא ןעמוקעג ןענייז ןעדיא זַא טביולג ןעמ ואוו

 םהרבא רָאטקָאד ןעשידיא םעד וצ טרָאּפסַאּפ ַא ןעבעגעג לעװמָארק רעוויִלַא טָאה

 -קַארּפ טרָאד ןוא סָאדַאברַאב ךָאנ ןערהָאפ וצ לאפר ןהָאז ןייז ןוא ָאדַאקרעמ עד

 -ירּפ איד ןענעירקענ ןעדיא איד ןעבָאה 1796 ןיא .ןָאיסעפָארּפ ןייז ןעריציט

 ןעטרָאד ןעבָאה עדמערפ ןוא רעדנעלסיוא עכלעוו סָאדַאברַאב ןיא ןעיגעליוו

 .לעזניא רענעי ןופ ןוא דנַאלגנע ןופ ץעזענ איד רעטנוא טַאהעג

 ןוא סערעסַאק עד ירנעה ,סערעסַאק עד ןימינב ןעבָאה 1661 לירּפַא ןיא

 ןעביולרע ייז לָאז רע דנַאלגנע ןופ גינעק םוצ עטיב ַא טקישעג ָאזַארפ בקעי

 זיא עטיב רעייז .םַאנירוס ןיא ןוא סָאדַאברַאב ןיא ןעלדנַאה וצ ןוא ןענהָאװ וצ

 -עב וצ טנייש סעכלעוו קרַאמנעד ןופ גינעק םעד ןופ ןרָאװעג טציטשרעטנוא

 -יא זיא עטיב איד .ןעטייקכילנעזרעּפ עניטכיוו ןעוועג ןענייז ייז זַא ןעזייוו

 ,סעיצַאטנַאלּפ עשידנעלסיוא ןופ סרענָאיסימָאק איד וצ ןרָאװעג ןעבעגעגרעב

 ןופ טײקמַאזהטַאר איד ןעגעוו ענַארפ עצנַאג איד זַא טעטכירעב ןעבָאה ייז ןוא

 זיא" ,סעינָאלַאק ס'גינעק םעד ןיא ןעלדנַאה וצ ןוא ןענהָאװ וצ ןעדיא ןעביולרע

 ןעגעג ןענייז דנַאלגנע ןופ עטיילפיוק איד ."ןרָאװעג טריטַאבעד טּפָא ןוא גנַאל

 םעד ןערילָארטנַאק וצ גיהעפ ןענייז עטצעל איד ?ייוו ,ןעדיא ןעזָאלניירא
 לעדנַאה םעד ןעוועריקרעפ ןעלעוו ייז ?ייוו ןוא ,ןיירא ןעמוק ייז ואוו לעדנַאה

 סעיצַאטנַאלּפ איד ןופ רעמיהטנענייא איד .רעדנעל ערעדנַא ךָאנ דנַאלגנע ןופ

 עשילגנע איד ןענידלושעב ייז ןוא ,ןעדיא איד ןופ ןעטסנוג וצ ןעגעגַאד ןענייז

 ןעבָאה סרענָאיסימָאק איד .ּךיז רַאפ סעֶלַא ןעמהענוצ ןעליוו ייז זַא םירחוס



 61 סָאדַאברַאב ןיא ןעדיא איד

 ןעבָאה ייז רעבָא ,ענַארפ עניימעגלַא איד ןעדיישטנע וצ ןעמונרעטנוא טינ ךיז

 עכלעזַא ןופ סנעשיידנעמָאקער ןעבָאה עכלעוו ןעדיא יירד עזעיד זַא ןעהטַארעג

 טרהיפעגפיוא טוג רהעז ךיז ןעבָאה עכלעוו ןוא ןעטייקכילנעזרעּפ עטלעטשעג-ךיוה

 -ַאברַאב ןיא טנהָאװעג ןעבָאה ייז ןעוו טייהנעדעירפוצ עניימענלַא ןעבעגעג ןוא

 ןיא רעדָא ןעטרָאד ןענהָאו וצ סינביולרע עלעיצעּפש ַא ןענעירק ןעלָאז ,סָאד

 .סעינָאלָאק ערעדנַא דנעגריא

 טרעסערגרעפ םעדכָאנ דלַאב זיא סָאדַאברַאב ןופ עדניימעג עשידיא איד

 רעדעילגטימ ענעזעוועג ןעמוקעגנָא ןענייז סע סָאװ םעד ךרוד זייוולייהט ,ןרָאװעג

 -עג טנעכייצרעפ זיא סע .(1064) ענעיַאק ןופ עינָאלָאק עטזעלעגפיוא איד ןופ
 "שירַאּפ ס'לעקיימ .טס" ןופ עדניימעג עכילטסירק איד ןופ עטיב איד ןיא ןרָאװ

 איד ןעלהָאצ ןעלָאז קריצעב-ןעכריק ןעזעיד ןיא ןענהָאוװ עכלעוו ןעדיא איד זַא"

 -יילקפיוא ןעפרַאד ייז סָאװ רעקוצ ָאדַאוװָאקסומ טנופ 895,000 ןופ טעטיטנַאוװק

 -עשד רָאינעס ןוא סאיד סיאול רָאינעס וצ ןעבענרעביא ןוא ךיז ןעשיווצ ןעב

 ןעלהָאצוצנייא סָאד להעפעב םעד טימרעד ןעגעירק עכלעוו ,סָאגירעדָאר ָאמינָאר

 טליוהרעדיוו זיא להעפעב רעבלעז רעד ."עכריק רעד ןופ רעהעטשרָאפ איד וצ

 רהֶאי ןעבלעז םעד ןיא ןוא ;1607 ןיא לָאמַא ךָאנ ןוא ,1666 רעבָאטקָא ןיא

 90,000 ןעבעג ןעלָאז ןעדיא איד זַא ?העפעב רעדנַא ןַא ןעבעגעגסױרַא טרעוו

 ןוא טנופ 14,000 ףיוא רַאונַאי ןיא להעפעב רעד זיא 1669 ןיא .רעקוצ טנופ

 איד רעבָא ,16,000 ףיוא רעדעיוו סע זיא 1070 ןיא .16,000 ףיוא ץרעמ ןיא

 זַא טרעלקרע ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא עטיב א טקישעגניירא ןַאד ןעבָאה ןעדיא

 קורדנייא םעד טכַאמענ טָאה סעזעיד .ךיוה וצ ייז ראפ זיא גנולהָאצּפָא איד

 טפלעה ַא" רונ 1672 ןיא ןוא ,טנופ 7,000 טרעדָאפעג רונ טרעוו 1671 ןיא זַא

 גנולהָאצּפָא איד זיא רהָאי ףניפ עדנעגלָאפ איד ןיא ."רהָאי סעטצעל לעיפ איו

 ."לעדנַאה רעייז רַאפ ןעדיא איד ןופ ןעמונעג" ,רהָאי ַא טנופ 7,000 סנעטסיימ

 ,ןעדיא גיצרעיפ-ןוא-ףניפ ןעשיווצ טלייהטרעפ ,טנופ 8,800 סע זיא 1680 ןיא

 ױזַא ערעדנַא ןוא ,טנופ ףלעווצ וצ איוו גינעוו ױזַא ןעלהָאצ עכנַאמ עכלעוו ןופ

 .טנופ 1075 טימ עציּפש רעד ןַא ָאדַאקרעמ עד לאפר דוד טימ ,792 איוו ךיוה

 -ייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעט19 ןיא ךיז טניפעג ןעמענ עלַא ןופ עטסיל איד)

 .(174--19 ןעטייז "סנעש

 -וק ָאכַארעכ קחצי ,סאיד סיאול ,ָאינער יול םהרבא ,ָאיניר ָאנירדָאר םהרבא

 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ערעדנַא ןוא ַאדַאזול ךורב דוד ,עריירעּפ םהרבא ,ָאהניט

 -טיב א טקישענ 1669 ןיא ןעבָאה ,גינעק ןופ ןעטייהיירפ-רענריב ןענעירקעג

 איד ןיא תודע סלַא ןעדיא ןעמהעננָא טינ ?יוװ ןעמ סָאװ םעד ןעגעג טפירש

 טפירשטיב איד טָאה רעכלעוו רָאנרעװַאנ רעד .עינָאלָאק רעד ןופ ןעטכירעג

 רעדנַא ןייק ןופ ןעטילעג טינ ןעבָאה ייז" זַא גנוקרעמעב איד טכַאמ טקישעגּפָא

 ןעיגעליוװירּפ איד רעבָא "?.סרעדנַא סָאװטע רעדָא לעדנַאה רעייז וצ גנוצעלרעפ
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 סעכלעוו "לעדנַאה ףיוא רונ ןעניוצעב ךיז ןעבָאה" ןעבעגענ ייז טָאה ןעמ עכלעוו

 -רעגריב ןייק ןעבעג טפרַאדעג טינ ןוא טגָאזעגוצ טינ ייז טָאה ןעמ זַא טניימ

 -רעפ ייב ןרעייטש עלעיצעּפש ןעלהָאצ טזומעג ןעטרָאד ןעבָאה ןעדיא .טכער

 ייז ןופ ןענייז ןעטסַאל ערעדנוזעב עלַא ןעוו ,1761 זיב ןעטייהנעגעלעג ענעדעיש

 -ענ ןעבָאה ןוא ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ןענייז ןעדיא ןוא ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא

 עשיטילַאּפ עלַא .רענהָאװנייא ערעדנַא עלַא איו ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא טלהָאצ

 -ער עלַאקָאל איד ןופ ץעזעג םעד ךרוד ןרָאװעג טפַאשענּפָא ןענייז ןעמהַאנסיוא

 .1820 ןיא טנעמַאילרַאּפ ןעשילננע ןופ ץעזעג ַא ךרוד ןוא 1802 ןיא גנוריג

 איוו סיורג ױזַא ןעוועג טינ לָאמנייק זיא סָאדַאברַאב ןיא ןעדיא להָאצ איד

 ןענַאטשעב לעזניא ןופ גנורעקלעפעב עשידיא איד זיא 1081 ןיא .םַאנירוס ןיא

 -ענ ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ איד ,ןעסקַאװעג םַאזננַאל זיא להֶאצ איד .200 ןופ

 -רהַאוװ ,ןרָאװעג טיובענפיוא זיא לוש עטשרע איד ואוו ,ןוָאטשדירב ןיא טנהָאוװ

 ןיא .ןוָאטסטהייּפס ןיא לייהט רעניילק ַא ןוא ,1679 רהָאי םעד רַאפ ךילנייש

 איד טָאה ,גנוהילבפיוא עטסערנ איד ןופ עדָאירעּפ איד ןופ גנַאּפנָא ןיא ,9

 -סיוא ןענייז עכלעוו 17 ןוא רעדעילגטימ 1471 טַאהעג ןוָאטשדירב ןופ הלהק

 "לארשי יחדנ שדוק להק" ןעוועגנ זיא ןעמָאנ רהיא .הקדצ ןופ ןרָאװעג ןעטלַאהעג

 רעהעטשרָאפ איד ןופ ןרָאװעג ןעבעילקעגסיוא עלַא ןענייז םינבר ערהיא ןוא

 .ןָאדנָאל ןופ עדניימעגנ עשיזעגוטרָאּפ-שינַאּפש איד ןופ

 םעד ְּךֶאֹנ ןהענוצרעטנוא ןעביוהעגנָא טָאה סָאדַאברַאב ןופ עדניימעג איד

 בורח ןוא ?עזניא איד טעטסיוורעפ טָאה רעכלעוו 1821 ןופ םרוטש ןעסיורג

 רעד ןוא ןרָאװעגנ טיובענפיוא וליפא ןזיא עדייבעג עיינ ַא .לוש איד טכַאמעג

 רעדָא לוש עזעינילער ַא ןוא ,18233 ןיא ןרָאװענ טרעייפעגנ זיא תיבה תכונח

 -טימ איד רעבָא .רעטעּפש רהְאי עגינייא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא הרות דומלת

 -יפ ךָאנ עטסיימ איד ,סטייטס דעטיינוי ךָאנ קעװַא זייוו:-ךַאלסיב ןענייז רעדילג

 1878 ןיא .ןעדיא 71 רונ ןעבעילבענ ןעטרָאד ןענייז 1848 ןיא .ַאיפלעדַאל

 ייז לָאז ןעמ טפירשטיב ַא טגנַאלרעד ןעדיא ענעבעילבעגרעביא איד ןעבָאה

 -סקלָאפ איד .הלהק רעד ןופ םוהטנעגייא רעד ךיוא ןרעייטש איד ןופ ןעיירפעב

 21 סָאדַאברַאב ןיא ןעוועג ןַאד ןענייז סע זַא ןעזעיוועג טָאה 1889 ןופ גנולהעצ

 ןעטנהעצניינ ןופ עדנע םוצ ןרָאװעג רענעלק ְךָאנ זיא ?הָאצ רעייז ןוא ,ןעדיא

 .טרעדנוהרהָאי
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 עשידניא-טסעוו ערהיא ןופ עטסערג איד ןעמונעננייא טָאה דנַאלגנע ןעוו

 ַא טנהָאוװעג ןעטרָאד ןעבָאה ,1659 ןיא ,ַאקיימַאשד לעזניא איד ,ןעגנוציזעב

 ייז ."ןעלַאנוטרַָאּפ" סלַא ןעווענ טנַאקעב ןענייז עכלעוו ןעדיא ל?הָאצ עשביה

 וצ ךיז רעדָא ןָאינילער עשידיא איד ןעּפָא ןעטיהוצּפָא טגַאװעג טינ ןעבָאה
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 רענינעוו ןיא ןעוועג ןעטרָאד ןענייז ייז רעבָא ; עדניימעג ַא ןיא ןעריזינַאגרָא

 .עינָאלָאק עשינַאּפש ערעדנַא עדעי ןיא איוו הנומא רעייז בעילוצ רהַאפעג

 טובמָאלָאק ןופ עילימַאפ איד וצ טרעהעג 1876 רהָאי םעד זיב טָאה ַאקיײמַאשד

 ַאזנַאגַארב איד וצ םוהטנעגייא סעכילנעזרעּפ סלַא ןעגנַאגעגרעביא ןַאד זיא ןוא

 -עג ןעבָאה רעמיהטנענייא איד ןופ עטכער ערעדנוזעב עזעיד ןוא ,עילימַאפ

 איד ןופ טייקרַאבסטכירעג איד רעטנוא ןעמוק טינ לָאז ?עזניא איד זַא טקריוװ

 רעשרעה עשילגנע עיינ איד .ַאבוק ןופ ףֶאשיִב םעד רעטנוא רעדָא ןָאיציזיוװקניא

 ןוא רעינַאּפש איד ןעשיווצ דיישרעטנוא ןַא ןעכַאמ וצ גיטכיזרָאפ ןעוועג ןענייז

 דלַאב ןעבָאה ןעדיא זַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,ןעדיא עשיזענוטרָאּפ איד

 -עג סיורג טָאה סָאװ לעדנַאה םעד ןעלקיווטנע וצ ןוא ןעדנירגנ וצ ןעביוהעגנָא

 רָאנרעװַאג רעד ,שטניל סַאמָאהט רעס .ַאקײמַאשד ןופ עינָאלַָאק איד טכַאמ

 איד ןופ ןעטסנוג וצ טנָאמרעד 1672 ץרעמ ןיא גידנעביירש ,עינָאלָאק רעד ןופ

 -ָאז ייז ןעמעוו וצ ןָאיצַאנ ענענייא ןייק ,הרוחס ?עיפ ןעבָאה ייז" זַא ןעדיא

 -ַאּפש איד ןוא ןעזיוצנַארפ איד דנייפ ןעבָאה ייז ןוא ,יירטעג ןייז ןעפרַאד ןעּל

 ."רעינ

 -לעוו ,סעקירנע ָאנעוב עשוהי בקעי טָאה טייצ רעזעיד רַאפ רהֶאי עגינייא

 םוצ טפירשטיב ַא ןעבעירשעג ,רהָאי ייווצ ַאקיימַאשד ןיא טנהָאוװעג טָאה רעכ

 ןוא רע סָאד ןוא ,ענימ-רעּפוק ַא ןעטייברַאעב וצ סינביולרע איד ןענעוו גינעק

 ןוא ץעזעג ענעגייא ערעייז ךָאנ ןעבעל ןענעמ ןעלָאז השמ ןוא ףסוי רעדעירב ענייז

 -ָאנ םוצ טרידנעמָאקער גינעק רעד טָאה 1668 ןיא .ןינמ רעדָא ?וש ַא ןעבָאה

 ןעלָאז ייז סעקירנעה סעמָאנ דוד ןוא ָארַאפ יאבנ המלש ןעדיא איד רָאנרעװ

 -םיוא ךיז ןעלעוו ייז איוו גנַאל ױזַא ַאקיײמַאשד ןיא ןעלדנַאה ןוא ןעביילב ןעגעמ

 ןופ ענעמוקעג-יינ ךרוד ןעסקַאוװעגוצ זיא ןעדיא להָאצ איד .נידנעטשנַא ןערהיפ

 -נעלגנע איד טימ ןעמַאזוצ קעוַא ןענייז סָאװ ןעדיא ךרוד רעטעּפש ,ןעיליזַארב

 רַאגָאז ןוא דנַאלננע ןופ גנורעדנַאװנייא עטקעריד ךרוד ןוא ,םאנירוס ןופ רעד

 ןופ טרעדנַאװעגסיױא ךיוא ןעבָאה עלעיפ זַא טנייש סע רעבָא .דנַאלשטייד ןופ

 -נַאג ןיא ךיז ןעבָאה טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצבעיז ןופ עדנע םוצ ל?ייוו ,ןעטרָאד

 -נייא איד ןענעכער ןעק ןעמ שטָאח .ןעדיא גיצכַא ַאקיײמַאשד ןיא ןענופעג ןעצ

 טָאה ןעמ סָאװ עדנעטשנענעג איד ןופ ענייא סלַא שיאערבעה ןופ גנורהיפ

 -ןעכריק םעד ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ?וקס עיירפ איד ןיא טנרעלעג

 ענילייה איד ןערידוטש ןופ לַאפ רעטשרע רעד -- 1693 ןיא סורדנַא .טס קריצעב

 -דנעטשעגוצ ַא סלַא -- טלעוו עיינ איד ןיא עינָאלַאק עשילגנע ןַא ןיא עכַארּפש

 ענניירטש ןופ עלעיּפשייב טלהעפעג טינ ךיוא ןעבָאה ,ןעדיא איד רַאפ סינ

 ַא רעטנוא ,ןעדיא ןעטָאברעּפ ןעמ טָאה 1703 ןיא .גנולדנַאהעב עטכעלש ןוא

 1711 ןיא .עטנעידעב עכילטסירק ןעטלַאה וצ ,טנופ טרעדנוה ףניפ ןופ ףָארטש

 ןרָאװעג טל?סּפ'עג סרעגינ ןוא רענַאידניא ,סָאטַאלומ טימ ןעמַאזוצ ,ןעדיא ןענייז



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 64

 -סגנוריגער ערעדנַא רעדָא ןעטכירעג ןיא ערעטערקעס רעדָא רעֿביירש ןייז וצ ןופ

 .רעצעלּפ

 איד ןופ ןעיירפעב וצ ךיז ַאקיימַאשד ןופ ןעדיא איד ןופ גנוגניירטשנָא איד

 רעייז ןיא לעטיּפַאק ןעטנַאסערעטניא ןַא טעדליב ןרעייטש עלעיצעּפש ןופ ןעטסַאל

 ןעטייווצ העז) .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ גנַאּפנָא ןיא עטכישעג עגיטרָאד

 -רָאפ זיא 1700 ןיא .(רעטייוו ןוא 165 עטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב

 רָאנרעװָאנ-טּפיױה ,ןָאטסעיב םַאיליו רעס וצ טפירש-קנעד ַא ןרָאװעג טגיילעג

 רעדָא ןעננובעגצעזעג רעיפ סָאװ ןעטסַאל ערעווש איד ןעגעג ,ַאקײמַאשד ןופ

 ןעגנואווצעג ןייז ןעגעג" ןוא טגיײלעגפירַא ןעבָאה ןעטנעמַאילרַאּפ עלַאקָאל

 טינ זיא סָאד ןעוו . . .םיבוט םימי ןוא םיתבש ערעזנוא ןיא ןעפַאװ ןעגָארט וצ

 ַא ןעוו לַאפ ןיא ןעדייס ,ןָאיגילער רעזנוא ןעגעג זיא סעכלעוו) גידנעווטיונ
 רעפטנע רעד ."(טנעהָאנ זיא רע זַא ארומ טָאה ןעמ רעדָא ייברעד זיא אנוש

 -קַאפ איד זַא וצ ןעביג ייז סָאװ טימרעד ןָא טננַאפ הטַאר ןייז ןוא רָאנרעװַאנ ןופ

 הנעט איד טכַאמעג טרעוו סע רונ ;תמא ןענייז ןרעייטש עכיוה ןענעוו ןעט

 גנידעב םעד טימ ?עזניא עזעיד ףיוא ןעמוקעגניירַא ןענייז ייז" זַא ייז ןעגעג

 ייז סעכלעוו ,סרעצנַאלפ ןערעוו ןוא דנַאל ן'ףיוא ןעצעזעב ךיז ןעלָאז ייז זַא

 ייוצ איוו רהעמ טינ לעזניא ן'ףיוא ןַארַאפ זיא סע ןוא ,ןָאהטעג טינ ןעבָאה

 -סיימ זיא גנוגיטפעשעב רעייז רעבָא .ןעדיא ןופ ןעננוצעזעב עניילק יירד רעדָא

 ןעבָאה ייז עכלעוו ךרוד ,תורוחס טימ ןעלדנַאה ןוא ןעמָארק ןעטלַאה וצ סנעט

 סָאד ןוא ,לעדנַאה טרָאס ןעזעיד דנעה ערעייז ןיא ןעמונעגניירא ןעצנַאג ןיא

 (רעלהעפ ַא רַאפ טינ טלַאה ךיא סעכלעוו) ןעבעל סעמַאזרַאּפש רעייז ךרוד
 עלעיפ סָאד ; רעדנעלגנע איד איוו רעניליב ןעפיוקרעפ וצ ןעלטימ איד ייז ןעבָאה

 ייז ןוא ,ןעטפעשעג ענעפָא ןייק ןעטלַאה טינ רעבירעד ןענעק עטצעל איד ןופ

 ,ןענרעל וצ ייז ייב ךיז ןעדיא וצ רעדניק ערעייז ןעבענקעוַא טינ ךיוא ןענעק

 ןעק סָאװ םעד ןיא ךיוא ןוא ןיילא טעדייל ןָאיצַאנ עשילננע איד סעכלעוו ךרוד

 ."רעטעּפש רעדניק ערעייז ןופ ןערעוו טכַאמעג

 -ענ ןיילא ןעבָאה ןעדיא איד ױזַא איוו רעטייוו טרעלקרע רָאנרעװַאג רעד

 ןעמעלַא ףיוא עמוס עצנַאנ ַא ןרעייטש ייז ףיוא ןעניײלפורַא לָאז ןעמ זַא טרעדָאפ

 סרעדנָאזעב ,לעדנַאה םעד ןערילָארטנָאק ייז סָאװ רַאפרעד סָאד ןוא ,ןעמַאזוצ

 -רעּפרעק עדנעבענצעזענ איד ןופ רעדילגטימ איד ןעביולג ,ףיוקרעפ-לעצנייא םעד

 ןָאיצרָאּפָארּפ ןיא ןעלהָאצ ןעלָאז ייז טכער איוו רהעמ טינ זיא סע זַא טפַאש

 עגַארפ איד ןענעוו" :רעטייוו טרעלקרע רע .עשילננע איד איוו רהעמ סָאװטע

 -ענ סע טָאה טייהנעגעלעגנ איד ןעוו זַא ןעבענוצ ןעמ זומ ןעפַאװ ןעגָארט ןופ

 ןעבָאה ןוא גיטרעפ ןעוועג ייז ןענייז ןענעישרע זיא אנוש ַא ןעוו רעדָא טרעדָאפ

 ןיא ןעפַאװ וצ ןעפורעג ןערעוו רעייז ןענעוו רעבָא ; טוג רהעז טרהיפעגפיוא ךיז

 ,בוט םוי רעדָא תבש רעייז ןעמוקענסיוא זיא סע ןעוו עדַארג ןעטייצ-טַאווירּפ
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 ןעוו ןעדייס ,ןערעיציפָא ערעייז ןופ ןערָאװעג טגידלושטנע סנעטסיימ ייז ןענייז

 עזייב רעדָא תונשקע רעייז ךרוד ןרָאװעג טציירענפיוא ןענייז עטצעל איד

 ."רניב

 -רָאפ זיא סָאװ טנעמוקָאד ַא ןיא טירשקיר ןופ ןערוּפש ךיוא טקרעמ ןעמ

 ַאקיימַאשד ןופ זױה-ןעטנַאטנעזערּפער איד רַאפ 1721 ןיא ןרָאװעג טניילעג

 דוד ןוא ָאנַאסקיװק סעדנעמ השמ ,סעקירנעה בקעי ןופ טפירשטיב ַא" סְלַא

 רעזעיד ףיוא ןענהָאו עכלעוו ןעדיא ערעדנַא איד רַאפ ןוא ןיילא ךיז ראפ ,יאבג

 איד זַא טכַארטעבנַא ןיא ןעמהענ וצ זיוה סָאד ןעטעב עכלעוו . . .. ,לעזניא

 רענעלק לעיפ רעטציא זיא לעדנַאה רעייז ןוא םוהטכייר רעייז ןוא ןעדיא ?הָאצ

 טגייל ןעמ סָאװ ןעגנולהָאצּפֶא איד ןוא ,ןעטייצ ערעהירפ טימ ךיילגרעפ ןיא

 רעבָא טנייש סע ".ןערעוו טרענעלקרעפ ךיוא רעטציא ןעפרַאד ףױרַא ייז ףיוא

 גנורעסעברעפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טרעדנוהרהָאי םענעי ןופ ןעטימ םעד םורַא זַא

 איד ןופ ןעדיא 189 איד רעטנוא לייוו ; ?הָאצ רעייז ןיא סקַאוװ-וצ ַא ךיוא ןוא

 ןעשיווצ ןרָאװעג טריזילַארוטַאנ ןענייז עכלעוו סעינָאלָאק עשינַאקירעמַא-שיטירב

 ,11799 ןוא (רהָאי םענעי ןופ טנעמאילרַאּפ ןופ טקַא םעד רעטנוא) 1740 רהָאי םעד

 .ַאקיימאשר ןופ רענהָאװנייא ןעוועג 181 עצנַאג ןענייז

 ןעטסיימ םַא ןעבָאה עכלעוו סעילימַאפ עשידיא עטנענימָארּפ איד ןעשיווצ

 ,אוליס עד :ןענייז ַאקײמַאשד ןופ ?לעדנַאה םעד ןעלקיווטנע וצ ןעגָארטעניײיב

 ,טקערעטוג ,ַאקעסנָאפ ,ץענונ ,עטנַאפנילעב ,ָאירַאזילעב ,ָאזָאדרַאק ,ץערַאָאס

 .ָאווַארב ןוא ץַאװ ,לַאנרעב ,ַאװָאדרָאק עד

 (1093) גנודנירג רהיא ןופ טייצ רעד ןופ זיא ןָאטסגניק טדָאטש איד

 לוש ערעהירפ ַא .עדניימעג עשידיא איד ןופ ץיז-טּפיוה רעד ןרָאװעג ךיילנ

 טרָאּפ ןיא ןעוועג ךילניישרהַאוו זיא 1687 ןוא 1684 ןיא טנָאמרעד זיא עכלעוו

 -לַאפ ,יעב ָאנעטנָאמ ,ןוָאט שינַאּפש ןיא טנהָאוװעג ךיוא ןעבָאה ןעדיא .לַאיָאר

 .ַאיװָאקַאל ןוא הטוָאמ

 ערעדנַא עטסיימ איד ןיא סָאװ עבלעז סָאד ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא ָאד

 ןעוועג ןענייז ץַאלּפ ן'ףיוא עטמַאעב איד זַא ,סעינָאלָאק עשילגנע ןוא עשידנעלָאה

 ױזַא סרעדנָאזעב ,םייה עטלַא איד ןיא ןעגנורעיגער איד איוו ?לַארעביל רעגינעוו

 עציטש ןעוועג גיטיינ זיא סע .ןעגנולהָאצּפָא וצ טגנַאלעבנָא טָאה סָאד איוו טייוו

 -וצּפָא ךיוא ןוא ,ןעבַאגבַא עלעיצעּפש עלַא ןעפַאשוצּפָא ןיורק עשילגנע איד ןופ

 רעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ןַאלּפ םעד ןופ גנורהיפכרוד איד ןעטלַאה

 ןופ ןעדיא איד ןעביירטרעפ וצ ןעטירד םעד םַאיליװ ןופ גנוריגער איד ןופ טייצ

 טפירשטיב ַא טגנַאלרעד ערָאיפעטנָאמ .רמ רעסיוועג ַא טָאה 1787 ןיא .לעזניא

 ןוא ,ַאקײמַאשד ןיא טַאקָאװדַא סלַא ןעריציטקַארּפ וצ ןעזָאלוצ םהיא לָאז ןעמ

 ןיא טַאקָאװדַא סלַא ןרָאװעג טנעקרענַא זיא רע זַא עזייוועב טלעטשענוצ טָאה

 1711 ןופ ץעזעג עטנָאמרעד-ןעביוא איד רעבָא .רעהירפ רהֶאי יירד טימ ןָאדנָאל
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 סעזעיד ןופ ןעסילשוצסיוא םהיא ןרָאװעג טריטיצ זיא ערעדנַא ןוא ןעדיא ןעגעג
 ןרָאװעג ןעזעיוועג קירוצ ױזַא זיא רעכלעוו ןַאמ רעד זַא טבױלג ןעמ .טכער
 -נָאמ השמ רעס ןופ לעקנָא ןַא (1762--1849) ערָאיפעטנַאמ עשוהי ןעוועג זיא
 .(179--80 עטייז 19 דנַאב "סנעשייקילבָאּפ" העז ; 1784--1888) ערָאיפעט

 עשיטילָאּפ עלַא ןעוו דנַאטשוצ ןעדנעהילב ַא ןיא ןעוועג זיא עדניימעג איד
 ןעבָאה ןעדיא ןוא ,1831 ןיא ןרָאװעג טפַאשעגּפָא ךילדנע ןענייז ןעמהַאנסוא
 ןעטייהנעגעלעגנַא איד ןיא עלָאר עגיטכיוו ַא ןעלעיּפש וצ ןעגנַאפעגנָא ךיילג
 ןיוש ןָאדנָאל ןופ דימסדלָאג .ה סיסנַארּפ רעס יי 1898 ןיא .עינָאלאק רעד ןופ
 עכלעוו ןעדיא ןופ עטסיל עננַאל ַא ןעלעטש וצ ןעמַאזוצ טייקכילגעמ איד טַאהעג

 -ַאשד ןיא רעטמע עשירעטילימ ןוא עליוויצ ר ןרָאװעג ןעבעילקעגסיוא ןענייז
 -רַאטש ַא סלַא טצונעב טָאה רע עכלעוו ,1831 ןופ גנולעטשכיילג איד טייז ַאקיימ
 דנַאלגנע ןיא ןעדיא ןופ גנולעטשכיילג איד ןופ ןעטסנוג וצ טנעמוגרַא ןעק
 .רעבלעז

 טלהעוורע זיא רעכלעוו דיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ָאװַארב רעדנַאסקעלַא
 רעטערטרעפ רעד סלַא ,ַאקײמַאשד ןופ ילבמעסַא איד ןופ דעילגטימ סלַא ןערָאו

 טעדיילקעב רעטעּפש טָאה רע .1899 ןיא ןָאטסגנניק ןופ טקירטסיד םעד

 ניצרעיפ-ןוא-ךעבעיז איד ןופ טכַא ןענייז 1849 ןיא .רעטמע ערעכעה ענינייא

 סעלַארָאמ .מ .ס .רד ןוא ,ןעדיא ןעוועג ילבמעסַא עלַאינָאלָאק איד ןופ רעדעילגטימ
 םהרבא סחניּפ .רעדנעציזרָאפ רעדָא רעקיּפס ןעטרָאד ןעוועג רהָאי םענעי זיא
 םירחוס עשידיא עסיורג איד ןופ עטצעל איד ןופ רענייא ןעוועג זיא (1887 .שעג)
 -נע עשידיא" העז) .סעידניא טסעוװו איד ןעכַאמ א ןעפלָאהעג ןעבָאה עכלעוו

 .(ןעמָאנ ןייז רעטנוא "עידעּפָאלקיצ

 ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,ןָאטסגניק ןופ לוש עשיזעגוטרָאּפ-שינַאּפש איד
 הפירש עסיורג איד ןיא ןרָאװעג טנערברעפ זיא איז זיב טירטס סעסנירּפ ףיו
 טיובענפיוא זיא לוש עיינ ַא .1780 ןיא ןרָאװעג גיטרעפ זיא ,1889 רהֶאי ןופ

 גיטרעפ זיא לוש עשטייד-שילננע איד 4 ןיא טירטס טסיא ףיוא ןרָאװעג

 ןרָאװעג טגינייארעפ זיא עדניימעג (עשטייד) עטירד ַא ןוא ,1789 ןיא ןרָאװעג
 ןופ עדניימעג עטגינייארעפ" איד ןופ לוש איד .1890 ןיא עטשרע איד טימ
 ןרָאװעג טרעטשוצ זיא 1888 ןיא ןערָאװעג גיטרעפ זיא עכלעוו "ןעטילעַארזיא
 טנעװַאד עדניימעג עטגינייארעפ איד .1907 רַאונַאי ןיא סינרעטיצ-דרע איד ןופ
 -ערגרעפ קעווצ ןעזעיד רַאפ זיא עכלעוו ,טירטס טסיא ןופ לוש איד ןיא רעטציא
 לוש עיינ ַא טיובעגפיוא טָאה עדניימענ עשטייד-שילגנע איד .ןרָאװענ טרעס
 רעשידיא ַא ָאד ךיוא ןעטרָאד זיא סע .1894 ןיא ןרָאװעג גיטרעפ זיא עכלעו

 -נוה רעביא טלַא זיא רעכלעוו םידסח תולימנ ַא ןוא ןייארעפ רעגיטעהטלו א

 .רהָאי טרע
 -לעוו ָאדרַאּפ עשוהי 'ר : ןעוועג ןענייז ַאקיײמַאשזד ןופ םינבר איד ןעשיווצ
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 7 ןעלוש ןוא רעניבַאר

 לאינר טעֶָאּפ רעשינַאּפש רעד ; 1683 ןיא ָאַאסַארוק ןופ ןעמוקעג ןיהַא זיא רעּכ

 עד םכח ;טייצ עבלעז איד ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,ַאנוגַאל ץעּפָאל ?ארשי

 .בעג) סעדנעמ עריירעּפ םהרבא 'ר ; (1798 ןוָאט שינַאּפש ןיא .שעג} ַאזָאדרָאק
 ; סבָאקיישד שדרָאשד .ווער ; (1898 קרָאי וינ ןיא .שעג ,1829 ןָאטסגניק ןיא

 לוש עשטייד-שילננע איד ןופ רעניבַאר רעניטציא רעד ןוא ,סָאקרָאק .מ .י .ווער

 ןָאטסגניק ןיא ןעלוש ייווצ איד .ןָאמָאלַאס .ה .מ .ווער ,טירטס שדנערָא ףיוא

 רנעזיוט ייווצ רהעפעננוא טָאה עכלעוו ,עינָאלָאק איד ןיא עניצנייא איד ןענייז

 ןופ גנורעקלעפעב עסייוו עצנַאג איד ןופ טנעצָארּפ ןהעצ ןופ טנעהָאנ ,ןעדיא

 .אקיימַאשד



 9 לעטיּפַאק

 .קרָאי וינ ןוא םַאדרעטסמַאיינ

 רָאנרעװַאג --- םַאדרעטסמַא-יינ ןיא ןעטנַארגימיא עשידיא עטשרע איד ןופ טייקמערָא
 עשידנעלָאה איד ןופ טנקסּפ'עגרעביא טרעוו רע רעבָא ,ייז ןעגעג זיא טנַאזעווייטס

 וצ עגערטייב -- ןעגנוקניירשעב ןוא ןעיגעליווירּפ --- עינַאּפמָאק ַאידניא טסעו
 רעד -- ןעמָאנ רהיא ןעמונעג טָאה טירטס לָאװ ןעכלעוו ןופ טנַאװ םעד ןעיוב
 -נורעדנע גינעוו --- טסנעיד-רעטילימ ןופ גנוסילשסיוא -- תורבקה תיב רעטשרע
 טעדנירגעג טרעוו לוש עטשרע איד -- הלשממ עשילגנע איד ןופ גנַאפנָא ןיא ןעג
 קירוצ טכַארבעג ןערעוו סו סָאנַארַאמ --- קרָאי ווָא קויד ןופ טקידע ןעלַארעביל ַא ךָאנ
 עשיאערבעה -- לַאגוטרַאּפ ךָאנ האובת טרהיפעג ןעבָאה עכלעוו ןעפיש איד ףיוא
 -- תודע סלַא ןוא רעבעג-םיטש סלַא ןעדיא ןעגעוו עגַארפ איד -- םייקמַאזרהעלעג
 ןַאמייה --- 1745 םורַא קרַאי וינ ןיא ןעדיא איד ןופ גנוביירשעב א רעטעּפ
 ע=/ .רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג זיא סרָאטסַא איד ןופ רעטשרע רעד ןעמעוו ייב ,יַאוװיל

 ןעדיא עשיזענוטרָאּפ-שינַאּפש איד זַא טכַאמענ טָאה עכלעוו טייקכייר איד

 לָאז ןעמ זַא רעדָא ,סעינָאלָאק עשידנעלָאה ערעדנַא ןיא ןעמָאקליװ ןייז ןעלָאז

 ןופ לַאפ םעד ןיא טלהעפעג ןעצנַאנ ןיא טָאה ,ןעדייל ןעלעוו סנעטסעדנימ ייז

 ןיא .קרָאי וינ עניטציא איד ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה סָאו ןעדיא עטשרע איד

 -ַארב ןערָאלרעּפ ןעבָאה רעדנעלָאה איד ןעוו רהָאי םעד ןיא ,1654 רעבמעטּפעס

 . ,ןרָאװעג טײרּפשוצ זיא עפיצער ןופ עדניימעג עשידיא עסיורג איד ןוא ,ןעיליז

 ןעסייהענ טָאה קרָאי וינ איוו) םַאדרעטסמַא יינ ןופ ןעפַאה ןיא ןעמוקעגנָא זיא

 .טס ּפייק ןופ ?ַאנירַאטַאק .טס" ףיש איד (רעדנירג עשידנעלָאה ערהיא ייב

 ,ןַאטיּפַאק רעד ןעוועג זיא עהטָאמ ַאל עד קַאשז עכלעוו ןופ (? ַאבויק) ינָאהטנַא
 עזעיד .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןעדיא ניצנאווצ-ןוא-ןעבעיז גידנעגניירב

 ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ןעדיא עטשרע איד ןעוועג ןענייז עכלעוו ןערישזַאסַאּפ

 -ַאז ערעייז זַא םערָא ױזַא ןעוועגנ ןענייז ,סטייטס דעטיינוי עי א איד ןיא

 ייז ןופ טמוקעג טָאה סע סָאװ ןעלהָאצעב וצ ןערעוו טפיוקרעפ טזומעג ןעבָאה ןעכ

 ךיוא זיא טכַארבעג ןעבָאה ןעכַאז איד סָאװ דלענ עמוס איד .עזייר רעייז רַאפ

 -ריב םוצ טעדנעוועג ךיז טָאה עהטָאמ ַאל עד ןוא ,בוח ן'רַאפ גונעג ןעוועג טינ

 ייווצ ןעטלַאהרעּפ ןענעמ לָאז רע זַא עטיב איד טימ טכירעג ןעכילרעטסיימרעג
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 69 : קרָאי וינ ןיא ןעדיא עטשרע איד

 טקַארטנָאק ַא טיול ,בוח םעד רַאפ ךילטרָאװטנַארעּפ סלַא ןערישזַאסַאּפ איד ןֹופ

 ןוא לעַארזיא דוד טנעכייצעב טָאה רע .רעהירפ ייז טימ טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 -רעפ וצ ןעבעילקעגסיוא טָאה רע ןעמעוו ייווצ איד סלַא סויזָארבמַא השמ

 .ןעטלַאה

 ןעלָאז ןעדיא ייווצ עזעיד זַא ?העפעב ַא ןעבעגעגסױרַא טָאה טכירעג סָאד

 טסָאװָארּפ ןופ טכיזפיוא איד רעטנוא ,טסערַא-ליוװיצ ןיא ןערעוו ןעטלַאהרעּפ

 ייז ןומ ןַאטיּפַאק רעד זַא ;דלוש איד ןעלהָאצעב ןעלעוו ייז זיב ,לַאשרַאמ

 טייהרעכיז סלַא ןוא ,ןעטלַאהרעּפ ןענייז ייז סָאו טייצ רעד ןיא ןעטלַאהסיוא

 איד ןופ ףיוקרעפ רעד סָאװ דלענ םעד ןופ ?ייהט ַא לָאז ןעבַאנסיוא עזעיד רַאפ

 ירעטערקעס םעד ןופ דנעה איד ןיא ןערעוו ןעבעגעגרעביא טכַארבעג טָאה ןעכַאז

 -רעד רהעמ טינ טרעוו עטכישעג עצנַאנ איד איוו ױזַא רעבָא .עינָאלַאק איד ןופ

 ךיז ןעבָאה ןעדיא איד זַא טנייש ,טכירעג םענעי ןופ לָאקָאטָארּפ םעד ןיא טנָאמ

 -נײשרהַאװ זיא עטכישעג עצנַאנ איד זַא ןוא ןַאטיּפַאק םעד טימ טכיילגעגסיוא

 רעביא סינדנעטשרעפסימ ַא רעדָא טייקניטיירטש ַא איוו רהעמ טינ ןעוועג ךיל

 -עב ,טלהעפעג טָאה סע סָאװ סָאד ןעכַאמ טונ ןעפרַאד ייז ביוא ענַארפ איד

 לעיפ טכַארבעג ךילנײשרהַאו טָאה ףיוקרעפ רענעגנואווצענ רעד לייוו סרעדנָאז

 סע ("*.ןעווענ הטרעוו טייקכילקריוו רעד ןיא ןענייז ןעכַאז איד איוו רענינעוו

 ןעוועג זיא ןערישזַאסַאּפ איד ןופ טייהנעגעלרעפ איד זַא ןעקיש רעכיג ךיז טזָאל

 ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ןופרעד טינ טמַאטשעג טָאה ןוא ,ענילייווטייצ ַא רונ

 רעהירפ טייצ עצרוק ַא ןרָאװעג טביורעב ןענייז ייז לייוו רונ ,םערָא ךילקריוו

 ץַאלּפ ןעטצעל םעד ןעזָאלרעּפ ןעבָאה ייז איוו םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא רעדָא

 .ַאקיימַאשד ןעוועג ךילניישרהַאו זיא סעכלעוו ,ןעטלַאהענפיוא ךיז ןעבָאה ייז ואוו

 סָאװ ןעדיא עטשרע יד ןעמוקעגנ ןענייז ןענאוו ןופ" :ץאזפיוא ס'רענהיה ןָאעל העז)

 -ייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטניינ ןיא "? קרָאי וינ ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה

 ןעבָאה ייז ןופ ענינייא זַא טנָאמרעד טרעוו סע .(רעטייוו ןוא 79 עטייז "סנעש

 -וקעג ךילניײשרהַאו זיא סָאד ןוא ,דלעג ןעמוקנָא ייז לָאז סע זַא טעטרַאוװרע

 ענַארפ איד זיב ןעבעל וצ ןענַאװ ןופ טַאהעג ןעבָאה ייז זַא טייצ רעד ןיא ןעמ

 ךהור ןעטסנוג ערעייז וצ ןרָאװעג ןעדישטנע זיא ןעביילב ָאד ןענעמ ייז ביוא

 ,דנַאלָאה טימ ץנעדנָאּפסעררָאק ַא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,עינָאלָאק רעד ןופ רָאנרעוװָאנ רעד ,טנַאזעוװייטס רעטעּפ

 "ַאקירעמַא דרַאנ ןיא ןעדיא איד ןופ ננונעזעב איד" ךוב ןייז ןיא ,ילייד רעטניר (

 ןענייז עגינייא עכלעוו ןופ) ןעטנַארגימיא עטשרע עזעיד ןופ ןעמענ איד .רעטייוו ןוא 7 עטייז

 ןעניפעגוצסיוא ךילגעמ ןעוועג זיא סע איוו טייוו יױזַא (טייצ רעבלעז רעד ןיא דנַאלָאה ןופ ןעמוקעג

 ַאל עד םהרבא ,סויזָארּבמַא השמ ,לעַארזיא דוד ,אנעצול'ד םהרבא :טגלָאפ איוו ןעוועג ןעניײז

 ,(ןועמש רב) ןָאמיסרַאב בקעי ,ארערפ דוד ,ַאטסָאק ַאד ףסוי ,עדַארדנַא'ד ערַָאטַאװלַאס ,ןַאמיס

 .יַאויל רֶׁשֲא ןוא אסעמ קחצי ,(ןהכ בקעי רעדָא) עקירגעה .ס בקעי



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 0

 ןעוועג זיא ,עלייהטרוארָאפ עטלעצרָאװעגנייא ןוא ןעליוו ןעטסעפ ַא טימ ןַאמ ַא
 איד וצ ןעבעירשעגקעװוַא ךיילג טָאה רע ןוא ןעדיא ענעמוקעגנָא איד וצ ךילדנייפ

 םַאדרעטסמַא ןיא עינַאּפמָאק אידניא טסעוו עשידנעלָאה איד ןופ ןערָאטקעריד

 ננוצעזעב איד טימ ןערעוו טנַאלּפעג" עינָאלַָאק איד ןעזָאל טינ לָאז ןעמ זַא

 סעזעיד זַא טרעפטנעעג ןעטרָאד ןופ םהיא טָאה ןעמ ."ןָאיצַאנ עשידיא איד ןופ

 ױזַא ןעבָאה ןעדיא איד לייוו סרעדנָאזעב ,טכערנוא סעסיורג ַא ןעוועג טלָאװ

 עסיורג איד בעילוצ ךיוא ןוא ,ןעיליזַארב ןופ טסולרעפ םעד ייב ןעטילעג לעיפ

 .עינַאּפמָאק רעזעיד ןיא טניילעגניירא ןעבָאה ןעדיא סָאװ לַאטיּפַאק ןעמוס

 ענעי ןופ עטיב איד ןעליפרע וצ ןעדישטנע רימ ןעבָאה ןעגנוהטארעב עלעיפ ךָאנ"

 וצ ןוא ןערהָאפ וצ סינביולרע איד ןעבָאה ןעלָאז ייז זַא ןעדיא עשיזענוטרָאּפ

 רעטנוא ,ןעביילב וצ ןוא ןענהָאו וצ ןעטרָאד ,דנַאלרעדעינ יינ ןיא ןעלדנַאה

 איד ףיוא טסאל א ןערעוו טינ ןעלָאז טייל עמערָא ערעייז זא גנוגנידעב רעד

 רעייז ןופ עציטש ןענעירק ןעלָאז ייז רונ ,עדניימענ איד ףיוא רעדָא עינאּפמָאק

 -רעווָאג רעד סָאװ טרָאװטנַא םעד ןופ ףוס רעד זיא סעזעיד ."ןָאיצַאנ ענעגייא

 ,םיתב ילעב ענייז ןופ ןעגעירקעג טָאה דנַאלרעדעינ יינ עינָאלַאק איד ןופ רָאנ

 -מָאק ַאידניא טסעוו עשידנעלַאה איד ןופ ןערָאטקעריד איד ןופ טסייה סָאד

 ,טפירשוצ איד ןופ ביֹוהנֶא רעד .טרעהענ טָאה עינָאלַאק איד ןעמעוו וצ עינַאּפ

 רעלָאפסגנוטיידעב רעד ןעוועג זיא ,1699 לירּפַא ןעט26 םעד טריטַאד זיא עכלעוו

 זַא ,גנאלרעפ ןוא שנואוו ןייד טימ ןעמיטשנייא ןעלעוו ןעטלָאװ רימ" : ץַאז

 ןופ גנוגנירדניירא ערעטייוו ַא ןופ יירפ ןעביילב ןעלָאז ןעירָאטירעט עיינ איד

 איד גנורעדנַאװנייא ַאזַא ןופ סיוארָאפ ןעהעז רימ לייוו ,עסַאר עשידיא איד

 ןופ סולפנייא רעד רעבָא ."ארומ טסָאה אוד עכלעוו רַאפ ןעטייקגיריווש עבלעז

 ארומ איד ןוא שנואוו םעד ןעמוקעגנרעביא זיא םַאדרעטסמַא ןיא ןעדיא איד

 םעד ןרָאװעג ןעבענעגסױרַא זיא טקַא רעלעיצעּפש ַא ןוא ,עינַאּפמָאק רעד ןופ

 יינ ןיא ןעדיא איד ןעבענענ ךילקירדסיוא טָאה רעכלעוו ,1058 ילוי ןעטפ

 ןיא ןרָאװעג טנעכערעגסיוא ןענייז עכלעוו ןעינעליווירּפ עבלעז איד דנַאלרעדעינ

 .רָאנרעװַאנ םוצ ףעירב ןעטנַָאמרעד-ןעביוא םעד

 זיא ,דנַאלָאה ןופ ןעמוקנָא טנעקעג טָאה גנודיישטנע עגיטסנינ איד רעדייא

 ץרעמ ןעטשרע םעד .עטפַאהלעפייווצ ַא רהעז ןעוועג ןעדיא איד ןופ עגַאל איד

 -רעטסיימרעגריב םעד רַאפ ןרָאװעג טכַארבעג ןָאמיס ַאל עד םהרבא זיא 5

 -לַאהעג טָאה רע זַא ףירעש רעדָא טואש םעד ןופ ענַאלק איד ףיוא טכירעג ןעכיל

 .לייטיר ןיא טפיוקרעפ ךיוא טָאה ןוא גַאטנָאז םוא טפעשעג ןייז ןעפָא ןעט

 -ַאנ רעד זַא טכירעג ןיא טרעלקרע טייהנעגעלעגנ רעזעיד ייב טָאה ףירעש רעד

 ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ןעדיא איד זַא ןעסָאלשעב ןעבָאה הטַאר ןייז ןוא רָאנרעװ

 ןעמוקעג טייצ עטצעל איד ןיא ןענייז סָאו איד ךיוא ןוא טסברעה ןעגירָאפ

 סָאד ביוא טגערפעג טָאה ףירעש רעד .קירוצ קעװַא ךיילג ןעזומ ,דנַאלָאה ןופ
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 עשיטדעטש רעדָא הטַאר-טדַאטש סלַא טקריוװעג ךיוא טָאה סעכלעוו טכירעג

 ,ןרָאװעג טמיטשעב ןַאד זיא סע .ןעדנעוו-וצנייא ןעגעגַאד סָאװטע טָאה גנוריגער

 לָאז סולשעב ס'רָאנרעוװַאג םעד זַא ,לָאקָאטָארּפ ןיא טנעכייצרעפ זיא סע איו

 .ןערעוו טרהיפעגכרוד

 קעװַא יקַאט ןענייז ןעדיא ענינייא זַא ןעביולנ וצ עכאזרוא ָאד זיא סע

 -עגנָא זיא ןעביילב ןעלָאז ייז זַא להעפעב רעד רעדייא ,סולשעב ןעזעיד בעילוצ

 -ייא דוָאהר ךָאנ קעװַא ןענייז ייז זַא ןעמונעגנָא טרעוו סע .דנַאלָאה ןופ ןעמוק

 ,רָאנרעװַאג םעד ייב טסַאהרעפ ןעוועג ןענייז ןעבעילבעג ןענייז סָאװ איד .דנעל

 -עג טינ ךיוא זיא ךילדניירפ רהעמ ןעוועג זיא עכלעוו עינַאּפמָאק איד וליפא ןוא

 טריטַאד ,טנַאזעוװייטס וצ ןערָאטקעריד איד ןופ ףעירב ַא .לַארעביל וצ ןעוו

 טָאה ןעמ סָאװ סינביולרע איד" : סעדנעגלָאפ טלַאהטנע 1686 ץרעמ ןעט183 םעד

 איד ןעסינעג ןעטרָאד ןוא דנַאלרעדעינ יינ ךָאנ ןערהָאפ וצ ןעדיא איד ןעבעגעג

 -עג ןעבעגעג זיא (םַאדרעטסמַא ןיא) רעיה ןעבָאה ייז סָאװ ןעיגעליווירּפ עבלעז

 רעבָא ,עטכער עשיטילָאּפ ןוא עליוויצ טגנַאלעבנָא סע איוו טייוו ױזַא רונ ןרָאװ

 טסנעיד-סעטָאג רעייז ןעטלַאה וצ טכער סָאד ןעגעירקעג טינ טימרעד ןעבָאה ייז

 ."גנולמַאזרעפ עכילטנעפע רעדָא גָאנַאניס ַא ןיא

 ןענייז ייז זַא גנונעקרענַא איד ןערָאטקעריד איד ןעבעג ךיוא זומ ןעמ רעבָא

 -עגעג ייז טָאה ןעמ סָאװ עטכער עלַא ןעגעירק ןעלָאז ןעדיא איד זַא ןענַאטשעב

 ייז ןעביירש ,1656 ןושד ןעט14 םעד טריטַאד ,ףעירב רעדנַא ןַא ןיא ןוא ,ןעב

 טימ טרעהעג ןוא ןהעזענ ןעבָאה רימ" :;רָאנרעוװַאנ ןעטנשקע'עגנייא םעד וצ

 זיא סָאװ ,1686 רַאורבעפ ןעט15 ןופ ?העפעב רעזנוא ןעגעג זַא ,סורדרעפ

 עשיזענוטרָאּפ רעדָא עשידיא איד ןופ עטיב רעד ףיוא ןרָאװעגנ ןעבעגנעגסױרַא

 (ינַאבלָא) שדנערָא טרָאפ ןיא ןעלדנַאה וצ ןעטָאברעּפ ייז אוד טסָאה ,ןָאיצַאנ

 סעכלעוו ,םוהטנעגייא-דנורג ןעפיוק וצ ךיוא ,(רַאװעלעד) רעוויר הטוַאס םעד ןוא

 סעזעיד זַא ןעשניוו רימ ןוא ,דנַאל ןיא ָאד ןעטייקגיריווש ןהֶא טביולרע ייז זיא

 סָאװ ןעלהעפעב איד טכרָאהעג טסלָאװ אוד זַא ןוא ,ןרָאװעג ןָאהטעג טינ טלָאװ

 ןעדיא רעבָא .טקעּפסער רהעמ טימ ןוא ךילטקניּפ ןערהיפכרוד רעמיא טזומ אוד

 -לעוו וצ) רעטמע עכילטנעפע ןייק ןעמהענרעפ טינ ןעפרַאד ןעזעיגוטרָאּפ רעדָא

 טינ ךיוא ןעפרַאד ייז ןוא (ןעזָאלעגוצ טינ ךיוא טדָאטש ןיא ָאד ןערעוו ייז עכ

 ןוא ?יטש ןעגעמ ייז רעבָא .ןעטפעשעג לייטיר ןעטלַאה וצ ןערעוו ןעזָאלענוצ

 ןוא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןעביוא זיא סע איוו ןעטפעשענ ערעייז ןערהיפ ךילדעירפ

 רַאפ ,רעזייה ערעייז ןיא ןָאיגילער רעייז ןעטיהּפָא דייהרעליטש ךיוא ןענעמ ייז

 רעזייה ערעייז ןעיוב וצ ןעבערטש ?עפייווצ ענהִא ןעלעוו ייז קעווצ ןעכלעוו

 ןופ טייז רעד ןיא ץַאלּפ ןעמעווקעב ַא ףיוא ןערעדנַא ןעבענ רענייא טנעהָאנ

 ."ָאד ןעוהט ייז איוו ױזַא ,ןעביילקסיוא ןעלעוו ייז סָאװ טדָאטש

 טפירשטיב ַא ןופ טַאטלוזער רעד סלַא ןעמוקעג ןענייז ןעגנונדרָארעּפ עזעיד



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד לפ

 טקישעג ןעבָאה ןהכ בקעי ןוא עדַארדנַא'ד ערָאטַאװלַאס ,ַאנעצול'ד םהרבא סָאװ
 ןעיגעליווירּפ ערעייז זַא ןעדיא ערעדנַא איד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןיילַא ךיז רַאפ

 יירד עזעיד .,ןרָאװעג טליפרע טימרעד זיא סעכלעוו ,ןערעוו טגיטעטשעב ןעלָאז
 ןעגירָאפ ןיא ןענייז ,ַארערפ דוד ןוא ַאטסָאק ַאד ףסוי ,ןעדיא ייווצ ךָאנ ןוא

 וצ גַארטייב סְלַא ןירָאלּפ דנעזיוט וצ רעדעי ןרָאװעג טרעייטשעב ,1699 ,רהָאי

 טָאה "טירטס לָאוװ" ןעכלעוו ןופ טדָאטש ןופ טנַאװ ןעכילרעסיוא םעד ןעיוב

 טָאה ןעמ עכלעוו עמוס עבלעז איד ןעווענ זיא סָאד .ןעמָאנ רהיא ןעגעירקעג

 -ענ סעזעיד ןעבָאה ףניפ איד ןוא ,רענריב עטסכייר איד ףיוא טנײלענפױרַא

 ןעלדנַאה וצ עטכער איד ייז טמוק סע סָאװ רַאפ טנעמוגרַא ןַא סלַא טכַארב

 .םוהטנעגייא-דנורג ןעבָאה וצ ןוא

 רעטסעטנענימָארּפ רעד ןייז וצ טניישעגנ טָאה רעכלעוו ,ַאנעצול'ד םהרבא

 ןיא ןעבָאה ,ערעדנַא ענינייא ןוא ,ןעטנַארגימיא עשידיא עטשרע איד ןעשיווצ

 ץַאלּפ ַא ןעבעגנ ייז לָאז ןעמ טדָאטש רעד וצ עטיב ַא טכַארבעגניירא 1655 יִלוי

 איד טימ ןרָאװעג ןעזיווענקירוצ זיא גנורעדָאפ איד .תורבקה תיב ַא רַאפ

 רעבָא זיא סע ."רַאפרעד ךיורבעגנ ןייק ָאטינ ךָאנ זיא לייוורעד" זַא טרָאװטנַא

 ,הרובק םוקמ א רַאפ ךיורבעג ַא ןעוועג ןיוש זיא סע ןעוו טייצ ַא ןעמוקעג דלַאב

 ןעסיוא ץַאלּפ קיטש ַא ןעגעירקעג ןעדיא איד ןעבָאה 1690 ילוי ןעט14 םעד ןוא

 םלוע תיב רעטלַא רעד זיא סָאד .עטיוט ערעייז ןייז וצ רבקמ ואוו טדָאטש

 -רהֶאי ןעדנעגלָאפ ןיא זיא רעכלעוו ירעיוב וינ איד ןוא טירטס רעוויִלַא ףיוא

 קיטש א טפיוקענוצ טָאה ןעמ סָאװ םעד ךרוד ןרָאוװעג טרעסערגרעפ טרעדנוה

 טיברער דנאק

 ןערעוו וצ ןעפירגנעננָא רהַאפענ ןיא ןעוועג גידנעטש ןַאד זיא טדָאטש איד

 -רעביא ןוא ,רעביור-םי רעדָא ןעטַאריּפ ןופ ןוא ןעפיש-סגעירק עשינַאּפש ןופ

 -נעלננע איד .ןעמוקענרָאפ טפָא ךיוא ןענייז רענַאידניא עכילדנייפ ןופ ןעלַאפ

 -סעוו ןיא ןוא דנעלייא גנָאל ףיוא רעטנעהענ טקורעג ךיז ןעבָאה עכלעוו רעד

 דנַאלגנע לייוו ,ארומ רעד ןיא רעדנעלָאה איד ןעטלַאהענ ךיוא ןעבָאה רעטסעשט

 וצ רעדנעלַאה איד ןופ טכער םעד טנעקרענַא טינ לָאמנייק טּפיוהרעביא טָאה

 רענהָאװנייא עכילנעמ עֶלַא זַא טכַאמענ טָאה סעזעיד .דנַאלרעדעינ יינ ןעצעזעב

 ןענייז ןעפַאװ ןענָארט וצ גיהעפ ןעוועג ןענייז עכלעוו םַאדרעטסמַא ַײנ ןופ

 ַא ןענַאטשענ זיא סע ןוא ,עידרַאוװג-רעגריב איד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירא

 ןופ טייקגיטכיזרָאֿפ איד ןוא טייקנידנעטשעב איד טימ טכַאנ ןוא גָאט ךַאו

 -נַארנימיא עשידיא איד איוו םעדכָאנ טַאנָאמ עכילטע .טדָאטש עטרעגַאלעב ַא

 -רע איד ביוא ענַארפ איד ןרָאוװעג ןעביוהענפיוא זיא ןעמוקעגנָא ןענייז ןעט

 -רענריב איד ןיא ןערעוו ןעמונענניירא ןעלָאז ייז רעטנוא רענעמ ענעסקַאװ

 רָאנרעװַאנ ן'רַאפ טניילענרָאפ ןַאד סע ןעבָאה ןערעיציפָא איד ; עידרַאװג

 -עב ַא ְךָאנ סנענידרָא ןַא םעד ןענעוו ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע .הטַאר ןייז ןוא
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 טרעלקרע זיא סע עכלעוו ןיא (1659 טסוגיוא ןעט28) גנולדנַאהרעּפ ןוא ננוהטַאר

 ןעמַאזוצ ןענעיד טינ ןעליוו רעגריב איד ןופ עסַאמ איד" איוו ױזַא זַא ןרָאװעג

 ,"רעצעלּפ עבלעז איד ןיא ךַאו ן'ףיוא ייז טימ ןהעטש רעדָא ,ןעדיא איד טימ

 עגיטרָאד איד ןיא טינ ךיוא ןענעיד דנַאלָאה ןיא ןעדיא איד סָאד טקַאפ רעד ןוא

 ןייז ן'רַאפ עמוס עסיוועג ַא ןעלהָאצ ייז רונ ,טדעטש איד ןופ ץילימ-רענריב

 יירפ ןייז ךיוא ָאד ןעדיא איד ןעלָאז רעבירעד ; טסנעיד ןופ ןעסָאלשעגסוא

 -יווצ ןָאזרעּפסנַאמ רעדעי לָאז גנואיירפעב עזעיד רַאפ ןוא ,טסנעיד-רעטילימ ןופ

 -ייוצ) סרעוויטס גיצכעז-ןוא-ףניפ ןעלהָאצ רהְאי גיצכעז ןוא ןהעצכעז ןעש

 .טַאנָאמ ַא (עגיטנעס

 זַא טפירשטיב א טקישעגניירא ןעבָאה יַאוויִל רׁשֲא ןוא ןָאמיסרַאב בקעי

 ןעמ רעדָא ,רענריב ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ךַאוו ן'ףיוא ןהעטש ןעליוו ייז

 ןרָאװעג ןעזיוועגקירוצ זיא סעכלעוו ,גנולהָאצּפֶא איד ןופ ןעיירפעב ייז לָאז

 ןהעג ןעגעמ ייז" זַא גנוקרעמעב איד טימ הטַאר ןייז ןוא רָאנרעװַאנ םעד ןופ

 םַאדרעטסמַא ןופ להעפעב רעטצעל רעד ןעוו ."ןעליוו ייז ביוא ואווסרעדנַא

 "רעד (1682 .שעג) יַאויל רׁשֲא טָאה ,ןעמוקעגנָא זיא ןעדיא רַאפ ניטסניג

 טָאה ןוא ,טכער-רעגריב עלופ וצ ןעזָאלוצ םהיא לָאז ןעמ זַא עטיב ַא טגנַאל

 -רעטסמַא ןיא רעגריב ַא ןעוועג זיא רע זַא טנעמוקָאד ןעכילטכירעג ַא ןעזעיוועג

 -לַאס ןופ ןערָאװעג טכַאמענ זיא סָאו רעכילנהע ןַא ןוא ,גנַאלרעפ ןייז .םַאד

 ענַארפ איד .ןרָאװעג טליפרע טינ ןענייז ,ערעדנַא ןוא עדַארדנַא'ד ערָאטַאװ

 םוצ איוו ױזַא ןוא ,הטַאר ןייז ןוא רָאנרעװַאנ םעד רַאפ ןרָאװעגנ טכַארבעג זיא

 ןרָאװעג ןעבעגעגסױרַא זיא ,דנַאלָאה ןופ ןרָאװעג טרילָארטנָאק סעֶלַא זיא ףוס

 ןעבעג ייז לָאז רעטסיימ-רעגריב רעד זַא 1627 ?ירּפַא ןעט21 םעד ?העפעב ַא

 ןעמ ןוא ןעטייקניטיירטש עלַא טגידנעעג ךיז ןעבָאה טימרעד .עטכער-רעגריב

 -ַָאה רעדנעלָאה איד סָאװ טייצ רעד ןיא טניטסעלעב רהעמ טינ ןעדיא איד טָאה

 .טשרעהעג ןעב

 ןוא 1604 ןיא טדָאטש איד ןעמונעגנייא ןעבָאה רעדנעלגנע איד ןעוו

 ןעבעילבעגנ עגַאל עשידיא איד ןזיא ,קרָאי וינ ןעבענעג ןעמָאנ ַא רהיא ןעבָאה

 -נָא זיא רעכלעוו ןעדיא ַא ןופ טכירעב ַא ָאד זיא סע .עבלעז איד רהעפעגנוא

 -ניריווש טַאהעג טָאה ןוא טייצ רענעי ןיא קרָאי וינ ןיא טרָאּפוינ ןופ ןעמוקענ

 טָאה עכלעוו גנומיטשעב איד טעדנעוװעגנָא םהיא ןעגעגנ טָאה ןעמ ?ייוו ןעטייק

 -רַאשט רעד .טפעשענ-לייטיר טימ ןעניטפעשעב וצ ךיז ןעדיא א טביולרע טינ

 איד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רעכלעוו ןעיגעליווירּפ ןוא ןעטייהיירפ ןופ רעט

 ןערעוו טינ לָאז רענייק" זַא טרעלקרע טָאה 1683 ןיא גננובעגצעזעג עלַאינָאלָאק

 -ילער ןייז ןענעוו טנערפעגסיוא רעדָא טניהורנואעב ,טפָארטשעב ,טגיטסעלעב

 -ער עכילטסירק איד ךרוד טָאג ןיא טביולג רע זַא רונ טנעקרענַא רע ןעוו ןָאיג

 ןעסָאלשעגסיױא ןענעק עגיביולגנוא ןוא ןעדיא זַא טניימעג טָאה סעזעיד ."ןָאיגיל
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 איד ןופ טפירשטיב ַא .טייהיירפ-סנָאינילער ןופ ןעיגעליווירּפ איד ןופ ןערעוו

 -ער רעייז ןעטיה וצ טייהיירפ רַאפ ,1080 ןיא ןַאגענָאד רָאנרעװַאג וצ ןעדיא

 ןעזעיוועג קירוצ רעבירעד זיא ,ךילטנעפע רובצב ןענווַאד וצ טסייה סָאד ,ןָאיניל

 רעד סמיישד גינעק רעטעּפש) קרָאי ווֶא קויד רעד ,סמיישד רעבָא .ןרָאװעג

 -עגקעװַא טָאה גינעק רעד רעדורב ןייז ןעמעוו וצ (16233--1701 ,רעטייווצ

 ןענָאיצקורטסניא טקישעגסױרַא טַאהעג רעהירפ ןיוש טָאה ,קרָאי וינ טקנייש

 ןופ ןָאזרעּפ עדעי ןעביולרע וצ" ,טייצ רענעי ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו

 םענייק ןוא ,גנורינער איד רעטנוא גיהור ןענהָאװ וצ ,ןָאינילער עכלעוו דנעגריא

 -סנָאיגילער ןיא דיישרעטנוא ןַא בעילוצ ןעגיהורנואעב וצ טינ ןפוא ןייק ףיוא

 ."ןעטייהנעגעלעגנַא

 -יל עזעיד טימ טצונעב ךיז ןעבָאה ןעדיא איד ןעוו עטַאד עגניטכיר איד

 טָאטשנַא זַא ןעמונעגנָא טרעוו סע רעבָא ,טנַאקעב טינ זיא גנומיטשעב עלַארעב

 -נָא ןיוש רעטציא ןעמ טָאה ,טַאירּפ-בלַאה ןענווַאד רעהירפ טנעלפ ןעמ סָאװ

 סלַא טנעקרענַא ןעוועגנ זיא סָאװ זיוה ַא ןיא ןעמוק וצ ןעמַאזוצ ךיז ןעביוהעג

 ןיא לוש עשידיא א ןעוועג ןיוש זיא סע זַא סיוועג זיא סע .ןינמ רעדָא לוש

 ןופ ןעגנוקניירשעב איד ןוא ,1691 ןיא ןיוש ךילנײשרהַאו ,1699 ןיא קרָאי וינ

 -ירפ רהָאי עגינייא טימ ךָאנ ןרָאװעגנ ןעמונעגרעטנורַא ןענייז ?עדנַאה ןעשידיא

 ,טנעניטנָאק ןעשינַאקירעמַא דרָאנ םעד ףיױא עטשרע איד ,לוש איד .רעה

 ןעשיווצ ,טירטס רעוועיב עניטציא איד ןופ טייז הטוָאס רעד ףיוא ןעוועג זיא

 הלהק איד רַאפ ןיילק וצ ןרָאװעג זיא איז ןעוו .טירטס דאָארב ןוא ייוודאָארב

 -םיוא ןינב רעיינ א זיא ,להָאצ ןיא ןוא םוהטכייר ןיא ןעסקַאוועג זיא עכלעוו

 ןופ ץַאלּפ ןעניטציא םעד ףיוא) טירטס לימ ףיוא 1798 ןיא ןרָאװעג טיובעג

 -עגנָא רעטציא טָאה עכלעוו ,ןעשיינערגנָאק איד ואוו (טירטס םַאיליװ הטואס

 טרעדנוה איו רהעמ טנעװַאדענ טָאה "לארשי תיראש" ןעמָאנ םעד ןעמונ

 .רהָאי

 ןוא קרָאי וינ ןעשיווצ ןרָאװעג טרהיפעג זיא לעדנַאה רעכילגערטנייא ןַא

 עלעיפ ןעכלעוו ןיא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ גנַאפנָא ןיא ןעידניא טסעוו

 טייצ עצרוק ַא רַאפ ךיוא טָאה ןעמ .טגילייהטעב ךיז ןעבָאה םירחוס עשידיא

 טָאה סָאװ תורקי םעד בעילוצ ,לַאנוטרָאּפ ךָאנ ןענַאד ןופ ץייוו טריטרָאּפסקע

 .המחלמ עשיזיוצנַארפ איד ןופ טייצ עטצעל איד ןיא ַאּפָארייא ןיא טשרעהעג

 ןעזעיד טרהיפעג ןעבָאה עכלעוו ,ץעמָאנ סעזָאמ סיאול ןוא ַאנעצול'ד םהרבא

 -נייא עשידיא עטסכייר איד ןופ ייווצ ןרָאװעג ןענייז לַאנוטרָאּפ טימ רחסמ

 -רעפ וצ ןענָארטעגנייב ךיוא טימרעד ןעבָאה ייז ןוא ,קרָאי וינ ןיא רענהָאװ

 ןעמונעגנָא טרעוו סע .עדניימעגנ רענעיה רעד ןופ ןעדיא ?הָאצ איד ןערעסערג

 -רָאּפ-שינַאּפש איד ְךָאנ עדיירטעגנ ןערהיפקעווַא ןענעלפ סָאװ ןעפיש איד זַא

 סלַא םיסונַא רעדָא ןעדיא ןעגניירב קירוצ ןעגעלפ לעזניא-בלַאה עשיזעגוט
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 טייצ רענעי ןיא ןעבָאה סָאװ ןעמענ עשידיא עיינ עטסיימ איד .ןערישזַאסַאּפ

 איד רעבָא .לַאנטרָאּפ ןוא ןעינַאּפש ןופ ןעמַאטש ןעניישרע וצ ןעביוהעגנָא

 רעד ןעוו .רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעדיא טַאהענ ךיוא ןַאד ןיוש טָאה טדָאטש

 -ביב ַא ןעיובפיוא לָאז ןעמ ןענָאלשענרַאפ טָאה ּפרַאש ןהַאשד רעכילטסיינ

 ןיא קרָאי וינ ןיא עלעּפַאק ַא ןוא ?וקס ַא טימ גנודניברעפ ןיא קעהטָאיל

 טרָאטש איד סָאװ תולעמ ערעדנַא ןעשיווצ ןעזעיוועגנָא רע טָאה ,1712-3

 -ציא ָאד ךילגעמ ךיוא ןיוש זיא סע" :זַא קעווצ ַאזַא רַאפ טַאהעג טָאה

 ָאד ןיא סע לייוו ,ַאּפָארייא ןיא איו טוג ױזַא שיאערבעה ןענרעל וצ רעט

 ןָאיצַאנ רעזעיד ןופ ןעשנעמ עטנרעלעג עלעיפ ןוא ,לוש עשידיא ַא ןַארַאפ

 "וו .ז .א דנַאלשטייד ,ןרַאננוא ,ןעלױּפ ןופ

 ; 1684 דירדַאמ ןיא .בעג) ץעמָאנ סעזָאמ סיאול רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד

 ,1700 םורַא ַאקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו (1740 קרָאי וינ ןיא .שעג

 ןופ עטיילפיוק עטסערג איד ןופ רענייא ןעווענ טיוט ןייז ןופ טייצ רעד זיב זיא

 ןעוועג ןענייז ןעמָאקכַאנ ענייז ןוא ןהיז ףניפ טָאהעג טָאה רע .קרָאי וינ

 -ַאפ עשידיא-שינַאקירעמַא עטְלַא עטסיימ איד טימ םיכודש ךרוד ןעדנוברעפ

 .ןעילימ

 ןעגייטש ןיא ןעטלַאהעג טָאה עדניימעג עשידיא איד סָאװ טייצ רעד ןיא

 ןעדיא איד טָאה סָאװ סָאװטע ןעמוקעגרָאפ זיא ,םוהטכייר ןיא ןוא ?הָאצ ןיא

 טינ ךָאנ זיא גנולעטשכיילג עגידנעטשלָאפ ןופ טייצ איד זַא טנָאמרעד ףרַאש

 טַאדידנַאק-ןעגעג סלַא ןרָאה ןַאוװ סוילינרָאק ןיעטּפעק טָאה 1787 ןיא .ןעמוקעג

 ןרָאװעג טלהעוורע זיא סּפיליפ קירדערפ לענָאלָאק טינ ןוא רע זַא טעטּפיױהעב

 רעדָא ילמעסַא לארענעשד איד ןיא יטנואק רעטסעשטסעוו ןופ דעילגטימ סְלַא

 טכארבעג טָאה סּפיליפ ?ענָאלַָאק .קרָאי וינ ןופ טנעמַאילרַאּפ ןעלַאינָאלָאק

 -סעטָארּפ טָאה טייז רערעדנַא רעד ןוא ,טייז ןייז ןופ תודע סלַא ןעדיא ענינייא

 טרעהעגסיוא טָאה ןעמ איוו םעדכָאנ .ןעמהעננָא טינ ייז ןעק ןעמ זַא טריט

 ןייז ןעבעגעג רעדנעציזרָאפ רעדָא רעקיּפס רעד טָאה ,ןעטייז עדייב ןופ תונעט

 סלַא ןערעוו ןעזָאלעגוצ ןעק הנומא עשידיא איד ןופ רענייק" זַא גנודיישטנע

 לייוו ,ןעלהאוו עזעיד ייב טמיטשעג ךיוא ןעבָאה ןעדיא זַא טנייש סע ."זייוועב

 סָאד טָאה ןעטייז עדייב ןופ ןעטַאקָאװדַא איד ןופ ןעטנעמוגרַא ערעטייוו ךָאנ

 ןעבָאה ןעדיא זַא ןרָאװעג ןעזעיוועב טינ זיא סע איוו ױזַא סָאד ןעסָאלשעב זיוה

 זיא ,דנַאלגנע ןיא טנעמַאילרַאּפ ןופ רעדעילנטימ רַאפ ןעמיטש וצ טכער סָאד

 ןערעוו ןעזָאלענוצ טינ ןענעק ייז זַא זיוה ןופ גנוניימ ענימיטשנייא איד סע

 -עב זיא גנודיישטנע עזעיד .עינָאלַָאק איד ןיא רעטערטרעפ רַאפ ןעמיטש וצ

 -רע רע ןוא גידריווקרעמ סלַא רעקירָאטסיה ןערעטעּפש ַא ןופ ןרָאװעג טנעכייצ

 -עב ןענייז ןעדיא ןוא ןעקילָאהטַאק זא" :ןפוא ןעדנעגלָאפ ףיוא סע טרעלק

 ןעבָאה סָאװ עטשרע איד ?ייוו ,ןעטסינָאלָאק איד ייב טסַאהרעפ ןעוועג סרעדנָאז



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 6

 עטרימרָאפער איד ןופ סנעטסיימ ,רעדנעלָאה ןעוועג ןענייז טצעזעב ָאד ךיז

 טייז דנַאלננע ןופ ןעמוקעג א סָאװ איד ןוא ,עכריק עשיטנַאטסעטָארּפ

 -יּפע ןעוועג סנעטסיימ ןענייז טפַאשרעה איד ןעמונענרעביא טָאה עטצעל איד

 -ָאהטַאק וצ האנש רעייז ןיא טנינייארעפ ןעוועג ןענייז עדייב ןוא ,רעילַאּפָאקס

 איד ןופ גנוצעזעב איד רעביא קרעוו ס'ילייד ןיא טריטיצ) ."ןעדיא וצ ןוא ןעקיל

 | (* .(46 עטייז ,ַאקירעמַא דרָאנ ןיא ןעדיא

 ןעגעוטסעד ןופ זיא קרָאי וינ ןופ ןעדיא איד ןופ ענַאל ענײמעגלַא איד

 ןעשידעווש םעד ןופ ןרָאװעג ןעבעירשעב זיא סע איוו ,גיטסניג רהעז ןעוועג

 -רעפ טָאה רעכלעוו (1718--19) םלַאק רעטעּפ רעדנעזייר ןוא רעקינַאטָאב

 סע" :טביירש רע .1749 םורַא עינַאלָאק רעד ןיא טייצ עשביה ַא טכַארב
 יה עסיורנ ןעציזעב ייז ןוא ןעדיא עלעיפ קרָאי וינ ןיא ןענהָאװ

 צ ןערעהעג סָאװ רעטיג-דנַאל עסיורג ,רעזייה ענענייא ןוא לוש ַא ןעבָאה ייז
 - ךיוא ןענייז ייז .טדָאטש ןיא ןעמָארק א ןעגעמ יז ןוא ,ייז

 ןעדיא איד ,ץרוק ,סױרַא ןעקיש ןוא הרוחס טימ ןָא ןעדָאל ייז סָאװ ןעפיש ןופ

 רעזעיד ןופ רענהָאװנייא ערעדנַא איד טימ ךיילג ןעינעליווירּפ עלַא עו עי
 ."ץניווָארּפ ןופ ןוא טדָאטש

 איד זיב טייצ רעזעיד ןופ עדניימעג עשידיא איד ןופ סקַאוװ-וצ רעד

 םעד טימ ךיילגרעפ ןיא םַאזננַאל רהעז ןעוועג זיא ןָאיצולָאװער עשינַאקירעמו

 זיא עכלעוו ,טדָאטש ןופ גנורעקלעפעב עניײמענלַא איד ןופ סקַאוװד-צ ןעלענש

 טנעהַאנ ןוא 1780 ןיא 9,000 םורַא ,1700 ןיא 8,000 איוו רענינעוו ןעוועג

 סָאװ סולפוצ רעד ןוא גנורהעמרעפ עכילריטַאנ איד .1776 ןיא 23,000 ןופ

 םַאק ןעוועג זיא ,דנַאלננע ןופ ךילכעזטּפױה ,גנורעדנַאװנייא ןופ ןעמוקענ זיא

 קרָאי וינ ןופ זיא ןעמ סָאו םעד בעילוצ ןעטסולרעפ איד ןעכַאמ וצ טונ גונעג

 שטָאח רעבָא .ַאיפלעדַאליפ ְךָאנ ןוא ןָאטסלרַאשט ךָאנ ,טרָאּפוינ ְךָאנ קעװַא

 ,ךיירסולפנייא ןוא טפַאהנערהע ןעוועג איז זיא ןיילק ןעבעילבענ זיא הלהק איד

 .טדָאטש ןופ םירחוס עטסערג איד ןופ עכנַאמ טרעהעג רהיא וצ ןעבָאה סע לייוו

 טמַאטשעג טָאה גנודיישטנע איד זַא ןעביולנ וצ דנורג ןייק טהעז ןיילא ילייד רעטכיר (+
 איד ןופ ץעזענ איד .ץעזעג ןופ ענַארפ ַא ןעװעג ךַאפנייא זיא סָאד זַא טקנייד רע .סַאה ןופ
 .דנַאלרעטומ רעד ןופ ץעזעג איד ּךָאנ טרילעדַאמ לעיצעּפש ןעװענ ןענייז קרָאי וינ עינַאלַאק
 איד ןופ ןעמונענוצ רהיא טָאה ןעמ ןעװ ןוא ץניװָארּפ ענעמונעגנייא ןַא ןעװעגנ זיא קרַאי וינ
 סעלַא ןיא רודעצַארּפ ןוא גנורהיפ עשילננע איד ןרָאװעג טרהיפעגנייא ןעטרַאד זיא רעדנעלַָאה
 סָאװ סע טמַאטש ןעדנעטשמוא עזעיד ןופ .ננורעינער וצ ןוא ץעועג וצ טגנַאלעבנָא סָאװ
 -רעפ עכילטכירענ ןופ ןעדַאהטעמ ןוא ןעננודיישטנע ערעהירפ ,סכרָאפ עכילטכירענ עשילננע

 ,סעינַאלַאק ערעדנַא איד ןיא איוו רהעמ לעיפ קרַאי וינ ןיא ןרָאװעג טכיורבעג ןענייז ןעננולדנַאה
 גנורעינער ןופ םעטסיס ַא ןעטײברַאוצסיוא טייקכילנעמ איד ןענעירקעג טָאה ןילַא קלָאפ סָאד ואוו

 ענענייא ערעייז ןעצישעב וצ טסַאּפענ ןעטסעב םִא ײז רַאפ ךיז טָאה סע איוו ץעזענ ןופ ןוא
 סָאװ טרעלקרע ךַאפנייא איוו רהעמ טינ טימרעד טָאה קרַאי וינ ןופ ילבמעסַא איד .ןעסערעטניא
 ,טקנוּפ ןעזעיד ןענעװ ןעוװעג סייצ רענעי ןיא ןענייז ץעזענ עשילגנע איר

= 



 4 ןעטסנעידרעפ עטשרע ס'רָאטסַא

 טרהיפעג טָאה רעכלעוו (1790 .שעג) יַאוויל ןַאמייה ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 רעייז גידנעניוועג ןוא ,רענַאידניא איד טימ סנעטסיימ ,ןעטפעשעג עסיורג

 ןיא רעלדנעה-גרַאוװכיױר רעטסערג רעד ןרָאװעג רע זיא ןעיורטוצ ןוא טקעּפשער

 טָאה רע זַא ןעבעירשרעפ זיא רעכיב-סטפעשעג ענייז ןיא .סעינָאלַָאק איד

 רָאטסַא איד ןופ רעדנירג םעד (1763--1848) רָאטסַא בָאקַאי ןַאהָאי טלהָאצעג

 יַאוויל הרוּפצ .גרַאװ-ץלעּפ ןעּפַאלקסיױא רַאפ נָאט א רַאלָאד ןייא ,עילימַאפ

 -נעה ןימינב טעהטַארייהעג 1779 ןיא טָאה ,ןַאמייה ןופ רעטכָאט ַא ,(1833 .שעג)

 טריטסיזקע טָאה עכלעוו ַאמריפ עשידיא עטסואוועב ַא ןופ רעדנירג םעד ,סקירד

 .טייצ עגנַאל ַא



 10 לעטיּפַאק

 .סעינָאלָאק עשילגנע ערעדנַא איד ןוא דנַאלגנע וינ

 ןיא דיא רעטשרע רעד -- סמַאיליוו רעשדַאר --- דנַאלגנע וינןיא ך''נת ןופ טסייג רעד

 -- דרַאװרַאה ןיא שיאערבעה ןופ רערהעל רעד ,סינָאמ הדוהי -- סטעסושטַאסַאמ
 -וורפ ןופ ןעדַארג עטשרע איד ךיז טימ ןעגניירב דנַאלָאה ןופ ןעדיא -- טרָאּפוינ
 וָאללעפגנָאל טעָאּפ רעשינַאקירעמַא רעד ןעכלעוו תורבקה תיב רעד --- יירערעיומ
 -ורבַאּפ איד ןייא טרהיפ ַארעוװיר סעגירדָאר בקעי -- ךילברעטשנוא טכַאמעג טָאה
 ןיא ןַאמפיוק רעטסערג רעד ,ץעּפָאל ןרהא -- ליִא (שיפ) םרעּפס ןופ ןָאיצַאק
 -עג עשידיא -- ַארוט קחצי יבר -- לַאגוטרָאּפ ןופ גנורעדנַאוװנייא --- ַאקירעמַא
 ןיא ןעדיא עטשרע איד -- ַאקירעמַא ןעכוועב ןעמוקעג ןענייז סָאװ עטרהעל
 ןעדיא עכייר איד -- לארשי הוקמ ןעשייגערגנָאק --- ַאיפלעדַאליפ --- טוקיטקענַאק

 רעמ --- ןָאטסיא ןופ איד ןוא ּפרָאהטלגָא לַארענעג --- ַאזַארבמול בקעי .רד --- דנעל ו
 פ ןעדיא עטשרע
 .ןָאטסלרַאשט

 טצונעב ךיז ןעבָאה ַאקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןופ רענַאטירויּפ איד" ךיילנבָא

 ןעטלַא ןופ טסיינ רעד ןוא "םיאיבנ ןוא םיטפוש ערעזנוא ןופ עכַארּפש איד טימ

 איד ןיא ןעטפערק עטסקרַאטש איד ןופ רענייא ןעוועג זיא טנעמַאטסעט

 ןיא ךָאד ;דנַאלננע וינ ןופ סעינָאלַאק ערעטלע איד ןופ גנורהיפ ןוא גנודנירג

 עכלעוו עטייל איד ןופ רערהיפ עטנעקרענַא איד ןופ רענייא ןעוועג טינ סע

 עטשרעהעב-טָאנ עשידיא עיינ ַא ןופ רעדעילנטימ סלַא טעטכַארטעב ךיז ןעבָאה

 ,ןרָאװעג ןעבעירטרעפ ייז ןופ זיא סָאװ רענייא עדַארג רונ ,עיטַארקָאמעד

 טָאה ןוא טייהיירפ עזעינילער עלופ ןעדיא ןעבעגענ רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו

 סמַאיליוו רעשדַאר ןעוועג זיא ןַאמ רעזעיד .ךילדניירפ-טסַאג ןעמונענפיוא ייז

 -לעוו ,עכריק עשילגנע איד ןופ רעכילטסיינ רענעזעוועג רעד ,(1600 ?--1684)

 ,םעלייס ןיא רָאטסַאּפ רעשינַאטירויּפ ַא ןרָאװעג (1651) רעטעּפש זיא רעכ

 טָאה רע ל?לייוו ןרָאװעג ןעבעירטעגסיורא ןעטרָאד ןופ ךָאנרעד זיא ןוא ,.ססַאמ

 סָאװ םענייא ןעפָארטשעב וצ טכער ַא ןעבָאה רעטכיר איד זַא טנעקײלענּפָא

 טנָאירעפ" ןעוועג רהָאי רעיפ זיא רע .נַאטנָאז ןופ טייקנילייה איד ?לחמ זיא

 -עירטעג זיא ןוא ,ַאקירעמַא ןופ רענַאטירויּפ איד ןופ טיײקרַאבסטכירעג איד ןופ
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 ןופ טייקגניירטש איד ןופ ןעדייל וצ ןעדנעגעג עדליוו איד ןיא ןרָאװעג ןעב

 (*,"רעגנוה ןופ םירוסי ערעטיב איד ןוא רעטניוו ןעכילדרָאנ רעזנוא

 -שטַאסַאמ ןיא ןעדיא ןייא סנעטסעדנימ ןופ טכירעב ַא ָאד זיא סע

 יינ ןיא ןעדיא עטשרע איד ןעמוקעגנָא ןענייז סע רעדייא טייצ רעד ןופ סטעס

 רעדָא--ןעפלָאהעג םהיא טָאה ןעמ זַא טנָאמרעד רונ טרעוו רע ןוא ,םַאדרעטסמַא

 טגָארט םהיא ןענעוו טכירעב רעד .עינָאלָאק איד ןעזָאלרעּפ וצ -- ןעגנואווצעג

 טכירעג סָאד זַא טנעכייצרעפ זיא סע ואוו ,1049 יַאמ ןעטירד ןופ עטַאד איד

 איד ןופ ךָאוו ַא גניליש סקעז ,ןעדיא םעד ,ָאקנַארפ ןָאמָאלַאס טמיטשעב

 טעוו רע זיב ןעבעל וצ ןענַאװ ןופ ןעבָאה לָאז רע ,ןעכָאװ ןהעצ רַאפ ירושזערט

 ,"דנַאלגנע וינ ןיא ןעדיא איד" ,טוהָאק העז) .דנַאלָאה ךָאנ ןערהָאפקעװַא ןענעק

 -יא ערעדנַא ענינייא .(78 עטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ ךוב ןעטפלע ןיא

 ןיא סטעסושטַאסַאמ ןיא טבעלענ ןעבָאה ייז זַא טנָאמרעד ךיוא ןענייז ןעד

 -כַא ןופ לעטרעיפ-יירד עטשרע איד ןיא ןוא ןעטנהעצבעיז ןופ ?ייהט ןעטצעל

 עקרַאטש איד ןוא ץנַארעלָאטניא איד בעילוצ רעבָא .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצ

 רעדָא ואװוסרעדנַא קעװַא טזומענ ייז ןעבָאה רענַאטירויּפ איד ןופ טייקמורפ

 -ערפ רעדָא ןָאזערפ ףסוי ןעמָאנ םעד טימ דיא ַא ןעוו .םוהטנעטסירק ןעמהעננָא

 -קעוַא רעּפרעק םעד ןעמ טָאה 1704 ןיא ןָאטסָאב ןיא ןעברָאטשעג זיא רעיז

 .טרָאּפוינ ןיא הרובק וצ טקישעג

 טרהעקעב ןענייז סָאו ןעדיא עטשרע איד ןעשיווצ רעטסעטמהירעב רעד

 .בעג) סינָאמ הדוהי ןעוועג זיא סטעסושטַאסַאמ ןיא םוהטנעטסירק םוצ ןרָאװעג

 רע .(1764 ןיא ,.ססַאמ ,וָארָאבהטרַאנ ןיא .שעג ;1080 םורַא רישזלַא ןיא

 ןעט29 םעד ,.ססַאמ ,שדירבמעק ןיא ,לָאה שזדעלַאק ןיא ןרָאװעג טפיוטענ זיא

 שטָאח ,ןעביולג םעיינ ןייז רַאפ ניטעהט ןעווענ ךָאנרעד זיא ןוא ,1722 ץרעמ

 ןעוועג זיא רע .תבש ןעשידיא םעד טיהענּפָא ןעבעל ןעצנַאג ןייז טָאה רע

 ןעוו ,1789 זיב 1722 ןופ טעטיזרעווינוא דרַאװרַאה ןיא שיאערבעה ןופ רערהעל ַא

 ןעגניוצעגרעבירַא זיא ןוא טגַאזטנע ,יורפ ןייז ןופ טיוט םעד ךָאנ ,ךיז טָאה רע

 ,ןעטעלפמַאּפ עקסרענַאישימ עדנעטיידעבנוא ענינייא רעסיוא .וָארָאבהטרָאנ ךָאנ

 סָאװ קיטַאמַארג ןעשיאערבעה ןעטשרע םעד ןופ רעסַאפרעפ רעד ןעוועג רע זיא

 .(1159 ןָאטסָאב) ַאקירעמַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא

 עכלעוו ,סעינָאלָאק עלענינירַא איד ןופ עטסנעלק איד ןיא ןעוועג זיא סע
 סָאװ ,דנעלייא דוָאהר ,ןָאינוי ןופ טייטס רעטסנעלק רעד ןרָאװעג ךָאנרעד זיא

 עזעינילער ןופ רעינָאיּפ ןעטנָאמרעד-ןעביוא םעד ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 טעדנירגעג ןעבָאה ןעדיא איד ואוו ,סמַאיליוװ רעשדאר ,ַאקירעמַא ןיא טייהיירפ

 גנורעיגער ןופ םֶרָאפ עשינַאקילבוּפער איד ןופ גנורּפשרוא רעד" ,סיורטש .ס רַאקסָא (+

 .45 עטייז ,"סטייטס דעטיײנוי ןיא
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 -ָארּפ .טנעניטנָאק ןעשינַאקירעמַא דרָאנ םעד ףיוא ןעשייגערגנָאק עטסעטלע איד

 -נוא טרָאּפוינ ןוא הטומסטרָאּפ ,10290 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סנעדיוו

 לענש ןיא רעכלעוו ,ץַאלּפ רעטצעל רעד ןוא ,רעטעּפש רהָאי ייווצ רהעפענ

 -ירַא זיא ןוא ,סעינָאלָאק איד ןופ טדעטש עטסניטכיוו איד ןופ ענייא ןרָאװעג

 ַא סלַא ןוא ?עדנַאה ןופ טקנוּפלעטימ ַא סלַא קרָאי וינ וליפא ןענעיטשעגרעב

 ןעדיא ןעהיצוצדוצ ןעגנַאפעגנָא טָאה ,ןָאיצולָאװער איד ְךָאנ זיב טדָאטש-ןעּפַאה

 רעטשרע רעד .דנַאל ןופ לייהט םענעי ןיא ןעמוקעננָא ןענייז ייז איוו דלַאב

 רהָאי ןופ טמַאטש טרָאּפוינ ןיא ןעדיא ןענעו טכירעב רעטפַאהלעפייווצנוא

 -נָא ןענייז ןעילימַאפ עשידיא ןהעצפופ זַא ןעבעגעגנָא טרעוו סע ןעוו ,8

 ןעדַארג עטשרע איד ךיז טימ טכַארבעגטימ ןעבָאה ןוא דנַאלָאה ןופ ןעמוקעג

 ןרָאװעג טרהיפעגנייא ןַאד ןעטרָאד זיא סעזָאמ םהרבא .יירערעיומ-יירפ ןופ

 יכדרמ ןופ זיוה איד ןיא טפַאשרעּפרעק עמייהעג ענעי ןופ דעילגטימ ַא סלַא

 -רעטסמַא יינ ןופ ןעדיא זַא ןעביולג וצ עכַאזרוא ָאד זיא סע רעבָא (=.לַאנַאּפמַאק

 ייווצ רעדָא רהָאי ַא טימ טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ָאַאסַארוק ןופ ןוא םַאד

 "?ארשי תעושי" ןעמָאנ םעד טימ ןעשיינערגנָאק ַא זַא טנייש סע .רעהירפ

 -עג זיא רעכלעוו םלוע תיב רעד .1098 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא ןעטרָאד זיא

 ַאממע ןוא ןָאללעפגנָאל ןופ רעדעיל איד ךרוד ךילברעטשנוא ןרָאװעג טכַאמ

 -אפמאק ןעוועג ןענייז רעפיוק איד ,1077 ןיא ןרָאװעג טפיוקעג זיא סורַאזַאל

 ןעוועג ךיוא ןעטרָאד זיא סע זַא ךילנעמ זיא סע רעבָא ;וָאקעקַאּפ השמ ןוא לאנ

 .םלוע תיב רעשידיא רערעטלע ןַא

 -עלָאט איוו רהעמ ןעוועג טינ ךיוא דנעלייא דוָאהר ןיא וליפא סע זיא ךָאד

 טשרע ְךֶאֹנ טָאה ןעמעלַא רַאפ עטכער עכיילג ןופ גנונעקרענַא איד ,ץנַאר

 ףיוא רעפטנע סלַא .טייקניגנייהבַאנוא ןופ גנורעלקרע איד טימ ןעמוק טפרַאדעג

 .דנעלייא דוָאהר ןופ ילבמעסַא לַארענעשד איד טָאה ןעדיא איד ןופ טפירשטיב ַא

 ןוא ,עינָאלַָאק רעד ןיא ןעצעזעב וצ ךימ טכער רעייז טניטעטשעב ,1684 ןיא

 רעדעי איוו גנוצישעב עטונ ַאזַא ןעטרַאוװרע ןענעמ ייז" זא טרעלקרע ייברעד

 זנוא ןעשיווצ טנהָאװ ןוא ןָאיצַאנ רעזנוא וצ טינ טרעהעג רעכלעוו רעדמערפ

 ןופ ץעזעג איד ּפִא טיה רע ןעוו ,ןעגעירק ףרַאד עינָאלָאק ס'גינעק םעד ןיא

 ."טעטסעיַאמ רענייז

 איד רעבָא .1094 ןיא ןעידניא טסעוו ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז ןעדיא רהעמ

 ףיוא טרָאּפוינ ןעביוהעגפיוא טָאה עכלעוו לעדנַאה ןיא טייקניטעהט עטסערג

 -לעוו ןעדיא עשיזענוטרָאּפ עּפורנ ַא ןופ טמַאטשעג טָאה עפוטש עטסכעה רהיא

 -ילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעט19 ןיא ,"יירערעיומ-יירפ ןוא ןעדיא איד" ,םײהנעּפָא העז (*

 רעביא טוּפסיד םעד ןופ גנולדנַאהעב עטנַאסערעטניא ןַא רַאפ ,רעטייוו ןוא 9 עטײז "סנעשייק

 .גנוטּפיוהעב עזעיד ןופ טייהטכע איד
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 איד .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ ןעטימ ןיא טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןעבָאה עכ

 ץנַאג .שעג) ַארעװיר סעגירדָאר בקעי ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ עטסעטמהירעב

 זיא רעכלעוו ,ץעּפָאל ןרהא ןוא ,1745 ןיא ןעמוקעג זיא רעכלעוו (1789 ןיא טלַא

 איד לַאגוטרַאּפ ןופ טכַארבעגטימ טָאה רעטשרע רעד .1780 ןיא ןעמוקעג

 ןרָאװעג לענש זיא סעזעיד ןוא ,ליִא (שיפלַאװ) םרעּפס ןעריצירבַאפ ןופ טסנוק

 טרָאּפוינ ןופ רענהָאװנייא איד .ןעירטסודניא עטסניטכיוו איד ןופ ענייא

 טַאהעג רלַאב טָאה איז ןוא ,ןעשיפלַאװ ןעגנַאפ טימ טגיטפעשעב ךיז ןעבָאה

 סטעפ איד ןופ טכיל ןוא ליִא טכַאמעג טָאה ןעמ ואוו ןעקירבַאפ ןהעצבעיז

 רעד זיב טפעשעג ןעזעיד ןופ לָאּפָאנָאמ ַא טַאהעג טָאה טרָאּפוינ .שיפ ענעי ןופ

 .ןָאיצולָאװער איד ןופ טייצ

 ַא ןעוועג זיא רעכלעוו (1782 יַאמ ןעט28 םעד .שעג) ץעּפָאל ןרהא
 ןופ טסריפ-סלעדנַאה רעטסערג רעד ןערָאװעג זיא ,ארעוויר ןופ ןהָאז-רעגעיווש

 ,טייצ רענעי ןופ רעטרהעלעג רעכילטסירק ךעד ,סלייטס ַארזע) .דנַאלגנע וינ

 -רהַאוװ רע זיא רחוס רעסיורג סלַא ןוא ןַאמ-ןערהע סלַא זַא ,םהיא ןעגעוו טגָאז

 טָאה רע .(ןַאמפיוק ןעשינַאקירעמַא ןייק ןופ ןרָאוװעג ןעפַארטרעביא טינ ךילנייש

 רהעמ טָאה רע ןוא ,טרָאּפוינ ןופ ןעפַאה םעד ןופ תולעמ איד ןהעזעגנייא לענש

 איוו טדָאטש ענעי ןופ רחסמ םעד ןופ גנולקיווטנע עלענש איד וצ ןענַארטעגייב

 -עב ןעטרָאד ךיז טָאה ץעּפָאל איוו םעדכָאנ רהֶאי ןהעצרעיפ .רערעדנַא רעדעי

 ןעידניא טסעוו טימ לעדנַאה םעד ןיא ןעפיש 180 טַאהעג טרָאּפוינ טָאה ,טצעז

 עכלעזַא טימ ןרָאװעג טרהיפעג זיא סָאװ ?עדנַאה ןעסיורג םעד רעסיוא ,ןיילא

 ןעבָאה ןעדיא איד .ןעלזניא דנַאלקלַאפ איד ןוא ַאקירּפַא איוו ןעדנעגעג עטייוו

 ןיא ןעטלַאהעג ,שורינ םעד ךָאנ רהָאי טרעדנוה יירד ,סלָאמַאד וליפא ךָאנ

 איד ןוא םוהטכייר םעד סעינָאלָאק עשילגנע עלַארעביל איד ךָאנ ןעגָארטרעביא

 -עג טנעקעג טינ ןעבָאה ייז סָאװ ןעטייקניהעפ-סטפעשעגנ עלָאפהטרעוו רהעמ

 גנורעדנַאװסַױא איד .לַאנוטרָאּפ ןיא םיסונַא סלַא רעכיז רעדָא יירפ ןעכיורב

 עסיורג איד ְךָאנ רעסערג ןרָאװעג זיא הנידמ רענעי ןופ ןעדיא עמייהעג ןופ

 ְךֶאנ קעװַא זיא ייז ןופ להָאצ עשביה ַא ןוא (1759) ןָאבסיל ןופ סינרעטיצ-דרע

 -עג זיא סָאװ ,טדָאטש עכילקילגנוא ענעי ןופ ןעפיש יד ןופ ענייא .דנעלייא דוָאהר

 טעסנַאגַארַאנ ןיא דניוו ןופ ןרָאװעג ןעבעירטרעפ זיא ,עינישדריוו ךָאנ ןערהָאפ

 ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ עשידיא איד ןוא ,דנעלייא דוָאהר ,יעב

 .טרָאּפוינ

 ןופ ןעמוקעג זיא (1783 רעמבעצעד ןעט8 םעד .שעג) ָארוט קחצי 'ר

 איד ןופ רעניבַאר רעד ןרָאװעג זיא ןוא 1700 ןיא טרָאּפוינ ְּךֶאֹנ ַאקיײמַאשר

 -ָאווער איד ןופ גנַאפנֶא םעד זיב עלעטש איד טעדיילקעב טָאה רע ;עדניימעג

 ןיא ןערהָאי עטצעל ענייז ןעגניירברעפ וצ קירוצ קעװַא זיא רע ןעוו ,ןָאיצול

 ,רעזייה טַאוירּפ ןיא ןענװַאד ןעמ טנעלפ ןעמוקעגנָא זיא רע זיב .ַאקײמַאשד
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 ןעשיוצ טאהעג ןַאד טָאה עכלעוו ,ןעשייגערגנַאק איד טָאה 1762 ןיא רונ

 (-וח רער .;לש א ןעיוב וצ ןעסַאלשעב .,רעדעילנטימס ניצבעיז ןוא גיצכעז

 ןרָאװעג טרעייפעג זיא ,רעטציא ךָאנ טהעטש עכלעוו ,עדייבעגנ איד ןופ תיבה

 טרָאּפוינ ןופ גנורעקלעפעב עשידיא איד זַא עזייוועב ָאד ןענייז סע .1763 ןיא

 -עלע עשיליוּפ ןוא עשטייד ןעטלַאהטנע ןָאיצולָאװער רעד רַאפ וליפַא ךָאנ טָאה

 רעד ןעוו זַא טעטּפיוהעב טייצ רענעי ןופ רעקירָאטסיה איד ןופ רענייא .ןעטנעמ

 סעכלעוו -- ןעדיא 1,179 טַאהעג טרָאּפוינ טָאה ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה געירק

 -- סעינָאלָאק עֶלַא ןופ ןעדיא איד ןופ טייהרהעמ א ןעוועג ךילנײשרהַאוו זיא

 .לוש ןיא ןענוװַאד ןעמוק ןעגעלפ 300 איוו רהעמ ןוא

 ןעטייצ ענעי ןיא ןענעלפ טלעוו ןעלייהט ענעדעישרעפ ןופ םינבר עלעיפ

 (1727--99) סלייטס ַארזע רעטנהָאמרעד-ןעביוא רעד .טרָאּפוינ ךָאנ ןעמוק

 סלאמאד ןזיא רעכלעוו ,יטיסרעווינוי ליעי ןופ טנעדיזערפ רעטמהירעב רעד

 .ךובעגַאט ןייז ןיא ייז ןופ ענינייא טנָאמרעד ,טרָאּפוװינ ןיא רעגידערּפ ַא ןעוועג

 ןעליוּפ ןופ ייווצ ,1789 ןיא לארשי ץרא ןופ םענייא ןהעזעג ןעטרָאד טָאה רע

 ַאנרימס ןופ ַאליקסַאב יבבַאר ןעסיוועג ַא ןַאד ,1779 ןוא 1771 ןערהָאי איד ןיא

 ןיא .בענ) לאנערראק קחצי םייח לאפר 'ר .םילשורי ןופ ןעהָאק יבבַאר ַא ןוא

 טרָאּפוינ ןיא תושרד טגָאזעג טָאה (1777 סָאדַאברַאב ןיא .שענ ; 1733 ןורבח

 -טסירק םעד ןופ דניירפ רעמיטניא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא 1778 ןיא שינַאּפש ףיוא

 .ןעטרהעלעג ןעשינָאלָאעהט ןעכיל

 וינ ןיא ןעידניא טסעוװו ןופ ןעמוקעגנָא זיא עכלעוו עילימַאפ עשידיא ַא

 . ןיא רעכלעוו ,סלייטס ןופ טנַאמרעד טרעוו 1772 ןיא טוקיטקענָאק ,ןעווייה

 ייז" : ךובענַאט ןייז ןיא טביירש רע .טדָאטש רענעי ןופ רענערָאבעג ַא ןעוועג

 ןופ עמהַאנסיוא איד טימ ,ץַאלּפ םענעי ןיא ןעדיא ע'תמא עטשרע איד ןענייז

 ןופ ןוא טייקשידיא ןופ טנָאזענּפָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ָאטניּפ רעדעירב ייווצ איד

 טדָאטש איד טננַאלעבנָא סע איוו טייוו ױזַא גיטכיר זיא סָאד ."ללכב ןָאינילער

 עננַאל ַא ןעדיא ענלעצנייא טַָאהעג ןיוש טָאה טייטס רעד רעבָא ,ןעווייה וינ

 רעדָא) 1089 ןיא דרָאפטרַאה ןיא טנָאמרעד זיא דיא רעד דוד .רעהירפ טייצ

 רעד ןופ סינכייצרעפ ַא ןיא טנַאמרעד ןערעוו ןעדיא ענינייא ךָאנ ןוא (0

 ןעזעיד" : 1661 רעבמעטּפעס ןעטייווצ ןופ עטַאד איד רעטנוא טדָאטש רעבלעז

 -עירקעג שרַאמ ןהַאשד ןופ זיוה איד ןיא ןענהָאוװ סָאװ ןעדיא איד ןעבָאה גָאט

 ןערעוו ייז ."טַאנָאמ ןעבעיז ךָאנ טדָאטש ןיא ןעביילב וצ טייהיירפ איד ןעג

 -ענ ןענייז ייז זַא טזייוו סעכלעוו ,רעטעּפש לעסיב עשביה ַא טנָאמרעד ךיוא

 עלַא רעבָא .טמיטשעב ייז טָאה ןעמ סָאװ טייצ איד איוו רעגנייל ןעבעילב

 ייווצ דלַאב רעבירַא זיא סע ןוא ,ןעדנואוושרעפ ךָאנרעד ןערעוו ייז ןופ ןערוּפש

 ,דרָאפטרַאה ןיא ןרָאװעג טיובענ זיא לוש עטשרע איד רעדייא רהָאי טרעדנוה

 לֹא לא לֹא
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 ןעטייקניריוש טַאהעג ןעבָאה עכלעוו םַאדרעטסמַא וינ ןופ ןעדיא איד

 םעד ףיוא ןעלדנַאה וצ טכער רעייז ןענעוו 1099 ןיא טנַאזעוװייטס רעטעּפ טימ

 העז) רַאװעלעד ןעבעגעג ןעמָאנ ַא רעטעּפש טָאה ןעמ ןעכלעוו ,רעוויר הטוַאפ

 טכוזעב ןעבָאה עכלעוו עטשרע איד ןעוועג ךילנײשרהַאװ ןענייז (9 לעטיּפַאק

 רעד רעטעּפש ךָאנ ןוא ,עינָאלַָאק איד ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ץַאלּפ םעד

 ןנעּפ םַאיליו רעדייא רהָאֹי ניצנַאװצ ןעוועג זיא סָאד .עינעװליסנעּפ ,טייטס

 ,יסריושזד טסעוו ןופ רעמיהטנעגייא איד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא (1644--1718)

 -ליסנעּפ ןופ רעדנירג רעד רעדייא טרעדנוהרהָאי ל?עטרעיפ ַא איוו רהעמ ןוא

 טרָאטש איד טעדנירגעג טָאה ןוא (1689) ַאקירעמַא ךָאנ ןעמוקעג זיא עינעוו

 -ענ םהיא טָאה גינעק רעשילננע רעד עכלעוו עינָאלַאק איד ןיא ַאיפלעדַאליפ

 .רעהירפ רהָאי ַא טימ ןעקנָאש

 סאנָאי ןעוועג זיא ַאיפלעדַאליפ ןופ רענהָאוװנייא רעשידיא רעטשרע רעד

 ןעדיא ?הָאצ עסיוועג ַא .1703 ןיא טנהָאוװעג ןיוש ןעטרָאד טָאה רעכלעוו ,ןרהא

 -נוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ טפלעה עטשרע איד ןיא טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןעבָאה

 ןוא סקרַאמ ףסוי ,(1720--93) סקנַארפ דוד איוו ,ייז ןופ עכנַאמ ןוא ,טרעד

 .טרָאטש רעד ןופ ןעבעל םעד ןיא טנענימָארּפ ןרָאװעג ןענייז יַאוויל ןושמש

 ןעטלַאהעג טָאה ןוא (1710) רעהירפ ןעמוקעג ןעטרָאד זיא ַאדנַארימ קחצי

 -ענ טינ טָאה ןוא רעטפיוטעג ַא ןעוועג זיא רע רעבָא ,רעטמע-טייטס עגינייא

 -רעד דנַאלשטייד ןופ רעדנעזייר ַא .דיא סלַא ןעגנונכייצסיוא ענייז ןעגעירק

 -עג ךיז ןעבָאה סָאװ ןעטקעס עזעינילער ענעדעישרעפ איד ןעשיווצ ןעדיא טנָאמ

 א טגנַאלרעד יַאויִל ןתנ טָאה 1728 ןיא .17284 ןיא ַאיפלעדַאליפ ןיא ןענופ

 תיב א ראפ דנורג קיטש ַא ןענעירק וצ גנורינער-טדָאטש איד וצ טפירשטיב

 -עג זיא סָאד .1740 רעמעטּפעס ןעט29 םעד ןענעירקעג סע טָאה ןוא ,תורבקה

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ןוא טדָאטש ןיא םלוע תיב רעשידיא רעטשרע רעד ןעוו

 ןופ םוהטנענייא סָאד ןרָאװעג סע זיא רעטעּפש .עטניינ ןעבענ טירטס סורּפס

 רהעפעגנוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא עכלעוו ,לארשי הוקמ ןעשייגערגנָאק איד

 טנעװַאדעג רעדעילגטימ איד ןעבָאה סגנַאפנָא זַא טביולג ןעמ ןוא ,1745 ןיא

 זיא לוש ַא ןעיוב ןופ עגַארפ איד .יעללַא גנילרעטס ףיוא זיוה םעניילק ַא ןיא

 ןעמוקעגנָא ןענייז ןעדיא להָאצ עשביה ַא ןעוו ,1761 ןיא ןרָאװעג ןעביוהעגפיוא

 ןָאהטעג טינ רָאנ סלָאמַאד זיא סע רעבָא ,ןעידניא טסעװ ןופ ןוא ןעינַאּפש ןופ

 .שעג ; 1788 דנַאלשטייד ןיא .בעג) ץַארג דרַאנרַאב ןעוו 1779 ןיא .ןרָאװעג

 ןמאנ רעד עכַארַאמ ןָאמָאלאס ןוא סנרּפ ןעוועג זיא (1801 ןיא ַאיפלעדַאליפ ןיא

 רעזנוא ןעציטש וצ" דלעג ןעלמַאז וצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה ,רערושזערט רעדָא

 ,"טנעמַארנופ ןעטסעפ ַא ףיוא ןעלעטשקעוװַא רהיא ןוא טסנעיד-סעטָאג עגילייה

 .ןרָאװעג טיובעג זיא לוש ַא רעדייא רהֶאי ןהעצ ְךָאנ רעבירַא זיא סע רעבָא

 -וקעג זיא רע ןעמעוו טימ (1740 .בעג) לאכימ רעדורב ןייז ןוא ץַארג דרַאנרַאב
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 םירחוס עשידיא טכַא איד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז 1799 םורַא ַאקירעמַא ןיא ןעמ

 ךַאמּפָא םעד 1769 ןיא ןעבעירשעגרעטנוא ןעבָאה עכלעוו איפלעדַאליפ ןופ

 ןימינב : ןעוועג ןענייז ערעדנַא איד .דנַאלגנע ןופ הרוחס ןעריטרָאּפמיא וצ טינ

 היתתמ ,רערעגניא רעד יַאוויִל ןַאמייה ,יאוויל ןושמש ,סקנַארפ דוד ,יַאוויל

 | .יכדרמ השמ ןוא שוב

 איוו הירפ ױזַא ,עינעװליסנעּפ ,רעטסַאקנַאל ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה ןעדיא

 טריזינַאגרָא ןענייז יטנוַאק איד ןוא טדָאטש איד רעדייא ךָאנ ,1720 רהָאי םעד

 איד ןופ רענייא סלַא ןעבעילברעפ זיא ןָאמייס ףסוי ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ,ןרָאװעג

 רענהָאװנייא עטשרע איד ןעשיווצ טסואוועב ןעטסעב םַא ןעוועג ןענייז סָאװ

 ןהָאז רעייז ןוא ?לחר יורפ ןייז ,(1799 םורַא .שעג) טרַאה ריאמ .ץַאלּפ ןופ

 ףלע עלענינירַא איד ןופ ענייא סלַא טנָאמרעד ןערעוו (1738 .בענ) לאכימ

 -ליסנעּפ ,ןָאטסיא ןופ רעדנירג איד סלַא טעטכַארטעב טָאה ןעמ עכלעוו ןעילימַאפ -

 איד ןעשיווצ רעטשרע רעד טהעטש ןעמָאנ ס'טרַאה ריאמ .1780 םורַא ,עינעוו

 ןיא ?וקס עטשרע איד ןעיובוצפיוא ?ַאירעטַאמ ןעבענעג ןעבָאה סָאוװ םיבדנמ

 ךָאנרעד ןוא רעמערק סלַא רעהירפ טנעכייצעב טרעוו רע .1789 ןיא ןָאטסיא

 ןרָאװענ טריזילַארוטַאנ זיא רע ןוא ,?עטָאה ַא ןופ רעמיהטנענייא רעד סלַא

 סלַא ןרָאװעגנ טצַאשענּפָא ןענעמרעפ ןייז זיא 1780 ןיא .1764 לירּפַא ןיא

 ןענייז ייז ןוא 22,261 סלא לאכימ ןהָאז ןייז ןופ ןענעמרעפ רעד ןוא 35

 טייצ רענעי ןיא .יטנוַאק עצנַאנ איד ןופ רעלהָאצ-רעייטש עטסערג איד עדייב

 דרַאנרַאב ,ןָאטסיא ןיא עטיילפיוק עשידיא ייווצ ךָאנ טנהָאוװעג ךיוא ןעבָאה

 .ןַאהטַאנ ףסוי ןוא יוועל

 להוש ַא טַאהעג טָאה ,.ַאּפ ,ןוָאטסרעּפייש זַא ןָאיצידַארט ַא ָאד זיא סע

 ןרָאװעג טניטעטשעב טינ ןענייז ןעטקַאפ איד רעבָא ,1789 ןיא םלוע תיב ַא ןוא

 רַאפ ןעמונעגנָא טָאה ןעמ ןעמעוו עטייל איד זַא טכַאדרעפ ַא טביילב סע ןוא

 טימ ןעפורעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעטסירק עשטייד עמורפ ןעוועג ןענייז ןעדיא

 .ןעמענ עשילביב

 עכלעוו דנעלירעמ עינָאלָאק ערעטלע איד טָאה עינעווליסנעּפ ןופ םורד םוצ

 םעד סלַא טייהיירפ עזעינילער ןעמונעגנַא" 1624 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 רַאפ רונ ןרָאװעג טניימעג זיא טייהיירפ עזעיד רעבָא ."טאַאטש ןופ סיזַאב

 ננומיטשעב עכילצעזענ איד זַא טכירעב ןייק ָאטינ זיא סע שטָאח ,ןעטסירק

 ןעוו זיא טייקנינייא-יירד איד ןיא ןענעקייל סָאװ עלַא רַאפ ףָארטש-טיוט ןופ

 (1666 .שעג) ָאזָארבמול בקעי טצרַא רעד .קיטקַארּפ ןיא ןרָאװעג טעדנעוועגנָא

 דנעלירעמ ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןוא לַאנוטרָאּפ ןופ טמַאטשענ טָאה רעכלעוו

 -דנַאל רעסיורג ַא ןרָאװעג ןעטרָאד רעטעּפש זיא ןוא ,16986 ירַאונַאי םורַא

 רַאפ סינגנעפעג ןיא ןרָאװעגנ טצעזעגניירא 1088 ןיא ןזיא ,רעמיהטנענייא

 וצ רעטעּפש טרעטשעג טינ םהיא טָאה סָאד רעבָא ,(ףודנו ףורח) ימעפסַאלב
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 עכילטפעשעג ענערעישרעפ ןיא ןעזָאלוצניירא ךיז ןוא קיטקַארּפ עטוג ַא ןעגעירק

 ןעטנהעצ םעד טכער--עגריב עלופ ןענעירקעג רַאנָאז טָאה רע .ןעגנומהענרעטנוא

 ןַא טכַאמעג םהיא טימ טָאה ןעמ זַא סיוא טהעז סע רעבָא .1662 רעבמעטּפעס

 -כייר ןייז ןוא טייקגיהעפ עשיניצידעמ ןייז בעילוצ ךילניישרהַאו ,עמהַאנסיוא

 רַאפ ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ דנעלירעמ עינָאלָאק איד זיא ןיימעגלַא ןיא .םוהט

 זיא סטייטס דעטיינוי איד ןופ לייהט ַא ןרָאװעג ןיוש זיא איז ןעוו ןוא ,ןעדיא

 ערהיא ןעגעג ןעמהַאנסיױא איד ןעפַאשוצּפָא עטצעל איד ןופ ענייא ןעוועג איז

 .סנעזיטיס עשידיא

 -ונ (ָארעיביר) לאומש .רד ,ןָאבסיל ןופ םיסונַא איד ןופ טצרַא רעדנַא ןַא

 ןוא ןָאיציזיװקניא איד ןופ סעּפַאל איד ןופ טעטערעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ץענ

 ,ַאישדרַאשד עינָאלָאק עטעדנירגעג-יינ איד ןיא ,1723 ןיא ,ןעמוקעגנָא זיא

 ףיוא גוצעב ןיא זיא ַאישדרָאשד .עמהַאנפיוא ערעכילדניירפ ַא ןענעירקעג טָאה

 -ָאק איד ןופ ןערָאטקעריד איד ,דנַאלרעדעיניײינ ןופ ךּפיה רעד ןעוועג ןעדיא

 וצ ןעטרָאד ךיז ןעדיא ןעזָאלניירא ןענעג ןעוועג ןענייז דנַאלגנע ןיא עינָאל

 ּפרָאהטלגָא דראוודע סמיישד לַארענעג ,רָאנרעװַָאנ רעד רעבָא ;ןעצעזעב

 רענייא ןעוועג זיא ץענונ .ןעדיא וצ ךילדניירפ רהעז ןעוועג זיא (1696--1785)

 -נוא ץנַאג ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ןעטנַארגימיא עשידיא ניצרעיפ איד ןופ

 ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ פיש עטייווצ איד טימ הַאנַאװַאס ןיא טעטרַאוװרע

 ןופ רענייא ,רָאנרעװַאג רעֶד .(1788 ילוי רעט11) עינָאלָאק ענעי ןיא דנַאלגנע

 -ליוו סְלַא ןעמונעגנָא ייז טָאה ,ןעטייצ עלַאינָאלָאק יד ןיא ןערוניפ עטסלעבָאנ איד

 איד רַאפ ךַאז עטונ ַא סלַא ןעמוק רעייז טעטכַארטעב טָאה ןוא ,טסעג ענעמָאק

 -רָאּפ ןוא ןעינַאּפש ןופ טמַאטשעג ןעבָאה ןעדיא עטשרע איד .עינָאלָאק עיינ

 דנַאלשטייד ןופ טמַאטשעג ךילנײשרהַאו ןעבָאה עכלעוו ןעדיא רעבָא ,לַאנוט

 -ייז ןעּפורג עדייב .םעדכָאנ רהֶאי ַא איוו רענינעוו טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןעבָאה

 ַא טריזינַאגרָא דלַאב ןעבָאה ייז ןוא ,לַארעביל ךיילנ ןרָאװעג טלעדנַאהעב ןענ

 ןרָאבעג זיא סָאו דניק עסייוו עכילנעמ עטשרע סָאד .(1784) ןעשייגערגנָאק

 ןָאל עד םהרבא .סינימ קחצי ,דיא ַא ןעוועג זיא עינָאלַאק איד ןיא ןרָאװעג

 ַאישדרָאשד ןיא ןעביורטנייוו ןופ רוטלוק איד טרהיפעגנייא טָאה לַאנוטרָאּפ ןופ

 -לוק וצ ןעמונעג ךיז טרָאד ןעבָאה ןעדיא עטשרע איד ןופ ערעדנַא ,1737 ןיא

 ךיוא ןענייז ייז עכלעוו טימ גנוניטפעשעב  ַא ,דייז ןעריצירבַאפ ןוא ןעריוויט

 -ָאק רעד ןופ ןערָאטקעריד איד טימ טוּפסיד ַא .לַאגוטרָאּפ ןופ טנַאקעב ןעוועג

 -יידעב ַא טכַאזרוארעפ טָאה יירעפַאלקש ןופ גנורהיפנייא איד ןעגעוו עינָאל

 טכַארבעג טָאה ןוא ,1741 ןיא ַאנײלָארַאק הטוַָאס ךָאנ גנורעדנַאװסיוא עדנעט

 ןענייז 1751 ןיא רעבָא .ןרָאװעג טזעלעגפיוא זיא ןעשייגערגנָאק איד זַא וצרעד

 ןעבלעז םעד ןיא ןוא ,ַאישדרָאשד ְךָאנ ןעמוקעגקירוצ ןעדיא להָאצ עסיוועג ַא

 (1774 .שעג) יהגנעלָאטָא ףסוי טקישעגרעבירַא ןערָאטקעריד איד ןעבָאה רהָאי
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 -ָאטִא .עינָאלָאק איד ןופ עירטסודניא-דייז איד ןופ רעהעזפיוא-טּפיוה ַא סלַא

 ןופ ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןיא ץַאלּפ ןעטנענימָארּפ ַא ןעמונרעפ לענש טָאה יהגנעל

 לַארענעשד איד ןופ דעילנטימ ַא רַאפ ןרָאװענ טלהעוורע זיא ןוא ,עינָאלָאק איד

 ןעדיא ערעדנַא עכילטע .1765 זיב 1761 ןופ טנעידענ טָאה רע ואוו ,ילבמעסַא

 ןערעהעג ייז רעבָא ,ַאישדרָאשד רַאפ עטסנעיד עניטכיוו טעטסיילעגנ ןעבָאה

 ןיא רעדנוזעב טלעדנַאהעב טרעוו עכלעוו ןָאיצולָאװער איד ןופ עדָאירעּפ איד וצ

 ,1774 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןעשיינערגנָאק עיינ ַא .לייהט ןעדנענלָאפ םעד

 -יועג עלופ ןענעירקעג ןעבָאה "?עניביױלג-סרעדנַא ןוא ןעדייה ,ןעדיא"

 -ילננע רעטמהירעב רעד סָאוװ רעטרַאשט ןעלַארעביל םעד ןיא טייהיירפ-סנעס

 ננורינער איד רַאפ טכַאמעג טָאה (1632--1704) קַאל ןהַאשד ּףָאזָאליפ רעש

 -נעטש ןעטרָאד טָאה ץינַארעלָאט ןופ טסייג רעד ןוא (16069) סַאנײלָארַאק איד ןופ

 ,ןרָאװעג ןעגיוצעגוצ ןיהַא ןעדיא גינעוו גנַאפנָא ןיא ןענייז ךָאד .טשרעהעג גיד

 ןָאמָאלַאס ,ןעדיא ןייא ןופ רונ ןעמ סייוו רעטעּפש רהָאי ניסיירד רהעפעגנוא ןוא

 -ייז ערעדנַא ענינייא .ןָאטסלרַאשט ןיא טנהָאװעג טָאה רעכלעוו ,ןײטנעלַאװ

 -יא איד ןעגעג טסעטָארּפ ַא ןעטרָאד ןעמ טרעה 1702 ןיא ןוא ,ןעמוקעגכָאנ ןענ

 .ילבמעסַא איד ןופ רעדעילנטימ רַאפ טמיטשענ ןעבָאה עכלעוו עדמערפ עשיד

 -ַאק הטוָאס ןופ ןעדיא ?הָאצ איד זיא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ ןעטימניא

 -נאוונייא עטנַאמרעד-ןעביוא איד ךרוד ןרָאוװעג טרעסערגרעפ גנולצולּפ ַאניײלַאר

 םיהלא תיב ןעשייגערגנָאק איד ןופ לוש עטשרע איד ןוא ,ַאישדרָאשד ןופ גנורעד

 קחצי ןעוועג זיא רעניבַאר רעטשרע רעד .1780 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 ןוא ףסוי ןעוועג ןענייז רעדעילנטימ עטשרע איד ןעשיווצ ןוא ,ַאטסָאק ַאד

 -יֵלֶא עד דוד ,ַאטנעמיּפ השמ ,ַאטסָאק ַאד םהרבא ,ןהכ השמ ,סַאײבָאט לאכימ

 איד .ָאזָאדרַאק ץענונ םהרבא ןוא סורַאזַאל לאכימ ,לַאטפעש יכדרמ ,ַארעוװ

 עניטציא איד ; טירטס ןָאינוי ףיוא עדייבענ עניילק ַא ןעווענ זיא לוש עטשרע

 ,ןייארעפ רעניטעהטלהָאו רעשידיא ַא .טירטס לעססַאה ףיוא זיא עדייבעג

 .ןעטייצ עהירפ ענעי ןיא ןרָאוװעג טריזינַאנרָא ךיוא ןיא ,ךָאנ טריטסיזקע רעכלעוו

 -רעיפ ןעטצעל םעד ןיא טריטסיזקע ךיוא טָאה ןעדיא עשטייד ןופ ןעשייגערגנָאק ַא

 ןָאדנָאל ןופ ןעדיא עטנענימָארּפ ענינייא .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ ?עט

 ןופ טייוו טינ ַאניײלָארַאק הטוַָאס ןיא דנַאל רעקיטש עסיורג טפיוקעגנ ןעבָאה

 ."דנַאל סעשידיא" סלַא ןרָאװענ טנַאקעב זיא ץַאלּפ רעד ןוא סקיס-יטניינ טרָאּפ

 ַא ןרָאװעג זיא ,ןָאדנָאל ןופ 1786 ןיא ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו ,ָאדניל השמ

 איד ןופ ענייא רַאפ טכַאמענ סע טָאה רע ןוא ,ברַאפ-ָאנידניא ןופ טנַאקירבַאפ

 ,ריא רענָאדנָאל רעטייוצ ַא .עינָאלַָאק רעד ןופ ןעירטסודניא עטסניטכיוו

 ןיא דיא רעטסעטמהירעב רעד ןעוועג זיא (1776 .שענ) ,רָאדַאװלַאס סיסנַארפ

 .ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה דנַאלגנע ןעגעג ןָאיצולָאװער איד ןעוו ַאניײלָארַאק הטוָאס



 לייהמט רעמירד

 ,גנורעסערגרעפ ןופ עדָאירעּפ איד ןוא ןָאיצולָאװער איד

 11 לעטיּפַאק

 .טייקגיגנייהבַאנוא רַאפ המחלמ רעד ןופ עטייז עזעיגילער איד

 ןעגידערּפ עכילטסייג עבילטסירק -- געירק-סגנואיירפעב םעד ןיא ך"נת ןופ טסייג רעד
 סלַא ןָאיצַאנ עיינ איד -- גנורעי'גער עשידיא עטלַא איד ןופ םרָאפ איד רעביא

 ץנַארעלָאטניא איד -- טקַא קעביווק רעד -- "לארשי קלָאפ עשינַאקירעמַא ס'טָאג"

 ןוא עכריק ןופ גנודיישרעדנַאנַאפ ןופ עכַאזרוא איד סלַא ןעטקעס איד ןעשיווצ
 ןערענָאיצולָאוװער םעד וצ דנַאלשטייד ןופ ןעדיא ןופ טפירשקנעד ַא -- טאַאטש

 דרָאנ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ארומ איד -- סערגנַאק ןעלַאטנעניטנַאק רעדָא

 דעטיינוי ןופ טנעדיזערּפ ןערעוו טלהעוורע ןעק טסּפַאּפ רעד זַא ַאניײלָארַאק

 ןערָאלרעּפ ךָאנרעד ןענייז ןעטייהיירפ ענענואוועג איד ןופ ענייק -- סטייטס

 .ואווסרעדנַא טריסַאּפ טָאה .סע איוו ,ןרָאװעג

 -סינָאלַָאק עטשרע איד ייב טשרעהעג טָאה רעכלעוו ך"נת ןופ טסייג רעד

 רעד ןיא רעקרַאטש ְךָאנ רשפא ןעזעיװעגסױרַא ךיז טָאה ,דנַאלגנע וינ ןופ ןעט

 ןעמ .ןעביוהעגנָא ךיז טָאה דנַאלגנע ןענעג המחלמ ערענָאיצולָאװער איד ןעוו טייצ

 טנעמַאילרַאּפ ןעשילגנע םעד ףיוא זייב רהעמ ץלַא ןרָאװעג טייצ רענעי ןיא ָאד זיא

 ףיוא ןעגײלוצפיורַא ןוא סעינָאלָאק איד ןערילוגער וצ טכוזעג טָאה רע סָאװ רַאפ

 טקירדעגסיוא ?ייהט ןעטסערג םוצ זיא סעכ רעד ןוא ,ןרעייטש ערעווש ייז

 ןיא קלָאפ סָאד .טנעמַאטסעט ןעטלַא ןופ ןושל (ןעשילגנע) םעד ןיא ןרָאװעג

 -ןטיטסנָאק רַאפ המחלמ עבלעז איד ןערהיפ לָאמַא ךָאנ טזומעג טָאה ַאקירעמַא

 ןעטנהעצבעיז ןיא טרהיפעג ןעבָאה ןיילא רעדנעלגנע איד סָאװ טייהיירפ עלענָאיצ

 -ָאלָאק איד ףיוא גוצעב ןיא ךיז טָאה רעטירד רעד שדרָאשד ןוא ,טרעדנוהרהָאי

 איוו ,גינעק סלא ?עטכער עכילטעג" ענייז ףיוא טציטשעג ?עיפ ױזַא סעינ

 טכער ןופ ןעגַארפ עלַא ,סעיזנעטערּפ עלַא .טייצ ןייז ןיא רעטשרע רעד סמיישד

 ןעוועג זיא סע .ןערעוו טריטנעמוגרַא לָאמא ךָאנ טזומעג ןעבָאה ,טייהיירפ ןוא
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 איד וצ ,ןעטייצ עטסעטלע איד וצ קירוצ ןהעג וצ גיטיינ רַאגָאז ןוא דנעסַאּפ

 -ָאעהט עשלאפ איד ןענעג תונעט ןוא עזייוועב ךָאנ ך"נת ןופ עירָאטסיה ענילייה

 ענייז טימ ?יוװ רע סָאװ ןָאהט וצ טכער סעכילטעג ַא טָאה גינעק רעד זַא עיר

 לייוו רעבירעד ךילכעזטּפיוה גידנעווטיונ ןעוועגנ זיא סעזעיד .ןענַאהטרעטנוא

 ןעדַאנג סעטָאג ךרוד גינעק ַא ןופ עטכער עטקניירשעבנוא איד ןופ עעדיא איד

 -ענ זיא ,ןעבעגרעטנוא סעֶלַא ןיא םהיא וצ ךיז זומ ןעמ זַא גנורעדָאפ איד ןוא

 -ַאטסעט םעיינ ןופ סנעטסיימ ,טכערנוא רעדָא טכער טימ ,ןרָאװעג טכַארב

 ךלעפ ןעשיטילָאּפ ן'ףיוא ןרָאװעגנ טכַארבעגניירא זיא ענַארפ איד ןוא ,טנעמ

 -רעביא עזעיגילער ערעייז ךרוד ןעסַאמ איד ןעפַאלקשרעפ וצ קעווצ םעד טימ

 יקעל רעקירָאטסיה רעד טביירש -- טקַאפ רעשירָאטסיה ַא זיא סע .ןעגנוגייצ

 -נַאטסעטָארּפ עהירפ איד ןעבָאה עלעפ ןופ טייהרהעמ עטסערג איד ןיא זַא --

 -נירּפ עשיטילָאּפ ערעייז ןעמונעג טייהיירפ עכילרעגריב ןופ רעגידייהטרעפ עשיט

 -סעד ןופ רענידייהטרעפ איד ןוא ,טנעמַאטסעט ןעטלַא ןופ סנעטסיימ ןעּפיצ

 ןיא ןעמוקעגרָאפ טפָא ױזַא ןענייז סָאװ ןענָאיצולָאװער איד .םעיינ ןופ םזיטָאּפ

 ןייא רַאפ דנַאטשנעגעג רעטבעילעב ַא ןעוועג ןענייז עטכישענ עשידיא עטלַא איד

 -רעטנוא עגניירטש איד ןָא ןעטלַאהעג ךיז טָאה טייז רערעדנַא רעד -- טייז

 (*."ןעטיירּפשרעפ וצ טכוזעג טָאה לוַאּפ .טס סָאװ טייקגינעהט

 איד ןעשיווצ עטרעלקענפיוא ןוא רעקנעד-יירפ עלעיפ ןעוועג ןענייז סע

 ןענייז ןעטסינָאלָאק ןעסַאמ איד רעבָא ,ןָאיצולָאװער איד ןופ רערהיפ עגיטסייג

 ייז ייב טָאה ןעטפירש ענילייה איד ןופ טנעמונרַא ןַא ןוא ,םורפ רהעז ןעוועג

 טייצ רענעי ןיא זיא גנוהיצרע .,רערעדנַא רעדעי איוו טכיוועג רהעמ טַאהעג

 -נוטייצ גינעוו ןעוועג ןענייז סע ;סעינָאלָאק איד ןיא טקניירשעב רהעז ןעוועג

 -ָאבַא ?הָאצ איד ןוא ,ךָאו ַא לָאמ ןייא איוו רהעמ סױרַא ןעטלעז ןענייז ייז ,ןעג

 -סַאּפ רעד ,טרָא רעייז ןעמונרעפ ןַאד טָאה עכריק איד .ןיילק ןעוועג זיא ןעטנענ

 איו טונ ױזַא ןענַארפ עשיטילָאּפ ןעלדנַאהעב טנעלפ טנידערּפ ןייז ןיא רָאט

 איד קלָאפ ן'רַאפ ןעוועג ןענייז עכילטסייג איד ןופ תושרד איד .עזעינילער

 ןעוועג ןענייז סרָאטסַאּפ איד .טכיררעטנוא םעניימעגלַא ןופ ןעלעוק-טּפיוה

 עשידיא עטלַא איד טימ טפַאשטנַאקעב רהעמ טַאהענ ןעבָאה ייז ,ך"נת רָאלק

 (1720--66) והיימ ןַאהטַאנָאשד דנערווער .ערעדנַא עדעי טימ איוו עירָאטסיה

 עשילגנע איד ןעגעג ןעריטינַא וצ עטשרע איד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו

 -עג 1766 יַאמ ןעט23 םעד ,ןָאטסָאב ןיא עדעד ַא ןיא טָאה ,רעקירדרעטנוא

 לייוו זייב ןרָאװעג זיא רע ןעוו גינעק א ?לארשי ןעבעגעג טָאה טָאנ" :טגָאז

 ַא סלַא ןעבעל וצ דנעגוט גונעג ןוא דנַאטשרעּפ נונעג טַאהעג טינ ןעבָאה ייז

 "'רוא" ,סיורטש ןיא טריטיצ ,108 ,דנַאב רעטייווצ "ַאּפָארייא ןיא םזילַאנַָאיצַאר" ,יקעל (*

 ןוא 19 עטיײו "סטייטס דעטיינוי ןיא גננורעינער ןופ םרָאפ עשינַאקילבוּפער איד ןופ גנורּפש

 .תוכיראב טלעדנאהעב טרעוו דנַאטשנעגעג רעצנַאג רעד ואוו .,רעטייוו
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 זיא סע ואוו --- גינעק רעייז רַאפ ןיילא טָאג ןעבָאה וצ ןוא ,עדניימעג עיירפ

 ָאד ןענייז סע ביוא ןוא --- טייהיירפ ָאד זיא ןעטרָאד טָאנ ןופ טסייג רעד ָאד

 ַאּפָארייא ןופ ןעלזניא איד רעדָא טנעניטנָאק םעד ףיוא ןעשנעמ עכילקילגנוא

 ַא ןיא יירעפַאלקש ןופ ץַאלּפ ןערעכיז ַא ןעכוז וצ ייז טביירט טיונ איד סָאװ
 -גנַאל לעוימעס דנערווער ."ַאקירעמַא ךָאנ ןעמוק ייז ןעלָאז ,ָא -- דנַאל עטייוו

 ַא ןעטלַאהעג טָאה ,שדעלַאק דרַאװרַאה ןופ טנעדיזערּפ רעד (1723--97) ןָאד

 "יעב סטעסושטַאסַאמ ןופ סערגנָאק ןעטפַאהנערהע םעד" רַאפ טגידערּפ-?הַאװ

 ןופ קוסּפ םעד טסקעט ןייז רַאפ ןעמונעג טָאה ןוא 1779 יַאמ ןעט31 םעד

 רעטנוא טָאה רע ."הנושארבכ ךיטפוש הבישאו" : היעשי ?עטיּפַאק ןעטשרע

 ןָאיצוטיטסנָאק עלעניגירַא רהיא טיול גנורעיגער עשידיא איד" : טגָאזעג סערעדנַא

 טקנוּפ-דנַאטש ןעליוויצ ןופ ןעוועג זיא ,טָאנ ןופ ןרָאװעג ןעבעגעג זיא עכלעוו

 עכילטעג איד ןעגעוו ןעיירש עכלעוו עלַא ןעלָאז ןוא .קילבוּפער עגידנעטשלָאפ ַא

 ףיוא גנורעיגער ןופ םרָאפ עגיצנייא איד זַא ,ןעטכַארטעב עגינעק ןופ עטכער

 ,טכַאמ עכילטעג איד ןופ ןרָאװעג טרילבַאטע זיא איז זַא ןעגָאז ןעק ןעמ עכלעוו

 סעסיורג ַא ןעוועג זיא סע זַא ,גינעק ַא ןופ עעדיא איד ןעטלַאהטנע טינ טָאה

 טכיזניה רעזעיד ןיא ןעלָאז ייז זַא ןעטעב וצ ?לארשי קלאפ ןופ ןעכערברעפ

 ןרָאװעג טליפרע זיא שנואוו רעייז ןעו סָאד ןוא ,רעקלעפ ערעדנַא איו ןייז

 איד ...טייהמוד רעייז רַאפ ףָארטש עטכערעג ַא סלַא ןעוועג רָאנ סע זיא

 -עגסיוא ןַא ןעוועג ?עפייווצ ענהָא זיא ןעדיא איד ןופ גנוסַאפרעפ עכילרעגריב

 עכנַאמ ; ןעטייקכילמיהטנעגייא ענינייא רעסיוא ,לעדָאמ רעניײמעגלַא רעטנעכייצ

 -ָאמ ןיא ןערעוו טריּפָאק טנייה ךָאנ ןענעק ןעגנונדרָא ןוא ץעזענ טּפיױה איד ןופ

 טנעקעג טייצ רענעי ןיא טָאה רענייא רעדעי טעמכ ."ןעגנוטכירנייא ענרעד

 -גניירטש איד ןענעוו ןעדיא איד טגנָאזעגנ טָאה איבנה לאומש סָאװ גינעווסיוא

 .ןעשרעה ייז רעביא טעוװ גינעק א עכלעוו טימ טייק

 גינעק ןעשיווצ ?עלַארַאּפ ַא טכַאמעג טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ןעטגידערּפ

 איד זא טנרעלענּפָא טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,הערּפ ןוא ןעטירד םעד שדרָאשד

 עשיטּפיגע איד ןופ ןעדיא איד טעטערעג טָאה עכלעוו טָאג ןופ החגשה עבלעז

 ץנאג ןעוועג סלָאמאד ןענייז ,סעינָאלָאק איד ןעיירפעב ךיוא טעוו טפאשטכענק
 איד ףיוא סולפנייא רהעמ טאהעג ךילנינשרהאוו ןעבָאה ייז ןוא ; ךילנהעוועג

 עשיפָאזָאליפ איד ןוא רענעמסטאַאטש איד ןופ סעדער עסיורג איד איוו ןעסאמ

 איד ןיא ןעמוקעגנָא זנוא וצ ןענייז סָאװ ןעטסיצילבוּפ איד ןופ ןעגנולדנאהבָא

 -סטייקגיגנייהבאנוא םעד ןופ נלָאפרע רעד .ןָאיצולָאװער איד ןופ רוטארעטיל

 סלייטס ארזע .רד .ןניז ןעבלעז םעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא געירק

 ןיא ,דרָאפטרַאה ןיא טגידערּפ-להאוו ַא ןעטלַאהעג 1783 יאמ ןעטכַא םעד טָאה

 ןופ ילבמעסא ?ארענעשד איד ןוא ?ובמָארט רָאנרעװַאנ ןופ טייהנעזעוונא איד

 טָאה רע .לעיּפשייב א סלא ןערעוו טריטיצ ןעק עכלעוו ,טוקיטקענָאק טייטס



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 0

 לכ לע ןוילע ךתתלו" : ט"י ו"כ םירבד ןופ קוסּפ םעד טסקעט ןייז ראפ ןעמונעג

 טרעדנוה טמהענרעפ גַארטרָאפ רעד ."תראפתלו םשִלֹו הלהתל השע רשא םיוגה

 ןופ ןעגנורעיגער רעביא גנולדנאהבָא ןא ךילטנענייא זיא ןוא ןעטייז גיצנאווצ

 טייצ רעד זיב טפאשרעה-סעטָאנ רעדָא עיטארקָאעהט עשידיא איד ןופ טייצ רעד

 עלעיּפשייב טימ ןעזייוועב וצ טכוזעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,טדערעג טָאה רע ןעוו

 טכיירגרעד זיִא גנורעיגער-סקלָאפ ןופ עפוטש עטסכעה איד זא עירָאטסיה רעד ןופ

 ס'ןעניטכעמלא ןופ ןרָאװעג טצנַאלפרעפ זיא סע ואוו ,ַאקירעמַא ןיא ןרָאװעג

 דנאל םעד ןיא השמ ןופ געט איד ןופ לעביב רעד ןופ תואובנ איד ןעליפרע וצ דנאה

 -דנאטש ןעשירָאטסיה א ןופ טריטוקסיד רעטייוו טָאה רע ןוא ; ןָאטגנישאוו ןופ

 ןופ קלָאפ סָאד זא ךילניישרהאוו סע ןעכאמ עכלעוו ןעכאזרוא איד" טקנוּפ

 טייצ רעד טימ ,?עמיה ןופ גנונדרָארעפ איד ךרוד ,טעוװ סטייטס דעטיינוי

 ןעפורעג םהיא ןופ טרעוו ןָאיצַאנ עיינ איד ."קלָאפ עטלהעוורעסיוא סָאד ןערעוו

 סלַא ןָאטננישַאװ טנעכייצעב רע ןוא "לארשי קלָאפ עשינַאקירעמַא ס'טָאג"

 קלָאפ ןייז ןערהיפ וצ ןעביוהרע טָאה טָאנ ןעכלעוו עשוהי ןעשינַאקירעמַא םעד

 (*.טייקגיגנייהבַאנוא ןוא טייהיירפ וצ

 -עגנָא זיא גנורעלקרע-סטייקניגנייהבַאנוא איד ןעוו גָאט ןעבלעז םעד ןיא

 ןרָאװעג ןעבעילקענסיוא זיא -- 1776 ילוי ןעטרעיפ םעד -- ןרָאװעג ןעמונ

 .רמ ןוא סמעדע .רמ ,ןילקנערפ .רד ןופ ןענאטשעב זיא עכלעוו עטימָאק א

 ןופ לעגעיז ַא רַאפ גנונכייצ רעדָא ףרואווטנע ןַא ןעניטרעפרעפ וצ ,ןָאסרעּפעשד

 ַא ןעלעטשוצרָאפ ןעוועג זיא גַאלשרָאפ רעטשרע רעייז .סטייטס דעטיינוי איד

 ּפָאק ן'ףיוא ןיורק ַא טימ ,ןעגָאװ-טייר םענעּפָא ןַא ןיא גידנעציז הערּפ ןופ דליב

 םי ןופ רעסַאװ עטלייהטוצ איד ךרוד טרהָאפ רע איו ,דנַאה ןיא דרעווש ַא ןוא

 סָאו רעייפ ןופ ?ייז ַא ןופ ןעלהַארטש איד טימ ,ןעדיא איד גידנעגָאי ףוס

 ,(1822--1907) ,דלעיפ .מ ירנעה .רד ,רעכילטסייג רעשינַאקירעמַא רעסיורג רעדנַא ןַא (*

 איד ןיא ןענופעג ךיוא טָאה ,רעטעּפש רהָאי טרעדנוה רהעפעגנוא ןעבעירשעג טָאה רעכלעוו

 ןָאיצוטיטסנַאק איד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַא רעטעּפש ןיא סָאװ סעלעיפ גנוסַאפרעפ עשידיא

 ;רע טביירש 418828 קרַאי וינ) "עטסיוו רעד ףיוא" קרעװ ןייז ןיא .סטייטס דעטיײנוי איד ןופ

 סע זַא טנעמַאטסעט ןעטלַא ןופ רעזעל ןופ ןעקנַאדעג ן'ףיוא ףיורַא טפָא טינ רשפא טמוק סע"

 -בוּפער עשינַאקירעמא איד ןוא הנידמ עשידיא עטלַא איד ןעשיווצ טייקכילנהע לעיפ ָאד זיא

 ַא ןופ קילבוּפער ַא ּפָא טלייהט רעכלעוו ּפיצנירּפטּפיוה ןייא ָאד רונ זיא דנורג ן'ףיוא ...קקיל

 -= ןעשנעמ ןופ טייקכיילג עכילריטַאנ איד זיא סָאד :עיטַארקָאטסירַא ןַא רעדָא עיכרַאנָאמ

 טנעקרענַא גידנעטשלַאפ יױזַא זיא סעכלעוֶו -- ךיילג ןוא יירפ ןרָאבעג ןענייז ןעשנעמ עלַא זַא

 זיא טייקכילקריוו רעד ןיא .גנורעלקרעיסטייקגיננײהבַאנוא איד ןיא איוו השמ ןופ ץעזעג איד ןיא

 סָאװ רעסיוא לייוו ;זנוא ייב איוו רעטייוו ּךָאנ ןעדיא איד ייב ןרָאװעג טכַארבעג ּפיצנירּפ רעד

 ןעפַאש וצ טלעיצעג ךיוא ץעזעג איד ןעבָאה ,ץעזעג ן'רַאפ טייקכיילג ןעװעג זיא ןעטרָאד

 טָאה ןעמ .םוהטנעגנײאידנַאל ןיא ,טקנוּפ ןעניטכיו רהעז ַא ןיא עדנעטשוצ איד ןופ טייקכיילג

 ןוא ,רעמיא ףיוא דנַאל לעקיטש ןייז ןעמהענוצ טנעקעג טינ ןעטסמערַא םעד ייב וליפא ןעטרָאד

 יַארקַאמעד ענייר א וצ רעטנעהענ ּךָאנ ןעוװעג קילבוּפער עשידיא איד זיא טכיזניה רעזעיד ןיא

 סלא דיא רעשינַאקירעמַא רעד" ס'ףלָאװ ןָאמייס ןיא טריטיצ זיא גוצסיוא רערעגנייל ַא ."עיט

 .494--98 עטייז ,"רענריב ןוא טַאדלַאס ,טָאירטַאּפ
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 -עגסיוא דנַאה ןייז טיס גערב ן'ףיוא טהעטש רעכלעוו ן'השמ ףיוא טנייש

 .ןערעוו טציילפרעביא לָאז הערּפ זַא טימרעד גידנעכַאזרוארעפ ,םי םוצ טקערטש

 -טנָארפ סלַא טקורדעג זיא לעגעיז םענעגָאלשעגרָאפ ןעזעיד ןופ גנונכייצ ַא)

 .(קרעוו סעטנָאמרעד-ןעביוא סע'סיורטש .רמ ןופ טַאלב-לעטיט ן'רַאפ דליב

 ךרוד ןרָאװעג טקעװועגפיוא ךיוא זיא טפאשדנייפ עזעינילער עסיורג א

 -אילראּפ ןעשילגנע ןופ ןרָאװעג ןעמונעננָא זיא רעכלעוו "טקא קעביווק" םעד

 ןָא ןעסילשנָא ךיז ןופ עדענעק ןעטלאהוצּפָא קעווצ םעד טימ ,1774 ןיא טנעמ

 עכריק עשיליהטַאק איד טריטנַארַאג טָאה טקַא רעד .סעינָאלָאק ערעדנַא איד

 .טייהיירפ-סנָאיגילער עלופ ןוא ,םוהטנענייא סעניזעיר רהיא ןופ ץיזעב םעד

 ןעוועג זיא טקַא ןעזעיד טימ ןעכייררע וצ טכוזעג טָאה דנַאלגנע סָאװ קעווצ רעד

 זיא ןיילא עדענעק טגנַאלעבנָא סע איו טייוו ױזַא ןוא ,שיטילָאּפ-סטאַאטש ןייר

 -הַאנסיוא עכילנעמ איד טימ רעבָא .טירש רעשיטַאמָאלּפיד ,רענולק ַא ןעוועג סע

 -קראטש איד טאהעג סעזעיד טָאה ןָאטסָאב ןופ ןעפאה םעד ןעגעג ץעזעג ןופ עמ

 טשטייטעגסיוא סָאד ןעבָאה ייז .סעינָאלָאק איד ןרעזייבוצנייא גנוקריוו עטס

 ןא ןערהיפוצנייא טנעמאילראּפ ןופ ןרָאװעג טכאמעג זיא סָאװ ךוזרעפ א סלא

 איד ,עכריק ענעי עדַארג וצרעד ךָאנ ןוא ,עכריק עכילטאאטש רעדָא עלעיציּפָא

 זיא עכלעוו ןוא טַאהעגנ ארומ ןעטסיימ םַא ןעבָאה ייז עכלעוו רַאפ ,עשילױהטַאק

 | .ןרָאװעג טסַאהרעפ ןעמעלַא ייז ןופ

 ןעלהיפעג עזעינילער ןופ טייהנעזעוובא בעילוצ ןעוועג טינ ךיוא זיא סע

 -טקירטס  ַא ןרָאװעג ףוס םוצ זיא סעינָאלָאק איד ןופ גנודניברעפ איד סָאװ

 -ענ טדיישעגרעדנַאנַאפ רעמיא רַאפ ןענייז טאַאטש ןוא עכריק ןוא ,עכילטלעוו

 ןעמוקענ רעכינ זיא סָאד .סטייטס דעטיינוי ןופ ןָאיצוטיטסנָאק איד ןיא ןרָאװ

 -ער איד ןיא ןעטייהנעדעישרעפ עסיורג טשרעהעגנ ןעבָאה סע סָאװ ןופרעד

 עדעי סָאװ רַאפרעד זַא ןעגָאז ןעק ןעמ ; סעינָאלָאק ענעדעישרעפ איד ןופ ןענָאיגיל

 ןענייז ,עטקעס עזעיגילער רהיא ןָא טסעפ רהעז ןעטלַאהעג ךיז טָאה ייז ןופ

 טינ לָאז עכלעוו גנורעינער ַא רעטנוא ןעגינייארעפ וצ ךיז ןעגנואווצעגנ ןעוועג ייז

 ענייק ןעוועג טינ סעינָאלָאק איד רעטנוא ןענייז סע .עטקעס ןייק וצ ןערעהעג

 .טכיזניה רעזעיגילער ןיא ןהעזסיוא ןעבלעז םעד טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ייווצ

 ןעוועג ןָאיצולַאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןענייז ןעטקעס ענעדעישרעפ איד

 ןעטסיטּפַאב איד ,סטעסושטַאסַאמ ןיא רענַאטירויּפ איד : טגלָאפ איוו טריּפורג

 -ָאה איד ,טוקיטקענָאק ןיא ןעטסילָאנַאשייגערגנָאק איד ,דנעלייא דוָאהר ןיא

 עכריק עשילגנע איד ,יסריושד וינ ןיא ןעטנַאטסעטָארּפ עשידעווש ןוא עשידנעל

 -זערּפ ןוא ןעטסידָאהטעמ ,עינייוליסנעּפ ןיא סרעקייווק איד ,קרָאי וינ ןיא

 -ַאוַאק איד ,דנעלירעמ ןיא ןעקילָאהטַאק איד ,ַאניײלָארַאק דרָאנ ןיא רענַאירעטיב

 -ַאק הטוָאס ןיא רעילַאּפָאקסיּפע ןוא ןעטָאנעגוה איד ,עינישדריוו ןיא ןערעיל

 -ייהנעדעישרעפ עזעיד בעילוצ .ַאישדרָאשד ןיא ןעטסידָאהטעמ איד ןוא ,ַאניײלָאר
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 איד ןוֿפ ןָאיציבמַא איד סָאװ רהַאפעג איד ןופ ןייזטסואוועב םעד בעילוצ ,ןעט

 איד ןעשיווצ ץנַארעלַאטניא איד בעילוצ ,ןעגניירב זומ עכילטסייג ענעדעישרעפ

 עגידנעטשרעפ איד ןעבָאה ,ואווסרעדנַא ןוא ןיילא סעינָאלַאק איד ןיא ןעטקעס

 -לעוו ףיוא סיזַאב רעגיצנייא רעד זַא ןהעזעגסיוארָאפ גנַאּפנָא ןופ ךיילג רערהיפ

 ןעסילשוצסיוא זיא ,גנוגינייארעפ עניײמעגלַא ןַא ןעדנירג וצ ךילגעמ זיא סע ןעכ
 .ןָאינילער רעביא טכַאמ עדעי ןופ גנורינער עלַאנָאיצַאנ איד

 -קַארּפ ַא ןעוועג טימרעד זיא טאַָאטש ןוא עכריק ןופ גנודיײשרעדנַאנַאפ איד

 ףעיט ןעוועג ןענייז עכלעוו ןעכַאזרוא ףיוא טעדנירגעג ,טייקגידנעווטיונ עשיט

 רענעגנואווצעג ַא טעמכ ןעוועג זיא סע .קלָאפ ןופ ןעבעל ןיא טלעצרָאװעגנייא

 גנוצַאלּפסױרַא עשיטסַאיזוהטנע ןַא טינ ,גנולקיווטנע ןופ געוו םעד ףיוא טירש

 סָאװ רַאפ םעט רעד ןזיא סָאד .ּפיצנירּפ ןעטקַארטסבַא ןַא ןופ ןעטסנוג וצ

 ןערָאלרעּפ קירוצ טינ זיא ןרָאװעג ןענואוועג טכיזניה רעזעיד ןיא זיא סָאװ סָאד

 םעד וצ לַאפקירוצ ןייק ןוא ןָאיצקַאער ןייק ןעמוקעג טינ זיא סע סָאד ,ןערָאװעג

 ךאֹנ ךיירקנַארפ ןיא טריסַאּפ טָאה סע איוו דנַאטשוצ ןעזעינילער ןערעהירפ

 -עמ רעד .1789 ןיא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ןָאיצולַאװער עסיורג איד

 ןעטלַאהעג טָאה ןעטסינָאלַאק איד ןופ םזילַארעביל רענעטלַאהעגנייא ,רעניס

 -ייוו טנעקענ ןעבָאה ייז ןוא ,רעבירַא ןעוועג זיא המחלמ איד איוו םעדכָאנ ץַאלּפ

 איד ןופ םזילַאקידַאר רעמַאזטלַאװעג רעד .טירשרָאפ ןעמַאזגנַאל ןעכַאמ רעט

 טזומעג ךָאנרעד טָאה ןעמ זַא טייו ױזַא ןעגנַאנעג זיא הנידמ ערעטלע

 -עג טָאה טאַאטש ןוא עכריק ןעשיווצ המחלמ איד ןוא ,קירוצ געוו קיטש ַא ןהעג

 -נוה איוו רהעמ ,ןעטייצ ערעזנוא ןיא לָאמַא ךָאנ ןערעוו טפּפמעקעגסיוא טזומ

 איד ןיא ןרָאװעג טפַאשענּפָא ןעצנַאנ ןיא זיא ןָאיגילער איוו םעדכָאנ רהֶאי טרעד

 .ןָאיצולָאװער עשיזיוצנַארפ איד ןופ טייצ-סנעקערש

 םענענייא ןייז ןיא ףעירב ַא טקישעג טָאה דיא רעשטייד רעטסואוועבנוא ןַא

 רלָאװעה ןופ טנעדיזערּפ םוצ רעדעירב ענייז ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ןוא ןעמָאנ

 איד ןעבעירשעב טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,סערגנָאק ןעלַאטנעניטנָאק רעדָא ןערענָאיצ

 רעייז טקירדענסיוא טָאה ןוא דנַאלשטייד ןיא ןעדיא איד ןופ ענַאל עגירעיורט

 ףעירב רעד .ןעצניווָארּפ ןהעציירד איד ןופ ןענַאהטרעטנוא ןערעוו וצ שנואוו

 רהָאי רעיפ טימ זיא ןוא 1783 ינוי ןופ "םואעזומ סעשטייד" ןיא ןענעישרע זיא

 סענייא ןעביירש" לעטיט םעד רעטנוא רעדנוזעב ןרָאװעג טקורדענּפָא רעטעּפש

 סע איוו ױזַא (*."ןעטנעדיזערּפ ןעשינַאקירעמַא דרָאנ ןעד ןַא ןעדוי ןעשטייד

 טריטַאבעד רעדָא ןעמוקעננָא זיא ףעירב רעד זַא סינכייצרעפ ןייק ָאטינ זיא

 טנעדיזערּפ םוצ ןעדיא עשטייד ןופ טפירשקנעד םעד ןענעו ,גנילרעזייק .מ .רד העז (*

 ,--8 ןעטייז "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטסקעז ןיא ,סערגנַאק ןעלַאטנעניטנַאק ןופ

 ןרָאװעג טכַאמעג ערעדנַא ןופ זיא סָאװו גנוטּפיוהעב עשלַאפ איד טנַאמרעד דיוא טרעוו סע ואוו

 ,(1799--86) ןהָאסלעדנעמ סעזָאמ ןעוועג זיא ףעירב ןופ רעסַאפרעפ רעד זַא
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 -םיוא גינעוו רהעז ןעניוצענוצ ךילנײשרהַאו רע טָאה ,ַאקירעמַא ןיא ןערָאװענ

 -יפ סַאנָאי סָאװ ףעירב םעד ןופ רהַאוו ךיוא זיא עבלעז סָאד .טיײיקמַאזקרעמ

 -עירשעג טָאה (1803 קרָאי וינ ןיא .שעג ; 1790 ןעסיירּפ-ןייהר ןיא .בעג) סּפיל

 -ליסנעּפ ןיא העובש איד ןעפַאשּפָא ןעגעוו ןָאשנעװנָאק לַארעדעּפ איד וצ ןעב

 עכלעוו ערעדנַא ןוא ןעדיא ןענענ עמהַאנסיױא ןַא טכַאמעג טָאה עכלעוו עינעוו

 רעבמעטּפעס ןעטעבעיז) ןעּפיצנירּפ עכילטסירק עסיוועג טנעקרענַא טינ ןעבָאה

 טינ ןענייז ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא דנַאל ןופ ןָאיצוטיטסנָאק איד ןעוו 7

 -סנָאיגילער ןופ ענַארפ איד ןעגעוו ןעטַאבעד עדנעגערפיוא ןייק ןעמוקעגרָאפ

 ץעזעג איד רעטנוא לָאז ןעמ זַא טמיטשעב רעכלעוו ףַארגַארַאּפ רעד .טייהיירפ

 זיא ןָאיגילער ןעגעוו ענַארפ ןייק ןעלעטש ןערָאט טינ סטייטס דעטיינוי ןופ

 טָאה ןיילא ַאניײלָארַאק דרָאנ טייטס רעד ,גימיטשנייא טעמכ ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 ןעדיא ןייק ןעוועג טינ ןַאד ןעטרָאד ןענייז סע איוו ױזַא ןוא ,ןענעגַאד טמיטשעג

 וצ ןערעוו ןעבעירשענוצ רעטערטרעפ ענייז ןופ גנולעטש עלַארעביל-טינ איד זומ

 ןיא ארומ עזעיד טייוו איוו ןעפיירגעב ןעק ןעמ .ןעקילָאהטַאק רַאפ ארומ איד

 ַאניײלָארַאק דרָאנ ןופ ןעשנעוונָאק טייטס איד ןעוו זַא טקַאפ םעד ןופ ,ןעגנַאגעג

 איד ןעמהענוצנא 1788 ילוי ןיא וָארָאבסליה ןיא ןעמוקעננעמאזוצ ךיז זיא

 עכלעוו ןיא ןערושָארב טלייהטענ ןעטרָאד ןעמ טָאה ,דנַאל ןופ ןָאיצוטיטסנָאק

 טסּפַאּפ רעד זַא רהַאפעג איד ףיוא טסנרע ץינַאג ןרָאװענ ןעזעיוועגנָא זיא סע"

 -נָאק איד ביוא סטייטס דעטיינוי ןופ טנעדיזערּפ ןערעוו טלהעוורע ןענעק טעוו

 -ער רעביא ץַאזפיוא ס'רענהיה .רמ העז) ."ןערעוו ןעמונעגנָא לָאז ןָאיצוטיטס

 -ייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעט16 ןיא ַאנײלָארַאק דרָאנ ןיא טייהיירפ עזעיניל

 -ָאיצַאנ ןופ איוו טוג ױזַא טייהיירפ עזעינילער ןופ טייצ איד .(42 עטייז "סנעש

 ַא סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע ןוא ןעמוקעג זיא טייקניגנייהבַאנוא עלַאנ

 ןָאיצולָאװער עשינַאקירעמַא איד ערהע ערעדנוזעב טכַאמ סע .ךַאז עכילריטַאנ

 עגנוי איד ןוא ,ןעבעילבעג ןענייז ןענואווענ טָאה ןעמ סָאװ ןעטייהיירפ עלַא זַא

 טרעטשעגנוא טירשרָאפ ןופ געוו םעד ףיוא רעטייוו ןהעג טנעקעג טָאה ןָאיצַאנ

 ןעזעל וצ עיגרענע רהיא ןעמדיוו ןוא ,ןָאיצקַאער ערענָאיצולָאװער-ךָאנ ַא ןופ

 רעדָא ,טרעפטנערעפ טינ ןעזָאלעג טָאה ןָאיצולָאװער איד עכלעוו ןענַארפ איד

 .עדָאירעּפ רעזעיד ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ןענַארפ עיינ וצ
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 .ןָאיצולָאװער רעד ןופ המחלמ איד ןיא ןעדיא ןופ גנוגילייהטעב איד

 ןיא רענַאידניא ןוא ןעזיוצנַארפ איד טימ המחלמ איד ןופ סרעיימ קַאזייא ןייטּפעק
 -ניוהנַא רעד ,סקנַארפ דיווייד --- סקנַארפ קַאזייא ןוא סקנַארפ .ס דיווייד -- 4
 ןעטַאדלָאס עשידיא ערעדנַא -- שוב סיאול ןוא ןָאמָאלַאס -- דנַאלגנע ןופ רעג
 טכַאנ-וצ-גָאמיירפ ןעטכילפ ענייז ןופ ןרָאװעג טיירפעב זיא רענייא עכלעוו ןופ
 -רָאשד ןופ לַאטּפעש יכדרמ לַארענעשזד-ירעפסימָאק -- ָאטניּפ רעדעירב איד ---

 עפליה עלעיצנַאניפ ענייז ןוא ,דיא רעשיליוּפ רעד ,ןָאמָאלַאס םייח -- אישד

 .ןָאיצולָאװער איד רַאפ

 איד ןיא ןעדיא דנעזיוט ייווצ רהעפעגנוא ןעצנַאנ ןיא ןעוועג ןענייז סע

 ןענייז ייז ןופ עטסיימ איד ,ןעכָארבעגסיױא זיא המחלמ איד ןעוו סעינָאלַאק

 -ַאטשּפָא רעשיזעגוטרָאּפ ןוא רעשינַאּפש ןופ עטיילפיוק עדנעבַאהלהָאװ ןעוועג

 רעדָא דנַאלגנע ןיא טנהָאװעג רעהירפ טָאה להָאצ עשביה ַא עכלעוו ןופ ,גנומ

 ערהיא טימ רעדָא דנַאל-רעטומ איד טימ ןעגנודניברעפ עכילטפעשעג טַאהעג

 ןעננוגיינ עכילנעזרעּפ איד ןוא סַאלק רעייז ןופ עסערעטניא איד .סעינָאלָאק

 עשילגנע איד טימ ןעריזיטַאּפמיס ןעלָאז ייז זַא ןעפלעה טפרַאדעג רַאפרעד טָאה

 -ננע ןופ רעגנייהנַא רעדָא ןעטסילַאיַאל עשידיא להָאצ איד זיא ךָאד ; גנוריגער

 ןעדיא איד ןופ ?ייהט רעטסערג רעד .ןיילק רהעז ןעוועגנ סעינָאלָאק איד ןיא דנַאל

 עכילצינ ןָאהטעג טָאה ןוא ןעטסינָאלָאק איד ןופ טייז רעד ףיוא רעבירַא זיא

 עכלעוו םירחוס עשידנעלסיוא סלַא -- םינפוא ענעדעישרעפ ףיוא טיײברַא

 סלַא ,דנַאלגנע ןופ תורוחפ ןעפיוק וצ טינ ךַאמּפָא םעד ןָא ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה

 ערעדנַא ןוא טנַאיװָארּפ טלעטשענוצ ןעבָאה עכלעוו טיילסטפעשעג עֶלַאקָאל

 עטמַאעב סלַא ,ןעגעירק וצ רעווש ךילמעיצ ןעוועג זיא סָאד ןעוו ןעכַאז עניטיינ

 ןוא ,עעמרַא איד ןופ גנוגעוועב רעדָא גנוהיצמוא איד ןעפלָאהעג ןעבָאה עכלעוו

 איד ןיא .טסנעיד ןיא ןעטַאדלָאס עטסָארּפ סלַא ןוא ןערעיציפָא סלַא ךיוא

 ןוא עטכער עכיילג ןייק טַאהעג טינ ןַאד ְךָאנ ןעדיא ןעבָאה סעינָאלָאק עטסיימ

 טָאה סָאד רעבָא ;רעטמע עכילטנעפע וצ ןערעוו טלהעוורע טנעקעג טינ ןעבָאה

 ןעיירפעב ןופ טײברַא איד ןיא ןעגילייהטעב וצ ךיז ןופ ןעטלַאהעגּפָא טינ ייז
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 רענייק טָאה טייז ןערעדנַא ןופ ןוא ,טנהָאוװעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןיא דנַאל םעד

 -ָאירטַאּפ רעייז ןָאהט וצ טייהנעגעלעג איד ןופ ןעסילשסיוא ייז טלָאװעג טינ

 איד רעטנוא טרעדנוהרהָאי ןערעהירפ ןיא טריסַאּפ טָאה סע איוו ,טכילפ עשיט

 .דנַאלרעדעינ יינ ןופ רעגריב עלַארעביל רעגינעוו

 איד ןיא טנעידעג ןעבָאה עכלעוו ןעדיא גיצרעיפ איוו רהעמ ןופ ןעמענ איד

 עטסיימ איד ןוא ,ןעמוקעגנָא זנוא וצ ןענייז ןָאיצולָאװער איד ןופ ןעעמרַא

 סעלָאפהטרעוו ס'פלָאװ ןָאמייס .רמ ןיא ןערעוו ןענופעג ןענעק ייז ןעגעוו ןעטקַאפ

 ,ןעסַאלק ערעכייר איד וצ טרעהעג עלַא טעמכ ןעבָאה ייז איוו ױזַא (*.קרעוו
 איד איוו רעסערג ןעוועג זיא ןערעיציפָא ןופ להָאצ איד זַא ךילריטַאנ סע זיא

 -רע ןעבָאה ייז ןופ רעיפ .עּפורג עניילק עזעיד ןיא ןָאיצרָאּפָארּפ עכילנהעוועג

 -עג ןענייז יירד ,(קינווָאקלָאּפ-דָאּפ) לענָאלָאק-טנַאנעטייל ןופ קנער םעד טכייר
 ךיוא ןענייז ייז .סנײטּפעק דנעצוד עבלַאה ַא סנעטסעדנימ ןוא ןערָאיַאמ ןעוו

 טַאהעג רעדָא ןעפַאװ ןעגָארטעג ןעבָאה עכלעוו ןעדיא עטשרע איד ןעוועג טינ

 ,1184 רהָאי ןיא איוו הירפ ױזַא .סעינָאלָאק איד ןיא רעטמע עשירעטילימ

 קַאזייא טָאה ,רענַאידניא ןוא ןעזיוצנַארפ איד טימ המחלמ איד ןופ טייצ רעד ןיא

 גנולמאזרעפ ַא ןעפורעגנעמַאזוצ ,קרָאי וינ ןופ רענריב רעשידיא ַא ,סרעיימ

 רע עכלעוו ןופ עטייל עטנעפַאוװעב (עטָאר) עינַאּפמָאק ַא טריזינַאנרָא טָאה ןוא

 טנעידעגנ ןעבָאה ןעדיא ערעדנַא ייווצ זַא סייוו ןעמ .ןײטּפעק רעד ןרָאװעג זיא

 םעד ןיא גרעב ינעהגעלַא איד רעביא ןָאיצידעּפסקע רעד ןיא המחלמ ענעי ןיא

 .רהָאי ןעבלעז

 -סיוא טימ טנעידעג ןעבָאה עילימַאפ סקנַארפ איד ןופ רעדעילנטימ ייווצ

 ייז) רעטירד ַא סָאװ טייצ רעד ןיא ,עעמרַא עלַאטנעניטנָאק איד ןיא גנונכייצ

 -מיס ןייז ךרוד טסואוועב ןרָאװעג זיא (סניזָאק ןעוועג ךילנײשרהַאװ ןענייז

 טנעכייצעב זיא רעכלעוו ,סקנַארפ ירובסילַאס דיווייד ,דנַאלגנע רַאפ עיהטַאּפ

 ,לָאירטנָאמ ןיא טצעזעב ףיז טָאה ,ןַאמפיוק רעשילננע רעגנוי ַא סלַא ןרָאװעג

 -עגנַא איד ןיא ךיוא ןוא רחסמ ןיא גיטעהט ןעוועג זיא ןוא 1774 ןיא ,עדענעק

 רע זיא 1775 יַאמ ןעטירד םעד .עדניימעג עשידיא איד ןופ ןעטייהנענעל

 טיירפעב זיא רע רעבָא ,גינעק ןעגעוו ךילפעהנוא ןעדייר רַאפ ןרָאװעג טריטסערַא

 טכַאמעג םהיא רעטסואוו לַארענעג טָאה 1776 ןיא .רעטעּפש געט סקעז ןרָאװעג

 ןעוו ןוא ,לָאירטנָאמ ןיא ןָאזינרַאג ןעשינַאקירעמַא םעד ןופ רעטסײמלהַאצ רַאפ

 סקנַארפ זיא עדענעק ןופ ןעניוצעגקירוצ ךיז טָאה עעמרַא עשינַאקירעמַא איד

 ַא ןיא ןעטערטעגניירא רעטעּפש זיא ןוא רעניליוויירפ ַא סלַא ןעגנַאגעגטימ

 ףַארג רעטנוא טנעידעג רע טָאה 1778 ןיא .סטעסושטַאסַאמ ןופ טנעמיגער

 ,ףלָאװ ןָאמייס ןופ ,"רעגריב ןוא טַאדלַאס ,טָאירטַאּפ סלַא דיא רעשינַאקירעמַא רעד" (*

 .1898 ,ַאיפלעדַאליפ ,יַאוװויק דרַאװדע סיאול ןופ טריטקַאדער
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 : סטייטס דעטיינוי איד ןופ עטָאלפ איד טרידנַאמָאק טָאה רעכלעוו ןיעטע'ד

 רע זיא לַאפכרוד ַא טימ ןרָאװעג טגידנעעג זיא ןָאיצידעּפסקע איד ןעוו ןוא

 לַארענעג ןופ דעילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ַאיפלעדַאליפ ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ַא סלַא קעװַא רע זיא 1779 ןיא .בַאטש רעדָא ףַאטפ ס'דלָאנרַא טקידענעב

 רעדָא ּפמעק-עד-דיע סלַא טנעידעגנ טָאה רע ואוו ןָאטסלרַאשט ךָאנ רעגיליוויירפ

 -ענ ןעפורעג קירוצ רעטעּפש זיא רע .ןלָאקניל ?לַארענעג ייב טנַאטוידַא-סּפרָאק

 -נוא רַאפ ןרָאװעג טריסעצָארּפ זיא דלָאנרַא לַארענעג ןעוו ייברעד ןייז וצ ןרָאװ

 ןעוועג ךיוא זיא ןיילא סקנַארּפ ןוא ,ַאיפלעדַאליפ ןיא גנורהיפפיוא עדנעסַאּפ

 ןע'דלָאנרַא ייב ּפמַאק-עד-דיע ןעוועג זיא רע .סעצָארּפ םעד ןיא טלעקיוורעפ

 ; 1780 רעבמעטּפעס ןיא סעינָאלַאק איד ןעהטַאררעּפ טָאה רעטצעל רעד ןעוו

 סעצָארּפ רעד ןעוו רעבָא רעבָאטקָא ןעטייווצ םעד ןרָאוװעג טריטסערַא זיא רע

 רעבָא .ןרָאװעג טיירפעב טפַאהנערהע רע זיא ןעגרָאמ ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא

 לַארענעג וצ ןעבעירשענ סקנַארפ טָאה טימרעד ןעדעירפוצ גידנעביילב טינ

 ןעטייווצ םעד .טכירעג-סננוכוזרעטנוא ערעדנוזעב ַא ןעטעבעג ןוא ןָאטננישַאװ

 ןוא טניַאּפ טסעוװ ןיא גנוציז ַא טַאהעג טכירעג סָאד טָאה 1780 רעבמעווָאנ

 םהיא טָאה 1781 ןיא .טכַאדרעפ ןעדעי ןופ טגיניירעג גידנעטשלָאפ םהיא טָאה

 -רעפ עשינַאקירעמַא איד וצ ףעירב עלעיציפא טימ טקישעג סירָאמ טרעבָאר

 ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .זירַאּפ ןיא ןילקנערפ ןוא דידרַאמ ןיא יעשד רעטערט

 ןעטערטעגניירא קירוצ סערגנָאק ןופ גנומיטשעב ַא ךרוד רע זיא ַאּפָארייא ןופ

 טָאה 1784 רַאונַאי ןעט19 םעד .רָאיַאמ ַא ןופ קנער םעד טימ עעמרַא רעד ןיא

 -רעפ ןעכילדנע םעד ןופ עיּפָאק עכַאפיירד ַא" זַא ןעסָאלשעב סערגנָאק רעד

 -ערטרעפ עשינַאקירעמַא איד וצ ןערעוו טקישעגסױרַא לָאז (ןעדעירפ ןופ) גַארט

 "סקנַארפ .ס דיווייד לענָאלָאק-טנַאנעטייל ךרוד ןעגננורעיגער עדמערפ ייב רעט

 -רע רע זיא רהָאי ןעדנענלָאפ םעד .ַאּפָארייא ךָאנ קעװַא רעדעיוו זיא רע ןוא

 ןיא .ךיירקנַארפ ,ליעסרַאמ ןיא לוסנָאק-עציוװ רעשינַאקירעמַא ןרָאװעג טנענ

 סטייטס דעטיינוי ןופ רעטמַאעב רעטיורטרעפ ַא סלַא ןעפלָאהעג רע טָאה 6

 זיא רע ןעוו ןוא ,ָאקָארַאמ טימ גַארטרעּפ-סנעדעירפ-ןוא-לעדנַאה םעד ןעסילש

 גארטרעפ םעד טכַארבענטימ רע טָאה 1787 ןיא קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגקירוצ

 רעיפ גנוריגער איד ןופ ןענעירקעג רע טָאה 1789 רַאונַאי ןעט28 םעד .ךיז טימ

 איד ןופ המחלמ רעד ןיא טסנעיד ןייז רַאפ גנונעקרענַא סְלַא דנַאל רעקַא טרעדנוה

 .ןָאיצולָאװער

 ןיא .שעג ; 1789 קרָאי וינ ןיא .בעג) סקנַארפ קַאזייא רעטדנַאוװרעּפ ןייז

 -ענניירא זיא רע ןעוו טלַא רהָאי ןהעצבעיז ןעוועג זיא (1822 ַאיפלעדַאליפ

 עניליוויירפ רעקרָאי וינ איד ןופ טנעמיגער ס'רעשעל לענָאלָאק ןיא ןעטערט

 רעבמעצעד ןעט15 םעד .דנעלייא גנַאל ןופ טכַאלש איד טכַאמעגטימ טָאה ןוא

 וןינ טצעזעב ןעבָאה רעדנעלגנע איד ןעוו ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג רע זיא
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 99 סקנַארפ דיווייד ןוא סקנַארפ קַאזייא

 טנענרע רע זיא 1777 ןיא .רעטעּפש טַאנָאמ יירד ןעפָאלטנַא זיא רע רעבָא ,קרָאי

 רַאונַאי ןיא ; טנעמטרַאּפעד ס'רעטסיימ-רעיטַאװק ןיא רעטמַאעב סלַא ןרָאװעג

 ףיוא ןעבעילברעפ זיא ןוא טנַאיװָארּפ רעביא רעהעזפיוא ןרָאװעג רע זיא 8

 זיא רע ןעוו ,1781 רַאורבעּפ ןעט22 םעד זיב טניָאּפ טסעוו ןיא עלעטש רעזעיד

 טנעמיגער ןעטעבעיז ןיא רעיציפַָא-רעטנוא סלַא סערגנָאק ןופ ןרָאװעג טנענרע

 ,1782 ילוי ןיב עלעטש רעזעיד ןיא ןעבעילבעג זיא רע .סטעסושטַאסַאמ ןופ

 -ַאליפ ןיא טצעזעב ךיז טָאה רע .טײהקנַארק בעילוצ טרינגיזער טָאה רע ןעוו

 1794 ןיא זיא ןוא רעטמע-ליוויצ ענעדעישרעפ ןעטלַאהעג טָאה רע ואוו ַאיפלעד

 ןופ ?ענָאלָאק-טנַאנעטייל סלַא ןילפימ רָאנרעװַאנ ןופ ןרָאװעג ןעבעילקעגסיוא

 .ץילימ איד ןופ עדַאנירב יטנוַאק ַאיפלעדַאליפ איד ןופ טנעמיגער ןעטייווצ

 8442 רעמונ רעטציא) זיוה ןייז ןיא טנהָאוװעג טָאה ןָאטגנישַאו טנעדיזערּפ

 רעד טשרעהעג טָאה סע ןעוו טייצ רעד ןיא ןוָאטנַאמרעשד ןיא (טירטס ןיעמ

 ַאיפלעדַאליפ ןופ ןרָאװעג ןענָארטעגרעביא זיא גנורינער איד ןוא רעבעיפ רעלעג

 רניירפ ןייז ןופ טלָאמעג ,סקנַארפ ןופ טערטרָאּפ רעד .טדָאטשרָאפ רענעי ךָאנ

 ןופ עימעדַאקַא עינעווליסנעּפ איד ןיא רעטציא ךיז טניפעג ,טרַאויטס טרעבלינ

 .(ןָאיצקעלָאק ןָאסביג) ַאיפלעדַאליפ ןיא עטסניק ענייש

 ריווייד ,עילימַאפ איד ןופ דעילגטימ רעשיטסילַאיִאל ןוא רעטירד רעד

 ןהָאז רעד ,(1792 ַאיפלעדַאליפ ןיא .שענ ; 1720 קרָאי וינ ןיא .בעג) סקנַארּפ

 זיא ןוא ,ַאיפלעדַאליפ ןיא דנענוי ןייז ןיא טצעזעב ךיז טָאה ,סקנַארפ בקעי ןופ

 -ענוצ טָאה רע .1748 ןיא ילבמעסַא עלעיצניווָארּפ איד ןופ דעילגטימ ַא ןעוועג

 ןוא ןעזיוצנַארפ איד טימ המחלמ איד ןיא עעמרַא איד רַאפ טנַאיװָארּפ טלעטש

 איד ןעצישעב וצ דנָאפ ַא ןעלמַאז ןעפלָאהעג 1785 ןיא טָאה ןוא ,רענַאידניא

 -מיא וצ טינ סולשעב םעד ףיוא ןעבעירשעגרעטנוא ךיז טָאה רע .עינָאלָאק

 איד ןעשיווצ ךיוא ךיז טניפעג רע רעבָא ,דנַאלננע ןופ הרוחס ןייק ןעריטרָאּפ

 טָאטשנַא רלעג-רעיּפַאּפ ס'גינעק םעד ןעמהענוצנָא טכַאמענּפָא ןעבָאה סָאװ

 -רעפ ַא ןעוועג רע זיא ןָאיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא .רעבליז ןוא דלָאנ

 איד רַאפ טנענַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא ,ענעגנַאפעג ןעטייבוצסיוא רעלטימ

 םעד ןופ עעמרַא איד רַאפ זייּפש טלעטשענוצ ןעבָאה עכלעוו סרָאטקַארטנָאק

 -עגניירא לָאמ ייווצ םהיא טָאה גנורעיגער עלַאינָאלַאק איד .דנַאלגנע ןופ גינעק

 לָאמ ןעטייווצ םעד זיא רע ןעוו ןוא ,רענַאקירעמַא איד ןופ דנייפ ַא סלַא טצעז

 קירוצ זיא רע .דנַאלגנע ךָאנ קעװַא רע זיא ,1780 ןיא ,ןרָאװעג ןעזָאלעגסױרַא

 ןעבעל ןייז ןופ רהָאי ןהעצ עטצעל איד טנהָאוװעג טָאה ןוא 1783 ןיא ןעמוקעג

 .איפלעדַאליפ ןיא

 -לעדַאליפ ןופ רענערָאבעג ַא ,שוב סַאיהטַאמ ןופ ןהָאז רעד ,שוב ןָאמָאלַאס

 1777 ןיא .רהָאי ןהעצ ץילימ עינעווליסנעּפ איד ןיא רעיציפָא ןַא ןעוועג זיא ַאיפ

 ןיא .ץילימ טייטס איד ןופ לַארענעשד-טנַאטוידַא ןרָאװעג טנענרע רע זיא



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 100

 ןרָאװעג טעדנואוורעפ ךילרהעפענ רע זיא רהֶאי ןעבלעז םעד ןופ רעבמעטּפעפ

 איד ןעוו .איפלעדַאליפ ךָאנ ןרָאװעגנ טכַארבעג זיא ןוא טכַאלש עניילק ַא ןיא

 רע זיא 1777 רעבמעצעד ןיא טדָאטש ענעי ןעמונעג טָאה עעמרַא עשיטירב

 ןיא .לָארַאּפ ףיוא ןעזָאלעגסױרַא םהיא טָאה ןעמ רעבָא ,ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג

 זיא ןוא ?ענָאלָאק-טנַאנעטייל ןופ קנער םוצ ןרָאװעג ןעביוהרע רע זיא 9

 .1185 ןיא ןרָאװעג טרינָאיסנעּפ

 טרעוו ַאניײלָארַאק דרָאנ ןופ ץילימ איד ןופ סקַאזייא לענָאלָאק רעסיוועג ַא

 ןעט16 םעד ןעדמעק ןיא ןעגנַאפעג ןעמונענ ןוא טעדנואוורעפ" סלַא טנָאמרעד

 .(49 עטייז ,ףלָאװ) ."1781 ילוי ןעטיבעגסיוא ,1780 טסוגיוא

 עינעווליסנעּפ ןעטסקעז ןיא טנַאנעטייל רעטשרע ןרָאװעג זיא שוב סיאול

 ןופ ינוי ןעט24 םעד ןיעטּפעק ןוא ,1776 רַאונַאי ןעטניינ םעד ןיא ןָאילַאטַאב

 סַאמָאהט לענָאלַָאק ןיא ןרָאװעג טרירעפסנַארט זיא רע .רהָאי ןעבלעז םעד

 םענעי ןופ ץרעמ ןעט192 םעד זיא ןוא 1777 רַאונַאי ןיא טנעמיגער ס'יעלטרַאה

 ןוא ,ןעטכַאלש עגינייא ןיא טנילייהטעב ךיז טָאה רע .רָאיַאמ ַא ןרָאװעג רהֶאי

 -ענ רע טָאה 1777 רעבמעטּפעס ןעט11 םעד .ןייווידנערב ןופ טכַאלש איד ייב

 .רעטעּפש געט רעיפ ןעברָאטשעג זיא רע עכלעוו ןופ ןעדנואוו ןעגעירק

 ,ךיירקנַארפ ,ָאדרָאב ןופ רענערָאבעג ַא (1826 .שעג) סענָאנ ןימעשדנעב

 -ענניירא ךיילנ זיא ןוא 1777 ןיא ַאיפלעדַאליפ ןיא טרעדנַאװעגנייא טָאה

 רעניליוויירפ סלַא טנעידעג טָאה רע .סעינָאלָאק איד ןופ טסנעיד ןיא ןעטערט

 טייצ רעד ךרוד יקסַאלוּפ לארענענ רעטנוא טנעמינער ס'עידרעוו ןײטּפעק ןיא

 טָאה 1779 רעבמעטּפעס ןעט19 םעד ןוא ,הַאננַאװַאס ןופ גנורעגַאלעב איד ןופ

 רע .דלעפ-טכַאלש ן'ףיוא הטומנעדלעה רַאפ סינגייצ-ןערהע ןַא ןעטלַאהרע רע

 ןעוועג זיא רע זַא טעטּפיוהעב טרעוו סע ןוא רָאיַאמ ןופ קנער םעד טכיירנרעד טָאה

 םעד אניײלָארַאק הטוַאס ,ןעדמעק ןופ טכַאלש רעד ייב בלַאק עד לַארענעג טימ

 780 טסוניוא ןעמ6

 סנייטּפעק ןעוועג ןענייז ַאטטָאמ ַאל עד בָאקיישד ןוא ןָאעל עד בָאקיישד

 םעד טימ ןערָאװעג ןעפורעגסױרַא זיא םהרבא חנ ןײטּפעק ; בלַאק עד רעטנוא

 ילוי ןעט28 םעד ,עינעווליסנעּפ ,יטנוַאק דנַאלרעבמָאק ןופ ץילימ ןָאילַאטַאב

 ןַא סלַא ןעגנַאפעננָא טָאה רעכלעוו (1899 .שענ) ןימעשדנעב ןרהא .7

 1777 רַאונַאי ןעטשרע םעד טנעמיגער טוקיטקענָאק ןעטכַא ןיא רעיציפָא-רעטנוא

 יכדרמ לעונַאמ .טנעמיגער ןופ טנַאטוידַא ןרָאװעג רעטעּפש רהָאי יירד זיא

 קַאזייא ;ןָאירַאמ לַארענעג רעטנוא טנעידעגנ טָאה (1741--1828 ,חנ) הַאָאנ
 ,1777 ןיא טנעמינער עינישדריוו ןעטכַא ןיא ןײטּפעק ַא ןערָאװעג זיא לעַארזיא

 רעכלעוו רענייא סלַא טנָאמרעד טרעוו רָאמיטלַאב ןופ יַאוויל ?עינַאהטַאנ ןוא

 להעפעב ַא טנעכייצרעפ ַָאד ךיוא זיא סע .טעיַאפַאל רעטנוא טנעידעג טָאה

 עטימָאק-סטייהרעכיז רעקרָאי וינ איד ןופ ןרָאװעג ןעבענעגסױרַא זיא סָאװ



 101 לַאטּפעש יכדרמ ןוא סָאטניּפ איד

 ,ןָאיגילער עשידיא איד ןופ ,סבָאקיישד טרַאה" :; טגלָאפ איוו 1776 ראונַאי ןיא

 ןָאהט וצ הנומא ןייז ןעגעג זיא סע זַא עטימָאק עזעיד רַאפ טרעלקרע טָאה

 םעד ןופ ?ייהט ַא זיא סָאד לייוו סדנעבַא גָאטיירפ עטסנעיד עשירעטילימ

 דנעבַא םענעי יירפ ןייז לָאז רע טמיטשעב רעבירעד טרעוו סע ,תבש ןעשידיא

 .(163 עטייז 11 דנַאב "סנעשייקילבָאּפ" העז) ."ךָאוו רעד ןופ

 -ַאפ ָאטניּפ עטלַא איד ןופ רעדעילגטימ רעיפ ,ךילניישרהַאו ןוא ,יירד

 ןעגיטעהט ַא ןעמונעג ןעבָאה ,טוקיטקענָאק ןיא טנהָאוװעג טָאה עכלעוו עילימ

 ןופ דעילגטימ א ןעוועג זיא ָאטניּפ םהרבא .ןָאיצולָאװער איד ןיא ?ײהטנַא

 םַאיליװ ; 1779 ןיא ,טייטס םענעי ןופ טנעמיגער ןעטעבעיז ןופ צ עינַאּפמָאק

 (רעדורב ןייז ןעוועג זיא רע ביוא רעכיז טינ זיא סע ןעמעוו ןעגעוו) ָאטניּפ

 רעכלעוו ָאטניּפ בָאקיישד .1781 ןוא 1779 ןיא רעגיליוויירפ ַא סלַא טניישרע

 -יִלָאֹּפ ַא ןופ דעילגטימ ַא ןעוועג זיא 1789 ןיא ןעווייה וינ ןיא ןעוועג ןיוש זיא

 -עג ךיוא טרעוו ןעמָאנ ןייז ןוא ,1778 ןיא טדָאטש רענעי ןופ עטימָאק עשיט

 -סטייהרעכיז םעד וצ עטיב ַא ןיא רעגריב עכיירסולפנייא ערעדנַא ןעשיווצ ןענופ

 ןיא דנַאלגנע ןופ רעננייהנַא עסיוועג טדָאטש ןופ ןעקישסיורַא לָאז ןעמ הטַאר

 ךרוד טוקיטקענָאק ןופ רעיציפָא סלַא טנעידעגנ טָאה ָאטניּפ ןָאמָאלַאס 6

 איד סָאו ףירגנַא םעד ןיא ןרָאװעג טעדנואוורעפ זיא ןוא המחלמ עצנַאנ איד

 ,ןעועג זיא רע .1779 יִלוי ןיא ןעווייה וינ ףיוא טכַאמענ ןעבָאה רעדנעלגנע

 יטעייסָאס איד ןופ רעדעילנטימ עלענינירַא איד ןופ רענייא ,טייטס ןייז ןיא

 עשירעטילימ ןופ רונ ןענַאטשעב גנַאפנָא ןיא זיא סָאװ ןייארעפ ַא ,יטעניסניס ווָא

 .המחלמ ערענָאיצולָאװער איד ןיא טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו עטמַאעב

 -רָאד .שעג ;1759 ַאישדרָאשד ,הַאננַאװַאס ןיא .בעג) לַאטפעש יכדרמ

 סָאװ רעדניק עסייוו עטשרע איד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,(1797 ןעט

 לַאטפעש ןימעשדנעב ןופ ןהָאז רעד ,עינָאלָאק ענעי ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג ןענייז

 איד ןופ רעדנעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא ,17923 ןיא ןעמוקעגנָא ןעטרָאד זיא רעכלעוו

 ןרָאװעג רע זיא 1777 ןיא .טדָאטשסטרובעג ןייז ןופ עטימָאק ערענָאיצולָאװער

 רעבָאטקָא ןיא ןוא ַאישדרָאשד ןופ רעטילימ איד רַאפ לַארענעשד-ירעסימָאק

 ַאניײלָארַאק הטוַאס ןופ ירעסימָאק יטויּפעד ןרָאװעג רע זיא רהָאי ןעדנענלָאפ ןופ

 טָאה :עעמרַא עשיטירב איד איוו םעדכָאנ טפַאשנעגנַאפענ ןייז .ַאישדרָאשד ןוא

 -עב איד ןוא ,טייקמַאזקרעמפיוא ?עיפ ןעניוצעגוצ טָאה הַאננַאװַאס טצעזעב

 -ענ עלַאקָאל איד ןופ ?עטיּפַאק ןעטנַאסערעטניא ןַא טעדליב ןופרעד גנוביירש

 עכלעוו ,איפלעדַאליפ ןיא לַאטפעש טניישרע 1782 ןיא .טייצ רענעי ןופ עטכיש

 -עלּפ ןוֿפ ןעפָאלטנַא ןענייז סָאװ ןעטָאירטַאּפ רַאפ טלקמ ריע ןַא ןעוועג ןַאד זיא

 זיא רע ןוא ,רעדנעלגנע איד ןופ דנעה איד ןיא ןעלַאפעגניירא ןענייז סָאװ רעצ

 ,לארשי הוקמ ןעשיינערגנָאק איד ןופ רעדנירג איד ןופ רענייא ןרָאוװעגנ ןעטרָאד

 ןעגעירקעג ןערעיציפָא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ רע טָאה רהָאי ןעדנעגלָאפ םעד ןיא
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 ןופ טייצ רעד ןיא טסנעיד רַאפ גנוניולעב סלַא ַאישדרָאשד ןיא דנַאל קיטש ַא

 איד ןופ רעדנירגנ איד ןופ רענייא ןעוועג (1780) רעטעּפש זיא רע .המחלמ רעד

 -רעּפרעק עטסניטכיוו איד ןופ ענייא רעטציא ךָאנ זיא עכלעוו יטעיײסָאס ןָאינוי

 עהירפ איד טימ ןעדנוברעפ גנע ךיוא זיא ןעמָאנ ןייז ; הַאננַאװַאס ןיא ןעטפַאש

 ,סטייטס דעטיינוי ןיא יירערעיומ-יירפ ןופ עטכישעג

 -יוא ןעבָאה הַאָאנ לעונַאמ יכדרמ רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד ןוא לַאטפעש

 דלענ ןעמוס עסיורג ןענָארטענייב ךיוא עעמרַא רעד ןיא טסנעיד רעייז רעפס

 ,ןעמוס עדנעטיידעב ןעבעגעג ךיוא ןעבָאה ןעדיא ערעדנַא .ןָאיצולָאװער איד רַאפ

 רעד ףיוא .טביולרע ןעבָאה ןעלטימ ערעייז איוו רהעמ טעמכ ייז ןופ עכנַאמ

 ןעניפענ עפליה עכילטייצ ןוא עלָאפהטרעוװ ןעבעגענ ןעבָאה סָאװ איד ןופ טסיל

 ןוא סעזָאמ קַאזייא ,סנָאייל לאומש ,יַאויל ןַאמייה ,יַאוויל ןימעשדנעב ךיז

 .סבָאקיישד ןימעשרנעב

 עֶלַא ענעי איוו רהעמ ןעבעגעג טָאה רעכלעוו ןַאמ ןייא ךָאנ ןעוועגנ זיא סע

 ןוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ סעלַא טעמכ ןעבעגעגקעװַא טָאה רעכלעוו ,ןעמַאזוצ

 ןעמוס עסיורג איד ןענעירקענקירוצ ןעוו ןעבָאה םישרוי ענייז טינ ןוא רע טינ

 ןעוועג זיא ןַאמ רעזעיד .גידלוש ןעבעילבעג םהיא זיא ןָאיצַאנ עיינ איד סָאװ

 ןיא ,ןעסיירּפ ןופ ?ייהט ַא רעטציא ,ןעלױוּפ ,ַאסיל ןיא .בעג) ןָאמָאלַאס םייח

 -רהַאו טָאה רע .(1789 רַאונַאי ןעטסקעז םעד ַאיפלעדַאליפ ןיא .שעג ;0

 רע לייוו ,ַאקירעמַא ךָאנ ןעמוקעג זיא רע רעדייא טרעדנַאוװעג ?עיפ וי לנייש

 ןוא שיליוּפ רעסיוא ,שינעילַאטיא ןוא שיזעצנַארפ ,שטייד ןעדייר טנעקעג טָאה

 ןיא סינטנעק עזעיד ןענעירקעג טָאה רע זַא ןעקיש טינ ךיז טזָאל סע ןוא ,שיסור

 ךיז טָאה רע .טייצ רענעי ןיא לעטדעטש עשילוּפ ַא ןיא ןעדיא ַא ןופ זיוה איד

 סעזָאמ ןופ רעטכָאט איד ,לחר טעהטַארייהענ טָאה ןוא קרָאי וינ ןיא טצעזעב

 -עב ןעבָאה רעדנעלננע איד ןעוו .סקנַארפ בָאקיישד ןופ רעדורב ַא ,סקנַארפ .ב

 סלַא ןעגנַאפעג ןרָאוװעגנ ןעמונעג רע זיא 1776 רעבמעטּפעס ןיא קרָאי וינ טצעז

 טָאה ןעמ ןעוו .טייצ עגנַאל ַא ןעסעזענ זיא ןוא ,ןָאיּפש רעשינַאקירעמַא ןַא

 -יא םהיא ןעמ טָאה ןעכַארּפש ענעדעישרעפ ןעדייר ןעק רע זַא קט

 םהיא טָאה רעכלעוו רעטסייה לַארענעג (ןעשיסעה) ןעשטייד םעד וצ ןעבעגעגרעב

 -ערג איד טצונעב טָאה ןָאמָאלַאס .טנעמטרַאּפעד טַאירַאסימָאק ןיא טגיטפעשעב

 ןוא עשיזיוצנַארפ תובוט ןָאהט וצ ןענעירקעג טָאה רע סָאו טייהיירפ ערעס

 םעד .ןעפיולטנַא ןעפלָאהעג ייז ןופ עכנַאמ טָאה ןוא ,ענעגנַאפעג עשינַאקירעמַא

 טצעזעב ךיז טָאה ןוא קרָאי וינ ןופ ןעפָאלטנַא ןיילא רע זיא 1778 טסוגיוא ןעמ1

 רעלדנעה רעטנענימָארּפ ַא ןרָאװעג דלַאב ןעטרָאד זיא רע .ַאיפלעדַאליפ ןיא
 ןעגנוהיצעב עכילטפעשעג עמיטניא טַאהעג טָאה ןוא ןערעיּפַאּפ-הטרעװ ןופ
 עשינַאקירעמַא איד ןופ רעיסנַאניּפ םעד (1734--1806) סירָאמ טרעבָאר טימ
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 איד רַאפ סנַאניפ ןופ טנעדנעטניארעּפוס ןעוועג זיא רעכלעוו (*ןָאיצולָאװער

 רעקורב רעד ןרָאװעג ךיוא זיא רע .1781--84 ןערהָאי איד ןיא סעינָאלַאק

 רעדָא רערושזערט רעד ןוא לוסנָאק ןעשיזיוצנַארפ ןופ רעלטימרעפ-דלעג רעדָא

 -ַאו ןעפלעה ןעמוקעג זיא עכלעוו עעמרַא עשיזעצנַארפ איד ןופ רעטסיימצַאש

 ןעטדנַאזעג ןעשיזעצנַארפ םעד ןופ טנעגַא רעלעיצנַאניפ רעד ןוא ,ןע'ןָאטגניש

 ענעדעישרעפ עזעיד ןיא .ןרעצול ַאל עד עילַאװעש ,סטייטס דעטיינוי ןיא

 זיא רע ןוא דלעג ןעמוס עסיורג דנעה ענייז ךרוד ןעגנַאנעגכרוד ןענייז ןעגנולעטש

 ,ַאקירעמַא דרָאנ ןופ קנַאב איד ןיא רָאטיזַאּפעד רעגיצנייא רעטסערג רעד ןרָאװעג

 -ענַאט ַא טרהיפעג טָאה רעכלעוו ,רעטצעל רעד .טעדנירגעג טָאה סירָאמ עכלעוו

 -ַאס עכלעוו ןיא ןעגנולדנַאה עכילטפעשעגנ גיצבעיז-ןוא-ףניפ טנָאמרעד ,ךוב

 -נוזייוונא רעדָא ןערעיּפַאּפ-הטרעוװ ןופ ףיוקרעפ םייב טרירוגיפ ןעמָאנ ס'ןָאמָאל

 ננוריגער עגנוי איד ןופ טידערק רעד עכלעוו ךרוד ,רעצעלּפ ערעדנַא ףיוא ןעג

 רעד ןעוועג טעמכ זיא ןָאמָאלַאס .טייצ רענעי ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעגפיוא זיא

 איד .טגיטפעשעב קעווצ ןעזעיד רַאפ טָאה סירָאמ ןעכלעוו טנעגַא רעגיצנייא

 -עג טָאה ךיירקנַארפ ןופ רעטנהעצכעז רעד סיאול גינעק סָאװ רעדלעג עטסיימ

 -עג טָאה ןעמ סָאװ ןעמוס איד ןוא ןָאיצולָאװער עשינַאקירעמַא איד רַאפ ןעבעג

 .דנעה ס'ןָאמָאלַאס ךרוד ןעגנַאנעגכרוד ןענייז דנַאלָאה ןיא טגרָאב

 ןופ עטייל עטנענימָארּפ עלעיפ רלענ טימ ןעפלָאהעגסיוא ךיוא טָאה רע

 (1782 ,21 טסוגיוא) ףעירב ַא ןיא טביירש ןָאסידעמ סמיישד .טייצ רענעי

 עשביה ַא ןופ ןיוש בעל ךיא" : םייה רעד ןופ דלעג טרעדָאפ רע ןעכלעוו ןיא

 -קעמ-רלעג ןעשידיא ַא ,ןָאמָאלַאס םייח ןופ טסנוג איד ןופ רענָאיסנעּפ סלַא טייצ

 -לעוו ןַאמ רעד טביירש רהָאי ןעבלעז םעד ןופ רעבמעטּפעס ןעט80 םעד ."רעל

 איד" :סטייטס דעטיינוי ןופ טנעדיזערּפ רהָאי טכַא ןעוועגנ רעטעּפש זיא רעכ

 זיוה עפָאק איד ןעבענ טירטס טנָארפ ןיא דניירפ םעניילק רעזנוא ןופ טייקסטוג

 -עגנַא טינ רהעז רימ זיא סע רעבָא ,עטסנרע סָאד ןופ רימ טצישעב (ןָאמָאלַאס)

 ןייק ןעמהענ טינ לַאפ ןייק ףיוא ?יוו רע ?ייוו ,ןעדנעוו וצ םהיא וצ ךיז םהענ

 זַא דלענ רַאפ ןעטנעצָארּפ עכיוה עכלעזַא רעטציא ָאד טסייר ןעמ .גנוניולעב

 םוצ סע ןעכיורבעג עכלעוו איד ןופ רונ ןעמהענ סָאד ףרַאד ןעמ זַא טקנייד רע

 יירפ רע טגרָאב הטיונ ןיא זיא רעכלעוו טָאנעלעד א וצ רעבָא .ןערילוקעּפש

 רעטמהירעב רעטייווצ ַא ,(1742--98) ןָאסליװ סמיישד ."עסַאק-טַאווירּפ ןייז ןופ

 רעכלעוו ,(1819 ַאיפלעדַאליפ ןיא .שעג ;1742 םַאדרעטסמַא ןיא .בעג) יַאװויִל ןרהא (*

 ןעועג זיא ,טייקגיגנייהבַאנוא רַאפ המחלמ רעיײז ןיא סעינָאלַאק איד ןעפלָאהעג לעיפ ךיוא טָאה

 איד .עינעװליסנעּפ ןיא ןעגנומהענרעטנוא ענעדעישרעפ ןיא סירָאמ טרעבָאר ןופ ףתוש א

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,עינעװליסנעּפ ,יטנואק רעטנעס ןיא (גרובסנרהא) גרובסנַארייא טדָאטש

 ,יַאװויִל :לעקיטרַא עידעּפָאלקיצנע עשידיא העז) .םהיא ָּךָאנ ןעמָאנ םעד טָאה ןוא יַאװיל ןופ

 (.ןרהא
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 ןעוועג לָאמ סעכנַאמ ןיא רעכלעוו ,סערגנָאק ןעלַאטנעניטנָאק םוצ טַאגעלעד

 ןעשידיא ןייז ןופ עפליה איד ןהָא זַא ךיוא טלייצרעד ,טַאקָאװדַא ס'ןָאמָאלַאס

 -ענ רע טלָאװ "טַאקילעד ןוא ניהטומסיורג ןרָאװעג ןעבעגעג זיא סָאװ" דניירפ

 .טסנעיד ןעכילטנעפע ןופ ןעהיצ וצ קירוצ ךיז ןעגנואווצעג ןעוו -

 ,טלַא רהֶאֹי גיצרעיפ-ןוא-םניפ ,גנולצולּפ ןעברָאטשעג זיא ןָאמָאלַאס םייח

 ןעמענ איד טימ רעדניק עקניניילק ייווצ טימ הנמלא ןַא ןעזָאלעגרעביא טָאה ןוא

 ןעזעיוועג טָאה ןענעמרעפ ןייז ןופ רַאטנעװניא רעד .מ םייח ןוא (לאקזחי) לעיקעזע

 שטָאח ןוא ,רַאלָאד 820,000 איוו רהעמ גנורינער איד טגרָאבעג טָאה רע זַא

 ,ןעבעילבעג םהיא ןופ זיא סָאװ סעלַא טעמכ ןעוועג ןענייז ןעגנוזייוונָא-דלוש עזעיד

 םישרוי ענייז סָאװ ןעננוגניירטשנָא עֶלַא .ןרָאװעג טלהָאצעב טינ לָאמנייק ייז ןענייז

 סע סָאװ ןעלהָאצעב לָאז סערגנָאק רעד טכַאמענ רעטעּפש ןעבָאה רעגלָאפכָאנ ןו

 איד רַאפ גנונעקרענַא ןופ ןעכייצ ַא ןעבעג שטָאח רעדָא ,טמוקעג םהיא טָאה

 -עג טינ רעטציא זיב ןענייז ,סעינָאלָאק איד טעטסיילעג טָאה רע סָאװ עטסנעיד

 . ךיירגלָאפרע ןעוו

 ןעטייהנעגעלעגנַא ןיא ?ײהטנַא ןעניטעהט ַא ןעמונעג ךיוא טָאה ןָאמָאלַאס

 איד ןופ רענייא ןעוועגנ זיא ןוא ,ַאיפלעדַאליפ ןיא עדניימעג עשידיא איד ןופ

 רע זיא 1784 ןיא .לארשי הוקמ ןעשייגערגנָאק איד ןופ רעדעילגטימ עטשרע

 ךילניײשרהַאװ ,ןייארעפ ןעניטעהטלהָאוו ןעשידיא ַא ןופ רערושזערט רעד ןעוועג

 .טדָאטש רענעי ןיא רעטשרע רעד

 -לַאהעג טָאה ןוא קרָאי וינ ןיא טנהָאוװעג טָאה ןָאמָאלַאס .מ םייח ןהָאז ןייֵז

 ןופ טייצ רעד ןיא טירטס טנָארפ ןיא ןעליוק ןוא רעװלוּפ ןופ טפעשענ ַא ןעט

 ,ַאמַאבַאלַא ,ליבָאמ ןיא .בעג) ןָאמָאלַאס םַאיליװ .18898 ןיא רעייפ ןעסיורג

 .ןָאמָאלַאס םייח ןופ לעקינייא-רוא ןַא זיא ,קרָאי וינ ןופ (2



 13 לעטיּפַאק

 .ןעדיא איד ןוא ןָאטננישַאװ ; עדניימעג רע'טרָאּפוינ ןופ גנַאגרעטנוא רעד

 עדניימעג עשידיא עגיטרָאד איד זַא טכַאמ טרָאּפוינ וצ טפַאשדנייפ ערעדנָאזעב ס'דנַאלגנע
 ערהיא טלַאה דנעלייא דוָאהר ןופ ילבמעסַא לַארענעשד איד -- רעטנוא טהעג

 ןעביירש 'סאסיוס סעזָאמ -- לוש רע'טרָאּפוינ עשירָאטסיה איד ןיא ןעגנוציז

 -ערּפ םעד ןוא טרָאּפוינ ןופ ןעדיא איד ןופ ןעמָאנ ןיא ןָאטגנישַאו וצ

 -ערגנָאק עשידיא איד וצ ףעירב ס'ןָאטגנושַאװ -- טרָאװטנַא ס'טנעדיז

 ,ַאיפלעדַאליפ ןופ סנעשייגערגנָאק איד וצ ןוא ,ַאישדרָאשד ,הַאננַאװַאס ןופ ןעשייג
 .ןָאטסלרַאשט ןוא דנָאמשטיר ,קרָאי וינ

 ס'טרָאּפוינ וצ עדנע ןַא טכַאמעג מָאה ןָאיצולָאװער איד ןופ ךורבסיוא רעד

 ן'ףיוא עגַאל רהיא .טדָאטש-לעדנַאה ַא סלַא טייקסיורנ רהיא וצ ןוא םוהטכייר

 ,לעדנַאה רהיא ןופ גנולקיווטנע איד רַאפ גיטסניג ױזַא ןעוועג רעהירפ זיא סָאװ םי

 ןעדעי איוו ןעפיירגוצנָא רעטכייל ןעוועג רהיא זיא סע זַא טכַאמעג רעטציא טָאה

 -הָאוװונייא ערהיא .ַאקירעמַא דרָאנ ןיא טייקניטכיוו רעכיילנ ןופ ץַאלּפ רעדנַא

 לייוו ,דנַאל-רעטומ איד ןופ ןרָאצ םעד טציירעגפיוא סרעדנָאזעב ןעבָאה רענ

 איד ןעגעג ןעלעטש וצ ךיז רעצעלּפ עטשרע איד ןופ ענייא ןעוועג זיא טרָאּפוינ

 ןיהַא זיא סָאװ ףיש-סגעירק עטנעפַאוװעב ַא ןענערברעפ טימ גנוריגער עשיטירב

 ןעטכיר טנעקעג טינ ךיז טָאה איז .רעייטש ןעטסַאהרעפ ַא ןענָאמפיוא ןעמוקעג

 עשיטירב דנעזיוט טכַא ןעוו ,ןעגעירקעג טינ ךיוא סע טָאה ןוא סינעהעזנייא ףיוא

 ניצכַא טרעדנוה רעיפ .1776 ןיא טצעזעב רהיא ןעבָאה ןעטַאדלָאס עשיסעה ןוא

 איז ןוא ,ןרָאװעג טריניאור זיא ?עדנַאה רהיא ,ןרָאװעגנ טרעטשוצ ןענייז רעזייה

 ,ּפַאלק ןעזעיד ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעגנ טינ לָאמנייק ןניז ןעכילטפעשעג ַא ןיא זיא

 איוו רערעווש ְךָאנ רשפא רענהָאװנייא עשידיא איד ןעפָארטעג טָאה רעכלעוו

 .ערעדנַא

 ןרָאװעג ןעסָאלשענ זיא לוש איד ,ןרָאװעג טיירּפשוצ זיא עדניימעג איד

 זיא רע ואוו ַאקײמַאשד ןיא עילימַאפ ןייז טימ קעװַא זיא ָארוט קחצי 'ר ןוא

 לעיפ רהעז טָאה רעכלעוו ,ץעּפָאל ןרהא ,17892 ןיא טיוט ןייז זיב ןעבעילברעּפ

 עטנענימָארּפ עטסיימ איד ןופ גנוטיילגעב ןיא זיא ,ןברוח םעד ןופ ןערָאלרעּפ
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 טייהנעזעונַא רעייז ןוא ,סטעסושטַאסַאמ ,רעטסייל ךָאנ קעװַא טרָאּפוינ ןופ ןעדיא

 -נַא .ץַאלּפ ןעזעיד ןופ גנולקיווטנע איד ףיוא גנוקריוו עגיטסניג ַא טַאהעג טָאה

 דנייפ רעד ןעוו .רעצעלּפ ערעדנַא רעדָא ַאיפלעדַאליפ ךָאנ קעװַא ןענייז ערעד

 םעד טכַאמעג בורח טָאה רע איוו םעדכָאנ 1779 ןיא טרָאּפוינ ןופ סױרַא זיא

 עטלעגָאװרעפ איד ןעבַאה ,קעהטָאילביב רהיא ןעמונעגטימ טָאה ןוא ;עּפַאה

 לַארענעשד איד ןעוו .ןערהעק וצ קירוצ זייווכעלסיב ןעביוהעגנָא ךיז ןעטָאירטַאּפ

 -רעפ רעדעיוו לָאמ ןעטשרע םוצ ךיז טָאה דנעלייא דוָאהר טייטס ןופ ילבמעסַא

 איד ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעג ןעגנוציז איד ןענייז (1780 רעבמעטּפעס) ,טלעמַאז

 -ָאק איד ןופ עּפורג ַא ןופ רענייא ןעוועג זיא ץעּפָאל ןרהא .לוש עשירָאטסיה

 ךֶאנ קירוצ ןעמוק וצ נעוװו ן'ףיוא סױרַא ןענייז עכלעוו רעטסייל ןופ עינָאל

 זיא רעּפרעק ןייז ןוא ,געוו ן'ףיוא ןרָאװענ ןעקנורטרעד זיא רע רעבָא ,טרָאּפוינ

 .טרָאּפוינ ןופ םלוע תיב ןעטלַא םעד ףיוא ןרָאװעג טגידרעעב רעטעּפש

 .ןעבעילבעג טינ גנַאל ןעטרָאד ןענייז ןעמוקעגנקירוצ ןענייז סָאװ איד ךיוא

 -ָאווער איד ךָאנ לעדנַאה ןופ טקנוּפלעטימ רעטסערגנ רעד ןרָאװעג זיא קרָאי וינ

 רענייא קעװַא ןיהַא ןענייז טרָאּפוינ ןופ עטיילפיוק עניטכיוו איד ןוא ןָאיצול

 -ַאס ןוא ןָאטסלרַאשט ,איפלעדַאליפ ךָאנ קעוַא ןענייז עכנַאמ .ןערעדנַא םעד ךָאנ

 ,טייצ עסיוועג ַא רַאפ טריטסיזקע ךָאנ עדניימעג איד טָאה ְךָאד .הַאננַאװ

 ,1790 טסוגיוא ןיא טרָאּפוינ טכוזעב טָאה ןָאטגנישַאו טנעדיזערּפ ןעוו ןוא

 -לָאפ טקישעג םהיא ןעדיא עניטרָאד איד ןופ ןעמָאנ ןיא סַאסייס סעזָאמ טָאה

 : טפירשוצ עדנעגנ

 טימ ריד רַאפ ןעמוק וצ םהרבא ןופ םַאטש ןופ רעדניק איד ביולרע -- :ררעה
 -רעפ ענייד ןוא ןָאזרעּפ ןייד רַאפ גנוטכַאכיוה ןוא עבעיל ןופ ןעלהיפעג עטסכילצרעה
 םענעמָאקליוװ סלַא ןעמהענוצפיוא ריד רעגריבטימ ערעזנוא ןהעטשוצייב ןוא ,עטסנעיד
 .טרָאּפוינ ןיא טסַאג

 -עג ןוא טייקגיריווש ןופ געט ענעי ןָא ןעגינעגרעפ טימ ךיז ןרעניארע רימ
 הנכס איד ןופ ךלמה דוד טעטערעג טָאה רעכלעוו לארשי ןופ טָאג רעד ןעוו ,רהַאפ
 ךיז ןעיירפ רימ ןוא ,טכַאלש ןופ גָאט םעד ןיא ּפָאק ןייד טצישעב טָאה ,דרעווש ןופ
 -לעיפ םעד ןופ ןעצרַאה ןיא טהורעג טָאה רעכלעוו טסייג רעבלעז רעד זַא ןעקנייד וצ
 רעהעטשרָאפ רעד ןייז וצ טייקגיהעפ איד ןעבעגעג םהיא טָאה ןוא לאינד ןעטבעילעב
 רעמיא טעוו ןוא רעטציא טהור ,עירעּפמיא עשינָאליבַאב איד ןופ ןעצניווָארּפ איד ןופ
 רעטסכעה סלא ןעטכילפ ערעווש איד ןעליפרע וצ ןעפלעה ריד טעוו ןוא ריד ףיוא ןעהור
 .סמייטכ עזעיד ןופ רעטמַאעב

 ןופ עטכער ערַאבצעשנוא איד טָאהעג טינ רעהַא זיב ןעבָאה רימ איו יוזַא
 וצ טייקרַאבקנַאד ןופ להיפעג ןעפעיט ַא טימ -- רעטציא רימ ןעהעז ,רעגריב עיירפ
 -עגפווא זיא סָאװ גנורעיגער ַא -- סעלַא טכַאזרוארעפ רעכלעוו טָאג ןעגיטכעמלַא םעד
 יוצ רהוא טינ טיג עכלעוו גנוריגער ַא ,קלָאפ ןופ טעטסעיַאמ איד ךרוד ןרָאװעג טיוב

 יעלַא וצ טיג עכלעוו רעבָא ,ןעגנוגלָאפרעפ וצ עפליה רהיא ןוא םזיטַאנַאפ וצ גנומיטו

 -עב עכלעוו ,םוהטרעגריב ןופ טייהרעכיז ןוא טייהיירפ-סנעסיוועג גיהטומסו
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 ןעכיילג ַא ,עכבַארּפש רעדָא ןָאיצַאנ ןייז ןופ דיישרעטנוא ןהָא םענייא ןעדעי טעטכַארט

 גנוגינייארעפ עטיירב ןוא עסיורג עזעיד .ענושַאמ-סגנוריגער עסיורג איד ןופ לייהט
 ןעיורטוצ ןעגיטייזנעגעג ,עבעיל-ןעשנעמ ףיוא טעדנירגעג זיא עבלעוו ,סטייטס ןופ

 םעד ןופ טייברַא איד סלַא ןערעוו טנעקרענַא זנוא ןופ זומ ,דנעגוט רעכילטנעפע ןוא

 -נויא איד ןעשיווצ ןוא לעמיה ןופ ןעעמרַא איד רעביא טשרעה רעכלעוו טָאג ןעסיורג

 .טוג ןייז וצ סיוא טהעז םהיא סָאװ טוהט ןוא ,דרע רעד ןופ רענהָאװ

 איד ףיוא טלַאה רעכלעוו 'ןימוי קיתע" םעד וצ קנַאד ַא ףיורַא ןעקוש רימ

 ןעסינעג רימ סָאװ טייהיירפ עזעיגילער ןוא עכילרעגריב ןופ תוכרב איד רַאפ ,ןעשנעמ

 רעכלעוו ךאלמ רעד וַא םהיא ןעטעב ןוא ,גנוטלַאוװרעפ עדלימ ןוא עכיילג ַא רעטנוא ָאד

 דנַאל םענעכַארּפשרעּפ םעד ןיא רבדמ םעד ךרוד ןרעטלערָאפ ערעזנוא טרהיפעג טָאה

 ןעזעיד ןופ ןערהַאפעג ןוא ןעטייקגיריווש עלַא ךרוד ןערהיפכרוד גידענג ריד לָאז

 ןוא ןערהָאי טימ לופ ,עשוהי איוו יוזַא ,טסעוו אוד ןעוו ןוא ;ןעבעל ןעכילברעטש

 ןיא ןערעוו ןעזָאלעגניירא וטסלָאז ,ןרעטלע ענייד וצ ןערעוו טלעמַאזרעפ ,ערהע טימ

 -נוא ןופ םיוב םעד ןוא ןעבעל ןופ רעסַאװ סָאד ןעסינעג וצ ןדע ןג ןעשילמיה
 .טייקכילברעטש

 םינמיס עטפַאהלעפייווצנוא ךיז ףיוא טנָארט רעכלעוו ,ףעירב ןעזעיד ףיוא

 ןופ רעטָאפ רעד טָאה ,שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טסַאפרעפ לענינירַא זיא רע זַא

 : טגלָאפ איוו טרעפטנעעג דנַאל

 .דנעלייא דוָאהר ,טרָאּפוינ ןופ עדניימעג עשידיא איד וצ

 טייהנעדעירפוצ סיורג טימ ןעטלַאהרע בָאה ךיא איוו יוזַא -- :ןעמלטנעשד

 רימ סע טהערפ ,גנוטכַאכיוה ןופ עקירדסיוא טימ לופ זיא סָאװ טפירשוצ רעיוא
 ןעביילב רעמיא רימ טעוו סע זַא ןערעכיזרעפ וצ ךייא טייהנעגעלעג איד ןעבָאה וצ

 ןופ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ןעמָאקליוו ןעכילצרעה םעד ןופ גנורעניארע ערַאבקנַאד ַא
 .טרָאּפוינ טכוזעב בָאה ךיא ןעוו רעגריב ןעסַאלק עלַא

 -ייז עכלעוו ,רהַאפעג ןוא טייקגיריווש ןופ געט איד ןעגעוו ןעגנוטכַארטעב איד

 ןענייז סע זַא ןייוטסואוועב םעד ךרוד סיז רהעמ רעטציא ןענייז ,רעביארָאפ ןיוש ןענ

 רימ ןעוו .טייהרעכיז ןוא דנַאטשלהָאוװ ןעכילנהעוועגנוא ןופ געט ןעמוקעג ייז ךָאנ

 עגיטסניג איד ןופ ךיורבעג ןעטסעב םעד ןעכַאמ וצ טייהזייוו איד ןעבָאה רונ ןעלַאז

 גנוטלַאװרעפ עטכערעג איד רעטנוא רימ ןעזומ ,ךיז ןעניפעג רימ עכלעוו ןיא עגַאל

 .ןָאיצַאנ עכילקילג ןוא עסיורג ַא ןערעוו גנוריגער עטוג ַא ןופ

 ןיילַא ךיז טכער סָאד ןעבָאה ַאקירעמַא ןופ סטייטס ךעטיינוי ןופ רעגריב איד
 ַא ןופ לעיּפשייב ַא טייהשנעמ איד ןעבעגעג ןעבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ןערידיולּפַא וצ
 רהיא ןעלָאז ערעדנַא זַא הטרעוו זיא עכלעוו קיטֹולָאּפ עלַארעביל ןוא עטרעסערגרעפ

 .םייהרעכיז עכילרעגריב ןוא טייהיירפ-סנעסיוועג עכיילג ָאד ןעציזעב עלַא .ןעכַאמכָאנ

 סַאלק ןייא איוו יוזַא ןעדלוד רעדָא ץנַארעלָאט ןעגעוו רהעמ טינ רעטציא טדער ןעמ

 -נייא רהיא טימ טָאה סַאלק רעדנַא ןַא לייוו עטכער עכילריטַאנ ערהיא ןעסָאנעג טלָאװ

 -וצ ןייק עזייוורעכילקילג טיג עכלעוו סטייטס דעטיינוי ןופ גנוריגער איד ;ס'ינעהעז
 רעדעי זַא רונ טגנַאלרעפ ,ןעגנוגלָאפרעפ וצ עפליה ןייק ןוא םזיטַאנַאפ וצ גנומיטש

 לָאז ןוא ,רעגריב רעטוג ַא סלַא ןערהיפפיוא ךיז לָאז ץוש רהיא רעטנוא טבעל רעכלעוו

 ,גנוציטשרעטנוא עגיטפערק ןייז טייהנעגעלעג עדעי ייב ןעבעג רהיא
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 ךייא לָאז ךיא ןעוו טייקגיצרעהנעפָא ןיימ טימ טמיטשעגניוא טינ טלָאװ סע
 ןיומ ןופ גנוניימ עגיטסניג רעייא ןעגינעגרעפ רימ טכַאמ סע טייוו איוו ןעגָאז טינ
 איד ןעלָאז יאולה .טייקגילעזקילג ןיימ רַאפ שנואוו רעקרַאטש רעייא ןוא גנוטלַאוװרעפ
 -רעפ וצרעמיא דנַאל ןעזעיד ןיא ןענהָאװ עכלעוו םהרבא ןופ םַאטש םעד ןופ רעדניק
 רעדעי ןעוו ,רענהָאװנייא ערעדנַא עלַא ןופ ןעליוו ןעטוג םעד ןעסינעג ןוא ןענעיד
 רענייק ןוא םיוב-ןעגייפ ןייז ןוא קָאטשנייװ ןייז רעטנוא טייהרעכיז ןיא ןעציז לָאז
 םידסח עלַא ןופ רעטָאפ רעד לָאז יאולה .ארומ ןייק ןעפרַאװ טינ םהיא ףיוא לָאז
 ןעמעלַא זנוא לָאז ןוא געוו רעזנוא ףיוא סינרעטסניפ טינ ןוא טייקגיטכיל ןעטיירּפשרעפ
 עטמיטשעב ןייז ןיא ךיוא רע לָאז ןוא ,רעיה ךילצינ גנוגיטפעשעב ןייז ןיא ןעדעי ןעבַאמ
 (* גיווע ףיוא ךילקילג ןעכַאמ זנוא ,ןפוא ןייז ףיוא ןוא טייצ

 ןֶאטגנישאוו שדרָאשד

 לוש רע'טרָאּפוינ איד זיא ץנעדנָאּפסעררָאק עזעיד ךָאנ רהָאי םעד ןיא

 ןוא ,ןינמ ןייק ןעוועג טינ רהעמ ןעטרָאד זיא סע ?ייוו ןרָאװעג טכַאמעגוצ

 רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד .,רהָאי טרעדנוה דלַאב ןעסָאלשעג ןעבעילבעג זיא איז

 ןופ רעריסַאק רעד ןעוועג ןערהָאי עלעיפ ראפ זיא רעכלעוו ,סַאסייס סעזָאמ

 -וינ ןיא ןעדיא עטצעל איד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,דנעלייא דוָאהר ןופ קנַאב איד

 טנעכערעג טרעוו ,ןרהא ןופ עפפענ ַא ,ץעּפָאל סעזָאמ .טייצ רענעי ןיא טרָאּפ

 ךיוא זיא רע ןוא ,ןעבעילבענ ןעטרָאד זיא רעכלעוו דיא רעטצעל רעד סלַא

 טָאה ןעמ .1830 ןיא ןעברָאטשעג זיא רע ואוו ,קרָאי וינ ךָאנ ףוס םוצ קעוַא

 רהיא ןעגעוו יי טשעמ עכילטרעצ טימ טרָאּפוינ ןָא טרעניארע גידנעטש רעבָא ךיז

 עניטרָאד איד ןופ טמַאטשענּפָא ןעבָאה סָאװ עכנַאמ ןוא ,טייהנעגנַאגרעפ עסיורג

 לָאז ןעמ זַא תואווצ ערעייז ןיא ןעמיטשעב ןענעלפ ןעילימַאפ עשידיא עלענינירָא

 ןענייז סע זַא ןעזייוו תובצמ .םלוע תיב ןעשידיא ןעטלַא םעד ףיוא ןייז רבקמ ייז

 -וינ ןיא ןיוש זיא סע ןעוו ,1899 רהָאי םעד זיב םירבק ןעמוקעגוצ ןעטרָאד

 ,ָארוט םהרבא .עדניימעג עשידיא ןייק ןעוועג טינ טייצ עגנַאל ַא ןופ טרָאּפ

 ַא ןעזָאלענרעביא טָאה ,ָארוט קחצי 'ר ןופ ןהָאז רעד (18922 ןָאטסָאב ןיא .שעג)

 זיא רענייק שטָאח גנונדרָא רעטוג ןיא ?וש איד ןעטלַאה רעממיא לָאז ןעמ דנָאפ

 ףיוא ןעבענ גנוטכַא לָאז ןעמ טגרָאזרעפ ךיוא טָאה רע ןוא ,ןײרַא טינ ןעטרָאד

 -פיוא טזָאלעג טָאה סנילרָא וינ ןופ ָארוט הדוהי רעדורב ןייז .תורבקה תיב םעד

 רעיוט םענייש ַא טימ תורבקה תיב םורַא טנַאװ םענרענייטש ןעוויסַאמ ַא ןעיוב

 * וצ טכַארבעג ןעטרָאד ךיוא ןעגנַאלרעפ ןייז טיול ,םהיא טָאה ןעמ ןוא ,(1843)

 ָארוט סלַא טסואוועב זיא ךיז טניפעג לוש איד עכלעוו ףיוא סָאנ איד .הרובק

 .קרַאּפ ָארוט סלַא טנַאקעב זיא רעכלעוו קרַאּפ ַא ךיוא טָאה טדָאטש איד .טירטפס

 גידנעטש ןעטרָאד לָאז ןעמ זַא טמיטשעב ךיוא טָאה דנָאפ-ָארוט רעד ךיילנבָא

 "עידעּפָאלקיצנע עשידיא" איד ןיא ךיז טניפעג ףעירב ס'ָאטגנישַאװ ןופ ננודליבבָא ןַא (*
 ,204--08 ןעטייז איד ןעשיווצ ,דנַאב ןעטניינ
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 ,1883 רהָאי םעד זיב ןעסָאלשעג ןעבעילבעג לוש איד זיא ,רעניבַאר ַא ןעטלַאהנָא

 איד ןופ עלעטש איד רַאפ ןרָאװעג טנענרע זיא סעדנעמ .ּפ .א יבבַאר ןעוו

 -עג ןרָאװעג זיא עכלעוו) קרָאי וינ ןופ לארשי תיראש עדניימעג עשיזעגוטרָאּפ

 ןעטרָאד טָאה רע ןוא (תורבקה תיב ןופ ןוא לוש איד ןופ רעמיהטנענייא ךילצעז
 ,1891 רהְאי ןיא ןעברָאטשעג זיא רע זיב טסנעיד-סעטָאג ןעטלַאהעג

 * * לא

 שדרָאשד עכלעוו ףעירב ייווצ ךָאנ ץנעטסיזקע ןיא ןעבעילבעג ןענייז סע

 טקישעג םהיא ןעבָאה עכלעוו ןעדניימעגנ עשידיא וצ ןעבעירשעג טָאה ןָאטגנישַאװ

 -ייא .טפַאשטנעדיזערּפ איד וצ ןרָאוװעג ןעביוהרע זיא רע ןעוו ןעננושניוו-קילג

 ןרָאװעג ןעבעירשענרעטנוא זיא סָאװ סערדַא ןא ףיוא טרָאװטנַא ןַא זיא רענ

 ןעשייגערגנָאק עשידיא איד ןופ ןעמָאנ ןיא טנעדיזערּפ סְלַא לַאטפעש יַאוויל ןופ

 : טנלָאפ איוו זיא ןוא ,הַאננַאװַאס ןופ

 .אישדרָאשד ,הַאננַאװַאס טדָאטש איד ןופ ןעשייגערגנַאק עשידיא איד וצ

 -ַארג איד רַאפ טייקגיטכירפיוא סיורג טימ ךייא קנַאד ךיא -- :ןעמלטנעשד

 סָאװ טמַא םעד וצ גנולהעוורע ןיימ רעביא טקישעג רימ טָאה א סָאװ ןָאיצַאלוט

 -טימ עניימ ןופ שנואוו ןעגימיטשנייא םעד ךרוד ןעטלַאה וצ ערהע איד בָאה ךיא

 רעייא ןעכלעוו ןעיורטוצ ןופ קורדסיוא ןעכילדניירפ םעד רַאפ סרעדנָאזעב ןוא ,רעגריב
 .רימ וצ טָאה ןָאשייגערגנָאק

 טָאה סערדא רעייא ןוא גנולהעוורע ןיימ ןעשיווצ רעבירַא זיא סָאוו טייצ איד
 -ַאיצַאנ רעזנוא ןופ תולעמ איד רעסעב ןעפיירגעב וצ טייהנעגעלעג איד ןעבעגעג רימ

 ערעייא ןעסיוו ןעזָאל רעסעב ןענעק וצ טכילגעמרע ךיוא ךיוא טָאה ןוא גנורעיגער עלַאנ

 טייהנעדעירפוצ ןעקירדסיוא רעכיג ףרַאד ךיא .גנוטלַאוװרעפ ןיימ ןעגעוו ןעלהיפעג

 ןיוש זיא סע איוו םעדכָאנ טמוק טפירשוצ רעייא סָאװ םעד רעביא ןרעיודעב איו
 ןוא גנוריגער איד יירטעג טייז רהיא זַא גנורהַאפרע ךרוד ןעזייוועב וצ םייצ ןעוועג
 .גנורהיפ ןיימ ןופ גנוניימ עטוג ַא טָאה

 טשרעה טייקכילדניירפנעשנעמ ןוא םזילַארעביל ןופ טסייג ַא סָאװ רימ טהערפ סע

 דרע רעד ןופ ןענָאיצַאנ עטרעלקעגפווא איד ןעשיווצ רעה'רפ איוו רהעמ רעטציא
 ןערעוו טעוו טסייג רעזעיד סָאװ ןופרעד ןעצונ ןעהיצ ןעלעוו רעדעירב ערעייא סָאד ןוא

 עלעיפ ןיא סטייטס דעטיינוי ןופ קלָאפ סָאד טָאה עזייוו-רעכילקילג ;טיירּפשרעפ רהעמ

 -לייה רעד .ןָאהטכָאנ ןעלָאז ערעדנַא הטרעוו זיא סע סָאװ עלעיּפשייב ןעזעיוועג עלעפ
 לעיפ ןערעוו טיירּפשרעפ לעפייווצ ענהָא םעוו עלעיּפשייב עזעיד ןופ סולפניוא רעמַאז

 טימ) ןענייז עכלעוו םולש ןופ תוכרב איד גידנעסינעג טעוו קלָאפ סָאד ביוא רעמטייוו
 גנוגידריוורהע טימ ןערהיפפיוא ךיז ,געירק ןיא ןרָאװעג ןענואוועג (טסנוג ןעשילמיה

 .ןעסינפעשעב עבילשנעמ עלַא וצ טַאהטלהָאװ ןוא טייקכילטעג איד וצ

 עגנַאל ַא טימ טָאה עכלעוו טייקכילטעג עדנעוהט-רעדנואוו עבלעז איד לָאז יאולה
 ווז טָאה ןוא ,רעקירדרעטנוא עשיטּפיגע ערעייז ןופ ןעדיא איד םיירפעב קירוצ טייצ
 החגשה רהיא סָאװ טייקכילטעג איד ,דנַאל םענעכָארּפשרעּפ םעד ןיא טאל
 איד ןופ גנודנירג איד ןיא טייצ עטצעל איד ןיא ןהעזעגסיורַא רָאלק יוזַא ךיז טָאה
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 ןופ יוהט איד ןעבעג רעטייװ ייז ,ןָאיצַאנ עגיגניהבַאנוא ןַא סלַא סטייטס דעטיינוו
 ןעלָאז ןענָאיגילער עלַא וצ ןערעהעג עכלעוו רענהָאוװנייא איד זַא ןעכַאמ ןוא ,לעמיה

 'ה סָאוװ קלָאפ םעד ןופ תוכרב עכילטסייג ןוא עכילטלעוו איד ןופ לייהט ַא ןעגעירק
 .טָאג ןייז זיא

 ןצסננישאוו שסדרָאשד

 -ַאליפ ןופ ןעדניימעג עשיריא איד ןופ ןעוועג זיא סערדַא רעטירד רעד

 רעבמעצעד ןעט13 םעד טריטַאד ,ןָאטסלרַאשט ןוא דנָאמשטיר ,קרָאי וינ ,איפלעד

 ףיוא ,ןָאספעסָאשד ?עונַאמ ןופ ןעמָאנ רעייז ןיא ןעבעירשעגרעטנוא ןוא ,0

 : טרָאװטנַא עדנעגלָאפ איד ןעבעגעג טָאה טנעדיזערּפ רעד ןעכלעוו

 עכלעוו ,ןערעדנַא םוצ םענייא ןופ ןעלהיפעג עלַארעביל איד -- :ןעמלטנעשד

 וצ טָאה ,דנַאל סעזעיד ןיא טּפַאשניימעג עזעיגילער ןוא עשיטילָאּפ עדעי ןענעכייצעב
 .ןענָאיצַאנ ןופ עירָאטסיה איד ןיא ןעכיילג ןייק ךיז

 ןערעוו טנעכערעגסיוא טינ ןעק רעכלעוו רצוא ןַא זיא קלָאפ ַאזַא ןופ עבעיל איד
 רעייז ןופ ןעבעגעג ןעבָאה רעגריב-טימ עניימ סָאװ עזייוועב עטלָאהרעדעיוװ איד ןוא

 עטסנייר איד ןעדליב ןעמַאהט עניימ טימ גנומיטשנייא יע ןוא רימ וצ טייהנעבעגרע
 לג ןעכילטלעוו ןיימ ןופ ןעלעווק

 -רַאבקנַאד ןיימ רעדעיוו טקעוורע סערדַא רעיוא 6 א ורדסיוא עכילבעיל איד
 .גנונעקרענַא עטסמרַאװ ןיימ טלַאהרע ןוא טייק

 ּווזַא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעגיטכעמלַא םעד ןופ יי איד ןוא טכַאמ איד

 עטסגיטיג ןייז ןוא ,ןָאיצולָאװער עכייררָאלג עטצעל רעזנוא ןיא ןעזעיוועגסיורַא קרַאטש
 איד ןיא טגייצעגסיורַא רעגינעוו םינ ךיז ןעבָאה ,ןעגעוו םרעזנוא ןופ גנושימניירא

 ןיא .ןעמעלַא רַאפ ךיילג זיא עכלעוו גנוריגער עגיטציא רעזנוא ןופ גנורילבַאטע

 רעביא טשרעהעג .רע טָאה ןעדעירפ ןיא ,דרעווש רעזנוא טרהיפעג רע טָאה געירק

 טימ ןרָאוװעג טרהיפעג זיא עלעפ עדייב ןיא גנוקריווטימ ןיימ .ןעגנוהטַארעב ערעזנוא

 גידלוש ןיב ךיא סָאװ טכילפ איד ןופ ףירגעב םעד טימ ןוא ןעטכיובא עטסעב איד
 .דנַאל ןיימ

 טימ ןרָאװעג טניולעב טוג רעטציא זיב ןענייז ןעטכיובא עניימ איוו יוזא ןוא

 ןענעידרעפ וצ ןעבערטש רעטייוו ךיוא ךיא לעוו ,רעגריב-טימ עניימ ןופ גנומיטשוצ איד
 .גנורהיפפיוא עגיטפניקוצ ןיימ טימ ןופרעד גנוצעזטרָאפ ַא

 טשניוו רהיא סָאװ תוכרב עגיבייא ןוא עכילטלעוו עגיבלעז איד ןעלָאז יאולה

 .ןעדניימעג ערעייא ףיוא ןעהור ,רימ

 ןססטנניש אוו שרדרַאשד
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 .טייקגיגנייחבאנוא ןופ עדָאירעּפ עטשרע איד ןיא תולהק ערעדנַא

 ףיוא טסקַאוו ַאיפלעדַאליפ ןופ הלהק עש'דיא איד -- סַאסיוס ץעדנעמ םושרג יבבַאר

 -נָאק איד ןיא עבָארּפ-סנָאיגילער איד ןעגעג טסעטָארּפ -- המחלמ איד בעילוצ

 טנופ ףניפ הבדנ ַא טיג ןילקנערפ ןימעשדנעב -- עינעווליסנעּפ ןופ ןָאיצומימס
 ךיז טלייהט טנעמעלע רעשיליוּפ-שטייד רעד -- לארשי הוקמ לוש איד ףיוא

 -- יַאוויל סעזָאמ רעטכיר :ןעטַאקָאװדַא עשידיא -- ןענייארעפ עיינ -- ּפָא
 וסריושד וינ --- רעוועלעד ןופ עילימַאפ שוב איד -- סּפיליפ .מ .ה ןַאמסערגנַאק

 ערעדנַא ןוא וכדרמ עילימַאפ איד :ַאנײלַארַאק דרָאנ -- ריישמעה וינ ןוא

 .טצעזעב ןעטשרע םוצ ןעטרָאד ךיז ןעבָאה עכלעוו

 ןעבעירטוצ ןעצנַאנ ןיא טינ זיא קרָאי וינ ןופ הלהק עשידיא איד שטָאח

 -ער איד ןופ ךורבסיוא םעד ךרוד ,טרָאּפוינ ןופ הלהק איד איוו ױזַא ,ןרָאװעג

 איד ןעזָאלרעפ וצ ןעסָאלשעב טייהרהעמ עסיורג ַא ךָאד ןעבָאה ,ןָאיצולָאװ

 ןעט1פ) עעמרַא עשילגנע איד ןופ ןרָאװעג טצעזעב זיא איז רעדייא טדָאטש

 תיראש עדניימעג איד ןופ רעניבַאר רעשיטָאירטַאּפ רעד .(1776 רעבמעטּפעס

 טרָאד .שעג ; 1749 קרָאי וינ ןיא .בעג) סַאסייס ץעדנעמ םושרג יבבַאר ,לארשי

 רעהעטשרָאפ רעגיטסייג רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,(1816 יַאלושד ןעטייווצ םעד

 טייז רעד רַאפ ןעמונעגנָא הירפ ץנַאג ךיז טָאה ,1706 טייז עדניימעג רעד ןופ

 -ענ איד זַא ןענָארטעגייב סנעטסיימ טָאה סולפנייא ןייז ןוא ,סעינָאלָאק איד ןופ

 עעמרַא עשיטירב איד רעדייא לוש רהיא ןופ ןעריהט איד ןעסילשרעפ לָאז עדניימ

 ןעזָאלרעּפ ןַאד ןעבָאה עכלעוו ןעדיא עטסיימ איד .טדָאטש ןיא ןעמוקעגנָא זיא

 רעהירפ זיא ןיילַא סַאסייס יבבַאר ; ַאיפלעדַאליפ ךָאנ קעװַא ןענייז קרָאי וינ

 רעיפ רהעפעגנוא ןעבעילברעפ זיא רע ואוו ,טוקיטקענָאק ,דרָאפטַארטס ךָאנ קעװַא

 -רעד ןענייז עדניימעג עגירעהירפ ןייז ןופ רעדעילנטימ עכנַאמ ואוו ןוא ,רהָאי

 רעבָא ;ַאיפלעדַאליפ ְךָאנ קעװַא ךיוא רע זיא 1780 ןיא .ןעמוקעגנָא ךיוא ךָאנ

 איד ןעוו ,קרָאי וינ ןיא טרהעקעגקירוצ רע זיא ,1784 ,ץרעמ ןיא ,געירק םעד ךָאנ

 -עטש עגירעהירפ ןייז ןעמונרעפ טָאה רע ןוא ןרָאװעג טנעפעעג רעדעיוו זיא לוש

 ,שרעלַאק ַאיבמָאלָאק ןופ עיטסָארט ַא ןרָאװעגנ (1787) רעטעּפש זיא רע .על

 .רעדנירג איד ןופ רענייא סלַא רעטרַאשט םעד ףיוא טהעטש ןעמָאנ ןייז זוא
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 עכלעוו קרָאי וינ ןיא ןעדיא עוויטַאװרעסנָאק ןענופענ ךיז ןעבָאה ךָאד

 -ּפיוהעב איד ףיוא גידנעקוק-טינ ,ןיורק עשילגנע איד טימ ןעטלַאהעג ןעבָאה

 -יא עלַא זַא שָאר ןימַאשדנעב .רד ןעטרהעלעג ןעשינַאקירעמַא םעד ןופ גנוט

 קרָאי וינ ןיא ןעבעילבעג ןענייז עזעיד .סטייטס איד ןיא עלַארעביל ןענייז ןעד

 ןיא לוש ןיא טנעוװַאדענ ןעטייהנעגעלעג עסיוועג ייב ןעבָאה ייז ןופ עכנַאמ ןוא

 רעהעטשרָאפ רעייז .דנעה עשיטירב ןיא ןעוועג זיא טדָאטש איד סָאװ טייצ רעד

 -יפִא רעשיסעה ַא ,ץנוצ רעדנַאסקעלַא ךָאנרעד ןוא ,סַאנָאשד ןָאייל ןעוועג זיא

 זיא ןעשיינערגנָאק איד ןעוו .קרָאי וינ ןיא טצעזעב ךיז טָאה רעכלעוו רעיצ

 -ערּפ ןרָאװעג יאוויל ןַאמייה זיא ,ןָאיצולָאװער איד ךָאנ ןרָאװעג טריזינַאגרָא-ער

 טקישענקעװַא זיא ןָאיצַאלוטַארג ןופ סערדַא ןַא ןוא ,ץַאלּפ ס'ץנוצ ףיוא טנעדיז

 יבבאר .המחלמ רעד ןופ טַאטלוזער םעד ןעגעוו ןָאטנילק רָאנרעװַאנ וצ ןרָאװעג

 -עב ךיז ןעבָאה עכלעוו עכילטסיינ ןהעצרעיפ איד ןופ רענייא ןעוועג זיא סאסייס

 קרָאי וינ ןיא טנעדיזערּפ סְלַא ןָאטגנישַאו ןופ גנורילָאטסניא איד ןיא טגילייהט

 ,1199 ןיא ,קרָאי וינ ןופ רענהָאוװנייא איד ןופ טסיל ַא .1789 ?ירּפַא ןעט20 םעד

 סלַא גנורעייטשעב רַאפ ןרָאװעג טצַאשענּפָא ןענייז ןעגנונהָאו ערעייז סָאװ

 ,סאסייס ןימַאשדנעב ןעמענ איד טעטלַאהטנע רהעמ רעדָא 92,000 הטרעוו

 .טרַאה םירפא ןוא ץנוצ רעדנַאסקעלַא ,ןָאסמַאס ןָאמָאלַאס

 סיורג ױזַא טפלעה ַא לָאמוצ טינ ,ןיילק ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא עדניימעג איד

 ךיז ןעבָאה סע ;עדָאירעּפ ענירעהירפ איד ןיא טרָאּפוינ ןופ הלהק איד איו

 איד ןעוו קרָאי וינ ןיא ןעדיא טרעדנוה ףניפ רהעפעגנוא ןענופעג ןעצנַאג ןיא

 -קַאװעג םַאזננַאל זיא איז רעבָא .ןעננַאפעגנָא ךיז טָאה 1812 רהָאי ןופ המחלמ

 רענעי ןופ ןעמַאטש ןעטלַאטשנַא עשידיא עטשרע איד ןופ עכנַאמ ןוא ,ןעס

 ינַאנרָא זיא ,אשידק הרבח ַא ןופ קעווצ םעד טימ ,םידסח תלימנ הרבח א .טייצ

 ןרָאװעג טעדנירגענ זיא הרות דומלת סעינָאלָאּפ איד ; 1785 ןיא ןרָאװעג טריז

 הלהק איד ןעזָאלעגרעביא טָאה סעינָאלַאּפ רעיימ ןעכלעוו דנָאפ ַא טימ ,1802 ןיא

 -לעז םעד ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא תמאו דסח הרבח איד .רעהירפ רהָאי ַא

 .רהֶאי ןעב

 טייצ רעד ןיא ןעטסיימ םֵא ןענואוועג טָאה עכלעוו הלהק עשידיא איד

 -רעטס ןיא עדייבעג עניילק איד .רעיפלעדַאליפ איד ןעוועג זיא המחלמ איד ןופ

 דלַאב זיא טנעװַאדעג טַײצ רענעי ןיא טָאה ןעשייגערגנָאק איד ואוו יעללַא גניל

 ַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשענפיוא זיא ןינב רעכַאפנייא ןא ןוא ,ןיילק וצ ןרָאװעג

 םעד רַאפ זיא רעכלעוו ,טירטס עטירד ןופ טסעװ ,טירטס יררעשט ןיא ץַאלּפ

 ןעט15 םעד ןרָאװעג טרעייפעג זיא תיבה תכונח רעד .ןרָאװעג טפיוקעג קעווצ



 113 ןַאיצולָאװער איד ךַאנ ַאיפלעדַאליפ

 רעדעילגטימ ןופ טסיל ַא .רעניבַאר סלַא סאסייס יבאר טימ ,1782 רעבמעטּפעס

 -ָארּפ רעד ןוא (* ,ןעמענ 102 טלַאהטנע טייצ רענעי ןיא ןעשייגערגנָאק איד ןופ

 איו רעסערג לעיפ זיא ןעמענ (עשילױוּפ ןוא עשטייד) עש'יזנכשא ןופ טנעצ

 .ןעטייצ ערעהירפ ןופ סטסיל עכילנהע ןיא

 -יא איד ןעניישרע ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא ?וש איד איוו םעדכָאנ רהָאי ַא

 ןיא רעּפרעק רעטריזינַאגרָא ןַא סלַא לָאמ ןעטשרע םוצ ַאיפלעדַאליפ ןופ ןעד

 -ַאר רעד טָאה ,1783 רעבמעטּפעס ןעט23 םעד .גנולדנַאהרעּפ עכילטנעפע ןַא
 ,סרעיימ רשא ןוא ; ןַאהטַאנ ןָאמייס סנרּפ רעד ,סאסייס ץעדנעמ םושרג רעניב

 -ענ רעדָא "דמעמ" ןופ רעדעילגטימ סְלַא ,ןָאמָאלַאס םייח ןוא ץַארג דרַאנרעב

 -עג ךיז ,רעדעירב ערעייז ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ רעייז ןיא ,הטַאר-עדניימ

 -טימ רעדעי זַא גנורעדָאפ איד ןעגעוו עטמַאעב-סגנורעינער איד וצ טעדנעוו

 סע עכלעוו ןיא גנורעלקרע עכילטנעפע ןַא ןעכַאמ לָאז ילבמעסַא איד ןופ דעילג

 -ַאטסעט םעיינ ןוא ןעטלַא ןופ ןעטפירש ענילייה איד" זַא ןענופעגנ ךיז טָאה

 נוצעב ןיא ךיוא ןוא ,"ןָאיצַאריּפסניא עכילטעג ןופ ןרָאװעג ןעבעגעג ןענייז טנעמ

 -עג טרעלקרע זיא סע ןעכלעוו ןיא ןָאיצוטיטסנָאק איד ןופ ?ייהט םענעי ףיוא

 -ליוויצ ןופ ןערעוו טרעדָאפעג לָאז עבָארּפ עזעיגילער רעדנַא ןייק" זַא ןרָאװ

 עזעיד רעטנוא זַא טניילעגרָאפ ןעבָאה ןעדיא איד ."טייטס ןיא עטמַאעב

 -ערטרעפ רעטלהעוורע ןַא ןערעוו וצ ןופ ןעסָאלשעגסיױוא דיא ַא זיא גנומיטשעב

 רעבָא ,רעטמע ךָאנ טינ ךיז ןענָאי ייז זַא טרעלקרע ןעבָאה ייז .קלָאפ ןופ רעט

 -טימ וצ טכערנוא ןַא ןוא ,עדנעסַאּפנוא ןַא זיא גנומיטשעב איד זַא ןעביולג ייז

 איד ןופ טייז רעד וצ יירטעג ןעוועג רעמיא זיא עכלעוו עטקעס ַא ןופ רעדעילג

 םעד טכַאמעג ךיילג טינ טָאה טפירשוצ איד זַא סיוא טהעז סע .רענַאקירעמַא

 ןעקריוו וצ סולפנייא ןַא טַאהעג סיוועג טָאה איז רעבָא ; קורדנייא ןעטשניוועג

 ןָאיצוטיטסנָאק איד ןיא ןערעוו טרעדנעעגמוא ףוס םוצ לָאז עבָארּפ עזעיד זַא

 .עינעווליסנעּפ טייטס ןופ

 ןופ איפלעדַאליפ ןיא ןרָאװעג ןעמונרעפ זיא סאסייס יבבַאר ןופ ץַאלּפ רעד

 ןעוועג רעהירפ זיא רעכלעוו ,(1811 רעבמעטּפעס .שעג) ןהכ לאפר בקעי .ווער

 זיא ןעשייגערגנָאק איד .קרָאי וינ ןיא ןוא ,עדענעק ,לָאירטנָאמ ןיא ןזח ַא

 ךֶאֹנ רעדעילנטימ להָאצ עשביה ַא ןופ ןערהָאפּפָא םעד ךרוד ןרָאוװעג רעכַאוװש

 -לעוו ןָאמָאלַאס םייח ןופ טיוט םעד ךרוד ךיוא ךילניײשרהַאו ןוא ,געירק םעד

 ןענופעג ךיז טָאה איז ןוא ,םיבדנמ עטסערג ערהיא ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכ

 -עשד איד איוו םעדכָאנ .1788 רהָאי םעד םורַא ןעטייקניריווש עלעיצנַאניפ ןיא

 -וצסיוא ידעטָאל ַא ןעכַאמ וצ עטיב א ןעזעיוועגקירוצ טָאה ילבמעסַא לַארענ

 22 עטייז "1800 רַאפ ַאיפלעדַאליפ ןיא ןעדיא איד" ,ךַאבנעזַָאר קַאלַאּפ ןַאמייה העז (*

 .1583 ַאיפלעדַאליפ ,רעטייוו ןוא
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 -עגסױרַא ןעשיינערגנָאק איד טָאה ,עדייבעג-לוש איד ףיוא תובוח איד ןעלהָאצ

 איד ןעשיווצ .ןעטקעס עֶלַא ןופ רעגריב וצ ףורפיוא םעניימעגלַא ןַא ןעזָאל

 ףורפיוא םענעי ףיוא תובדנ טימ ןעפורענּפָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא-טינ

 (1706--90) ןילקנערפ ןימעשדנעב רעכילברעטשנוא רעד ןענופעג ךיז ןעבָאה

 -עג טָאה רעטשרע רעד ,(1792--96) זיוהנעטיר דיווייד םָאנַארטסַא רעד ןוא

 .ייווצ רעטצעל רעד ןוא טנופ ףניפ ןעבעג

 טקַא ןַא ןעמונעגנָא טייטס ןופ גנובענצעזעג איד טָאה 1790 לירּפַא ןיא

 טנופ טרעדנוה טכַא ןעפַאש וצ עדניימעג עשידיא איד טביולרע טָאה רעכלעוו

 -פעסָאשד לעונַאמ : ןעוועג ןענייז רעטלַאוװרעּפ איד .ירעטָאל ַא ךרוד גנילרעטס

 רַאטסיװ םַאיליװ ,גניטע ןָאמַאלַאס ,סיעה ןָאמָאלַאס ,ןָאייל ןָאמָאלַאס ,ןָאס

 ןענייז ןוא ןעטסירק ןעוועג ןענייז ייוצ עטצעל איד .דלעיפָאד ןהַאשד ןוא

 קעווצ םעד טימ ךילנײײשרהַאו ננוטלַאװרעפ איד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא

 עזעיגילער ערעדנַא ןופ רעדעילגטימ ןופ ןרעוו טציטשעג לָאז טקעיָארּפ רעד זַא

 .ןעטקעס

 ןופ טנעמעלע ןעש'יזנכשא םעד ןופ גנולײהטּפָא עכילדיימרעפנוא איד

 ןייארעפ רעשטייד-שידיא" רעד ןעוו ,1802 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,םידרפס ַאיד

 זיא ,ַאקירעמַא ןיא ןעדניימעג עשטייד עטסעטלע איד ןופ ענייא "םולש ףדור

 ַא ןעגעירקעג טָאה ןוא ןרָאװעג טריזינַאנרָא-ער זיא איז .ןרָאװעג טעדנירגעג

 ףלָאו ןעוועג ןענייז רעניבַאר עטשרע ערהיא ןעשיווצ .1812 ןיא רעטרַאשט

 -צלוז סעזָאמ ,רעוװַאדיװ ירנעה ,ייוװָאליא דרַאהנרעב ,ןַאמּפיל בקעי ,ןימעשדנעב

 .ואר סעזָאמ ןוא רעכַאב

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא עפליה עניטייזנעגעג רַאפ םילוח רוקיב הרבח א

 1819 ןיא .טנעדיזערּפ ןעטשרע רהיא סְלַא ןהכ בקעי טימ ,1813 רעבָאטקָא ןיא

 עשידיא ןופ טפַאשלעזעג עניטעהטלהָאו איד טריזינַאגרָא ןעמַאד ענינייא ןעבָאה

 ץַארג הקבר סימ עכלעוו ןופ ,רעטציא .זיב ְךָאנ טריטסיזקע עכלעוו ,ןעיורפ

 ןיא הקבר ןופ דליב-רוא סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עכלעוו (1781--1869)

 -ייא .ירעטערקעס ןערָאװעג זיא ,"וָאהנעוװייא" גנולהעצרע ס'טאקס רעטלאװ

 איד ןופ ןעמַאטש ןעטפַאשלעזעג סגנוהיצרע ןוא עניטעהטלהָאוו ערעדנַא עגינ

 ןעבעג ןעפלָאהעג ןעבָאה ייז ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ טפלעה עטשרע
 ןופ טייקכילדנירג ןוא טייקטסעפ איד ַאיפלעדַאליפ ןופ עדניימעגנ עשידיא איד

 .סטייטס רעטיינוי ןופ טדעטש עסיורג ערעדנַא ןיא טלהעפ סָאװ ןָאיצַאזינַאגרָא

 ערעדנַא ןיא טירשרָאפ ןרָאוװענ טכַאמענ ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןָאיסעּפָארּפ עשיטסירוי איד רַאפ ןעדיא םעד ןופ טייקניהעפ איד .ןעגנוטכיר

 ןייז איו הירפ ױזַא ןערעוו טצונעב ןוא ןעזיײװסױרַא טנעקעג טינ ךיז טָאה

 ןרָאװעג טעדנעוװועגנָא זיא עכלעוו ,ןיצידעמ רַאפ טייקכילקישעג עטסואוועב-טוג

 טָאה גנולעטשכיילג איוו לענש ױזַא רעבָא .ןעטייצ עטסרעטסניפ איד ןיא וליפַא
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 ,עטרהעלעג-סטכער עשידיא עטוג ןענעישרע ןענייז טייהנעגעלעג איד ןעבענעג

 ןעטַאקָאװדַא סלַא רעצעלּפ עטנענימָארּפ ןעמונרעפ ןעצרוק ןיא ןעבָאה עכלעוו

 ָאװדַא רעדנעריציטקַארּפ רעשידיא רעטסעהירפ רעד .רעטכיר סלַא ךיוא ןּוא

 .שעג) יַאוויל סעזָאמ ןעוועג זיא סייוו ןעמ ןעכלעוו ןופ עינעווליסנעּפ ןיא טַאק
 1778 ןיא קיטקַארּפ וצ ןרָאװעג ןעזָאלעגוצ זיא רעכלעוו ,(1826 יַאמ ןעט9

 ןעריציטקַארּפ וצ טכער סָאד ןעגעירקעג רעטעּפש רהָאי ַא טָאה רעכלעוו ןוא
 רעטמע ענעדעישרעפ ןעטלַאהעג טָאה רע .טייטס ןופ טכירעג ןעטסכעה םעד רַאפ

 טקירטסיד ןופ רעטכיר רעדנעציזרָאפ רעד ןרָאװעג (1822) ףוס םוצ זיא ןוא

 יירד ְךָאנ ןופ סייוו ןעמ .ַאיפלעדַאליפ ןופ יטנוַאק ןוא טדָאטש איד ןופ טרוָאק

 ַאיפלעדַאליפ ןיא אָאְל ןעריציטקַארּפ וצ ןרָאװעג ןעזָאלענוצ ןענייז עכלעוו ןעדיא

 ,1187 ןיא (1831 .שעג) יַאװיל ןָאסמַאס :טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןיא

 ןוא ,1791 ןיא (1844 .שעג) יטנוַאק דנַאלרעבמוהטרָאנ ןופ יַאוויל לאינד

 ןעזָאלעגוצ ןענייז רהעמ דנעצוד ַא .1799 ןיא (1779--18839) סּפיליפ ןַאמגילעז
 ,טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצניינ ןופ טפלעה עטשרע איד ןיא קיטקַארּפ וצ ןרָאװעג

 ,סּפיליפ רעיימ ירנעה ,ןהָאז ס'ןעטצעל םעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ייז ןעשיווצ

 רהָאי גיצנַאוװצ-ןוא-רעיפ ןיא ןוא 1822 ןיא טַאקָאװדַא ןַא ןרָאװענ זיא רעכלעוו

 -נעּפ ןופ טקירטסיד ןעטרעיפ םעד ןעטערטרעפ וצ ןרָאװעג טלהעוורע רעטעּפש

 איד" ,סיַארָאמ .ס ירנעה העז) .סערגנָאק ןעטגיסיירד-ןוא-ףניפ ןיא עינעווליס

 .("ַאיפלעדַאליפ ןופ ןעדיא
 לא 2 לא

 -יירד איד ןופ ענירביא איד ןיא ןעוועג ןַאד ןענייז סָאװ ןעדיא להָאצ איד

 .ןעפרָאוװ-וצ סנעטסיימ ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,ןיילק ןעוועג זיא סעינָאלָאק ןהעצ

 טנהָאוװעג ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ןופ ןעננונכייצרעפ ָאד לשמל ןענייז סע שטָאח

 טריזינַאנרָא טינ ןיא ,1658 איוו הירפ ױזַא רעוועלעד ןיא טלעדנַאהעג רעדָא

 טרעדנוה ייווצ רהעפעגנוא זיב טייטס םענעי ןיא הלהק עשידיא ןייק ןרָאװעג

 עילימַאפ עשידיא ןייא סנעטסעדנימ ןעוועג זיא סע רעבָא .רעטעּפש רהֶאי

 ערהיא ןופ ענינייא ןוא ,ןָאיצולָאװער רעד ךָאנ ךיילנ ,רעוועלעד ,ןָאטננימליװ ןיא

 ןרָאװעג זיא שוב ריווייד ,ףּפמַאק םעד ןיא טגילייהטעב ךיז ןעבָאה רעדעילגטימ

 םעד ןָאטגנימליוו ןיא רערעיומ-יירפ ןופ שדַאל ןָאטגנישַאװ איד ןופ דעילנטימ ַא

 רענעי ןיא רעטמע ענינייא ןעטלַאהעג טָאה רע (*.1784 רעבמעצעד ןעע6

 רעטָאפ רעד ןעוװעג זיא רע .1795 ןוא 1789 ןערהָאי איד ןעשיווצ שדַאל

 -ַאק ןעגירעהירפ ַא ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד זיא רעכלעוו שוב סיאול רָאיַאמ ןופ

 ןעבָאה סע עכלעוו ןופ ייווצ ,ןהיז ערעדנַא יירד ןופ ןוא (100 עטייז) לעטיּפ

 -ילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעט19 ןיא "יירערעיומייירפ ןוא ןעדיא איד" ,םײהנעּפָא העז (*

 עשיריא ןעגעװ ןעטקַאפ עטסיימ איד ןענַאװ ןופ ןעלעווק איד רַאפ 1--94 עטייז "סנעשייק

 .ןעמונעג ןעיײז קרעוװו סעזעיד ןיא רערעיומייירפ
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 *-כַא ןופ רהֶאי ןהעצ עטצעל איד ןיא שדַאל רענעי ןיא רעטמע טָאהעג ךיוא

 -סַאמ רעד ןעוועג זיא (? סעלעּפרַאק) עללעּפַאק ףעזָאי .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצ

 .1199 ןיא שדאל רענעי ןופ טנעדיזערּפ רעדָא רעט

 איד ְךָאנ -- ןעבָאה רענַאידניא איד ואוו ,יסריושד וינ עינָאלָאק איד

 טַאהעג טָאה ,ןעדיא וצ ךילנהע רהעז ןהעזעגסיוא -- ןנעּפ םַאיליװ ןופ גנוניימ

 םעד ףיוא נידנעקוק-טינ ,ןעטייצ עלַאינָאלַאק ןיא ןעדיא ע'תמא גינעוו רהעז

 ןיא .ןערעדנַא ןופ עינעווליסנעּפ ןוא טייז ןייא ןופ ךיז טניפעג קרָאי וינ סָאװ

 -ייא רעטמַאעב רעדעי זַא 1699 ןיא ןרָאװענ טרהיפעננייא זיא יסריושד טסעוו

 ןייז ףיוא ןעניטעטשעב רעדָא ןערעווש זומ טמַא םעד רעביא טמהענ רע רעד

 סוטסירק .סוזעי ןיא ןוא רעטָאפ םעד טָאנ ןיא הנומא טָאה רע" זַא טרָאװ-ןערהע

 -ענלַא ןופ גנורעלקרע איד ןיא זיא יסריושד טסיא ןיא "'. . . ןהָאז ןעגיבייא ןייז

 הנומא טָאה סָאװ" ןָאזרעּפ ַא זַא טקנוּפ רעד ןרָאװעגנ טלעטשעגניירא עטכער עניימ

 ןייק ףיוא לָאמנייק לָאז ןהָאז ןעניצנייא .ןייז ,סוטסירק סוזעי ךרוד טָאנ ןיא

 ."ןעקילָאהטַאק ןופ עמהַאנסיױא איד טימ ...ןערעוװו טניטסעלעב טינ ןפוא

 -בָאּפ" העז) גרעבנעדעירפ .רמ ןופ ןרָאװעג טקרעמעב גיטכיר זיא סע איוו רעבָא !

 טינ טּפיוהרעביא ןעננומיטשעב עזעיד ןענייז ,(86 עטייז 17 דנַאב "סנעשייקיל

 -ענ טינ ןעצנַאג ןיא טעמכ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא ןעגעג ןרָאװעג טלעיצעג

 ,ןעטסיאעהטַא ,ןעדייה ןענעג רונ ,טייצ רענעי וצ עינָאלָאק רעד ןיא ןענופ

 ןעדיא ענייק .עטצעל איד ןענעגנ סרעדנָאזעב ,ןעקילָאהטַאק ןוא עגיביולגנוא

 סייוו ןעמ .ןָאיצולָאװער רעד רַאפ יסריושד וינ ןיא ןרָאװעג טריזילַארוטַאנ ןענייז

 -ָאס ,ןוָאט-סנירג ןיא עיצַאטנַאלּפ רעד ףיוא טנהָאװעגנ טָאה סיעה דיווייד זַא

 ןוא ; ףיוקרעפ םוצ ןעטָאבעגנָא רהיא טָאה רע ןעוו ,1744 ןיא ,יטנוַאק טעסרעמ

 ןופ ןעפָאלטנַא זיא רע זַא טנָאמרעד טרעוו ,דיא רעשידנעלָאה ַא ,יַאוויל סרעיימ

 .ןעדלוש עלעיפ גידנעזָאלרעביא ,1760 ןיא ,יסריושד וינ טסיא ןיא ,ל?יװסטַאּפס

 -עג ַא ןופ רעמיהטנענייא רעד יַאוויל ןַאהטַאנ ןעמָאנ םעד טימ דיא רעדנַא ןַא
 טנָאמרעד טרעוו יסריושד טסעוו ןיא ,יטנוַאק סקעסָאס ,גרובסּפיליפ ןיא טפעש

 דיא ןייא ןעוועג רונ זיא סייוו ןעמ איוו טייוו ױזַא .רעטעּפש ןערהָאי טימ

 רשֲא ,עעמרַא עלַאטנעניטנָאק איד ןיא יסריושד וינ ןופ ןעטַאדלָאס איד ןעשיווצ

 ןינ ןופ יַאויל רשֲא ןעטסואוועב םעד ןופ ?עקינייא ןַא ,סיאול רעדָא יַאוויל

 טנעמיגער ןעטשרע ןיא רעיציפָא-רעטנוא ןַא ןרָאװעג זיא רע .םַאדרעטסמַא

 טעדנירגעג זיא "לַאנריושד יסריושד וינ" רעד .1778 רעבמעטּפעס ןעט12 םעד

 טריטסיזקע טָאה ןוא 1778 ןיא ןעדמעק ןיא סקנַארפ דיווייד ןופ ןרָאװעג

 .רהָאי רעיפ רהעפעגנוא

 "ןעטסירק עשידיא ןופ ןעמָאקכַאנ" ,סמַארבַא ןוא סעזָאמ סעילימַאפ איד

 ןעטנעמוקָאד ןיא טנָאמרעד ןערעוו סָאװ ןעמענ עשידיא טימ עטשרע איד ןענייז

 סמארבַא עילימַאפ איד זַא ןָאיצידַארט ַא ןעוועג ןעטרָאד זיא סע .ריישמעה וינ ןוֿפ



 1ול אנײלָארַאק דרָאנ ןוא ריישמעה וינ

 לארשי ץרא ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו רעדעירב ייווצ .ןופ טמַאטשענ טָאה

 -רַאק-ףיש ַא ,סמַארבַא םַאיליוװ ,רעדעירב איד ןופ רענייא ; דנַאלגנע וינ ךָאנ

 ןוא ,ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןוא םי ןיא ןעלַאפעגניירַא זיא (רעילָאטס) רעטנעּפ

 .סטעסושטַאסַאמ ,ירעבסמייא ןיא טצעזעב ךיז טָאה ,ןהַאשד ,רעטייווצ רעד

 ןעמעוו וצ עטייל ןופ טסיל ַא ףיוא .(/9 עטייז ,ףלע דנַאב "סנעשייקילבָאּפ")

 ןוָאט סטיוועל ןוא וָארָאבסלָאװ ןעשיווצ געוו םעד ףיוא דנַאל ןעבעגעג טָאה ןעמ

 ןופ טייהרעכיז ַא ןעגיילנייא לָאז רעדעי זַא יאנת םעד טימ ,1770 ןיא (יּפיסָא)

 ףעזָאי ךיז טניפעג ,זיוה ַא ןעיובסיוא רהָאי ַא ןופ ףיולרעפ ןיא טעװ רע זַא 0

 -רעד הטרָאװסרעמַאס ןופ יַאוויל םַאיליװ זיא 1777 ןיא .11 רעמונ סלַא יַאוויל

 קַאזייא םהרבא .טנעמיגער ריישמעה וינ ןעטייווצ ןיא טַאדלָאס ַא סלַא טנָאמ

 -עהט ןעוועג זיא ןוא ןָאיצולָאװער רעד ךָאנ הטואמסטרָאּפ ןיא טצעזעב ךיז טָאה

 זַא םהיא ןעגעוו טביירש רעקירָאטסיה רעלַאקָאל ַא ,רערעיומ-יירפ ַא סלַא גיט

 רהעז ןעוועג ןענייז ןוא ןעסיירּפ ןופ ענערָאבעג ןעוועג ןענייז יורפ ןייז ןוא רע"

 טצעזעב ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא עטשרע איד ןעוועג ןענייז ייז .ןעדיא עמורפ

 ןעבָאה ייז איוו גנַאל ױזַא עניצנייא איד ןעבעילבעג ןענייז ןוא הטואמסטרָאּפ ןיא

 זיוה א טיובעג טָאה ןוא ןענעמרעפ םענייש ַא ןעבעילקעגנָא טָאה רע .טבעלעג

 -ייא .רמ ."תבש ןעסָאלשעג ןעוועג רעמיא זיא טפעשעג ןייז .טירטס טייטס ףיוא

 -דרענ ןיא הבצמ ןייז ףיוא ןוא ,1803 רַאורבעפ ןעט15 םעד ןעברָאטשעג זיא קַאז

 ןופ ןרָאװעג טסַאפרעפ זיא סָאו טפירש-בַארג ַא ךיז טניפעג ףָאהדעירפ ןעכיל

 ערענָאיצולָאװער ערעלוּפָאּפ ַא ןופ רעסַאפרעפ רעד ,לעוס .מ .שד טעֶָאּפ םעד

 .טייצ רענעי ןופ דעיל

 (93 עטייז) לעטיּפַאק ןעגירעהירפ ַא ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא סע

 טייצ רעד ןיא ַאנײלָארַאק דרָאנ ןיא ןעדיא ןייק ןעוועג טינ טעמכ ןענייז סע זַא

 -נָאק איד ןיא טקנוּפ םעד ןעגענ טמיטשעג ןעבָאה רעטערטרעפ ערהיא ןעוו

 ןעגעו עגַארפ ןייק םענייק ןעלעטש ןערָאט טינ לָאז ןעמ זַא ןָאיצוטיטס

 .טמַא ןעכילטנעפע ןַא ןעדיילקעב ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע ןעוו ןָאינילער ןייז

 טָאה רעכלעוו 1776 רהָאי ןופ טייטס ןופ ןָאיצוטיטסנָאק איד ןיא טקנוּפ רעד

 רעדָא טָאג ןופ ץנעטסיזקע איד ּפָא טנעקייל רעכלעוו ןָאזרעּפ ןייק" זַא טעטיולעג

 ַא ןעבָאה ןעגעמ לָאז ....ןָאינילער עשיטנַאטסעטָארּפ איד ןופ טײהרהַאװ איד

 ןעקילָאהטַאק ןעגעג טלעיצעג ןעוועג ךילכעזטּפיוה זיא "טייטס ןיא טמַא ןעליוויצ

 .וו .ז .א רענ'דמחמ ,סרעקייווק ,ןעדיא ןעפָארטעב ךיוא סיוועג טָאה סָאד שטָאח

 -ער ןופ ענַארפ איד ןיא טריסערעטניארעפ טקעריד ןרָאװעג טינ ןענייז ןעדיא

 -נהעצניינ ןיא רהֶאי ןהעצ עטשרע איד זיב טייטס םענעי ןיא טייהיירפ עזעיניל

 םעד ןיא ןערעוו ןענופעג טעװ ןופרעד גנוביירשעב איד ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןעט

 -עג טניפעג ןעמ ואוו ,יירערעיומ-יירפ ןופ ןעלַאננַא איד .לעטיּפַאק ןעדנעגלָאפ

 טצעזעב ןעטשדע םוצ ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא איד ןופ ןעמענ איד ךילנהעוו
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 ענייק ןעטלַאהטנע ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןיא רעצעלּפ ענעדעישרעפ ןיא

 -יישד .ףוס םוצ רָאג זיב ַאניײלָארַאק דרָאנ ןופ סעשדַאל איד ןיא ןעמענ עשידיא

 רעד (1838 דנָאמשטיר ןיא .שעג ; 1709 ַאיפלעדַאליפ ןיא .בעג) יכדרמ בָאק

 -לעדַאליפ ןיא .שעג ; 1707 דנַאלשטייד ,ןנָאב ןיא .בעג) יכדרמ סעזָאמ ןופ ןהָאז

 ןופ 10 רעמונ שדַאל לעװסַאק ןָאטסנהַאשד ןופ רעטסַאמ ןעוועג זיא (1781 ַאיפ

 רעדנירג רעד ןעוועג זיא רע .1799 זיב 1797 ןופ אניילָארַאק דרָאנ ,ןָאטנעררַאװ

 טָאה עכלעוו טדָאטש רענעי ןיא רַאנימעס-ןעכדעמ ַא ןופ רעמיהטנענייא ןוא

 יכדרמ דערפלַא רָאיַאמ ,ןהיז ענייז ןופ רענייא .ןעמָאנ ןעטונ ַא רהעז טַאהעג

 -ודַארג טָאה רעכלעוו דיא רעטשרע רעד ןעוועג ךילנײשרהַאו זיא (1804--81)

 (=.טניאּפ טסעוו ןיא עימעדַאקַא עשירעטילימ סטייטס דעטיינוי איד ןופ טריא

 שרַאל וָאגזַאלג דיווייד ןופ דעילגטימ ַא ןעוועג זיא (יטרַאה רעדָא) טרַאה הירכז

 ַא ןעוועג זיא סקַאזייא םהרבא .1199 ןוא 1798 ןיא יטנוַאק וָאגזַאלג ןיא

 ןרהא .1798 ןיא ןָאטננימליװ ןופ 80 רעמונ שדאל ינעמעט .טס ןיא רעטמַאעב

 -ייז סָאװ ןעדיא עטשרע איד ןופ רענייא סלַא טנָאמרעד זיא רעכלעוו סורַאזַאל

 עטשרע איד ןופ רענייא ןרָאװעגנ רעטעּפש זיא ןוא ןָאטגנימליװ ןיא ןעמוקעגנָא ןענ

 זיא ,עינַאּפמָאק ןהַאבנעזייא ןָאדלעװ דנע ןָאטננימליוו איד ןופ ןערָאטקעריד

 -עגנוא ןעוועג ןענייז סע .1803 ןיא שדאל עבלעז איד ןופ דעילנטימ ַא ןעוועג

 -ליוו ןופ סעשדאל איד ןיא רערעיומ-יירפ עשידיא דנעצוד עבלַאה ַא ךָאנ רהעפ

 .טייצ רענעי ןיא יטנוַאק טרָאּפויב ןוא ןרעבוינ ,ןָאטגנימ

 טניפעג יכדרמ ץארג ןופ ,עילימַאפ עשידיא עטנַאסערעטניא עזעיד ןופ גנוביירשעב א (*

 .80--48 עטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטסקעז ןיא ּךיז



 15 לעטיּפַאק

 דרָאנ ןיא ןוא עינישדריוו ןיא טייהיירפ עזעיגילער ןופ עגַארפ איד

 .ַאנײלַארַאק

 --.סטיוטס איד ןופ ןעגנוטכירנייא איד ןופ ןעמעטסוס-דנורג איד ןיא גנורעדנע גינעוו
 ןיא טייהיירפ עזעיגילער ןעגעוו ןָאסרעפעשד ןוא ןָאסידעמ ,י'רנעה קירטַאּפ
 ץעזעג םעד ןופ טייקילנהע איד ףיוא ןָא טוייװ ָאבַארימ ףַארג -- עינישדריוו
 ןעמוקעג זיא ןהָאסלעדנעמ סעזָאמ עכלעוו וצ עסולש איד וצ'עינישדריוו ןופ
 איד ןופ לעקיטרַא רעט32 רעד דנָאמשטיר ןופ ןעשיוגערגנַאק עטשרע איד --
 -- .וװ .ז .א ןעדיא ,ןעקילָאהטַאק ןעגעג ַאנילָארַאק דרָאנ ןופ ןָאיצוטיטסנָאק

 -ויהטרעפ טָאה ילבמעסַא איד ןופ דעילגטימ רעשידיא ַא ,ורנעה בָאקיישד איוו
 ןָאמסַאג רעטכיר איוו -- 1809 ןיא ןעבעילבעג םהיא ייב זיא ןוא ץיז ןייז טניד
 ,ןָאטגנומליוװ ןיא ןעשייגערגנָאק עטשרע איד -- ץעועג םעד טשטייטעגסווא טָאה
 .1808 ןיא גנולעטשכביולג עכילדנע -- .ק .נ

 ןעטסקעז ןיא סטייטס דעטיינוי ןופ ןָאיצוטיטסנָאק איד ןופ גנומיטשעב איד

 ןערעוו טלעטשעג לָאז עגַארפ עזעיגילער ןייק זַא" (יירד ףַארגַארַאּפ) ?לעקיטרַא

 עלעטש-סגנואיורטרעפ רעדָא טמַא ןַא ןעטלַאה וצ ניהעפ םענייא ןעכַאמ וצ

 טקנוּפ ןעזעיד טרעפטנערעפ טָאה ,"סטייטס דעטיינוי ןופ טפַאשרעה איד רעטנוא

 ןופ רעדעי .גנורעיגער עלַאנָאיצַאנ איד וצ טגנַאלעבנָא סָאד איו טייוו ױזַא רונ

 ןרעפטנערעפ טנעקעג טָאה סטייטס עדנעשרעה-טסבלעז ןוא עניגנייהבאנוא איד

 ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ איד שטָאח ,ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא ענַארפ עזעיד

 ןעקניידעג זומ ןעמ רעבָא .טייהיירפ עזעיגילער עלופ ןעמונעגנָא טַאהעג ןַאד ןיוש

 -עג טקעריד טינ ןענייז סטייטס איד ןופ ןעגנוטכירנייא עלַאטנעמַארנופ איד זַא

 -עג טינ רָאג ןענייז ייז ןופ עכנַאמ ןוא ,ןָאיצולָאװער איד ךרוד ןרָאוװעג טרעדנע
 רעדָא ףעירב-יירפ עכילנינעק איד ןענייז עלעפ עכנַאמ ןיא .,ןרָאװעג טרעדנע

 -ָאיצוטיטסנָאק טייטס סלַא ,ןעגנורעדנע עסיוועג טימ ,ןעבעילבעג סרעטרַאשט

 -עג ןענייז "אָאֹל ןעממַאק" רעדָא ץעזעג עלענָאיצידַארט עשילגנע איד ;ןענ

 ןענייז ןעגנורעדנע ואוו ןעדייס ,גָאט ןעניטנייה זיב וליפַא טפַארק ןיא ןעבעילב

 ןופ ןענייז סעינָאלָאק איד .גנובעגצעזעג עלעיצעּפש ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג

 -עדנע עכילדנירג ַא ןעשניוו רעדָא ןעפרַאד ןעלָאז ייז יירפ וצ ןעוועג ןָא גנַאּפנָא
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 ןענייז ייז .ְּךֶאי ןעשיטירב םעד ךיז ןופ ןעפרָאװענּפָארַא ןעבָאה ייז ןעוו גנור

 ,ןָאיצולָאװע ךרוד סערגָארּפ ןופ געוו ןעמַאזגנַאל םעד ףיוא רעטייוו ןעגנַאנעג

 טימ טניטפעשעב ךיז טָאה ערעדעי ,טייקנילענש עבלעז איד טימ עלַא טינ רעבָא

 -רעפ ןעטסיימ םַא ןעוועג ןענייז רענקָאװנייא איד כלעוו ןיא ןעמעלבָארּפ איד

 ןעקנייד וצ ן וועג טינ ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא זיא סע .טריסערעטניא

 איד ןיא ןעמַאזוצ ןעקריוו רעדָא ךַאז עבלעז איד ןָאהט ןעלָאז עלַא זַא םעד ןעגנעוו

 .סטייטס 6 לעצנייא איד וצ ןעגנַאלעב סָאװ ןעטייהנענעלעגנַא ןיא טייצ עבלעז

 רעטומ איד" ,ןָאסרעּפעשד ןופ ןוא ןָאטננישַאװ ןופ טייטס 7 ,עינישדריוו

 -ןָאק עלַאנָאיצאנ איד ןופ סרעסַאפרעפ איד ןופ םייה איד ןוא ,"ןעטנעדיזערּפ ןופ

 עזעינילער ןופ ענַארפ איד ןענעוו ןעלדנַא = וצ רעב טָאה ,ןָאיצוטיטס

 -עיד .,ןרָאװעג טרעלקרע זיא ןעדעירפ איוו םעדכָאנ דלַאב טסנרע ןיא טייהיירפ

 עיינ ַא ןעוו ?ייוו ,עגַארפ עיינ ןייק ןעוועג טינ ךיוא ןַאד וליפא ןיוש זיא סעז

 -ענרָאפ זיא עינָאלָאק איד רַאפ 1776 ןיא ןרָאװענ טכַאמעג זיא ןָאיצוטיטסנָאק

 -עלָאט ןעשיווצ דיישרעטנוא םעד רעביא עטַאבעד עלָאפסננוטיידעב ַא ןעמוק

 -ענ טעטייברַאענסױא זיא עכלעוו עטכער ןופ ננורעלקרע איד .טכער ןוא ץנַאר

 רעדנעציזרָאפ רעד ןעווענ זיא ןָאסיימ ?ענָאלָאק עכלעוו ןופ עטימָאק ַא ןופ ןרָאװ

 טביולנ ןעמ ןעכלעוו ןופ טייהיירפ עזעינילער ןענעוו טקנוּפ ַא ןעטלַאהטנע טָאה

 זיא הסונ רעד .רעסַאפרעפ רעד ןעוועג זיא (1786--99) ירנעה קירטַאּפ זַא

 עזעינילער ןיא ץנַארעלָאט עטסלופ איד ןעסינעג ןעלָאז ןעשנעמ עלַא זַא ןעוועג

 םעד ןענעג ףרַאש רהעז טקירדענסיוא ךיז טָאה אט רע .ןעטייהנענעלעננַא

 טינ טייהיירפ-סנָאינילער טנעקרענַא סָאד ?ייוו ,ץנַארעלָאט טרָאװ ןופ ךיורבענ

 טָאה רע .ןענָאינילער ערעדנַא וצ טוהט ןעמ סָאװ הבוט ַא סלַא רונ טכער א סלַא

 : ןעזעלענ ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג טרעדנעעג זיא ףַארנַארַאּפ רעד זַא טקריוועגסיוא

 -ילער ןופ גנוביאסיוא = איד וצ טניטכערעב ךיילנ ןענייז ןעשנעמ עלַא"

 ."ייז טריטקיד ןעסיוועגנ רעייז איוו ,ןָאינ

 ננודײשרעדנַאנַאפ ןופ טייוו ןעווענ ךיוא ְךָאנ זיא סעזעיד וליפא רעבָא

 ננורעייטשעב עכילרהעי איד וליפא .עינישדריוו ןיא טאַאטש ןוא עכריק ןופ

 איד ןופ ןעטסנונ וצ ןעמעלַא ףיוא ןערעוו טניילענפיורַא רעהירפ טנעלפ סָאװ

 טָאה ןעמ רונ ,ןרָאװענ טפַאשענּפָא ןעצנאנ ןיא טינ זיא עכריק עשילַאּפָאקסיּפע

 זיא איז זיב ,טּפיהענרעביא רעדָא טרידנעּפסוס לעיצעּפש רהָאי סעדעי רהיא

 -עשד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא גנומיטשּפָא ןַא ייב ןעלַאפענכרוד 1779 ןיא

 איד טָאה רהָאי ןעדנעמוק םעד זַא טניימעג ץלַא ךָאנ טָאה סעזעיד רעבָא ,ןָאסרעּפ

 רע טָאה רהָאי ןעבלעז םעד ןיא .ןערעוו טגיײלענפורַא רעדעיוו טנעקעג רעייטש

 זיא סעכלעוו "טייהיירפ עזעינילער ןערילבַאטע וצ" ץעזעג ַא טגי ילענרָאפ ךיוא

 -וצסיוא טייטס ןעצנַאנ ן'רעביא ןרָאװענ טקישעגסױרַא ןעגנ וזעלרָאפ ייווצ ךָאנ

 ייב ןעמהעננָא סע טעוװ ןעמ רעדייא גנורעקלעפעב איד ןופ שנואוו םעד ןעניפעג
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 סע טָאה ןעמ .טפַאשרעּפרעק עדנעבעגצעזעג איד ןופ גנוציז ענידנעמוק איד

 ןַא ןרָאװעג טרהיפעגנָא זיא לייוורעד ןוא רהָאי עכילטע ןעּפעלש ךיז טזָאלעג

 ןענייז רענעלּפ ענערעישרעפ .גַאלשרָאפ םעד ןופ טסייג םעד ןעגעג ןָאיצַאטינַא
 רַאפ סָאװ טָאטשנַא זַא קעווצ םעד טימ 1784 םורַא ןרָאװעג ןעגָאלשעגרָאפ

 לָאז עטקעס עכילטסירק עגיצנייא ןייא טציטשעג ןעמ טָאה ןָאיצולָאװער רעד

 רעדָא ללכב םוהטנעטסירק רַאפ גנוריגער רעד ןופ עציטש ןענעירק רעטציא ןעמ

 ןעבָאה עכלעוו עטייל איד ןופ עירָאעהט איד .ןעטקעס עכילטסירק עֶלַא רַאפ

 ןעגלָאפרעפ טינ ףרַאד ןעמ שטָאח זַא ןעוועג זיא ןַאלּפ ַאזַא רַאפ טעטײברַאעג
 םוהטנעטסירק ןענעקרענַא ךָאד טאַאטש רעד ףרַאד ,ןעטקעס עכילטסירק-טינ איד

 -ולָאװער איד זַא ןוא ,קלָאפ ןופ טייהרהעמ עסיורג איד ןופ ןָאינילער איד סלַא

 עטקעס עכילטסירק עגיצנייא ןייק זַא ּפיצנירּפ םעד טגניטסעפעב רונ טָאה ןָאיצ
 זיא 1784 רעבמעווָאנ ןעט11 םעד .ערעדנַא רעביא גוצרָאפ םעד ןעבָאה לָאז

 -ולָאזער ַא רוטַאלזינעל איד ןופ זיוה עטסרעטנוא איד ןיא ןרָאװעג טגיילעגרָאפ

 -יטשעב איד טימ ירנעה קירטַאּפ ןופ ןרָאװעג ןעבעגעגניירא זיא עכלעוו ןָאיצ

 ףרַאד ,ןעטייקכילגעמ ענייז ךָאנ רעדעי ,עינישדריוו ןופ קלָאפ סָאד" : זַא גנומ

 ,ןָאיגילער עכילטסירק איד ןעציטש וצ גַארטייב רעדָא רעייטש ןעניסעמ ַא ןעלהָאצ

 -עמ ךיילגבא "...עטקעס רעדָא עכריק עכילטסירק עכלעוו דנענריא רעדָא

 47 טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןָאיצולָאזער איד זיא ןעגעגַאד ןעוועג זיא ןָאסיד

 -עג זיא ירנעה .רמ עכלעוו ןופ ,עטימָאק ערעדנוזעב ַא ןוא ,ןעמיטש 32 ןעגעג

 -עג ַאזַא ןעסַאפרעפ וצ ןרָאװעג ןעבעילקענסיוא זיא ,רעדנעציזרָאפ רעד ןעוו
 (* גַאלשרָאפ-ץעז

 -ניירשעב וצ טקעווצעב ןַאלּפ רעזעיד זַא ןענַאטשרעּפ רָאלק ןַאד טָאה ןעמ

 ילרעוועב .רענהָאװנייא עכילטסירק-טינ ערעדנַא ןוא ןעדיא ןופ עטכער איד ןעק

 -עג םעד ןעגעוו גידנעביירש ,טייצ רענעי ןופ ןַאמסטאַאטש ַא ,ףלָאדנער

 ןעגעוו טקנוּפ רעסיורג רעגיצנייא רעד" : טגָאז ,וָארנָאמ סמיישד וצ דנַאטשנעג

 -עגנָא ךיז ןעבָאה ילבמעסַא איד ןופ ןעגנוציז איד טייז טריסוקסיד ןעמ ןעכלעוו

 -עווצ עזעינילער רַאפ גנורעייטשעב עניימעגלַא ןַא ןופ גַאלשרָאפ רעד זיא ,ןעביוה

 טייהקניירשעב רהעמ סױרַא ןעזייוו ןעבעגעגנָא ןערעוו סָאװ עדנירג איד ןוא ,ןעק
 ייוצ איד ןופ ןעלַארענעג איד .ןעלעטשרָאפ טנעקענ ןעוו ךיז בָאה ךיא איוו

 עטסואוועב ןייז טכיורבעג רעטשרע רעד .ןָאסידעמ ןוא ירנעה ןענייז ןרעגַאל

 ןוא ןָאיגילער עכילטסירק איד ןופ גנורילבַאטע איד רַאפ ןעטיײברַא וצ טסנוק

 ןעדיא ,ןעקרעט זַא טימרעד ןיימ ךיא .סנעביולג ערעדנַא עלַא ןעסילשוצסיוא

 ייז סָאװ ןָאיגילער ַא ןעטלַאהוצסיוא ןעגָארטייב ןעזומ ןעלָאז עגיביולגנוא ןוא

 עטכישעג איד ןיא ןעכירטש" עסיוועג רעביא ץאזפיוא ס'רעלהָאק .שד סקאמ העז (*

 ןעטייז ,"סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעט11 ןיא "?ַאקירעמַא ןיא טייהיירפ-סנָאינילער ןופ

 .ןעבעגעגנָא ןערעװו ןעלעװוק איד ןוא טלעדנַאהעב טיירב טרעוו דנַאטשנעגעג רעד ואוו ,25--578
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 -עג ?לעיפ ןעזעיװעגסױרַא טָאה ןָאסידעמ .טײהרהַאו רהיא טינ ןענעקרענַא
 ; רעקיגָאל ןעכילדנירג ַא ןופ ןעטפערק עלַא טימ ,טייקכילקישעג ןוא טײקמַאזרהעל

 .םהיא ןעגעגנ ןעוועג זיא טייהרהעמ ַא לייוו ,טרהיפעגסיוא טינ טָאה רע רעבָא

 -עוו ןעמונעגנָא טינ ףוס םוצ טעוו ןַאלּפ רעד זַא ןעקנייד וצ טגיינעג ךיא ןיב ךָאד

 -עג ןעלעוו םעטסיס עגילייה עזעיד ןעציטשרעטנוא עכלעוו עטייל איד ... . ןער

 ןעטייהלעצנייא איד וצ ןעמוק ןעלעוו ייז איוו לענש ױזַא ןערעוו ןעטלָאּפשוצ סיוו
 ".ןעטקעס איד ןעשיווצ דלעג םעד ןופ גנולייהטוצ איד ןערישזנַארַא ןעגעוו

 איד ןופ סרערהעל רַאפ גנוניולעב ַא ןעמיטשעב וצ גַאלשרָאפ-ץעזעג ַא"

 רעבמעצעד ןעטירד םעד ןרָאװעג טכַארבעגניירא זיא "ןָאינילער עכילטסירק

 טרהירעגנָא טינ ןעבָאה עכלעוו ןעננורעדנע עטכייל ענינייא טימ זיא ןוא ,4

 ןעגרָאמ ףיוא רעבָא .גנוזעלרָאפ עטייווצ איד ןעגנַאנעגכרוד ,עעדיא-דנורג איד

 זַא ןָאיצולָאזער ַא ןעמהעננָא לָאז ןעמ ןערהיפוצסיוא ןעגנולעג ןע'ןָאסידעמ זיא

 ,רעבמעווָאנ ןעגידנעמוק םעד זיב ןערעוו טניײילענּפָא לָאז גנוזעלרָאפ עטירד איד

 טלייהטרעפ ןוא ןערעוו טקורדענּפָא ןעלָאז גַאלשרָאפ םעד ןופ סעיּפָאק זַא ןוא

 -יימ א ןעבעג וצ ןרָאװעג טכוזרע זיא קלָאפ סָאד .טייטס ןעצנַאג ן'רעביא ןערעוו

 -עמ .גנוציז עניטפניק איד ייב ןעמהעננָא נַאלשרָאפ ןעזעיד לָאז ןעמ ביוא גנונ

 ןַאלּפ םעד ןעגעגנ "גנודנעוונייא ןוא טפירשקנעד" ַא טניטרעפרעפ טָאה ןָאסיד

 ,טייטס ןעצנַאג ן'רעביא טקישעגרעדנַאנַאפ ךיוא סע טָאה ןוא

 טעדנעוועג ךיז טָאה רע סָאװ םעד טימ תועט ןייק טַאהעג טינ טָאה ןָאסידעמ

 ןעמוקעגנעמַאזוצ רעדעיוו ךיז זיא ילבמעסַא איד ןעוו .עינישדריוו ןופ קלָאפ םוצ

 רעטנוא ןעקנוזעג טעמכ זיוה-ןעטַאגעלעד ןופ שיט רעד זיא ,1785 רעבָאטקָא ןיא

 עֶלַא ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעטפירשקנעד גרעב איד ןופ טכיוועג ערעווש איד

 איד .ןעטפירשרעטנוא להָאצ עסיורג ַא טימ ייז ןופ עדעי ,טייטס ןופ ןעלייהט

 -ענ טייהרהעמ עסיורנ אזַא טימ ןוא ףרַאש ױזַא ןעוועג זיא גנוניימ עבילטנעפע

 רעד זַא ,ןעקעווצ עזעיגילער-ךילטסירק רַאפ גנורעייטשעב ןופ ןַאלּפ םעד ןעג

 וצ גנורעלקרע איד .ףּפמַאק ַא ןהָא טגָאזעגּפָא םהיא ןופ ךיז טָאה דצ רעטייווצ

 ןרָאװעג טניילעגרָאפ זיא סָאװ טייהיירפ עזעינילער עטולָאסבַא ןופ ןעטסנוג

 -עגכרוד זיא ןוא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רעדעיוװ זיא ,1779 ןיא ןָאסרעּפעשד ןופ

 טמַארענּפָא טָאה גנודנעוונייא ןוא טפירשקנעד ס'ןָאסידעמ .ץעזעג ַא סלַא ןעגנַאג

 .געוו ןופ גנורעטש עדעי

 טביירש ,1780 דעבמעצעד ןעט16 םעד טריטַאד ,ןָאסידעמ וצ ףעירב ַא ןיא

 ןיא רעטערטרעפ רעשינַאקירעמַא רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,ןָאסרעּפעשד

 טייהיירפ עזעיגילער רַאפ עינישדריוו ןופ טקַא רעד" : טגלָאפ איוו ,ךיירקנַארפ

 -רעפ זיא ןוא ,ַאּפָארייא ןיא לַאפייב ןעכילדנענוא טימ ןרָאװעג ןעגנַאפּפמע זיא

 ,ןיילַא ןעגנוריגער איד ןופ טינ ןיימ ךיא ,םזַאיזוהטנע טימ ןרָאװעג טיירּפש

 ןרָאװעג טצעזרעביא זיא רע .ןעמַאזוצ ייז ןעלעטש עכלעוו ןענָאזרעּפ איד ןופ רונ
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 ןעפיוה עטסיימ איד וצ ןרָאװעג טקישעג זיא ,שינעילַאטיא ןוא שיזעצנַארפ ןיא

 רימ זַא טכירעב רעד זַא זייוועב רעטסעב רעד ןעוועגנ זיא ןוא ,ַאּפָארייא ןופ

 טלעטשעגניירא זיא רע .שלַאפ זיא עיכרַאנַא ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ךיז ןעניפעג

 עקרעוו עטסיימ איד ןיא טניישרע ןוא עידעּפָאלקיצנע עיינ איד ןיא ןרָאװעג

 סע סָאד זיא טקַאפ רעד .ַאקירעמַא ןעגעוו ןעבעגעגנסױרַא רעטציא ןערעוו עכלעוו

 -ענפיוא עדנע םַא זיא טפנונרעפ ןופ ןהָאפ איד זַא ןהעז וצ ןענינגרעפ ַא זיא

 זיא טסייג רעכילשנעמ רעד עכלעוו ןיא תורוד לעיפ ױזַא ךָאנ ,ןרָאװעג טלעטש

 זיא סע ןוא ;טײללעדַא ןוא רעטסעירּפ ,עגינעק רעטנוא טפַאלקשרעפ ןעוועג

 עכלעוו גנובעגצעזעג עטשרע איד טריצודָארּפ ןעבָאה וצ זנוא רַאפ טפַאהנערהע

 -נעמ ןופ לכש םעד ןעיורטעג געמ ןעמ זַא ןערעלקרע וצ הטומ םעד טָאהעג טָאה

 ."ןעגנוניימ ענענייא ענייז ןעדליבוצסיוא ךיז ןעש

 -קנַארפ ןיא גנולעטשכיילג עשידיא ןופ רענידייהטרעפ רעטסעטמהירעב רעד

 םַאזקרעמפיוא רהָאי ןעדנענלָאפ םעד טָאה (1749--91) ָאבַארימ ףַארג ,ךייר

 רעשיטילָאּפ רעד ןוא ןהָאזסלעדנעמ סעזָאמ רעביא" קרעװ ןייז ןיא טכַאמענ

 םעד ןופ טייקכילנהע עגידריווקרעמ איד ףיוא (1787) "ןעדיא איד ןופ םרָאפער

 ןופ ףָאזָאליפ רעשידיא רעד עכלעוו וצ עסילש איד וצ עינישדריוו ןופ ץעזעג

 -סלעדנעמ זַא גידנעמהעננָא ; לכש םענענייא ןייז ְךֶאנ ןעמוקעג ןיילא זיא ןילרעב

 ןָאסרעפעשד סָאװ גַאלשרַָאפ-ץעזענ ןופ גנוטיילנייא איד ןהעזעג טינ טָאה ןהָאז

 ןעבעיז .ןענעישרע זיא "םעלַאזורעי" רעדייא רעהירפ רהָאי רעיפ טסַאפרעפ טָאה

 -נַארפ עסיורג איד גנַאג ןעלופ ןיא ןעוועג ןיוש זיא סע ןעוו ,רעטעּפש רהֶאי

 עשינַאקירעמַא איד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאעב זיא עכלעוו ,ןָאיצולָאװער עשיזיוצ

 וליפא ןענייז ,רָאפ ךילנהעוועג ךיז טלעטש ןעמ איוו רהעמ לעיפ ןָאיצולָאװער

 ןיא עינישדריוו ןופ ןָאיצנעװנָאק עלענַָאיצוטיטסנָאק איד ןופ ןעטַאבעד איד

 -קנַארפ ןיא טייהיירפ עזעינילער ןופ עדניירפ איד וצ טנַאקעב טונ ןעווענ 6

 רַאפ טקישעג ןעבָאה ןעדיא עשיזיוצנַארפ איד סָאװ טפירשטיב ַא ןיא .ךייר

 םעד ךיירקנַארפ ןופ ןָאיצנעװנָאק עלַאנָאיצַאנ איד וצ גנואיירפעב ענעגייא רעייז

 -עג טָאה טלעוו איד ןעמעוו ןופ ,ַאקירעמַא" : ייז ןענָאז ,1790 רַאונַאי ןעט9

 טרָאװ םעד ןעזעיווענקירוצ טָאה ,קיטיִלָאּפ ןיא סעכילצינ ?עיפ ױזַא טנרעל

 טייהיירפ עלעודיווידניא טריטעמערּפמָאק סָאד לייוו ,ןעדלוד רעדָא ןערירעלָאט

 ןופ ןעטסנוג וצ רעפּפָא ןַא ןעגניירב ןעשנעמ ןעסַאלק עסיוועג זַא טניימ ןוא

 ,טנעק רהיא סָאװ סָאװטע ןעדלוד וצ תמא ןיא טניימ ץנַארעלַאט .ןעסַאלק ערעדנַא

 ."ןעטיברעפ ןוא ןרעדניהרעפ ,טליוו רהיא ביוא

 עזעיד ןעוו ןעטייצ איד ןיא ןעדיא ?עיפ טַָאהעג טינ טָאה עינישדריוו

 ןעדיא ענלעצנייא .ןרָאװעג טרעפטנערעפ ןוא טריטַאבעד זיא ענַארפ עגיטכיוו

 איד רעבָא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצבעיז ןיא ןרָאװעגנ טנַאמרעד טרָאד ןענייז

 םעד טימ גנודניברעפ ןיא רָאפ טמוק עדניימעג ַא ןעגעוו גנונכייצרעפ עטשרע
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 זַא (106 עטייז) ןרָאװעג טנַאמרעד ןעביוא זיא סָאװ ןָאטגנישַאו וצ ףעירב

 ,דנָאמשטיר ,ַאיפלעדַאליפ ןופ סנעשייגערגנָאק איד ןופ ןרָאװעג טקישעג זיא רע

 -יינערגנַאק איד ןופ ךוב-לָאקָאטָארּפ רעטסטלע רעד .,ןָאטסלרַאשט ןוא קרָאי וינ

 טרעוו סע ןוא ,1791 ןופ טמַאטש ,עינישדריוו ,דנָאמשטיר ןופ םולש תיב ןעש

 .רהָאי םענעי ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא הלהק עש'ידרפס עטשרע איד זא ןעמונעגנָא

 -ענ ענישזַאטע-יירד איד ןופ רעמיצ ַא ןיא טנעװַאדעג ןעמ טָאה גנַאפנָא ןיא

 ,סטירטס סיירג ןוא ןילקנערפ ןעשיווצ ,טירטס עט19 טסעוװ ףיוא זיוה עטרעיומ

 -ניימעג איד טָאה רעטעּפש .טנהָאוװעג טָאה רעדעילנטימ איד ןופ רענייא ואוו

 -ניה טירטס עבלעז איד ףיוא זיוה עטרעיומעג עניילק ַא ןיא םייה רהיא טָאהעג עד

 ןופ ?עקניו םעד ףיוא ןענַאטשעג ןַאד זיא רעכלעוו ,לעטָאה ןָאינוי םעד רעט

 סמַאדַא .רד ןופ טפיוקענ ןעמ טָאה םעדכָאנ רהָאי ענינייא .טירטס ןיעמ

 אוו ,ןילקנערפ רעביא ,טירטס ָאיעמ ןופ טייז חרזמ םעד ףיוא ץַאלּפ קיטש ַא

 ןעדיא עגיטרָאד איד עכלעוו ןיא לוש עמַארעג א ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סע

 ףיוא תורבקה תיב רעד .,רהָאי ניצבעיז-ןוא-ףניפ איוו רהעמ טנעוװַאדעג ןעבָאה

 ענרענייטש ַא טימ טיובעגמורַא רעטציא זיא עכלעוו ,עט21 ייב ,טירטס ןילקנערפ

 ,ןהֹכ .י לארשי ,ןהכ .י בקעי וצ קַאזייא היעשי ןופ ןרָאוװעגנ טפיוקרעפ זיא ,טנַאװ

 ןועמש ,רערעגניא רעד ןהכ .י בקעי ,(יכדרמ) ייקעדרָאמ סעזָאמ ,קַאזייא דוד

 רעדָא סעיטסָארט סלא סרעיימ יאוויל ןוא בָאקיישד סעזָאמ ,יַאוויל ןרהא ,ץַארג

 ןיא זיב טכיורבעג םהיא טָאה ןעמ .1791 רעבָאטקָא ןעט21 םעד ןערָאטקעריד

 -טרַאטש ןופ דעילגטימ ַא ןעוועג ןאד זיא רעכלעוו ,ףֶלָאװ ןימינב ןעוו ,1816 רהָאי

 םעיינ א ןעטעבעג עדניימעגנ עשידיא יד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה דנָאמשטיר ןופ הטַאר

 זיא סָאװ סולשעב ַא ךרוד ןרָאװעג טליפרע זיא שנואוו ןייז .ץַאלּפ-סינעבערגעב

 איד ןעכלעוו רעטנוא ,רהָאי םענעי ןופ יַאמ ןעט20 םעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 -ענ טָאה רעכלעוו לעגרעב וָאקַאש םעד ףיוא דנַאל רעקַא ןַא ןעגעירקעגנ טָאה הלהק

 (* דנָאמשטיר טדָאטש איד וצ טרעה
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 -ולָאװער רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא זיב טַאהעג ךיוא טָאה ַאניײלָארַאק דרָאנ

 רענריב עֶלַא עכלעוו רַאפ עכריק עלעיציפָא ןַא ,עינישדריוו איוו ױזַא ,ןָאיצ

 ןעבָאה עכלעוו עכילטסיינ ןוא ,ןעטלַאהוצסיוא רהיא ןעגָארטיײב טזומעג ןעבָאה

 -הטַארייה א ייב ןעריגנופ טרָאטעג טינ וליפַא ןעבָאה טרעהעג טינ רהיא וצ

 ןענואוועג ןעבָאה ןעטקעס עשיטנַאטסעטָארּפ ערעדנַא איד ןעוו רעבָא .עינָאמערעצ

 ייז ןעבָאה ,טרעהעג טָאה עכריק-סטאַָאטש איד עכלעוו וצ עטקעס איד ןעגעג

 ערעדנַא ןוא ןעדיא איד ,ןעקילָאהטַאק איד ןענענ טגינייארעפ רהיא טימ ךיז

 ןעטרעיפ ןיא דנַאמשטיר ןופ ןעדיא איד רעביא ל?עקיטרַא ס'לעיקעזע בָאקיישד העז (*
 ,21--97 עטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב
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 רעייז .ןעכריק עשיטנַאטסעטָארּפ איד ןופ ענייא וצ טינ ןערעהעג עכלעוו

 -ַאקַא רעדָא עשיטערָאעהט א איוו רהעמ טינ ןעוועג זיא ןעדיא ןעגעג גנולעטש

 ןעוועג טינ ןַאד טּפיוהרעביא טַאהט רעד ןיא ןעטרָאד ןענייז סע ?ייוו ,עשימעד

 זיא טלעוו עטלַא איד ןופ רעדנעל עכנַאמ ןעגעג טסַארטנָאק רעד .ןעדיא ןייק

 ןופ ןעלייהט ענעי ןיא רונ ןעדיא ןעגעג ןעוועג ןעמ זיא ָאד : רעגידריווקרעמ ַא

 עלענינירַא עלַא ןיא .ןעטסנינעוו םֵא טסואוועג ייז ןופ טָאה ןעמ ואוו דנַאל

 ,קרָאי וינ ןיא איוו סעדניימעג עדנעטיידעב ןענופעג ךיז ןעבָאה סע ואוו סטייטס

 -נייא ןעוועג טייהיירפ עזעינילער עלופ זיא ,דנעלייא דוָאהר רעדָא עינעווליסנעּפ

 -עגנָא זיא סטייטס דעטיינוי ןופ ןָאיצוטיטסנָאק איד רעדייא ְךָאנ טעוועדנופעג

 .ןרָאװעג ןעמונ

 -יטסנָאק ַא ןעמונעגנָא ,עינישזדריוו איוו ױזַא ,ךיוא טָאה ,אניײלָארַאק דרָאנ

 -ער עלופ ןרָאװעג טמיטשעב גנוסַאפרעפ ענעי ןיא זיא סע .1776 ןיא ןָאיצוט

 וצ ןופ ןרָאװעג ןעסָאלשעגסיוא וליפא ןענייז עכילטסייג ןוא ,טייהיירפ עזעיניל

 רעבָא .טייטס ןופ טפַאשרעּפרעק עדנעבעגצעזעג איד ןופ רעדעילגטימ ןייז ןענעק

 טכַאמעג זיא רעטמע עכילטנעפע ןעטלַאה ןופ ענַארפ איד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 : טגלָאפ איוו ןעוועג זיא רעכלעוו 82 לעקיטרַא ןיא עמהַאנסיױא ןַא ןרָאװעג

 ןופ טייהרהַאו איד רעדָא טָאג ןופ ץנעטסיזוקע איד טנעקייל סָאװ ןָאזרעּפ ןייק"

 רעדָא ןעטלַא ןופ טעטירָאהטיוא עכילטעג איד רעדָא ,ןָאיגילער עשיטנַאטסעמָארּפ איד

 ןענעק סָאװ ןעפיצנירּפ עזעיגילער ןיא טביולג רעכלעוו רעדָא ,טנעמַאטסעט םעיינ ןופ
 ןעטלַאה ןענעק לָאז ,טאַאטש ןופ טייהרעכיז ןוא טייהיירפ איד טימ ןעגָארטרעּפ טינ ךיז

 ןופ סטנעמטרַאּפעד עליוויצ איד ןיא טיּפָארּפ ןוא ןעיורטרעפ ןופ ץַאלּפ ַא רעדָא טמַא ןַא

 ."טייטס

 ; ןעקילָאהטַאק ןעגעג טלעיצעג ךילכעז-טּפיוה ןעוועג זיא לעקיטרַא רעזעיד

 רענ'דמחמ ,סרעקייווק ,ןעדיא זַא ןעמונעגמורַא ףרַאש ױזַא סעלַא טָאה רע רעבָא

 טכער םעד ןופ ןרָאװעג ןעסָאלשעגסיױא ךיוא םהיא ךרוד ןענייז רעקנעד-יירפ ןוא

 ,ףַארגַארַאּפ ןעזעיד ןעמהעננָא ןעגעג ןעוועג ןענייז עכנַאמ .רעטמע ןעבָאה וצ

 ןַאד ןעטרָאד טָאה עכלעוו גנוניימ איד טקירדעגפיוא טָאה רע זַא סע טנייש ךָאד

 (93 עטייז) ןרָאװעג טקרעמעב רעהירפ ןיוש זיא סע איוו ,לייוו ,טשרעהעג

 -ָאיצוטיטסנָאק איד ףיוא טמיטשעג אניײלָארַאק דרָאנ ןופ ןעטַאגעלעד איד ןעבָאה

 ןעלָאז ןענַארפ עזעיגילער ענייק זַא טקנוּפ םעד ןעגעג 1787 ןיא ןָאיצנעװנָאק עלענ

 .סטייטס דעטיינוי איד רעטנוא טמַא ןַא רַאפ ןעטַאדידנַאק ייב ןערעוו טלעטשעג

 ןָאיצנעװנָאק איד ףיוא ןערָאװעג טלעדנַאהרעפ לָאמַא ךָאנ זיא עגַארפ עצנַאג איד

 איד ןעמהענוצנָא 1788 ןיא ןרָאװעג ןעפורעגנעמַאזוצ זיא עכלעוו טייטס ןופ

 ןעגנוקניירשעב ןופ רעגניײהנַא איד ןוא ,סטייטס דעטיינוי ןופ ןָאיצוטיטסנָאק
 -יטסנָאק איד לָאז ןעמ זַא ןעסָאלשעב טָאה ןָאיצנעװנָאק איד .ןענואוועג ןעבָאה

 עטכער ןופ גנורעלקרע ןַא רונ ,ןעזייווקירוצ טינ ךיוא ןוא ןעמהעננָא טינ ןָאיצוט
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 -דנעמַא גיצנַאװצ-ןוא-סקעז ןוא ,סערגנָאק םעד רַאפ ןערעוו טגיילעגרָאפ לָאז

 ןעוועג טינ רעבירעד זיא ַאניײלָארַאק דרָאנ .ןערעוו ןעגָאלשעגרָאפ ןעלָאז סטנעמ

 ןעמונעגנָא זיא סע ןעוו ,סערגנָאק ןופ גנוציז עלעיצעּפש איד ףיוא ןעטערטרעפ

 ןייק ןעמהעננָא טינ לֶאְז סערגנָאק רעד" זַא טנעמדנעמַא רעטשרע רעד ןרָאװעג

 ננוביאסיוא עיירפ איד ןעטיברעפ וצ רעדָא ןָאינילער ַא ןערילבַאטע וצ ץעזעג

 ךרָאנ וצ סינדנעטשענוצ ַא סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא טקנוּפ רעזעיד ."ןופרעד

 קילָאהטַאק ַא וליפַא ביוא זַא עיטנַארַאנ ַא םעד ןיא טגנעיל סע לייוו ,ַאניײלָארַאק

 ןייז ןעגניוװצפיורַא ןענעק טינ ךָאד רע לָאז ,טנעדיזערּפ ןערעוו טלהעוורע לָאז

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סעזעיד ןעוו .ןעגעגַאד ןענייז סָאװ איד ףיוא ןָאיגילער

 .1789 רעבמעווָאנ ןיא ןָאיצוטיטסנָאק איד ןעמונעגנָא ַאניײלָארַאק דרָאנ טָאה

 -יטסנָאק ןופ 22 ףַארגַארַאּפ רעד זיא ?ייהטרוארָאפ ןעקרַאטש םעד ץָארט

 -קריוו רעד ןיא .בַאטשכוב רעטיוט ַא רונ ןעוועג סנעטסיימ טייטס ןופ ןָאיצוט

 .1781 רהָאי ןיא ךָאנ רָאנרעװַאנ ןרָאװענ טלהעוורע קילָאהטַאק ַא זיא טייקכיל

 רַאפ ןרָאװעג טכארבעגרָאפ דנַאטשנעגעג רעצנַאג רעד זיא 1809 רהֶאי ןיא טשרע

 רעכלעוו ,ירנעה בָאקיישד ןעדיא םעד ןופ לַאפ םעד בעילוצ טייקכילטנעפע איד

 -צעזענ רעדָא "רושטיילסישדעל" איד ןופ דעילגטימ סְלַא ןרָאװעג טלהעוורע זיא

 רהָאי םעד ךרוד טנעידעג טָאה רע .,יטנוַאק טערעטרַאק רַאפ ,טייטס ןופ גנובעג

 ןיא ןימרעט ןעטייווצ ַא רַאפ ןרָאװעג טלהעוורע זיא רע זַא טנייש סע ןוא 8

 -רע לָאז ץיז ןייז זַא טרעדָאפענ דעילגטימ רעדנַא ןַא טָאה ןַאד ןוא ,1809 רהֶאי

 .דיא ַא זיא רע סָאוװ םעד בעילוצ גידעל ןערעוו טרעלק

 ןיא עדער עניטרַאסיורג ַא ןעטלַאהעג טייהנענעלעג רענעי ייב טָאה ירנעה

 טָאה עדער איד .ץיז ןייז ףיוא טכער ןייז ןענידייהטרעפ וצ ילבמעסַא רעד

 סלַא ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעטעּפש זיא ןוא קורדנייא ןעקרַאטש ַא טכַאמעג

 לעטיט םעד ןענַארטעג טָאה סָאװ קרעוו א ןיא ?יטס-רענדער ןופ רעטסומ ַא

 ףיוא ןעביילב וצ טביולרע םהיא טָאה ןעמ (*."רָאטַארָא רעשינַאקירעמַא רעד"

 זיא טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןעגעוו ּפיצנירּפ רעד רעבָא ,ץַאלּפ ןייז

 ןעוועג זיא גנודיישטנע איד .ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ איו ןעדעימעגסיוא רעכיג

 ןיא רעטמע ןעטלַאה וצ ןעטנַאטסעטָארּפ-טינ טיברעפ רעכלעוו ?לעקיטרַא רעד זַא

 ןופ ןָאזרעּפ ַאזַא ןעסילשסיוא טינ ןעק טייטס ןופ סטנעמטרַאּפעד-ל?יװיצ איד

 .רעטמע-ליוויצ עלַא רעביא טהעטש עלעטש עזעיד לייוו ,רעבעג-ץעזעג סלַא ןענעיד

 זַא טגָאזעג טָאה ןעמ ןעוו רעפרַאש ךָאנ טקנוּפ ןעזעיד טכַארבעגסױרַא טָאה ןעמ

 ןיא ,ַאנײלַארַאק דרַאנ ןיא טייהיירפ עזעיגילער רעביא ץַאזפיוא ס'רענהיה ןָאעל העז (*

 איד ןוא ןעטקַאפ איד ךיז ןעניפענ סע ואוו 37--/1 ןעטיײיז "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעט6

 עדער איד .ןערעוו וצ ןעבעגעגרעביא ַאד גנַאל וצ זיא עכלעוו עדער ס'ירנעה ךיוא ןוא ,ןעלעווק

 זיא סָאװ שימ .? ןַאירַאמ ןופ "לוש ןוא םייה רַאפ ננלכַאז" ןיא טקורדענרעביא ךיוא זיא

 .1911 ןיא ַאקירעמַא ןופ יטעיײסַאס ןעשיײקילבָאּפ עשידיא איד ןופ ןרָאװעג ןעבעגעגסיורַא



 יד ןעמהַאנסיוא ןופ גנופַאשּפָא ץזייוונעדַארג

 רעבָא ,ַאנײלָארַאק דרָאנ ןופ ץעזעג איד ןעכַאמ ןענעמ ןעדיא ןוא ןעקילָאהטַאק

 .רעטכיר סלַא ןעשטייטסיוא רעדָא עטמַאעב סְלַא ןערהיפפרוד טינ ייז ןענעק ייז

 -עזקע עשיטנַאטסעטָארּפ-טינ ןעוועג רעבָא ןעטרָאד ןענייז טייקכילקריוו רעד ןיא

 ,ירנעה בָאקיישד טימ עטכישעג איד רַאפ ,רעטכיר ךיוא ןוא עטמַאעב עוויטויק

 .םעדכָאנ ךיוא ןוא

 ןיא זיא (1778--1844) ןָאטסַאג םַאיליוװ ,קילָאהטַאק רעטמהירעב ַא ןעוו

 ךיז טָאה ,טייטס ןיא טכירעג ןעטסכעה ןופ רעטכיר סלַא ןרָאװעג טלהעוורע 4

 ןעק רע ביוא ,ןעקנַאדעג םענעגייא ןייז ןיא ןליפַא ,לעפייווצ ַא ןעביוהעגפיוא

 -פרַאש רהעמ ַא ךָאנ ןעמונעגנָא ךילדנע טָאה רע רעבָא .עלעטש איד ןעמהעננָא

 ךיוא רעטעּפש סע ןעבָאה ערעדנַא ןוא ,לַאפ ס'ירנעה ןיא איוו געווסיוא ןעניניז

 ןַא רונ טניימ "ןענעקייל" טרָאװ סָאד זַא טעטּפיוהעב טָאה רע .ןעמונעגנָא

 סָאװ ןיא טינ טגָאז ןָאיצוטיטסנָאק איד זַא טסייה סָאד ,גנולדנַאה עכילטנעפע

 טרעדָאפ איז" רונ ,טמַא ןַא ןעגעירק ןענעק וצ טינ רעדָא ןעביולנ זומ ןַאמ ַא

 ןָאיגילער עדנעשרעה איד רַאפ טקעּפשער םעד טייקגידנעטשנַא ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,שלַאפ סלַא ןערעלקרע וצ רעדָא ןעפיירגוצנָא רהיא טָאברעּפ רעכלעוו ,דנַאל ןופ

 -טכייל ןעגעג ןעגנַאנעב טרעוו סָאװ לעדניווש ַא סלַא ןעגידלושעב רהיא רעדָא

 ."עניביוקנ

 וצ םענייא ןעדעי רַאפ ךילנעמ טכַאמענ טָאה גנודיישטנע עזעיד ךיילנבָא

 עזעינילער ןופ רוּפש עדעי ןעפַאשוצּפָא גנונניירטשנָא איד טָאה ,טמא ןַא ןעטלַאה

 -ַאבעד ךילדנירנ לָאמַא ךָאנ זיא ענַארפ איד .טרעהעגפיוא טינ ךָאד גנוקניירשעב

 1859 ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז זיא עכלעוו ןָאיצנעװנָאק איד ףיוא ןרָאװעג טריט

 רָאנ טעמכ ךיוא ןַאד ךָאנ ןענייז סע .טייטס ןופ ןָאיצוטיטסנָאק ַאיד ןערעדנע וצ

 -מהירעב איד ןופ עכנַאמ רעבָא ,ַאנײלָארַאק דרָאנ ןיא ןעדיא ןייק ןעוועג טינ

 ןעטסנוג וצ גנולעטש ןעמונעג ןעבָאה ןָאיצנעװנָאק ענעי ןופ רעדעילנטימ עטסעט

 -וצּפָא ןעצנַאנ ןיא טײברַאעג ןעבָאה ןוא ,טייהיירפ עזעינילער עטולָאסבַא ןופ

 -עדנע איד ןוא ,טרהיפעגסיוא טינ ןעבָאה ייז רעבָא .22 לעקיטרַא םעד ןעּפַאש

 -רעד ,ןעקילָאהטַאק איד רונ טלעטשענכיילג טָאה ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ גנור

 -עגניירא ןוא "עשיטנַאטסעטָארּפ" טרָאװ םעד טקעמעגסיוא טָאה ןעמ סָאװ טימ

 ."עכילטסירק" טרָאװ םעד טלעטש

 -לעוו ַאניײלָארַאק דרָאנ ,ןָאטננימליוו ןופ עדניימענ עשידיא עניילק איד

 ,תורבקה תיב א ןעפיוק וצ קעווצ םעד רַאפ 1829 ןיא טריזינַאנרָא ךיז טָאה עכ

 ַא ףיוא ןעטפירשרעטנוא ןעלמַאז וצ ןעּביוהעגנָא רעטעּפש רהָאי רעיפ טימ טָאה

 גַאלשרָאפ-ץעזעג ַא .ןערעוו טפַאשענּפָא לָאז עמהַאנפיוא איד זַא טפירשטיב

 1828 ןיא ילבמעסַא איד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגניירא זיא קעווצ ןעזעיד רַאפ

 טרעלקרע טָאה ןרָאװעג ןעבעגענרעביא זיא סָאד עכלעוו וצ עטימָאק איד רעבָא

 ,ץעזעג ןעמהעננָא ךרוד ןָאיצוטיטסנָאק איד ןרעדנע וצ גיטכיר טינ זיא סע זַא
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 יטסעטָארּפ ןעדיא איד ןעכלעוו ןעגעג טקנוּפ רעד זַא ןעבעגענוצ טָאה איז שטָאח

 וצ טינ טסַאּפ ןוא ץנַארעלָאטניא ןוא םזיטַאנַאפ ןופ ןעטייצ ןופ טמַאטש" ןער

 עויטַאטנעזערּפער ןופ ּפיצנירּפ םעד טימ ץעזעג-דנורג רעזנוא ןיא ןעדנוברעפ ןייז

 ."גנורעיגער

 טרעדנעענמוא רעדעיוו זיא ַאניײלָארַאק דרָאנ ןופ ןָאיצוטיטסנָאק איד ןעוו

 -וצּפָא ךיז טמיטשעג טָאה עכלעוו ,1861 ןופ ןָאיצנעװנָאק איד ףיוא ןרָאװעג

 וצ ןעטאַאטש עכילדיז איד טימ ןענינייארעפ ךיז ןוא ןָאיצַאנ איד ןופ ןעלייהט

 -ענ טרעדנעעג ?עקיטרַא םענעי ןופ חסונ רעד זיא ,געירק-רענריב םעד ןערהיפ

 -ענסױרַא טָאה ןעמ .רעבלעז רעד ןעבעילבעג זיא ןעקנַאדעג רעד רעבָא ,ןרָאװ

 םעד ןיא ןעבעילבענ ץלַא ְךָאנ זיא סע רעבָא ,"עכילטסירק" טרָאװ םעד ןעמונ

 רעדָא טָאנ ןופ ץנעטסיזקע איד ןיא טנעקייל סָאװ ןָאזרעּפ עדעי" זַא ?עקיטרַא

 זיא ,"טנעמאטסעט םעיינ ןוא ןעטלַא םעד ןופ טעטירָאהטיױא עכילטעג איד ןיא

 עכלעוו 1865 ןופ ןָאיצנעװנָאק איד .רעטמע עכילטנעפע ןופ ןעסָאלשעגסיוא

 ְךָאֹנ סטייטס דעטיינוי איד ןיא ןעטערטוצניירא קירוצ טלעמַאזרעפ ךיז טָאה

 -יטסנָאק איד רעבָא ,טכיררעפ טינ רָאנ טכיזניה רעזעיד ןיא טָאה ,געירק םעד

 ןופ ןרָאװעג ןעפרַאוװרעפ זיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןעטרָאד זיא סָאװ ןָאיצוט

 עלענָאיצוטיטסנָאק איד ףיא טשרע .עדנירג ערעדנַא בעילוצ שטָאח ,קלָאפ

 -כיילנ נידנעטשלָאפ ַאנײלָארַאק דרָאנ ןיא ןעדיא ןענייז 1868 ןופ ןָאיצנעװנָאק

 -ַאשּפָא איד רַאפ ףייר ןעווענ זיא טייצ איד .ערעדנַא טימ ןרָאװעג טלעטשעג

 ןענעוו זיא סע זַא טנייש סע ןוא ,ןָאינילער ןענעוו ןעמהַאנסױא עלַא ןופ גנופ

 ןיא ןענעקייל עכלעוו ןענָאזרעּפ" רונ .עטַאבעד ןייק ןעמוקענרָאפ טינ רָאג םעד

 ףיוא זיב ,ןרָאװעגנ ןעסָאלשענסיױא ןענייז "טָאנ ןעגיטכעמלַא ןופ ץנעטסיזקע איד

 ןעטרָאד זיא סע לייוו ,טייטס םענעי ןיא רעטמע ןעטלַאה וצ ןופ ,גָאט ןעגיטנייה

 .1808 טייז גנורעדנע ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טינ טכיזניה רעזעיד ןיא
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 ןעדיא ןעגעג ןעמהַאנסיוא ןופ גנוּפַאשּפָא איד ןוא 1812 ןופ המחלמ איד

 .דנעלירעמ ןיא

 -ולָאװער איד ןעשיווצ טרָא ןַא ףיוא טעמכ טהעטש דנַאל ןופ עדניימעג עשידיא איד

 טרעילרעפ ןעמ ןוא ףיוא טרעה גנורעדנַאוװנייא --- 1812 ןופ המחלמ איד ןוא ןָאיצ

 עיינ איד ןיא ןעדיא ענייק -- ןָאיצַאלימיסַא ךרוד ןוא גנורעדנַאוװסיוא ךרוד
 רעד -- עדָאירעּפ רעועיד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירא ןענייז עכלעוו סטיוטס
 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא להָאצ עניילק איד ןופ רענייא סלַא ָארוט הדוהי הקדצ לעב
 ןעגנוקניירשעב -- דנַאלגנע טימ המחלמ עטייווצ איד ןיא טגילייהמטעב ךיז

 ןעדיא ַא םיוא טביילק ןָאסרעפעשד טנעדיזערּפ -- דנעלירעמ ןיא ןעדיא ןעגעג

 סלַא "ליב רעשידיא רעד" -- טייטפ םענעי רַאפ לַאשרַאמ סטייטס דעטיינוו סלַא

 איד ןופ גנופַאשּפָא -- דנעלירעמ ןופ קיטילָאּפ איד ןיא עגַארפ-יימרַאּפ ַא
 .1820 ןיא ןעגנוקניירשע

 ןענייז ַאּפָארייא ןופ רעדנעל-ברעמ איד ןיא ןעדיא איד ןופ ןעגנונפָאה איד

 טָאה עכלעוו ,ןָאיצולָאװער עשיזיוצנארפ איד בעילוצ ךיוה ךילמעיצ ןענעיטשעג

 עשינָאעלָאּפַאנ איד .עטכער רענריב עלופ ןעדיא עשיזיוצנַארפ איד ןעבעגעג

 רעדנעל עֶלַא ןיא גנולעטשכיילג עשידיא ןוא טייהיירפ טכַארבעגנ ןעבָאה תומחלמ

 ייסרָאק ןעסיורג םעד ןופ ןרָאװעג טגעיזעב ןענייז עכלעוו רעמיהטנעטסריפ ןוא

 סָאד זיא ןרָאװעג טכייררע דלַאב טינ זיא סָאד ואוו ןעטרָאד וליפא ןוא ,רענַאק

 רעניהורנוא רעד .טפנוקוצ עטנעהַאנ איד רַאפ טייקכילניישרהַאוו ַא ןרָאװעגנ

 סרעדנָאזעב ,ןעזייר עשידנעלסיוא עלַא טכַאמעג טָאה ַאּפָארייא ןופ דנַאטשוצ

 ןעמוקעג טינ ןעצנַאנ ןיא טעמב רעהַא ןענייז סע ןוא ,ךילרהעפעג רַאפ ,םי ן'רעביא

 איד ְךָאנ טרעדנוהרהָאי ?עטרעיפ םעד ןיא טלעוו עטלַא איד ןופ ןעדיא ענייק

 ַא ןענייז טייז ןערעדנַא ןופ .סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעיגער איד ןופ גנודנירג

 -ַָאק עשילגנע איד ךָאנ ןוא דנַאלגנע ךָאנ ןענַאד ןופ קעװַא ןעדיא להָאצ עשביה

 איד ןופ טייצ רעד ךרוד ,ַאקײמַאשד ְךָאֹנ סרעדנָאזעב ,ַאקירעמַא ןיא סעינָאל

 ךרוד ןעטסולרעפ ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז סע .םעדכָאנ דלַאב ןוא ןָאיצולָאװער

 עסיורג ַא סָאװ רַאפ טרעלקרע סעכלעוו ,ןעהטַארייה עטשימעג ךרוד ןוא ןעגנופיוט
 ,ןעדנואוושרעפ ןענייז ןעטייצ עלַאינָאלָאק ןופ ןעילימַאפ עשידיא איד ןופ להָאצ
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 -עבנוא ןעוועג זיא עדניימענ איד ןופ סקַאוװ-וצ רעכילריטַאנ רעד סָאװ רַאפ ןוא

 דעטיינוי ןיא ןעוועג ןענייז סע ביוא קפס ַא זיא ןופרעד טַאטלוזער ַא סלַא .דנעטייד

 -נָא ךיז טָאה דנאלגנע טימ המחלמ עטייווצ איד ןעוו ןעדיא ?עיפ ױזַא סטייטס

 רעייז וליפא .,ןָאיצולַאװער איד ןופ טייצ רעד ןיא איוו ,1812 ןיא ,ןעביוהעג

 .ןעטייצ ענעי ןיא ןעסקַאװענוצ טינ ךיוא זיא טייקניטכיוו רעייז ןוא םוהטכייר

 ּפעפייווצ ענהֶָא ,טירשקיר רעסיוועג ַא ןעמוקענרָאפ רַאגָאז זיא סע זַא טנייש סע

 רַאפ גיטיינ ױזַא זיא סָאװ טולב עיינ סָאד טלהעפענ טָאה סע סָאװ םעד בעילוצ

 .ןעדניימעג עניילק

 סטייטס עיינ יירד איד ןיא ןעדיא ןייק ןעוועג טינ רָאנ טעמכ ןענייז סע

 איד ןופ גנונינייארעפ רעדָא ןָאינוי ןיא ןרָאװעגנ ןעמונעגניירא ןענייז עכלעוו

 .טנעדיזערּפ ןעוועג זיא ןָאטננישַאו עכלעוו ןיא רהֶאי טכַא איד ןיא סטייטס

 טינ זיא ,1791 ןיא ןעמוקענניירא זיא רעכלעוו ,טנָאמרעװ טייטס םעד ןיא

 -נוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ לעטרעיפ ןעטצעל םעד זיב הלהק עשידיא ןייק ןעוועג

 ןעדיא גינעוו רהעז טַאהענ ןעבָאה (1796) יסענעט ןוא (1799) יקָאטנעק .טרעד

 סָאװ גנַאלק ןעשידיא ַא טימ ןעמענ עכילטע איד ןוא ,עדָאירעּפ ערעטעּפש ַא זיב

 טרעדנוהרהָאי ןעבלַאה ןעטשרע םעד ןיא ייז ןענעוו ןעטפירש ןיא טנעגעגעב ןעמ

 ַא רַאפ ?ַאירעטַאמ סערעכיז ןייק ןענייז ,סטייטס סלַא ץנעטסיזקע רעייז ןופ

 רעכלעוו ַאייהִא .רעצעלּפ ענעי ןיא ןעדיא ןופ עטכישענ איד ןופ טנעמַאדנופ

 -עיר איד ןוא ,ןעדיא גינעוו רהעז טַאהעג ןַאד טָאה 1803 ןיא ןעמוקעגניירא זיא

 ןע'ןָאעלָאּפַאנ ןופ ןרָאװעג טפיוקענּפָא זיא עכלעוו ,ענעיזיאול עירָאטירעט עניז

 עשיזיוצנַארפ לייוו ,יירפ ייז ןופ ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא רהֶאי ןעבלעז םעד ןיא

 רַאפ ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ טּפיוהרעביא ןענייז טלעוו עיינ איד ןיא סעינָאלַאק

 זיא סע ואוו (*קיניטרַאמ עינָאלָאק איד איוו עלעפ עכלעזַא ןיא רעסיוא ,ןעדיא

 רהָאי ןיא טצעזעב רהיא טָאה ךיירקנַארפ רעדייא עדניימעג עשיריא ַא ןעוועג

35. 

 זיא 1812 ןופ המחלמ איד ןיא טנעידעג ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ?הָאצ איד

 -נוא ןיא טנילייהטעב ךיז ןעבָאה סָאװ להָאצ איד איוו רענעלק ןעוועג רעבירעד

 עזעיד ןיא ןערעיציפָא- ןָאיצרָאּפָארּפ עסיורג איד ןוא ,געירק-סטייקגיגניײהבַא
 איד וצ סנעטסיימ טגנַאלעב ךיוא ןַאד ןעבָאה ןעדיא זַא טזייוו עּפורג עניילק

 .רמ ןיא טנעכערעגסיוא זיא עכלעוו טסיל איד ןיא .ןעסַאלק עדנעבַאהלהָאװ

 -עיציפֶא ןהעציירד טנַָאמרעד ןענייז ,קרעוו סעטנָאמרעד-ןעביוא ס'ףלָאװ ןָאמייס

 םעד טכייררע טָאה ,עינעווליסנעּפ ןופ סעזָאמ ןעהטיינ רענייא עכלעוו ןופ ,ןער

 -רַא םעד ןיא 252--54 ןעטייז טכַא דנַאב עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןיא העז (*
 "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנאב ןעט18 ןיא ל?עקיטרַא ס םײהנעּפָא ןוא ,"קיניטרַאמ" ?עקיט

 .17--18 ןעטייז
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 -יײלָארַאק הטוַאס ןופ סעזָאמ רעיימ ,ייווצ ןוא ,(קינװָאקלָאּפ) לענָאלָאק ןופ גנַאר

 לַארענעג) .סנייטּפעק ןעוועג ןענייז ,עינעװליסנעּפ ןופ סרעיימ יכדרמ ןוא ַאנ

 ,עטסיל רענעי ןיא טנָאמרעד זיא רעכלעוו ,יסריושד וינ ןופ דלעיפמולב ףעסָאשד

 רעסיוא (,190 עטייז ,11 דנַאב "סנעשייקילבָאּפ" העז ,דיא ןייק ןעוועג טינ זיא

 ןייא ,סטנַאנעטייל עשידיא יירד המחלמ ענעי ןיא טסנעיד ןיא ןעוועג ןענייז ייז

 סלַארָאּפרָאק יירד ,ןעטנַאשזרעס ייווצ ,(רעגנערטנענהָאפ) ןייסנע ןייא ,טנַאטוידַא

 בָאקיישד ןעוועג ןענייז עטצעל איד ןעשיווצ .ןעטַאדלָאס גיצנַאװצ-ןוא-ןעבעיז ןוא

 הדוהי ןוא ;ןהָאז ַא טימ רעטָאפ ַא ,קרָאי וינ ןופ סייה ןימעשדנעב ןוא סייה

 טעדנואוורעפ ךילרהעפעגנ זיא רעכלעוו ,ּפָארטנַאליפ רעטמהירעב רעד ,ָארוט

 .1815 רַאונַאי ןיא סנילרָא וינ ןופ טכַאלש איד ןיא ןרָאװעג

 רהעמ טימ ןעמהענ ךיז לָאז ןעמ זַא ןעגָארטעגייב טָאה 1812 ןופ המחלמ איד

 -עמ ןיא ןעדיא ןענעג ןעמהַאנסיוא איד ןעפַאשּפָא ןופ טײברַא רעד וצ עיגרענע

 ןעדיא ?הָאצ עדנעטיידעב א טַאהעג טָאה רעכלעוו טייטס ןעגיצנייא םעד ,דנעליר

 עכריק רעד טימ טאַאטש םעד ןופ גנודניברעפ איד .ענַאל עניטסניגנוא אזַא ןיא

 ,רעמיהטנענייא איד ןופ טפַאשרעה איד טימ ןעמַאזוצ טנידנעעג ןעטרָאד ךיז טָאה

 ןַאד טימרעד ךיז טָאה סע .טייטס ַא ןרָאװעג זיא דנעלירעמ ןעוו טסייה סָאד

 טרעדנוהרהָאי ןעבלַאהרעדנָא רַאפ טָאה סעכלעוו ץעזעג סענעי טגידנעענ ךיוא

 ןערעוו טפָארטשעב ןעק סָאװ ןעכערברעפ ַא רַאפ הנומא עשידיא איד טכַאמעג

 -ייז) לעטיּפַאק ןענירעהירפ ַא ןיא ןרָאװעג טנַאמרעד זיא סע איו ,טיוט ן'טימ

 רעטנוא ןעבעילבעג ךָאנ זיא טסייג ןעטלַא םעד ןופ לייהט ַא רעבָא (*.(84 עט

 טָאה עכלעוו ,1776 ןופ ןָאיצוטיטסנָאק טייטס עיינ איד ןוא ,ןעגנוגנידעב עיינ איד

 -סנעסיוועג וצ טגנַאלעבנָא סָאד איוו טייוו ױזַא טייהיירפ-סנָאינילער ןעבענעג

 םעד ןיא גנורעלקרע ןַא7 טמיטשעב ךָאד טָאה ,טסנעיד-סעטָאנ וצ ןוא ןענַארפ

 ןעריילקעב ןענעק וצ גנוננידעב ַא סלַא "ןָאינילער עכילטסירק איד ןופ ןעביולג

 ןיא ןעלָאז סע זַא ןעטלַאהענּפָא טינ רעבָא טָאה סעזעיד .טמַא ןעכילטנעפע ןַא

 זייווכעלסיב ןיהַא ןעמוקנָא םעדכָאנ דלַאב ןוא ןָאיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד

 ןוא עלעיצרעמָאק עניטסניג איד בעילוצ ךילכעזטּפױה ,ןעדיא ?הָאצ עשביה ַא

 איד ןעפַאשוצּפָא ךוזרעפ רעטשרע רעד .,רָאמיטלַאב ןופ ענַאל עלעירטסודניא

 גניטע ןָאמָאלַאס ןעוו ,1797 רעבמעצעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא עמהַאנסיױא

 דרַאנרעב ,(1847 רָאמיטלַאב ןיא .שענ ; 1764 ,עינעווליסנעּפ ,קרָאי ןיא .בעג)

 ערעדנַא ןוא (1801 רָאמיטלַאב ןיא .שעג ; 1788 דנַאלשטייד ןיא .בעג) ץַארג

 איד ןיא טייטס ןופ ילבמעסַא ?ארענעשד איד וצ טפירשטיב ַא טגנַאלרער ןעבָאה

 עגַאל עכילטכער-דליוויצ איד רעביא גנולדנַאהבַא ס'רעדנַאללַאה .ה בָאקיישד .ּפָארּפ העז (*
 ;33--44 ןעטייז "סנעשיײקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטייווצ ןיא ,דנעלירעמ ןיא ןעדיא איד ןופ
 איד ןופ עטכישעג" ס'םולב ןוא ,עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןיא דנעלירעמ לעקיטרַא םעד ּךיוא
 ."רָאמיטלַאב ןיא ןעדיא
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 א ןענייז ייז"7 זַא טרעלקרע ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא סילָאּפַאנַא טדָאטש-טּפיױה

 -סיזקע איד ךרוד ןענייז ייז ןוא ,ןעדיא ןעפורעגנָא ןערעוו סָאװ עטייל עטקעס

 . ןעטעב ייז ןוא רענריב סלַא עטכער עלָאפהטרעוו ןופ טביורעב ץעזעג עדנעריט

 ."רעגריב עטוג ערעדנַא עֶלַא טימ סופ ןעכיילג ַא ףיוא ןעלעטש ייז לָאז ןעמ זַא

 -עב טָאה ןרָאוװענ ןעבעגעגרעביא זיא טפירשטיב איד עכלעוו וצ עטימָאק איד

 ייז ןוא טלעדנַאהרעּפ םעד ןעגעוו ןעבָאה ייז" זַא גָאט ןעבלעז םעד טעטכיר

 וצ טָאה סָאד איוו ױזַא רעבָא ,עטניטכערעב ַא זיא עטיב איד זַא ןעפיירגעב

 איד רַאפ רָאפ ייז ןענייל ענַארפ עלענָאיצוטיטסנָאק עניטכיוו ַא טימ ןָאהט

 גנולדנַאהרעפ ַא םעד ןענעוו ןעביוהוצנָא ךיז טניול סע ביוא ןעדיישטנע וצ זיוה

 ןַא טכַאמעג טָאה סעזעיד ."ףוס םוצ טנעהַאנ ױזַא ןיוש זיא גנוציז איד ןעוו

 -ןקעגרָאפ זיא ?ייוורעד ,רהָאי ףניפ עדנעמוק איד רַאפ ןָאיצַאטינַא איד וצ עדנע

 ןיא .שענ ; 1769 ,.ַאּפ ,קרָאי ןיא .בעג) גניטע ןבואר זַא 1801 רהָאי ןיא ןעמ

 -רע זיא ,ןָאמָאלַאס ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד ןופ רעדורב ַא ,(1848 ַאיפלעדַאליפ

 ןַא) ?לַאשרַאמ סטייטס דעטיינוי רַאפ ןָאסרעּפעשד טנעדיזערּפ ןופ ןרָאװעג טנענ

 .דנעלירעמ טייטס םעד רַאפ (ףירעש ןופ טמַא םעד וצ ךילנהע זיא סָאװ טמַא

 ,דיא ַא עכלעוו ןיא ענַאל ענידריווקרעמ איד ןרָאװעג ןעפַאשעג טימרעד זיא סע

 -ַאפנייא ןַא וליפא ןייז טנעקענ טינ טייטס ןופ ץעזעג איד רעטנוא טָאה רעכלעוו

 טייקכילטרָאװטנַארעּפ סיורגנ ןופ טמַא ןעכיוה ַא ןעטלַאהעג טָאה ,ןַאמסילָאּפ רעכ

 איוו קעווצ ןעבלעז םעד טימ עטיב עטייווצ ַא .גנוריגער-סעדנַאל איד רעטנוא

 -מעווָאנ ןיא ילבמעסַא לַארענעשד איד רַאפ ןרָאװעג טניילעגרָאפ זיא עטשרע איד

 רעד רעבָא ,גנומיטשּפָא ןַא וצ ןעמוקעגנ סע זיא לָאמ סעזעיד ןוא ,1802 רעב

 ןהעצבעיז רונ ןוא ןעגענַאד גיסיירד-ןוא-טכַא טימ ןעלַאפעגכרוד זיא גַאלשרָאפ

 ןיא ךיוא ןוא 1809 רֶהָאי ןיא ןרָאװעג טכַאמענ זיא ךוזרעפ רעיינ ַא .,ריפַאד

 -ןוא-רעיפ ןוא ןענענַאד גיסיירד-ןוא-ןיינ ןעוועג ןענייז ןעמיטש איד ןעוו ,4

 איד ייב הטומ םעד ןעמונענוצ טָאה לַאפכרוד רעטרעיפ רעזעיד .,ריפַאד גיצנַאוװצ

 ןוא ,ןָאיצַאטינַא איד טרהיפעגנָא ןעבָאה עכלעוו רענעמ ענעסָאלשטנע ענינייא

 .טרעהעג טשינ רָאנ רהעמ טייצ עשביה ַא ענַארפ איד ןעגעוו טָאה ןעמ

 -ריוו ,דנָאמשטיר ןופ רָאמיטלַאב ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז 1808 רהְאי ןיא

 סקעז ןוא הנמלא איד ןופ ןענַאטשעב זיא עכלעוו ןעהָאק עילימַאפ איד ,עינישד

 זיא רעכלעוו) ןָאיצולָאװער איד ןופ טַאדלָאס ַא ,ןעהָאק .שד בָאקיישד ןופ ןהיז

 1778 ןיא אקירעמַא ךָאנ ןעמוקענ זיא ,ןעסיײירּפ-ןייהר ןופ רענערָאבעג א ןעוועג

 ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז ןעדיא ערעדנַא ענינייא .(1808 ןיא ןעברָאטשעג זיא ןוא

 עניטרָאד איד זַא ןעפלָאהעג טָאה סעזעיד ןוא ,טייצ רענעי ןיא רָאמיטלַאב ןיא

 ןָאמָאלַאס איוו םעדכָאנ .טייקניטכיוו ןיא ןעגעיטשענ זיא עדניימעג עשידיא

 טימ טנעידענ ןעבָאה עילימַאפ ןעהָאק איד ןופ רעדעילנטימ ענינייא ןוא גניטע

 ערעדנַא עכילטע ןיא ןוא רָאמיטלַאב ןופ גנונידייהטרעפ איד ןיא גנונכייצסיוא
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 טגעיל סע סָאװ טכערנוא םעד ןהעזוצנייא רעסעב ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה ,ןעטכַאלש

 עכלעוו רענעמ עּפורג ַא .עטכער-רעגריב עשידיא איד ןופ ןעננוקניירשעב איד ןיא

 -ַאּפמיס וצ ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה ןעבעל ןעכילטנעפע ןיא גיטעהט ןעוועג ןענייז

 ףּפמַאק םעד טרהיפעגנָא ןעבָאה ייז ןוא ןעגנורעדָאפ עשידיא איד טימ ןעריזיט

 1810 ןופ ןעדיא ןופ גנוניטכערעבכיילג עלופ רַאפ ילבמעסַא לַארענעשד ןיא
 ןיא טָאה עכלעוו ,עּפורג רעזעיד ןיא ןַאמ רעטסעטנענימָארּפ רעד .1896 זיב

 ,רעדנייוו לַארענעג ,סַאמָאהט .ס .ע ,שדירנעקערב סַאמָאהט ןעסָאלשעגנייא ךיז

 ןעוועג זיא ,ןָאהַאמ-קַאמ .? .וװ ןהַאשד ןוא ,ןָאטגניהטריָאװ .ד .שד .וו לענָאלָאק
 .יטנוַאק ןָאטגנישַאװ ןופ ידענעק סַאמָאהט

 איד ןופ ענייא ןרָאװעגנ זיא גַאלשרָאפ-ץעזעג רעדָא "ליב רעשידיא רעד"

 רעדעיוו ייברעד ןעהעז רימ ןוא ,דנעלירעמ ןופ קיטילָאּפ איד ןיא ןענארפ-סעגאט

 ןרָאװעג טנַאמרעד ןעביוא זיא סָאו טייקכילמיהטנענייא עשינַאקירעמַא איד

 ןעוועג ןענייז טנעקעג ןעטסעב םַא ןעדיא םעד ןעבָאה סָאװ איד זַא (195 עטייז)

 ענענעלענּפָא איד ןופ רעטערטרעפ ענינייא .רענידייהטרעפ עטסקרַאטש ענייז

 איוו רהעמ טינ ןעדיא ןעגעוו טסואווענ טָאה ןעמ ואוו ,דנַאל ן'ףיוא ןעדנעגעג

 ןענימרעט ערעטייוו רַאפ ןעלהַאו ייב ןעלַאפעגכרוד ןענייז ,דיא ןעמָאנ םעד

 ןופ .ןעדיא ןעגעג ץעזעג םעד ןעפַאשוצּפָא טמיטשעג ןעבָאה ייז סָאװ רַאפרעד

 ןערעוו טלהעוורע טנעקעג טינ רָאמיטלַאב טדָאטש איד ןיא ןעבָאה טייז ןערעדנַא

 עשידיא רַאפ ןעטײברַא וצ ןעמונעגנָא ךיז ןעבָאה סָאוװ איד איוו ערעדנַא ןייק

 ףיוא ןעביילב וצ ירנעה בָאקיישד ןופ ךוזרעפ רעכיירנלָאפרע רעד .גנולעטשכיילג
 סע איוו ,אניײלָארַאק דרָאנ ןופ גנובעגצעזענ איד ןופ דעילנטימ סלַא ץַאלּפ ןייז

 ןעדיא ןופ עדניירפ איד ןופ זיא ,לעטיּפַאק ןענירָאפ ןיא ןרָאװעג ןעבעירשעב זיא

 טָאה שדירנעקערב .רמ .טקעפע ןעטונ ַא טימ ןרָאװעג טצונעב רָאמיטלַאב ןיא

 טייהנעגעלעגנַא ענעי טנָאמרעד 1818 ןיא ליב ןעשידיא םעד ןעגעוו גידנעדייר

 ןעמוקעגרָאפ זיא ַאניײלָארַאק דרָאנ טייטפ םעד ןיא" : רעטרעוו עדנעגלָאפ טימ

 .רמ ןעצעזװצסיורַא ךוזרעפ םעד טכַאמענ טָאה ןעמ ןעוו לַאפ רענידריווקרעמ ַא

 ןעוועג זיא רע עכלעוו ןופ טפַאשרעּפרעק עדנעבעגצעזעג איד ןופ ,ןעדיא ַא ,ירנעה

 -עג רענעי ייב ןעטלַאהעג טָאה רע עכלעוו עדער איד .דעילנטימ סעטלהעוורע ןַא

 ַא ןיא טקורדענּפָא זיא איז .דנַאה ןיימ ןיא רעטציא ךיז טניפעג טייהנענעל

 טיג ןעמ סָאװ ךוב ַא ,"רָאטַארָא רעשינַאקירעמַא רעד" ןעמָאנ םעד טימ גנולמַאז

 -ער איד ךיז ןעניפענ סע ןעכלעוו ןיא ןוא ,ןעזעל םוצ לוש ןיא רעדניק ערעייא

 -עוו טצַאלפעגנייא ןעלָאז ייז זַא טשניוו רהיא סָאװ ןעטייהרהַאוװו עשינַאקילבוּפ

 ,ןענואוועג טָאה ירנעה .רמ .,ךילנעמ איוו הירפ ױזַא ןעקנַאדעג ערעייז ןיא ןער

 וצ ןוא ןעבעיל וצ רענַאקירעמַא סלַא גנוהיצרע רעזנוא ןופ לייהט ַא זיא סע ןוא

 -נעגעלעג רענעי ייב טקירדעגסיוא טָאה רע סָאװ ןעקנַאדעג איד רעייהט ןעטלַאה

 עטרעטסיינעב ַא ןיא ןָאטגניהטריָאװ לענָאלָאק טָאה רעטעּפש רהָאי סקעז ".טייה
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 ַא סלַא ףמואירט ס'ירנעה טנָאמרעד ךיוא דנַאטשנעגעג ןעבלעז םעד ןעגעוו עדער

 סָאװ סעדער איד ןופ עכנַאמ .דנעלירעמ ןיא ןעדיא איד ןופ ןעטסנוג וצ זייוועב

 סלַא ןרָאװעג טעטכַארטעב ןענייז ענַארפ עזעיד ןעגעוו ןרָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז

 םעדכָאנ עבַאנסיוא ערעדנוזעב ַא ןיא ןעקורדּפָא ייז לָאז ןעמ זַא גיטכיוו גונעג

 -ָאנ םעד טימ גנולמַאז ןייא .ןרָאװעגנ טרעפטנערעפ ןיוש זיא ענַארפ איד איוו

 "רנעלירעמ ןופ זױה-ןעטַאנעלעד איד ןיא ליב ןעשידיא םעד ןענעוו סעדער" ןעמ

 .1899 ןיא ַאיפלעדַאליפ ןיא ןענעישרע זיא

 ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןעדיא ןופ ןעטסנוג וצ ליב ַא ךילדנע זיא 1822 ןיא

 ןָאיצוטיטסנָאק איד רעטנוא רעבָא ;גנובעגצעזעגנ איד ןופ רעזייה עדייב ןיא

 גנורעדנע ןַא רהיא ןיא טכַאמעג טָאה סָאװ טקַא רעדעי טָאה דנעלירעמ ןופ

 -עב ןוא ןערעוו טכילטנעפערעפ ןַאד ,גנוציז ןייא ייב ןערעוו ןעמונעגנָא טזומעג

 טָאה ןעמ .גנובענצעזענ איד ןופ גנוציז עדנעגלָאפ איד ייב ןערעוו טניטעטש

 וצ גַאלשרָאפ ַא ןעוו 1823--24 ןופ גנוציז איד וצ ןעמוקנָא טזומענ רעבירעד

 ןופ עטיב ַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טכַארבעגניירא זיא ליב םענעי ןעגיטעטשעב

 ,גנוגיטעטשעב איד ןעמונעגנָא טָאה טַָאנעס רעד .דנעלירעמ ןופ ןעדיא איד

 עצנַאג איד ןוא ,עטַאבעד עשימריטש ַא ךָאנ זיוה ןיא ןעלַאפעגכרוד זיא איז רעבָא

 איד ןעפַאשוצּפָא טייצ איד רעבָא .ןרָאװעג ?טב רעדעיוװ טימרעד זיא טייברַא

 עדנעגלָאפ איד ןופ גָאט ןעטצעל םעד ןיא ןוא ,ןעמוקעג ןַאד ןיוש זיא עמהַאנסיוא

 -לעה וצ" טקַא רעד זיא (1828 רַאורבעּפ ןעט20) גנובעגצעזעג איד ןופ גנוציז

 םעד ןעגנַאגעגכרוד רעהירפ ןיוש זיא רעכלעוו "דנעלירעמ ןופ ןעדיא איד ןעפ

 ןעגעג גיצנַאװצ-ןוא-סקעז טימ זיוה-ןעטַאגעלעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ,טַאנעס

 ןופ רענריב רעדעי" זַא טמיטשעב טָאה ליב רעד .ןעמיטש גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ

 -טנעפע ןַא טגעירק רע ןעוו "ןָאיגילער עשידיא איד וצ טרעהעג רעכלעוו טייטס

 ןעביירשרעטנוא ןוא ןעכַאמ העובש עכילנהעוועג איד רעסיוא רע לָאז טמַא עכיל

 איד טָאטשנַא ,טלעוו רענעי ףיוא שנועו רכש ןיא טביולנ רע זַא גנורעלקרע ןַא

 ןיא .טייטס ןופ גנורינער איד ןופ טרעדָאפעג רעטציא טרעוו סָאװ גנורעלקרע

 ןעמונעגנָא ךיוא טקַא רעדנעניטעטשעב רעצרוק ַא זיא רהָאי ןעדנעגלָאפ םעד

 איד ןופ גנולעטשכיילנ איד רַאפ טכַאלש איד ןוא רעזייה עדייב ןופ ןרָאװענ

 -ענ ץלַא ךָאנ זיא עירָאעהט ןיא .ןענואווענ ןעווענ זיא דנעלירעמ ןיא ןעדיא

 טרָאס ערעדנוזעב ַא ןעכַאמ טפראדעג טָאה דיא ַא לייוו ,דיישרעטנוא ןַא ןעוו

 .עמהַאנסיוא ןייק ןעוועג טינ רהעמ זיא ןעבעל ןעשיטקַארּפ ןיא רעבָא ,גנורעלקרע

 -נַא עשידיא איד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעהָאק .י בָאקיישד ןוא גניטע ןָאמָאלַאס

 רעבָאטקָא) ךיילג ןענייז ,ננולעטשכיילג עשידיא רַאפ גנוגעוועב איד ןופ רערהיפ
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 ,רָאמיטלַאב ןופ הטַאר-טדָאטש ןופ רעדעילגטימ סלַא ןרָאװעג טלהעוורע (6

 ןעדיא ערערהעמ .טנעדיזערּפ ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעטשרע רעד עכלעוו ןופ

 רעטמע עשיטיִלָאּפ עגיטכיוו רעטציא ךָאנ ןעמהענרעפ ןוא ןעמונרעפ ןעבָאה

 -גיהעפ עכילנעזרעּפ ערעייז בעילוצ טניטכערעב ןענייז ייז איוו ,דנעלירעמ ןיא

 ןעמהענרעפ ןעדיא איד סָאװ עלעטש עטנענימָארּפ איד בעילוצ ןוא ןעטייק

 .טייטס ןופ ןעבעל ןעלענָאיסעּפָארּפ ןוא ןעכילטפעשעג םעד ןיא .



 4 17 לעטיּפַאק

 .רענעלּפ עשיטסינויצ-שיטפילַאירָאטירעט ענייז ןוא הַאָאנ לעונַאמ יכדרמ

 רושז סלַא ןעגלָאפרע עטשרע ענייז ןוא דנעגוי ןייז .עילימַאּפ ס 'הַאָאנ
 { ו ו ןיא לוסנָאק סלַא גנונענרע ןייז --- גרוטַאמַארד סלַא

 -- ןָאיצַאנ עכילטסירק ַא טינ זיא סטייטס דעטיינוי איד זַא גנוטּפיוהעב ןייז --
 ר י

 אנ עב

 -סגנּוריגער רעדָא רָאיעוװרַאס ןוא ףירעש ,רעביירש-ןעמַארד ןוא רָאטקַאדער
 ןעדיא איד וצ גנודַאלנייא ןייז -- קרָאי וינ ןופ ןעפַאה םעד רעביא רעהעזפיוא
 רַאפ טעוו רע סָאװ טדָאטש איד ןיא ןעצעועב ךיז ןעלָאז ייז םלעוו רעד ןופ
 ָאלפָאב ןיא ןעינַאמערעצ עלַאפסקורדנייא -- דנעלייא דנערג ףיוא ןעדנירג ייז

 -דנַאהבָא" ןייז -- "טררא" ןופ ףוס רעד ןוא ביוהנָא רעד ןעוועג ןענייז עכלעוו
 סלַא ערעירַאק עצרוק ןייז -- .ןעדיא איד ןופ גנורהעקרעדעיוו איד רעביא גנול
 .ןעטייקגיטעהט עשידיא -- רעטכיר

 ןערוּפש עטצעל איד טשיװענּפָא דנעלירעמ ןיא טָאה ןעמ סָאװ טייצ רעד ןיא

 ןעדיא עטסעטנענ'מָארּפ איד ןופ רענייא טָאה ,ןעדיא ןענעג ןעמהַאנסיוא ןופ
 ךרוד עגַארפ עשידיא איד ןעזעל וצ ןַאלּפ ןעזעידנַארנ ַא טכַאמעג קרָאי וינ ןופ

 הַאָאנ לעונַאמ יכדרמ ןעוועג זיא ןַאמ רעזעיד .ַאקירעמַא ןיא ןעדיא ןעריזינָאלָאק

 קרָאי וינ ןיא .שעג ;1789 יַאלושד ןעט19 םעד ַאיפלעדַאליפ ןיא .בענ ,חנ)

 ןהָאז ַא ,ןרעטלע עשיזענוטרָאּפ ןופ טמַאטשעג טָאה רע .(1851 ץרעמ ןעט29 םעד

 ןיא טנעידענ טָאה רעכלעוו ַאנײלָארַאק הטוַאס ןופ הַאָאנ יכדרמ לעונַאמ ןופ

 ןיא .בעג) סּפיליפ .מ ירנעה ןופ ןיזָאק ַא ןוא ,ןָאיצולָאװער איד ןופ עעמרַא רעד

 ןופ דעילנטימ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו (1884 ןעטרָאד .שעג ; 1811 ַאיפלעדַאליפ

 ַא סלַא טלהעוורע) סערגנָאק ןעט39 ןיא עינעוליסנעּפ ןופ טקירטסיד ןעטרעיפ

 ערהע ןופ רעטמע ערעדנַא רעסיוא טָאה רעכלעוו ןוא (1886 ןיא טַארקָאמעד

 ןופ רערעיומ-יירפ איד ןופ רעטסיימ-סָארנ סלַא טנעידעגנ ךיוא ,ןעיורטרעפ ןוא

 רעיפ ןעוועג טְלַא זיא רע ןעוו םותי ַא ןעבעילבעג זיא הַאָאנ .עינעווליסנעּפ

 -יפ סַאנָאי ,רעטָאפ ס'רעטומ ןייז ייב ןרָאװעגנ טעװעדָאהעגפיוא זיא ןוא רהָאי

 זיא הַאָאנ .(1808 ַאיפלעדַאליפ ןיא .שענ ; 1786 דנַאלשטייד ןיא .בעג) סּפיל

 רעבָא ,רעדלינרעפ ןוא רעצינש ַא ייב גנילרהעל סלַא ןרָאװעג ןעבענעגקעווַא

 ענינייא ןופ טייקמַאזקרעמפיוא איד ןעניוצענוצ טָאה ןענרעל םוצ עבעיל ןייז
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 139 לוסנָאק סלַא ןוא טסילַאנרושז סלַא הַאָאנ

 סירָאמ טרעבָאר רעיסנַאניפ רעד זַא טלייצרעד טרעוו סע ןוא עטייל עטנענימָארּפ

 עלעטש ַא ןעגעירקעג םהָיא רַאפ טָאה ןוא רעטסיימ ןייז ןופ טיירפעב םהיא טָאה

 .ירּושזערט סטייטס דעטיינוי ןופ רָאטידיױא ןופ סיפָא ןיא

 ךָאנ איפלעדאליפ ןופ ןרָאװעגןעגָארטעגרעביא זיא טדָאטש-טּפיוה איד ןעוו

 -עג זיא ןוא עלעטש ןייז ןופ טגָאזענּפָא ךיז הַאָאנ רעגנוי רעד טָאה ןָאטגנישַאװ

 -סטאַאטש רעדָא רושטיילסישדעל איד ןופ ןעננוציז איד ייב רעטרָאּפער ַא ןרָאװ

 נייז ןענעירקעג טָאה רע ואוו ,עינעװליסנעּפ ,נרובסירעה ןיא גנובעגצעזעג

 ךיז רע טָאה רעטעּפש רהָאֹי ענינייא .טסילַאנרושז סלַא גנורהַאפרע עטשרע

 1809 רהָאֹי ןיא זיא רע ואוו ,ַאניײלָארַאק הטוַאס ,ןָאטסלרַאשט ןיא טצעזעב

 קרַאטש רהעז טריטיגַא טָאה ןוא "טעזַאנ יטיס" איד ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג

 -ןעפַאה עכייר איד ןופ ננוניימ עכילטנעפע איד .,דנַאלגנע טימ המחלמ רַאפ

 -עג טלעקיוורעפ םעד בעילוצ זיא הַאָאנ ןוא נעירק ןענעג ןעוועג זיא טדָאטש

 רענעי ןופ עדָאמ איד ךָאנ -- ןוא ,ןעטייקגיטיירטש ענעדעישרעפ ןיא ןרָאװ

 ןוא גנורעדָאפסױרַא עדעי ןעמונעגנָא טָאה רע .ןעלעוד ענינייא ןיא -- טייצ

 טנייצרעביא ךיז ןעמ טָאה רענגעג ענייז ןופ םענייא טעטיוטעג טָאה רע ןעוו

 עטשרע ןייז .ןעדעירפוצ טזָאלעג םהיא טָאה ןעמ ןוא ןַאמ רעגיהטומ ַא זיא רע זַא
 -עגפיוא ךיוא זיא "ןייהר ןופ םימותי" איד רעדָא "סיסקעלַא ןוא לוַאּפ" אמַארד

 ןרָאװעג טרהיפענפיוא רעטעּפש זיא איז .טדָאטש רענעי ןיא ןרָאװעג טרהיפ

 איז זיא רעטעּפש ןוא ,טכַאמעגרעביא סָאװטע רהיא טָאה ןעמ ואוו דנַאלגנע ןיא

 "סיִאב עדנרעדנַאוו איד" ןעמָאנ םעד רעטנוא קרָאי וינ ןיא ןרָאװעג טכַארבעג

 סיורג טימ רעטַאעהט קרַאּפ ןיא 1820 ןיא ןרָאװעג טרהיפענפיוא זיא ןוא

 .גלָאפרע

 ןעביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה דנַאלגנע טימ המחלמ איד ןעוו 1812 רהָאי ןיא

 -נָאק רעשינַאקירעמַא סלַא ןָאסידעמ טנעדיזערּפ ןופ ןרָאװעג טנענרע הַאָאנ זיא

 ןעמהעננא טלָאװעג טינ עלעטש איד טָאה הַאָאנ .דנַאלסור ,אניר ןיא ?וס

 לוסנָאק רעשינַאקירעמַא סלַא ןרָאװעג ןעבעילקעגסיוא רעטעּפש רהָאי ַא זיא ןוא

 טייטס דעטיינוי איד ןעטערטרעפ וצ טכַאמלָאפ עלעיצעּפש ַא טימ ,סינוט ןיא

 -בַאנוא ןעוועג טייצ רענעי ןיא ךָאנ ןענייז רעדנעל עדייב .רישזלַא ןיא ךיוא

 טימ ןעדנוברעפ ןעוועג ןעטרָאד רעבירעד זיא גנוטערטרעפ איד ןוא גיגנייה

 ןופ ןערהָאפעגקעװַא זיא הַאָאנ .רעטציא איוו טײקכילטרָאװטנַארעּפ רהעמ

 איז ןעוו רעבָא ,ךיירקנַארפ ךָאנ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ףיש ַא ףיוא ןָאטסלרַאשט

 ןרָאװעג ןעגנַאפעג איז זיא גערב ןעשיזעצנַארפ םוצ טנעהָאנ ןעוועג ןיוש זיא

 -רָאד טָאה ןעמ .דנַאלגנע ךָאנ ןרָאװעג טכַארבעג ןוא ןעפיש-סגעירק עשילגנע ןופ

 -כילנעזרעּפ עגיטכיוו ַא סלַא טעטכַארטעב םענעגנַאפעג-סגעירק ןעשידיא םעד ןעט

 -עב וצ טייהיירפ איד טרָאװ-ןערהע ןייז ףיוא ןעבעגעג םהיא טָאה ןעמ ןוא ,טייק
 -ָאמ עבילטע ןיא .דנַאל ןופ ןעדנעגעג ענעדעישרעפ ןעזיירעב וצ טייצ איד ןעצונ



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 140

 ןערהָאפעגקעװַא ןַאד זיא רע ןוא ,טיירפעב ןעצנַאג ןיא םהיא ןעמ טָאה םורַא טַאנ

 -עג דלאב ךיז טָאה רע .ַאקירפַא דרָאנ ןיא עלעטש ןייז ףיוא ןעינַאּפש רעביא

 -וצסיוא ,ןרָאװעג טקישעג לעיצעּפש זיא רע עכלעוו רַאפ טײברַא איד וצ ןעמונ

 -עג ןעטלַאהעג ןענייז עכלעוו ןעזָארטַאמ ענעגנַאפעג עשינַאקירעמַא איד ןעזייל

 לָאז סע זַא ױזַא ןָאהט טפרַאדעג סע טָאה רע .,רישזִלַא ןיא יירעפַאלקש ןיא ןרָאװ

 םיבורק ערעייז ןופ טזיילעגסיוא ןערעוו ענעגַאפעג איד זַא קורדנייא םעד ןעכַאמ

 הַאָאנ .ןָאהט וצ טינ רָאנ טימרעד טָאה גנוריגער עשינַאקירעמַא איד זַא ןוא

 ןעבענסיוא טזומעג ייברעד טָאה רע רעבָא ,ניטכיר טרהיפענכרוד סעזעיד טָאה

 .טמיטשעב וצרעד טָאה םייה רעד ןופ גנוריגער איד איוו עמוס ערעסערג ַא

 טייקגיסעמלעגערנוא עזעיד טימ טצונעב ךיז ןעבָאה רעננעג עשיטילָאּפ ענייז

 ןייז ןופ ןעפורקירוצ םהיא לָאז גנוריגנער איד זַא םייה רעד ןיא ןעקריוו-וצסיוא

 רעדָא טייטס ווֶא ירעטערקעס ןעזעוועג ןַאד זיא רעכלעוו וָארנָאמ .רמ .טמַא

 ןעמ ןעוו טייצ רעד ןיא זַא ןעבעירשעג םהיא טָאה רעטסינימ רעשידנעלסיוא

 לָאז ןָאיגילער ןייז זַא ןהעזענסיוא טינ טָאה עלעטש איד ןעבעגעג םהיא טָאה

 -ציא רעבָא .לוסנָאק סלַא ןעטכילפ ענייז ןופ גנוליפרע איד וצ גנורעטש ַא ןייז

 ןעיורטוצ ןעטסלופ םעד ןענעידרעפ עכלעוו ןעטכירעב ןעמוקעגנָא ןענייז רעט

 רַאפ סע טניפעג טנעדיזערּפ רעד ןוא ,קורדנייא ןעניטסיגנוא ןא טכַאמ סָאד זַא

 םהיא וצ טמוק טפירש עזעיד ןעוו ןוא גנונענרע איד ןעפור וצ קירוצ םַאזהטַאר

 רעטיינוי איד ןופ טסנעיד ןיא רהעמ טינ סלַא ןעטכַארטעב ךיז רע לָאז ןָא

 ,ןעטייקניריווש ענייז עלַא ןופ טהערדעגסױרַא ףוס םוצ ךיז טָאה הַאָאנ (=*.סטייטס

 ןוא ,ןעגנוגידלושעב עלַא ןופ ןעשַאװעגנייר ךיז רע טָאה םייהַא גידנעמוק ןוא

 .טגיילעגסיוא טָאה רע סָאװ סעֶלַא גנורינער איד ןופ טלהָאצעב ןעגעירקעג טָאה

 סרעדנָאזעב טנעידרעפ לוסנָאק סלַא ןעגנולדנַאה עֶלעיציפָא ענייז ןופ ענייא

 ןעלופ ןיא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא דנַאלגנע טימ המחלמ איד .ןערעוו וצ טנָאמרעד

 -ַאקירעמַא ןַא סינוט ןופ ןעפַאה ןיא ןעמוקעגניירא זיא גָאט ןעסיוועג ַא ןוא גנַאנ

 -ניא-טסָא ןופ ןעפיש עשילננע יירד ןעננַאפענ ןעמונענ טָאה עכלעוו ףיש עשינ

 -עמַא םעד וצ טרעהעג ןעבָאה ןעפיש ענעגנַאפעג איד .הרוחס טימ ןעדָאלעג ןעיד

 רע ןוא ,ןעטייצ-סנעירק רַאפ ץעזעג עלַאנָאיצַאנרעטניא איד .רעטנוא רענַאקיר

 ייז לָאז רע סינוט ןיא לוסנָאק ןעשינַאקירעמַא םעד וצ ןעבעגעגרעביא ייז טָאה

 ןעגעג טריטסעטָארּפ טָאה סינוט ןיא רעטדנַאזעג רעשיטירב רעד .ןעפיוקרעפ

 ןעשיווצ גַארטרעּפ םעד ןיא טקנוּפ ַא ףיוא טציטשעג ךיז טָאה ןוא ,ףיוקרעפ םעד

 ןַא ןעפיוקרעפ ןערָאט טינ לָאז טכַאמ עכילטסירק ןייק זַא סינוט טימ דנַאלגנע

 טָאה הַאָאנ .סנעפַאה עניטרָאד ןיא גנודַאל רעדָא ףיש ענעגנַאפעג עשילגנע

 -לעדַאליפ) "הַאָאנ ?עונאמ יכדרמ" ,ףלָאװ ּךיוא העז ;רעטייוװ ןוא 12 עטייז ,ילייד (*

 ,הַאָאנ לעקיטרַא ,עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןוא (1897 ַאיפ
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 ,ךיוא לַאפ ַאזַא ןעגעוו טניימעג ןייזי טנעקעג טָאה ְךַאמּפָא רעד זַא ןעבעגענוצ

 -רעטניא ןופ גנושטייטסיוא עגניירטש ַא רעטנוא זַא טעטּפיוהעב טָאה רע רעבָא

 -טסירק ַא זיא סטייטס דעטיינוי זַא ןעמהעננָא טינ ןעמ ןעק ץעזעג סעלַאנָאיצַאנ

 טעדנעוועגנָא טינ לַאפ ןעזעיד ףיוא ראפרעד ןעק ךַאמּפָא רעד ןוא ,ןָאיצַאנ עכיל

 סטייטס רעטיינוי ןופ ןָאיצוטיטסנָאק איד ןעזעיוועג רע טָאה זייוועב סלַא .ןערעוו

 טימ ןָאיגילער ןופ גנודניברעפ עכלעוו דנעגריא ןעגעג ןעגנומיטשעב ערהיא טימ

 יטירט איד ןופ זייוועב ַא טכַארבעג ךיוא טָאה ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנַא-סגנוריגער

 עכלעוו ןוא ןעסָאלשעג טָאה וָאלרַאב לעָאשד עכלעוו ייקריט טימ גַארטרעפ רעדָא

 עכלעוו ןיא ,1808 ןיא טַאנעס סטייטס דעטיינוי ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא

 -סיוא סָאװ טשינ רָאג טָאה סטייטס דעטיינוי איד זַא ןרָאװענ טרעלקרע זיא סע

 -עב ןענייז ייז זַא ןוא ןָאינילער רעייז בעילוצ רענַאמלוסומ איד ןענעג ןעצעזוצ

 רעקלעפ ןופ רעגריב איד ןופ ןעינעליווירּפ עֶלַא ןענעירק ןעלָאז ןוא טגיטכער

 -רעה רעדָא יעב רעד .ןעטַאטקַארט עניטסניג איד טָאה ַאקירעמַא עכלעוו טימ

 רענַאקירעמַא םעד טביולרע טָאה רע ןוא טנעמונרַא ןעזעיד ןעמונעגנָא טָאה רעש

 -עב ס'הַאָאנ .הרוחס רעייז טימ ןעפיש עשילגנע איד ןעפיוקרעפ וִצ ל?וסנָאק

 -רענַא טימרעד זיא ןָאיצַאנ עכילטסירק ןייק זיא סטייטס דעטיינוי זַא גנוטּפיױה

 זיב זיא סָאװ ץעזעג סעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ פיצנירּפ ַא סלַא ןרָאװעג טנעק

 גנולעטש עזעיד זַא ךילגעמ רשפא זיא סע .,ןרָאװעג ןעטירטשעב טינ רעטציא

 -טסירק ןייק זיא טערטרעפ רע עכלעוו דנַאל סָאד זַא לוסנָאק ןעשידיא םעד ןוכ

 ַא" זיא ןעביולג ןייז זַא םייה רעד ןיא גנורינער ןייז טנייצרעביא סע טָאה ,עכיל

 ."לוסנָאק סלַא ןעטכילפ ענייז ןופ גנוליפרע איד וצ גנורעטש

 וינ ןיא טצעזעב הַאָאנ ךיז טָאה ַאקירעמַא ךָאנ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 גידנעמהענרעפ ,ןעבעל ןעצנַאג םעד ןעבעילברעפ זיא רע ואוו (1816) קרָאי

 עטסרעלוּפָאּפ איד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ןוא ןעלעטש עטפַאהנערהע ענעדישרעפ

 רָאטקַאדער רעד ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ןעוועג זיא רע .טדָאטש ןיא רענעמ

 ,"רַאטס גנינוויא" ןופ ,"רערייווקנע קרָאי וינ" ןופ ,"טייקָאװדַא לענָאישַאנ" ןופ

 ןיא ."רעשדנעסעמ דנע סמייט" ןוא "ןָאינוי" ,"רעזייטרעװדַא ?עשריוממָאק"

 ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ןיא ןעזייר" ענייז קרָאי וינ ןיא טקורדענּפָא רע טָאה 9

 סעֶלַא ןעבעירשעב טָאה רע עכלעוו ןיא "ןעטאַאטש רעברעב איד ןוא ןעינַאּפש

 סינוט ןיא טעטסיילעג טָאה רע סָאװ עטסנעיד איד ,טכַאמעגכרוד טָאה רע סָאװ

 סלַא גנוגיטפעשעב ןייז .טניולעב סעֶלַא רַאפ םהיא טָאה ןעמ ױזַא איוו ןוא

 ,רעטַאעהט םעד טימ ןעגנודניברעפ עטפָא ןיא טכארבעג םהיא טָאה טסילַאנרושז

 רע .עיגרוטַאמַארד וצ ןעמהענ רעדעיוו ךיז לָאז רע וצרעד טרהיפעג טָאה ןוא

 דנַאל ןופ רעלעטשטפירש עשיטַאמַארד עטסעטבעילעב איד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 -ירעמַא ןופ ןעמעהט טלעדנַאהעב ןעבָאה ןעמַארד עטסיימ ענייז .טייצ רענעי ןיא

 ,עדנעטשנעגעג ערעדנַא ןעגעוו ןעוועג ןענייז עכנַאמ רעבָא ,עטכישעג עשינַאק
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 איד רעדָא ,יטַאמרַאק ףעסוי" ַאמַארדָאלעמ עכיירגלָאפרע ןייז לעיּפשייב םוצ איו

 "ילָאּפירט ןופ גנורעגַאלעב

 ןיא זיא ןוא קיטילָאּפ ןיא לײהטנַא ןעגיטעהט ַא ןעמונעג ךיוא טָאה רע

 ןיא רעבָא זיא טמא רעד ןעוו .קרָאי וינ ןופ ףירעשייַאה ןרָאװעג טנענרע

 טַאדידנַאק סלַא רע זיא ,רַאבלהעוװ ןרָאװעג טכַאמענ רעטעּפש טייצ עצרוק ַא

 ןופ רעננייהנַא ןַא ןעוועג זיא רע ."ןייּפמַאק" ןעניציה א ךָאנ ןעלַאפעגכרוד

 טמַא םעד ןעבעגעג טנעדיזערּפ סלַא םהיא טָאה רענעי ןוא ןָאסקעשד לַארענעג

 .קרָאי וינ ןופ ןעפַאה םעד ןופ (ללָאצ ןופ) רעהעזפיוא רעדָא רָאיעוװרָאס ןופ

 ןוא ,ןעסעגרעפ טינ רע טָאה ןעטייקניטעהט עֶלַא עזעיד ןופ טייצ רעד ןיא

 .דיא ַא זיא רע זַא ןעסענרעפ וצ טייהנענעלעג ןייק ןעבענענ טינ םהיא טָאה ןעמ

 -ָאיצַאנ עשידיא ןופ ענַארפ איד רעביא ןעגנונייצרעביא עקרַאטש טָאהענ טָאה רע

 ןיא ענַארפ עשידיא איד וצ טייקמאזקרעמפיוא לעיפ ןעבעגעג טָאה ןוא ,טעטילַאנ

 טימ ןַאלּפ םעד וצ טעדנעוועג ךיז ,1825 רהֶאי ןיא ,רע טָאה ךילדנע .ןיימעגלַא

 רעייז ןעדיא איד ןעבעג וצ רעדעיוװ ,ןענָארטעגמורַא גנַאל ךיז טָאה רע ןעכלעוו

 עפליה איד טימ קעווצ ןעזעיד רַאפ טָאה רע ,ןָאיצַאנ ַא סלַא ערהע ענילָאמַא

 ליימ ףניפ ןוא ננַאל ?יימ ןהעציירד לעזניא ןַא טפיוקענ עדניירפ ענינייא ןונ

 -נעגעג ,ךייט ארַאנַאינ םעד ףיוא ,דנעלייא דנערג ןעסייהעגנ טָאה רעכלעוו ,טיירב

 -ָאלעגסױרַא ןַאד טָאה רע .קרָאי וינ ,ָאלפָאב ןופ טייוו טינ ,ַאדנַאװַאנָאט רעביא

 וצ ןעדַאלעגנייא ייז ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןעדיא איד וצ ףורפיוא ןַא ןעז

 ,טררא" ןעבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה רע סָאװ ץַאלּפ םעד ןיא ןעצעזעב ךיז ןוא ןעמוק

 ."ןעדיא איד רַאפ טלקמ ריע ןַא

 לעיפ ןעניוצעגוצ טָאה ןוא טייז עשיטקַארּפ ַא טַאהעג טָאה ןַאלּפ רעד

 -עב רעד ךילניײשרהַאװ ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא הַאָאנ .טײקמַאזקרעמפיוא

 ףיוא םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ַאקירעמַא ןופ רענהָאװנייא רעשידיא רעטסעטמהיר

 ןעבעילקענסיוא טָאה רע .רעמיורט ַא סלַא ןעטכַארטעב טנעקענ טינ לַאפ ןייק

 ַא ןערעוו ןעטרָאד לָאז סע זַא טייקכילגעמ איד ףיוא קוק ַא טימ ץַאלּפ םענעי

 -ענ ןוא סקייל עסיורג איד ןופ טנעהָאנ זיא סע ?ייוו ,לעדנַאה ןופ טקנוּפלעטימ

 טייצ עצרוק ַא טימ ןַאד זיא סָאװ לַאנַאק עיריא םעד רעביאנעגענ ךיז טניפ

 ץַאלּפ ַא סלַא לעזניא איד טעטכַארטעב טָאה הַאָאנ .ןרָאװעג גיטרעפ קירוצ

 עיינ א ןיא ץַאלּפ-סלעדנַאה רעטסערג רעד" ןערעוו טייצ רעד טימ ןעק סָאװ

 ןיא טייצ עשביה  ַא ןַאלּפ םעד רַאפ טײברַאעג טָאה רע ."טלעוו ערעסעב ןו

 איד ןוא עניימענלַא איד זַא טקריוועג ךיוא טָאה ןוא ןעננוטייצ ענענייא ענייז

 זיא 1828 רעבמעטּפעס רעטייווצ רעד .ןעדייר םעד ןענעוו לָאז עסערּפ עזעיגילער

 איד ןופ ןייטש-דנורג םעד ןענייל וצ גָאט רעד סלַא ןרָאװעג ןעבעילקענסיוא

 -לעוו ןעינָאמערעצ עלָאפסקורדנייא ןרָאװעג ןעטלַאהענּפָא ןענייז סע .טדָאטש עיינ

 -ָאנַאק ןופ גנורעייפּפָא טימ ָאלּפָאב טדָאטש איד ןיא ןעגנַאפעגנָא ךיז ןעבָאה עכ
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 ,עטמאעב-סגנוריגער ןענופעג ךיז ןעבָאה עטגילייהטעב איד ןעשיווצ ןוא ,ןענ

 ןופ ןענייז עכלעוו ,רענַאידניא עשינַאקירעמַא רַאגָאז ןוא עכילטסייג עכילטסירק

 ןעמעוו ןוא םיטבשה תרשע ענערָאלרעּפ איד סלַא ןרָאװעג טעטכַארטעב הַאָאנ

 .טררא עיינ איד ןיא םייה ַא טימ ןעגרָאזרעפ טלָאװעג ךיוא טָאה רע

 גונעג ָאלפָאב ןיא ןעוועג טינ ןענייז סע זַא ןענופעגסיוא דלַאב טָאה ןעמ

 -ירעד ןוא ,דנעלייא דנערג ךָאנ םוקילבוּפ ןעסיורג םעד ןעמהענוצרעבירַא ןעפיש

 טימ ןָאיסעצָארּפ ַא .ָאלפָאב זיא ןעדנופעגטַאטש טייקכילרעייפ איד טָאה רעכ

 עשירעטילימ עגינייא ,ןעסַאג איד ךרוד ןעננאגעג זיא סיוארָאפ ןיא ןעטנַאקיזומ

 ,טרישרַאמ-טימ ןעבָאה ןעטפַאשרעּפרעק עש'רערעיומ-יירפ ןוא ןענָאיצַאזינַאגרָא

 ןופ רעטכיר ןוא רָאנרעװַאנ סלַא ,ןיילא הַאָאנ ןעמוקענ זיא ייז רעטניה ןוא

 -עב ענעדעישרעפ ןופ טעטיילגעב ,דייז עטיור ןופ דגב-רעביוא ןַא ןיא ,לארשי

 ןיא ןיירא ןעמ זיא ןעסַאנ איד ךרוד שרַאמ םעד ְךָאֹנ .רעננייהנַא ןוא עטמַא

 ַא ןרָאװעג טרהיפעגכרוד זיא סע ואוו ,טדָאטש ןופ עכריק עשילַאּפָאקסיּפע איד

 עגנַאל ַא ןעוועג זיא לייהט רעטסגיטכיוו רעד ןעכלעוו ןופ ,םַארגָארּפ רעצנַאג

 טימ טגידנעעג ךיז ןעבָאה ןעינָאמערעצ איד .ןַאלּפ םעד רעביא הַאָאנ ןופ עדער

 .עסיש-ןענָאנַאק גיצנַאוװצ-ןוא-רעיפ ןופ גנוסירגעב ַא

 ףוס רעד ןוא גנַאפנָא רעד ןעוועג ןענייז ָאלפָאב ןיא ןעינָאמערעצ איד

 ,ףורפיוא םעד ףיוא ןעפורענּפָא טינ ךיז טָאה רענייק .ןַאלּפ ןעצנַאג םעד ןופ

 ץלָאה ןוא לעניצ ןופ טנעמונָאמ רעד ,ןרָאװעג טיובעגנ טינ זיא טדָאטש איד

 -ענ ןעלַאפוצ זיא טדָאטש עטעוװענַאלּפעג איד ןופ ץַאלּפ ןעטמיטשעב םעד ףיוא

 רעניצנייא רעד .ןעדנואוושרעפ ןעצנַאנ ןיא רע זיא טייצ רעד טימ ןוא ,ןרָאװ

 ,טררא ןופ ןייטש-דנורג רעד זיא ננומהענרעטנוא עצנַאג איד ןופ ןעקנעדנַא

 ןופ טפַאשלעזעג עשירָאטסיה איד ןופ ןרעמיצ איד ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו

 .1825 רהֶאי ןופ עטַאד איד ןעזעלרעביא ךָאנ ןעק ןעמ ןעכלעוו ףיוא ןוא ,ָאלפָאב

 -רעד ַא סלַא רונ טררא טדָאטש איד ןעדנירג וצ ןעוועג זיא ןַאלּפ ס'הַאָאנ

 ןיא ןערהעקוצמוא ךיז טייצ עדנעסַאּפ איד ןעמוק טעװ סע זיב ץַאלּפ ןענילייוו

 טינ טָאה "ליזַא ןעגיפיולרַאפ" ַא רַאפ ןַאלּפ םעד ןופ לַאפכרוד רעד ,לארשי ץרא

 ןערעוו טזיילענסיוא ןעדיא איד ןעלעוו ףוס םוצ זַא ןעביולגנ ןייז טכַאװשענּפָא

 -טינ םעד ךָאנ רהֶאי ניצנַאװצ דלַאב .דנַאל ןעגילייה םעד ךָאנ קעװַא ןעלעוו ןוא

 טָאה דנעלייא דנערג ףיוא ןעדיא איד ןענניירב וצ ןעמַאזוצ ךוזרעפ םענעגנולעג

 איד רעביא גַארטרָאפ ַא" ,ןעבעל ןייז ןופ עדער עטסערג איד ןעטלַאהעג הַאָאנ

 -רע םעדכָאנ ךיילג זיא עכלעוו "ןָאיצַאנ עשידיא איד ןופ גנואיובפיוא-רעדעיוו

 טכוזעג גַארטרָאפ ןעזעיד ןיא טָאה רע .(1844 קרָאי וינ) םרָאפ-ךוב ןיא ןענעיש

 עשידיא איד ןרעפטנערעפ וצ גע רעדנַא ןייק ָאטינ זיא סע זַא ןעזייוועב וצ

 ַאּפָארייא ןיא ןעטייצ עגיהורנוא איד ןיא דנעגנירד ןרָאװעג זיא עכלעוו ,עגַארפ

 ,לארשי ץרא ךָאנ ןערהעקוצמוא ךיז איוו ,1848 ןופ ןענָאיצולָאװער איד רַאפ



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא-איד ןופ עטכישעג איד 144

 םעדכָאנ ,1833 ןיא רָאיעוװרָאס סלַא טמא ןייז ןופ טגָאזענּפָא ךיז טָאה הַאָאנ

 רהָאי טכַא עדנעגלָאפ איד .,רהָאי רעיפ רהעפעגנוא ןעטלַאהעג םהיא טָאה רע איוו

 1841 ןיא ןוא ,רעקיטילָאּפ ןוא טסילַאנרושז סלַא גיטעהט רהעז ןעוועג רע זיא

 "סנעשעס ווָא טרוָאק" ןופ רעטכיר ַא רַאפ טנענרע דרעויס רָאנרעװַאנ םהיא טָאה

 -רע וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע איוו לענש ױזַא .קרָאי וינ ןופ (טכירעג סערעכעה)

 "רלַארעה קרָאי וינ" ןיא טעננעב ןָאדרָאג סמיישד טָאה ןעטכילפ עיינ ענייז ןעליפ

 ךיז טָאה ןיילא הַאָאנ .ןעכַאלוצּפָא םהיא ןופ ןוא ןעפיירגוצנָא םהיא ןעביוהעגנָא

 טכירעג ןופ עדריוו איד רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ןעבָאה ערעדנַא רעבָא ,טגָאלקעב טינ

 .גנוגידיילעב רַאפ דנַאטשוצ-ענַאלקנַא ןיא ןרָאװעג טצעזרעפ זיא טעננעב ןוא

 טָאה ןוא ,ןערעוו טרהיפעג לָאז ענַאלקנַא איד זַא טלָאװעג טינ טָאה ןיילא הַאָאנ

 עכלעוו ןיא קימעלָאּפ-סגנוטייצ ַא ןופ טמַאטש ףירגנַא רעד זַא טרעלקרע רַאגָאז

 ןעמוקענּפָא זיא טעננעב .רעגנַאּפנָא רעד דַארג ןעסיוועג ַא זיב ןעוועג זיא רע

 -ּפִא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ןיא ךיז טָאה הַאָאנ .ףָארטש-דלעג עניילק ַא טימ

 ַא םענייז ןע'טּפשמ וצ ןעדיימרעפ וצ ,רעטכיר סלַא עלעטש ןייז ןופ טגָאזעג

 ןרָאװעג טגידלושעב זיא רעכלעוו ,ןַאמסערננָאק םענעזעוועג ַא ,דניירפ-דנעגוי

 .ןעגנושלעפ ןיא

 ןופ ןעטייהנענעלעגנַא איד ןיא ?ײהטנַא ןעניטעהט ַא ןעמונעג טָאה הַאָאנ

 ןרָאװעג טלהעוורע 1842 ןיא זיא ןוא ,קרָאי וינ ןופ עדניימעג עשידיא איד

 -יזערּפ ןעוועג ךיוא זיא רע .יטעייסָאס טנעלָאװענעב ורביה איד ןופ טנעדיזערּפ

 -עילבענ זיא ןוא ,קרָאי וינ ןופ "ןעשייזינַאנרָא יטירַאשט" עשידיא איד ןופ טנעד

 .שרַאל תירב ינב ַא ןיא ןרָאװעג טלעדנַאוװרעּפ זיא איז ןעוו עציּפש רעד ןַא ןעב

 -רעד ךיוא ףרַאד ןעדיא רַאפ עסערעטניא ןַא ןעבָאה עכלעוו עקרעוו ענייז ןעשיווצ

 ןיא ןענעישרע זיא עכלעוו "רשיה רפס" ןופ גנוצעזרעביא ןייז ןערעוו טנָאמ

0. 

 ןעבָאה ייז ןוא קרָאי וינ ןופ ןָאסקעשד הַאקעבער טעהטַארייהעג טָאה רע

 ,רהָאי ןעט00 ןייז ןיא ןעברָאטשעג זיא רע .רעטכָאט ןייא טימ ןהיז ףניפ טַאהעג

 תיב ַא ףיוא ןרָאװעג טגידרעעב זיא רעכלעוו דיא רעטצעל רעד ןעוועג זיא וו

 ,קרָאי וינ טדָאטש עטלַא איד ןיא ךיז טניפעג סָאװ תורבקה



 לייהט רעטרעיפ

 ,גנורעדנַאװניײא יופ עדָאירעּפ עשטייד רעדָא עטייווצ איד

 18 לעטיּפַאק

 .יּפיסיסימ ןופ לָאהט םעד ןיא תולהק עטשרע איד

 ךָאנ גנורעדנַאװסיוא איד טרעסערגרעפ ןַָאעלַאּפַאנ ןופ לַאפ םעד ךָאנ ןָאיצקַאער איד

 עטשרע איד -- גנורעדנַאוװנייא עשידיא ןופ עדָאירעּפ עטייווצ איד ַאקירעמַא

 -- וטעניסניס ןיא דיא רעטשרע רעד -- (1819) גנורעדנַאוװנייא ןעגעוו ץעזעג

 ןעדניימעג ערעדנַא וצ ףורפיוא ןַא לארשי ינב ,ןעשייגערגנַאק עטשרע רהיא

 סרעניבַאר איד -- הרות דומלת עטשרע איד -- לוש ַא ןעיוב וצ עפליה ךָאנ

 -- ליוויאול סיאול .טס ---ידנעלווילק -- לָאהטנעיליל ןוא זייוו ,םייהמוג

 טָאה רע זַא טגָאז ןעמ ןעמעוו ףיוא ןַאמ רעד ,יכדרמ םהרבא ;'רעמָאגטנָאמ

 .ָארוט הדוה' -- סנילרָא וינ -- ַאטסוגיוא ןוא הַאננַאװַאס -- םעדנירגעג רהיא

 -ָאּפַאנ איוו םעדכָאנ ַאּפָארייא ןופ רעדנעל ברעמ איד ןיא ןָאיצקַאער איד

 ןערעסערגרעפ ןעפלָאהעג טָאה ,1815 ןיא ןרָאװעג ןעכָארבעג זיא טכַאמ ס'ןָאעל

 זיא דנַאלשטייד ןופ גנורעדנַאװסיוא איד .ַאקירעמַא ךָאנ גנורעדנַאװסיױוא איד

 ןעמעלַא ןופ רהעמ גיסעמ-סינטלעהרעפ .ןוא ,ןרָאװעג טרעסערגרעפ סרעדנָאזעב

 טַאהעג ןיוש ןעבָאה עכלעוו ענעי .ןעדיא איד ןעטרָאד ןופ ןערהָאפענ ןענייז

 טכייל ױזַא ןעגָארטרעּפ טנעקעג טינ ןעבָאה טייהיירפ ןופ טייקסיז איד טכוזרעפ

 איוו ,ץעזענ-סמהַאנסיוא עניטסעל איד ןוא ןעטייקניריווש עטרהעקעג-קירוצ איד

 ערעסעב איד ןופ גנורהַאפרע איד טַאהעג טינ ןעבָאה עכלעוו ןרעטלע ערעייז

 טייצ רעד ןיא .קרַאטש ןעוועג זיא סולפנייא רעשיזיוצנַארפ רעד ןעוו ןעטייצ

 טרהיפעגנָא ןיא טייהיירפ עזעינילער ןוא עשיטילָאּפ רַאפ המחלמ איד סָאװ

 ,ןעטאַאטש עשטייד ענעדעישרעפ איד ןיא רעקרַאטש רהָאי סעדעי ןרָאװעג

 ערעסעב ןוא ןעגנוגנידעב ערעגיטסניג ןעכוז וצ טלעטשעגנייא ךיז עלעיפ ןעבָאה

 טנעהַאנ ןעטלַאהעגנָא טָאה עכלעוו גנורעדנַאװנייא עיינ איד .ןעטייהנעגעלעג

 ןעבָאה ןעטאַאטש עשטייד עֶלַא ןיא ןעדיא איד זיב ,טרעדנוהרהָאי ןעבלַאה ַא ןופ

142 



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישץעג איד 146

 ננורעדנַאװנייא איד איוו רעסערג לעיפ ןעוועג זיא ,עטכער עכיילג ןענעירקעג

 -נוא סיוא איז טהעז רעטציא שטָאח ,רהָאי טרעדנוה ייווצ עגירעהירפ איד ןופ

 יװַאלס איד ןופ גנורעדנַאוונייא ןופ םָארטש םעד טימ ךיילנרעפ ןיא דנעטיידעב

 -נימיא עשידיא עזעיד .רהָאי גיסיירד עטצעל איד ןופ ףיולרעפ ןיא רעדנעל עש

 איד ןעפורעגנָא ךילנהעווענ טרעוו עכלעוו עדָאירעּפ עטייווצ איד ןופ ןעטנַאר

 -ךיירטסע ןופ ןעמוקעג ךיוא ןַאד ןיוש זיא לייהט רעשביה ַא שטָאח) עשטייד

 -כיוו ןייא ןיא ןענייז ,(ןיילַא דנַאלסור ןופ רַאנָאז ןוא ןעליוּפ-שיסור ,ןרַאגנוא

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעדיא עשיוַאלס איד וצ רעכילנהע ןעוועג טקנוּפ ןעגיט

 ייז ;:ןעטייצ ערעהירפ ןיא ןעמוקענ ןענייז סָאװ םידרפס איד וצ איוו ייז ךָאנ

 איד .ןעמַאזוצ דנַאל םעד טימ ןעסקַאוװענפיוא ןענייז ןוא םערָא ןעמוקעג ןענייז

 עכנַאמ ;ךייר ןעוועג ןענייז סַאלק ַא סלַא ןעדיא עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש

 ןענופעג ךיז טָאה סע ?עיפ איוו לאטיּפַאק רהעמ טכַארבעגטימ ןעבָאה ייז ןופ

 -ענ ערעייז ןוא םוהטכייר רעייז .טצעזעב ךיז ןעבָאה ייז ואוו רעצעלּפ איד ןיא

 רעדָא ןעמָאקליװ ןייז ןעלָאז ייז זא ןעפלָאהעגנ ןעבָאה ןעגנודניברעפ עכילטפעש

 איד ןיא --- רעצעלּפ ןיא ןוא ןעטייצ ןיא ןעדלוד סנעטסעדנימ ייז לָאז ןעמ זַא

 ןיא ךילניײשרהַאו טלָאװ ןעמ ןעוו --- עיינ איד ןיא איוו טונ ױזַא טלעוו עטלַא

 ןעבעל ַא ןעכַאמ טמוק רעכלעוו ןעדיא ןעמערָא םעד ןעזָאלעגנניירא טינ ןעצנַאג

 -עיר ַא ; ןעמוקענ ןענייז ןעטייצ ערעסעב רעבָא .רעטיײברַא רעדָא רעלדעּפ סלַא

 ןעפיוקּפָא םעד ךרוד רעסערג לעיפ ךָאנ ןרָאװעגנ טציא זיא עכלעוו הנידמ עגיז

 -נוא רהיא טרעכיזרעפ טלעּפָאד טָאה עכלעוו ןוא ,ךיירקנַארפ ייב ענעיזיאול ןופ

 ענירעהירפ רהיא טימ המחלמ עטייווצ איד ןיא נלָאפרע םעד ךרוד טייקניגנײהבַא

 ,דלענ איוו רעניטיינ ְּךָאנ ןעשנעמ ןעבָאה טפרַאדעג רעטציא טָאה ,ןירעשרעה

 .ןעמָאקליוו ןעוועג זיא ןעצעזעב ךיז ןעמוקעג ָאד זיא רעכלעוו טנַארגימיא רעד ןוא

 עדָאירעּפ עיינ איד ןופ רערעדנַאװנייא עשידיא איד ןופ ?ייהט רעשביה ַא

 לעיפ םעד ךרוד ןענייז עכלעוו ןעדניימעג ערעטלע איד ןיא ןעבעילבעג ןענייז

 ןוא הטוַאס רעד ןיא רעטייוו קעווא ןענייז עלעיפ רעבָא .,ןרָאװעג טרעסערגרעפ

 ענילדנהעצ ןיא טעדנירגעג ךיז ןעבָאה ןעדניימעג עשידיא עיינ ; טסעוװ איד ןיא

 -רֶא עזעינילער רעדָא ןעשיינערגננָאק ַא זיא לַאפ ןעדעי ןיא טעמכ .ןוא ,רעצעלּפ

 ץַאלּפ א ףיוא ןעוועג ןענייז סע איוו לענש ױזַא ןערָאװעג ןעפַאשעג ןָאיצַאזינַאג

 -גיטיירטש ןייק ןעווענ טינ ןיוש זיא סע איוו ױזַא .קעווצ ַאזַא רַאפ ןעדיא גונעג

 ,ייז םורַא טלעוו עשידיא-טינ איד טימ ןעדיא סלַא ןעדיא איד ןעשיווצ טייק

 ןעסיוועג א ףיוא עדניימענ עשידיא איד ןופ עטכישעג איד ןָא סלָאמַאד ןופ זיא

 ןופ ןוא ןעטלַאטשנַא-עדניימעג ערהיא ןופ עטכישעג איד ךילכעזטּפיוה ץַאלּפ

 רעייז ךרוד ערהע טכַאמענ רהיא ןעבָאה עכלעוו רעדעילנטימ ענלעצנייא ערהיא

 רעטציא ןעלעוו רימ .טייקגיטעהט ןופ רעדלעפ ענעדעישרעפ ףיוא גנונכייצסיוא

 ענעדעישרעפ ןיא ןעדניימעג עיינ עזעיד ןופ גנוטלַאטשעג איד ןעגלָאפכָאנ
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 רעכלעוו טסייג םעד ןהעטשרעפ וצ ףוזרעפ ַא ןעכַאמ ןוא ,דנַאל ןופ ןעלייהט

 -עהט עשידיא ערעייז ןיא ןעטנַארגימיא עשידיא ערעהירפ עזעיד טרהיפעג טָאה

 ןיא עפוטש עכיוה ַא ףיוא ןענייטש וצ ןעפלָאהעג ייז טָאה עכלעוו ,ןעטייקניט

 רַאפ איוו טוג ױזַא רעגריב-טימ ערעייז רַאפ ךילצינ ןייז וצ ןוא םייה עיינ רעייז

 .ייז רַאפ רעטעּפש ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ןעדיא ערעדנַא איד

 לא * +

 -נימיא ?הֶאצ איד ןענעוו רעפיצ עשיטסיטַאטס ןייק ָאטינ ןענייז סע

 -ניינ ןופ גילדנהעצ-רהָאי ןעטייווצ םעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ןעטנַאר

 טעטכַארטעב ןעק סָאוו גנורעלקרע ןַא ןיא רעבָא ;טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצ

 ןָאיסימָאק-סגנורעדנַאװנייא איד ןופ טכירעב םעד ןיא) לעיציפָא סלַא ןערעוו

 גנורעדנַאװנייא איד זיא 1816 רהָאי םעד ךָאנ זַא טעטּפיוהעב טרעוו (1910 ןופ

 טצַאשעג טרעוו סע" זא ןוא ,רעהירפ איוו רעסערג ?עיפ ןרָאװעג ַאּפָארייא ןופ

 ןעבָאה עטייל לעיפ ױזַא ."1817 ןיא ןעמוקעג ןענייז 20,000 איו רעגינעוו טינ זַא
 ןוא טקַאּפעג לופ ןעוועג ןענייז ןעפיש איד זַא רעהַא ןערהָאפ ןעזָאלענקעװַא ךיז

 קעדנעשיווצ ןיא עלעפ-ןעטיוט ןוא ןעטייהקנַארק עלעיפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע

 עשירעבעגצעזעג" עטשרע איד וצ טרהיפענ טָאה סעזעיד .ןעפיש-לעגעז איד ןופ

 םעד טפַארק ןיא ןעטערטענניירא זיא סָאװ ץעזעגנ םעד טימ "גנושימניירא

 ןערישזַאסַאּפ להָאצ איד ןערילונער וצ ןעננומיטשעב טימ ,1819 ץרעמ ןעטייווצ

 טימ רהיא ןעגרָאזרעפ ןעגעוו ןוא ,ףיש ַא ףיוא ןעמהענפיורַא גנעמ ןעמ סָאװ

 ןעגנַאֿפנָא לָאז ןעמ זַא טמיטשעב ךיוא טָאה ץעזענ סעזעיד .געוו ן'ףיוא זייּפש

 .סטייטס דעטיינוי ןיא רערעדנַאװנייא ןופ סקיטסיטַאטס עֶלעיציפָא ןעלמַאז וצ

 טימ ןעדיא טנעצָארּפ רעסיוועג ַא ןעמוקעגנ ןַאד ןיוש ןענייז סע איוו ױזַא ןוא

 -עי ןופ ןעדיא איד זַא ןעמהעננָא ןעמ געמ ,רהָאי סעדעי ןופ רערעדנַאװנייא איד

 -עב עכילצעזעג עיינ ענעי ןיא טריסערעטניארעפ ױזַא ןעוועג ןענייז טייצ רענ

 .עגַארפ-סגנורעדנַאװנייא עגיבייא עזעיד ןיא רעטציא ןענייז רימ איוו ןעננומיטש

 ןענייז גנורעדנַאװנייא עשידיא עיינ איד ןופ ןערעינָאיּפ עזעיד ןופ ענינייא

 םידרפס איד טימ לַאפ רעד ןעוועגנ זיא סע איוו ױזַא רעבָא ,דנַאלגנע ןופ ןעמוקעג

 ןעלױּפ ןופ רעדָא דנַאלשטייד ןופ ןעדיא ןענייז ,עדָאירעּפ עגנירעהירפ איד ןופ

 רעשיטסירעטקַארַאכ ַא .ייז טימ ךיילנ ןעמוקעג ןענייז רעדָא ,ןעמוקעגכָאנ דלַאב

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ואוו ,יטעניסניס ןופ ןערעוו טכַארבעג ןעק לעיּפשייב

 -לעוו דיא רעטשרע רעד .ָאייהָא ןופ לָאהט ןיא עדניימעג עשידיא עטשרע איד

 -עסקע ןיא .בעג) סַאנָאשד ףעסָאשד ןעוועג זיא טצעזעב ןעטרָאד ךיז טָאה רעכ

 רעכלעוו ,(1869 יַאמ ןעטפניפ םעד יטעניסניס ןיא .שעג ; 1792 דנַאלגנע ,רעט

 וינ ןיא טייצ עצרוק ַא טנהָאװעג טָאה ןוא 1816 ןיא ַאקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא

 םעד טרָאטש עטצעל איד ןעזָאלרעפ טָאה רע .ַאיפלעדַאליפ ןיא ןוא קרָאי
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 .ץרעמ ןעטכַא םעד יטעניסניס ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןוא 1817 רַאונַאי ןעטייווצ
 ךיז טכייל רהעז ןעמוקעגנָא םהיא זיא סע ןוא רעכַאמרהוא ןַא ןעוועג זיא רע

 -ַאירוק ַא סלַא טכַארטעב םהיא ןעמ טָאה גנַאפנָא ןיא .ןערילבַאטע וצ ןעטרָאד

 ןהעזעג טינ לָאמנייק רעהירפ ןעבָאה דנעגעג רענעי ןיא עלעיפ לייוו ,טעטיז

 ןוא ,ןהעז וצ םהיא רעצעלּפ ענימורַא ןופ ןעמוק ןעגעלפ עכנַאמ .ןעדיא ןייק

 "רעקייווק" איד ןופ יורפ עטלַא ןַא ןופ ןעלייצרעד רעטלע רעד ףיוא טגעלפ רע

 :טגָאזעג םהיא וצ טָאה ןוא ןעמוקעג םהיא וצ לָאמַא זיא עכלעוו עטקעס

 וטסליוו .קלָאפ סעטלהעוורעסיוא ס'טָאג ןופ רענייא טזיב אוד ? דיא ַא וטזיב"

 ןופ טקוקעגמורַא םהיא טָאה איז "? ןעטכַארטעב וצ טוג ריד ןעביולרע רימ

 -נַא ןופ ןעדישרעפ טינ רָאנ טזיב אוד" : ןעפורענסיוא טָאה ןוא ןעטייז עלַא

 (*."ןעשנעמ ערעד

 רהעפעגמוא יטעניסניס ןיא דיא רעניצנייא רעד ןעבעילבעג זיא סַאנָאשד

 יַאוויל טענרַאב ,ןָאדנָאל ןופ ןעהָאק סיאול ןעמוקעג ןיהַא ןענייז ןַאד ,רהָאי ייווצ

 טימ ןעמאזוצ ,רעיפ עזעיד .רעטעסקע ןופ יַאוויִל ףעסָאשד ןוא ?וּפרעוװיל ןופ

 ןופ טסברעה ןיא ןעבָאה ,ַאנַאידניא ,ליווקורב ןופ ןָאסנַאשד לעַארזיא דיווייד

 עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,םיארונ םימי ןעמַאזוצ טנעוַאדעגנ 1819 רהָאי

 טסעוו איד ןיא טלעמַאזרעפ קעווצ ןעזעיד רַאפ ךיז ןעבָאה ןעדיא סָאװ לָאמ

 ןָאמָאלַאס ןוא ןעהטיינ סעזָאמ ,םעהנניקָאב ןָאמָאלַאס .סטייטס דעטיינוי ןופ

 טָאה רעטצעל רעד .1820 ןיא דנַאלשטייד ןופ ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענייז ןעקנעמ

 .יטעניסניס ןיא עראאוו-טינש ןופ טפעשענ ליײסלָאה ןעטשרע םעד טעדנירגעג

 -ענ טָאה (1899 .שעג) סחניּפ רענייא עכלעוו ןופ ,סעזָאמ רעדעירב סקעז איד

 ,רהָאי ייווצ עדנענלָאפ איד ןיא ןעמוקעג ןענייז ,רהָאי גיצניינ-ןוא-ןעבעיז טבעל

 יירד ענייז סַאנָאשד ףעסָאשד וצ ןעמוקענ ךיוא ןענייז טייצ רענעי םורא ןוא

 ,רעדורב רעטרעיפ א ןוא ןרעטלע ערעייז ; שדרָאשד ןוא לאומש ,םהרבא ,רעדעירב

 רונ ןינמ ַא ןעבָאה ןעגעלפ ייז .רעטעּפש לעסיב ַא ןעמוקעג ןענייז ,דראוודע

 עשידיא להָאצ איד ןעוו ,1824 רהָאי םעד זיב רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר םוא

 דנַאב ןעטניינ ןיא העז) .גיצנַאװצ טכיירגרעד טָאה יטעניסניס ןופ רענהָאװנייא

 -יד יטיס ןופ ןעמענ עשידיא ןהעצרעיפ 159 עטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ

 ןעטשרע םעד ןיא (.1828 רהֶאי ןופ יטענעסניס ןופ ךוב-סערדַא רעדָא ירָאטקער
 ,לארשי ינב ןעשייגערגנָאק איד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא רהָאי םענעי ןופ טַאנָאמ

 ,םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא ןעטלַאהעגּפָא טָאה איז סָאװ גנולמַאזרעפ א ףיוא ןוא
 .לוש ַא ןעיוב וצ ןרָאװעג ןעסָאלשעב זיא

 ,לָאהטיַאייהַא ןיא ןערעינָאיּפ עשידיא איד רעביא ץַאזפיוא ס' ןַאסּפיליפ הע 6

 ןעטייז סנעקרַאמ ייב ךיוא ;רעטייװו ןוא 43 עטייז "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטכַא ןיא

 .יטעגיסניס לעקיזיֵא םעד ןיא עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןיא זוא 100--414
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 לעטימ ענעגייא נונעג טַאהעג טינ ךָאנ רעבָא טָאה עדניימעג עגנוי איד

 ףורפיוא ןַא טקישעגנסױרַא רעבירעד טָאה איז ןוא ,גנומהענרעטנוא ַאזַא רַאֿפ

 עכלעוו ןיא ,דנַאלגנע ןיא ךיוא ןוא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעדניימעג ערעטלע וצ

 ףורפיוא ןעזעיד ןופ עיּפָאק ַא .ןַאלּפ רהיא רַאפ עפליה ןעטעבעג טָאה איז

 ןעטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטנהעצ ןיא העז) ןעבעילברעפ זיא

 : טגלָאפ איוו טעטיולעג טָאה איז ןוא (98--9

 .ןָאטסלרַאשט ןיא עדניימעג עשידיא איד ןופ עטסעטלע איד וצ

 עשידיא איד ןופ עטימָאק ַא סלַא טגַארטּפיואעב ןענייז רימ -- : ןעמלטנעשד
 ץגילייה רעזנוא ןופ ןעמָאנ ןיא ךייא וצ ןעדנעוו וצ ךיז ץַאלּפ ןעזעיד ןופ עדניימעג

 סינרעדליוו איד ךרוד טיירּפשוצ ןוא טרעדנוועגּפָא ןענייז רימ איוו יוזַא ,ןָאיגילער
 ,הנומא עבלעז איד ןוא החּפשמ עבלעז איד ןופ רעדניק ךָאד ןענייז ןוא ַאקירעמַא ןופ
 ןעלָאז רימ עפליה ךָאנ ךייא וצ ןעדנעוו וצ ךיז טכילפ רעזנוא סלַא סע רימ ןעטכַארטעב
 ,ןרעטלע ערעזנוא ןופ טָאג םעד וצ הלפת ןָאהט וצ ואוו זיוה ַא ןעיובפיוא ןענעק
 ןעבָאה רימ סָאוװ סעלַא ןָאהטעג רעמיא ןעבָאה רימ ;טּרעדָאפ הנומא עשידיא איד איוו
 ןעבָאה רהָאי ףניפ רעדָא רעיפ עטצעל איד רַאפ ןוא ,טייקשידיא ןעטלַאהוצנָא טנעקעג
 -עג רעהירפ רהָאי עכילטע טימ טָאה ןעמ ואוו דנעגעג ַא ןיא רובצב טנעוװַאדעג רימ
 טוג ןעסייוו רימ .ןעשנעמ עדליוו ןופ ןוא תויח עדליוו ןופ תולוק איד רונ טרעה
 טפַאשרַאבכַאנ רעייז ןיא זיא סע לייוו ןערָאלרעּפ דנַאל ןיא ָאד ןעהעג ןעדיא עלעיפ זַא
 ןופ ןערעוו רעדניק ערעייז ןוא ןעיורפ עכילטסירק ןעהטַארייה יוז ,לוש ןיוק ָאטינ
 רַאפ זנוא טנעיד סָאװ רעמיצ ַא רעטציא ןעבָאה רימ .טרעטייוורעד גיבייא ףיוא זנוא
 רבקמ ןעבָאה רימ ואוו תורבקה תיב ַא ךיוא ןוא ,הרות ירפס ייווצ ןעבָאה רימ ,לוש ַא
 רענייא .ןעטסירק ןעשיווצ ןרָאוװעג טגידרעעב טסנָאז ןעטלָאװ עכלעוו ןעדיא רעיפ ןעוועג
 ןעבָאה רימ זַא ןהעז ןופרעד טנעק רהיא .טחוש ַא זיא רעדעילגטימ ערעזנוא ןופ
 -טימ ןהעצכַא טָאה עכלעוו עדניימעג ַא רַאפ ךילגעמ ויא סע סָאװ סעלַא ןָאהטעגפיוא

 ענעברָאטשרעּפ איד ןופ ויווצ .טינ ןעלהָאצ עכלעוו סקעז ןוא ןעלהָאצ עכלעוו רעדעילג

 גנוגידרעעב רַאפ טכַארבעג ןעמ טָאה ויז ןופ םענייא ,עדמערפ עמערָא ןעוועג ןענייז
 ,םייוו ליימ טרעדנוה ייווצ דלַאב ,ליוויאול ןופ

 רעדנַא ןייק ןעבָאה ןוא עדמערפ סנעטסיימ ,ןעמלטנעשד ,ךייא וצ ןענייז רימ
 ,גנומַאטשּפָא ןוא ןָאיגילער רעזנוא רעסיוא ןעדנעוו וצ ךייא וצ ךיז גנוגיטכערעב
 -נוא ןופ עגינייא ןענייז ךָאד .ןעפלעה זנוא טעוו רהיא זַא ןעפָאה רימ עכלעוו בעילוד
 .רמ ךילמענ -- קרָאי וינ ןיא ןוא ַאיפלעדַאליפ ןיא טנַאקעב טוג רעדעילגטימ ערעז
 סַאנָאשד סעזָאמ .רמ ;ַאויפלעדַאליפ ןיא טנהָאוװעג רעהירפ טָאה רעכלעוו ףעסָאשד לאומש
 -עברָאטשרעּפ םעד ןופ רעטכעט טעהטַארייהעג ןעבָאה עכלעוו סַאנָאשד ףעסָאשד .רמ ןוא
 ףיוא רעבירעד ךיז ןעזָאלרעפ רימ .קרָאי וינ ןופ סַאסייס סעדנעמ ןושרג רעניבַאר םענ
 טינ ןיולא ןענעק רימ ,גנומהענרעטנוא עמורפ עזעיד ןיא ןעפלעה טעוו רהיא זַא ךיוא
 טוג יוזַא ךייא וצ ךיז ןעדנעוו רימ ןוא ןעטסָאק ףרַאד לוש עיינ ַא סָאװ סעלַא ןעפַאש

 -פייווצ ןוא ,דנַאלגנע ןיא ןוא ַאקירעמַא ןיא סנעשייגערגנָאק עגיטכיוו ערעדנַא וצ איוו
 . .ןערעוו טליפרע טעוו שנואוו רעזנוא זַא טינ ןעל

 ףניפ לוש עשיריא ןייק ָאטינ זיא סע וַא ןעקרעמעב וצ הטרעוו ךיוא זיא סע
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 .ץרעמ ןעטכַא םעד יטעניסניס ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןוא 1817 רַאונַאי ןעטייווצ

 ךיז טכייל רהעז ןעמוקעגנָא םהיא זיא סע ןוא רעכַאמרהוא ןַא ןעוועג זיא רע

 -ַאירוק ַא סלַא טכַארטעב םהיא ןעמ טָאה גנַאפנָא ןיא .ןערילבַאטע וצ ןעטרָאד

 ןהעזעג טינ לָאמנייק רעהירפ ןעבָאה דנעגעג רענעי ןיא עלעיפ לייוו ,טעטיז

 ןוא ,ןהעז וצ םהיא רעצעלּפ עגימורַא ןופ ןעמוק ןעגעלפ עכנַאמ .ןעדיא ןייק
 "רעקייווק" איד ןופ יורפ עטלַא ןַא ןופ ןעלייצרעד רעטלע רעד ףיוא טגעלפ רע

 :טגָאזעג םהיא וצ טָאה ןוא ןעמוקעג םהיא וצ לָאמַא זיא עכלעוו עטקעס

 וטסליוו .קלָאפ סעטלהעוורעסיוא ס'טָאנ ןופ רענייא טזיב אוד ? דיא ַא וטזיב"

 ןופ טקוקעגמורַא םהיא טָאה איז "? ןעטכַארטעב וצ טוג ריד ןעביולרע רימ

 -נַא ןופ ןעדישרעפ טינ רָאנ טזיב אוד" ; ןעפורענסיוא טָאה ןוא ןעטייז עלַא

 (*."ןעשנעמ ערעד

 רהעפעגמוא יטעניסניס ןיא דיא רעניצנייא רעד ןעבעילבעג זיא סַאנָאשד

 יַאוויל טענרַאב ,ןָאדנָאל ןופ ןעהָאק סיאול ןעמוקעג ןיהַא ןענייז ןַאד ,רהָאי ייווצ

 טימ ןעמַאזוצ ,רעיפ עזעיד .רעטעסקע ןופ יַאוװיל ףעסָאשד ןוא לוּפרעװיל ןופ

 ןופ טסברעה ןיא ןעבָאה ,אנַאידניא ,ליווקורב ןופ ןָאסנַאשד לעַארזיא דיווייד

 עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,םיארונ םימי ןעמַאזוצ טנעווַאדעג 1819 רהָאי

 טסעוו איד ןיא טלעמַאזרעפ קעווצ ןעזעיד רַאפ ךיז ןעבָאה ןעדיא סָאװ לָאמ

 ןָאמָאלַאס ןוא ןעהטיינ סעזָאמ ,םעהגניקָאב ןָאמָאלַאס ,סטייטס דעטיינוי ןופ

 טָאה רעטצעל רעד .1820 ןיא דנַאלשטייד ןופ ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענייז ןעקנעמ

 .יטעניסניס ןיא עראַאוװ-טינש ןופ טפעשעגנ ליײיסלָאה ןעטשרע םעד טעדנירגעג

 -ענ טָאה (18995 .שעג) סחניּפ רענייא עכלעוו ןופ ,סעזָאמ רעדעירב סקעז איד

 ,רהָאי ייווצ עדנעגלָאפ איד ןיא ןעמוקעג ןענייז ,רהָאי ניצניינ-ןוא-ןעבעיז טבעל

 יירד ענייז סַאנָאשד ףעסָאשד וצ ןעמוקענ ךיוא ןענייז טייצ רענעי םורא ןוא

 ,רעדורב רעטרעיפ א ןוא ןרעטלע ערעייז ; שדרָאשד ןוא לאומש ,םהרבא ,רעדעירב

 רונ ןינמ ַא ןעבָאה ןעגעלפ ייז .רעטעּפש לעסיב ַא ןעמוקענ ןענייז ,דראוודע

 עשידיא להָאצ איד ןעוו ,18924 רהָאי םעד זיב רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר םוא

 דנַאב ןעטניינ ןיא העז) .גיצנַאװצ טכיירגרעד טָאה יטעניסניס ןופ רענהָאװנייא

 -יד יטיס ןופ ןעמענ עשידיא ןהעצרעיפ 159 עטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ

 ןעטשרע םעד ןיא (.1828 רהָאי ןופ יטענעסניס ןופ ךוב-סערדַא רעדָא ירָאטקער

 ,לארשי ינב ןעשייגערגנָאק איד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא רהָאי םענעי ןופ טַאנָאמ

 ,םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא ןעטלַאהעגּפָא טָאה איז סָאװ גנולמַאזרעפ א ףיוא ןוא

 ,לוש ַא ןעיוב וצ ןרָאװעג ןעסָאלשעב זיא

 ,לָאהטיָאייהַא ןיא ןערעינַאיּפ עשידיא איד רעביא ץַאזפיוא ס ןַאסּפיליפ
 ןעטייז סנעקרַאמ ייב ךיוא ;רעטיײװ ןוא 43 עטייז "סנעשיײקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטכַא ןיא
 .יטעגיסניס לעקיטיַא םעד ןיא עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןיא זוא 100--4
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 לעטימ ענעגייא נונעג טָאהעג טינ ךָאנ רעבָא טָאה עדניימעג עגנוי איד

 ףורפיוא ןַא טקישעגנסױרַא רעבירעד טָאה איז ןוא ,גנומהענרעטנוא ַאזַא רַאֿפ

 עכלעוו ןיא ,דנַאלגנע ןיא ךיוא ןוא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעדניימעג ערעטלע וצ

 ףורפיוא ןעזעיד ןופ עיּפָאק ַא .ןַאלּפ רהיא רַאפ עפליה ןעטעבעג טָאה איז

 ןעטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטנהעצ ןיא העז) ןעבעילברעפ זיא

 : טגלָאפ איוו טעטיולעג טָאה איז ןוא (98--9

 .ןַאטסלרַאשט ןיא עדניימעג עשידיא איד ןופ עטסעטלע איד וצ

 עשידיא איד ןופ עטימָאק ַא םלַא טגַארטפיואעב ןענייז רימ --- : ןעמלטנעשד
 ץגילייה רעזנוא ןופ ןעמָאנ ןיא ךייא וצ ןעדנעוו וצ ךיז ץַאלּפ ןעזעיד ןופ עדניימעג
 סינרעדליוו איד ךרוד טיירּפשוצ ןוא טרעדנוועגּפָא ןענייז רימ איוו יוזַא ,ןָאיגילער
 ,הנומא עבלעז איד ןוא החּפשמ עבלעז איד ןופ רעדניק ךָאד ןענייז ןוא ַאקירעמַא ןופ
 ןעלָאז רימ עפליה ךָאנ ךייא וצ ןעדנעוו וצ ךיז טכילפ רעזנוא סלַא סע רימ ןעטכַארטעב
 ,ןרעטלע ערעזנוא ןופ טָאג םעד וצ הלפת ןָאהט ֹוצ ואוו זיוה ַא ןעיובפיוא ןענעק
 ןעבָאה רימ סָאוװ סעלַא ןָאהטעג רעמיא ןעבָאה רימ ;טרעדָאפ הנומא עשידיא איד איוו
 ןעבָאה רהָאי ףניפ רעדָא רעיפ עטצעל איד רַאפ ןוא ,טייקשידיא ןעטלַאהוצנָא טנעקעג
 -עג רעהירפ רהָאי עכילטע טימ טָאה ןעמ ואוו דנעגעג ַא ןיא רובצב טנעוװַאדעג רימ
 טוג ןעסייוו רימ .ןעשנעמ עדלווו ןופ ןוא תויח עדליוו ןופ תולוק איד רונ טרעה
 טפַאשרַאבכַאנ רעייז ןיא זיא סע לייוו ןערָאלרעּפ דנַאל ןיא ָאד ןעהעג ןעדיא עלעיפ זַא
 ןופ ןערעוו רעדניק ערעייז ןוא ןעיורפ עכילטסירק ןעהטַארייה ייז ,לוש ןייק ָאטינ
 רַאפ זנוא טנעיד סָאװ רעמיצ ַא רעטציא ןעבָאה רימ .טרעטייוורעד גיבייא ףיוא זנוא
 רבקמ ןעבָאה רימ ואוו תורבקה תיב ַא ךיוא ןוא ,הרות ירפס ייווצ ןעבָאה רימ ,לוש ַא
 רענווא .ןעטסירק ןעשיווצ ןרָאוװעג טגידרעעב טסנָאז ןעטלָאװ עכלעוו ןעדיא רעיפ ןעוועג
 ןעבָאה רימ זַא ןהעז ןופרעד טנעק רהיא .טחוש ַא זיא רעדעילגטימ ערעזנוא ןופ
 -טימ ןהעצכַא טָאה עכלעוו עדניימעג ַא רַאפ ךילגעמ זיא סע סָאװ סעלַא ןָאהטעגפיוא
 ענעברָאטשרעּפ איד ןופ ויווצ .טינ ןעלהָאצ עכלעוו סקעז ןוא ןעלהָאצ עכלעוו רעדעילג

 גנוגידרעעב רַאפ טכַארבעג ןעמ טָאה ייז ןופ םענייא ,עדמערפ עמערָא ןעוועג ןענויז
 ,םייוו ליימ טרעדנוה ייווצ דלַאב ,ליוויאול ןופ

 רעדנַא ןייק ןעבָאה ןוא עדמערפ סנעטסיימ ,ןעמלטנעשד ,ךייא וצ ןענייז רימ
 ,גנומַאטשּפָא ןוא ןָאיגילער רעזנוא רעסיוא ןעדנעוו וצ ךייא וצ ךיז גנוגיטכערעב
 -נוא ןופ עגינייא ןענייז ךָאד .ןעפלעה זנוא טעוו רהיא זַא ןעפָאה רימ עכלעוו בעילוינ

 .רמ ךילמענ -- קרָאי וינ ןיא ןוא ַאיפלעדַאליפ ןיא טנַאקעב טוג רעדעילגטימ ערעז
 סַאנָאשד סעזָאמ .רמ ;ַאופלעדַאליפ ןיא טנהָאוװעג רעהירפ טָאה רעכלעוו ףעסָאשד לאומש
 -עברָאטשרעּפ םעד ןופ רעטכעט טעהטַארייהעג ןעבָאה עכלעוו סַאנָאשד ףעסָאשד .רמ ןוא
 ףיוא רעבירעד ךיז ןעזָאלרעפ רימ .קרָאי וינ ןופ סַאסייס סעדנעמ ןושרג רעניבַאר םענ
 טינ ןיולא ןענעק רימ ,גנומטהענרעטנוא עמורפ עזעיד ןיא ןעפלעה טעוו רהיא זַא ךיוא
 טוג יוזַא ךייא וצ ךיז ןעדנעוו רימ ןוא ןעטסָאק ףרַאד לוש עיינ ַא סָאװ סעלַא ןעפַאש
 -פייווצ ןוא ,דנַאלגנע ןיא ןוא ַאקירעמַא ןיא סנעשייגערגנָאק עגיטביוו ערעדנַא וצ איוו
 . .ןערעוו טליפרע טעוו שנואוו רעזנוא זַא טינ ןעל

 ףניפ לוש עשידיא ןייק ָאטינ זיא סע זַא ןעקרעמעב וצ הטרעוו ךיוא זיא סע
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 טכייל איוו טסייוו רהיא זַא ןָא ןעמהענ רימ ןוא ,טדָאטש רעזעיד םורַא ליימ טרעדנוה
 ןעטלָאװ רימ ןעוו זַא זנוא טרעכיזרעפ ןעמ ןוא ,סנילרָא וינ ןופ רעהַא ןעמוק וצ זיא סע
 ןוא םינ רָאג ןעהעז עב טדָאטש רענעי ןופ עטרעדנוה ןעטלָאװ לוש ַא טַאהעג ָאד
 .םיבוט םימי ףיוא טפָא רעהַא ןעמוקעג ,ןָאיגילער רעזנוא ןופ טינ רָאג ןעסייוו

 ;-;2 ,רענעיד עמַאזרָאהעג ערעייא ןעביילברעפ רימ

 ,ןהכ ףעסָאשד .ש

 ,סַאנָאשד ףעסָאשד

 ,ןָאסנהַאשד .י .ּפ

 .סעזָאמ סחניּפ

 איד ןופ סולשעב ַא טימ ןייא טמיטש ףורפיוא רעזעיד זַא גיטעטשעב ךיא
 .יטעניסניס ןופ ןעשייגערגנָאק עשידיא

 .סנרּפ ,סַאנָאשד ףעסָאשד
 .1828 ילֹוי רעטירד

 טקישעג עדייב ןעבָאה ַאיפלעדַאליפ ןופ ןוא ןָאטסלרַאשט ןופ עדניימעג איד

 וינ ןופ ןענָאזרעּפ ענלעצנייא ןופ דלעג ןעמוקעגנָא ךיוא זיא סע ןוא ,תובדנ

 טייצ עשביה ַא רעבירַא זיא ךָאד .ןעידניא טסעוװ ,סָאדַאברַאב ןופ ןוא סנילרָא

 -ניא זיא ןעשיינערגנָאק איד .ןרָאװעג טלעמַאזעגנָא זיא עמוס עניטיינ איד זיב

 רעד ןוא ,1830 ןיא ָאייהָא ןופ ילבמעסַא לַארענעשד איד ןופ ןערָאװעג טרירָאּפרָאק

 רעטשרע רעד .1826 ןיא ןרָאװענ טרעייפעג זיא לוש עיינ איד ןופ תיבה תכונח

 סיררעה ירנעה ןעוועג זיא רעגלָאפכָאנ ןייז ; סלעוימעס ףעסָאשד ןעוועג זיא ןזח

 םעד ןיא .(הדוהי שריה) האדושד טראה 1888 ןיא ןעמוקעג זיא םהיא ךָאנ ןוא

 .ןייארעפ רעניטעהט?הָאוװ רעטשרע רעד ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא רהֶאי ןעבלעז

 טָאה איז רעבָא ,1842 ןיא ןהָאװעג טעדנירנענ זיא לוש עזעינילער עטשרע איד

 ןיא ןרָאװעג טעדנירנענ זיא הרות דומלת ַא .טייצ עצרוק א רונ טריטסיזקע

 ורביה ַא רַאפ ץַאלּפ טכַאמעג רהָאי ןעדנענלָאפ םעד ןיא טָאה איז ןוא ,92

 םייהטוג .ק סמיישד רעניבַאר ןופ ןרָאװענ טעדנירגענ זיא רעכלעוו טוטיטסניא

 טלַאטשנַא עזעיד .(1886 סנילרָא וינ ןיא .שענ ;1817 ןעסיירּפ ןיא .בעג)

 ,1848 ןיא ןרָאװעג ןעסָאלשענ זיא ןוא ,טייצ עצרוק ַא רונ טהילבעגנ ךיוא טָאה

 ,סנילרָא וינ ְךֶָאנ קעװַא זיא םייהטונ יבַאר ןעוו

 ןעשיווצ יטעניסניס ןיא ןעמוקעננָא ןענייז ןעדיא עשטייד להָאצ עשביה ַא

 עדנעריטסיזקע איד טימ עיהטַאּפמיס ןיא ןעווענ טינ ןענייז ייז .1840 ןוא 0

 ,ןעדיא עשילגנע איד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועג זיא עכלעוו עדניימעג

 ןעשיינערגנָאק איד .הלהק ענענייא ןַא ןעדנירג וצ ןעסָאלשעב ןעבָאה ייז ןוא

 ,1841 רעבמעטּפעס ןיא ןרָאוװעג טריזינַאגרָא ןעשטייד עזעיד ןופ זיא ןורשי ינב

 זיא ןזח רעטשרע רהיא .1842 ןיא ןרָאװעג טרירָאּפרָאקניא ךילצעזענ זיא ןוא
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 ,רעגלָאפכָאנ ןייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,םייהטוג ןעוו ןוא ,רעגרעבמַאכ ןָאמייס ןעוועג

 ןוא ירנעה .א .ה רעהירפ ןעמוקעגנָא םהיא ךָאנ ןענייז ןעטרָאד ןופ קעוַא זיא

 ןורשי ינב איד ייב רעניבַאר ןרָאװעג זיא זייוו .מ קאזייא .דלעפנעזָאר .א ךָאנרעד

 ןיא .שעג ;1815 ןעכנימ ןיא .בעג) לַאהטנעיליל סקַאמ ןוא ,1884 לירּפַא ןיא

 לארשי ינב ןעשייגערגנַאק איד ייב רעניבַאר ןערָאװעג זיא (1882 יטעניסניס

 -יסניס זַא וצרעד ןעפלָאהעג ןעבָאה עטייל עניהעפ ייווצ עזעיד .1855 ינוי ןיא

 עשידיא ןעשיווצ ץַאלּפ ןעטנענימָארּפ ַא ןעמהענרעפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה יטענ

 ןוא םוהטנעדוי ןעשינַאקירעמַא ןופ טקנוּפלעטימ ַא ןרָאװעג זיא איז ,ןעדניימעג

 ן'רעביא טיירּפשרעפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעננוגעוועב עגינייא ןופ םייה איד

 -נעגעלעגנַא עשידיא עניײמענלַא ןיא טייקניטעהט ערעייז רעבָא .דנַאל ןעצנַאג

 -עוו ייז ןוא ,יטעניסניס ןופ ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד ֹוצ טינ טרעהעג ןעטייה

 -ייגערגנָאק ערעדנַא יירד .לעטיּפַאק ןעגיטפניק א ןיא ןערעוו ןעבעירשעב ןעל

 ןופ עדָאירעּפ איד רעדייא טדָאטש רענעי ןיא ןרָאװעג טעדנירנעגנ ןענייז סנעש

 ןיא ?ארשי תדע איד :טנידנעעג ךיז טָאה גנורעדנַאוװנייא עשיליוּפ-שטייד

 .1855 ןיא לארשי תיראש איד ןוא ,1848 ןיא םיחא תבהא איד 7

 ןיא טצעזעב ךיז טָאה רע זַא סייוו ןעמ ןעכלעוו ףיוא דיא רעטשרע רעד

 ןיהַא זיא רעכלעוו ,ןרעייב ןופ ןַאמרָאהט ןָאמייס ןעוועג זיא ,ָאייהא ,דנעלווילק

 ןוא ,םעדכָאנ רלַאב ןעמוקעג ןיהַא זיא טיירטנעוועל ןרהא .1837 ןיא ןעמוקעג

 עכלעוו טדָאטש עגנוי איד .ןעמוקעגנרעטנוא ?ענש ןענייז טיילסדנַאל ענינייא

 טייצ עצרוק ַא ןיא טָאה רענהָאװנייא דנעזיוט סקעז רהעפעגנוא טַאהעג ןַאד טָאה

 -עייסָאס עשיטילעַארזיא איד טריזינַאנרָא ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא גיצנַאװצ טַאהעג

 ןעבָאה עכלעוו איד ןוא גנוטלַאּפש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1842 ןיא .18239 ןיא יט

 רעיפ רעבָא ;יטעייסָאס דסח ישנא איד טעדנירגעג ןעבָאה טלײהטענּפָא ךיז

 -ערגנָאק ןעמָאנ םעד רעטנוא טגינייארעפ קירוצ עדייב ךיז ןעבָאה רעטעּפש רהָאי

 -נָא ןיא .דנעלווילק ןיא עדניימעג עשידיא עטסעטלע איד ,דסח ישנא ןעשיינ

 -ניוו ייב טירטס רעטָאװ הטואס ףיוא לָאה ַא ןיא טנעװַאדעגנ ןעמ טָאה גנַאּפ

 רעד ןַאמּפָאה קַאזייא ןוא טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא ןַאמרָאהט ; ןיעל דרַאי

 איד .1840 ןיא ןרָאװענ טפיוקעג זיא תורבקה תיב ַא .ןזח רעדָא רעניבַאר

 -רָאפ דלַאב ןענייז ןעטייקניטיירטש עיינ רעבָא ,ןעסקַאוװעג לענש ןיא עדניימעג

 1880 ןיא טליײהטענּפָא ךיז ןעבָאה רעדעילגטימ להָאצ עסיוועגנ ַא ןוא ,ןעמוקעג

 גנַאפנָא ןופ ךיילנ טָאה עכלעוו לארשי תראפת ןעשייגערגנָאק איד טעדנירגעג ןוא

 ,ןישָאטָארק ןיא .בעג) שיִלַאק רָאדיזיא .טנעמעלע-םרָאפער םעד טריטנעזערּפער

 רעטשרע רהיא ןעוועג זיא (1886 קרַאונ ןיא .שענ ; 1816 ןיא ןעלױּפ-שיסיירּפ

 בָאקיישד ,רעדניבסַאפ ףפלָאװ ןעמוקעג ןענייז םהיא ְּךָאנ ןוא ,1895 זיב רעניבַאר

 -ניא רעניטציא רעד ןוא ןהַאה ןרהא ,רעיימ בָאקיישד ,ןעהַאק .מ .ג ,ןעהָאק

 רעכלעוו (1868 קרַאונ ןיא .בעג) זעירג .שד סעזָאמ ,עלעטש איד ןופ רעבַאה
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 ןעשייגערגנָאק ערעטלע איד ןופ רעניבַאר איד ,1892 ןיא רעניבַאר ןרָאװעג זיא

 ;1861--66 ,ןעהָאק .מ .ג ; 1800--61 ,ןַאמצרעה .ע ; 1880 ,דלופ : ןעוועג ןענייז

 .בעג) רענטניט ץירָאמ ; 1807--15 ,ןעהָאק .מ וװַאטסוג ; 1806--67 ןַאהטַאנ

 ;1878--160 (1911 קרָאי וינ ןיא .שעג ;1828 ,ךיירטסע ,ץילרעטסיוא ןיא

 .1919 ןיא טיוט ןייז זיב 1876 ןופ לָאכאמ .מ ןוא

 ינַאנרָא זיא ,ירוזימ ,סיאול .טס ןיא ןעשיינערגנָאק עשידיא עטשרע איד

 -יא ענלעצנייא שטָאח ,דנעלווילק ןיא איוו טייצ רעבלעז רעד ןיא ןרָאװעג טריז

 איד .רעהירפ רהֶָאי גיסיירד איוו רהעמ טנהָאװעג ןיוש ןעטרָאד ןעבָאה ןעד

 טצעזעב ןעטרָאד ךיז טָאה ,ןעמהעב ,וַאהיוװש ןופ קַאלב רעדָא ךָאלב עילימַאפ

 ןעטרָאד זיא קַאלב רזעילא .ךָאלב ףלָאװ ןעוועג זיא רעינָאיּפ רעד ,1816 םורַא

 ןעמוקעגנָא ןענייז סָאו איד ןופ עטסיימ איד .1821 ןיא טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג

 ןערָאלרעּפ ןענייז ןוא ןעטסירק טימ טעהטַארייהרעפ ךיז ןעבָאה ןעטשרע םוצ

 םוא טשרע ןרָאװעג ןעטלַאהעג זיא ןינמ רעטשרע רעד .םוהטנעדוי ןופ ןרָאװעג

 םעניילק ַא קעווצ םעד רַאפ ןעגנודענ ןעבָאה ןעדיא ןהעצ ןעוו ,1836 הנשה שאר

 ןוא עטייווצ איד ןופ רענרָאק םעד ףיוא רָאטס ירעסָארג ַא רעביא רעמיצ

 "ןעשיינערגנָאק ורביה דעטיינוי" רעדָא לארשי תודחא איד .סטירטס סורּפס

 ןעוועג זיא (1888 .שעג) לעגייוו םהרבא ,1839 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 טָאה ןעמ ,ןזח רעטשרע רעד ןָאסדיוװייד לאומש ןוא טנעדיזערּפ רעטשרע רעד

 עטשרע איד .ןוָאטשטנערפ ןיא זױה-טַאווירּפ ַא ןיא ןערהָאי ערערהעמ טנעווַאדעג

 .טירטס עטפניפ ףיוא ןעוועג זיא לוש ַא סלַא ןרָאװענ טצונעב זיא סָאװ עדייבעג

 -עב (108 עטייז) סנעקרַאמ איוו .סוינעווע ןָאטננישַאו ןוא ןירג ןעשיווצ

 ייב .שענ ; 1814 ,ןעמהעב ,ןילָאק ןיא .בעג) ייוָאליא דרַאנרעב זיא טעטּפיױה

 ןופ םינבר עוויטַאװרעסנָאק עטנענימָארּפ איד ןופ רענייא (1871 יטעניסניס

 םתח" רעדָא רפוס השמ 'ר ןואנ ןעטמהירעב םעד ןופ דימלת א ,ַאקירעמַא

 ןופ רעניבַאר ןרָאוװעג טלהעוורע ,ןרַאגנוא גרובסערּפ ןופ (1763--1839) "רפוס

 ףיוא לעּפמעט רהיא ןופ תיבה תכונח רעד .1884 ןיא סיאול .טס ןופ הלהק איד

 -נופעגטאטש טָאה ,סטירטס זלראשט ןוא טסאקאל ןעשיווצ ,טירטס עטסקעז

 רעניבאר ןעוועג ןעטרָאד זיא (1848--1919) גניסעמ .שד ירנעה .1889 ןיא ןעד

 טריזינַאנרַא זיא עכלעוו ,לא ינב ןעשיינערגנָאק איד .רהָאי גיפיירד רהעפעגנוא

 יבאר .1855 ןיא לוש ענענייא רהיא ןיא ןעניוצעגניירא זיא 1882 ןיא ןרָאװעג

 טייז רעהעטשרָאפ רהיא זיא (1848 ןרַאגנוא ,ַאבַאש ןיא .בעג) ץיּפש ץירָאמ

 -ַאנרֶא זיא ,תמא ירעש ,סנעשיינערגנָאק עטסטלע איד ןופ עטירד איד ,8

 '+ 1899 ןרַאגנוא ןיא .בעג) ןיישנענָאז .ש .ה טימ ,1866 ןיא ןרָאװעג טריזינ

 ,רעניבַאר רעטשרע רהיא סלַא (1908 ַאוָאייא ,ןיִאמער ןיא .שעג

 -רעד טרעוו ,יקָאטנעק ,ליוויאול ןופ ןָאיצַאזינַאנרַא עשידיא עטשרע איד

 ןעמָאנ םעד טימ רעדעירב ייווצ זַא טסואוועב זיא סע ןוא ,1832 רהָאי ןיא טנַאמ
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 עגינייא .1814 ןיא ךָאנ טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ןַאמייה רעדָא ןַאמיעה

 עשטייד ענינייא ןוא ,אניײלָארַאק הטוַאס ,ןָאטסלרַאשט ןופ ןעדיא עשיליוּפ

 ןעדיא ערעדנַא ןוא ,18950 םורַא ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענייז רָאמיטלַאב ןופ ןעדיא

 -עג דלַאב ןעבָאה ייז .רעטעּפש לעסיבַא ןעמוקעג ןענייז דנַאלשטייד ןופ טקעריד

 עגינייא .טחוש א ןעגנודעג ןוא הוקמ א טיובענפיוא ,תורבקה תיב ַא טפיוק

 ייז רעבָא ,עינישדריוו ,דנָאמשטיר ןופ ןעמוקעגנָא ןעטרָאד ןענייז ןעדיא עכייר

 ןרָאװעג טשימרעפ ןענייז ןוא ענירביא איד ןופ טייוו ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה

 זיא רעניבַאר רעניסעמלענער רעטשרע רעד .גנורעקלעפעב עניימעגלַא איד טימ

 טָאה עכלעוו ,ןעשייגערגנָאק עטשרע איד ןוא (1841) לעיּפשלעקניד .שד ןעוועג

 .1842 ןיא ןרָאװעג טרירָאּפרָאקניא זיא ,לארשי .תדע ןעמָאנ םעד ןעגעירקעג

 זיא ןוא 1848 ןיא טחוש ןוא ןזח סְלַא ןרָאװעג טלהעוורע זיא ףלעהטָאג .ה .ב

 טנעפעעג זיא סָאװ רעדניק עשידיא רַאפ עלוש ַא ןיא רערהעל ןרָאװעג רעטעּפש

 .עטרעיפ ףיוא לוש ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא 1880 ןיא .1894 ןיא ןרָאװעג

 ןרָאװעג טנערבענּפָא זיא עכלעוו ,סטירטס טָאנלָאװ ןוא ןירנ ןעשיווצ ,טירטס

 זיא רעכלעוו ,גרעבעעלק .ל ,רעגידערּפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגנָא זיא סע .1866 ןיא

 ןרָאװעג טרירָאּפרָאקניא זיא ןעשייגערגנָאק רעדנַא ןַא .18178 זיב ןעבעילברעפ

 ןיא זיב ןרָאװעג טריזינַאנרָא ןעצנַאג ןיא טינ זיא איז רעבָא ,1821 ןיא ךילצעזעג

 "ןעליוּפ ישנא לארשי תיב" ןופ ןעמָאנ רהיא טרעדנעעגנ טָאה איז ןעוו ,6

 .לארשי תיב ףיוא

 ןרָאװעג טריזינַאנרָא טייצ רענעי ןיא ןענייז הטואס איד ןיא רעטייוו

 -עי ןיא טדעטש ערעדנַא ייווצ ןיא ןוא ,ַאמַאבַאלַא ,ליבָאמ ןיא סנעשייגערגנָאק

 ךיז ןעבָאה עכלעוו עטשרע איד ןעשיווצ דיא רעטסעטנענימָארּפ רעד .טייטס םענ

 ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו ,סנוָאשד .י ?עַארזיא ןעוועג זיא ליבָאמ ןיא טצעזעב

 ןעשייגערגנָאק איד טריזינַאנרָא טָאה ןוא ,אניײלָארַאק טוַאס ,ןָאטסלרַאשט ןופ

 ןיא ,גרובמַאה ןופ ,םיט .ל .ב .1844 ןיא ,טייטס ןיא עטסעטלע איד ,םימש ירעש

 .ש ,הטימסדלָאג .י ;ןינמ ןעטשרע םעד ןעטלַאהעג טָאה ןעמ זיוה ס'ןעמעוו

 ןופ עֶלַא ,רעקיטשדלָאג .א ןוא סנוָאשד ןָאמָאלַאס ,ןײטשקרַאמ .ד ,סנָאיײל

 זיא לוש עטשרע איד .רעדעילנטימ עטשרע איד ןעוועג ןענייז ,דנַאלשטייד

 טנעדיזערּפ סלַא סנוָאשד טימ ,1846 רעבמעצעד ןיא ןרָאװעג טהייוועגנייא

 סניִלרָא וינ ןיא ןעברָאטשענ זיא רעטצעל רעד .רעניבַאר סְלַא ַאווליס עד ןוא

 טָאה רעכלעוו ,לאונמע .מ ךורב ןעוועג זיא רענלָאפכָאנ ןייז ןוא 1848 ןיא

 עכלעוו ףיוא ,ירעמָאנטנָאמ טדָאטש איד .רהָאי ףניפ עלעטש איד ןעטלַאהעג

 רעטנעגילעטניא ןַא ,יכדרמ םהרבא ןופ ןרָאוװעג טעדנירגעג זיא איז זַא טנָאז ןעמ

 ןוא רענאידניא-קירק איד ןעשיווצ רהָאי גיצפופ טנהָאוװעג טָאה רעכלעוו ,דיא

 דנַאב ןעט13 ןיא העז) ןָאָיצַאנ עשידיא איד ןופ ןעמַאטש ייז זַא טביולגעג טָאה

 רהיא סלַא טַאהעג טָאה (83--88 ןוא 71--81 ןעטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ
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 -ענ טריזינַאגרָא זיא עכלעוו ,םילוח רוקב הרבח ַא ןייארעפ ןעשידיא ןעטשרע
 -שטייד ןופ ןעוועג ןענייז רעדעילנטימ ףלעווצ עטשרע איד .1846 ןיא ןרָאװ

 םוי ןוא הנשה שאר רֹונ ןינמ ַא ןעבָאה טגעלפ הרבח עזעיד .ןעלױּפ ןוא דנַאל

 עניסעמלעגער ַא ןיא ןרָאװעגנ טלעדנַאװרעּפ 1849 רהָאי ןיא זיא איז זיב רוּפכ

 .רוא תיב לעּפמעט רעדָא ירעמָאנטנָאמ ?הק ןעמָאנ םעד טימ ןעשייגערגנָאק

 .רעטעּפש רהָאי ןהעצפופ רהעפעגנוא זיב רעניבַאר ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ייז

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא עכלעוו ןעשייגערגנָאק ַא טנַאמרעד ךיוא טרעוו סע

 רעבָא .רעניבַאר ַא טאהעג ךיוא טָאה ןוא ,1859 ןיא ,ַאמַאבַאלַא ,ןרָאביילק ןיא

 טָאה עדניימעג איד ןוא טדָאטש ענעי ןעזָאלרעּפ ןעבָאה ןעדיא עטסיימ איד

 .ןעריטסיזקע וצ טרעהעגנפיוא

 -רָאשד ,הַאננַאװַאס ןופ עדניימענ עשידיא ערעטלע איד סָאװ טייצ רעד ןיא

 -ענ זיא ,טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצכַא ןופ טמַאטשענ ךָאנ טָאה עכלעוו ,עישד

 -יוא ןיא ,עדניימעג עיינ ַא זיא ,גנורעדנַאװנייא עיינ איד ךרוד רעסערג ןרָאװ

 .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ טפלעה עטשרע איד ןיא ןעסקַאועגפיוא ,ַאטסָאג

 ,1895 ןיא דנַאלָאה ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז יורפ ןייז ןוא סנערָאלּפ .רמ רעסיוועג ַא

 ,1896 ןיא ןָאטסלרַאשט ןופ עילימַאפ ןייז טימ ןעמוקעג זיא סקירדנעה קַאזייא

 ןענייז ,ןָאטסלרַאשט ןופ ךיוא ,עזיִאמ בָאקיישד ןוא קַאזייא זַא טביולנ ןעמ ןוא

 ןעבָאה דנַאלשטייד ןופ ןעדיא .טייצ רעבלעז רעד ןיא ַאטסָאנױא ןיא ןעמוקעגנָא

 -וקעג ןעטרָאד זיא רעכלעוו יַאוויל קַאזייא .1844 ןיא ןעמוקוצנָא ןעביוהעגנָא

 לעוימעס ןוא ,טדָאטש ןופ ףירעש רעד ןעוועג ןערהָאי עלעיפ זיא 1840 ןיא ןעמ

 (טכירעג סערעכעה) טרוָאק רָאיריּפוס ןופ רעטכיר ןעוועג רהָאי ייווצ זיא יַאוויל

 .(115 עטייז ,סנעקרַאמ) טכירעג סעכילנהעוועג ַא ןופ רעטכיר רהָאי ןהעצ ןוא

 -רָאשד ןופ רָאנרעװַאנ רעטסקעז רעד זַא ןעביולנ וצ עכַאזרוא ָאד ךיוא זיא סע

 טמַא םעד ןעמונעגרעביא טָאה רעכלעוו (1808 .שעג) לאונמע ריווייד ,עישד

 ,טייטס ןופ יטנוַאק עטסערג איד ןעמעוו ךָאנ ןוא ,1801 ץרעמ ןעטירד םעד

 -ידיא ןופ סנעטסעדנימ רעדָא ,דיא ַא ןעוועג זיא ,ןעמָאנ רהיא טנָארט לאונמע

 -קַאװ ןיא ןעטלַאהעג טָאה ַאטסָאגיױא ןיא ןעדיא להָאצ איד (*.ננומַאטשּפָא רעש

 טריטסיזקע עכלעוו ,לארשי ינב ןעשיינערגנָאק איד ןעוו ,1846 םורַא זיב ןעס

 .ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ,טציא זיב ךָאנ

 טרָאּפוינ ןיא .בעג) ָארוט הדוהי הקדצ לעב םעד ןופ רוניפ עטנענימָארּפ איד

 איד ןיא טרָא ןעגיטכיו ַא טמהענרעפ (1884 סנילרָא וינ ןיא .שענ 65

 ייב ןרָאװעג ןעגיוצרע זיא ָארוט .סנילרָא וינ ןופ עטכישעג עשידיא עהירפ

 ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ןעדיא ןעטשרע םעד" ןענעו ץַאזפיוא ס'רענהיה ןָאעל העז (*

 איד ןופ דנַאב ןעט17 ןיא "סטייטס דעטיינוי איד ןופ םענייא ןופ רָאנרעװַאנ ןופ טמַא םעד

 : .187--99 ןעטיײז "סנעשייקילבַאּפ"
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 -יורג ַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו (1789--1805) סיעה לעקיימ סעזָאמ ,לעקנָא ןייז
 ןייז ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג רעטעּפש זיא ןוא ,ןָאטסָאב ןיא ןַאמפיוק רעס

 סטייטס דעטיינוי רעדייא רהָאי ַא סנילרָא וינ ןיא ןעמוקעג זיא ָארוט .טפעשעג

 ַא טנעפעעג טָאה רע .1809 ןיא ךיירקנַארפ ייב ענעיזיאול טפיוקענּפָא טָאה

 ןופ ןעטקודָארּפ איד טימ רחסמ ןעדנעהילב ַא טיובעגפיוא טָאה ןוא טפעשעג

 -כייר ןוא עטסעטנענימָארּפ איד ןופ רענייא ןרָאװעגנ לענש זיא ןוא ,דנַאלגנע וינ

 עיירפ ַא טימ ןעבענעג טָאה רע .טדָאטש עדנעסקַאו איד ןופ םירחוס עטס

 וינ ןיא ןעגנומהענרעטנוא עכילטנעפע ןוא תוקדצ ענעדעישרעפ ףיוא דנַאה

 -עווצ עכלעזַא רַאפ תובדנ עסיורג ןעוו ןעטייצ ןיא ,ואווסרעדנַא ןוא סנילרָא

 ןעבעגעג טָאה רע .רעטציא איו ְךַאז עכילנהעוועג ַאזַא ןעוועג טינ ןענייז ןעק

 ןיא ,1840 ןיא טנעמונָאמ ליה-רעקנָאב םעד ןענידנע וצ רַאלָאד דנעזיוט ןהעצ

 קעווצ ןעזעיד רַאפ דלענ ןעלמַאז וצ טכוזעג ןעבָאה סָאװ איד ןעוו טייצ רעד

 -דנורג רעד .גנולפייווצרעפ ןיא ןַאלּפ םעד ןעבענפיוא םייב ןעטלַאהעג ןעבָאה

 ךאֹנ רהֶאי גיצפופ ןרָאװעג זיא סע ןעוו ,18926 ןיא ןרָאװעגנ טניילענ זיא ןייטש

 סָאמייא רענַאקירעמַא רעד ןוא ,טגיווערעפ טָאה טנעמונָאמ רעד סָאװ טכַאלש איד

 םהיא לָאז ןעמ רעייטשוצ רַאלָאד דנעזיוט ןהעצ ןעטָאבעגנָא טָאה סנערוָאל

 טערעוװע דרַאװדע איו רענדער עטמהירעב עכלעזַא וליפא רעבָא ןעגידנע

 -מוא טכַאמעג ןעבָאה (1782--1899) רעטסבעוו לעינעד ןוא (1794--1865)

 -עגנָא טָאה ָארוט הדוהי זיב ,דלעג רהעמ ןענעירק וצ ןעגנוגניירטשנָא עטסיז

 טעוו ןעמ ביוא סנערוָאל איוו עמוס עכיילנ ַא ןעבענ וצ טַאוװירּפ ןיא ןעטָאב

 .גיטיינ ןעוועג זיא סָאװ .רַאלָאד דנעזיוט גניסיירד ענירביא איד ןעפַאש ןענעק

 -- רעטסבעוו ןוא 1843 ןיא ןרָאװעג טהייוועגנייא זיא טנעמונָאמ רעד ןעוו

 זיא --- טריצודָארּפ טָאה ַאקירעמַא סָאװ רענדער רעטסערג רעד ךילניײשרהַאװ

 עטייל ייווצ איד ןופ םיחבש איד ןעגנוזעג עלַא ןעבָאה ,רענדער-טסעפ רעד ןעוועג

 טָאה ןעמ עכלעוו ןיא לעדעיל עצרוק ַא .תובדנ עטסערג איד ןעבעגענ ןעבָאה סָאװ

 טסירק םעד" (סָאמייא) סומע איבנ םעד ןוא הדוהי ךרַאירטַאּפ םעד טביולעג

 -ָאמ רעד זַא ךילגעמ טכַאמעג תובדנ ערעייז טימ ןעבָאה עכלעוו ןעדיא םעד ןוא

 רענעי ןיא רעלוּפָאּפ רהעז ןרָאװעג זיא ,"ןערעו טלעטשעגנפיוא לָאז טנעמונ

 ןעזָאלעג תובדנ ערעדנַא רעסיוא רע טָאה ןעברָאטשעג זיא ָארוט ןעוו .טייצ

 רָאיפעטנָאמ סעזָאמ רעס טיורטעגנָא טָאה רע עכלעוו דלעג עמוס עסיורג ַא

 -רעפ זיא ןעמָאנ ס'ָארוט .םילשורי ןופ ןעדיא עמערָא איד רַאפ (1784--1889)

 טָאה רע ןוא ,סנילרָא וינ ןיא ןעטלַאטשנַא עשידיא עטסעטלע איד טימ ןעדנוב

 ערעדנַא ןוא טרָאּפוינ ,ןָאטסָאב ןופ תולהק איד רַאפ ןעבעגעג סעלעיפ ךיוא

 .טדעטש

 ןעדיא איד וצ ךיוא ןערעהעגנ סּפיליפ רשא ןוא סקַאזייא רעדנַאסקעלַא

 .טרעדנוהרהָאי ןעטצעל ןופ גנַאפנָא ןיא סנילרָא וינ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ
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 םהרבא ןוא סּפיליפ רשא ,ץאלּפ םהרבא ,סלעינעד ןרהא ,סבָאקיישד סירָאמ

 -לעוו ןייארעפ ןעניטעהטלהָאװ ַא ןופ עטמַאעב עטשרע איד ןעוועג ןענייז ןירג

 ןעטשרע םעד טפיוקעג עכלעזַא סלַא ןעבָאה ייז .דסח ירעש ןעסייהעג טָאה רעכ

 איד ייב ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,סנילרָא וינ ןיא תורבקה תיב ןעשידיא

 איד ואוו ,טירטס טנָארפ ףיוא ,שירַאּפ ןָאסרעפעשד ןיא ,טעיַאפַאל טדָאטשרָאפ

 ינוי ןעט28 םעד ןעדנופענטַאטש טָאה ,סיררעה םייח ןופ ,גנוגידרעעב עטשרע

 םענעי ןופ ףעמָאנ םעד ןעמונעגנָא טָאה ןעשיינערננָאק עטשרע איד ,8

 שזַאטע ןעטשרעביוא םעד ףיוא רעמיצ ַא ןיא טנעװַאדעג טָאה ןוא ,ןייארעפ

 טריטסיזקע עכלעוו לוש עטסעטלע איד .טירטס סיאול .טס ףיוא עדייבעג ַא ןופ

 סלַא טנַאקעב ןיימענלַא ןיא זיא עכלעוו ,הדוהי תוצופנ דסח ירעש איד ,ןעטרָאד

 .18984 ןיא םרָאפ עניטציא רהיא ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ,לוש ָארוט איד

 .ערָאירעּפ ערעטעּפש ַא וצ ןערעהעג סנעשייגערגנָאק ערעדנַא איד

 ןעשינַאקירעמַא ןיא דיא רעטסערג רעד ,דיא רעטנענימָארּפ רעדנַא ןַא

 וינ ןיא טבעלעגנ ךיוא טָאה -- ןימסעשדנעב .ּפ הדוהי -- ןעבעל ןעכילטנעפע

 עשידיא ןיא טריפערעטניא טינ ךיז טָאה רע רעבָא .טייצ רענעי ןיא סנילרָא

 איד ןעכלעוו ןיא לייהט םעד וצ טרעהענ ערעירַאק ןייז ןוא ,ןעטייהנענעלעגנַא

 ןיא ןוא יירעפַאלקש ןענעוו ןעטייקניטיירטש איד ןיא ןעדיא ןופ גנוגילייהטעב

 .ןערעוו ןעבעירשעב טעוו געירק-רעגריב
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 .קיפיסַאּפ ןופ גערב םייב ןוא טסעוו-לעטימ ןיא תולהק עיינ

 ןיא סקַאוװ-וצ םעד ןופ גנוצַאשּפָא גנורעדנַאוװנייא עניײמעגלַא ןופ סקַאוװ-וצ רעד

 רעלדנעה:ןיילק ןופ גנוטיירּפשרעפ עכילריטַאנ איד -- ןעדיא ןופ להָאצ איד
 -וא עטשרע איד ןוא ןעשייגערגנָאק עטשרע איד -- ָאגַאקוש דנַאל ן'רעביא

 ןיא ךיז ןעצעזעב ןעדיא עשיליוּפ :ַאװָאייא -- ַאנַאודניא -- ןעטלַאטשנַא עשיד
 -- ןיסנַאקסיװ ַאטָאסענימ -- טרָאּפנעװייד ןיא ןעדיא עשטייד ןוא קוקָאיק

 איד ןופ ןינמ רעטשרע רעד -- ןעגישימ ,טיָארטיד ןופ לא תיב ןעשייגערגנָאק

 ןָאמָאלַאס -- .סנעשויגערגנָאק גניניימ" -- ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא רעכוזידלַאג

 .ןָאגערָא ,דנַאלטרָאּפ --- טדלעפנעדייה

 ןופ לעטרעיפ ןעטייווצ ןיא ןעגעיטשעג ןזיא עכלעוו גנורעדנַאװנייא איד

 ןענַאטשעב ןַאד זיא ,רעהירפ איוו רעכעה לעיפ טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ

 ןופ ןעדיא ןעוועג ןענייז ייז ןופ ?ייהט רעשביה ַא ןוא ,ןעשטייד ןופ סנעטסיימ

 איד ןופ רעפיצ עלעיציפָא איד .רעדנעל ענימורַא איד ןופ ןוא דנַאלשטייד

 רענעי ןיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ןעטנַארגימיא להָאצ

 -עג ןענייז 1832 ןיא ; 10,837--1820 רהָאי םעד רַאפ ,ןעוועג ןענייז עדָאירעּפ

 איד ןיא .104,008 ףיוא ףױרַא ?הֶאצ איד זיא 1842 ןיא ןוא 00,482 ןעמוק

 רהָאי סעכנַאמ ,ךיילג טינ ןעוועג סקאוו-וצ רעד זיא יירד עזעיד ןעשיווצ ןערהָאי

 -כרוד ַא ןָא טמהענ ןעמ ןעוו רעבָא .ערעדנַא ןיא איוו טפלעה ַא ןעמוקעג ןענייז

 ךֶאֹנ ןוא ,רעגידנעטש ַא ןעוועג סקַאוװ-וצ רעד זיא רהֶאי ןהעצ עדעי ןופ טינש

 -ייז סע עכלעוו ןיא --- 1862 ןוא 1861 --- רהָאי ייווצ ןעוועג רונ ןענייז 59

 -עג ןייק ָאטינ ןענייז סע .דנעזיוט טרעדנוה איוו רעגינעוו וצ ןעמוקעגנָא ןענ
 רעבָא ,ןעמוקעגנָא ןערהָאי ענעי ןיא ןענייז סָאװ ןעדיא איד ןעגעוו רעפיצ עיונ
 לָאמ עכילטע ןעוועג ָאד ןענייז טייצ עצרוק ץנַאנ ַא ןיא זַא סיוועג זיא סע

 טריטסיזקע ןעבָאה עכלעוו ןעדניימענ עניילק איד ןיא איוו ןעדיא לעיפ ױזַא

 ןעבָאה ןעטייצ ענעדעישרעפ ןופ רעטערטרעפ עשידיא .עדָאירעּפ רענעי רַאפ

 ןיא 6,000 ,1818 ןיא ןעדיא 3,000 דנַאל ןיא ןעוועג ןענייז סע זַא טצַאשעגּפָא

 ןיא ןעבָאה רעצַאשּפָא עזעיד .1848 ןיא 80,000 ןוא 1840 ןיא 18,000 ,6

 -ענ טָאה ןעמ סָאװ ףירגעב ַא טיג סָאד רעבָא ,ןעפערט טריבורּפעג רונ תמא
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 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 100

 עניטציא איד .רהָאי ניסיירד ענעי ןיא ןעדיא ןופ סקַאוװדוצ םעד זעגעוו טקנייד

 ,רעפיצ עיונעג ןעגעירקעג טָאה ןעמ ואוו םודעמוא זַא זנוא טנרעל גנורהַאפרע

 -ענּפָא ןעבָאה עדניימעג רעד ןופ רעהעטשרָאפ איוו ןעדיא רהעמ ךיז ןעניפעג

 ןעטייצ ענירעהירפ ןיא טלָאװ ןעמ זַא ךילנײשרהַאו רהעז זיא סע ןוא ; טצַאש

 ןעמ ףרַאד טייז רערעדנַא רעד ןופ .טַאטלוזער ןעבלעז םעד וצ ןעמוקעג ךיוא

 בעילוצ טכַאמענ ןערעוו סָאװ ןעגנוצַאשּפָא ענעבעירטרעביא רַאפ ןעטיה ךיז

 .טקעפע ןעשיטילָאּפ רַאפ סנעטסיימ ,ןעכַאזרוא ענעדעישרעפ

 ןעמונעג ןַאד ךיז ןעבָאה ןעטנַארנימיא עשידיא איד ןופ לייהט רעסיורג ַא

 -ענ ייז רַאפ זיא סע ןוא ,לעדנַאה-ןיילק ןופ ןעמרָאפ ערעדנַא רעדָא ןעלדעּפ םוצ

 שטָאח ,דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא ןעטיירּפשרעּפ ךיז ןעלָאז ייז זַא ךילריטַאנ ןעוו

 זיא ןעדיא ?הָאצ איד ואוו טדעטש עסיורג איד ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה עלעיפ

 גנורעקלעפעב עטכידעג-דוצ רעדָא טפאשננע ןופ עגַארפ איד ,לענש ןעסקַאװעג

 ,טיילסטפעשענ ןעשיווצ ,ןהעטשטנע טנעקעג טינ טָאה ןוא ,ןענַאטשטנע טינ זיא

 .גנַאפנָא ןיא געוועג ןענייז ןעטפעשענ ערעייז ןיילק איו סיוא טינ טכַאמ סע

 גנורעדנַאװנייא ןופ עדָאירעּפ ערעטעּפש איד ןיא ןעמוקעגרָאפ טשרע זיא איז

 ילעב ןוא רעטײברַא עטסָארּפ ?הֶאצ עסיורג ַא רעהַא טכַארבעג טָאה עכלעוו

 וצ םעווקעב ךיוא ןוא גידנעווטיונ שימָאנָאקע זיא סע ןעמעוו רַאפ הכאלמ

 -עד זיא סע .גנוגיטפעשעב רעייז ןופ ןעטקנוּפ-לעטימ איד וצ טנעהָאנ ןענהָאװ

 וצ גנוניהטומרע רעדָא עפליה עכילטסניק ןייק ןַאד ןעוועג גניטיינ טינ רעביר

 טרעלקרע סָאד ןוא ,דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא ןעטנַארגימיא עשידיא ןעטיירּפשרעּפ

 רענהָאוװנייא עטשרע רעדָא ןערעינָאיּפ ןרָאװעג ןענייז ןעדיא סָאװ רַאפ ךיוא

 םעד טימ ךיוא רעטציא טריסַאּפ עבלעז סָאד .ןעדניימעג עיינ לעיפ ױזַא ןיא

 -נַאה םוצ ךיז ןעמהענ עכלעוו רערעדנַאװנייא עשידיא איד ןופ לייהט םעניילק

 .גנוניטפעשעב עטשרע רעייז סלַא לעד

 -ענ רעטעּפש זיא עכלעוו ,ָאנַאקיש ןיא לעיּפשייב םוצ רימ ןעניפעג ױזַא
 ןעמָאנ םעד טימ דיא ַא זַא ,טסעוו-לעטימ איד ןיא טדָאטש עטסערג איד ןרָאװ
 -ניא זיא איז ןעוו רהָאי ןעטשרע םעד ןיא ןעמוקעגנָא ןעטרָאד זיא בעילטָאג .שד

 ,(1808--93) רעלנעיז קַאזייא .1837 ןיא ,טדָאטש ַא סלַא ןרָאװעג טרירָאּפרָאק

 ןענייז רהָאֹי ןעבלעז םעד ןיא ןוא ,1840 ןיא ןעמוקעג ןעטרָאד זיא ,רעלדעּפ ַא

 .ּפ ןוא ,טרעבוש ןעהטיינ ןוא (1894 .שעג) טקידענעב רעדעירב איד ןעמוקעג

 טָאה ןוא רעלדנעה-קַאבַאט א ןרָאװעג זיא רעטצעל רעד .סרעדיינש ,גרובוינ

 איד טיובעג טָאה טרעבוש טקידענעב .יטעניסניס ןיא טצעזעב ךָאנרעד ךיז

 -עג ןעטרָאד טָאה ןוא ,טירטס קייל ףיוא ,ָאנַאקיש ןיא זיוה עטרעיומענ עטשרע
 -שטייד ןופ ןעדיא גיצנַאװצ רהעפעננוא .ןערהָאי ערערהעמ טפעשעג ןייז טרהיפ

 .שעג) גרעבנעזָאר בָאקיישד ןענופעג ךיז ןעבָאה סע עכלעוו ןעשיווצ ,דנַאל

 ןיא .שעג ; 1891 ןרעייב ןיא .בעג) םהרבא ,סוילושד רעדעירב איד ןוא (0



 11 ָאגַאקיש ןיא ןעדיא עטשרע איד

 1840 ןעשיווצ ָאגַאקיש ןיא ןעמוקעג ןענייז ,ןהָאק סעזָאמ ןוא (1871 ָאנַאקיש

 .רהֶאי יירד עדנעגלָאפ איד ןיא ןעמוקעג זיא להָאצ עכילנהע ןַא ןוא ,1844 ןוא

 סלַא רעסמרָאוװ קאזייא טימ ,1849 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא אשידק הרבח א

 רעד ףיוא דנַאל רעקַא ןַא טדָאטש רעד ןופ טפיוקענ טָאה איז ןוא ,טנעדיזערּפ

 תיב ַא רַאפ (קרַאּפ ןלָאקניל ןופ לייהט ַא רעטציא זיא סעכלעוו) ,טייז דרָאנ

 רעד ןעוו ,188/ ןיא רעבָא ,טדָאטש ןעסיוא ןעוועג סע זיא סלָאמַאד .תורבקה

 -עג ןעבעגעגפיוא רע זיא ,טדָאטש רעד ןופ לייהט ַא ןעוועג ןיוש זיא םלוע תיב

 .ןרָאװ

 ךיוא זיא םלוע תיב םעד טפיוקעג טָאה ןעמ ןעוו רהָאי ןעבלעז םעד ןיא

 טפעשעג ַא רעביא רעמיצ טַאװירּפ ַא ןיא ןינמ רעטשרע רעד ןרָאװעג ןעטלַאהעג

 -עג ןעבָאה ןיילק רעיימ ןוא גרובוינ סּפיליפ .,רוּפכ םוי םוא ,טירטס סלעוװ ףיוא

 ןעוו לָאמ סעדעי ןוא ,ןינמ ַא טקנוּפ טַאהעג ןעבָאה ייז .דומע ן'רַאפ טנעווַאד

 ןעטרַאװ ןוא ןענווַאד ן'טימ ןעלעטשּפָא טזומעג ךיז ןעמ טָאה ,סױרַא זיא רענייא

 טינ רהעמ ךיוא זיא רוּפכ םוי רהָאי ַא רעביא .ןעמוקניירא קירוצ טעוװ רע זיב

 רעמיצ ַא ןיא טנעװַאדעג ןעמ טָאה לָאמ סעזעיד ,ןינמ רעיונעג ַא איו ןעוועג

 קייל 152 ,גרעבנעזָאר ןוא דלעפנעזָאר ןופ טפעשעג ןעראַאוװ-טינש םעד רעביא

 עדייב ייב .ןהָאק םהרבא ןוא גרובוינ ּפיליפ ןעוועג ןענייז םיִללּפתמ איד .טירטס

 ןהָאק רעדעירב איד עכלעוו הרות רפס ַא טכיורבעג ןעמ טָאה ןעטייהנעגעלעג

 ,דנַאלשטייד ןופ טכַארבעגנטימ ךיז טימ ןעבָאה

 גיצנַאװצ רהעפעגנוא טימ ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ברעמ ישנא הלהק איד

 .שעג ; 1821 גרעבמעטריוו ןיא .בעג) דלָאּפָאעל .מ .ל .1841 ןיא רעדעילגטימ

 ץַאנגיא .ווער ןוא ,טנעדיזערּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא (1889 קרָאי וינ ןיא

 ןוא טחוש ,רעניבַאר סלַא ןרָאװעג טלהעוורע זיא (1811--84) רעהטיירנוק
 קירוצ ךיז טָאה רע ןעוו רהָאי סקעז עלעטש איד ןעטלאהעג טָאה רע .הלפת לעב

 -דנורג רעדָא טייטסע לעיר טימ רעלדנעה ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןוא ןעגיוצעג

 ןעשיווצ ,טירטס קרַאלק ףיוא ןרָאװעג טיובעג זיא לוש עטשרע איד .םוהטנענייא

 (רעטציא טהעטש סיפִא טסָאּפ רעיינ רעד ואוו) טירטס יסניווק ןוא סמעדע

 רעלדַא ןַאמבעיל .ווער .1851 ינוי ןעט13 םעד ןעוועג זיא תיבה תכונח רעד ןוא

 רעד (1892 ָאנַאקיש ןיא .שעג ; 1884 .קענ ; 1812 רַאמייװ-ןעסקַאז ןיא .בעג)

 רעד ןעוועג זיא (1844--1900) רעלדַא רַאמקנַאד טקעטיכרַא םעד ןופ רעטָאפ

 רעביא עלעטש איד ןעטלַאהעג טָאה ןוא עדניימעג איד ןופ רעניבַאר רעטייווצ

 טריטסיזקע עכלעוו טפַאשלעזעג עניטעהטלהָאוו עשידיא איד .רהָאי גיצנַאװצ

 -יינערגנָאק עטייווצ איד .1881 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא רעטציא זיב ךָאנ

 עשיליוּפ-שיסיירּפ ןופ ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא םולש ינב ןעמָאנ םעד טימ ןעש

 -עג ךָאנרעד טָאה רעכלעוו ןייארעפ-םרָאפער רעשידיא רעד .1859 ןיא ןעדיא

 ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא ,ןעשייגערגנָאק יניס ןופ גנוריזינַאגרָא איד וצ טרהיפ
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 -נעזלעפ דרַאהנרעב .,רד ןוא טנעדיזערּפ סלַא רעיימ רלָאּפָאעל טימ ,1888 ןיא

 (1908 רַאונַאי ןעט12 ַאגַאקיש ןיא .שעג ; 1822 דנַאלשטייד ןיא .בעג) לַאהט
 -עּפש טָאה רעכלעוו ןייארעפ-סגנוציטשרעטנוא רעשידיא רעד .ירעטערקעס סְלַא

 -ענ טעדנירגעג זיא ,ָאגַאקיש ןיא לַאטיּפסָאה ןעשידיא ןעטשרע םעד טיובעג רעט

 -ערּפ ןעטשרע םעד סלַא (18893 .בעג) םיובענירג ירנעה טימ ,1889 ןיא ןרָאװ

 .ס דרַאװדע ןוא ,רערושזערט רעד ןעוועג זיא רעדלעפסנירגנ קַאזייא .,טנעריז

 ןוא געירק-רעגריב ןיא טנעכייצעגסיוא ךָאנרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,ןָאמָאלַאס

 ,1871--44 ןערהָאי איד ןיא ירָאטירעט ןָאטגנישַאו ןופ רָאנרעװַאנ ןעוועג זיא

 ןרָאװעג טלהעוורע זיא ןָאמָאלַאס .ןייארעפ ןופ ירעטערקעס רעד ןעוועג זיא

 (*,1861 ןיא יטנוַאק קוק ןופ קריולק

 ,ָאגַאקיש בלַאהרעסיוא ,זיִאניליא ,ןיא ןעשייגערגנַאק עשידיא עטסעטלע איד

 .1861 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא עכלעוו ,ַאירָאיּפ ןופ תמא ישנא איד זיא

 ןרָאװעג ןעמונעגניירא זיא רעכלעוו ,ַאנַאידניא טײטס-רַאבכַאנ םעד ןיא

 -עזעב וצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעדיא ןעבָאה ,1816 ןיא סטייטס ןופ ןָאינוי איד ןיא

 ןעטרָאד ןענייז סע ןוא ,זיִאניליא ןיא איוו טייצ רעבלעז רעד ןיא רהעפעגנוא ןעצ

 -רעגריב םעד רַאפ עדָאירעּפ רעד ןופ ןעמַאטש עכלעוו סנעשייגערגנָאק רעיפ ָאד

 םולשו תודחא איד זיא טייטס ןופ עדניימעגנ עשידיא עטסעטלע איד .געירק

 ןעשייגערגנָאק איד .1848 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא עכלעוו ,ןיעוו טרָאפ ןופ

 ןעשייגערגנָאק איד ןוא ; רעגניא רהאי ןייא טימ זיא טעיַאפַאל ןופ םיחא תבהא

 עכלעוו ןעדיא עטשרע איד .רהָאי ןעבלעז םעד ןופ טמַאטש ?יװסנַאװע ןופ

 -ציא טָאה רעכלעוו ,סילָאּפַאנַאידניא טדָאטש-טּפיױה איד ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה

 -קעלַא ןוא ,ףלואוו סעזָאמ ןעוועג ןענייז ,טייטס ןיא הלהק עטסערגנ איד רעט

 ,1849 ןיא דנַאלגנע ןופ ןעמוקעג ןיהַא ןענייז עכלעוו ,ָאקנַארפ ?אינד ןוא רעדנַאס

 -וקענ זיא (רעלפענק) רעלפענ ןעמָאנ םעד טימ ןעדיא עשירַאגנוא עילימַאפ ַא
 לַאהטנעזָאר .מ .שד .רד ןוא לַאהטנעזָאר ףלָאדַא .רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ןעמ
 ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,רעגרעבמַאב ןַאמרעה ןוא 1854 ןיא ןעמוקעג ןענייז

 ןעשייגערגנָאק עטשרע איד .1899 ןיא ןעמוקעג זיא ,ןַאמפיוק רעטנענימָארּפ ַא

 ןהעצ איוו רהעמ רעבירַא זיא סע רעבָא ,1859 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 .עדייבעג ענעגייא רהיא טַאהעג טָאה איז רעדייא רהֶאי
 ,זיִאניליא ןופ טסעוו ןעמוקעגניירא ךיוא ןענייז ןעטנַארגימיא עשידיא

 -ינַאגרָא 1838 ןיא זיא עכלעוו ירָאטירעט ענעיזיאול איד ןופ ?ייהט םענעי ןיא

 -עג זיא דנעגעג רענעי ןופ רעינָאיּפ רעד .ירָאטירעט ַאװָאייא סלַא ןרָאװעג טריז

 ןעמוקעג זיא רעכלעוו (1809 ךיירקנַארפ ןיא .בעג) יוועל רעדנַאסקעלַא ןעוו

 דנַאב ןעטפלע ןיא ַאנַאקיש ןופ ןעדיא איד רעביא ץַאזפיוא ס'װָאשַאילע :ה העז (*

 .רעדנוזעב ןענעישרע ךיוא זיא רעכלעוו "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ
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 .1896 ןיא קויבוד ןיא טפעשעג ַא טנעפעעג טָאה ןוא 1829 ןיא ַאקירעמַא ןיא
 ןרָאװעג טריזילַארוטאנ זיא רעכלעוו רעדנעלסיוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע

 לעוימעס .רמ א .1846 ןיא רעטכיר-סנעדעירפ ַא ןרָאװעג זיא ןוא ,ַאוָאייא ןיא

 ןעהטיינ ןוא ,1840 ןיא יטנואק ןָאסרעּפעשד ןופ רָאיעװרָאס ןעוועג זיא סבָאקיישד

 ןיא ןָאסידעמ טרָאפ ןיא סרעלדעּפ סלַא טנָאמרעד ןערעוו ןייפ ןָאמָאלַאס ןוא סיאול

 סע ןוא ,רָאגערקעמ ןיא רעטעּפש ןוא קוקָאיק ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה ייז 1

 סע .ןעדיא להָאצ עשביה ַא רעצעלּפ עדייב ןיא ןעוועג ןעטייצ ענעי ןיא ןענייז

 (1905 ,ןיִאמעד ,"ַאװָאייא ןופ ןעדיא איד" ,רעזַאלג העז) טעטּפיוהעב טרעוו

 ןיא אווָאייא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סרעלדעּפ עשידיא טרעדנוה רהעפעגנוא זַא

 ןרָאװעג ןעמונעגניירא זיא ירָאטירעט איד איוו םעדכָאנ רהָאי ןהעצ עטשרע איד

 -לעטימ איד ןעוועג ןענייז קוקָאיק ןוא ןָאטגנילריוב .(1846) טייטס ַא סלַא
 ןוא ןעלױּפ ןופ סנעטסיימ ןעווענ ןענייז עכלעוו ,סרעלדעּפ איד רַאפ ןעטקנוּפ

 -לעוו טרָאּפנעװייד ןעניוצעגרָאפ ןעבָאה ןעדיא עשטייד עטסיימ איד ; דנַאלסור

 -יוא ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד ךָאנ .טדָאטש עשטייד א טעמכ ןעווענ ןַאד זיא עכ

 ןיא חסּפ ןרָאװעג ןעטלַאהעג ַאוװָאייא ןיא ןינמ רעטשרע רעד זיא טעטירָאט

 ןרָאװעג טריזינַאגרַא רהֵאֹי םענעי ןיא ןעטרָאד זיא סע ןוא ,1889 ןיא ,קוקָאיק

 .לארשי ינב ןעשייגערגנָאק איד ןרָאװעג רעטעּפש זיא סע ןעכלעוו ןופ ןייארעפ א

 -ייד ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא ןעמָאנ ןעבלעז םעד טימ ןעשיינערגנָאק ַא

 סָאװ איד ןעשיווצ .טנייה זיב ְךָאנ טריטסיזקע איז ןוא ,1801 ןיא טרָאּפנעװ

 ,עזיורק םַאיליװ ןענופעג ךיז טָאה ןעבעל ןעכילטנעפע ןיא טנילייהטעב ךיז ןעבָאה

 -עג טָאה ןוא 1843 ןיא ַאוָאייא ןיא ןעמוקעגנ זיא רעכלעוו (1829 םורַא .בעג)

 טדָאטש-טּפיוה-טייטס איד ןופ ץיז םעד ןענָארטוצרעביא גנונעוועב איד ןעפלָאה

 ןעוועג זיא רע .טנהָאוװעג טָאה רע ואוו ,ןיִאמעד טרָאּפ ְּךֶאֹנ יטיס ַאוָאייא ןופ

 לוקס קילבָאּפ עטשרע איד ןופ ןערָאטקעריד איד ןופ רענייא ןוא רעדנירג רעד

 עטשרע איד ןופ רענייא ןעוועגנ זיא טרעבָאר רעדורב ןייז .טדָאטש רענעי ןופ

 .טרָאּפנעװייד ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה עכלעוו

 -ימ זיב קעווא רעלדנעה עשיריא ענינייא רונ ןענייז טייז ןופצ םוצ רעטייוו

 -גנע ןופ ,סלעוימעס רעדעירב יירד איד ןוא ,געירק-רעגריב םעד רַאפ ַאטָאסענ

 ןיא רענַאידניא טימ רחסמ ןערהיפ וצ ץַאלּפ ַא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,דנַאל

 -נײשרהַאװ ןענייז ,ךייט ַאָארק-ןעס ןופ טייז אטָאסענימ םעד ףיוא ,סלָאפ רָאלייט

 זיא רעכלעוו ,סלעוימעס סירָאמ .טייטס םענעי ןיא ןעדיא עטשרע איד ןעוועג ךיל

 .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא ,עעמרַאךןָאינוי איד ןיא ןַאטיּפַאק ַא ןעוועג ךָאנרעד

 טָאה ,ָאטַאקנאמ ןיא טנהָאװעג טייצ רענעי ןיא טָאה רעכלעוו ,סקרַאמ קַאזייא

 ןענייז עכלעוו ןעדיא עגינייא .,רענַאידניא רַאפ טפעשעג ַא טַאהעג ךיוא ןעטרָאד

 ןעטפעשעג טָאהעג ךיוא ןעטרָאד ןעבָאה לוַאּפ .טס ןיא ןעמוקעג 1897 םורַא
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 ןייק ןעוועג טינ טייטס ןעצנַאנ םעד ןיא זיא סע רעבָא .טרָאס ןעבלעז םעד ןופ

 ,רעטעּפש רהָאי ןהעצפופ רהעפעגנוא זיב ןָאיצַאזינַאגרָא עשידיא

 טָאה סקנַארפ בָאקיישד ןעמָאנ םעד טימ דיא ַא זַא טנָאמרעד טרעוו סע

 -ייקילבָאּפ" העז) .1799 רהָאֹי ןיא ךָאנ ,ןיסנַאקסיװ ,יעב ןירג ןיא טנהָאװעג

 טעמכ ןעטרָאד סייוו ןעמ רעבָא (.רעטייוו ןוא 181 עטייז ,דנַאב ןעטניינ ,"סנעש

 .1848 ןיא טייטס ַא ןרָאװעג זיא ןיסנַאקסיוװ רעדייא ןעדיא ערעדנַא ןופ טינ רָאג

 לאונמע ,רעיובוינ רלָאּפָאעל ,ףּפָאקסדניר לעבייל ןעבָאה םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא

 .יקָאװלימ ןיא ןורשי ינב ןעשייגערגנָאק איד טריזינַאגרָא ערעדנַא ןוא ןַאמרעוװליס

 ,םינזח ייווצ עטשרע איד ןעוועג ןענייז ןַאמייה סוקרַאמ ןוא רעקסַאל רעדנַאסקעלַא

 ןענייז ןעשייגערגנָאק איד ןופ םינבר עטשרע איד .ןערעדנַא םעד ְּךֶאֹנ רענייא

 ,ןייטשּפע סַאילע ,קלָאפ ,מ ,שילַאק רָאדיזיא : גנונדרָא עדנעגלָאפ איד ןיא ןעוועג

 .רעטכערעג ?אונמע ןוא

 ףלע טייטס ַא ןרָאװענ זיא רעכלעוו ,ןענישימ ןיא ,ןופצ םוצ רעטייוו ךָאנ

 -עננוא ןעמוקעננָא ןעדיא עטשרע איד ןענייז ,ןיסנאקסיוו איוו רעהירפ רהָאי

 ןעדיא עשירעייב ןעילימַאפ דנעצוד ַא ןופ ךרע ןַא .טייצ עבלעז איד ןיא רהעפ

 ַאעל ,רד ןופ גנוביירשעב א טיול .1848 ןיא טיָארטיד ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה

 -מעט ןופ רעניבַאר ; 1870 ,ענעידניא ,יטיס שדירבמעק ןיא .בעג) ןילקנערפ .מ

 ,עיפָאס יורפ ןייז ןוא סנעזָאק קַאזייא ןעבָאה (1899 טייז ,טיִארטיד ,לא תיב לעּפ

 טעדנירנעג ,1880 םורא טיָארטיד ְּךֶאֹנ קרָאי וינ ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו

 -ונעג ךיז ןעמ טָאה 1881 ?ירּפא ןיא .רהָאי םענעי ןיא ןייארעפ לא תיב םעד

 -ַארזיא עטנעכייצרעטנוא איד" ןופ ןעשייגערגנָאק איד ןערירָאּפרָאקניא וצ ןעמ

 ךיז ןייארעפ ַא ןעדנירג וצ קעווצ םעד רַאפ ,טיִארטיד טדָאטש איד ןופ ןעטילע

 ןוא רערהעל-סנָאינילער טימ ,טסנעיד-סעטָאנ רַאפ ץַאלּפ ַא טימ ןעגרָאזרעפ וצ

 יערננָאק ןעמָאנ םעד ןייארעפ ןעזעיד ןעבעג וצ ןוא ,ץַאלּפ-סינבערגעב ַא טימ

 ,שעג) ,טידנעב ןָאמָאלַאס ןעוועג ןענייז עטנעכייצרעטנוא איד ."לא תיב ןעשייג

 סקַאמ ,ןַאמדעירפ ףעסָאשד ,ןַאמרעבליס בָאקיישד ,(1902 ,.שימ ,ריעלק .טס ןיא

 ,רעדנעלדעירפ לעַאשד ןרהא ,גנַאל בָאקיישד ,ןייה .סקעלַא ,שריה םַאדַא ,ןעהָאק

 עטסיימ איד איוו ױזַא .ןינמ רעגיטכיר ַא ; רעלטערב .ע .ס ןוא רעלסערב סיאול

 רעבִא ,שיסקָאדָאהטרָא ןעוועג ךיוא לא תיב זיא טייצ רענעי ןופ סנעשייגערגנָאק

 -רעפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה טסיינ-םרָאפער רעד זיב טרעיודעג גנַאל טינ טָאה סע

 להָאצ עסיורג ַא ךיז ןעבָאה 1861 ןיא .עדניימענ רעד ןיא ןעגנוטלַאּפש ןעכַאזרוא

 ןַאנרַא ןַא טלעטשעגניירא טָאה ןעמ סָאװ רַאפרעד ןעניוצעג קירוצ רעדעילנטימ

 לא תיב איד ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ רָאכ ןעטשימעג ַא טרהיפעגנייא ןוא

 .וער עכלעוו ןופ ,קדצ ירעש ןעשיינערגנָאק איד טעדנירגעג ןעבָאה ייז .לוש

 תיב ןופ רעניבַאר רעטשרע רעד .רעניבַאר רעד רעטציא זיא ןַאמשרעה .מ .א

 ךיז ןעבָאה רעגלָאּפכָאנ ענייז ןעשיווצ ןוא ,סקרַאמ לעוימעס .ווער ןעוועג זיא לא
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 ןַאמפיוק ,שילַאק רָאדיזיא ,רעלדַא ןַאמבעיל איוו רעניבַאר עדנעטיידעב ןענופעגנ

 .ןַאמסָארג זיאול ןוא ףרָאדנריצ ירנעה ,רעלהָאק

 קעװַא ןענייז רעדָא טנעניטנָאק םעד רעבירַא ןענייז ןעדיא להָאצ עסיורג א

 טימ ןעמַאזוצ ,עינרָאפילַאק ךָאנ ןעלייהט-טלעוו ענעדעישרעפ ןופ ןעפיש טימ

 דלַאנ ןעוו ןעהיצ ןיהַא ןעמונעג ךיז טָאה סָאו רערעדנַאװ םָארטש ןעסיורג םעד

 זיא רהֶאי םענעי ןופ רוּפכ םוי ןיא .1849 ןיא ןרָאװעגנ טקעדטנע ןעטרָאד זיא

 טָאה סָאװ טלעצעג םענעטנעווייל ַא ןיא ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא ןינמ א ןעוועג

 ןופ רעדורב ַא ,הַאָאנ ?עָאשד ןוא ףעסָאשד .ה .ןילקנערפ סיאול וצ טרעהעגנ

 ןעטרָאד ןעבָאה עכלעוו ןעדיא איד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז ,הַאָאנ ?עונַאמ יכדרמ

 -ַאנרַא וצ ןעמונעג ןעטרָאד ךיז טָאה ןעמ .טייהנענעלעגנ רענעי ייב טץנטוואדטנ

 -לָאפ םעד ןופ רעבָאטקָא ןוא יאלושד ןעשיווצ עדניימעג עשידיא איד ןעריזינ

 רעד ןיא ןרָאװענ טעדנירגענ ןענייז סנעשיינערגנַאק ייווצ ןעוו ,רהָאי ןעדנעג

 ןוא עשיליױוּפ ןופ ןענַאטשעב זיא עכלעוו ,לארשי תיראש איד .םייצ רעבלעז

 -היפ איד רעטנוא ,18290 טסוגיוא ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא ,ןעדיא עשילננע

 ןעבָאה רענַאקירעמַא ןוא ןעשטייד איד .סנָאמָאלַאס לעַארזיא ןופ טפַאשרער

 לאונמע טנעדיזערּפ רעטנוא ,לאונמע ןעשייגערגנָאק איד ןיא טגינייארעפ ךיז

 ןעטשרע ןופ טקַארטנַאק ַא רעטנוא ןעבעירשעגרעטנוא זיא רעכלעוו ,גרעב .מ

 ירעמָאנטנָאמ רעטנוא ,טירטס שוב ףיוא רעמיצ ַא ןענניד וצ 1880 רעבמעטּפעס

 -ייגערננָאק גניניימ" דנעצוד ַא רהעפעגנוא .ןענוװַאד םוצ ץַאלּפ ַא רַאפ ,טירטס

 ןענייז ,דלָאנ ןעבָארגעג טָאה ןעמ ואוו ןעדנעגעג ןיא ןעדניימעג רעדָא "סנעש

 -לָאפ איד ןיא עינרָאפילַאק ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא טצָארּפשעגסױרַא

 ןייארעפ ןעניטעהטלהָאוו ןעשידיא ַא טַאהעג טָאה ַארָאנָאס .רהָאי ןהעצ עדנעג

 טריזינַאנרַא זיא ןָאטקַאטס ןופ םיבוהא םיער ןעשיינערגנָאק איד ,1881 ןיא

 דיא רעשינַאּפש ַא ,ָאהלַאװרַאק טָאה סעלעשדנַא סָאל ןיא .1893 ןיא ןערָאװעג

 ַא טעדנירגעג ,ןָאיצידעּפסקע ס'טנָאמירפ לַארענעג טכַאמעגטימ טָאה רעכלעוו

 לָאמ ןעטשרע םוצ ןעטרָאד טָאה ןעמ ןוא ןייארעפ ןעניטעהטלהָאוװ ןעשידיא

 טריזינַאנרַא זיא רעכלעוו ןייארעפ רעשידיא ַא ,18252 ןיא רובצב טנעווַאדעג

 טַאהעג רעטעּפש רהָאי ייווצ טימ טָאה ,18595 ןיא יטיס ַאדַאוװענ ןיא ןרָאװעג

 -יינערגנָאק ַא ןרָאװעגנ טריזינַאגרָא זיא ןָאסקעשד ןיא .רעדעילגטימ גיצנַאװצ

 עטשרע איד טיובענפיוא טָאה איז ןוא ,1890 ןיא םיארונ םימי איד רַאפ ןעש

 -עג טרעוו איז רעבָא ,ךָאנ טהעטש עדייבעג איד .,דנעגעגמוא רענעי ןיא לוש !

 -עי ןופ קעווא גנַאל ןיוש ןענייז ןעדיא איד ?ייוו ,ןעקעווצ ערעדנַא רַאפ טכיורב

 וסישד ןוא ליווסירעמ ,םָאסלַאפ ,ַאטסַאש ,יעלַאװ סַארג ,ןוָאטלדיפ .טדָאטש רענ

 -ענ רונ ןעבָאה עכלעוו ןעדניימעג עשידיא עלייוו ַא ףיוא טַאהעג ןעבָאה ַאירַאמ

 -יא" איד העז) .ןעטלַאהעגנָא טָאה "רעבעיפ-דלָאנ" רעד איוו גנַאל ױזַא טבעל

 -נייא רעד זיא ָאטנעמַארקַאס (.עינרָאפילַאק ?עקיטרַא "?עידעּפָאלקיצנע עשיד



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 16

 "יא טָאה עכלעוו ָאקסיצנַארפ ןַאס בלַאהרעסיױוא עינרָאפילַאק ןיא ץַאלּפ רעניצ

 רענעי ןופ ןעמַאטש עכלעוו ,ןענייארעפ ייווצ ןוא לוש ַא ,ןעטלַאטשנַא עשיר

 .עדָאירעּפ

 -ייז עכלעוו ןעדניימעג-ןיימ-דלָאנ איד ןופ ןעדיא איד ןופ ?ייהט רעסיורג ַא

 ןיא ןעמוקעגנָא טייצ רעד טימ ןענייז ,טסיא איד ְךָאנ קירוצ קעווא טינ ןענ

 איד ןוא עטסערג איד טַאהעג גנַאפנָא ןופ ךיילנ טָאה עכלעוו ,ָאקסיצנַארפ ןַאס

 רעד .(םי ןעליטש) קיפיסַאּפ ןופ גערב םייב עדניימעג עשידיא עטסגיטכיוו

 גנולעטש עכיוה ַא ןעמונרעפ ןעבָאה עכלעוו ןעדיא איד ןעשיווצ רעטסעטמהירעב

 -ענ זיא ,1880 ןיא ןָאינוי ןיא ןעמוקעגניירא זיא סָאװ ,טייטס םעיינ םעד ןיא

 ,אניײלָארַאק הטוַאס ,ןָאטסלרַאשט ןיא ןערָאבעג) דלעפנעדייה ןָאמָאלַאס ןעוו

 רהָאי 21 ןעוועגנ טלַא זיא רע ןעוו .(1890 ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא .שעג ; 6

 ןוא טַאקָאװדַא ןַא ןרָאװעגנ זיא רע ואוו ,ַאמַאבַאלַא ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה

 וצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג זיא רע .יטנוַאק ַאזוּפַאלַאט ןיא טריציטקַארּפ טָאה

 זיא ןוא ,יירעפַאלקש רעביא ןעטכיזנַא ענייז בעילוצ ץַאלּפ םענעי ןעזָאלרעּפ

 טלהעוורע רע זיא רעטעּפש רהָאי ייווצ .1880 ןיא ָאקסיצנַארפ ןַאס ךָאנ ןעמוקעג

 -ַאק טייטס ןופ (טכירעג ןעטסכעה) טרוָאק םירּפוס ןופ רעטכיר סלַא ןרָאװעג

 .188/ זיב 1852 ןופ גנונכייצסיוא טימ טמַא םעד ןעטלַאהעג טָאה ןוא ,עינרָאפיל

 איד ןופ רעדעילגטימ ןעוועגנ ןענייז ָאזָאדרַאק קַאזייא ןוא ןַאקלע רעדורב ןייז

 ןעמָאנ םעד טימ דיא רעדנַא ןַא ןוא ,1882 ןיא עינרָאפילַאק ןופ רושטיילסישדעל

 רענעי ןיא טרוָאק םירּפוס ןופ דעילנטימ ַא ןעווענ ךיוא זיא ,סנָאיײל .א ירנעה

 ןופ ןַאמרעדלָא ןַא ןעוועג זיא ,סרעינָאיּפ איד ןופ רענייא ,טַאבַאל .ק .א .טייצ

 סקרַאמ ?עוימעס זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,1851 ןיא ָאקסיצנַארפ ןַאס

 ןעוועג זיא ןָאנעש ףעסָאשד ןוא ,טרָאּפ ןופ רעזיירּפַא סטייטס דעטיינוי רעד ןעוועג

 ןערעירַאק ערעייז ןעביוהעגנָא ןעבָאה סָאװ ןעדיא עלעיפ .רערושזערט יטנוַאק

 ןוא עטיילפיוק עטנענימָארּפ ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא

 ,רַאזַאל רעדעירב יירד איד ,ןַאמנילעז רעדעירב רעיפ איד איו ,ןערעיסנַאניפ

 טצעזעב עלַא רעטעּפש ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סרעסמרָאו איד ןוא סרעיזַאלג איד

 -דנורג טימ רעלדנעה עטסערנ איד ןופ רענייא ,זעיר ?עקיימ .קרָאי וינ ןיא

 ןופ רענייא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,רעדנעלדעירפ ץירָאמ ; םוהטנעגייא

 ,רינישדניא רעד ,ָארטוז ףלָאדַא ןוא ; דנַאל ןיא רעלדנעה-האובת עטסערג איד

 ןיא ןיילק ןעגנַאפעגנָא ןעטרָאד ןעבָאה עכלעוו איד ןעשיווצ ןעוועג ךיוא ןענייז

 ,?טסרעג סיאול ןוא סָאלס סיאול ךיוא ןערעהעג סַאלק ןעבלעז םעד וצ .טייצ רענעי

 ,טפַאשלעזעג-סלעדנַאה ַאקסַאלַא איד טעדנירגעג רעטעּפש ןעבָאה עכלעוו

 עשידיא איד ןופ סולפרעביא רעד סְלַא ןערעוו טעטכַארטעב ןעק סָאװ סָאד

 רהָאי ןהעצ םורַא ןָאנערָא ןיא ןעמוקעגנָא זיא עינרָאפילַאק ךָאנ גנורעדנַאװנייא

 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא עטסיימ איד .1889 ןיא טייטס ַא ןרָאװעג זיא איז רעדייא
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 -וקעגנָא ןענייז ןוא ,דנַאלשטייד-דיז ןופ טמַאטשעג ןעבָאה טצעזעב ןעטרָאד ךיז

 ַאמַאנַאּפ רעביא טסיא איד ןופ סטייטס ערעדנַא ןוא קרָאי וינ ןופ ןָאנערָא ןיא ןעמ

 רהיא .דנעלטרָאּפ ןיא ךילכעז-טּפיוה טצעזעב ךיז ןעבָאה ןוא ,עינרָאפילַאק ןוא

 איד ; 1858 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ,לארשי תיב ,ןעשייגערגנָאק עטשרע

 םהרבא ,ןָאמייס .ב ,דלעיפסנַאמ .מ ,רעיימ רלָאּפָאעל ןעוועג ןענייז רעדנירג

 סעירָאב .ה .ערעדנַא ןוא יַאוויל לעוימעס ,ךָאלב .פ .ה ,רעיימ בָאקיישד ,קנַארפ

 רעניבַאר רעטשרע רעד ןַאמקע סוילושד .רד ןוא ןזח רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 -עּפש זיא רעכלעוו ,בַאוװש קַאזייא .רד ןעוועג זיא רענלָאפכָאנ ןייז .רענידערּפ ןוא

 ןייארעפ-סינבערגעב רעדָא אשידק הרבח ַא .ירוזימ ,ףעסָאשד .טס ךָאנ קעװַא רעט

 רעגיטעהטלהָאו רעטשרע רעד ןוא ,רעהירפ לעסיבַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 -טרָאּפ ןיא עדניימעג עשידיא איד .לוש איד ךָאנ רהָאי ַא רהעפעגנוא ןייארעפ

 שטָאח ןוא ,רעטציא זיב טייטס ןיא עניצנייא איד טעמכ ןעבעילבעג זיא דנעל

 איד ןופ ענייא ןעוועג ןָא גנַאפנָא ןופ איז זיא ,?הָאצ ןיא סיורג טינ זיא איז

 -טלעהרעפ א ,דנַאל ןיא ןעדניימענ עשידיא עטסניטכיוו ןוא עטסכיירסולפנייא

 וצ דנעלטרָאּפ ןיא ןרָאװעג ןעביוהרע ןענייז ןעדיא ?להָאצ ערעסערג ניסעמ-סינ

 ןיא איוו ,דנַאל ןופ ןוא טייטס ןופ ,טדָאטש ןוֿפ טסנעיד ןיא ןעלעטש עכיוה

 ןערעהעג ייז רעבָא .סטייטס דעטיינוי ןיא עדניימענ עשידיא ערעדנַא עדעי

 -ייוו ןיא ןערעוו טלעדנַאהעב טעװ עכלעוו עדָאירעּפ ערעטעּפש ַא וצ סנעטסיימ

 .קרעוו סעזעיד ןופ ןעלייהט ערעט



 20 לעטיּפַאק

 טימ המחלמ איד .סַאסקעט ןופ עטכישעג עהירפ איד ןיא ןעדיא

 .ָאקיסקעמ

 ןעגָאלשעג ךיז טָאה רעכלעוו ןרעטש סופלָאדַא -- 1891 ןיא רעינָאיּפ רעטשרע רע

 ןופ דעילגטימ ַא ןעוװעג רעטעּפש זיא ןוא ,המחלמ ָאקיפקעמ-סַאסקעט איד ןיא

 יַאוויל טצרַא-רעבָא רעשירעטילימ -- ןַאמפיוק .ס דיווייד -- סערגנָאק סַאסקעט

 ןיא ?רעקעפ" שיולפ רעטשרע רעד סלַא דיא ַא -- עעמרַא ס'ןָאטסיוה םעס ןיא

 =ריכ)/ -רַאיקט -- רַאדַאזיא רעדורב ןייז ןוא רעייד ןַאעל .רַאיַאמ --- ַאקירעמַא

 סיוא טגיול ךיא ןייא -- (1898) ןָאטסעװלַאג ןופ ןהָאסגילעעז (רעטסיימרעג

 ַא ךָאנ ןעפורעג טרעוו 'טנוַאק ָארטסַאק ;ָאקייו טדָאמש איד ןופ ןַאלּפ םעד

 -עלעגנַא-עדניימעג ןוא עזעיגילער ןֹוא טייקגיטעהט עטגיטעּפשרעפ --- ןעטייוו

 עכלעוו ןיא ַאקיסקעמ טימ סטייטס דעמיינוי ןעשיווצ המחלמ איד -- ןעטייהנעג

 רעדורב ןייז ןוא ןָאעל עד ןעדמַאק דיווייד --- טנעידעג ןעבָאה ןעדיא גינעוו רהעז

 .ןעטּפיגע ןיא לוסנָאק לַארענעג רעשינַאקירעמַא רעד ,ןיוודע

 טייצ רעד ןיא ןָא ךיז טגנַאפ סַאסקעט ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד

 .ָאקיסקעמ ןופ לייהט ַא ןעוועג ְךֶאֹנ זיא סטייטס עֶלַא ןופ רעטסערג רעד ןעוו

 ,סקַאזייא לעוימעס ןעוועג זיא סייוו ןעמ ןעמעוו ןופ דיא רעניטרָאד רעטשרע רעד

 ס'ניטסיוא טימ סטייטס דעטיינוי איד ןופ 1821 ןיא ןעמוקעננָא זיא רעכלעוו

 איד ןופ דנַאל קיטש ַא ןענעירקעג טָאה רע .טרעדנוה יירד ןופ עינָאלַָאק עטשרע

 רעדעיוו רעטעּפש ןערהָאי טימ טָאה ןוא ,טסינָאלַאק א סלַא גנוריגער עשינַאּפש

 טסנעיד ןייז רַאפ גנוניולעב סלַא יטנוַאק קלָאּפ ןיא דנַאל רעקַא 820 ןעגעירקעג

 ןעהָאק םהרבא ןעוו .1820--9/7 ןערהָאי איד ןיא סַאסקעט ןופ עעמרַא איד ןיא

 רעכלעוו (1894 ךָאנ סַאסקעט ןיא .שעג ; 1802 ןָאטסלרַאשט ןיא .בעג) ,טַאבַאל

 -קעט ,ָאקסַאלעװ טכוזעב טָאה ,לעטיּפַאק ןענירָאפ ןיא ןרָאװעג טנַאמרעד זיא

 -ננע ןופ ירנעה בָאקיישד ,ןעדיא ייווצ ןענופעג ןעטרָאד רע טָאה ,1831 ןיא ,סַאס

 טַאהעג ןעטרָאד ןעבָאה עכלעוו ,ןָאטסלרַאשט ןופ סנָאייל בָאקיישד ןוא ,דנַאל

 ייוצ איד ןופ רעטשרע רעד ןעוו .רעהירפ טייצ עשביה א ןופ ןעטפעשעג

 ןעיוב וצ ןענעמרעפ ןייז ןעזָאלעגרעביא רע טָאה ,רעדניק ןהֶא ןעברָאטשעג זיא

 .טדָאטשנעּפַאה רענעי ןיא לַאטיּפסָאה ַא
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 'רֶא וינ ןיא .שענ ; 1801 ,דנַאלשטייד ,ןלעק ןיא .בעג) ןרעטש סופלָאדַא
 טצעזעב ךיז ןעבָאה עכלעוו עטשרע איד ןופ רענייא ןעוועג ָאד זיא (1882 סניל

 -רֶא וינ ןופ ןעמוקעגנָא זיא רע ואוו ,סַאסקעט ןופ חרזמ ןיא ,סיקָאדנָאקַאנ ןיא

 טָאה ןוא ןעכַארּפש עשיאייּפָארייא עגינייא טנעקעג טָאה רע ,1824 ןיא סניל

 םהיא טָאה סעכלעוו ,ןעטקעלַאיד עשינַאידניא עכילטע טנרעלעגסיוא לענש ךיז

 -רעה עשינַאקיסקעמ איד ןעגעג ןערענָאיצולָאוװער איד רַאפ ךילצינ רהעז טכַאמעג

 טיוט םוצ ןרָאוװעגנ טלייהטרוארעפ זיא רע .,ןענַאטשעגוצ זיא רע ןעמעוו וצ טפַאש

 יעג זיא ןוא ,ָאקיסקעמ ןענעג המחלמ עשינָאדערפ איד ןיא גנונילייהטעב ןייז רַאפ

 -עווש טזומעג רעבָא טָאה רע .גנוגידַאנגעב עניײמעגלַא ןַא ךרוד ןרָאװעג טעטער

 -עג העובש איד טָאה רע ןוא גנוריגער עשינַאקיסקעמ איד וצ טייהיירט ןער

 .1826 ןיא קילבוּפער עניגנייהבַאנוא ןַא ןרָאװענ זיא סאסקעט זיב ןעטלַאה

 רעטנוא (רעטכיר ןוא רעטסיימ-רעגריב) עדלַאקלַא ןעוועג זיא רע איוו םעדכָאנ

 איד ןיא ךיוא ןוא עטסרעביוא איד ןיא טנעידעג רע טָאה ,ננונדרָא עטְלַא איד

 ןעמוקעג זיא ץרעה ףעסָאשד .רד .סערגנָאק רע'סַאסקעט ןופ זיוה עטסרעטנוא

 .בענ) ,סָאלש ןָאמייס ; 1822 ןיא סיקָאדנָאקַאנ ןיא ןַאמייה רעדורב ןייז טימ

 דיווייד .1826 ןיא ןעמוקעגנָא ןעטרָאד זיא (1812 ןיא ןיַאמ-םַא-טרָאפקנַארפ ןיא

 -ַאו ןיא .שענ ; 1813 ןיא .ַאּפ ,יטנוַאק דנַאלרעבמָאק ןיא .בענ) ןַאמפיוק .ס

 ןיהַא זיא ,שדעלַאק ןָאטסנירּפ ןיא טרידוטשעגסיוא טָאה רעכלעוו (1881 ןָאטגניש

 סלַא ןרָאװעג טלהעוורע רע זיא 1828 ןיא .ענעיזיאול ןופ 1827 ןיא ןעמוקעגנָא

 -רע רעדעיוו לָאמ ייווצ זיא רע ; סַאסקעט ןופ סערגנָאק ןיא וויטייטנעזערּפער

 .זיוה ןופ רעדנעציזרָאפ רעדָא רעקיּפס ןעוועג לָאמ ייווצ זיא ןוא ןרָאװעג טלהעוו

 סלַא טָאה רע ואוו ,טַאנעס סַָאסקעט ןיא ןרָאװעג טלהעוורע רע זיא 1843 ןיא

 ,1844 ןיא ,טכַארבעגניירא ןעגנוהיצעב עשידנעלסיוא רַאפ עטימָאק ןופ דעילנטימ

 רעזעיד ןעוו .סטייטס דעטיינוי איד ןָא גנוסילשנָא ןופ ןעטסנוג וצ טכירעב ַא

 ןופ רענייא סלַא ןרָאװעג טלהעוורע רע ןיא ןרָאװעג טרהיפעגכרוד זיא ןַאלּפ

 טנעידעג טָאה ןוא ,ןָאטננישַאו ןופ סערגנָאק ןיא טייטס ןייז ןופ ןעמסערגנָאק איד

 זיא (1808 .בעג) לאונמע טרעבלַא .רעטעּפש רהֶאי ףניפ טיוט ןייז זיב 1846 ןופ

 איד ןופ רענייא ןעוועגנ זיא ןוא ,1834 ןיא דנאלשטייד ןופ ןעמוקעגנָא ןעטרָאד

 איד ןיא טנעידענ טָאה ןוא ,סאסקעט ןופ עעמרַא איד ןיא עניליוויירפ עטשרע

 סנילרָא וינ ןיא טצעזעב רעטעּפש ךיז טָאה רע .ָאטניסאשד ןַאס ןופ טכַאלש

 טעהטַארייהעג טָאה רעכלעוו) סַאמ ?לעוימעס ,1881 ןיא ןעברָאטשעג זיא רע ואוו

 ןעוועג ןענייז ,סייוו ןָאמייס ןוא (ךַאבנעפָא רָאטיזָאּפמָאק םעד ןופ רעטסעווש ַא

 ןיא סיקָאדגָאקַאנ ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה עכלעוו דנַאלשטייד ןופ ןעדיא ייווצ ךָאנ

 איד ןיא ןענָאלשעג ךיז ןעבָאה ןעדיא רעיפ זַא טסואוועב זיא סע .טייצ רענעי

 ,ייז ןופ רענייא ןוא (1836 ץרעמ ןעט26) ןיננַאפ רעטנוא דַאילַאג ןופ טכַאלש

 טעדרָאמרע זיא (1816 ,ָאייהא ,יטעניסניס ןיא .בעג) ןָאסנהַאשד .שד דרַאוװדע
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 -רעטנוא ךיז ןעבָאה ייז איוו םעדכָאנ רערידנַאמָאק ןייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג

 .רענַאקיסקעמ איד וצ ןעבעגעג

 -לַארענעג) לַארענעשד-ןאשדריוס סלַא טנעידעג טָאה יַאוויל טרעבלַא סעזָאמ
 -קעט ןעצנַאג םעד ךרוד עעמרַא ס'ןָאטסיױוה םעס ןיא (טצרַא-רעבָא רעדָא גרוריכ
 טנעידעג טָאה ןָאטסלרַאשט ןופ סנָאײל קַאזייא .רד .געירק ןעשינַאקיסקעמ-סַאס

 -יווצ ,1820 ןופ המחלמ איד ןיא ןירנ םַאט לַארענעג רעטנוא טצרַא-רעבָא סלַא

 ןופ טסנעיד ןיא טנעכייצענסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ערעדנַא איד ןעש

 ,רעייד רָאדיזיא ןוא ןָאעל רעדעירב איד ןעוועג ןענייז סַאסקעט קילבוּפער איד

 ןרעטלע ערעייז טימ גנוי ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,דנַאלשטייד ןופ ענערָאבעג

 ןופ טפעשעג ַא טעדנירנענ טָאה רעדורב רערעטלע רעד ואוו ,רָאמיטלַאב ךָאנ

 -לעוו ,רעצעלּפ עטייוו ןיא ןעקישרעפ םוצ שיילפ ןעניטרעפרעפ רעדָא "ןעקעּפ"

 .שעג ; 1807 .בעג) רעייד ןָאעל .ַאקירעמַא ןיא עטשרע סָאד ןעוועג זיא סעכ
 ,סנילרָא וינ ןיא טצעזעב ךיז טָאה רעכלעוו (1883 ,יקָאטנעק ,ליווסיאול ןיא

 ענעיזיאול ןופ ץילימ-טייטס איד ןיא רעטסיײמ-רעיטַאװק-לַארענעג ןעוועג זיא

 -לעה רהיא לָאז ןעמ ףורפיוא ןַא ןעזָאלעגסױרַא טָאה סַאסקעט ןעוו ,1836 ןיא

 ןעמַאזוצ ןעפורעגבָא ךיז טָאה רעייד .טייקניננײהבַאנוא רהיא ןעניוועג ןעפ

 -לַאג ךָאנ גידנעמוק ןוא ,סנילרָא וינ ןופ רענריב ערעדנַא טרעדנוה עכילטע טימ

 טנענרע ,טענרוב ,סַאסקעט ןופ טנעדיזערּפ רעטשרע רעד םהיא טָאה ןָאטסעװ

 ןופ עגיליוויירפ איד .קילבוּפער עננוי איד ןופ עעמרַא רעד ןיא רָאיַאמ ַא רַאפ

 ,ןירג לַארענעג ןופ דנַאמָאק םעד רעטנוא ןרָאװענ טלעטשעג ןענייז ענעיזיאול

 טָאה רעייד רָאיַאמ .ןעטכַאלש ערערהעמ ןיא טנילייהטעב ךיז ןעבָאה ייז ןוא

 -ענענ טרהיפעגנקעווַא טָאה עכלעוו עידרַאװג עלעיצעּפש איד ןיא טנעידעג ךיוא

 ןָאטסעװלַאנ ןופ ,ָאקיסקעמ ןופ טנעדיזערּפ םענעגנַאפעג םעד ,ַאננַא ַאטנַאס לַאר

 .בעג) רעייד רָאדיזיא רעדורב ןייז .רהָאי ןעדנענלָאפ םעד ,ןָאטגנישַאו ךָאנ

 ןָאטסעװלַאג ןיא טצעזעב ךיז טָאה (1888 ןיסנַאקסיװ ,ָאשיקָאװ ןיא .שעג ; 3

 -ימָארּפ ערהיא ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ןוא ,1840 ןיא ןַאמסטפעשעג ַא סלַא

 ,סרעטסיימ-סָארג עטשרע איד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .רעגריב עטסעטנענ

 -עװלַאג ןיא ןינמ רעטשרע רעד .,סַאסקעט ןיא "סוָאללעפ דא" רעדרָא םעד ןופ

 ,1890 ןיא זיוה ןייז ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעג זיא ןָאטס

 -עגנָא זיא (1886 .שעג ; 1828 ַאיפלעדַאליפ ןיא .בעג) ןהָאסגילעעז ירנעה

 טנַאנעטייל רעטשרע ןרָאװעג טלהעוורע זיא ןוא 1839 ןיא סַאסקעט ןיא ןעמוק

 טָאה עכלעוו ,ךַאלגניא עגנוי ןופ ןָאיצַאזינַאגרָא ןַא ,סטעדַאק ןָאטסעװלַאג איד ןופ

 ,ןהָאסגילעעז לעקיימ ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .עטסנעיד עגיטכיוו טעטסיילעג
 יַאויק .18253 ןיא ןָאטסעװלַאנ ןופ רָאיעמ ןרָאװעג טלהעוורע זיא רעכלעוו

 (יַאוויל זלרַאשט רעדָא זלרַאשט יַאוויל ןעפורעגנָא ךיוא טרעוו רעכלעוו) סרעיימ
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 -לַאג ןיא .שעג ;1793 ַאניילָאראק הטוַאס ,ןוָאטשדרָאשד ןיא .בעג) ,יבראה

 דעטיינוי איד ןופ עטָאלפ רעדָא יוויינ איד ןיא טנעידעג טָאה ,(1870 ןָאטסעוװ

 רע .רעדנעלגנע איד ןופ ןעגנַאפענ ןרָאװעג ןעמונענ זיא ןוא 1812 ןיא סטייטס

 .א .סַאסקעט ןופ געירק סטייקגיגנייהבַאנוא םעד ןיא טגילייהטעב ךיוא ךיז טָאה

 -עג ןעמָאנ ןייז ןוא ,1826 ןיא ָאמַאלַא ןופ טכַאלש איד ייב ןעלַאפעג זיא ףלָאװ

 ַאווַָאדרָאק עד בָאקיישד .ןיטסוא ןיא טנעמונָאמ ָאמַאלַא םעד ףיוא ךיז טניפ

 זיא (1808 סַאסקעט ןיא .שעג ; 1808 ,ַאקיײמַאשד ,ןוָאט שינַאּפש ןיא .בעג)

 -ייא טעדנירגעג טָאה ןוא ,1837 ןיא סנילרָא וינ ןופ ןָאטסעװלַאג ךָאנ ןעמוקעג

 יטנוַאק סיררעה ןופ רעטערטרעפ סלַא ןרָאװעג טלהעוורע זיא רע .ןעגנוטייצ עגינ

 םעד טגיילעגסיוא טָאה ןוא ,1841 ןיא סַאסקעט ןופ רושטיילסישדעל איד ןיא

 ירנעה .1849 ןיא ,ןרָאװעג טיובעג זיא ָאקייוו טדָאטש איד ןעכלעוו ךָאנ ןַאלּפ

 ,ָאקיסקעמ ,יערעטנַאמ ןיא .שעג }1786 ןיא ךיירקנַארפ ןיא .בעג) ָארטסַאק

 1842 ןיא טָאה ,עילימַאפדָאנַארַאמ עכייר ַא ןופ טמַאטשעג טָאה רעכלעוו 1

 ןעצעזעב וצ סַאסקעט ןופ ןָאטסיױוה םעפ טנעדיזערּפ טימ טקַארטנָאק ַא ןעסָאלשעג

 טנענרע ךיוא םהיא טָאה ןָאטסיױה .ַאנידעמ ךייט םעד ןופ טסעוװ עינָאלָאק א

 ןעשיווצ .ךיירקנַארפ ןיא סַאסקעט קילבוּפער איד רַאפ ?וסנָאק לַארענעג סלַא

 ןופ ךרע ןא סַאסקעט ְךָאנ טקישעג ָארטסַאק טָאה 1846 ןוא 1843 ןערהָאי איד

 -עב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעצניווָארּפ-ןייהר איד ןופ ןעטנַארנימע דנעזיוט ףניפ

 .סיררעה'ִא ןוא הגרובנעדנַאװ ,יהיווק ,ליװָארטסַאק ךַאלטדעטש איד ןיא טצעז

 ןעמָאנ רהיא ןעגעירקעג טָאה ,סאסקעט ןופ טסעוװ-דרָאנ ןיא ,יטנוַאק ָארטסַאק

 רעכלעוו ,סַאסקעט ןיא גנורעדנַאװנייא ןופ רעציטש ןעזעיד ןופ ןעקנעדנַא םוצ

 .גנומהענרעטנוא איד ןיא ןעמוס עסיורג ןערָאלרעּפ טָאה

 סַאסקעט ןופ גנולקיווטנע איד ןופ עדָאירעּפ עשימריטש עטשרע איד ןיא

 עסערעטניא רעדָא טייקגיטעהט עזעיגילער גינעוו רהעז ןעוועג ןעדיא איד ייב זיא

 עגנַאל ַא ןעניישרע תולהק עטשרע איד .עדניימעג רעד ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא ןיא

 -רע רעד ,רעצעלּפ עכנַאמ ןיא טנהָאוװעג ןיוש ןעבָאה ןעדיא איוו םעדכָאנ טייצ

 -סיוה ןיא ןרָאװעג טפַאשעגנייא זיא סַאסקעט ןיא תורבקה תיב רעשידיא רעטש

 ןהעצ טַארוקַא ןרָאװעג טיובעג ןעטרָאד זיא לוש עטשרע איד ןוא ,1844 ןיא ןָאט

 תורבקה תיב ַא טפיוקעג ןעבָאה ןָאטסעװלַאנ ןופ ןעדיא איד .םעדכָאנ רהָאי

 ןרָאװעג ןעטלַאהעג ןעטרָאד זיא ןינמ רעטשרע רעד ,1882 ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ

 -נָאק ןייק ןרָאװעג טריזינַאגרָא טינ ןעטרָאד זיא סע רעבָא ,1896 רוּפכ םוי םוא

 דלַאב רעבירַא ןענייז ָאינָאטנַא ןַאס ןיא ,רעטעּפש רהָאי ףלעווצ זיב ןעשיינערג

 גנודנירג איד זיב (1894) םלוע תיב ַא ןופ גנופַאשנייא איד ןופ רהָאי גיצנַאװצ
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 -לענש םעד ןיא ןעדניימענ עשידיא ערעדנַא עלַא .ןעשיינערגנָאק עטשרע איד ןופ

 (*.עדָאירעּפ ערעטעּפש ַא וצ ןערעהעג ,טייטס ןעדנעסקַאװ
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 זיא 1846 ןיא ןעגנַאפעננָא ךיז טָאה עכלעוו ָאקיסקעמ טימ המחלמ איד

 דעטיינוי ןעכלעוו ןיא געירק רעדנַא רעדעי איוו טבעילעב רעגינעוו ןעוועג

 רַאפ עכַאזרוא איד ךילניײשרהַאו זיא סָאד ןוא ,טנילייהטעב ךיז טָאה סטייטס

 ףירגנַא םעד ןיא עגיליוויירפ סלַא ןעטערטעגניירא ןענייז ןעדיא גינעוו ױזַא סָאװ

 ןהעצ איו רהעמ דנַאל ןיא ןעוועג רעטציא ןענייז סע .רַאבכַאנ ןעכַאװש ַא ףיוא

 ;דנַאלננע טימ תומחלמ איד ןופ טייצ רעד ןיא איוו ןעדיא לעיפ ױזַא לָאמ

 טסיל איד ןיא ןעמענ רהעמ דנעצוד ַא רהעפעגנוא רונ ךיז ןעניפעג סע רעבָא

 נעירק םעד ןיא איוו המחלמ עשינַאקיסקעמ איד ןיא ןעטַאדלָאס עשידיא ןופ

 -רעד-ןעביוא ס'ףלָאװ ןָאמייס .רמ ןיא זיא טסיל איד) .1812 ןיא דנַאלגנע טימ

 -יא עטסערג איד טַאהעג טייצ רעזעיד ןיא ןיוש טָאה קרָאי וינ (.ךוב ןעטנָאמ

 ןיא ןהעצפופ איוו רענינעוו טינ טימ ןעטָארטרעּפ זיא איז ןוא ,עדניימעג עשיד

 .גיצכעז איוו רעגינעוו ןעטלַאהטנע ןעצנַאנ ןיא טָאה עכלעוו עּפורג עניילק איד

 ,עיסּפַארד ?עירבַאנ) עינעווליסנעּפ ןופ רענייא ןעוועג ךיוא ייז ןעשיווצ ןענייז סע
 רעדנַאסקעלַא טנַאשדרעס) יסריושד וינ ןופ רענייא ןוא (טנעמיגער ןעטשרע ןופ

 ןופ סנעטסיימ ןעוועג ןענייז ענירביא איד ,דנעלירעמ ןופ ףניפ ןוא (נרעבנייוו .ב

 איד ןיא טנילייהטעב טַאהעג ךיז ןעבָאה ייז ןופ עטסרהעמ איד ןוא ,הטואס רעד

 .ָאקיסקעמ ןוא סַאסקעט ןעשיווצ המחלמ ערעהירפ

 המחלמ עשינַאקיסקעמ איד ןיא טַאדלָאס רעשידיא רעטסעטנענימָארּפ רעד

 ; 1813 ןיא ַאנײלָארַאק הטוַאס ןיא .בעג) ןָאעל עד ןעדמַאק דיווייד ןעוועג זיא
 -קָאד סלַא טריאודַארג טָאה רע .(1872 ןיא ,ָאקיסקעמ וינ ,עפ ַאטנַאס ןיא .שעג

 ייווצ זיא ןוא ,1826 ןיא עינעווליסנעּפ ןופ יטיסרעווינוי איד ןופ ןיצידעמ רָאט

 עעמרַא סטייטס דעטיינוי איד ןופ טסנעיד ןיא ןעטערטעגניירא רעטעּפש רהְאי

 המחלמ איד ןיא גנונכייצסיוא טימ טנעידענ טָאה רע .טצרַא-ספליהעג סא

 עטסגיטולב איד ןעוועג זיא עכלעוו (1898--42) רענַאידניא-לָאנימעס איד טימ
 טָאה רע .םיטבש רענַאידניא טימ תומחלמ עלַא ןופ עטסגיקענטרַאה איד ןוא

 -יסקעמ ןעצנַאנ םעד ךרוד ןַאד ןוא ,ץענערנ ןעכילטסעוו םייב טנעידעג רעטעּפש

 ןיא .ןעטכַאלש עטסיימ איד ייב דנעזעוונא ןעוועגנ זיא רע ואוו ,געירק ןעשינַאק

 -קָאד רעד" ןעמָאנוצ םעד ןעגעירקעג רע טָאה קעּפעטלָאּפַאשט ןופ טכַאלש איד

 איד רעביא ,סַאסקעט ,ןַאטסעװלַאג ןופ ןעהַאק ירנעה .וער ןופ ןעטפירש איד העז (+
 "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטפניפ ןוא ןעטרעיפ ,ןעטייוצ ןיא סַאסקעט ןופ ןעדיא
 איד ןיא "סַאסקעט" לעקיטרַא ןייז ןוא (ָארטסַאק ירנעה ןעגעװו זיא לעקיטרַא רעטצעל רעד)
 .עידעּפָאלקיצנע עשידיא
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 רע טָאה ןעטייהנעגעלעג ערעדנַא ייווצ ייב ןוא ,"ןענָאלש ךיז ןעק סָאװ רָאט

 זיא רערידנאמָאק רעד איוו םעדכָאנ עירעלַאװַאק ןופ ףירגנַא ןַא טרידנַאמָאק

 קנַאד םעד ןעגעירקעג לָאמ ייווצ טָאה רע .ןרָאװעג טעדנואוורעפ רעדָא טעטיוטעג

 רע .,דלעפ-טכַאלש ן'ףיוא גנורהיפפיוא עניהטומנעדלעה ןייז רַאפ סערגנָאק ןופ

 ןיא טָאה ןוא ץענערג םייב ןענעיד ןרָאוװעג טקישעגנקעװַא רעדעיװ ךָאנרעד זיא

 ןופ ןערעיציפָא עטסיימ איד איוו ױזַא .רָאיַאמ ןופ קנאר םעד טכייררע 6

 טרינגיזער ךיוא ןָאעל עד טָאה ,טייצ רענעי ןיא עעמרַא איד ןיא הטוַאס רעד

 עיינ אי ! ןיא ןעטערטעגניירא זיא ןוא ,ןעכָארבעגסיױא זיא געירק-רעגריב רעד ןעוי

 רהיא רַאפ טָאה רע ."יסיירעדעפנַאק" איד רעדָא הטואס איד ןופ קילבוּפער

 ןרָאװעג זיא ןוא עעמרַא איד ןופ טנעמטרַאּפעד ןעשיניצידעמ םעד טריזינַאגרָא

 -מָאלָאק ןיא .בעג) ןָאעל עד ןיוודע .טצרַא-רעבָא רעשירעטילימ רעטשרע רהיא

 ןופ ןרָאװעג טנענרע זיא רעכלעוו ,(1891 .שעג ; 1818 ַאניײלָארַאק הטוַאס ,סוב

 -לעוו ןוא ,ןעטּפיגע ןיא ?וסנָאק לַארענעג רעשינַאקירעמַא סלַא סרעיּפ טנעדיזערּפ

 סטייטס טיירעדעפנָאק איד ןופ טנעגַא רעטיורטרעפ ַא ןעוועג רעטעּפש זיא רעכ

 .ןָאעל עד .ק דיווייד ןופ רעדורב ַא ןעוועג זיא ;ַאּפָארייא ןיא

 טנָאמרעד רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןהָאסנילעעז ירנעה ןוא רעייד ןָאעל

 .ָאקיסקעמ טימ המחלמ איד ןיא ןערעיציפָא סלַא טנעידעג ךיוא ןעבָאה ,ןרָאװעג

 ,טפיטש לעקיימ ןַאטיּפַאק ןופ ןעמענ איד ןעמוקעגנָא ךיוא זנוא וצ ןענייז סע

 -עטייל ןופ ןוא ,רָאליײט ירַאכַאז לַארענעג ןופ בַאטש ןיא טנעידעג טָאה רעכלעוו

 ערעירַאק ןייז ןעגנַאפעגנָא ךיוא טָאה רעכלעוו ,סעזָאמ לעַארזיא לענָאלָאק-טנַאנ

 טכַאלש ןיא יעלַאפעג ןענייז סָאװ איד ןעשיווצ .טצרַא-ספליה רעשירעטילימ סְלַא

 וינ ןופ טגיליוויירפ איד ןופ רעלדַא םהרבא טנַאשדרעס רעד ןענופעג ךיז טָאה

 .קרָאי
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 .גנוגעוועב םרָאפער ץזע /יגילע ור איד

 לָאקידַאר ןוא קיטילָאּפ ןיא לַארעביל ןעוועג ןענייז ןעטנַארגימיא עשידיא-שטייד איד
 ןעוועג ָאד ויא עיסקָאדָאטרָא טימ םיירטש רעד ןעגַארּפ עזעיגילער ןיא
 טכוזעג טינ ָאד טָאה לעּפמעט רעד -- עטַאבעד-סגנוטייצ ַא איוו רהעמ טינ טעמכ

 ןוא לַאפ רעד ןעוװעג זיא סע איו ,שרדמה תיב ןעטלַא םעד ןעגנילשרעפ וצ
 --- ַאנילָארַאק הטוַאס ,ןָאטסלרַאשט ןיא סרעמרָאפער עטשרע איד --- דנַאלשטייד
 רעכלעוו רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,רערהיפ רעוויטַאװרעפנָאק רעד ,רעסעיל קַאזויא
 -- גנובעגמוא עשינַאקירעמַא איד וצ םוהטנעדוי םעד ןעסַאּפוצ טריבורּפעג טָאה
 ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעשיגרענע רעד ,זייוו .מ קַאזייא -- לַאהטנעיליל סקַאמ .רד

 לעוימעס .רד -- ןרָאהנייא דיווייד .רד -- ַאקירעמַא ןיא םוהטנעדוי-םרָאּפע
 .שריה לעוימעס --- לַאהטנעזלעפ דרַאהנרעב --- רעלדַא

 -עישרעפ רעביא טיײרּפשרעפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעטנַארגימיא עשידיא איד

 איד ןופ ?ייהט א רונ ןעוועג ןענייז ,עדָאירעּפ רענעי ןיא דנַאל ןופ ןעלייהט ענעד

 ןיא איוו ױזַא ,סלָאמַאד זיא עסַאמ עשביה ַא .ןעמוקעגנָא רעהַא ןענייז סָאװ

 ואוו ,קרָאי וינ ןיא סרעדנָאזעב ,טסיא איד ןיא ןעבעילברעפ ,ןעטייצ ערעטעּפש

 ןיא סנעשיינערגנָאק עיינ ןהעצ איוו רענינעוו טינ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סע

 ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ איד .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ לעטרעיפ ןעטייווצ םעד

 איוו רענעלק ןעוועג ךילניײשרהַאו ןַאד ןזיא לוש ןייק וצ ןערעהעג סָאװ ןעדיא

 -נעט איד ןעמוקענרָאפ טינ ךָאנ סלָאמַאד זיא טייז ןערעדנַא ןופ רעבָא ,רעטציא

 רנעצוד א ןופ ץנעטסיזקע איד .,ךַאלכלוש עניילק ץנַאנ ןעריזינַאגרָא וצ ץנעד

 -עיוועג רעבירעד טָאה טרעדנוהרהָאי ןעטצעל ןופ ןעטימ ןיא קרָאי וינ ןיא ןעלוש

 גנורעקלעפעב עשידיא ערעסערג א רשפא טָאהעג ןַאד טָאה טדָאטש איד זַא ןעז

 -פַאשרעּפרעק עזעינילער להָאצ אזַא רעטציא ךיז ןעניפעג סע ואוו ץַאלּפ ַא איוו

 -ַאד ןיוש ןעבָאה סע זַא ןעטּפיוהעב וצ רעכיז ןעוועג טינ ךיוא טלָאװ סע .ןעט

 ןענייז ןעמענ ערעייז סָאװ סנעשייגערגנָאק עכילטע ךָאנ טריטסיזקע טינ סלָאמ

 בעילוצ רעדָא ,דנעטיידעבנוא וצ ןעוועג ןענייז ייז לייוו ןעמוקעגנָא טינ זנוא וצ

 .ןעכַאזרוא ערעדנַא
 -עּפ עטייווצ עזעיד ןיא טשרעהעג טָאה רעכלעוו טנעמעלע רעשטייד רעד
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 סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועג סנעטסיימ זיא ,גנורעדנַאװנייא עשידיא ןופ עדָאיר

 .דנַאלשטייד ןיא טיײרּפשרעפ ןעוועג ןַאד ןענייז עכלעוו ןעעדיא עלַארעביל איד ןופ
 ַאקירעמַא ןיא ןענופעג טָאה טייצ רענעי ןופ רעלַארעביל רעשיטילָאּפ רעד רעבָא
 -עג טָאה רע סָאװ וצ ,סעלַא איוו רהעמ ךָאנ ןעטכיזניה עכנַאמ ןיא ןוא ,סעלַא

 טייקגינייא עלַאנָאיצַאנ איד ךיוא וצרעד ןוא ,הטַאמייה עטִלַא ןייז ןיא טבערטש

 ַא רעדָא שנואוו רעמָארּפ ןייא רונ דנַאלשטייד ןיא ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו

 ךָאנ ךיז טָאה ןעמ עכלעוו טימ יירעפַאלקש ןופ ענַארפ איד רעסיוא .םיורט

 רעלַארעביל רעשטייד רעד טָאה ,דרָאנ איד ןיא טגיטפעשעב קרַאטש טינ ןַאד

 -עטשכיילג עגידנעטשלָאפ :ןעלַאעדיא ענייז עֶלַא טכילקריוורעפ ןענופעג ָאד

 ; טעטילַאנָאיצַאנ רעדָא ןעביולג ןופ דיישרעטנוא ןהֶא ןעשנעמ עסייוו עלַא ןופ גנול

 טייהיירפ עכילנעזרעּפ רהעמ ; טייהיירפ-סערּפ ןוא טייהיירפ-עדער עטולָאסבַא

 -נומהענרעטנוא רַאפ ןוא לעדנַאה רַאפ ,טיײברַא רַאפ ןעטייהנעגעלעג ערעסעב ןוא

 -עג זיא רע ןענַאװ ןופ רעצעלּפ איד ןיא ןעלעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה רע איו ןעג

 ןעריזיטַאּפמיס וצ ייז ןופ עטסיימ איד רַאפ ךילריטַאנ ןעוועג זיא סע .ןעמוק

 ןעוועג ייז ןענייז רעטעּפש ןוא ,יירעפַאלקש ןעפַאשוצּפָא גנוגעוועב איד טימ

 עשינַאקילבוּפער עטעדנירגעג-יינ איד ןיא ןעטערטוצניירא עטשרע איד ןעשיווצ

 ןופ רענָאיצולָאװער רעדָא רעלַאקידַאר רעשיטילָאּפ רעד וליפַא רעבָא .יײטרַאּפ

 עיטַארקַאמעד איד ןעגעג ןעצעזוצסיוא סָאװ גינעוו טַאהעג טָאה םי טייז רענעי
 -טַאּפ ַא ןרָאװעג לענש זיא רע ןוא ,טלעקיווטנע לופ ןענופענ ָאד טָאה רע עכלעוו

 ינַאקירעמַא ,רעוויטַאװרעסנָאק ַא רַאנָאז ןעטכיזניה עכנַאמ ןיא ןוא ,רעשיטָאיר

 .רענריב רעש

 -עביל ןעזעיגילער םעד ףיוא גוצעב ןיא סרעדנַא ץנַאנ ןעוועג רעבָא זיא סע

 ןיא ץַאלּפ ןעשביה ַא ןעמונרעפ ןַאד טָאה רעכלעוו םזילַאקידַאר רעדָא םזילַאר

 -ָאה ןעדנעטשמוא עגיטרָאד איד .,דנַאלשטייד ןיא ןעדיא איד ןופ ןעקנַאדעג םעד

 ןעגַארפ-סעגַאט עדנענערב איד ןופ ענייא רַאפ םרָאפער ןעזעינילער טכַאמעג ןעב

 ןעגעירק וצ לעטימ סערעכיז ַא ןהעזעג םעד ןיא ןעבָאה עכנַאמ ; ייז ןעשיווצ

 -עב סע ןעבָאה רעדעיוו ערעדנַא ,ןָאיצַאּפיצנַאמע עשיטילָאּפ עטרהעגעב איד

 -עב ?הָאצ עסיורג ךילרעטכריפ איד ןעגעג ץוש ןעגיצנייא םעד סלַא טעטכַארט

 יָאטרָא סָאד .ןעמ' עגרָאפ ןַאד ןענייז עכלעוו םוהטנעטסירק םוצ ןעגנורהעק

 זיא סע ,ןעקניז ןיא ןעטלַאהעג דנַאלשטייד ןיא ןַאד טָאה םוהטנעדוי עשיסקָאד

 סע לעיפ איוו רעדָא ןהעג טעוװ סָאד טייוו איוו ןהעזוצסיוארָאפ רעווש ןעוועג

 -ַאוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ואוו םודעמוא .ןעביילברעביא רהיא ןופ טעוו

 ןוא ןעטייהנעגעלעגנַא עזעינילער ןיא גנונדרָא עטלַא איד ןעשיווצ סיוטשנעמ

 רהָאי גילדנהעצ עכילטע ןיא .ןענואוועג ףוס םוצ עטצעל איד טָאה ,עיינ איד

 -נואוושרעפ ןעצנַאנ ןיא טעמכ עיסקָאדָאטרָא עשידָאמ-טלַא עכילקריוו איד זיא

 ןעזָאּפ ץניווָארּפ ןיא רונ טגיטסעפעב ןעבעילבעג זיא ןוא ,דנַאלשטייד ןופ ןעד
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 ואווסרעדנַא .ןיַאמ-םַא-טרָאפקנַארפ רעדָא ץניַאמ איוו רעצעלּפ ענלעצנייא ןיא ןוא

 םרָאפער ןעמערטסקע םעד ןעמונעגנָא טינ ןעבָאה עכלעוו ענעי וליפא ןענייז

 איד ןופ טייוו ךילמעיצ ןעווענ זיא סָאװ םזיטַאװרעסנָאק ַא וצ רעבירַא ךיוא

 עמערָא איד --- נאר עשירָאמטלַא ןופ גנוטסעפ רעד .עיסקָאדָאטרָא עטלַא

 עניטייצרַאפ איד : ןעדניוושרעפ ןיא ןעטלַאהעג ןיילא טָאה -- עסַאמ עשידיא

 ןעוו ןוא ,גנולפייווצרעפ ןיא ןעוועג ןענייז טבעלעג ךָאנ ןעבָאה עכלעוו םינבר

 -ענ ןעבעילקעגסיוא רעגידערּפ = ענרעדָאמ ןענייז ןעברָאטשעג ןענייז ייז

 לעּפמעט רעד זַא ןהעזעגסיוא טָאה סע .רעצעלּפ ערעייז ןעמהענרעפ וצ ןרָאװ

 ןעוועג ןענייז ןעלַאקידַאר עזעינילער איד ןוא ,שרדמה תיב םעד טננילשרעפ

 ןעבָאה ןעלַאקידַאר עשטילָאּפ איד רעדייא רעהירפ ןערהָאי עגילדנהעצ ךיירגעיז

 .טגנַאלרעּפ ןעבָאה ייז סָאװ סָאד ןופ ?ייהט םעניילק ַא וליפא ןעגעירקעג

 ןעדיא איד .סרעדנַא ןעצנַאנ ןיא לא ענַאל איד זיא דנַאל םעזעיד ןיא

 איד וצ טגנַאלעבנָא סע יוװ טייוו ױזַא ןוא ,גנולעטשכיילג עלופ טַאהעג ןיוש ןעבָאה

 -ױט-ןעסַאמ .ענַארפ עשידיא ןייק ןע 0 טינ טּפיוהרעביא זיא עי

 קעוַא םַאזננַאל זיא סַאלק ערעכייר איד רונ ,טנַאקעבנוא ןעוועג ןענייז ןעגנופ
 רעצעלּפ ןיא ןוא ןעטייצ ןיא ןעטלעז טינ זיא סָאװ גנוניישרע ןַא ,םוהטנעדוי ןופ

 -רוארָאפ רעקרַאטש ןייק ןוא גנוקניירשעב עכילצעזענ ןייק ָאטינ זיא == ואוו

 איד טָאטשנַא רעבָא .ןָאיצַאלימיסַא עזייוונעדַארג ַא ןעטלַאהּפָא לָאז סָאװ ?ייהט

 -מוא עשידיא-טינ איד ןיא ןרָאװעג ןעניױצעגנײרַא זייוו-ךַאלסיב ןענַײז סָאװ

 ,ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא עמערָא רהעמ ןוא רהעמ גידנעטש ןעמוקעג ןענייז גנובעג
 רעטייוו סָאװ ןרָאװעג ןענייז ןעטנעמעלע עשיסור ןוא עשיליוּפ איד עכלעוו ןעשיווצ

 ןעטלַאהעג טָאה לַאנָאיצַאנ טעמכ ןעווענ זיא רעכלעוו ?ייהטרוארָאפ ַא .רעקרַאטש

 איד ןופ טרעדנוזענּפָא לעסיב ַא רעדנעל עשיוַאלס איד ןופ ןעטנַארנימיא איד

 -לעזעג ןיא ,םוהטכייר ןיא טירשטרָאּפ ןעלענש טכַאמעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעשטייד

 םזילַאקידַאר ןעזעיגילער ןיא איוו טוג ױזַא גנולעטש עשיטילָאּפ ןוא עכילטפַאש

 -ידַארט םוצ יירט יי זיא סָאװ טנעמעלע רעשינַאקירעמַא רעטלַא רעד

 ןעבָאה סָאװ ןעשטייד איד ןופ ?ייהט רעדנעטיידעב רעד ,םוהטנעדוי ןעלענָאיצ

 -ַאה ,ןעטנַארגימיא עו א ןעסַאמ איד ןוא ,םרָאפער ןעמהעננָא טלָאװעג טינ

 ןופ טיײקרַאטש ַא ַאקירעמַא ןיא םוהטנעדוי ןעשיסקָאדָאטרָא םעד ןעבענעג ןעב

 ןעטנהעצכַא ןופ עדנע 2 טייז דנַאלשטייד ןיא טסואוועג טינ טָאה ןעמ ןעכלעוו

 רעדנעל עשיװַאלס איד ןופ ןעדיא ןופ סולפוצ רעגידנעטש רעד .טרעדנוהרהָאי
 -ַאמ עטרעסעברעפ רעייז סָאװ ןעדיא איד ןופ רעצעלּפ איד טליפעגנָא טכייל טָאה

 ופ ןעטערטוצסיורַא טכַאזרוארעפ ייז טָאה ענַאל עכילטפַאשלעזעג ןוא עלעירעט

 ןענייז ןוא ךייר ןרָאװעג ןענייז סָאװ איד איוו עדַארג ; רעגַאל ןעשיסקָאדָאטרָא
 ןופ רעצעלּפ עגידייל איד ןעמונרעפ ןעבָאה רעמרָאפער איד וצ ןעטערטעגניירא

 ענידנעטשלָאפ ענעי ןיא ,םרָאפער איוו רעטייוו ְךָאנ קעװַא ןיוש ןענייז סָאװ איד
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 עכלעוו רעמרָאפער איד ןערעוו טרהיפרעפ ןעזומ סע עכלעוו ןיא ןָאיצַאלימיסַא

 ןעגיסעלכַאנרעפ ןוא םרָאפער ןופ טייז ןעוויסערגָארּפ םעד קרַאטש וצ ןענָאטעב

 .טייז ןעשירָאטסיה רעדָא ןעגיבייא םעד

 -קָאדָאטרָא ןעשיווצ ףּפמַאק םעד טריצודער ןעבָאה ןעגנוגנידעב עזעיד

 -יא איד ןיא עטַאבעד עטפַאהבעל טרָאס ַא וצ ַאקירעמַא ןיא םרָאפער ןוא עיס

 רע סָאװ םעד ןיא רונ טנעיל ננוטיידעב עשירָאטסיה ןייז ןוא ,ןעגנוטייצ עשיד

 ןעוועג טינ זיא סע .טירשטרָאפ ןעלעירעטַאמ ןופ זייוועב ַא סלַא ןענעיד ןעק

 רעדעירב ערעמערָא ערעייז ןוא ןעדיא עכייר איד ןעשיווצ ףּפמַאק-ןעסַאלק ןייק

 טינ ךיוא זיא סע ןוא ,ןעסַאמ ערעסערג ןיא רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 ןעוו .ןעדייב ןופ ןעטכיזנַא עזעיגילער איד ןעשיווצ ףּפמַאק רעטסנרע ןייק ןעוועג

 -םרָאפער ַא ןופ דעילנטימ ַא ןרָאװעג ךילנהעוועג רע זיא ןרָאװעג ךייר זיא רענייא

 ןליפא ןַאמערָא ןַא רַאפ רעווש וצ ןעוועג ןענייז ןעגנולהָאצ איד ואוו ,עדניימעג

 עכנַאמ טלהעפעג טינ ןעבָאה סע .ןעמָאקליװ ןעוועג ןעטרָאד טלָאװ רע ביוא

 םעד טימ ןעגנורדכרוד ןעמוקעגרעבירַא ןענייז עכלעוו ןעטסַאיזוהטנע עגנוי

 ,דנַאלשטייד ןיא תומחלמ-םרָאפער איד טרהיפעג ןעבָאה סָאו איד ןופ טסייג

 ףיוא ףּפמַאק םעד ןעצעזוצטרָאפ ָאד טקניידעגנ ביוהנֶא ןיא רשפא ןעבָאה ייז ןוא

 .ןערעוו טעטכינרעפ טעוװ "דנייפ" רעד זיב טלעוו עטלַא איד ןופ רענייטש םעד

 עבַאגפיוא איד .תועט רעייז ןעהעזוצנייא גנַאל ןעמהענ טינ ייז טגעלפ סע רעבָא

 -רֶא איד ןענעיזעב וצ ןעוועג טינ זיא אקירעמַא ןיא םוהטנעדוי-םרָאפער ןופ

 -יילב ןעליוו סָאװ איד ןעשיווצ רעננייהנַא ןעניוועג וצ רעדָא לוש עשיסקָאדָאט

 ןייז רעטנוא ןעגעירקוצניירא רונ ; םוהטנעדוי ןעלענָאיצידַארט םעד יירטענ ןעב

 ןעטלַאה עכלעוו ןעדיא עטריזינַאקירעמַא רעדָא עשינַאקירעמַא עכייר ענעי ןהָאפ

 עסיורג ַא .םוהטנעדוי ןופ ןרעטייוורעד ןעצנַאג ןיא ךיז ןופ טקנוּפ םעד ייב

 גיצכעז עטצעל איד רַאפ טָאה סטייטס דעטיינוי ןופ ןעדיא איד ןופ טייהרהעמ

 איווייַאס ןענייז סרעמרָאפער איד זַא רעטציא ךָאנ טקנייד ןוא טקניידעג רהָאי

 -עיוועג רעמיא איוו טָאה עיסקָאדָאטרָא איד רעבָא .םוהטנעדוי ן'רַאפ ןערָאלרעּפ

 . נָא איוו םהענעגנַא טינ זיא סָאװ סָאד ןעגָארטוצרעבירַא טייקניהעפ רהעמ ןעז

 -נעגעלעג ייב רעסיוא גיהור ןעטלַאהרעּפ ךיז טָאה איז ןוא ,רענגעג ןעפיירגוצ

 סָאװ רעמרָאפער ןופ ןעגנורעלקרע עכילטנעפע טמַאדרעּפ טָאה ןעמ ןעוו ןעטייה

 סע סָאװ רַאפ טרעלקרע סעזעיד .טסיינ ןעשיסקָאדָאטרָא םעד טצעלרעפ ןעבָאה

 ,סרערהיפ עדנעטיידעב להָאצ עשביה ַא ןענעישרע רעגַאל-םרָאפער ןיא ןענייז

 טפראדעג ןעגנולעטש עיינ ןעבָאה ןעטרָאד לייוו ,סרָאטַאזינַאנרָא ןוא סרָאטַאטיגַא

 רענגעג איד ןעוו וליפא ,גנולעטשנעדעירפוצ ענעגייא רַאפ ןערעוו טגידייהטרעפ

 טימ ץאלּפ ןעטלַאהעג טָאה עיסקָאדָאטרָא .ןעפיירגוצנָא טכוזעג טינ רָאג ןעבָאה

 רהיא ןעבָאה ןעדנעטשמוא איד שטָאח ,להָאצ עדנעסקַאװ רהיא ןופ טפַארק איד

 .ןעטכיזניה עכנַאמ ןיא רעכַאװש טכאמעג ךיוא
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 ןעדניימענ-לוש ענלעצנייא ןופ טייקגיגנייהבַאנו;; רעדָא עימָאנָאטױא איד

 רעצעלּפ עיינ עטסיימ איד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא זיא סנעשייגערגנָאק רעדָא

 ץעזעג ןייק ָאטינ ןענייז סע ואוו דנַאל ַא ןיא רעבָא ; ךיז ןעצעזעב ןעדיא ואוו

 -ער איד ?ייוו ,רענידנעטש ַא ןעבעילבעג דנַאטשוצ רעזעיד זיא ןָאיגילער ןעגעוו

 -ייא ןעביילקוצסיוא ןעדיא איד ןעגניווצ וצ עכַאזרוא ןייק טַאהעג טינ טָאה גנוריג

 גנוטיירּפשרעפ איד רַאפ ןעפלָאהעג ?עיפ רהעז טָאה סעזעיד .רעטערטרעפ ענעג

 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ךוזרעפ רעטשרע רעד זיא ְּךֶאד .םרָאפער ןופ

 איד ןופ געוו םעד ףיוא ןהעג וצ ,1824 ןיא ,ַאניײלָארַאק הטוַאס ,ןָאטסלרַאשט

 -ער רעשיטילעַארזיא" רעד .ל?לַאפכרוד ַא ןעוועגנ ,גנונעוועב-םרָאפער עשטייד

 ףלעווצ ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג רהָאי םענעי ןיא ןעטרָאד זיא "ןייארעפ-םרָאפ

 -עגסיורא ןענייז עכלעוו ,םיהלא תיב עדניימעגנ איד ןופ רעדעילנטימ ענעזעוועג

 וצ גַאלשרָאפ רעייז ןעמהעננָא טלָאװעג טינ טָאה ןעמ סָאװ רַאפרעד ןעטערט

 עצרוק ַא טַאהעג טָאה רע רעבָא .טסנעיד-סעטָאג ןיא ןעגנורעדנע עסיוועג ןעכַאמ

 -עב רהיא ןערעילרעפ וצ ןעביוהעגנָא ןַאד ןיוש טָאה ןָאטסלרַאשט .ץנעטסיזקע

 ןיא איוו ןעטנַארגימיא רעגינעוו לעיפ ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענייז סע ןוא גנוטייד

 טמוק סע סָאװ עבלעז סָאד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןוא .טדעטשנעפַאה ערעדנַא

 עיינ ענייק טנעירק עכלעוו עדניימעג עשידיא עדנעבַאהלהָאוװו ַא ןיא רָאפ טפָא

 ןעבָאה ןוא גיטלינכיילג ןרָאװענ ןענייז עלעיפ :ואװסרעדנַא ןופ רעדעילגטימ

 טפראדעג טָאה לוש עיינ ַא ןעוו .םוהטנעדוי ןופ טרעטייוורעד ןעצנַאג ןיא ךיז

 איד ןופ ןרָאװעגנ טרעטשוצ זיא עכלעוו עדייבעג איד טָאטשנַא ןערעוו טיובעגפיוא

 ןעמ רעדעילנטימ גיסיירד-ןוא-טכַא ןופ שנואוו רעד זיא ,1828 ןופ הפירש עסיורג

 -עוו זיא סע .,ןרָאװעג טליפרע ,ןַאנרָא ןַא ןעלעטשניירא ןינב םעיינ םעד ןיא לָאז

 ,עדניימענ רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא ןעמוקעגרָאפ רעדעיװ ןַאד טקנוּפ ןעזעיד ןעג

 טרענעלקרעפ לעיפ זיא איז ןעוו טגינייארעפ קירוצ ןרָאװענ טשרע זיא איז ןוא

 .נעירק-רעגריב ןופ תונברוח איד ךרוד ןרָאװעג

 ,יקסנַאנזָאּפ ווַאטסוג ,ןָאטסלרַאשט ןופ עדניימעג איד ןופ רעניבַאר רעד

 -םרָאפער רעגרובמאה ןופ טסיינ םעד ןופ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא רעכלעוו

 ,ןעטייהנעגעלעגנא עשידיא ןיא טעטירָאהטיױא ןַא סלַא טנקסּפ'עג טָאה ,לעּפמעט

 סָאד .לוש ןיא ןַאגרָא ןַא ןעלעטשוצניירא טביולרע ןָאינילער עשידיא איד זַא

 -נָאק ענידנעטש-טסבלעז ַא עכלעוו ןיא ,עלעפ ערעטעּפש עלעיפ ןופ שיּפיט זיא

 . -יוא עזעינילער ערעדנַא ןייק רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא טינ זיא עכלעוו ןעשייגערג

 טָאה ,טפַאשרעּפרעק עזעיגילער ערעדנַא ןייק טימ ןעדנוברעפ טינ ןוא טעטירָאהט

 עזעינילער ןענעוו רעניבַאר םענענייא רהיא ןופ טעטירָאהטיױא איד ןעמונעגנָא

 ענייז טימ טמיטשענ ןעבָאה עכלעוו ןעננורעדנע איד טכַאמענ טָאה ןוא ,ןענַארפ

 ןיא ןענייארעפ-םרָאפער ערעדנַא עכנַאמ .ןעגנוגיינ רעדָא ןעטכיזנַא עכילנעזרעּפ

 לייוו ,גלָאפרע ןעטּפַאהרעיױד רהעמ טַאהעג ןעבָאה טסעוו-לעטימ ןוא טסיא איד
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 ןעמוקעגרעבירַא טייצ רענעי ןיא ןענייז עכלעוו עטרהעלעג עשטייד עננוי איד

 -עג םעד ָאד ןעטיירּפשרעפ וצ טעטכילפרעפ סלַא טעטכַארטעב ךיז ןעבָאה ןוא

 -היפ עשיגרענע ןוא עגיהעפ סלַא טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה ,םרָאפער ןופ ןעקנַאד

 ןמיס ַא סלַא ןענעיד סע ןעק טכייליפ ןוא --- עזייוו-רעגידריווקרעמ רעבָא .רער

 -עג ףוס םוצ ךיז טעוװ ַאקירעמַא ןיא םוהטנעדוי סָאד ױזַא איוו ןפוא םעד ףיוא

 טייקשיריא ןעסַאּפוצדוצ ךוזרעפ רעכיירגלָאפרע רעטשרע רעד זיא --- ןעטלַאטש

 -ער ַא ןופ טינ ןרָאװעג טכַאמעג ,סטייטס דעטיינוי ןיא גנובעגמוא עיינ איד וצ

 סָאװ םרָאפער ןופ רענגעג ןעטסגיהעפ ןוא ןעטסקרַאטש םעד ןופ רונ ,רעמרָאפ

 איד ןופ רערהיפ עיינ איד רעדייא טייצ עשביה ַא .ןרָאװעג טלעקיווטנע ָאד זיא

 -רעפ וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןוא ןעמוקעגנָא רעהַא ןענייז גנוגעוועב-םרָאפער

 ןעסקַאוװעגפיוא ָאד זיא ,שטייד ףיוא ןעלַאעדיא ןוא ןעעדיא ערעייז ןעטיירּפש

 עשילגנע איד טרהיפעגנייא טָאה רעכלעוו רעינָאיּפ רעגיסיילפ ןוא -עגיטפערק ַא

 עכיירסולפנייא עטשרע איד טעדנירגעג טָאה רעכלעוו ,לוש ענעיה ַא ןיא טגידערּפ

 -ירָאטַאזינַאנרָא ןוא טסייג רעקרַאטש ס'ןעמעוו ןַאמ ַא ,גנוטייצ עשידיא-שילגנע

 עדניימעג עשידיא איד ףיוא קורדנייא ןַא ןעזָאלעגרעביא ןעבָאה ןעטייקגיהעפ עש
 .רעסעיל קַאזייא יבבַאר -- דנַאל ןעצנַאג ןופ

 טָאה ןוא ,1806 ןיא ,ןעסיירּפ ,ןעכריקנעיינ ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע

 רעבָא .רעטסנימ ןופ עיזַאנמינ איד ןיא גנוהיצרע עכילטלעוו ןייז ןעגעירקעג

 ענינייא רָאלק ןעוועג זיא ןוא טכיררעטנוא ןעשידיא ןעגעירקעג ךיוא טָאה רע
 ,טלַא רהָאי 18 ,טייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו דומלת ןופ תותכסמ

 ןעטרָאד זיא ןוא עינישדריוו ,דנָאמשטיר ןיא טצעזעב ךיז טָאה רע .(1824 יַאמ)

 ןמלז ,לעקנָא ןייז ןופ טפעשעג ןיא רעטלעטשעגנָא סלַא רהָאי ףניפ ןעבעילבעג

 טָאה ןוא טייצ עגידייל ענייז ןיא גיסיילפ רהעז טרידוטשענ טָאה רע .עניהער

 טייצ רעד ןיא טײקמַאזרהעלעג עשידיא טימ טפַאשטנַאקעב ןייז טרעסערגרעפ

 .עדנעטשנעגעג עניימעגלַא ערעדנַא ןוא שילננע טנרעלעג ךיוא טָאה רע ןעוו

 ,ןעטייהנעגעלעגנַא עזעינילער טימ טריסערעטניא ךיז גנַאּפנָא ןופ ךיילנ טָאה רע

 סַאסייס .ב קאזייא רעניבַאר ןופ עפליהעגנ רעד ןרָאװעג ?ענש זיא ןוא

 -העל סלַא ,דנָאמשטיר ןופ ןעשייגערגנָאק עשיזענוטרָאּפ איד ןופ (1789--1839)

 -עישרע "ילרעטרָאװק ןָאדנָאל" ןיא זיא 1828 ןיא .ןעסַאלק-סנָאיגילער ןיא רער

 טרעפטנעעג ףירגנַא םעד ףיוא טָאה רעסעיל ןוא ,ןעדיא ןעגעג לעקיטרַא ןַא ןענ

 -םיוא לעיפ ןעניוצעגוצ טָאה עכלעוו טפירשוצ ַא טימ "גיהוו דנָאמשטיר" ןיא

 -עגסיוא 1829 ןיא זיא רע זַא וצרעד טרהיפעג טָאה סעזעיד .טיײקמַאזקרעמ

 -לעדַאליפ ןיא ?ארשי הוקמ עדניימעגנ איד ןופ רעניבַאר סלַא ןרָאװעג ןעבעילק

 .ַאיפ

 ןעטרָאד זיא ןוא איפלעדַאליפ ןיא ןעמוקעגנָא רהָאי םענעי ןיא זיא רע

 עשילגנע עטשרע ןייז ןעטלַאהעג טָאה רע .ןעבעל ןעצנַאג ןייז ןענהָאװ ןעבעילבענ
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 עשילגנע ןייז ןענעישרע ךיוא זיא רהָאי ןעבלעז םעד ןיא ןוא 1880 ןיא טגידערּפ

 עדנעגלָאפ איד ןופ ףיולרעפ ןיא ."תדה ישרש" ס'ןהָאסלהָאי ןופ גנוצעזרעביא

 ,סערער ןוא ןעלקיטרַא ןופ רעדנעב ענינייא ןעבעגענסױרַא רע טָאה רהָאי ןהעצ

 םירקע ןופ ךוב-דנַאה רעדָא םזיכעטַאק ַא ןוא ךוב-רהעל ןעשילגנע-שיאערבעה ַא

 דנע טנעדיסקַא" םעד טעדנירגענ רע טָאה 1843 ןיא .ןָאינילער עשידיא איד ןופ

 רָאטקַאדער רעד ןעּבעילבעג זיא רע ןעכלעוו ןופ ?טייקָאװדַא שיאושד ןעקירעמַא

 ןערהָאי עטצעל איד ןיא .ןעבעל ןייז ןופ עדנע םעד זיב ,רהָאי גיצנַאוװצ-ןוא-ףניפ

 -עגסױרַא ןיא ןעפלָאהעג םהיא רעגרעבצלוז רעיימ (רעטכיר רעטציא) .רמ טָאה

 ס'רעסעיל ְךָאנ רהָאי א ןעטלַאהעגנָא רהיא טָאה רע ןוא ,גנוטייצ עזעיד ןעב

 -לעוו ,ך"נת ןופ גנוצעזרעביא עשילגננע ס'רעסעיל ןענעישרע זיא 1842 ןיא .טיוט

 .ַאקירעמַא ןופ ןעדיא איד רַאפ גנוצעזרעביא עטריזירָאטיױוא איד ןרָאװעג זיא עכ

 טפָא רע זיא ,טצעזרעביא ןוא טריטקַאדער ,ןעבעירשעג טָאה רע סָאװ רעסיוא

 טָאה ןוא סטייטס דעטיינוי ןופ ןעדנענענ ענעדעישרעפ רעביא ןערהָאפעגמורַא

 טעטיײברַאעג טָאה ןוא ,עדנעטשנענעג עשידיא רעביא ענערטרָאפ ןעטלַאהעג

 ןעכלעוו וצ םזיטַאװרעסנָאק ןעניטפנינרעפ םעד ןופ גנוטיירּפשרעפ איד רַאפ

 .ןעבעל סעצנַאנ ןייז יירטעג ןעבעילבעג זיא רע

 איד ,(טפַאשלעזעג גנוהיצרע עשידיא) יטעייסָאס ןעשייקוידע ורביה איד

 -לעדַאליפ ןופ לַאטיּפסָאה רעשידיא רעד ןוא ,רעניבַאר עלַאקָאל ןופ גנונינייארעפ

 -ענ ךיוא טָאה רע .טייקניטעהט עשינרענע ענייז ןופ טכורפ איד ןענייז ַאיפ

 ןעטלַאטשנַא עניטעהטלהָאוו עשידיא עלַא ןופ ננוגינייארעפ ַא רַאפ טעטיײברַא

 ,טיוט ןייז ךָאנ ןרָאוװעג טרהיפעגכרוד טשרע זיא סָאװ ןַאלּפ ַא ,טדָאטש רענעי ןופ

 -עמַא עטשרע איד ,"סטיײלעַארזיא ןעקירעמַא וװַא סטיינעלעד ווא דרַאָאב" רעד

 ןופ) שדעלַאק סעדינָאמיַאמ רעד ןוא "יטעייסָאס ןעשייקילבָאּפ" עשידיא-שינַאקיר

 ןרָאװענ ןעפַאשעג ךיוא ןענייז (טנעדיזערּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע ןעכלעוו

 .סולפנייא ןייז ךרוד סנעטסיימ

 הוקמ ןופ רעניבַאר רהֶאֹי ניצנַאװצ-ןוא-ןייא ןעוועגנ זיא רע איוו םעדכָאנ

 -ענ טינ טָאה ןוא ,1880 ןיא ,ןעניוצעג קירוצ ךיז רעסעיל יבַאר טָאה ,לארשי

 תמא לא תיב ןעשיינערגנָאק איד ןעוו ,1857 זיב עלעטש עשיניבַאר ןייק ןעטלַאה

 רע .םהיא וצ ךילדניירפ ןעוועג ןענייז עכלעוו עטייל ןופ ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 -בעפ ןעטשרע םעד ,טיוט ןייז זיב גנַאפנָא ןופ רעניבַאר רהיא ןעבעילברעפ זיא

 רעשידיא רעטסטנעכייצעגסיוא רעד" ןעוועג זיא רע זַא גנוניימ איד .1808 .רַאור

 .ןעבעירטרעביא טינ זיא (*"דנַאל ןופ רערהיפ רעגיטסייג

 ננונעוועב-םרָאפער איד ןופ רערהיפ עטנענימָארּפ איד ןופ רעטשרע רעד

 ,ןעכנימ ןיא .בענ) לַאהטנעיליל סקַאמ .רד ןעוועג זיא ַאקירעמַא ןיא ןעמוקוצנָא

 .45 עטייז ,"ַאיפלעדַאליפ ןופ ןעדיא איד" ,סיַארַאמ .ס ירנעה העז (*



 188 זייוו ןוא לַאהטנעיליל

 -יידעב ַא טלעיּפשעג טָאה רע .,(1882 ,.ָא ,יטעניסניס ןיא .שעג ; 1815 ,ןרעייב

 וצ גנוריגער עשיסור איד ןופ ןעטקעיָארּפ איד ןערהיפכרוד ןיא עלָאר עדנעט

 ;ןעלטימ עגניירטש טימ ןעריא איד ןעשיווצ גנודליב עכילטלעוו ןעטיירּפשרעּפ
 ערעירַאק ןייז ןופ עפוטש עטסכעה איד ףיוא ןייז וצ טניישעג טָאה רע ןעוו רעבָא

 ךָאנ ןענייז עכלעוו ןעדנעטשמוא רעטנוא דנַאלסור ןעזָאלרעפ גנולצולּפ רע טָאה

 סטייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקעג זיא ןוא ,ןרָאװעג טרעלקרע גיטכיר טינ טנייה זיב

 -ַאר רעד ןרָאװעג רעהירפ זיא ןוא קרָאי וינ ןיא טצעזעב ךיז טָאה רע ,18495 ןיא

 ךָאנרעד ןוא ,טירטס קלָאפרַָאנ ףיוא דסח ישנַא ןעשייגערגנָאק איד ןופ רעניב

 -קָאדָאהטרָא ןעוועג ןענייז עדייב .טירטס ינרָאטַא ףיוא םימשה רעש איד ןופ

 עמורפ איד ןעשיווצ ןעטייקניטיירטש ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ןוא ןעלוש עשיס

 -ער ןופ טייז רעד וצ טניינעג ןעוועג זיא רעכלעוו רעניבַאר םעד ןוא רעדעילגטימ

 טנעפעעג טָאה ןוא עלעטש-רעניבַאר איד ןעבעגענּפָא רע טָאה 1820 ןיא .םרָאפ

 רענייא ןרָאװעג ךיוא רע זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ,טלַאטשנַא-סגנוהיצרע ןַא

 טעדנירגעג זיא סָאװ "עדניירפ-טכיל רעד ןייארעפ" םעד ןופ רערהיפ איד ןופ

 .םרָאפער ןופ ןעקנַאדעג םעד-ןעטיירּפשרעפ וצ קעווצ םעד טימ 1849 ןיא ןרָאװעג

 לארשי ינב עדניימעג איד ןופ רעניבַאר ןרָאװעג טלהעוורע רע זיא 1852 ןיא

 טָאה רע .טיוט ןייז זיב עלעטש איד ןעטלַאהעג טָאה ןוא ,ָאײהָא ,יטעניסניס ןופ

 ,אזָארּפ ןיא ןוא עיזעָאּפ ןיא עקרעוו ענינייא ןוא ןעלקיטרַא עלעיפ ןעבעירשעג

 רעשידיא א סלַא ניטעהט ןעוועגנ ךיוא זיא רע .שילננע ףיוא ןוא שטייד ףיוא

 עשיטדעטש איד ןיא טגילייהטעב וליפא ךיז טָאה ןוא רערהעל ַא סלַא ,רעוהטדללכ

 -סגנוהיצרע ןופ דעילנטימ ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,יטעניסניס ןופ יעטייהנעגעלעגנַא

 -םיוא ןופ ןוא ןייארעפ-סגנוציטשרעטנוא םעניימעגלַא ןופ רָאטקעריד ַא ,הטַאר

 -עג טקירדעגרעטנורַא ףוס םוצ זיא רע רעבָא .טעטיזרעווינוא ןופ הטַאר-סטכיז

 םהיא טָאה רעכלעוו ןַאמ םעד וצ עפליהעג ַא ןופ גנולעטש איד וצ טעמכ ןרָאװ

 רעד ןרָאװעג זיא רעכלעוו ןוא ,רָאטַאזינַאנרָא ןוא רערהיפ סלַא ןעפָארטרעביא

 .טסעוו איד ןופ ןעדיא עטרימרָאפער איד ןופ רעהעטשרָאפ רעטנעקרענַא

 ; 1819 ןעמהעב ןיא .בעג) זייוו רעיימ קַאזייא ןעוועג זיא ןַאמ רעזעיד

 רעמוז ןיא דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו ,(1900 יטעניסניס ןיא .שעג

 -ַאר רעד ןרָאװעג קרָאי וינ ןיא טלַאהטנעפיוא ןעצרוק ַא ךָאנ זיא ןוא 1846 ןופ

 עטשרע איד (1828 טריזינַאגרָא) ינַאבלָא ןופ לא תיב עדניימעג איד ןופ רעניב

 -עירקעג םייה רעד ןיא טָאה רע ,טדָאטש רענעי ןופ ןעשייגערגנָאק עגיצנייא ןוא

 טלעקיווטנע לענש ךיז רע טָאה ָאד רעבָא ,ננוהיצרע עשידיא עגיטייצרַאפ ַא ןעג

 -עג לָאמטפָא ,לוש ןייז ןיא טרהיפעגנייא טָאה ןוא ,רעמרָאּפער רעלַאקידַאר סְלַא

 1880 ןיא .ןעטייקניאיינ ןוא ןעגנורעדנע עלעיפ ,ןעטסעטָארּפ עקרַאטש ןעג

 ןעבָאה רעגנעהנַא ענייז ןוא ,גנוטלַאּפש ַא ןעמוקעגרָאפ םהיא רעביא ןעטרָאד זיא

 ןעבעילבעג זיא רע עכלעוו ןופ ,תמא ישנא איד ,עדניימעג עיינ ַא טריזינַאגרָא



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 184

 -יינערגנָאק איד ןופ רעניבַאר ןרָאװעג רע זיא 1884 ןיא .רהָאי רעיפ רעניבַאר

 עגירביא איד עלעטש איד ןעטלַאהעג טָאה ןוא יטעניסניס ןופ ןורשי ינב ןעש

 "טיילעַארזיא" םעד טעדנירגעג טָאה רע .ןעבעל ןייז ןופ רהָאי גיצרעיפ-ןוא-סקעז
 ןוא ,ןיהַא ןעמוקנָא ןייז ךָאנ דלַאב ("טיײלעַארזיא ןעקירעמַא" רעד רעטציא)

 ןעעדיא ענייז עיגרענע לעיפ טימ ר ןַאנרֶא ןעזעיד ךרוד טָאה

 עלעיפ ךָאנ ןענייז עכלעוו ןָאיצַאזינַאגרָא ןופ רענעלּפ ענייז ןוא םרָאפער ןעגעוו

 רהָאי גיצנַאװצ רהעפעגנוא א 6 ןעגנורעטש ןוא ןעטייקגיריווש

 "ענ ךיוא טָאה רע .ןעמוקעג זיא ננונינייארעפ ראפ טייצ איד ןעוו ,רעטעּפש

 רעכלעוו ךרוד ,"הארָאבעד" איד ,טַאלבנעכָאו סעשטייד ַא 1855 ןיא טעדנירג

 ןייק ןעזעלענ טינ טָאה רעכלעוו םוקילבוּפ ןופ ?ייהט םענעי וצ טדערעג טָאה רע

 ךיוא זיא ןוא ,ןעטפירשטייצ ענייז רַאפ לעיפ רהעז ןעבעירשעגנ טָאה רע .שילגנ

 "עג עשירָאטסיה ןוא עשינָאלָאעהט רעביא רעכיב ערערהעמ ןופ רעסַאפרעפ רעד

 ןיא) ןעמַאהד ייווצ רַאנָאז ןוא ןעננולהעצרע ענינייא ןופ ךייא ,עדנעטשנעג

 ינַאגרָא וצ טייקניהעפ ןייז ןעוועג זיא טײקרַאטש-טּפיױה ןייז רעבָא .(שטייד

 ןָאינוי ורביה רעד ,סנעשייגערגנָאק ורביה ןעקירעמַא ווא ןָאינוי איד :; ןעריז

 עשינַאקירעמַא ןופ סנערעּפנָאק לַארטנעס רעד ןוא (1878 טנעפעעג) שדעלַאק

 .ןרָאװעג ןעפַאשעג םהיא ןופ ןענייז (1889 טריזינַאגרָא) רעניבַאר

 (1879 קרָאי וינ ןיא .שעג ;1809 ןרעייב ןיא .בענ) ןרָאהנייא דיווייד

 טָאה ,שנעמ רענירהעי-לעטימ סלַא ןיוש ַאקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא רעכלעוו

 ,דנַאלשטייד ןיא גנוגעוועב-םרָאפער איד ןיא עלָאר עדנעטיידעב ַא טלעיּפשעג

 -ענ ןיא רע .ןעלעטש עשיניבַאר עניטכיוו ענינייא ןעטלַאהעג טָאה רע ואוו

 איוו לַאקידַאר רהעמ ךָאנ ןעוועג זיא רע רעבָא ,רעטרהעלעג סלַא ךיוה ןענַאטש

 רע ןעוו רענגעג רעקרַאטש  ַא רערעייז ןעווענ זיא ןוא ,לַאהטנעיליל רעדָא זייוו

 ןרָאװענ רהָאי ןעבלעז םעד ןיא זיא רע ,1855 ןיא ַאקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא

 ,רָאמיטלַאב ןופ (1849 טעדנירגעגנ) ןעשיינערגנָאק יניס רה איד ןופ רעניבַאר

 -ענוצסורַא ןעגנַאפעגנָא םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא ןעטרָאד טָאה ןוא ,דנעלירעמ

 רע ןעכלעוו ןיא "יניס" ןעמָאנ ןעד טימ ןיזַאנַאמ ןעשטייד ןעכילטַאנָאמ ַא ןעב

 ןרָאהנייא טָאה 1861 ןיא .םרָאפער ןעגעוו ןעטכיזנַא ענייז ןעטערטרעפ טָאה

 עכלעוו יירעפַאלקש ןענעג ןעטכיזנַא ענייז בעילוצ רָאמיטלַאב ןופ קעװַא טזומעג

 טדָאטש רעד ןופ גנומיטש עניײמעגלַא איד ןענעג טקירדעגסיוא גיהטומ טָאה רע

 ,אשיפלעדַאליפ ְךָאנ קעװַא זיא רע .הטוַאס רעד טימ טריזיטַאּפמיס טָאה עכלעוו

 ןיא ךיז טָאה ןוא ,לארשי תסנכ עדניימענ איד ןופ רעניבַאר ןרָאװעג זיא רע ואוו

 ,ןורשי תדע ןעשייגערגנָאק איד ןופ רעניבַאר סלַא קרָאי וינ ןיא טצעזעב 6

 -עּפש ןיא .טיוט ןייז רַאפ טייצ עצרוק ַא זיב ןעטלַאהעג טָאה רע עלעטש עכלעוו

 ןיא רענגעג ענירעהירפ ענייז וצ רעכילדניירפ ןרָאװעג רע זיא ןערהָאי
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 17 לַאהטנעזלעפ ןוא רעלדַא רעניבַאר איד

 -נָאק ןעשיניבַאר םעד ףיוא טסייג רעדנעטייל רעד ןעוועג זיא ןוא ,רעגַאל-םרָאפער

 .1809 ןיא ַאיפלעדַאליפ ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהענּפָא זיא סָאװ ץנערעפ

 וינ ןיא .שעג ; 1809 ,דנַאלשטייד ,סמרָאװ ןיא .בעג) רעלדַא לעוימעס .רד

 -סטרובעג ןייז ןיא רעניבַאר-ספליה ןוא רעגידערּפ ַא ןעוועג זיא (1891 .קרָאי

 ,ןעסעה-ןייהר ,ייצלַא ןיא רעניבַאר ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,1842 זיב טדָאטש

 -עב ךיוא ךיז טָאה רע .רהָאי ןהעצפופ רהעפעגנוא ןעבעילברעפ ןעטרָאד זיא ןוא

 איד עכלעוו ףיוא דנַאלשטייד ןיא ןעצנערעפנָאק עשיניבַאר איד ןיא טגילייהט

 זיא ןוא ,ןרָאװעג טריזיטַאמעטסיס דַארג ןעפיוועג ַא זיב זיא גנוגעוועכ-םרָאפער

 רע ןעוו ,רעטערטרעפ ערהיא ןופ רענייא סלַא ןרָאװעג טעטכארטעב ןעטרָאד

 איד ןופ רעניבַאר רעד ןערעוו וצ קרָאי וינ ךָאנ ןרָאװעג ןעפורענ 1897 ןיא זיא

 -םרָאפער ענעכָארּפשעגסיױא עטשרע איד ןעוועגנ זיא סָאד .לאונמע ןעשייגערגנָאק

 -ערגנָאק עשידיא עטסכייר איד ןרָאװעג ןַאד טייז זיא ןוא ,קרָאי וינ ןיא עדניימעג

 ץַאלּפ רעטשרע רהיא ,1849 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא איז .דנַאל ןיא ןעשייג

 ןוא ,סטירטס דנערג ןוא ןָאטנילק רענרָאק ףיוא זױה-טַאווירּפ ַא ןיא ןעוועג .זיא

 ןעביוהעגנָא טָאה (1886 .שעג) רעכַאבצרעמ .? ,רענידערּפ-יבבַאר רעטשרע רהיא

 זיא רעלדַא .רד .רהָאי ַא 9200 ןופ טלַאהעג ַא רַאפ ןעטכילפ ענייז ןעליפרע וצ

 רע זיב טמַא םעד טעדיילקעב טָאה ןוא רעגלָאפכָאנ ןייז סלַא ןרָאװעג טכַארבעג

 לײהטָאנ ווַאטסוג .רד ןעוו ,1874 ןיא דנַאטש-עהור ןיא ןרָאװעג טצעזרעפ זיא

 -עג זיא (1903 קרָאי וינ ןיא .שעג ; 1827 ,ןעלױּפ-שיסיירּפ ,ענניּפ ןיא .בעג)

 רעגיצנייא רעד טעמכ ןעוועג טייצ ןייז ןיא זיא רעלדַא .רעגלָאפָאנ ןייז ןרָאװ

 רעכלעוו רעטרהעלעג סלַא גנוגניינ ענענייא ןייז ,קרָאי וינ ןיא רעניבַאר-םרָאפער

 -עב ןענייז סָאװ ןעדנעטשמוא עלַאקָאל איד ןוא ,טייהנעגיוצעגקירוצ בעיל טָאה

 ןעדיא עשיסור ןוא עשיליוּפ איד סָאװ טייהרהעמ איד ןופ ןרָאװעג טסולפנייא

 טינ ןענייז ,עדָאירעּפ עשטייד עטנַאנעגָאז איד ןיא וליפא טאהעג ָאד ןעבָאה

 -ייא רעד ןעוועג זיא רע .םרָאפער ןופ גנוטיײרּפשרעפ איד רַאפ גיטסניג ןעוועג

 ןעבָאה םישרוי ענייז עכלעוו קעהטָאילביב עשידיא עסיורג ַא ןופ רעמיהטנעג

 רעלדַא סקילעפ ,רד .שדעלַאק ןָאינוי ורביה םעד ןעקנַאשעגקעװַא טיוט ןייז ךָאנ

 ,רוטלוק עשיהטע רַאפ ןייארעפ םעד ןופ רעדנירג רעד (1881 יײצלַא ןיא .בעג)

 .ןהָאז רעטייווצ ןייז זיא

 עכלעוו רעניבַאר-םרָאפער איד ןעשיווצ ןערעינָאיּפ איד ןופ רעטצעל רעד

 ,געירק-רעגריב ןופ ךורבסיוא םעד רַאפ טייקגיטעהט רעייז ןעביוהעגנָא ןעבָאה

 -יש ןיא .שעג ; 1822 דנַאלשטייד ןיא .בעג) לַאהטנעזלעפ דרַאהנרעב ןעוועג זיא

 -ַאק עכילטפעשעג ַא רַאפ ןרָאװעג טמיטשעב גנַאפנָא ןיא זיא רע .(1908 ָאגַאק
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 רעדייא רהָאי ןהעצ זיא ןוא טסידומלת רעטונ ַא ןעוועג זיא רע רעבָא ,ערעיר

 -ער עשידיא ַא ןיא רערהעל ַא ןעוועג (1894 ןיא) ַאקירעמַא ךָאנ ןעמוקעג זיא רע

 ןיא רערהעל ןוא רעניבַאר רהֶאי יירד ןעוועג זיא רע איוו םעדכָאנ .לוש-סנָאיגיל

 ןרָאװעג זיא רע ואוו ,ָאגַאקיש ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה ,ענעידניא ,ןָאסידעמ

 טעדנירגעג ןעטרָאד זיא 1888 ןיא .טפעשעניקנַאב ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא

 ירעטערקעס סלַא ?לאהטנעזלעפ טימ ,ןייארעפ-םרָאּפער רעשידיא רעד ןרָאװעג

 -ָארב ַא טכילטנעפערעפ רע טָאה רהָאי ןעדנעגלָאפ ןיא .רערהיפ ןעכילקריוו ןו

 .טײקמַאזקרעמפיוא לעיפ ןעגיוצענוצ טָאה עכלעוו םרָאפער ןופ ןעטסנוג וצ ערוש

 ןרָאװעג טלעדנַאוװרעּפ רעטעּפש רהֶאי ייווצ טימ זיא ןייארעפ-םרָאפער רעד ןעוו

 1864 ןיא .רעניבַאר רעטשרע רהיא ןרָאװעג רע זיא ,עדניימענ יניס איד זיא

 -םרָאפער עטייווצ איד ,ןעשיינערגנָאק ןויצ איד ןופ רעניבַאר ןרָאװענ רע זיא

 טצעזרעפ זיא רע זיב עלעטש איד ןעטלַאהעג טָאה ןוא ,ָאנַאקיש ןיא עדניימעג

 ןַא ןעוועג שיטערָאעהט .זיא רע ךיילנבָא ,1887 ןיא דנַאטש-עהור ןיא ןרָאװעג

 ,תודמול ענייז ןעבָאה ןעטייהנעגעלעגנַא עזעיגילער ןיא רעלַאקידַאר רעמערטסקע

 -דניירפ ןייז ןוא תובוט תודמ ענייז ,טײקמַאזרהעלענ עשידיא רַאפ עבעיל ןייז

 ערעטנעהענ ןיא טכַארבעגנ םהיא ,עטרהעלעג עשידיא עניטייצרַאפ טימ טפַאש

 לַאפ רעד ןעווענ זיא סע איוו םוהטנעדוי ןעשיסקָאדָאטרָא םעד טימ ןעגנוהיצעב

 רעד ןעוועג ךילניישרהַאו זיא רע .סָאלק ןייז ןופ רעניבַאר עטסיימ איד טימ

 ךילקריוו ןעוועג זיא רעכלעוו דנַאל סעזעיד ןופ רעניבַאר-םרָאפער רעגיצנייא

 טָאה רע ןוא ,רעדנעל עשיוַאלס איד ןופ ןעטנַארנימיא ןעסַאמ איד ייב טבעילעב

 -עב א ןופ טייקכילנעמ איד ןופ לעיּפשיײיב ַא ןעזעיוועג ןיילא ךיז טימ טימרעד

 ןעשינַאקירעמַא ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ איד ןעשיווצ גנונידנעטשרעפ ערעפ

 .םוהטנעדוי

 (1889 ָאנַאקיש ןיא .שעג ; 1815 ןעסיירּפ-ןייהר ןיא .בעג) שריה ?עוימעס

 ,1806 ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעג טשרע זיא רע שטָאה ,עּפורג עזעיד וצ טרעהעג

 ןיא רעניבַאר ןעוועג טרעדנוהרהָאי ?עטרעיפ ַא ןופ טנעהָאנ זיא רע איוו םעדכָאנ

 זיא ןוא ַאיפלעדַאליפ ןיא רענלָאפכָאנ ס'ןרָאהנייא ןעוועג זיא רע .גרובמעסקול

 טמא ןופ ןעניוצעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו .רהָאי 22 ןעבעילברעפ ןעטרָאד

 ןערהָאי עטצעל ענייז טכַארברעפ טָאה ןוא ָאגַאקיש ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה

 -מהירעב רעד (1892 ,גרובמעסקול ןיא .בענ) שריה .נ ?ימע .רד ,ןהָאז ןייז טימ

 -רעווינוי ָאנַאקיש ןיא רוטַארעטיל עשיניבַאר ןופ רָאסעּפָארּפ ןוא רענידערּפ רעט

 -ַאר איד ןופ ?ענעילפ ןעמערטסקע םעד וצ טרעהעג טָאה שריה לעוימעס .יטיס

 ןעבָאה עכלעוו עטשרע איד ןופ רענייא ןעוועגנ זיא ןוא ,רעמרָאפער עלַאקיד



 189 שריה לעוימעפ .רד

 .גַאטנָאז םוא לעּפמעט ןיא טסנעידסעטָאג עלעיצעּפש ןעטלַאה לָאז ןעמ טרעדָאפעג

 -יפ סנָאיגילער איד" ,דנַאלשטייד ןיא ןרָאװעג ןעבעירשעג זיא קרעו-טּפיוה ןייז

 -עישרע זיא ?ייהט ןייא רונ עכלעוו ןופ (1842 ,גיצּפייל) "ןעדוי רעד עיפָאזָאל

 ןעשינַאילעגעה ןופ םוהטנעדוי םעד ןערעלקרע וצ ךוזרעפ ַא זיא קרעו סָאד .ןענ

 טייצ עגנַאל ַא ןרָאװעג ןעבעירשעג זיא סע איוו ױזַא רעבָא ; טקנוּפ-דנַאטש

 -עמַא רַאפ עסערעטניא רעדנַא ןייק סע טָאה ,ןעמוקעגנָא רעהַא זיא רע רעדייא

 -נייא םעד ןופ ?לעיּפשייב ַא סלַא טכייללעיפ רעסיוא עטכישעג עשידיא-שינַאקיר

 ןערעינָאיּפ עלַאקידַאר איד ףיוא ןעדָאהטעמ ןוא ןעירָאעהט עשטייד ןופ סולפ

 .גנוגעוועב-םרָאפער עגעיה איד ןופ



 / 56 29 לעטיּפַא

 .םרַאפער ןעגעג גנולעטש איד ןוא םוהטנעדוי עוויטַאװרעפנַאק סָאד

 "טירטס יבסָארק ןופ ןעדיא עכייר איד ןוא טירטס םלע ןופ ןעדיא עמערָא איד"
 סנָאייל .שד קַאשז ןוא לאפאר .שד סירָאמ ,סקַאזייא .מ לעוימעס רעניבַאר איד ---
 ןימינב -- סרעמרָאפער עטגיסעמעג איד ,שביה ןוא שילַאק -- סיארָאמ ותבש ---

 רעדנַאסקעלַא -- רעדנעל יירד ןיא ערעירַאק ס'ווָארטסַאי סוקרַאמ .רד --- דלָאס
 לודגה שרדמה תיב רעד ןוא ןעקרעמ ךיז טזָאל עיסקָאדָאטרָא עשיסור איד ---טוהָאק

 ענעדעישרעפ עניוז ןוא שא ףסוי םהרבא 'ר ברה -- 1829 ןיא םעדנירגעג םרעוו
 עזעיגילער איד טינ טלעקנודרעפ עכלעוו םייבוַא הקדצ -- ןעטייקגיטעהמ

 .לוש ןופ טייברַא

 עכייר ַא ןופ רעניבַאר רעלַאקידַאר ַא ןעוועג טינ ךיוא סע זיא קרָאי וינ ןיא

 עמערָא ןופ טפַאשרַאבכַאנ ַא ןיא רעוויטַאװרעסנָאק ַא עדַארג רונ ,ןעשייגערגנָאק

 תושרד עשילננע ןעטלַאה וצ ןעגנַאפעננָא ןעטשרע םוצ טָאה רעכלעוו א

 עטייז ,1840 רַאפ "טנעירָא" העז) קרָאי וינ ןופ טנעדנָאּפסעררָאק ַא .לוש ןי

 איד ןוא טירטס םלע ןופ ןעדיא עמערָא איד" טנָאמרעד טייצ רענעי ןופ 2

 ינב לוש איד ןיא ןעווענ יקַאט זיא סע ןוא ; "טירטס יבסָארק ןופ ןעדיא עכייר

 סעיינ איד ואוו ,טירטס םלע ףיוא ןענופעג סלָאמַאד ךיז טָאה עכלעוו ,ןורשי

 לעוימעס .ןרָאװעג טרהיפעננייא לָאמ ןעטשרע םוצ זיא סעדער עשילגנע ןופ

 קרָאי וינ ןיא .שענ ; 1804 ,דנַאלָאה ,ןעדרַאװייל ןיא .בעג) סקַאזייא רעיימ
 ןיא טצעזעב ךיז טָאה רעכלעוו רעיקנַאב ןעשידנעלָאה ַא ןופ ןהָאז רעד ,(68

 .1889 ןיא ןעשיינערגנָאק ענעי ןופ רעניבאר סלַא ןרָאװעג ןעפורעב זיא ,דנַאלגנע

 -נירגעג ןעבָאה לוש רענעי ןופ טלײהטענּפָא ךיז ןעבָאה עכלעוו רעדעילגטימ ןעוו

 רעבירַא סקַאזייא יבבַאר זיא ,184/ ןיא הלפת ירעש ןעשיינערגנָאק איד טעד

 זיא רע ,טבעלענ טָאה רע איוו גנַאל ױזַא ןעבעילברעפ ייז טימ זיא ןוא ייז וצ

 טָאה ןוא ,םוהטנעדוי ןעוויטַאװרעסנָאק ןופ רעטערטרעפ רעגיהעפ ַא ןעוועג

 ןייז ְּךָאנ ןיא רעכלעוו "רעשדנעסעמ שיאושד" םעד (1857 ןיא) טעדנירגעג

 סקַאזייא ל?עוימעס םהרבא רָאסעּפָארּפ ,ןהָאז ןייז ןופ ןרָאװעג טצעזעגטרָאפ טיוט

 טימ ןרָאװעג ןעצלָאמשרעּפ זיא סע ןעוו ,1902 זיב ,(1822 ,קרָאי וינ ןיא .בעגנ)

 ַא ןעוועג ךיוא ,רעסעיל איוו ױזַא ,זיא סקַאזייא יבבַאר ,.טפירשטייצ רעדנַא ןַא
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 11 סיַארָאמ ןוא ,םנָאײל ,לַאּפַאר רעניבַאר איד

 ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז ןעטלַאטשנַא עשידיא עכנַאמ ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעטוג

 .סולפנייא ןייז ךרוד

 סירָאמ יבבַאר ןעוועג זיא טירטס םלע ףיוא לוש איד ןיא רעגלָאפכָאנ ןייז

 קרָאי וינ ןיא .שעג ; 1798 ,ןעדעווש ,םלָאהקָאטש ןיא .בענ) ,לַאפַאר בָאקיישד

 ַא ןופ ןהָאז רעד ןעוועג ךיוא ,רעגנעגרָאפ ןייז איוו ױזַא ,זיא רעכלעוו 8

 ,רעטרהעלעג רעשיניבַאר ַא ןוא רענעקדךַארּפש ַא ןעוועג זיא לַאפַאר .,רעיקנַאב

 עשיאערבעה רעביא עגערטרָאפ ןעטלַאהעג רע טָאה דנַאלגנע ןיא גידנעייז ןוא

 רַאפ ןיזַאנַאמ ןעשילגנע-שידיא ַא ןעבעגוצסיורַא ןעגנַאפעגנָא טָאה ןוא עיזעַאּפ

 -ערקעס ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ךיוא זיא רע .(1836) רוטַארעטיל עשיאערבעה

 ; (1762--1842) לעשרעה ןָאמָאלַאס רעניבַאר רעביוא רענָאדנָאל םעד ןופ ירעט

 ךיז טָאה ;?זיוו ץריה ילתפנ ןוא ובלא ,ם"במר ןופ ןעגנוצעזרעביא טכַאמעג טָאה

 ךיוא טָאה ןוא ,שילגנע ףיוא תוינשמ ןופ ?ייהט ַא ןעצעזרעביא ןיא טגילייהטעב

 .ןענעישרע זיא דנַאב ןייא עכלעוו ןופ ,שמוח ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןעגנַאפעגנָא

 ןיא רע זיא ,םעהגנימריב ןיא רעניבַאר רהֶאי טכַא ןעוועג זיא רע איוו םעדכָאנ

 ןורשי ינב איד טימ ןעבעילברעפ זיא רע ואוו ,קרָאי וינ ךָאנ טזיירעגּפָא 9

 ימָארּפ רעניצנייא רעד ןעוועג זיא לַאפַאר .טיוט ןייז רַאפ טייצ עצרוק ַא זיב

 ןיא ,יירעפַאלקש טנידייהטרעפ טָאה רעכלעוו דרָאנ איד ןופ רעניבַאר רעטנענ

 .טפירש ןיא ךיוא ןוא סעדער

 ; 1814 ,ַאקירעמַא הטוַאס ,םַאנירוס ןיא .בעג) סנָאיײיל הדוהי קַאשז .ווער

 -סטרובעג ןייז ןיא רעניבַאר ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,(1877 קרָאי וינ ןיא .שעג

 1827 ןיא ַאקירעמַא ךָאנ גידנעמוק ןיא רעכלעוו ןוא ,רהָאי עכילטע טדָאטש

 זיא ,עינישדריוו ,דנָאמשטיר ןיא םולש ינב איד ייב רעניבַאר רהֶאי ייווצ ןעוועג

 -שינַאּפש איד ןופ רעניבַאר ןרָאװעג זיא ןוא ,18289 ןיא קרָאי וינ ןיא ןעמוקעג

 ףיוא טירטס ?לימ ןופ ןעגיוצעגרעביא ךיז טָאה עכלעוו עדניימעג עשיזעגוטרָאּפ

 גיסיירד-ןוא-טכַא עלעטש ןייז ףיוא ןעבעילבעג זיא רע .18234 ןיא טירטס יבסָארק

 ןעגנורעדנע ןעכַאמ וצ גנוגעוועב עדעי גלָאּפרע טימ טפּפמעקעב" טָאה ןוא רהֶאי

 ."לוש ןייז ןיא

 זיא איפלעדַאליפ ןיא לארשי הוקמ לוש איד ןיא רעגלָאפכָאנ ס'רעסעיל

 ןיא .בעג) סיארָאמ יתבש ,רעויטַאוװרעסנָאק רעטנענימָארּפ ַא ןעוועג ךיוא

 רע איוו םעדכָאנ .(1897 ,ַאיפלעדַאליפ ןיא .שעג ; 1823 ,ןעילַאטיא ,ַאנרָאװיל

 -םימותי עשידיא ַא ןופ רעהעטשרָאפ סלַא ןָאדנָאל ןיא רהָאי ףניפ ןעוועג זיא

 זיא טיוט ןייז זיב" ןוא 1821 ןיא ַאיפלעדַאליפ ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא ,לוקס

 ןעוויטַאװרעסנָאק םעד רַאפ טכַאמ עדנעסקַאװ גידנעטש ַא ןעוועג סולפנייא ןייז

 עדָאירעּפ איד ןיא סיוא טמוק תונבר ןייז ןופ טייצ איד שטָאח ... םוהטנעדוי !

 ַאקירעמַא ןיא םוהטנעדוי ןופ גנוסַאּפוצ איד ןיא טייקניטעהט עטסערג איד ןופ

 ןעשיסקָאדָאטרָא ןופ רעגידייהטרעפ רעד סלַא ,רע זיא ,ןעגנוגנידעב עיינ איד וצ
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 ןיא ןעגנורעדנע ןעכַאמ וצ גנורעדָאפ עדעי ןענעגנ טסעפ ןענַאטשעג ,םוהטנערוי

 ןוא "ןעננורהיפ עלענָאיצידַארט ןופ ןערעטייוורעד וצ ךיז רעדָא טפנעיד-סעטָאג

 ןעק רעניבַאר םעד ןופ טייקכילנעזרעּפ איד טייוו איוו ןעזעיוועב טימרעד טָאה
 ןופ גנולעטש עזעינילער איד ןעדיישטנע וצ גנוקריוו ַא ןעבָאה דנַאל ןיא ָאד

 -ַאליפ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא שדעלַאק סעדינָאמיַאמ ןעוו .עדניימעג ןייז

 -ביב ןוא ך"נת ןופ רָאסעּפָארּפ ןרָאװעג ןעטרָאד סיַארָאמ זיא ,1867 ןיא ַאיפלעד

 סָאװ רהָאי סקעז עצנַאג איד עלעטש איד ןעטלַאהעג טָאה ןוא ,רוטַארעטיל עשיל

 -ערּפ רעטשרע ןוא רעדנירג רעד ןעוועג זיא רע .טריטסיזקע טָאה שדעלַאק רעד

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו עירַאנימעס עשיגָאלָאעהט עשידיא איד ןופ טנעדיז

 ןוא ,ך"נת ןופ רָאסעפָארּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע ואוו ,1886 ןיא קרָאי וינ ןיא

 ירנעה .טבעלעג טָאה רע איו גנַאל ױזַא ןעדנוברעפ רהיא טימ ןעבעילבעג זיא

 עשידיא ןעגעוו רעביירש רעד ,(1800 ,ַאיפלעדַאליפ ןיא .בעג) ,סיַארָאמ לעוימעס
 רעיפלעדַאליפ ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ןוא ,עדנעטשנעגעג עשירָאטסיה
 .סיַארָאמ יתבש ןופ ןהָאז ַא זיא ,(1887 טעדנירגעג) "טנענוָאּפסקע שיאושר'"

 ןיא .שענ ; 1816 ,ןעלױּפ-שיסיירּפ ,ןישָאטָארק ןיא .בעג) ,שילַאק רָאדיזיא

 ,ערָאירעּפ רענעי ןופ רעניבַאר רעטרהעלעג ַא ךָאנ זיא ,(1886 .שד .נ ,קרַאונ

 טָאה רע איוו םעדכָאנ ,1849 ןיא סטייטס דעטיינוי ךָאנ ןעמוקעג זיא רעכלעוו

 רהעמ ןעוועג זיא רע .ןעטעטיזרעווינוא עשיאייּפָארייא ענינייא ןיא טרידוטשעג

 -עטיל ענייז רַאפ ךילכעזטּפיוה םהיא טקניידעג ןעמ רעבָא ,םרָאפער וצ טגיינעג

 ץעשידיא ענעדעישרעפ ןערהירעב עכלעוו ןעגנוצעזרעביא ןוא ןעטיײברַא עשירַאר

 ןיא רעניבַאר ןעוועג זיא רע .שילגנע ןוא שטייד ,שדוק ןושל ןיא עדנעטשנעגעג

 גידנעגידנע ןוא ,ָאייהַא ,דנעלווילק טימ גידנעגנַאפנָא ,טדעטש ענעדעישרעפ

 רע ןעוו ,יסענעט ,ליוושענ ןופ ןעמוקעג זיא רע ואוו ,יסריושד וינ ,קרַאונ טימ

 טרוָאק-םירּפוס .1879 ןיא טייקגיטעהט עשיניבַאר ןופ ןעניוצעגקירוצ ךיז טָאה

 .ןהָאז ןייז זיא קרַאונ ןופ (1881 דנעלווילק ןיא .בעג) שילַאק לעוימעס רעטכיר

 ,(1884 קרָאי וינ ןיא .שעג ; 1820 ,ןרַאגנוא ןיא .בעג) ,שביה ףלָאדַא .ווער

 .ננוהיצרע עשיניבַאר עטוג ַא טימ רעמרָאפער רעגיסעמ ַא ןעוועג ךיוא זיא

 .-ערּפ ןוא רעניבַאר ןרָאוװעג זיא ןוא 1800 ןיא קרָאי וינ ןיא ןעמוקעג זיא רע

 דנעטיידעב םהיא רעטנוא זיא עכלעוו ,דסח תבהא ןעשיינערגנָאק איד ןופ רעגיד

 טנעקעג טינ ,טייצ ןייז ןופ רעניבַאר ערערהעמ איוו ,טָאה רע .ןעסקַאװעג

 עלעיצעּפש ןייז ןוא ,רודס ןיא ןעגנורעדנע ןעכַאמ ןופ ןויסנ םעד ןהעטשייב

 -ערגנָאק ערעדנַא עכילטע ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא עכלעוו ,עבַאגסיוא

 עשידיא-שינַאקירעמַא איד ןופ ןעטעטיזָאירוק איד וצ גַארטייב ַא זיא ,סנעשיינ

 .רוטַארעטיל עשינרוטיל

 ןיא .שעג ; 1827 ,ַאקײמַאשד ,ןָאטסנניק ןיא .בעג) ,סבָאקיישד .ס ירנעה

 -יבַאר סלַא ,עינישדריוו ,דנָאמשטיר ךָאנ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,(1893 קרָאי וינ
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 105 וָארטסַאי יבַאר ןוא דלַאס יבַאר

 ןעטלַאהעג ךָאנרעד טָאה ןוא 1884 ןיא םולש תיב ןעשיינערגנָאק איד ןופ רענ

 וינ ןוא סנילרָא וינ ,ַאנײלָארַאק הטוַאס ,ןָאטסלרַאשט ןיא ןעלעטש עשיניבַאר

 וצ ךיוא טרעהעג (1874--98 ןורשי ינב ןוא ,1878--14 לארשי תיראש) קרָאי

 סעלעיפ ןעבָאה עכלעוו טייצ רענעי ןופ רעניבַאר עוויטַאװרעסנָאק עּפורג איד

 עדנעבעל א סלַא םוהטנעדוי ןעלענָאיצידַארט םעד ןעטלַאהרע וצ ןָאהטעגפיוא

 ךיז ןעבָאה ןוא גנוגעוועב ַא סלַא טלעדנַאהעב טינ םהיא ןעבָאה רעבָא ,הנומא

 טימ ןעגָארטרעּפ טנעקעג ךיז טָאה רע .סרָאטַאטינַא סלַא טעטכַארטעב טינ ןיילא

 ןערעוו וצ ךילנעמ טכַאמענ םהיא טָאה סעזעיד ןוא ,ןעגנוטכיר עלַא ןופ עטייל

 ןעטלַאה וצ ןוא רעניבַאר רעקרָאי וינ ןופ ןייארעפ ןופ טנעדיזערּפ רעטשרע רעד

 .טבעלעג טָאה רע איו גנַאל ױזַא טמַא םעד

 ,סגנירּפס ילקריוב ןיא .שענ ; 1829 ,ןרָאננוא ןיא .בעג) ,דלָאס ןימינב

 1889 ןיא רָאמיטלַאב ןיא ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,(1902 ,עינישדריוו טסעוו

 זיב עלעטש איד ןעטלַאהעג ןוא םולש ףדור ןעשייגערגנָאק איד ןופ רעניבַאר סלַא

 ןופ רענגעג א ןעוועג זיא ,טיוט ןייז זיב סוטירעמע-רעניבַאר סלַא ןוא ,2

 רהעמ א ןיא ןהעג וצ ןעשייגערגנָאק ןייז טסולפנייאעב טָאה רעכלעוו םזילַאקידַאר

 רודס ןיא ןעגנורעדנע .הלפת רודס םעד ףיוא גוצעב ןיא גנוטכיר עוויטַאװרעסנָאק

 ןיא עדָאירעּפ עשיטסילַאודיוװידניא-ננערטש ענעי ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא ןענייז

 -וצ טָאה רערהיפ רעטנענימָארּפ רעדעי טעמכ ןעוו ,גנוגעוועב-םרָאּפער איד

 טניישעג טָאה קעווצ רעד ןוא ,ןעגנורעדנע ענענייא ןעכַאמ וצ דנַאה א טניילעג

 וצ ךילנהענוא ױזַא עגָאנַאניס-םרָאפער עדעי ןיא הלפת איד ןעכַאמ וצ ןייז וצ

 ץנעדנעט עזעיד טימ טצונעב ךיז טָאה דלֶאס .ךילגעמ רונ איוו ערעדנַא איד

 ; קירוצ לעסיבַא ןערהעקמוא ךיז לָאז איז זַא ןעשייגערגנָאק ןייז ףיוא ןעקריוו וצ

 -ענָאיצידַארט ןעטלַא םוצ ךילנהע רהעז זיא רעכלעוו "?ארשי תדובע" ןייז ןוא

 ןעלַאקידַאר םעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמונרעפ טייצ עצרוק ַא ןיא טָאה ,רודס ןעל

 .ערעדנַא ערערהעמ ןיא ןוא ןעשיינערננָאק ענענייא ןייז ןיא ?ַאקירעמַא גהנמ"

 עשילגנע ןַא טימ לָאמנייא ,לָאמ עגינייא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא רודס ןייז

 איד ןופ ענייא זיא (1886 רָאמיטלַאב) ,בויא ףיוא שוריּפ ןייז .גננוצעזרעביא

 עיינ איד ןיא ןרָאװעג טריצודָארּפ ןענייז סָאװ טרָאס ןעזעיד ןופ עקרעוו עטסעב

 -יא ןעגעוו ןירעביירש ןוא ןירעצעזרעביא איד ,דלָאס עטעירנעה סימ .טלעוו

 .רעטכָאט ןייז זיא ,עדנעטשנעגעג עשיר

 םעד ןופ ןעגנורדעגכרוד דַארג ןעסיוועג ַא זיב ןוא ןערהָאי עבלעז איד ןיא

 .בעג) ,ווָארטסַאי סוקרַאמ רעדָא יכדרמ ןעוועג זיא ,דלָאס איוו טסייג ןעבלעז

 -לעדַאליפ ייב ,ןוָאטנַאמרעשד ןיא .שעג ; 1829 ןעלױּפ-שיסיירּפ ,ןעזָאגַאר ןיא

 רעניבַאר סלַא ערעירַאק עגידריווקרעמ ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,(1903 ,ַאיפ

 -עג טָאה ווָארטסַאי .ַאקירעמַא ךָאנ ןעמוקעג זיא רע רעדייא רעדנעל ייווצ ןיא

 לעטיט םעד טָאהעג ךיוא טָאה ןוא ,גנוהיצרע עשיניבַאר עכילדנירג ַא ןעסָאנ
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 רע זיא 1858 ןיא .עלַאה ןופ טעטיזרעווינוא איד ןופ עיפָאזָאליפ רעד רָאטקָאד

 -רַאװ ןופ עדניימעג "עשטייד" רעדָא ענרעדָאמ איד ןופ רענידערּפ רעד ןרָאװעג

 ןערידוטש וצ טייקניסיילפ סיורג טימ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ,ןעלױּפ-שיסור ,ַאש

 קרעוו ןייז .ןעלױּפ ןיא ןעדיא איד ןופ דנַאטשוצ םעד ןוא עכַארּפש עשיליוּפ איד

 -מַאה) ןעמָאנ ןייז ןהֶא ןענעישרע זיא עכלעוו "ןעלָאּפ ןיא ןעדוי רעד עגַאל איד"

 ןוא עטפניקסיוא עלָאפהטרעוו לעיפ טלעמַאזעג טָאה רע זַא טזייוו (1889 גרוב

 ;ןעלױּפ-שיסור ןיא עגַאל עשידיא איד רעביא ןעטכיזנַא ערָאלק טַאהעג טָאה

 ןיא) ןעזָאּפ ןיא ןענעישרע זיא עכלעוו ןעטגידערּפ עשיליוּפ גנולמַאז ַא ןוא

 יעג ךיז טָאה רע .עכַארּפש עזעיד טשרעהעב טָאה רע זַא זייוועב ַא זיא (3

 ,רעקירדרעטנוא עשיסור ערעייז ןעגעג סעקַאילָאּפ איד ןופ טייז םעד ףיוא טלעטש

 ןופ גנודרָאמרע איד ןעגעג ןָאיצַארטסנָאמעד ַא ןיא טגילייהטעב ךיז טָאה ןוא

 טָאה עכלעוו ,1861 רַאורבעפ ןיא טדָאטשרָאפ רעװעשרַאװ ַא ןיא סעקַאילאּפ ףניפ

 וָארטסַאי .,דנַאטשפיוא ןעשיליוּפ ןעטייווצ םעד ןופ גנַאפנֶא םעד וצ טרהיפעג

 שורעב 'ר בר ןעסיורג םעד טימ ןעמַאזוצ סינגנעפעג ןיא ןרָאװעג טצעזעגניירא זיא

 זיא ,טַאנָאמ יירד רעביא ןעטלַאהענּפָא םהיא טָאה ןעמ איוו םעדכָאנ ןוא ,שלזיימ

 ,תושרד עשיליוּפ ענעזעלענ-לעיפ ענייז .דנַאלסור ןופ ןרָאוועג ןעזעיוועגסיוא רע

 יַארּפ ַא ןיא ןעטסירק ןוא ןעדיא ןעגנניירב וצ ןעמַאזוצ ןעננונניירטשנָא ענייז

 יעג םהיא ןעבָאה ,טפַאשנעגנַאפעג ןייז ןוא ,ןענַאריט עשיסור איד ןעגעג טסעט

 -טּפיוה עשיליוּפ עטלַא איד ןופ רענעמ עטסרעלוּפָאּפ איד ןופ םענייא רַאפ טכַאמ

 רדנַאלשטייד ,םייהנַאמ ןיא רעניבַאר ןעוועג זיא רע .טייצ רענעי ןיא טדָאטש

 ןעוועג זיא ןעלױּפ טימ עיהטַאּפמיס ןייז רעבָא ,1802 ןיא טייצ עצרוק ַא רַאפ

 ןיא םהיא זיא סע ןעוו ןעביילב טנעקעג טינ טרָאד טָאה רע ןוא ,קרַאטש וצ

 ,ןעליוּפ ְךָאנ ןעמוק וצ ןרָאװעג טביולרע קירוצ רהָאי םענעי ןופ רעבמעווָאנ
 ינאג ןיא ןיוש זיא דנַאל עכילקילגנוא סָאד זַא טקניידעג טָאה גנוריגער איד ?ייוו

 טַאנָאמ .עכילטע ןיא רעבָא ,אשראוו ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע .טגיהורעב ןעצ

 ,ןעביוהעגנָא ךיז דנַאטשפיוא רעדָא "שזעטַאימ" רעכילקריוו רעד טָאה רעטעּפש

 ןעמ טָאה דנַאלשטייד ןיא ךוזעב ַא ףיוא ןעוועג זיא ווָארטסַאי .רד ןעוו ןוא

 רע ,דנַאלסור ךָאנ ןעמוקקירוצ רהעמ טינ רָאט רע זַא ןעסיוו טזָאלעג םהיא

 ואוו ,ןעסעה ,סמרָאװ ןיא רעניבַאר סלַא עלעטש ַא ןעמונעגנָא (1864) ןַאד טָאה

 יבבַאר סלַא עלעטש איד ןעמונעגנָא טָאה רע ןעוו ,1866 זיב ןעבעילבעג זיא רע
 .ַאיפלעדַאליפ ןיא םולש ףדור ןעשיינערגנָאק איד ןופ

 ווָארטסַאי טָאה ַאקירעמַא ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ רהָאי רֶאּפ עטשרע איד ןיא

 ןיא םוהטנערוי ןעויטַאװרעסנָאק םעד ןעטלַאהרע וצ ן'רעסעיל טציטשרעטנוא

 -ענטרָאפ טָאה ןוא ,םרָאפער ןעלַאקידַאר ןופ גנוטיירּפשרעפ איד ןענעג טסיא איד

 -ייא ןעוועגנ זיא ווָארטסַאי .טיוט ס'רעסעיל ְּךֶאֹנ טייקניטעהט עבלעז איד טצעז

 -טימ רעטעּפש טָאה ןוא ,שדעלַאק סעדינָאמיַאמ ןופ ןערָאסעּפָארּפ איד ןופ רענ



 197 טוהָאק .רד ןוא סווָארטסַאי איד

 םהיא ןוא לארשי תדובע רודס םעד ןעניטרעפרעפ וצ ןע'דלָאס טימ טעטיײברַאעג

 עשידיא עלַאקָאל ןיא טייקגיטעהט ענייז רעסיוא .שילננע ןיא ןעצעזרעביא וצ

 -קַארַאכ םעניײמעגלַא ןַא ןופ םינינע עשידיא ערעדנַא ןיא ןוא ןעטייהנעגעלעגנַא

 ןיא ןעטפירשטייצ עשידיא ענעדישרעפ רַאפ ןעבעירשעג ךיוא רע טָאה ,רעט

 רָאטקַאדער-טּפיוה רעד ןעוועג ךיוא רהָאי ענינייא זיא ןוא ,ַאּפָארייא ןוא ַאקירעמַא

 -ייקילבָאּפ" עשידיא איד עכלעוו שילגנע ןיא ך"נת ןופ גנוצעזרעביא עיינ ַא ןופ

 טָאה רע .ןעבעגוצסיורַא ןעמונרעטנוא ךיז טָאה "ַאקירעמַא ןופ יטעייסָאס ןעש

 דוב-רעטרעוו ַא ,קרעוו סעסיורג ןייז ןעלעטש וצ ןעמַאזוצ טייצ ןענופעג ךיוא

 ,קרָאי וינ ןוא ןָאדנָאל) םישרדמ איד ןוא ימלשוריו ילבב דומלת ,םימוגרת איד ןופ

 ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג ןערהָאי עטצעל ענייז ןיא זיא ןוא (1886--+38

 ןהיז ענייז ןופ ייווצ .עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןיא טנעמטרַאּפעד-דומלת

 וָארטסַאי סירָאמ ,רערעטלע רעֶד .עטרהעלעגנ עשינַאקירעמַא עטסואוועב ןענייז

 -ינוי איד ןיא ןעכַארּפש עשיטימעס ןופ רָאסעּפָארּפ זיא (1801 ַאשרַאװ ןיא .בעג)

 -נענימָארּפ איד ןופ רענייא זיא ןוא ,1892 טייז עינעוליסנעּפ ווא יטיסרעוו

 ןיא .בעג) ווָארטסַאי ףעזָאי ,רערעגניא רעד .דנַאל ןיא ןעטסילַאטנעירָא עטסעט

 -סיוו ןופ יטיסרעווינוי איד ןיא עיגָאלָאכיסּפ ןופ רָאסעּפָארּפ זיא (1802 ַאשרַאװ

 ,דנַאטשנעגעג ןייז רעביא טעטירָאהטיױוא רעטנעקרענַא ןַא ןוא ,1888 טייז ןיסנַאק

 איד ןופ גנולײהטבַא עשיגָאלָאכיסּפ איד ןופ רעהעטשרָאפ רעד ןעוועג זיא רע

 טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא ןוא ,1893 ןיא ָאנַאקיש ןיא ננולעטשסיוא-טלעוו

 .1900 רהָאֹי ןיא ןייארעפ ןעשינָאלָאכיסּפ ןעשינַאקירעמַא ןופ

 ןופ רעהַא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו רעניבַאר עניטכיוו איד ןופ רעטצעל רעד

 ; 1842 ,ןרַאגנוא ןיא .בעג) טוהָאק רעדנַאסקעלַא ןעוועג זיא ַאּפָארייא ברעמ

 ס'ןעמעוו ,טסילַאטנעירָא ןוא רעפַארגָאקיסקעל רעד ,(1894 קרָאי וינ ןיא .שעג

 928 טכַארברעפ טָאה רע ןעכלעוו ףיוא (1878--92 ,ןעיו) "םולשה ךורע"

 ןעזעיד רעביא קרעוו עטסעב סָאד רעטציא ְךָאנ ןיא ,ןעבעל ןייז ןופ רהֶאי

 טָאה רע ןעוו ןרָאװעג טקורדעג ןענייז רעדנעב רעיפ עטשרע איד .דנַאטשנעגעג

 -להוטש ןיא רעהירפ רעניבַאר ןעוועג זיא רע ואוו ,ןרַאננוא ןיא טנהָאװעג ךָאנ

 .(1880--84) ןײדרַאװפָארג ןיא רעטעּפש ןוא ןעכריקפניפ ןיא ןַאד ,גרובנעסייוו

 ,ַאקירעמַא ןיא טנהָאוװעג ןיוש טָאה רע ןעוו ןענעישרע ןענייז רעיפ עטצעל איד

 -יבַאר סלַא ןרָאװעג טלהעוועגסיוא זיא רע ןעוו 1885 ןיא ןעמוקעג זיא רע ואוו

 טנעקרענַא ךיילג זיא רע .קרָאי וינ ןופ דסח ישנא ןעשייגערגנָאק איד ןופ רענ

 -רעפ ןעוועג זיא ןוא ,רערהיפ רעוויטַאװרעסנָאק רעדנעטיידעב ַא סְלַא ןרָאװעג

 -ימעס עשיגָאלָאעהט עשידיא איד ןופ גנודנירג איד ןיא סיַארָאמ טימ ןעדנוב

 זיא רע .עינָאלָאדַָאהטעמ עשידומלת ןופ רָאסעּפָארּפ ןרָאװעג זיא רע ואוו ,ירַאנ

 דּפסה רעדָא עדער-ביול ַא ןעטימ ןיא ,1894 ץרעמ ןיא ןרָאװעג קנַארק גנולצולּפ

 ןעכָאװ עכילטע ןעברָאטשעג זיא ןוא ,הטושַאק טָאירטַאּפ ןעשירַאגנוא םעד ךָאנ
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 -ךוב ןיא ןעבענענסױרַא רהָאי ןעבלעז םעד ןיא טָאה עדניימעג ןייז .רעטעּפש

 טכַאמעג םהיא ךָאנ ןענייז סָאװ ןעגנורעלקרע עכילטנעפע ןוא םידּפסה איד םרָאפ

 ניצרעיפ-ןוא-רעיפ ןופ עצעזפיוא טעטלַאהטנע רעכלעוו ךוב רעטייווצ ַא .ןרָאװעג

 עש טימעס" ,טלעטיטעב ,ַאקירעמַא ןוא ַאּפָארייא ןופ עטרהעלעג עדנעטיידעב

 ןעבעגעגסיורַא זיא "טוהָאק רעדנַאסקעלַא .רד .ווער ןופ ןעקנעדנַא םוצ ןעידוטש

 .בעג) טוהָאק רעדנַאסקעלַא שדרָאשד ןהָאז ןייז ןופ (1897) ןילרעב ןיא ןרָאװעג

 עשידיא רעביא רעביירש ןוא ףַארגָאילביב רעד ,(1874 ,גרובנעסייו א ןיא

 .עדנעטשנעגעג

 ןיא ןעלהיפ טזָאלענ ךיוא ךיז טָאה עיסקָאדָאטרָא עשיסור עניטייצרַאפ איד

 ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז סע .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ ןעטימ ןיא קרָאי וינ

 -נאוונייא איד ןוא ,רעהירפ ןופ דנַאלסור ןופ ןעדיא ?הֶאצ עשביה ַא ַאקירעמַא

 ,1845 רהָאי םעד ךָאנ טרעסערגרעפ לעיפ ןרָאוװעג זיא ןעליוּפ-שיסור ןופ גנורעד

 שטָאח ,ןעליוּפ ןיא ןעטַאדלָאפ רַאפ ןעדיא ןעמהענ וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה ןעמ ןעוו

 זיב ןערעוו טניילענּפָא טעוו סָאד זַא טרעכיזרעפ טַאהעג ייז טָאה גנורעיגער איד

 .רענהָאװנייא ערעדנַא עלַא טימ עטכער עכיילג ןענעירק ןעלעוו ייז ןעוו טייצ רעד

 סלַא ןערעוו טנעכייצעב ןעק עכלעוו ַאקירעמַא ןיא ןעשייגערגנָאק עטשרע איד

 ,1892 ינוי ןעטרעיפ םעד קרָאי וינ ןיא ןרָאװעגנ טעדנירנעג זיא עשיסור ַא

 רעבָא ,ףלע ךָאנ ןענעירקענוצ לענש ךיז וצ ןעבָאה עכלעוו רעדעילגטימ ףלעווצ טימ

 -נוא ןעווענ ןענייז עכלעוו ןעדיא עשטייד עמורפ ןעוועג ןענייז ייז ןופ ענינייא

 -סדנַאל ערעייז ןופ עטסיימ איד עכלעוו וצ סנעשיינערגנָאק איד טימ ןעדעירפוצ

 רעמיצ ַא ןיא טנעװַאדעג ייז ןעבָאה גנַאפנָא ןיא (* טרעהעג ןעבָאה עטייל

 ןעבָאה ייז ןעכלעוו רַאפ ,טירטס דרַאיַאב 83 ןיא רָאלּפ ןעטסרעביוא םעד ףיוא

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןייטשנעטכיל .ב .טַאנָאמ ַא רַאלָאד טכַא טלהָאצעג

 ןוא ןזח רעד סקַאזייא .ש .ה ,ירעטערקעס רעד ןהכ .י ,טנעדיזערּפ רעדָא סנרּפ

 ; 1813 ,דנַאלסור ,שיטַאימעס ןיא .בענ ,? טדַאטשנעזייא) ש"א ףסוי םהרבא 'ר

 םענעי ןיא ַאקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו (1888 קרָאי וינ ןיא .שעג
 .טלַאהעג ַא ןהֶא בר רעד ןרָאװעג זיא ,ןדמל א ןעוועג זיא ןוא רהֶאי

 טירטס דרַאיַאב ןיא ץַאלּפ רעד זַא לענש ױזַא ןעסקַאװעג זיא עדניימעג איד
 ןעמ טָאה רהָאי ןעבלעז םעד ןופ רעבמעווָאנ ןיא ןוא ,ןיילק וצ ןרָאװעג דלַאב זיא

 דוד הדֹוהי ןופ ןעבעגעננָא טרעװ איז איו רעדעילגטימס עזעיד ןופ טסיל איד (+
 -ערגנַאק עשידיא עשינַאקירעמַאישיסור עטשרע איד ןופ עטכישעג" ןייז ןיא ןייטשנעזייא
 ןימינב :טגלָאפ איװ זיא 63--74 ןעטייז "סנעשיײקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטניינ ןיא ,"ןעשיינ
 עשוהי ,ׁשַא ףסוי םהרבא ,(גרובמַאה ןופ) ןימעשדנעב םהרבא ,ןַאמלעדימ הדוהי ,ןייטשנעטכיל
 והילא ,דלישהטָאר המלש ּךורב ,ןהכ ביל ,יקסַאל דוד ,םיוב אבא ,ןהכ לארשי ,ןײטשהטָאר
 ןופ) יַאװיל םהרבא ,ץרַאװש היבוט ,רענייר םהרבא ,(רפוס רעד) סּפיליפ לעווייפ ,ןייטשנירג
 ,(ןילרעב ןופ) קָאשט לאימחרי ,סקַאזייא ללה לאומש ,רעקצַאר לעבייל סירעה ןַאמייה (יקצַאר
 .רעדעילגטימ עלעניגירַא איד ןענייז ףלעווצ עטשרע איד .יַאװיל בקעי ןוא ?אפאר רָאדיזיא



 םעס{ס טצ (6464ט28/, 28112.

 ווָארטסַאי סוקרַאמ .רד

 םז תןגז:טט8 ,128{ץסוש
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 ןעכלעוו רַאפ ,סטירטס לַאנַאק ןוא םלע רענרָאק ,ץַאלּפ ןערעסערג ַא ןעגנודעג

 זיא ןעביוא שטָאח ,ךילטַאנָאמ רַאלָאד גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ טלהָאצענ טָאה ןעמ

 סקעז ןופ ףיולרעפ ןיא .רעלשיט רעדָא סרעטנעּפרַאק ןופ טַאטשקרעוװ ַא ןעוועג

 םעד ןעגנודעג טָאה ןעמ ןוא ,ןיילק וצ ןרָאװעג ךיוא ץַאלּפ רעזעיד זיא טַאנָאמ

 רעטנעס ןוא לרױּפ רענרָאק זיוה-סטכירעג ענעזעוועג ַא ןופ רָאלפ ןעטסרעביוא

 ,ןעשייגערגנָאק עשטייד ַא ןעוועג ךיוא עדייבעג עבלעז איד ןיא זיא סע .סטירטס

 יו םעדכָאנ ןוא קעװַא ןעטרָאד ןופ טייצ עצרוק ַא ןיא רעבָא זיא עכלעוו ,םהרבאתיב

 ףיוא טצעזעב ךיז ךיז טָאה ,קדצ ירעש ףיוא ןעמָאנ רהיא ןעטיבעגסיוא טָאה איז

 איז זיב ,לוש-טירטס-ירנעה איד סלַא טסואוועב ןרָאװעג זיא ןוא טירטס ירנעה

 לייהט ןערעכעה םעד ןיא ןעגָארטעגרעביא קירוצ רהָאי עגינייא טימ ךיז טָאה

 .טרָאטש ןופ

 ,שרדמה תיב ךַאפנייא ןעפורעג ךיז טָאה עכלעוו ןעשייגערגנָאק עשיסור איד

 ברה זיא טייצ רעזעיד ןיא ןוא ,רהָאי יירד טירטס ?ריוּפ ףיוא ןעבעילברעפ זיא

 רַאלָאד ייווצ ןופ טלַאהעג ַא טימ בר רענידנעטש סלַא ןרָאװעג טלהעוורע שא

 ףיוא שוריּפ ַא) "עשוהי ינבא" ןופ רבחמ רעד ,ןהכה קלַאפ עשוהי 'ר ןוא ,ךָאװ ַא

 ןיא .גנוניולעב ןהֶא תושרד ןעטלַאהעג טּפָא טָאה (1800 ,קרָאי וינ ,תובא יקרּפ

 ,ןַאמלעדימ הדוהי ןוא שא ברה ןעשיווצ הקולחמ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ רענעי

 רעד .טחוש א ןופ גנונעקרענַא איד רעביא ,ןדמל א ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו

 -ייא ןופ ןעטעטירָאטיױא ןופ ננודיישטנע איד ןענעקרענַא טלָאװעגנ טינ טָאה בר

 -ייגערגנָאק איד ןיא גנוטלַאּפש עטשרע איד וצ טרהיפעג טָאה סעזעיד ןוא ,ַאּפָאר

 ןערעדנוזעב ַא טכַאמעג ןוא קעװַא ןענייז רעגנייהנַא ענייז ןוא ןַאמלעדימ .ןעש

 -יינערגנָאק איד ןרָאװעג רעטעּפש זיא סע עכלעוו ןופ ,טירטס דרַאיַאב ףיוא ןינמ

 רהיא רעטציא טָאה עכלעוו (1802 טריזינַאגרָא ,רעירַאװלַאק) לארשי ינב ןעש

 | .טירטס קייּפ ףיוא לוש

 -ענ זיא רעכלעוו ,טרַאה ןהַאשד ןעמָאנ םעד טימ דיא רעשיזענוטרָאּפ ַא

 טַאהעג טָאה רע ןעוו שידק ןענָאז וצ טירטס לריוּפ ןופ ?הוש איד ןיא ןעמוק

 ,ירָאבנעד ןיא .בעג) ןָאפמיס ןָאסמַאס דניירפ ןייז טסולפנייאעב טָאה ,טייצרהָאי

 -סָאה יניס טנוַאמ ןופ רעדנירג םעד ,(1897 קרָאי וינ ןיא .שענ ; 1780 ,.נָאק

 רעד ןעוועג זיא עמוס עזעיד .רַאלָאד דנעזיוט יירד הבדנ ַא ןעבעג וצ רהיא ,לַאטיּפ

 ,עכריק ַא טפיוקענּפָא טָאה ןעמ ןעכלעוו טימ דנָאפ םעד ןופ ?ייהט רעטסערג

 תיבה תכנח רעד .,לוש ַא ןיא טלעדנַאוװרעּפ רהיא ןוא ,טירטס ןעללַא 78 רעמונ

 -נײהנַא ס'בר םעד ןעשיווצ תוקולחמ עיינ .1896 ינוי ןיא ןעדנופעגטַאטש טָאה

 עטייווצ ַא וצ ךָאנרעד ןוא טּפשמ ַא וצ טרהיפעג ןעבָאה עטמַאעב איד .ןוא רעג

 -נַא ענייז ןופ גיצנַאװצ-ןוא-יירד ןוא שא ברה זיא לָאמ סעזעיד ; גנוטלַאּפש

 עכלעוו ןעשייגערגנָאק עיינ ַא טעדנירגעג ןעבָאה ייז ןוא ןעטערטעגסױרַא רעגנייה

 -שרע רהיא .(1889 טסוגיוא) לודנה שרדמה תיב ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ןעבָאה ייז
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 רענרָאק טסעוו-הטוַאס םעד ףיוא ,טירטס הטייסרָאפ ףיוא ןעוועג זיא ץַאלּפ רעט

 איד ןופ טנעדיזערּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא קָאשט ירנעה .טירטס דנערג ןופ

 ןוא ןזח רעד ןהכ ?ארשי ,ירעטערקעס רעד ןעוולַאס ריאמ ,ןעשייגערגנָאק עיינ

 ,רָאטקעלַאק ןוא שמש רעד רעיימ ןתנ

 שא ףסוי םהרבא 'ר טָאה נעירק-רענריב ןופ גנַאפנָא ןופ טייצ רעד ןיא

 םהיא זיא סע ןוא ,ןַאמסטפעשענ ַא ןרָאװעג זיא ןוא תונבר איד ןעבענעגפיוא

 עטסערג איד ןופ ןעוועג רע זיא ןערהָאי ענעי ןיא .טוג ןעגנַאגעג רהָאי עכילטע

 .טנעריזערּפ רהיא ןעוועג טייצ עצרוק ַא רַאפ ךיוא זיא ןוא ,לוש איד ראפ םיבדנמ

 -יוא ןוא ,תונבר איד וצ טרהעקענמוא ךיז טָאה ןוא םערָא ןרָאװעג זיא רע רעבָא

 טימ לעדנַאה םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו 1876 ןיא טייצ עצרוק ַא רעס

 טאר עהנייסענ ןַײז .טױט ןייו ןיב בר א ןעבעילבענ רע .זיא ,ןייוו .ע'רשּכ

 דנערג ןוא ןָאטנילק רענרָאק ףיוא טירטס הטייסרָאפ ןופ ןעניוצעגרעביא ךיז

 ,טירטס ווָאלדול 09 ןיא לוש עיינ רהיא ןיא ןעטרָאד ןופ ןוא ,1868 ןיא טירטס

 טפיוקרעפ זיא לוש עזעיד .1879 רעבמעטּפעס ןיא ןרָאװעג גיטרעפ זיא עכלעוו

 -עמ עסיורג איד טפיוקענּפָא טָאה ןעשיינערגנָאק איד ןעוו 1885 ןיא ןרָאװעג

 תיב רעד סלַא טסואוועב זיא עכלעוו ,טירטס קלָאפרָאנ ףיוא עכריק עשיטסידָאהט

 .טרעדנוהרהָאי לעטרעיפ ַא איוו רהעמ טייז קרָאי וינ ןופ לודנה שרדמה

 -טימ ?הָאצ ןיא ןוא םוהטכייר ןיא ןעסקַאװעג זיא עכלעוו עדניימעג עזעיד

 1870 ןיא .ןפוא ןעשיסקָאדָאטרָא טכע ןַא ףיוא טלעקיווטנע ךיז טָאה רעדעילג

 -עב ַא .חסּפ ףיוא תוצמ ערשכ ןעקַאב ןופ םעטסיס ַא טרהיפעגנייא איז טָאה

 ןעגרָאזרעפ וצ ןרָאװעג טלעטשעגנָא זיא ,סירעה לימעל רשא ,טחוש רערעדנוז

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא תוינשמ הרבח א .שיילפ ערשכ טימ רעדעילגטימ איד

 וצ ס"ש הרבח ַא ןרָאװעג ןעפַאשעג זיא 1874 ןיא ןוא ,רהָאי ןעבלעז םעד ןיא

 ןעוועג ןענייז רעדנירג איד .בירעמ ּךָאנ דנעבַא ןעדעי ארמנ טַאלב ַא ןענרעל

 ; 1855 ,ןעלױּפ-שיסור ,ץירעזעמ ןיא .בעג) ןייטשנעזייא דוד הדוהי ןוא שא ברה

 טעמכ ןוא ,רעבעגסיורא ןוא רָאטקַאדער רעד רעטציא זיא רעכלעוו ,(1872 .קעג
 ."לארשי רצוא" עידעּפָאלקיצנע עגיד'שדוק ןושל איד ןופ ,רעסַאפרעפ רעד

 -ינַאגרָא טינ ןוא עטקעריד עלעיפ ןָאהטעג ךיוא טָאה ןעשייגערגנַאק איד

 תוילע ייב ןענעירק טנעלפ ןעמ סָאװ תובדנ ךרוד סנעטפיימ ,טײברַא הקדצ עטריז

 -עוו ןעפלָאהעג ןעגעלפ ןעטנַארגימיא ןוא םיחרוא עמערָא .בוט םוי ןוא תבש

 םיתבש ףיוא םייהַא ןעמהענ טּפָא ייז ןענעלפ רעדעילנטימ ערעכייר איד ןוא ,ןער

 ,סרעלדעּפ ןערעוו וצ ןערעוו ןעפלָאהעגסיוא ןעגעלפ עכנַאמ .םיבוט םימי רעדָא

 וצ איוו ןעזייוו ייז ןוא ןהעגטימ גנַאפנָא ןיא רַאגָאז ייז טימ טנעלפ ןעמ ןוא

 ןענעלפ ?ארשי ץרא רַאפ תובדנ עלעיצעּפש .הרוחס ערעייז ןעפיוקרעפ ןעריבורּפ

 -גייק טָאה טַאהטלהָאװ ןופ טײברַא איד רעבָא .טייצ וצ טייצ ןופ ןערעוו ןעבעגעג
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 לוש ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא איד ,טײברַא עזעינילער איד טלעקנודרעפ טינ לָאמ

 רַאפ ןעכַאזרוא-טּפיוה איד ןופ ענייא זיא סעכלעוו ,רקיע רעד ןעבעילבעג ןענייז

 -ַאכ ןעשיסקָאדָאטרָא ןעטכע רעייז ייב ןעביילב סנעשייגערגנָאק עכלעזַא סָאװ

 -ענָאיסעּפָארּפ ַא ןעמונעג איז טָאה רעכייר ןרָאװעגנ זיא לוש איד ןעוו .רעטקַאר

 החמש ןעוועג זיא רעגלָאפכַאנ ןייז ןוא ,(1877) ןַאמרעבָא הדוהי ,ןזח ןעל

 ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה סנעשייגערגנָאק עסיורג ערעדנַא .1880 ןיא ןָאסלימַאס

 -עג זיא גנורעקלעפעב עשידיא איד ואוו דייס טסיא רעד ףיוא ןעסקַאוװ-וצפיוא

 ןעבעל-עדניימעג ןופ גנולקיווטנע ערעטייוו איד רעבָא ;לענש רהעז ןעסקַאװ

 .עדָאירעּפ ערעטעּפש ַא וצ טרעהעג
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 ןיא ןעמהַאנסיוא ןעגעג טייקגיטיירטש איד .קשמד ןיא גנושימניירא
 .ץייווש רעד |

 ןופ ןעדיא איד עכלעוו ייב טייהנעגעלעג עטשרע איד ;קשמד ןופ םד תלילע איד
 -רעפ רַאפ ןעמהענוצנָא ךיז גנוריגער רעייז ןעטעבעג ןעבָאה סטייטס דעטמיינוי

 וצ ןָאיצקורטסניא ס'הטייסרָאפ ןהַאשד -- דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ןעדיא עטגלָאפ

 זיא שנואוו רעזעיד ןעכלעוו ן'יא ,ייקריט ןיא רעטערטרעפ ןעשינַאקירעמַא םעד
 ןַא -- טקירדעגסיוא םהיא ןעבָאה ןעדיא איד רעדייא ךָאנ ןרָאװעג טליפרע

 שנואוו םעד ןעגעג ,ץייוש רעד טימ גַארטרעּפ ַא ןיא ןעדיא ןעגעג עמהַאנסיוא

 ַא ןופ לַאפ רעד -- רעטסבעוו לעינעד ןוא יעלק ירנעה ,רָאמליפ טנעדי זערּפ ןופ

 ןָאוצַאטיגַא -- גרובנעיינ רעדָא לעטַאשיינ ןיא רעגריב ןעשינַאקירעמַא-שידיא

 גַארטרעּפ םעד ןעגעג ןעטפירשקנעד ןוא ןעגנולמַאזרעפ-ןעסַאמ ,ןעגנוטייצ ןיא

 ןוא ,גנורעלקרע עלָאפסקורדסיוא ס'ןענעקויב טנעדיזערּפ -- ץייווש רעד טימ

 סַאולע ןופ ןעדיא איד ןעגעוו יעפ ןעטדנַאזעג ןופ "עטָאנ עשיטילעַארזיא" איד

 ןעגעירק ץייווש רעד ןופ ןעדיא איד ןעוו טרעפטנערעפ טרעוו עגַארּפ איד --

 .עטכער עכיילג

 טימ ןעטייקגיריווש ןופ יירפ ןעוועג ןענייז סטייטס דעטיינוי ןופ ןעדיא איד

 עכילרעניא ערעדנָאזעב ענייק טָאהעגנ טינ ךיוא ןעבָאה ןוא טלעוװ-ןעסיוא איד

 טלעדנַאהעב טרעוו עכלעוו גנוטײרּפשסיױא ןופ עדָאירעּפ רעד ןיא ןעמעלבָארּפ

 גנוריגער רעזנוא ןעשיווצ ךַאמּפָא םעד ןופ טַאטלוזער רעד .ל?ייהט ןעזעיד ןיא

 עטכער איד ןעכלעוו ןיא ,1832 ןיא ןרָאװעגנ ןעסָאלשעג זיא סָאװ דנַאלסור ןוא

 -נידעב עבלעז איד רעטנוא דנַאלסור ןיא ןעמוקוצניירא ןעדיא עשינַאקירעמַא ןופ

 -סיוא ױזַא ןרָאװעג טנערָאװעב טינ ןענייז ,רענַאקירעמַא ערעדנַא איו ןעגנוג

 ױזַא זיא סָאװ גנוריגער ַא ןופ לַאפ םעד ןיא גיטיינ ןעוועג זיא סע איוו ךילקירד

 ַא זיב ןרָאװעג טלהיפרעד טינ זיא ,עשיסור איד איוו ןעדיא וצ ךילדניירפנוא

 ןעהעזרעפ ַא וצ רהעמ ןערעוו ןעבעירשרעפ פרַאד סָאד ןוא ,רעטעּפש טייצ עגנַאל

 ,דנַאלסור ןיא ןעגעירק ןעדיא סָאװ גנולדנַאהעב איד ןעגעוו טייהנעסיוונוא וצ ןוא

 -יישטנע עלַאקַאל עניטסניגנוא עגינייא .טייקגיסעלכַאנ עניליווהטומ וצ איוו
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 איד ןעטערטרעביא ןופ עלעפ ןיא סנעטסיימ ,ןעדיא סלַא ןעדיא ןעגעג ןעגנוד

 טכירעג ןיא ןעמוק וצ רוטּפ ןייז וצ ןעגנורעדָאפ ןופ רעדָא ,ץעזעג-סגַאטנָאז

 .קורדנייא ןעכילצרעמש רהעמ ַא טכַאמעג ךילקילבנעגיוא ןעבָאה (?*תבש םוא

 ערעטעּפש לעיפ ַא זיב טפרַאשרעפ ןרָאװעג טינ ךיוא זיא עגַארפ עזעיד רעבָא

 -רֶא עמערָא עסיורג טימ ןעדניימעג ןעסקַאוװעגפױא ןענייז סע ןעוו ,עדָאירעּפ

 ןעהור וצ טייקגיריווש עשימָאנָאקע ןַא זיא סע ןעמעוו רַאפ ,ןעסַאמ עשיסקָארָאט

 רעכיוה ַא סָאװ םעד ןענעג טסעטָארּפ רעכילטנעגעלעג ַא .ךָאו ןיא געט ייווצ

 רעגריב ערעדנַא דנַאל ןיא ָאד ןענייז סע זַא ןעסעגרעפ ךיז טנעלפ רעטמַאעב

 ןופ ןענָאיצַאמַאלקָארּפ ןיא ןעמוקרָאפ לָאמַא טגעלפ סע איוו ,עכילטסירק איוו

 לַאפ ַאזַא ןעגעוו ץנעדנָאּפסעררָאק ס'לַאהטנעיליל .רד העז) ,גָאט-סגנוגַאזקנַאד

 איד ןופ דנַאב ןעטנהעציירד ןיא ,ָאייהָא ןופ סיישט .ּפ ןָאמלַאס רָאנרעװַאנ טימ

 ןעדיא ייב ןערעוו ןעסעגרעפ לענש טגעלפ ,(80--86 ןעטייז ,"סנעשייקילבָאּפ"

 טכַאמעגכרוד ןוא טכַאזרוארעפ ןעבָאה ןעדיא איד .ןעטסירק ייב איוו טוג ױזַא

 -טנע ןופ טיײברַא איד וצ ןעגָארטעגייב ןעבָאה ייז ,ןעטייקגיריווש גינעוו רהעז

 ןוא ןיילַא ךיז ןעטיירעברָאפ ןעפלָאהעג טימרעד ןעבָאה ןוא ,דנַאל םעד ןעלקיוו

 ןעטנַארגימיא עשיריא ןופ סולפוצ ןעסיורג םעד רַאפ גנורעקלעפעב עניימעגלַא איד

 .ערָאירעּפ ענידנעמוק איד ןיא

 וצ ךיז טעטיירעברָאפ ןעוועג רעבירעד ןענייז ַאקירעמַא ןופ ןעדיא איד

 וצ ַאּפָארייא ברעמ ןופ רעדנעל איד ןופ ןעדיא איד טימ ןעמַאזוצ ןענילייהטעב

 -ניירא עשיטַאמָאלּפיד ןעכַאזרוארעפ וצ ןוא עיהטַאּפמיס עניימעגלַא ןעקעוורע

 עכלעוו קשמד ןופ ןעדיא עכילקילננוא ןהעציירד איד ןופ לַאפ םעד ןיא גנושימ

 טייקטייוו איד .1840 ןופ לובלב-טולב םעד בעילוצ ןרָאװעג טנינייּפעגנ ןענייז

 -רעפ עלענש ןופ ןעלטימ עגיטציא איד ןופ טייהנעזעובַא איד ןוא ץַאלּפ םעד ןופ

 ןופ ןעדיא איד זַא טכַאזרוארעפ טָאה -- הףַארגעלעט רעד איו -- ןעגנודניב

 ,עשיאייּפָארייא איד איוו רעטעּפש טײברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ַאקירעמַא

 -ינער עשיאייּפָארייא איד ןעוו ןעמוקעג זיא ןענַאד ןופ גנושימניירא איד ןוא

 ךיירקנַארפ ןופ ןעדיא עטסכיירסולפנייא איד ןופ גנודנעוורעפ איד ףיוא ,ןעגנור

 .ןעטסגיטיינ םַא ןעוועג זיא סָאװ עפליה איד ןעבעגעג ןיוש ןעבָאה ,דנַאלגנע ןוא

 ןוא ,ןעמונעג םעד ןעגעוו ןעבָאה ןעדיא ענעיה עכלעוו עטירש איד ןעבָאה ךָאד

 טנעריזערּפ רעטנוא גנוריגער עשינַאקירעמַא איד ןופ גנולדנַאה עלעבָאנ איד

 ןוא ,הטרעוו ןעשירָאטסיה ןעכילקריוו ַא (1782--1802) ןערויב ןעוו ןיטרַאמ

 ןעט12 ןיא ,םיטּפשמ עשינַאקירעמַא:שידיא רעביא ץאזפיוא ס'גרעבנעדירפ .מ .א העז (*

 .רעטייוו ןוא 87 עטײז "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 200

 סָאד (*.טסָאי רעקירָאטסיה ןעשידיא םעד ןופ ןרָאװעג טעטכַארטעב ױזַא ןענייז

 ןיילא ךיז ןעבָאה ַאקירעמַא ןופ ןעדיא איד סָאװ לָאמ רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 -ער איד ןעריסערעטניארעפ וצ טקריוועגסיוא ןעבָאה ןוא טריסערעטניארעפ

 .טלעוו רעד ןופ ?ייהט רעדנַא ןַא ןיא ןעדיא עדנעדייל ןופ לַאזקיש םעד ןיא גנוריג

 םעניימעגלַא םעד ןופ גנודליבסיוא איד ןיא טנילייהטעב טימרעד ךיז ןעבָאה ייז

 םעד ןעכיורבעג ןופ עבָארּפ עטשרע איד ןיא ןוא ,טייהנייא ןופ להיפעג ןעשידיא

 -ניטכיוו איד .לָאמַא טימ רעדנעל עכילטע ןופ סולפנייא ןעשידיא םעניימעגלא

 איד טניטכערעב טָאה גנוגידלושעב-טולב ענעי ןיא גנושימניירא איד ןופ טייק

 זַא ןעגָאז ןעמ ןעק טכיזניה עסיוועג ַא ןיא" זַא ,סבָאקיישד .רמ ןופ גנוטּפיוהעב

 ןופ עטכישעג-קשמר איד טימ ןֶא ךיז טביוה עירָאטסיה עשידיא ענרעדָאמ איד

 ןעדיא עטריּפיצנַאמע רעדנעל ענינייא ןיא ןעוועג ןַאד ןיוש ןענייז סע .0

 ןעגעג טסעטָארּפ ןעכילטנעפע ןַא טימ ןעמוקוצסיורַא טגַאװעג ןעבָאה עכלעוו

 -רעפ טנעקעג ךיוא ןעבָאה עכלעוו ןוא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןעדיא ףיוא תוחיצר

 ץיטָאנ עלעיציפָא ןעמהענ ןעלָאז ייז ןעגנורינער עטריזיליוויצ ןעריסערעטניא

 ערעהירפ ןיא טסואוועבנוא ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא סָאװ סָאװטע --- לַאפ ַאזַא ןופ

 -ענ טינ רָאג וליפא טייז רהיא ןופ טָאה גנורעינער עשינַאקירעמַא איד .ןעטייצ

 איד ןופ רעפּפָא איד ןעגעוו טעדנעוועג רהיא וצ ךיז ןעבָאה ןעדיא איד זיב טרַאװ

 -ניא טקישעג גנונכער ענעגייא רהיא ףיוא טָאה איז ; טײקמַאזיורג עשירַאברַאב

 ןעלָאז ייז ןעטּפינע ןיא ןוא ייקריט ןיא רעטערטרעפ ערהיא וצ ןענָאיצקורטס

 .ןעדיא עכילקילננוא איד רַאפ ןענעק ייז סָאװ סעלַא ןָאהט

 ןעגינייארעפ וצ ךיז קעווצ םעד רַאפ" ןעדיא ןופ גנולמַאזרעפ עטשרע איד

 -הענ וצ ןוא ,קשמד ןופ רעדעירב ערעייז רַאפ עיהטַאּפמיס ןופ קורדסיוא ןַא ןיא

 ייז רַאפ ןענעירק וצ ניטיינ רַאפ ןעניפעג טעװ ןעמ איוו עטירש עכלעזַא ןעמ

 וינ ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהענּפָא זיא "טייקגיטכערעג עשיאייטרַאּפנוא ןוא עכיילג

 ףיוא זיא סָאװ ןָאיצולָאזער ַא טימ ףעירב ַא .1840 טסוגיױא ןעט19 םעד קרָאי

 -יזערּפ וצ ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא גנולמַאזרעפ רענעי

 םעד ןעגעירקעג טָאה ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,טסוגיוא ןעט24 םעד ןערויב ןעוו טנעד

 : רעפטנע ןעדנעגלָאפ
 .1840 טסוגיוא ןעט96 ,ןָאטגנישַאוװ

 ,סאסייס .שד רָאדָאעהט ןוא ,רעדנעציזרָאפ ,טדעישרוק .ב .שד ןעררעה איד וצ

 .רעטערקעס

 טנעמטרַאּפעד ןעזעיד וצ טלעטשעגוצ טָאה טנעדיוערּפ רעד -- :ןעמלעטנעשד

 .800--68 ןעטייז ,דנַאב רעטייוצ "ןעטילעַארזיא רעד עטכישעג ערעיינ" ס'טסָאי העז (*

 ,1840 ןיא ןעדיא איד ןופ ןעגנוגלַאֿפרעפ איד רעביא ץַאזפיוא ס'לעיקעזע בָאקיישד ךיוא העז

 איד" ,סבָאקיישד ףעסַאשד ןוא ,111--49 ןעטייז "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטכַא ןיא

 .119--28 ןעטיײז 10 דנַאב ןיא ,"ַאקירעמַא ןופ ןעדיא איד ןוא 1840 ןופ עטכישעגיקשמד
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 ןָאיצולָאזער עדנעגעילנייא איד טימ טַאנָאמ ןעזעיד ןופ ןעט94 םעד ןופ ףעירב רעייא

 ןעטילעַארזיא ןופ גנולמַאזרעפ ַא ףיוא גימיטשניִוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עכלעוו
 וצ ךיז קעווצ םעד םימ ןרָאוװעג ןעטלַאהעגּפָא זיא עכלעוו ,קרָאי וינ טדָאטש רעד ןופ
 -רעפ איד ןופ דנַאטשנעגעג םעד ןעגעוו ןעלהיפעג ןופ קורדסווא ןַא ןיא ןעגינייארעפ
 ךיא בָאה להעפעב ס'טנעדיזערּפ םעד ףיוא .קשמד ןיא רעדעירב עועייז ןופ גנוגלָאֿפ
 ןעטרָאד ןענייז עכלעוו ןענעצס עדנעסיירצרעה איד זַא ,ןעסיוו ןעזָאל וצ ךייא ערהע איד
 טנעדיזערּפ ןופ טייקמַאזקרעמפיוא איד וצ טכַארבעג ןרָאוװעג ןיוש ןענייז ןעמוקעגרָאפ
 זיא ןופרעד א ןיא ןוא ,ץַאלּפ םענעי ןיא לוסנָאק רעזנוא ןופ טפירשוצ ַא ךרוד
 לוסנָאק רעזנוא וצ ןרָאװעג ןעבעירשעג ךילקילבנעגיוא ןענָאיצקורטסניא ןופ ףעירב ַא
 .עיּפָאק ַא וצ רעטציא ךייא קיש ךיא עכלעוו ןופ ,ןעירדנַאסקעלַא ןיא

 ןעגעירקעג לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רעטערטרעפ רעזנוא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 עשידיא עטגלָאפרעפ ןוא עטקירדרעטנוא איד רַאפ ןעמהעננָא ךיז לָאז רע להעפעב ַא
 ערעזנוא ןופ עכנַאמ ןופ עטדנַאוװרעפ איד ,עירעּפמיא עי נָא איד ןיא עסַאר
 רעכלעוו דנַאטשנעגעג רעצנַאג רעד ןוא ,רעגריב עשיטָאירטַאּפ טסכעה ןוא עטסעהטרעוו
 -בולשנעמ ןוא טייקגיטכערעג ןופ ןעלהיפעג עניײמעגלַא איד וצ קרַאטש יוזַא טרילעּפַא
 ןוא עיגרענע ןייז ןעצונעב לָאז רע ןרָאװעג טרידנעמָאקער טסנרע םהיא זיא טייק
 .ןָאהט וצ סָאװטע םעד ןעגעוו גנונעכערסיוא

 ,לָאפסגנוטכַאכָאה

 ,רענעיד רעמַאזרָאהעג רעיוא

 .הטייסרָאּפ ןהַאשד

 רעטסינימ ןעשידנעלסיוא רעדָא טייטס ווֶא ירעטערקעס ןופ ףעירב רעד

 ןיא טנָאמרעד זיא רעכלעוו ,לוסנָאק םעד וצ (1780--1841) הטייסרָאפ ןהַאשד

 : טגלָאפ איוו ןעוועג זיא טפירשוצ רעזעיד

 .1840 ,טסוגיוא ןעט14 ,ןָאטגנישַאוװ

 ,.קסע ,ןָאדדילג ןהַאשד

 .ןעטּפיגע ,ןעירדנַאסקעלַא ןיא לוסנָאק סטייטס דעטיינוי

 ןופ קלָאפ סָאד טָאה יא א עטריזיליויצ עלַא טימ ןעמַאזוצ -- :רעס
 עכלעוו ןיא ןעכערב עכיליישבַא איד ןופ ןעצעזטנע טימ טרעהעג סטויטס דעטיינוו

 ייז עכלעוו ןופ 4 איד ןופ ןוא ,קשמד ןופ ןעדיא איד טגידלושעב ןעמ

 ןעכילטנעפע םעד ןיא ךיו טגילייהטעב טנעדיזערּפ רעד .רעפּפָא איד ןרָאוװעג ןענייז

 -וא ןייז ןעקירדוצסיוא ןעטלַאהטנע טינ ךיז ןעק רע ןוא ןעלהיפעג ןופ קורדסיוא
 ןעטפיוהעב טייצ עי רעזעיד ןיא לָאז ןעמ זַא ץרעמש ןוא גנושַאררעב

 -נוא עכלעזַא טימ ךיז טצונעב טלעוו עזעיגילער איד ןופ לייהט רעכלעוו דנעגריא זַא

 ןערעוו טעדנעװעגנָא טא ןעלטימ עשירַאברַאב עכלעזַא סָאד ןוא ,קיטקַארּפ עכילריטַאנ
 ויז ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ןעגנוגידלושעבכ איד ףיוא ןייז וצ הדומ ךיז ןעגניווצ וצ ייז

 עטייל עכילקולגנוא עזעיד טגידלושעב ןעמ עבלעוו ןיא ןעכערברעפ איד .ןעפרָאוװעגפיורַא

 עטרעלקעגפיוא רעגינעוו ןיא טגעלפ ןעמ עבלעוו ןעגנוגידלושעב וצ ךילנהע רהעז עמ
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 ןעסערּפוצסיורַא רעדָא ןעגנוגלָאפרעפ עשיטַאנַאפ רַאפ ץורית ַא סלַא ןעכיורבעג ןעטיוצ

 עדַארג רעטצ'א ןענייז ייז זַא טנייש סע ןוא שלַאפ ןעוועג סלָאמַאד ןענייז ייז .דלעג

 .טעדנירגעבנוא יוזַא
 -ניירטשנָא איד ,טייהנעדעירפוצ עטפַאהבעל טימ טעטכַאבָאעב טָאה טנעדיזערּפ רע

 ןערעטכיילרעפ וצ רעדָא ןעקירדרעטנוא וצ ןעגנורעיגער עכילטסירק עגיניוא ןופ גנוג

 רע סָאװ ןופרעד ןעדעירפוצ טסכעה זיא רע ןוא ןעגנוריסַאּפ עטפַאהרעדיוש עזעיד
 ןעלעוו רהעז טלָאװ רע .ךיירגלָאפרע עזייוולייהט ןעוועג ןענייז ייז זַא ןערהַאפרע זיא

 דעטיינוי ןופ גנוריגער איד ןופ גנודנעוורעפ ןוא עיהטַאּפמיס עגיטעהט איד זַא
 רע ןוא ,קעווצ ןעגיטעהטלהָאוו ַאוַא ןופ ןערעוו ןעטלַאהעגקירוצ טינ לָאז סטייטס

 ,ןעכיורבעג טלָאז רהיא ןענָאיצקורטסניא ןעבעג וצ ךייא ןעליופעב רעבירעד רימ טָאה

 ןעכולדניירפ ַא ףיוא ןעגנוגניירטשנָא עלַא ,ןרעדָאפ סע טעוו טייהנעגעלעג איד ביוא

 ,רעטקַארַאכ ןעלעיציפָא רעייא טימ ןוא טפנונרעפ טימ גנַאלקנייא ןיא ןענייז סָאװ ,ןפוא

 ןעטסנוג וצ ןערעוו טכיורבעג ןעלָאז טייקכולשנעמ ןוא טייקגיטכערעג זַא קעווצ םעד וצ
 ערעזנוא וצ טכיירגרעד טָאה יירשעג-העוו רעייז סָאװ עטייל עטגלָאפרעפ עזעיד ןופ

 ,רעס ,ןיב ךיא .סענערב
 ,רענעיד רעמַאזרָאהעג רעייא

 .הטייסרָאפ ןהַאשד

 רעטרָאּפ דיווייד וצ ןרָאװעג טריסערדַא זיא ףעירב רעדנעגלָאפ רעד
 (רעטרָאּפ .ד דיווייד לַארימדַא ןעסיורג ןופ רעטָאפ רעד ; 1780--1843)

 : ייקריט ןיא סטייטס דעטיינוי ןופ רעטדנַאזעג רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו

 .טנעמטרַאּפעד-סטאַָאטש

 .1840 ,טסוגיוא רעט17 ,ןָאטגנישַאוװ

 .קסע ,רעטרָאּפ דיווייד

 טנעדיזערּפ רעד טָאה סטייטפ דעטיינוי ןופ קלָאפ םעד טימ ןעמַאזוצ-- :רעס
 עכיליישבַא איד ץרעמש ןוא גנושַאררעביא ןופ ןעלהיפעג עפעיט טימ ןערהַאפרע

 ןוא קשמד ןופ ןעדיא איד ןעגעג ןרָאװעג ןעגנַאגעב ןענייז סָאװ ןעטיײקמַאיזורג

 איד וצ ךילנהע רהעו ןענייז עכלעוו םילובלב עגינניזנוא ןופ עגלָאפ ַא סלַא ,סעדָאהר
 -וורסיוא סלַא ןערעוו טעדנעוועגנָא ,ןעטייצ עטרעלקעגפיוא רעגינעוו ןיא ,ןעגעלפ סָאװ

 איד איוו יוזַא .עטייל עכילקילגנוא עזעיד ןעביורעב וצ ןוא ןעגלָאפרעפ וצ ןעד
 ןוא ,ןעצניוװָארּפ עשינ'דמחמ ןיא זיא ןעגנוריסַאּפ עשירַאברַאב עזעיד ןופ ענעצס

 ,רעדנעל-חרזמ איד ןיא רָאפ טפָא ןעמוק ןעגנולדנַאה עכילשנעמנוא עכלעזַא איוו יוזַא

 ןַאהט טלָאז רהיא ןָאיצקורטסניא ןעבעג וצ ךייא ןעסייהעג רימ טנעדיזערּפ רעד טָאה
 ,טייהָאה עכילרעזייק ןייז ןופ גנורעיגער איד טימ טכַאמ רעיוא ןיא טגעיל סָאװ סלַא

 סָאד איוו טייוו יוזַא ,רעטערטרעפ סלַא טקישעג טייז רהיא ןעמעוו וצ ,ןַאטלזס םעד
 ,רעטקַארַאכ ןעשיטַאמָאלּפיד רעייא טימ ןוא סינעהעזנייא רעייא טימ ןעמיטש טעוו
 איד עכלעוו ןופ -- ןעטַאהטיטלַאװעג עזעיד ןרעטכיילרעפ וצ רעדָא ןרעדניהרעפ וצ

 .ןרעדיושפיוא לָאז טלעוו עטריויליוויצ עצנַאג איד זַא טכַאמעג ןעבָאה ןעגנוביירשעב
 םעד ןעגעג גנוגניירטשנָא עכילדניירפנעשנעמ ערעייא ןעדנעוונָא רהיא טלָאז סרעדנָאזעב
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 ַא ףיוא ןייז הדומ לָאז רע םענייא ןעגניווצ וצ לעטימ ַא סלַא גנוגינויּפ ןופ ךיורבעג

 ןופ זַא טקנייד טנעדיוערּפ רעד .ףיֹורַא םהיא ףיוא טפרַאו ןעמ סָאװ גנוגידלושעב

 טימ ןוא דנעסַאּפ יוזַא ןעמוק טינ ןעגנובערטש עגיהטימסיורג עכלעזַא ןענעק םענייק

 ערהיא סָאװ טכַאמ עכילדניירפ ַא ןופ רעטערטרעפ םעד ןופ איוו קורדנייא ןעטוג ַאזַא

 ןופ רעגנייהנַא איד ךיילג ןעלעטש ןענָאיצוטיטסניא עכילרעגריב ןוא עשיטילָאּפ

 ויז םרָאפ עכלעוו ןיא רעדָא ןעביולג ייז סָאװ ןיא סיוא טינ טכַאמ סע ,ןענָאיגילער עלַא

 ,רענ'דמחמ ןעשיווצ דיישרעטנוא ןייק טנעקרענַא עכלעוו ןוא ,טָאג וצ הלפת ןעוהט

 ,גַארטּפיוא ןעזעיד גידנערהיפכרוד ,ןעמוקסיוא ךייא טעוװו סע ביוא .טסירק ןוא דיא

 עכיוה עשיקריט איד ןופ םענייא וצ ןעדייר וצ דנעסַאּפ רעדָא גיטיינ רַאפ ןעניפעג וצ

 רעזנוא ןופ קיטסירעטקַארַאכ ערעדנוזעב עזעיד ףיוא ןעזייװנָא רהיא טלָאז ,עטמַאעב
 ןעדנעוורעפ ךיז טלָאז רהיא זַא דנעסַאּפ ךילמיהטנעגייא סע טכַאמ עכלעוו גנוריגער

 ערעייז סָאװ עסַאר עטגלָאפרעפ ןוא עטקירדרעטנוא איד ןופ ןעטסנוג וצ ךילדניירפ

 .רעגריב עשיטָאירטַאּפ טסכעה ןוא עטסעהטרעוו ערעזנוא ןעשיווצ ךיז ןעניפעג רעדילגטימ
 םַאוהטַאר רַאפ טינ סע ךיא טלַאה טנעדיזערּפ ןופ שנואוו םעד ךייא וצ גידנעבעגרעביא

 רעבָא ,ןעטייהלעצנייא ןעגעוו ןענָאיצקורטסניא עכילקירדסיוא רהעמ ןעבעג וצ ךייא

 ַא ןעגעוו גיטכיר ןעלדנַאה וצ טכיזנייא ןוא רעפייא רעייא ףיוא ךיז זָאלרעפ ךיא

 טייקגיטכערעג ןופ ןעלהיפעג עניײמעגלַא איד וצ קרַאטש יוזַא טרילעּפַא סָאװ דנַאטשנעגעג

 .טייקכילשנעמ ןוא
 ,רענעיד רעמַאזרָאהעג רעייא ,רעס ,ןיב ךיא

 .הטייסרָאפ ןהאשד

 ,טסוגיוא ןעט27 םעד ,ןעטלַאהענּפָא ןעבָאה ַאיפלעדַאליפ ןופ ןעדיא איד

 איד רעסיוא ןענייז סע עכלעוו ייב ?ארשי הוקמ ל?הוש איד ןיא גנולמאזרעפ ַא

 עדנעטיידעב ענינייא ךיוא דנעזעונַא ןעוועג טדָאטש ןופ ןעדיא עטנענימָארּפ

 .טס ןופ רָאטקער רעד ,עשַאקיד רָאטקָאד איו ,עכילטסיינ עכילטסירק

 ,ירעננעק .רמ .ווער ןוא ,יעסמער .רד רענַאירעטיבזערּפ רעד ,עכריק סנעוויטס

 יבבַאר ןעוועג זיא רענדער-טּפיוה רעד .סעדער ןעטלַאהעג עלַא ןעבָאה עכלעוו

 -סיא ןוא םוהטנעטסירק איוו ױזַא סָאד טהנעט'עג טָאה רע ןוא ,רעסעיל קַאזייא

 טפרַאדעג ךיוא ןענָאיגילער-רעטכעט איד ןעטלָאװ ,ןעדיא ןופ עדייב ןעמַאטש םַאל

 -עג סע טלָאװ ןָאיגילער עשידיא איד ביוא ןעקעווצ עזעינילער רַאפ טולב ןעבָאה

 איד ןופ עגַאל איד ןעשיווצ טסַארטנָאק םעד טלעטשעגרָאפ טָאה רע .טרעדָאפ

 ,הנידמ עכילקילג עזעיד ןיא גנולעטש רעייז ןוא רעדנעל חרזמ איד ןיא ןעדיא

 -ריב עיירט סלַא םודעמוא ךיז ןעלהיפ ןעדיא איד שטָאח זַא טרעלקרע טָאה ןוא

 ךרוד ןעדנוברעפ ךָאד ייז ןענייז ,ןענהָאוו ייז עכלעוו ןיא רעדנעל איד ןופ רעג

 ןעמ ןעוו סרעדנָאזעב ,טלעוו ץנַאג רעביא ןעסָאנעג-סנעביולג סלַא עיהטַאּפמיס

 ןעמָאנ ןעטוג םעד ןוא ערהע יד ןָא טרהיר סָאװ גנונידלושעב א ייז ןענעג טגניירב

 ןוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ןענָאיצולָאזער עירעס ַא ,ןָאינילער רעייז ןופ

 ןופ טָאה הטייסרָאפ .רמ ןוא ,ןָאטגנישַאו ךָאנ ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז

 ןעדיא איד טרעפטנעעג טָאה רע איו ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא טרעפטנעעג ןעטרָאד
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 רע סָאװ ףעירב םעד ןופ עיּפָאק ַא טקישענוצ ךיוא טָאה ןוא ,קרָאי וינ ןופ

 זיא גנולמַאזרעפ א ְךָאנ .ןעירדנַאסקעלַא ןיא ןָאדדילג לוסנָאק וצ טקישעג טָאה

 סע ואוו ,עינישדריוו ,דנָאמשטיר ןיא רעטעּפש לעסיב ַא ןרָאװעג ןעטלַאהעגּפָא

 ןייז רַאפ טנעדיזערּפ םעד ןעקנַאד וצ ןָאיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא

 ערעזנוא ןופ ןעגנונלָאפרעפ איד ףיוא גוצעב ןיא גנולדנַאה ענייש ןוא עטּפמָארּפ

 ,קשמר ןופ רעדעירב

 טימ טריזיטַאּפמיס ךילטנעפע ךיוא ןעבָאה סטייטס דעטיינוי ןופ ןעדיא איד

 ,רנַאלשטייד ןיא סרעדנָאזעב ,ַאּפָארייא-לעטימ ןיא ןעגנונעוועב עלַארעביל איד

 זיא סע שטָאח .1848 רהָאי ןופ ןענָאיצולָאװער איד וצ טרהיפעג ןעבָאה עכלעוו

 ענעי ןיא עפליה עטקעריד רעדָא גנוקריווטימ עוויטקַא ןופ דייר ןייק ןעוועג טינ

 טייז םענעי טימ ןערייר וצ ןעמַאזוצ ךיז רעווש יוזא ןעוועג זיא סע ןעוו ןעטייצ

 ענעיה איד טנעכייצעב ַאקירעמַא ןופ ןעבעירשעג ןעבָאה עכלעוו עלַא ןעבָאה ,םי

 עמעָאּפ ַא .טקנוּפדנַאטש ןעלַארעביל םעד ןופ לַאעדיא טעמכ סלַא עדנעטשוצ

 -רע זיא "! ַאקירעמַא ְךָאנ !ףיוא"7 טפירשרעביא איד טימ ?צרעה דנומניז ןופ

 1848 ןיא ןרָאװעג ןעבעגענסױרַא זיא סָאװ "ןַאנרָא ?ַארטנעצ" ןיא ןענעיש

 ,קרָאי וינ ןיא .קענ ; 1822 ,ןעמהעב ,גַארּפ ןיא .בעג) שוב רָאדיזיא ןופ ןעיוו ןיא

 -ייצעב זיא ַאקירעמַא עכלעוו ןיא ,(1898 ,ירוזימ ,סיאול .טס ןיא .שעג 9
 -יוונוא ואוו ,טשרעה עבעיל-רעדורב ערהַאװ ואוו ץַאלּפ ַא סְלַא ןרָאװעג טנעכ

 סעכלעוו ; טנאקעבנוא ןעצנַאג ןיא ןענייז עלייהטרוארָאפ עניימעג ןוא טייהנעס

 ןַאד ןעגעלפ ןעלהיפעג עזעיד ױזַא איוו לעיּפשייב ַא סלַא ןערעוו ןעמונעג ןעק

 עלַארעביל איד ןופ רערהיפ רעשידיא רעטמהירעב רעד ןעוו .ןערעוו טקירדעגסיוא

 .שענ ; 1806 ,גרובמַאה ןיא .בעג) ,רעססעיר לאירבג ,דנַאלשטייד ןיא גנוגעוועב

 טסירגעב ָאד רע זיא ,1826 ןיא ַאקירעמַא טכוזעב טָאה (1803 ןיא ןעטרָאד

 עשידיא -- ןעטַאדלָאס ערענָאיצולָאװער עשטייד עגירעהירפ עלעיפ ןופ ןרָאװעג
 רעכילטנעפע ןַא ןרָאװעג ןעבעגעג זיא קרָאי וינ ןיא ןוא -- עכילטסירק ןוא

 ַא טעדנירגעג ןעבָאה איפלעדַאליפ ןיא ןעדיא עשטייד .םהיא דובכל טעקנַאב

 .מ טרעבלַא העז) .ןערהָאי ערערהעמ טריטסיזקע טָאה רעכלעוו ,בולק-רעססעיר

 (.204--5 ןעטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעט17 ןיא ,גרעבנעדעירפ

 לא לא לא

 דעטיינוי ןופ גנוריגער איד סָאװ ןעטייקגיריווש עשיטַאמָאלּפיד עטשרע איד

 ןענעג ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ןעמהַאנסױא בעילוצ טַאהעג טָאה סטייטס

 -רענידריווקרעמ ןוא ,טייצ רענעי ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,רעגריב עשידיא ערהיא

 רעדָא ןָאיצַארעדעּפנָאק איד טימ רונ דנַאלסור טימ ןעוועג טינ סע זיא עזייוו

 ןעקילבוּפער עדייב ןעשיווצ גַארטרעּפ רעניײמעגלַא ןַא .ץייווש רעד ןופ קילבוּפער

 ןופ ,1880 רעבמעווָאנ ןעט26 םעד ןרעב ןיא ןרָאװעג ןעבעירשעגרעטנוא זיא
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 ןופ טייז רעד רַאפ ץייווש רעד ןיא רעטדנַאזעג רעשינַאקירעמַא ,ןנעמ יעלדָאד .א

 איד רַאפ עעזָארעה-יירפ ןוא ייאירד ןעררעה איד ייב ןוא ,סטייטס דעטיינוי

 עכלעוו רעטנוא ןענָאיצקורטסניא איד ןופ עיּפָאק א ןוא גַארטרעפ רעד .ץייווש

 רעבמעווָאנ ןעט30 ןופ עשעּפעד ןייז טימ ןעמאזוצ ,טלעדנַאהעג טָאה ןנעמ .רמ

 טקישעגניירא זיא ,ךַאמּפָא םעד ןופ ןעגנורעלקרע ןעטלַאהטנע טָאה עכלעוו 0

 -ערּפ ןופ 1881 ראורבעפ ןעט15 םעד טָאנעפ סטייטס דעטיינוי םוצ ןרָאװעג

 ןענייז ןעטנעמוקָאד עזעיד ןופ ענייק .(1800--14) רָאמליפ דרַאללימ טנעריז

 רעכלעוו ,טאנעס רעד ל?ייוו ,גָאט ןעניטנייה זיב ןרָאװעגנ טכילטנעפערעפ טינ

 ןעדיישטנע וצ טכער סָאד ךיוא טָאה ןוא ןעכַאמּפָא עכלעזַא ןעגיטעטשעב זומ

 -יינ איד וצרעד ןעבעגעג טינ טָאה ,ןערעוו ןָאהטעג לַאפ אזַא ןיא לֶאז סע סָאװ

 סָאװ גנורעלקרע איד ןיא ,ןיילא רָאמליפ טנעדיזערּפ רעבָא .סינביולרע עניט

 ןַא טכַאמעג טָאה ,גארטרעפ םעד טימ ןעמַאזוצ טַאנעס םוצ טקישעג טָאה רע

 טָאה רע .,ןרָאװעג ןעסָאלשעג זיא רע עכלעוו ןיא םרָאפ איד ןעגעג גנודנעוונייא

 לעקיטרַא ןעטשרע ןופ ףַארגַארַאּפ ןעטצעל םעד ןענעג ןעכָארּפשעגסיױא ףרַאש ךיז

 רעביא" : רעטרעוו איד ןענופעג ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא גַארטרעּפ םעד ןופ

 רונ ןענעק ץייווש רעד ןופ ןָאיצוטיטסנָאק ענײמעגלַא איד ןופ טלאהניא םעד

 איד ןענָאטנַאק עשירעצייוש ענעדעישרעפ איד ןיא ןעסינעג ןיילא ןעטסירק

 זיא סע רעֶבֶא .ךַאמּפָא ןעזעיד ךרוד טריטנַארַאג ןערעוו עכלעוו ןעיגעליוװירּפ

 ןופ רעגריב וצ ןעיגעליווירּפ עבלעז איד ןעבעגנ וצ ןענָאטנַאק איד ןעטָאברעּפ טינ

 ."ןענָאיגילער ערעדנַא וצ ןערעהעג עכלעוו סטייטס דעטיינוי

 ןופ גנורעיגער איד זַא -- טרָאפ טנעדיזערּפ רעד טצעז -- סיוועג ץנַאג זיא סע"

 רעדנַא ןַא ךרוד רעדָא ךַאמּפָא ןַא ךרוד טכַאמ ןייק ןוא טכער ןייק טָאה סטייטס דעטיינוו

 סָאװ סנעזויטיס ערהיא ןעשיווצ דיושרעטנוא ןַא ןעבַאמ וצ ,גנולדנַאה עלעיצופָא טרָאס
 -ווװירּפ רעדָא ןעצונ רעדעי .ןָאיגילער ןיא דיישרעטנוא ןַא-ףיוא טעדנירגעג ןייז לָאז

 -עג זומ םענייא וצ ןעבעגעג גַארטרעפ ךרוד רעדָא ץעזעג ךרוד טרעוו סָאװ םויגעל

 עגיטכיוו ַאזַא ןופ עגַארפ ַא ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע ןעוו ןוא ,ןעמעלַא וצ ןערעוו ןעבעג
 רָאג וליפא רימ ןערָאט ,טכילפ עלענָאיצוטיטסנָאק עכַאפנויא ַאזַא ןוא עסערעטניא
 ןופרעד ןעדייל וצ ןעמוקסיוא ןעדנַאמעי לַאפ ַאזַא ןיא טעוװ סע ביוא ןענעכערסיוא טינ

 -רעד ןעטלָאװ רימ זַא גונעג ויא סע .טכערנוא רעדָא טייקכילמעווקעבנוא עסיוועג
 ןעגנוטכירנייא איד וצ ךילדנייפ זיא סָאװ םייהכיילגנוא ןַא .וצ ןעוועג םיכסמ טימ

 טימ ןוא ןָאיצוטיטסנָאק איד טימ ןעמיטש טינ ןעק ןוא סטייטס דעטיינוי איד ןופ
 ןעזָאלרעפ טינ ךיוא ךיז ןעק סטייטס דעטיינוי איד ןופ גנורעיגער איד .ץעזעג איד
 ערעדנַא וצ ןעבעג ךיוא ןעלעוו ייז זַא ץייווש רעד ןופ ןענָאטנַאק עגיצנייא איד ףיוא
 טמיטשעב לעקיטרַא רעזעיד סָאװ ןעיגעליווירּפ עבלעז איד סנעזיטיס ערעזנוא ןופ
 טרעוו סָאוװ םויגעליווירּפ עדעי זַא ןעדייס ןהעג טינ סרעדנַא ןעק סע .ןעטסירק רַאפ
 וצ ןערעוו ןעבעגעג לָאז סטייטס דעטיינוי ןופ רעגריב ןעכלעוו דנעגריא וצ ןעבעגעג

 גנורעכיזרעפ איד ןוא ךַאטּפָא םעד ףיוא ןעהור לָאז גנומיטשעב עזעיד זַא ןוא ,ןעמעלַא
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 לעקיטרַא רעדנַא רעדעי איוו טוג יוזַא ןָאיצַארעדעפנָאק עשירעצייווש עצנַאג איד ןופ
 (-."גַארטרעּפ ןעזעיד ןופ

 -על ןעכילטנעפע ןעשינַאקירעמַא ןיא רענעמ עטסעטנענימָארּפ ייווצ איד

 רעטסינימ רעד ןוא (1777--1889) יעלק ירנעה רָאטַאנעס ,טייצ רענעי ןופ ןעב

 ןעבָאה (1182--18959) רעטסבעוװ לעינעד ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא ןופ

 -עגניירא זיא סָאװו עמהַאנסיוא איד ןעגעג ףרַאש רהעז ןעכָארּפשעגסיױא ךיז

 טָאה רעטשרע רעד .גַארטרעּפ םענעגָאלשעגרָאפ ןעזעיד ןיא ןערָאװעג טלעטש

 ,גַארטרעפ ןופ ןעטקנוּפ עסיוועג ןענעג גידנעטשלָאפ ןיב ךיא" :ןעבעירשעג

 -סיוא טלָאװ רעגריב-טימ ערעזנוא ןופ ?ייהט רעטריטקעּפשער ַא עכלעוו רעטנוא

 סָאד טינ זיא סעזעיד .ןענניירב טעוו רע סָאװ ןעצונ איד ןופ ןרָאוװעג ןעסָאלשעג

 עלייהטרוארָאפ עטכערעגנוא עכלעוו ןיא טייצ איד טינ זיא רעטציא ןוא דנַאל

 ןעבעירשעג טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה רעטסבעוו ."ןערעוו טגיהטומרע ןעלָאז

 דנַאטשנעגעג ןעזעיד ןענעוו טעדנעוועג םהיא וצ ךיִז טָאה רעכלעוו ןעדיא ַא וצ

 -קנוּפ עסיוועג ןעגעג ןעגנודנעוונייא איד" : (ָאזָאדרַאק .מ .שד ךילנײשרהַאװ)

 -לעוו ןעגעוו ,ןעדיא איד ףיוא גוצעב טימ גַארטרעּפ ןעשירעצייווש םעד ןופ ןעט

 ןרָאװעג ןהעזרעפ טינ זיא ,ףעירב רעייא ןיא ןעבעירשעג רימ וצ טָאה רהיא עכ

 וצ ךייא טייהנעגעלעג עטשרע איד םהענ ךיא ןוא ,טנעמטרַאּפעד ןעזעיד ןופ

 טימ ןעמַאזוצ טַאנעס םעד רַאפ ןערעוו טניילענרָאפ ןעלעוו ייז זַא ןעסיוו ןעזָאל

 ."גַארטרעּפ םעד

 -ָאפ איז עכלעוו ןעמהַאנסיוא איד זַא טרעכיזרעפ טָאה ץייווש איד ךיילנבָא

 -ץוש ַא ...לענערסַאמ-סטכיזרָאפ א" איוו רהעמ טינ ןענייז ןעכַאמ וצ טרעד

 ןעבָאה ,"סַאזלע ןופ רעּפעלשמורַא (עשידיא) להָאצ עסיורג איד ןעגעגנ לעטימ

 םעד טרהיפשנכרוד ננערטש רהעז לעזאב ןופ ןענַאטנאק ייווצ איד לייוורעד

 ,1851 רעבמעווָאנ ןעט17 םעד ןרָאװעג ןעבעגענסױרַא טרָאד זיא סָאװו טערקעד

 ןרָאװעג טרידנעּפסוס זיא ץעזענ סָאד .ןעדיא עֶלַא ןעבײרטוצסױרַא ןעצנַאנ ןיא

 רעטירד רעד ןָאעלָאּפַאנ רעזייק סָאוװ טפירשוצ ַא בעילוצ ןעטַאנָאמ עגנינייא ףיוא

 טנָאזעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,ץייווש רעד ןופ הטַארסעדנוב םעד וצ טקישענ טָאה

 ךיז ןעבָאה עכלעוו רענריב עשירעצייווש עֶלַא ןעזייווסיוא טעוו ךיירקנַארפ זַא"

 -היפכרוד ןעלָאז ןענָאטנַאק ייווצ ענעי ןעוו לַאפ ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא טרילבַאטע

 -דנַאהרעּפ איד סָאװ טייצ רעד ןיא רעבָא ."ןעדיא איד ןענענ ץעזעג רעייז ןער

 טרהיפעגכרוד ןענָאטנַאק ייווצ ענעי ןעבָאה ןרָאװעג טרהיפעג ןענייז ןעגנול

 ,ןעדיא עשינַאקירעמַא איד ןוא ץייוש איד רעביא ץַאזפיוא ס'קורטס .מ .לֵאס העז (*

 ועדיא" ס'רעלדַא סורייס ךיוא .7--99 ןעטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטפלע ןיא

 ,דנַאב ןעטנהעצפופ םעד ןיא ןעטרָאד "?ץנעדנָאּפסערַאק עשיטַאמָאלּפיד עשינַאקירעמַא ןיא

 ןעניפעג סע ואוו ןוא טלעדנַאהעב ךילדנעטשמוא טרעוו דנַאטשנעגעג רעד ואוו 26--99 ןעטײז

 .ןעגייצנא-עלעווק ןוא ןעטנעמוקָאד ךיוא ּךיז
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 .ןעגעגַאד ןָאהטעג טשינ רָאג טָאה ךיירקנַארפ ןוא ,גנוזייווסיוא ןופ ץעזעג םעד

 -עג וצ גנוגעוועב ַא ןעביוהעגנָא דנַאל ןיא ָאד ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -לַא ןיא ַאּפָארייא ןיא רעגריב עשינַאקירעמַא רַאפ ץנַארעלָאט עזעינילער ןעניוו

 ןופ גנוגלָאפרעפ איד ןעגעג טלעיצעג ןעוועג זיא סָאד זַא טנייש סע .ןיימעג

 -עוועב איד ןוא ,רעדנעל עשיליוהטַאק ןיא ןעטנַאטסעטָארּפ עשינַאקירעמַא איד

 -עגניירא זיא ןָאיצולָאזער ַא זַא וצרעד טרהיפעג טָאה גנוטכיר רעזעיד ןיא גנוג

 ,רעבמעצעד ןעט18 םעד סערגנָאק ןופ זיוה עטסרעטנוא איד ןיא ןרָאװעג טכַארב

 טרעלקרע זיא סע עכלעוו ןיא ,יּפיסיסימ ןופ סקַאקליװ .א ןהַאשד ןופ ,2

 ןעפיוה עשידנעלסיוא ןיא גנורעיגער עזעיד ןופ רעטערטרעפ איד זַא" ןרָאװעג

 עלַא ןיא ןעגנורעסעברעפ עכלעזַא ןרעדָאפ וצ ןענָאיצקורטסניא ןעגעירק ןעלָאז

 עטכעמ ערעדנַא ןוא סטייטס דעטיינוי איד ןעשיווצ עגערטרעפ עדנעריטסיזקע

 עלַא רַאפ טייהיירפ-סנָאיגילער עבלעז איד ןרעכיזרעפ ןעלָאז עכלעוו טלעוו רעד ןופ

 -ַאג ןיא סע איוו רעדנעל ערעדנַא ןיא ןענהָאו עכלעוו רעגריב עשינַאקירעמַא
 רעטנוא ןענהָאװ עכלעוו טלעוו רעד ןופ ןָאיצַאנ עדעי ןופ רעגריב עֶלַא וצ טריטנַאר

 ."ןָאינוי רעזנוא ןופ ןהָאפ איד

 איז זַא ןָאיצולָאזער עזעיד ןענענ ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנודנעוונייא ןַא

 ,טנעדיזערּפ ןופ רעדָא גנוריגער עוויטויקעזקע איד ןופ טכַאמ איד ןָא טרהיר

 עכילנהע ןַא .טייצ עגנַאל ַא ףיוא ןרָאװעג טניילענּפָא זיא גנודיישטנע איד ןוא

 רַאנָאז זיא ןוא טָאנעס ן'ראפ ןרָאװעג טניילעגרָאפ זיא עכלעוו ןָאיצולָאזער

 זיא ,ןעטייהנעגעלעגנַא עשידנעלסיוא רעביא עטימָאק איד ךרוד ןעגנַאגעגכרוד

 ןעזעיד ןעגעוו ןעטַאבעד איד רעבָא .לַאזקיש ןעבלעז םעד ןופ ןרָאװעג ןעפָארטעג
 ןעגיטעטשעב וצ טגַאזטנע ךיז טָאה טַאנעפס רעד זַא וצרעד טכַארבעג ןעבָאה טקנוּפ

 ןרָאװעג טקישענוצ זיא רע איוו םרָאפ איד ןיא ץייווש רעד טימ גַארטרעפ םעד

 ןעגעוו ןעלדנאהרעפ םוצ ןעמונעג ךיז ןַאד טָאה ןנעמ .רמ .טנעדיזערּפ ןופ

 ןעכלעוו ןעגעג ףַארגנַארַאּפ רעד ןעכלעוו ןופ ,גַארטרעּפ םעיינ ַא ןעטײברַאסיוא

 זיא טריטסעטָארּפ ןעבָאה עטייל עטמהירעב ערעדנַא איד ןוא טנעדיזערּפ רעד

 איד ןעבָאה לָאו סָאװ טקנוּפ רעבלעז רעד רעבָא ,ןרָאװעג טקעמעגסיוא יקַאט
 רעטשרע רעד .ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגניירא זיא גנוקריוו עבלעז

 : טעטיולעג טָאה גַארטרעּפ םעיינ ןופ לעקיטרַא

 ןופ רעגריב איד ןוא ַאקירעמַא ןופ סטייטס דעטיינוו איד ןופ רעגריב איד
 ךיילג גיטייזנעגעג ןערעוו טלעדנַאהעב ןוא ןערעוו ןעזָאלעגניירא ןעלָאז ץייווש רעד
 -רעדעיוו ןיא ןייז םינ לָאז גנולדנַאהעב ןוא גנוזָאלניירא ַאזַא ואוו ,רעדנעל עדייב ןיא
 רעדָא ענײמעגלַא ,ןעגנומיטשעב עכילצעזעג רעדָא עלענָאיצוטיטסנָאק איד טימ ךורּפש
 .םידדצ עדייב ןופ ןענָאטנַאק ןוא סטייטס איד ןופ

 עשביה ַא ןופ ןעטסעטָארּפ ערעטעּפש עלעיפ ןוא עגירעהירפ איד ץָארט
 -עיגער איד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא איד סָאװ םעדצָארט ךיוא ןוא ,ןעדיא ?הָאצ
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 -שינַאקירעמַא ןַא ,ןַאמטוג .ה .א ןופ לַאפ םעד וצ ןרָאװעג ןעניוצעגוצ זיא גנור

 לעטַאשיינ ןָאטנַאק ןופ ןרָאװעג ןעזעיווענסיוא זיא רעכלעוו רעגריב רעשידיא

 לעקיטרַא ןעזעיד ןעטלַאהטנע טָאה רעכלעוו גַארטרעפ רעד זיא ;1823 ןיא

 ןעגנוגיטעטשעב יד ,1859 רעבמעווָאנ ןעט6 םעד טַאנעפס ןופ ןרָאװעג טגיטעטשעב

 זיא נַארטרעּפ רעד ןוא ,רעטעּפש נעט ייווצ טימ ןרָאװעג טשיוטעגמוא ןענייז

 -קנערפ טנעדיזערּפ ןופ ןרָאװעג טרימַאלקַארּפ 1855 רעבמעווָאנ ןעטניינ םעד

 -עג זיא (1786--185/) יסרַאמ דענריול םַאיליװ ןעוו (1804--69) סרעיּפ ןיִל

 .ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא ןופ רעטסינימ רעדָא רעטערקעס-סטאַאטש ןעוו

 -רעפ זיא רעכלעוו ,ןַאמטוג .רמ רעטנַָאמרעד-ןעביוא רעד טָאה 1896 ןיא

 ,טעדנעוורעפ רעדעיוו ךיז ,סינביולרע עלעיצעּפש ַא ךרוד לעטַאשיײינ ןיא ןעבעילב

 ,יעפ .ס רָאדָאעהט .רמ ,ץייווש רעד ןיא ןעטדנַאזעג ןעשינַאקירעמַא םעד ךרוד

 :לָאז ןעמ ןעמהעננָא םהיא רַאפ ךיז לָאז סטייטס דעטיינוי ןופ גנוריגער איד זַא

 םוירעטסינימ ןעגיטרעווסיוא םוצ ףעירב ןייז ןיא .ןעזייווסיוא טינ םהיא

 עדייב ןעשיווצ גַארטרעּפ רעד טינ עכַאזטַאהט ַא סְלַא זַא יעפ .רמ טביירש

 ַא ןיא .ץייווש רעד ןיא ןענהָאוװ וצ טכער סָאד ןעדיא איד טינ ןעגנוריגער

 ןעליוהרעדעיוו וצ נירעביא ןייז נעמ סע" זַא רע טעטּפיוהעב ףעירב ןעטייווצ

 ךילדיימרעפנוא ןעוועג זיא גַארטרעּפ םעד ןיא ףַארגַארַאּפ רעטסַאהרעפ רעד זַא

 רע ."ץייווש רעד ןופ ןָאיצוטיטסנָאק ענײמענלַא איד ןיא גנורעדנע ןַא ןהֶא

 -ענ טלָאװ ןעדיא עשינַאקירעמַא ןופ גנוזָאלניײדַא איד" זַא ךיוא טליוהרעדעיו

 ןעמ ןוא ,ןענָאיצַאנ ערעדנַא ןופ ןעדיא ןעזָאלניירא ןעזומ לָאז ןעמ זַא ןעגנואווצ

 עשידיא איד ןופ טייקכילמעווקעבנוא ערעדנָאזעב רַאפ ארומ ןעטרָאד טָאה

 -טוג עטייווצ עזעיד ."סַאזלע ץניווָארּפ עשיזיוצנַארפ איד ןופ סעקינטנעצָארּפ

 גנוניימ עכילטנעפע איד ןוא ,טנַאקעב ןײמענלַא ןרָאװעג זיא עטכישעג-ןַאמ

 ינַא איד ןופ טַאטלוזער רעד .גַארטרעּפ םעד ןענעג ןרָאװעג טקעוועגפיוא זיא

 ,דנַאל ןופ עסערּפ עניימעגלַא איד ןיא וליפא ןעקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה ןָאיצַאט

 ןעטפירש-קנעד ,ןרָאװעג ןעטלַאהעגּפָא ןענייז ןעננולמַאזרעפ-טסעטָארּפ עלעיפ

 ןעבעילקעגסיוא ןענייז סעטימָאק ןוא ןָאטננישַאװ ךָאנ ןרָאװעג טקישעג ןענייז

 זיא ןעדיא עטנענימָארּפ ןופ ןָאיצַאנעלעד ַא .ןעטיײברַא וצ םעד ןעגעוו ןרָאװעג

 טכייררעביא טָאה ןוא ,1887 רעבָאטקָא ןיא טדָאטש-טּפיוה איד ןיא ןעמוקעג

 ןעבעגעג טָאה רעכלעוו (1791--1868) ןענעקויב סמיישד טנעדיזערּפ וצ טפירש ַא
 עכלעוו רעביא הלוע איד ןענענ ןעפלעה וצ ןעכערּפשרעּפ ןעכילקירדסיוא ןַא

 .טגָאלקעב ךיז ןעבָאה ןעדיא איד

 ױזַא ןעוועג זיא טקנוּפ ןעזעיד רעביא טנעדיזערּפ םעד ןופ גנורעלקרע איד

 ןעבָאה עכלעוו עטייל איד ןוא רערהיפ עטסיימ איד זַא ןעסָאלשטנע ןוא ףרַאש

 ןיוש זיא ענַארפ איד זַא טנייצרעביא ןרָאװעג ןענייז ןָאיצַאטיגַא איד ןעפלָאהעג

 ןייז ןיא ןעבעירשעג טָאה ןרָאהנייא .רד .ןעטסנוג ערעייז וצ טרעפטנערעפ



 215 "ץטוָאנ עשיטילעַארזיא" ם'יעפ .רמ

 ןעבָאה ןעגעמ סטייטס רעטיינוי ןופ ןעדיא איד זַא רעכיז ןענייז רימ" : "יניס"

 דעטיינוי ןופ רעגריב סלַא עטכער ערעייז זַא ןוא ,טנעדיזערּפ םוצ ןעיורטוצ ןעלופ

 -עירשעג טָאה "טיילעַארזיא" ןיא ,זייוו .רד ."ןערעוו טנערָאװעב ןעלעוו סטייטס

 -נַא עזעיד זַא לעפייווצ ןייק ןעבעילבעג טינ ןעטַאגעלעד איד ייב זיא סע" : ןעב

 רעבָא ."זנוא וצ טגנַאלעבנָא סָאד איוו טייוו ױזַא טנידעלרע זיא טייהנעגעלעג

 -נייא טינ ךיוא טָאה ןוא ,ןעדעירפוצ קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ זיא רעסעיל יבַאר

 ןעצנַאנ ןיא רעטציא ןיוש ףרַאד ןָאיצַאטינַא איד זַא ערעדנַא איד טימ טמיטשעג

 -ענ עֶלַא זַא םַאזהטַאר זיא סע" זַא גנוניימ ןייז ןעבעגעג טָאה רע .ןערעהפיוא

 -עב ןעמהעננָא ןעלָאז ןָאהטעג טינ רעטציא זיב ךָאנ סע ןעבָאז עכלעוו ןעדניימ

 -ניא איד זַא סנעטסעדנימ ןעזייוו וצ ,טנעדיזערּפ םוצ ןעקיש סע ןוא עסילש

 עכלעוו סטייטס רעיפ איד ףיוא טקניירשעב טינ זיא ענַארפ איד ןיא עסערעט

 ."רעבָאטקָא ןעט31 םעד ןָאטגנישַאו ןיא ןעטערטרעפ ןעוועג ןענייז

 -סערָאק עשיטַאמָאלּפיד עננַאל ַא ןרָאװעג טרהיפעגנָא רעטייוו זיא סע

 ענַאל איד רעביא טפנוקסיוא ךָאנ ןעגנורעדָאפ עניטייזנענעג טימ ,ץנעדנָאּפ

 ןָאטגנישַאו ןופ ןעגנַאלרעפ עדנעגנירד טימ ,רעדנעל עדייב ןיא ןעדיא איד ןופ

 -ענ איד זא יעפ .רמ ןופ ןעגנורעלקרע טימ ןוא ,ןערעוו ןָאהטעג לָאז סָאװטע זַא

 ןערעוו טרעדנעעג ןעזומ ןעלעוו ןענַאטנַאק איד ןופ ןָאיצוטיטסנָאק רעדָא ץעז

 ןופ רעבמעווָאנ ןיא .ןערעוו טעטרַאוװרע ןעק גנודיישטנע עניטסניג ַא רעדייא

 ןוא גיטכיזרָאפ ןייז ?יוו ךיא" :ןעבעירשעג יעפ .רמ טָאה רהָאי ןעבלעז םעד

 טייברַאעג רעטציא טָאה רע רעבָא ."גנוניהטומרע ןעדיא איד ןעבעג וצ ןעדיימרעפ

 -ַאזעג רַאנָאז טָאה ןוא ,טנעדיזערּפ ןופ שנואוו םעד ןעליפרע וצ גיסיילפ רהעז

 איד סָאװ ןעגנוגידלושעב איד ןופ טייקשלַאפ איד ןעזייוועב וצ לַאירעטַאמ טלעמ

 רע טָאה 1858 רעבמעווָאנ ןיא .סַאזלע ןופ ןעדיא איד ןעגעג ןעכַאמ רעצייווש

 ססַאק סיאויל ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא ןופ רעטסינימ םעד וצ ןעבעירשעג

 ןופ ןוא ןעגנוריגער עשידנעלסיוא עלַא ןופ רעליימ איד זַא" : (1782--1866)

 בעילוצ ןעסָאלשרעפ ןעוועג רעטציא זיב ןענייז סרעכַאמ-גַארטרעּפ עגירעהירפ עלַא

 סָאװ טכירעב רעד ןעוו זַא קנייד ךיא .סַאזלע ןופ ןעדיא איד ןענעוו הנעט איד

 "עב רעשירעצייווש ןייק טעװ ,גיטרעפ ןייז טעוװ ןעמַאזוצ רעטציא לעטש ךיא

 ןֵא סלַא זנוא ןעגעג גנודנעוונייא עזעיד ןעגניירב וצ ןעגַאװ רהעמ טינ רעטמַא

 ןעק סע זַא טגייצרעביא רהעמ ןוא רהעמ רעמיא רעוו ךיא ןוא ,טנעמוגרַא

 ןעבעגכָאנ זנוא ןעלעוו ייז ןעוו טייצ רעד זיב גַארטרעּפ םעד ןעכערבוצּפָא ןעניול

 ןענייז ןעגנוכוזרעטנוא ס'יעפ .רמ ןופ ןעטַאטלוזער איד .?טקנוּפ ןעזעיד ןיא

 -קעװַא טָאה רע עכלעוו "עטוָאנ עשיטילעַארזיא" ןייז ןיא ןרָאװעג טרעּפרעקרעּפ

 טָאה ןוא ,1829 ינוי ןעטירד םעד ןָאטגנישַאוו ןיא םוירעטסינימ םוצ טקישעג

 סע .גָאט ןעבלעז םעד ץייווש רעד ןופ הטַארסעדנוב םעד וצ ןעבענעגרעביא

 הטַארסעדנוב רעד ואוו ,ץייווש רעד ףיוא קורדנייא ןעטוג ַא רהעז טכַאמעג טָאה
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 עבַאגסיוא עשטייד ַא .טנעמוקָאד ןעזעיד ןעטיירּפשרעפ ןעפלָאהעג טָאה ןיילַא

 ץייווש רעד ןופ ןעדיא איד .1860 ןיא ללַאנ .טס ןיא ןענעישרע זיא ןופרעד

 -ער עשידנעלסיוא ןַא ןופ רעטערטרעפ רעד סָאװ ןופרעד ןענואוועג לעיפ ןעבָאה

 טלהיפענ ךיוא ךיז טָאה טַאטלוזער רעד .ןעמונעגנָא ייז רַאפ ךיז טָאה גנורעיג

 .גנולעטשכיילג רַאפ ףּפמַאק ַא טרהיפעג ןעבָאה ןעדיא ואוו רעדנעל ערעדנַא ןיא

 -דנַאזעג רעשירעייב רעד זַא 1889 רעבָאטקָא ןופ ףעירב ַא ןיא טביירש יעפ .רמ

 רעד ןיא גלָאפרע ןעבָאה לָאז (יעפ) רע ביוא סָאד טרעכיזרעפ םהיא טָאה רעט

 .טריּפיצנַאמע ןערעוו ךיוא ןרעייב ןופ ןעדיא איד ןעלעוו ץייווש

 רַאפ רעניטסנינ לעסיב ַא ןהעזוצסיוא ןעגנַאפעגנָא ןיימענלַא ןיא טָאה סע

 ךיז ןעבָאה ןעגנוריגער ענעטירשעגטרָאפ ערעדנַא ןוא ,רעדנעל ענעי ןיא ןעדיא

 טינ ךַאז ןייק זיא ךָאד ;ןעדיא איד רַאפ ץייווש רעד וצ טעדנעוורעפ ךיוא

 רעסעיל יבבַאר .ןָאיצַארטסינימדַא ס'ןענעקויב רעטנוא ןרָאװעג ןָאהטענפיוא

 סָאװ ראפ ןרעיודעב ןייז "טנעדיסקַא" ןיא ,טקירדעגסיוא 1861 ץרעמ ןיא טָאה

 רָאג זַא טעטרַאוורע רע זַא ןעבעירשעג טָאה ןוא ,ןרָאװעג ןָאהטענ זיא טשינ רָאג

 ץעזעג עזעיד ןעכַאמ לטב טעוו ןיילַא ץייווש איד זיב" ןערעוו ןָאהטעג לָאז טשינ

 -סמהַאנסיױוא עלַא עהטערךןָאטנַאק איד ךרוד ןעפַאשּפָא טעוו איז סָאװ םעד ךרוד

 -עג ךיז טָאה גנונָאזסיוארָאפ עזעיד ."זנוא ןעגענ ןעריטסיזקע עכלעוו ץעזעג

 רעניטרעווסיוא רעדנענלָאפכָאנ רעד שטָאח לייוו ; עניטכיר איד סלַא ןעזעיוו

 רעד וצ ןעמונענ רעדעיװ ךיז טָאה (1801--19) דרעויפ .ה םַאיליוו ,רעטסינימ

 רעשינַאקירעמַא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,נַאפ .נ שדרָאשד .רמ ךרוד ענַארפ

 -יטסניג ַא רעדייא רהָאי ענינייא קעװַא ךָאד ןענייז ,ץייווש רעד ןיא רעטדנַאזעג

 -רעטנוא .ןָאטגנישַאװ ןיא ןעמוקעננָא זיא דנַאטשנעגעג םעד ןענעוו טכירעב רעג

 .רמ ,רעגריב ןעשידיא ַא טנענרע סטייטס דעטיינוי ןופ גנורינער איד טָאה ןעסעד

 -ענ לעקיטש ַא טכַאזרוארעפ טָאה סעכלעוו ,ךיריצ ןיא ל?וסנָאק סלַא ,סיַאנרעב

 ןָאיצַארטסינימדַא איד זַא ןעזייוו ןעפלָאהעג טָאה ןוא ,רעדנעל עדייב ןיא רעדור

 טגיינעג ךילדניירפ ןעוועג זיא (1809--69) ןלָאקניל םַאהַארבייא טנעדיזערּפ ןופ

 .ןעדיא וצ

 ןופ טנעדיזערּפ רעד זַא דרעויפ .רמ וצ ןעבעירשעגנ גַאפ .רמ טָאה 1864 ןיא

 רעד זַא טרעלקרע םהיא טָאה ,סבָאד .רמ ,ןָאיצַארעדעּפנָאק עשירעצייווש איד

 עמהַאנסיוא ןייק זַא נַארטרעּפ םעד ןרעדנע וצ טניינעג רעטציא זיא הטַארסעדנוב

 סטייטס דעטיינוי ןופ רעגריב ןעגעג ןערעוו טכַאמענ רהעמ לָאז ןָאינילער בעילוצ

 -נַא םעד ָּךָאנ רענייא רעטציא ןעבָאה ןענָאטנַאק ענלעצנייא איד .ץייווש רעד ןיא

 עכנַאמ ןיא רעבָא ;ללכב ןעדיא ןענעג ןעמהַאנסיוא איד טפַאשענּפָא ןערעד

 -קרַאטש םַא ןעוועג זיא ןעדיא וצ האנש איד ואוו ,לעזַאב ןיא איוו ױזַא ייז ןופ

 סָאד שטָאח ,1872 זיב טכער-רענריב עלופ ןענעירקעגנ טינ ןעדיא ןעבָאה ,ןעטס

 איד .רעהירפ רהָאי ןהעצ ןרָאװעגנ ןעבעגנעג זיא לַארעביא יירפ ןענהָאװ וצ טכער
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 ,1874 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עכלעוו ןָאיצוטיטסנָאק עשירעצייווש עיינ

 -דנעגסױרַא ךיוא טָאה ןוא ,טייהיירפ-סנָאיגילער עלופ טרילבַאטע ךילדנע טָאה

 -נַאק איד ןופ דנעה איד ןופ רעדנעלסיוא ןעלדנַאהעב ןופ עגַארפ עצנַאג איד ןעמ

 -ַארפ איד .גנורינער-סעדנוב איד וצ ןעבעגעגרעביא סע טָאה ןוא ןעגנורעיגער-ןָאט

 ; ןיילא ךיז ןופ רעדָא ,שיטַאמָאטױא ןרָאװעג טרעפטנערעפ ןַאד טשרע זיא עג

 דעטיינוי ןופ גנוריגער איד ןופ גנוגניירטשנָא איד זַא ןעבעגענוצ טרעוו סע רעבָא

 טנעקעג טינ טָאה איז שטָאח ,טַאטלוזער םעד וצ ןעגָארטענייב טָאה סטייטס

 .ןעגנולדנַאהרעפ עשיטַאמָאלּפיד עטקעריד ךרוד קעווצ רהיא ןעכייררע



 לייהט רעטפניפ

 גנונדרָאנייא ןופ עדָאירעּפ איד ןוא נעירק-רעגריב רעד

 21 לעטיּפאק

 .ןעדיא איד ןוא ןלָאקניל .ײרעּפַאלקש ןעגעוו ןָאיסוקסיד איד

 ןעטסנוג וצ ןעזעיגווטרָאּפ ןוא רעינַאּפש עשיטַארקָאטסירַא איד ןופ ןעצנעדנעט איד
 -טנע ןייז ןוא ןירפלייה לאכימ --- עט עילוי ו 7 ווייד --- יירעּפַאלקש ןופ

 -- "יוורעפַאלקש רעביא לעביב איד ןופ ןעטכיזנַא 'לאפאר יבבאר ףיוא רעפ

 ' ןוב = = וירעפַאלקש ןופ רענגעג סלַא עדָאירעּפ עטייווצ איד ןופ ןעטנַארגימיא

 םַאהַארבייא טרינימָאנ טָאה עכלעוו ןָאשנעװנָאק איד ףיוא ןעטַאגעלעד עשידיא
 ךיז ןעגילייהטעב ןעדיא ערעדנַא .ייווצ --- 1960 ןיא רָאטקעלע ןייא ןוא ,ןלָאקניל
 ןיא ןימרעט ןעטייווצ ַא רַאפ ןלָאקניל ןעלהעוורע ןוא ןערינימָאנ ןיא לעיציּפָא
 -בעה עלעניגירָא ףיוא ך"נת ןופ גנוגיהטומרע -- סַאנָאשד םהרבא -- 4
 .שיאער

 טצעזעב ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא עטשרע איד ןופ עלַא טעמכ איוו ױזַא
 עטסיימ איד ןוא ,ןעסַאלק עדנעבַאהלהָאוװ איד וצ טרעהענ ןעבָאה ַאקירעמַא ןיא
 -ַאטסירַא ,ןָאיגילער רעייז ןיא רעסיוא ,טכיזניה רערעי ןיא ןעוועג ןענייז ייז ןופ
 ייז זַא ךילריטַאנ ייז רַאפ ןעוועג סע זיא ,ןעזעיגוטרָאּפ ןוא רעינַאּפש עשיטַארק
 ,ןענופעג סע ןעבָאה ייז איוו יײרעּפַאלקש ןופ גנוטכירנייא איד ןעמהעננָא ןעלָאז
 .עטייל עכייר ערעדנַא איוו ןעצונ לעיפ ױזַא ןופרעד ןעהיצ ןעלָאז ייז זַא ןוא
 ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא רעטלַאה-ןעפַאלקש עשידיא עלעיפ ןעוועג ןענייז סע
 -גנע וינ ןוא קרָאי וינ ,ןעידניא טסעוו ןיא ךיוא רעטנורַאד ,טלעוו עיינ איד ןופ
 ןיא ןערעוו סע .,ןָאיצולָאװער עשינַאקירעמַא איד רַאפ עדָאירעּפ איד ןיא ,דנַאל
 -קַאו רעד ,רעלדנעה-ןעפַאלקש עשיריא ןופ ןעמענ טנָאמרעד ךיוא ןעטייצ ענעי
 -נעטשמוא עשימָאנָאקע עטרעדנערעפ איד ןוא עיטַארקָאמעד ןופ טסייג רעדנעפ
 ןופ דרָאנ איד ןיא יײרעּפַאלקש וצ עדנע ןַא טכַאמעג זייװכַאלסיב ןעבָאה ןעד
 איד ןיא רעבָא .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ גנַאפנָא ןיא סטייטס דעטיינוי
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 טיירּפשרעפ יײרעטלַאה-ןעּפַאלקש ןעבעילבעג זיא סטייטס עכילדיז רעדָא הטוַאס

 הטוַאס רעד ןיא גנוניימ עכילטנעפע איד .ערעדנא ייב איוו טונ ױזַא ןעדיא ייב

 -כַארטעב רַאגָאז סע טָאה ןוא יירעפַאלקש וצ גנומיטשוצ רהיא ןעבעגעג טָאה

 רעד ןוא ;טּפַאשרעה רהיא ןוא םוהטכייר רהיא ןופ עגַאלדנורג איד סלַא טעט

 איו ױזַא טלהיפעג ןוא טלעדנַאהעג טָאה דנעגעג רענעי ןופ דיא רעטנענימָארּפ

 -ייא ןַא ןעוועג זןיא רע ןעוו רעגריב-טימ ןוא ןערַאבכַאנ עשידיא-טינ ענייז

 גנוטכירנייא איד טגנידייהטרעפ טָאה רע ןעוו רעדָא ןעפַאלקש ןופ רעמיהטנעג

 ַא טכייררע ןעבָאה עכלעוו ןעדיא איד ןוא .טייהנעגעלעג עכילגעמ עדעי ייב

 טינ ןעבָאה הטואס רעד ןיא גנולעטש עכילטפַאשלעזעג רעדָא עשיטילָאּפ עכיוה

 -רָאפ ןענייז סע .יירעפאלקש ןופ רענידייהטרעפ איו סרעדנא ןייז טנעקעג

 ערעדנוזעב ןעזעיװעגסױרַא ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ןופ עלעפ ענלעצנייא ןעמוקעג

 טייוו ױזַא ןעגנַאגעג ןענייז עכנַאמ ןוא ,ןַאמ ןעצרַאװש םעד רַאפ טפאשדניירפ

 .רעמיהטנעגייא איד ןעוועג ןענייז ייז עכלעוו ןופ סרעגענ איד ןעיירפעב וצ איוו

 איד זַא" ָארוט הדוהי הקדצ לעב םעד ןופ טלייצרעד ?עיּפשייב םוצ טרעוו סע

 ןעמעוו ייב --- סדרַאּפעש איד ןופ זיוה ןיא טנעידעב םהיא ןעבָאה עכלעוו סרעגענ

 ; ףליה ןייז טימ ןרָאװעג טיירפעב ןענייז --- רהֶאי גיצרעיפ טנהָאוװעג טָאה רע

 זוא םוהטנעגייא ןייז ןעוועג לָאמַא זיא רעכלעוו ףַאלקש רעניצנייא רעד זַא ןוא

 -עב םהיא רע טָאה ןַאד ,טפעשעג רַאפ ןעניוט וצ ןרָאװעג ןעניוצרע םהיא ןופ

 -ירעמַא איד ."הטַאר ןעלָאפהטרעוו טימ ןוא דלעגנ טימ טגרָאזרעּפ ןוא טיירפ

 -עב רהיא ןיא טָאה טפאשלעזעג יירעפאלקש-יטנא עשידנעלסיוא ןוא עשינאק

 ךיז ןעבָאה" הטוַאס רעד ןופ ןעדיא עכנַאמ זַא טנָאמרעד 1883 רהָאי ןופ טכיר

 ןעבָאה וצ וליפא רעדָא ,ןעשנעמ ןיא טכער-סמוהטנענייא ןעבָאה וצ טגַאזטנע
 ןיילא ייז עכלעוו ןופ ןעננונלָאפרעפ עמַאזיורג איד זַא ןוא "ךיז םורַא ןעפַאלקש

 ןופ עדניירפ ןערעוו ןעלָאז ייז זַא גנוקריוו איד טאהעגנ טָאה ןעטילעג ןעבָאה

 -ַאכ טינ ,עלעפ-סמהַאנסיוא ןעוועג ןענייז סָאד רעבָא (*.טייהיירפ עניימעגלַא

 איו טוג ױזַא ןעטסירק ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,עשיטסירעטקַאר

 .ןעדיא ןעשיווצ

 ,עילוי דיווייד איוו ןַאמ ַאזַא ןעניפעג וצ ךילריטַאנ ץנַאג רעבירעד זיא סע

 ןעידניא טסעוװ ,סַאמָאהט .טס ןיא .בעג ,יַאוויק ןעסייהעג רע טָאה לעניגירָא)

 -שטיר ןיא םוידוטש ןייז ְךָאנ זיא רעכלעוו (1886 ,קרָאי וינ ןיא .שעג ;(1

 -ָאלפ ןיא עיצַאטנַאלּפ ַא ןופ רעמיהטנענייא רעד ןרָאװעג ,עינישדריוו ,דנָאמ

 .יירעפַאלקש ןופ רעגידייהטרעפ ןוא רעציטשרעטנוא ןעיירט ַא סלַא ,ַאדיר

 ןופ ַאדירָאלּפ עירָאטירעט איד ןופ סערגנָאק ןיא טַאגעלעד ַא ןעוועג זיא רע

 גנוגעװעב ײרעּפַאלקשײטנַא איד רעביא לעקיטרַא םעד ןיא רעלהַאק .שד סקַאמ העז (*

 .עירעּפָאלקצינע עשיריא איד ןיא ַאקירעמַא ןיא



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 200

 ַאדירָאלפ ןעוו .יַאוויל ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג ךָאנ טָאה רע ןעוו ,1848 זיב 1
 -נָא ןַאד טָאה רעכלעוו ,יַאוויל זיא ,טייטס ַא סלַא ןעמוקעגניירא 1845 ןיא זיא

 רָאטַאנעס סטייטס דעטיינוי סלַא ןרָאװעג טלהעוורע ,עילוי ןעמָאנ םעד ןעמונעג

 -טימ סְלַא ןעטערטוצניירא דיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןוא ,טייטס םענעי ןופ

 טנעידעג טָאה רע .סערגנָאק ןעשינַאקירעמַא ןופ זיוה עטסרעביוא איד ןיא דעילג

 ַא רַאפ ןרָאװענ טלהעוורע רעטעּפש זיא ןוא רהָאי סקעז ןופ ןימרעט ןעלופ ַא

 טינ רעבָא טָאה רע ןעכלעוו ,1855 רהָאי ןופ גידנעגנַאפנָא ,ןימרעט ןעטייווצ

 ןעטערטוצניירא ,1861 רַאונַאי ןיא ןעגיוצעגקירוצ ךיז טָאה רע ?ייוו ,טגידנעעג

 -טימ א ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןוא ,הטוַאס רעד ןופ ןָאיצַארעדעּפנָאק איד ןיא

 עטייוו איד ןופ רענהָאװניײא ןַא רַאגָאז ןעניפעג רימ .סערגנָאק רהיא ןופ דעילג

 טנַאמרעד זיא רעכלעוו ,עינרָאפילַאק ןופ טדלעפנעדייה ?עוימעס רעטכיר ,טסעוו

 רעד ןופ רענערָאבעג סלַא זיא רעכלעוו ,לעטיּפַאק ןענירעהירפ ַא ןיא ןרָאװעג

 טייוו ױזַא גידנעהעג ; ןעלעבער איד ןופ רעגנייהנַא רעקרַאטש ַא ןעוועג הטוַאס

 טָאה רע לייוו קיטקַארּפ עכילגערטנייא ןַא ןופ ןעניוצעגקירוצ ךיז טָאה רע זַא

 טרעדָאפעג ןַאד טָאה ןעמ סָאו טייהיירט ןופ העובש איד ןעמהענ טלָאװעג טינ

 ןיא גרעבנעדעירפ העז) עינרָאפילַאק ןופ ןעטכירעג איד ןיא טַאקָאװדַא ןעדעי ןופ

 ..(8 עטייז "סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטנהעצ

 עזעיגילער איד ןיא ןעטייז עדייב ןופ טנילייהטעב ךיוא ךיז ןעבָאה ןעדיא

 -ַאלקש ןופ ענַארפ יד ןעוו ,ןרָאװעג טרהיפעג טייצ רענעי ןיא ןענייז עכלעוו םיחוכו
 ןופ ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןיא עטסגיטכיוו איד ןערעוו וצ ןעביוהעגנָא טָאה יירעפ

 ןרָאהנייא .רד זַא ןרָאװעג טנָאמרעד רעהירפ ןיוש זיא סע .קלָאפ ןעשינַאקירעמַא

 ענעכָארּפשעגסױא ןייז רעביא רָאמיטלַאב ןעזָאלרעּפ וצ ןרָאװעג ןעננואווצעג זיא

 טפירש-טַאנָאמ ןייז ןיא ןוא ןעטנידערּפ ענייז ןיא יירעפַאלקש ןענעג גנולעטש

 איד איוו עדַארג ,ַאיפלעדַאליפ ןיא ןענופעג טָאה סיארָאמ יתבש יבבַאר ."יניס'"

 -יש ןיא ןענופעג ןעבָאה רעלדַא ןַאמבעיל ןוא לַאהטנעזלעפ דרַאהנרעב רעניבַאר

 .יירעפַאלקש ןעגעג טיײברַא רעייז רַאפ ננובעגנמוא ערעכילדניירפ לעיפ ַא ,ָאגַאק

 1860 רהָאי ןיא ןעמוקעגסױרַא זיא ,קרָאי וינ ןופ ,לַאפַאר .שד סירָאמ יבבַאר

 ןרָאװעג ןעבעגעגסױרַא ךיוא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,גַארטרַאפ ןעקרַאטש ַא טימ

 -ַאלקש רעביא ל?עביב איד ןופ ןעטכיזנא" ?לעטיט םעד טימ ,ערוישַארב ַא סלַא

 -לעוו ,ך"נת רעד איוו ױזַא סָאד ןעזייוועב וצ טכוזעג טָאה רע עכלעוו ןיא "יירעפ

 ,יירעפַאלקש וצ טמיטשעגוצ טָאה ,ץעזעג עזעיגילער עטסכעה סָאד זיא רעכ

 ןעבָאה סע .םעד ןעגעג ץעזעג סערעכעה ַא ןעגעוו ןעדייר וצ טסיזמוא סע זיא

 ןעזעיד ןעגָאלשוצּפָא ןעטרָאװטנַא ןייק טלהעפעג טינ ךילדנעטשרעפ-טסבלעז

 -וצ טינ טָאה ןוא קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ זיא ייֵז ןופ ענייק רעבָא ; טנעמוגרַא

 איד ןופ ןעמוקענ זיא סָאװ ענייא איוו טייקמַאזקרעמפיוא לעיפ ױזַא ןעגיוצעג
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 293 ןירּפלײה לאכימ

 ןופ סַאלק עטצעל איד טריטנעזערּפער טָאה רעכלעוו ןעטרהעלעג ַא ןופ רעדעפ

 .סטייטס דעטיינוי ןיא ןעטנַארגימיא עשידיא

 -ױּפ-שיסור ,ווָאקרטָאיּפ ןיא .בעג) ןירּפלייה לאכימ ןעוועג זיא ןַאמ רעזעיד

 -נעמ סחניּפ ןופ ןהָאז רעד (1888 ,יסריושד וינ ,טיממָאס ןיא .שעג ; 1823 ,ןעל

 ,ןָאטננישַאװ ןיא .שעג ; 1801 ,ןעלױּפ-שיסור ,ןילבול ןיא .בעג) ןירּפליײה לעד

 ליכשמ ַא ןוא ןדמל ַא רחוס ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ןירּפלייה רערעטלע רעד (8

 עקרעוו עגינייא ןופ רעסַאפרעפ רעד ןוא ,טרָאס ןעשילױוּפ-שידיא ןעטלַא ןופ

 םהיא טָאה רע ןוא ,רערהעל רעגיצנייא ס'לאכימ ןעוועג זיא ,שדוק ןושל ןיא

 טינ ןיא עכלעוו עיסקָאדָאטרָא עניטפנינרעפ איד ןופ טסייג םעד ןיא ןעגיוצרע

 -ניסיילפ עסיורג ןוא ןורכז רערַאברעדנואוו ס'לאכימ .גנודליב עכילטלעוו ןעגעג

 טימ ןוא ןעכַארּפש עלעיפ טימ ןערעוו וצ טנַאקעב טכילגעמרע םהיא ןעבָאה טייק

 -עוו וצ טכילגעמרע רעטעּפש םהיא טָאה סעכלעוו ,ןעטפַאשנעסיוװ ענעדעישרעפ

 -לעּפַא" ןיא רעטייברַאטימ עטסניטכיוו ןוא ערעטקַאדער איד ןופ רענייא ןער

 טצעזעב ךיז ןעבָאה סנירּפלייה איד ."?עידעּפָאלקיצנע עשינַאקירעמַא עיינ ס'ןָאט

 -ךוב ַא סלַא טרילבַאטע ךיז טָאה לאכימ ואוו ,1843 ןיא ןרַאגנוא דרָאנ ןיא

 ,עכַארּפש עשירַאגנוא איד טנערעלרע לענש טָאה רע .ץלָאקשימ ןיא רעלדנעה

 -נוא ןופ גנואיירפעב איד ןופ ןעטסנוג וצ עטכידעג ןוא ןעלקיטרַא ענייז ןוא

 ןופ ןעטייצ עשימריטש איד ןיא טײקמַאזקרעמפיוא ןעניוצעגוצ ןעבָאה ןרַאג

 גיוודול ןופ ןַאמ-סנעיורטרעפ ןוא דניירפ רעד ןרָאװעג זיא רע .1849 ןוא 8

 עגיגנייהבַאנוא איד ןעוו ןוא ,רערהיפ ערעדנַא ןופ ןוא (1802--94) הטושָאק

 טעדנירגעג זיא טייצ עצרוק ַא טריטסיזקע טָאה עכלעוו גנורעיגער עשירַאגנוא

 ָארויב עשירַארעטיל איד ןופ ירעטערקעפ ןרָאװעג ןירּפליײה ?אכימ זיא ,ןרָאװעג

 -עגנַא עכילרעניא ןופ םוירעטסינימ רהיא טימ ןעדנוברעפ ןעוועג זיא עכלעוו

 -רעפ רע טָאה ןרָאװעג טקירדרעטנוא זיא ןָאיצולָאװער איד ןעוו .ןעטייהנעגעל

 רע רעבָא ,ךיירקנַארפ ןיא ךָאנרעד ןוא וַאקַארק ןיא טייצ עסיוועג ַא טכַארב

 -העל סלַא טצעזעב ךיז טָאה ןוא 1820 ןיא ןרַאגנוא ְךָאנ טרהעקענמוא ךיז טָאה

 רעטנַאקעב-טוג רעד ,ןהָאז רעטייווצ ןייז ואוו ,ילעהואדַאילַארָאטַאס ןיא רער

 ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ,ןירּפליײה ָאלעשדנַא רעשרָאפ-רוטַאנ רעשינַאקירעמַא

 -ָאלקיצנע רעד ,סיאול ,ןהָאז רערעטלע ןייז .(1907 ,קרָאי וינ ןיא .שעג) 3

 .1912 ןיא קרָאי וינ ןיא ןעברָאטשעג זיא (1881 ,ץלָאקשימ ןיא .בעג) ,טסידעּפ

 טָאה ןוא 1826 ןיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקעג זיא ןירּפליײה לאכימ

 רערהעל סְלַא רהֶאי ייווצ ןעבעילבעג זיא רע ואוו ,ַאיפלעדַאליפ ןיא טצעזעב ךיז

 רונ ןהעזעגנ" טָאה רע ."יטעייסָאס ןעשייקוידע ורביה" איד ןופ ןעלוש איד ןיא

 לײהטנַא ןעגיטעהט ַא ןעמונעג טָאה רע ןוא "ןרָאגנוא ןיא ןוא רעיה ףּפמַאק ןייא

 -קורב ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה 1898 ןיא .יירעפַאלקש ןעגנעג גנוגעוועב איד ןיא

 ןיא רהָאי ייווצ ףיוא קעװַא זיא רע ןעוו 1863 זיב ןעבעילברעפ זיא רע ואוו ,ןיל



 אקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 224

 רַאונַאי ןעט16 םעד .1868 ןיא קרָאי וינ ךָאנ גידנערהעקמוא ךיז ,ןָאטגנישַאװ
 עכילדנירנ ןוא ענירעייפ ןייז "ןויבירט קרָאי וינ" איד ןיא ןענעישרע זיא 1

 -נייא ןעקרַאטש ַא טכַאמענ טָאה עכלעוו ןעטכיזנא ס'לאפאר ןופ גנוגעלרעדעיוו

 ננוטּפיוהעב איד ןופ גנוזייווקירוצ עדנענייצרעביא ןוא עגיטפערק ןייז .קורד

 םעד ןעקעוורע וצ ןעגָארטעגייב רהעמ טָאה יירעפַאלקש ןופ ןעטלַאה ןעדיא זַא

 רעזעיד ןיא ןעדיא ןערעדנַא ןעדעי ןופ טײברַא איד איוו םוקילבוּפ םעניײמעגלַא

 .גנוטכיר

 -שטייד ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ןעטנַארגימיא עשידיא עסַאמ עסיורג איד
 גימיטשנייא טעמב ןעוועג ןענייז ,געירק-רעגריב םעד רַאפ רהֶאי 40 איד ןיא דנַאל

 -יִל איד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועגנ ןענייז ייז לייוו ,יירעפַאלקש ןענעג

 ןעוועג ןענייז ןעטנַארנימיא עזעיד .טלעוו עטלַא איד ןיא ןעגנוגעוועב עלַארעב

 ןענייז ןוא ,גנוגעוועב ײרעּפַאלקשי-יטנַא איד ןיא טריפערעטניארעפ קרַאטש רהעז

 איד ןופ רעדעילגטימ עטסעטרעטסייגעב איד ןוא עטשרע איד ןעשיווצ ןעוועג

 -סיוא ןענייז עכלעוו ןעדיא ייווצ איד .ײטרַאּפ עשינַאקילבוּפער עטעדנירגעגייינ

 רעזעיד ןופ ןָאשנעװנָאק עלַאנָאיצַאנ איד וצ ןעטַאגעלעד סלַא ןרָאװעג ןעבעילקעג
 -ערּפ איד רַאפ ןלָאקניל םַאהַארבייא טרינימָאנ טָאה עכלעוו ,1860 ןיא ײטרַאּפ

 -עלָאק-ךערָאטקעלע ןופ דעילנטימ רעשידיא רעניצנייא רעד ןוא ,טפַאשטנעדיז

 ,רהָאי םענעי ןיא קלאפ ןופ ?להַאװסיױוא םעד טגיטעטשעב טָאה רעכלעוו םויג

 זיא ייז ןופ רעטסעטלע רעד .דנַאלשטייד ןופ ענערָאבעג ןעוועג עלַא ןענייז

 ,ןילרעב ןיא .שענ ; 1824 ,טדַאטשמרַאד ןיא .בעג) ןַאמפיוק דנומסיניז ןעוועג

 ןופ ןָאיצולָאװער עשטייד איד ןיא טגנילייהטעב ךיז טָאה רעכלעוו (9

 רעטערטרעפ ַא ןרָאװעג רע זיא ַאקירעמַא ןיא ךָאנרעד גידנעמוק ןוא 1848--9

 טָאה רע .סטייטס דעטיינוי ןיא טנעמעלע ןעשינַאקילבוּפער ןעשטייד םעד ןופ
 -טפַאשלעזעג עשטייד ןופ טפַאשרערהיפ איד ןיא לײהטנַא ןעגיטעהט ַא ןעמונעג
 רָאטקעריד ַא ןעוועג זיא ,קרָאי וינ ןיא ןענָאיצַאזינַאגרָא עכילרעדעירב ןוא עכיל

 רענָאיסימָאק ןופ טמַא םעד טעדיילקעב ךיוא טָאה ןוא ,זיוה-ןעזייוו ןעשידיא ןופ

 -נַארפ ןוא שטייד ,שילגנע ןיא סעדער ןעטלַאה טנעלפ רע .גנורעדנַאװנייא ןופ

 ןרָאװעג טעטכַארטעב זיא ןוא ,ןעגנולמַאזרעפ יײרעּפַאלקשײטנַא ֿפיוא שיזעצ

 .קרָאי וינ ןיא רעקיטילָאּפ עכיירסולפנייא איד ןופ רענייא סְלַא טייצ ןייז ןיא

 קרָאי וינ טייטס םעד ןופ רָאטקעלע-טנעדיזערּפ סלַא ןרָאװעג טלהעוורע זיא רע

 .1800 ןיא

 -טימ איד ןופ רענייא (1898 םורַא דנַאלשטייד ןיא .בעג) רענניּפ ץירָאמ

 ןעטלַאהענּפָא זיא עכלעוו ןָאשנעװנָאק טייטס עשינַאקילבוּפער איד ןופ רעדעילג

 ןרָאװעג טלהעוורע זיא ,1860 רַאורבעפ ןעט12 םעד סיאול .טס ןיא ןרָאװעגנ

 -ענ זיא עכלעוו ןָאשנעװנָאק עשינַאקילבוּפער עלַאנָאיצַאנ איד וצ טַאנעלעד סא

 םעד ןענעג ןעוועג זיא רע .יַאֵמ ןעדנעגלָאפ םעד ָאגַאקיש ןיא ןרָאװעג ןעטלַאה
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 ןוא ,טלעטשעגפיוא טָאה ןָאשנעװנָאק ענעי עכלעוו טנעדיזערּפ רַאפ טַאדידנַאק

 ןעזומ טייטס ןופ ןעטאגעלעד עלַא זַא גנומיטשעב איד ןעמונעגנָא טָאה איז ןעוו

 טלָאװ רע זַא טניימעג טָאה סעכלעוו ,טסילשעב טייהרהעמ איד איוו ןעמיטש

 ,(ררעויס) טַאדידנַאק ןעטבעילעב ןייז ןעגענ ןעמיטש וצ ןעגנואווצעג ןעוועג

 -עג ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק איד רעבָא ; ןָאיצַאנניזער ןייז ןעטָאבעגנָא רע טָאה

 -נעוונָאק איד ףיוא ןעוועג זיא רע .ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ זיא איז ןוא ןעסָאלש

 טָאה רע ?ייוו ,טמיטשעג טינ טָאה רע רעבָא ,טַאנעלעד ַא סלַא ָאנַאקיש ןיא ןָאש

 ,ןָאשנעװנָאק-טייטס איד ןופ גנומיטשעב איד ךרוד ןעדנובעג ןייז טלָאװעג טינ

 ףיוא טינ טניישרע ןעמָאנ ןייז סָאװ רַאפ ןעכַאזרוא איד ןופ ענייא זיא סעכלעוו

 ךיז טָאה רעכלעוו ,רענניּפ .ירוזימ ןופ ןעטַאגעלעד איד ןופ עטסיל עלעיציפָא איד

 םעד רַאפ רהָאי עכילטע ךיז טָאה ,יסריושד וינ ,הטעבַאזילע ןיא טצעזעב רעטעּפש

 ײרעּפַאלקשײטנַא ןעטיירּפשרעפ טימ טגיטפעשעב געירק-רענריב ןופ ךורבסיוא

 ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג טייצ עסיוועג ַא רַאפ זיא ןוא ,ירוזימ ןיא רוטַארעטיל

 (* גנוטכיר עבלעז איד ןיא טעטייברַאעג טָאה עכלעוו טפירש-טייצ עשטייד ַא

 טקעריד ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא יירד איד ןופ רעטסגניא ןוא רעטירד רעד

 ןוא ןערינימָאנ ןופ טיײברַא איד ןופ ?ייהט ןעלעיציפָא םעד ןיא טנילייהטעב

 ןעוועג זיא ,1860 ןיא טּפַאשטנעדיזערּפ איד וצ ןלָאקניל םַאהַארבייא ןעלהעוורע

 ,ןעלױוּפ-שיסיירּפ ,ןעזָאּפ ץניווָארּפ ,עקריצ ןיא .בענ) ,ץיבמעד ילתפנ סיאול

 סלַא טריציטקַארּפ טָאה רעכלעוו ,(1907 ,יקָאטנעק ,ליווסיאול ןיא .שעג ; 3

 -רושז סלַא גיטעהט ןעוועג רעהירפ זיא רע .1823 טייז ליווסיאול ןיא טַאקָאװדַא

 ןוא עכילצעזעג רעביא עקרעוו ענינייא ןעבעירשעג רעטעּפש טָאה ןוא ,טסילַאנ

 טעטכַארטעב זיא רע .עדנעטשנעגעג עשידיא רעביא ךיוא איוו ,ענײמעגלַא

 ןיא םוהטנעדוי ןעויטַאװרעסנָאק ןופ רערהיפ איד ןופ רענייא סלַא ןרָאװעג

 -עלעגנַא עשידיא ןיא עסערעטניא עטפַאהבעל ַא ןעמונעג טָאה רע ,ַאקירעמַא

 -ָאיצַאנ ןיא ןוא עלַאקָאל ןיא רעטמע ענעדעישרעפ ןעטלַאהעג טָאה ןוא ןעטייהנעג

 רעד סלַא טסואוועב ןעטסעב םִא זיא רע .ןענָאיצַאזינַאגרָא עשידיא עלַאנ

 "םייה רעד ןיא ןוא לוש ןיא טעבענ" רעביא קרעוו סעשילגנע ןַא ןופ רעסַאפרעפ

 ןופ טַאגעלעד ַא סלַא 1860 ןופ ןָאשנעװנָאק איד ףיוא ןעוועגנ זיא רע .(1898)

 ןוא ,טרעדנוהרהָאי סעבלַאה ַא איוו רהעמ טנהָאװעג טָאה רע וואו ,ליווסיאול

 ןופ טַאקָאװדַא-טדָאטש םוצ עפליהעג ןופ עלעטש איד ןעטלַאהעג טָאה רע ואוו

 .1888 זיב 4

 -ער טָאה עכלעוו ןָאשנעװנָאק איד ףיוא טַאנעלעד רעשידיא רעניצנייא רעד

 -שטייד ןופ רענערָאבעג ַא ןעוועג ךיוא זיא ,1864 ןיא ןלָאקניל .רמ טרינימָאנ

 "םנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעט17 ןיא "ןעדיא איד ןוא ןלָאקניל" ,סנעקרַאמ העז (*

 .לעטיבַאק ןעזעיד ןופ דנַאטשנעגעג םעד ןופ גנולדנַאהעב עכילדנעטשמוא ןַא רַאפ
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 טָאה טייהנעגעלעג עטייווצ עזעיד ייב רָאטקעלע רעניצנייא רעד ןוא ,דנַאל

 (1829--76) שריה ריאמ ןעוועג זיא רעטשרע רעד .ןרעטלע עשטייד ןופ טמַאטשעג

 -עד סקעז איד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאנערָא ,םעלייס ןופ ןזַאמפיוק ַא

 ןָאשנעװנָאק עלַאנָאיצַאנ עשינַאקילבוּפער איד וצ סטייטס םענעי ןופ ןעטַאנעל

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,1882 ןיא ןָאגערָא ןיא טצעזעב ךיִז טָאה רע .1804 ןיא

 קרָאי וינ ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה 1874 ןיא .גרעבמעטריוו ןופ ַאקירעמַא ןיא

 א ןעוועג זיא שריה ריאמ .רעטעּפש רהָאי ייווצ טימ ןעברָאטשענ זיא רע ואוו

 דעטיינוי ןופ רעטדנַאזעג רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,שריה ןָאמָאלַאס ןופ רעדורב

 זיא רעכלעוו ,שריה דרַאוװדע ןופ ןוא ,1892 זיב 1889 ןופ ייקריט ןיא סטייטס

 .ןָאנערָא ןופ רָאטַאנעס טייטס ַא רעטעּפש ןוא רערושזערט טייטס רעד ןעוועג

 הטוַאס ןיא .בעג) ,רעפעהנעטיד .שד .א ןעוועג זיא 1804 ןופ רָאטקעלע רעד

 קרָאי וינ ְךֶאנ ןרעטלע ענייז טימ ןעמוקענ זיא רעכלעוו (1826 ,ַאניײלָארַאק

 ןעבעילבעג סלָאמַאד טייז ןעטרָאד זיא ןוא ,טלַא רהָאי רעיפ ןעוועג זיא רע ןעוו

 יטיס עניטציא איד) טכירעג-ןירַאמ ןופ רעטכיר סלַא טנעידעג טָאה רע .ןענהָאװ

 -טרָאװטנַארעּפ ןוא ןעיורטרעפ ןופ ןעלעטש עגינייא ןעטלַאהעג טָאה ןוא (טרוָאק

 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע עכלעוו ןופ ,יײטרַאּפ עשינַאקילבוּפער איד ןיא ,טייקכיל

 .קרָאי וינ ןיא רעדעילגטימ עטשרע איד

 ןעוועג זיא ןלָאקניל םַאהַארבייא ןופ עדניירפ עכילנעזרעּפ איד ןעשיווצ

 ,יסניווק ןיא .שעג ; 1801 ,דנַאלגנע ,רעטיסקע ןיא .בעג ,סַאנָאי) סַאנָאשד םהרבא

 טנעידעג ,עזייוו-רעגידריווקרעמ ,ןעבָאה סע ןהיז רעיפ ס'ןעמעוו (1864 ,זיִאניליא

 יקָאטנעק ןיא טנהָאוװעג רעהירפ טָאה סַאנָאשד .הטוַאס איד .ןופ עעמרַא איד ןיא

 1828--30 ןיא רושטיילסישדעל טייטס איד ןופ דעילנטימ ַא ןעוועג זיא רע ואוו

 סלַא ןרָאװעג טלהעוװרע ָּךיוא זיא רע רהֶאֹי ןעכלעוו ןיא ,18282 ןיא ןוא

 טצעזעב ךיז טָאה רע .טייטס םענעי ןופ רערעיומ-יירפ איד ןופ רעטסיימסָארג

 רעטסיימסָארג ןרָאװעג טלהעוורע ךיוא ןעטרָאד זיא ןוא 1838 ןיא זיִאניליא ןיא

 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא עכלעוו רערעיומ-יירפ ןופ שדַאל-דנערג איד ןופ

 ןופ רושטיילסישדעל איד ןופ דעילנטימ סלַא ןרָאװעג טלהעוורע זיא רע ,9

 -ענ זיא רע ןעוו רחסמ ןופ ןעניוצעגקירוצ ךיז טָאה ןוא ,1842 ןיא זיִאניליא

 יסניווק ןופ רעטסַאמ-טסָאּפ ןעוועג זיא רע .1843 ןיא טַאקָאװדַא ןַא ןרָאװ

 זיִאניליא טייטס ןופ ןָאשנעוװנָאק עשינַאקילבוּפער איד .1882 זיב 1849 ןופ

 רהיא רַאפ רָאטקעלע ןַא רַאפ ןע'סַאנָאשד ןעבעילקענסיוא 1826 יַאמ ןיא טָאה

 טָאה ןָאשנעװנָאק עבלעז איד .טנָאמירפ לַארענעג ,טנעדיזערּפ רַאפ טַאדידנַאק
 -רעפ ַא .סרָאטקעלע איד ןופ םענייא סלַא ןלָאקניל ןעבעילקעגסיוא ןַאד ךיוא

 טרינימָאנ זיא רע איוו םעדכָאנ ,ןעבעירשעג טָאה ןלָאקניל סָאװ ףעירב-סנעיורט

 ּפָא טנעקייל רע ןעכלעוו ןיא ,ןע'סַאנָאשד וצ ,1800 ןיא טנעדיזערּפ רַאפ ןרָאװענ

 טקורדענּפָא זיא "ייטרַאּפ גניהטַאנדוָאנ" איד וצ טרעהעג רע זַא גנוגידלושעב איד
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 ןופ ןרָאװעג טסַאפרעפ זיא עכלעוו עיפַארגָאיב עטריזירָאהטיױא ס'ןלָאקניל ןיא

 -נייא ןייז זיא טעב-ןעטיוט ן'ףיוא ןעגעלעג זיא סַאנָאשד ןעוו .יעה ןוא יעלָאקינ

 ןופ טנעמיגער ןעטפלעווצ ןופ ,זלרַאשט ןהָאז ןייז ןהעז וצ ןעוועג שנואוו רעגיצ

 ס'ןָאסנהאשד ףיוא רענעגנַאפעג סגעירק ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,וַאסנַאקרַא

 שיפַארגעלעט ןרָאװעג טקישענוצ זיא שנואוו רעזעיד .עיריא קייל ףיוא ,לעזניא

 םעד טריטַאד ,להעפעב ַא ןעבענעגנסױורַא טָאה רעכלעוו ,ןלָאקניל טנעדיזערּפ וצ

 ַא רעטציא זיא רעכלעוו ,סַאנָאשד .ה סלרַאשט ןעביולרע וצ" ,1864 ינוי ןעט2

 ,ןעכָאװ יירד ףיוא לָארַאּפ ַא ,לעזניא ס'ןָאסנהַאשד ףיוא רענעגנַאפעג-סגעירַק

 -יא ,יסניווק ןיא סַאנָאשד םַאהַארבייא ,רעטָאפ ןעדנעברעטש ןייז ןעכוזעב וצ

 ,יקָאטנעק ,ןוָאטסמַאיליו ןיא .בעגנ) ,סַאנָאשד ןילקנערפ ןימעשדנעב ."זיָאניל

 איד ןיא טנעידעג טָאה רעכלעוו ,(1911 סנילרָא וינ ןיא ןעברָאטשעגנ ;4

 זיא רעכלעוו ןוא ,יסעננעט ןופ עעמרַא איד ןיא סוּפרָאק ס'דוה ןופ עירעליטרַא

 רושטיילסישדעל איד ןיא ןענימרעט ענינייא טנעידעג טָאה רע איוו םעדכָאנ

 םענעי ןופ רָאטַאנעס סטייטס דעטיינוי סְלַא ןרָאװעג טלהעוורע ,ענעיזיאול ןופ

 -ןעביוא איד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,1889 זיב 1879 ןופ טנעידענ ןוא ,טייטס

 איד ןיא טנעידעג ןעבָאה עכלעוו סַאנָאשד םהרבא ןופ ןהיז רעיפ עטנָאמרעד

 .הטוַאס רעד ןופ עעמרַא

 -רהַאװ זיא ןלָאקניל רַאפ טלהיפעג ןעבָאה ןעדיא סָאװ גנורעדנואוועב איד

 רעד עכלעוו ןהָאפ ענעדייז איד ןיא ןרָאוװעג טקירדעגסיוא ןעטסעב םַא ךילנייש

 ןעטלהעוורע-יינ םעד וצ טקישעג טָאה ָאנַאקיש ןופ ןהָאק םהרבא "קריולק יטיס"

 רַאורבעפ ןיא ןָאטגנישַאו ךָאנ ןערהָאפענקעװַא זיא רע רעדייא טנעדיזערּפ

 -ופעג רהיא ףיוא ךיז ןעבָאה סע ןוא עטרילָאק ַא ןעוועג זיא ןהָאפ איד 1

 לעטיּפַאק ןעטשרע םעד ןופ םיקוסּפ ןעבעיז ןעבַאטשכוב עשידיא עצרַאוװש ןיא ןענ

 לא ץמאו קזח ךיתיוצ אלה" :ןעוועג זיא רעטצעל רעד עכלעוו ןופ ,עשוהי ןופ

 "ךלת רשא ?כב ךיהלא 'ה ךמע יכ תחת לאו ץרעת
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 . .ןימעשדנעב .פ הדוהי .געירק-רעגריב ןיא ןעדיא ןופ גנוגילייהטעב

 -רעגריב רעד ןעוו טייצ רעד ןיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעדיא להָאצ עכילניישרהַאוו איד

 ףלעווצ זיב ןהעצ ןופ" גנוצַאשּפָא ס ןָאדדעס -- ןעביוהעגנָא ךיז טָאה געירק

 ,ןימעשדנעב .פ הדוהי -- ?הטוַאס איד ןופ עעמרַא איד ןיא ןעדיא דנעזיוט

 ןוא דנעגוי ןייז -- ןעבעל ןעכילטנעפע ןעשינַאקירעמַא ןיא דיא רעטסערג רעד

 -ןעפַאלקש ןוא עיצַאטנַאלּפ ַא ןופ רעמיהטנעגייא ,רעקיטילָאּפ -- הטַארייה ןייז

 סלַא טלהעוורע-רעדעיוו ןוא טַאנעפ סטייטס דעטיינוי ןיא טלהעוורע --- רעטלַאה

 ןופ סיורַא טערט ענעיזיאול ןעוו ןָאטגנושַאו טזָאלרעפ רע טַארקָאמעד ַא

 -ץימסוי -- ןָאיצַארעדעפנָאק איד ןופ טעניבַאק ןיא ןיירא טערט ןוא ,ןָאינוי

 ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא ןופ רעטסינימ ןוא רעטסינימ-סגעירק ,רעטסינימ
 זוא סעלַא ןעוו -- טייקגיהעפ-סטייברַא ןייז -- קיטילָאּפ עגיטרעווסיוא ןייז

 איד ןופ רענייא ןעטרָאד טרעוו ןוא דנַאלגנע ךָאנ קעװַא רע טהעג ןערָאלרעפ
 .ךיירקנַארפ ןיא געט עטצעל ענייז טגניורּברעפ רע -- ןעטַאקָאװדַא עטסערג

 ןיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעדיא להָאצ איד ןופ גנוצַאשּפָא עטסכעה איד

 -נוה רעיפ ןעוועג זיא ,ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה געירק-רעגריב רעד ןעוו טייצ רעד

 איד ןופ דנַאב ןעטפלע ןיא העז ; 1898 ןיא יַאוװיל .ּפ סַאנָאשד) דנעזיוט טרעד

 .-עגענ טרעוו עכלעוו ,גנוצַאשּפָא עטסנעלק איד ; (39 עטייז ,"סנעשייקילבָאּפ"

 טעטירָאהטױא-טּפיוה רעד זיא סָאװ ךוב ןייז ןיא ףלָאװ ןָאמייס .רמ ןופ ןעב

 ןיא זיא סע" סָאד זיא (*המחלמ איד ןיא ןעדיא ןופ גנוגילייהטעב איד רעביא

 ןיא ןעדיא 180,000 איוו רהעמ ןעוועג ןענייז סע ביוא טפַאהלעפייווצ ןעצנַאג

 "ןענָאלש וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,לעיפ ױזַא וליפא רעדָא ,דנַאל

 רעטנעהענ זיא גנוצַאשּפָא ערעכעה איד ביוא וליפא סָאד רעכיז זיא סע רעבָא

 ןיא קלח ןעלופ רעייז ךיז ףיוא ןעמונעג ךיוא ןעדיא איד ןעבָאה ,תמא םוצ

 דרָאנ איד ןיא ,ןעטַאדלָאס עשידיא להָאצ איד" זַא ןוא ,ףּפמַאק ןעסיורג םעד

 רעייז איוו ןָאיצרַאּפָארּפ ערעסערג לעיפ ַא ןיא ןעוועג זיא ,הטוַָאס איד ןיא ןוא

 ,רמ סָאו קיטסיטַאטס איד ".גנורעקלעפעב ענײמעגנלַא איד וצ סינטלעהרעפ

 ,6 עטייז "רעגריב ןוא טַאדלָאס ,טָאירטַאּפ סלַא דיא רעשינַאקירעמַא רעד" (*
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 208 געירק רעגריב ןיא ןעדיא

 ךיז ןעבָאה ןעדיא דנעזיוט ןעבעיז רעביא זַא ןעזייוועב טלעמַאזעגנָא טָאה ףלָאװ

 סגעווסענייק זיא סע רעבָא ,ןעטייז עדייב ןופ המחלמ איד ןיא טנילייהטעב

 גנורעיגער איד טינ .סטסיל ענעמָאקלָאפ ןעכַאמ וצ ךילנעמ םהיא רַאפ ןעוועג

 ןעבָאה ןָאיצַארעדעּפנַאק איד ןופ גנורעיגער איד טינ ןוא סטייטס דעטיינוי ןופ

 איד ןופ להָאצ עסיורג ַא ;ןעטַאדלָאס ערעייז ןופ ןָאינילער איד טנעכייצרעפ

 ןעבָאה ןוא ןָאיגילער ןופ טייוו ןעוועג ןענייז עניליוויירפ עשטייד-שידיא עגנוי

 ןעבָאה ןעדיא ענערָאבעג איד ןופ עלעיפ ןוא ,ןעדיא סלַא ןעבענעגסיוא טינ ךיז

 זַא ןעניפענוצסיוא רעווש ןעוועג זיא סע ןוא ןעמענ עשינַאקירעמַא טַאהעג

 -סנעירק םעד ,ןָאדדעס .רמ ייב ןעטעבענ טָאה ןעמ ןעוו .ןעדיא ןענייז ייז

 ןעיירפעב לָאז רע 1864 רהָאי ןופ טסברעה ןיא ,הטוָאס רעד ןופ רעטסינימ

 זַא טעטכירעב טרעוו ,רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר ףיוא ןעטַאדלַָאס עשידיא איד

 ףלעווצ זיב ןהעצ ןופ ָאד ןענייז סע זַא טביולג רע סָאד טרעפטנעעג טָאה רע
 סָאדנַאממָאק עסיוועג סָאד ןוא ,הטואס איד ןופ עעמרַא רעד ןיא ןעדיא דנעזיוט

 .ןעדיא איד ןעמהענוצ ייז ןופ לָאז ןעמ ןעוו ןערעוו טכַאװשענּפָא לעיפ וצ ןעלעוו

 תמא ןופ טייוו רהעז רעבָא ,גנוביירטרעביא ןַא ןעוועג ךילנײשרהַאװ זיא סָאד

 רעד ןיא ןעדיא ?להָאצ עניילק איד טקניידעג ןעמ ןעוו ןוא ,ןייז טינ סע ןעק

 ןעלָאז ייז ןופ ?עיפ ױזַא זַא גידריווקרעמ ךילקריוו סע זיא ,ןײמעגלַא ןיא הטואס

 .עעמרַא רעד ןיא ןייז

 ,הטומ רעייז ךרוד טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ?הָאצ איד

 ,גנונעקרענַא ערעדנַא ןעגעירקעג ןוא סעגנַאר עכיוה טכייררע ןעבָאה עכלעוו ןוא

 רענעי ןופ ןעדיא זַא טקניידעג ןעמ ןעוו סרעדנָאזעב ,סיורג ךילמעיצ ךיוא זיא

 -ייא רעבָא .טסנעיד-סגעירק ןיא גנורהַאפרע גינעוו רהעז טַאהעג ןעבָאה טייצ

 -טכַאלש ן'ףיוא טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא איד וצ ןעמוק רימ רעד

 געירק ןיא גנוגילייהטעב עהטרעווסנעביול רעייז סָאװ ערעדנַא איד וצ ןוא ,דלעפ

 ןעלעוו ,םינפוא ענעדעישרעפ ףיוא טנענימָארּפ ןערעוו וצ ןעפלָאהעג ייז טָאה

 איד ןעשיווצ ץַאלּפ ַא ןעמונרעפ טָאה רעכלעוו ןַאמ ןייא םעד ןופ ןעדייר רימ

 -עמַא ןיא ןעדיא ןעטסערג םעד ,ףּפמַאק ןעגיזעיר ןעזעיד ןופ רערהיפ עכילקריוו

 .ןימעשדנעב .פ הדוהי -- ןעבעל ןעכילטנעפע ןעשינַאקיר

 עד הקבר ןוא (1782 םורַא .בעג) פיליפ ןופ ןהָאז רעד ןעוועג זיא רע

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןופ טרעדנַאװעגסיױא ןעבָאה עכלעוו ,ןימעשדנעב סעדנעמ

 רעייז ְךָאנ טייצ עצרוק ַא ,1808 ןיא ,ןעידניא טסעוװ ,סַאמָאהט .טס ךָאנ

 איד .1811 ,טסוגיױא ןעטסקעז םעד ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע ואוו ,הטַארייה

 הלחתכל ןעבָאה ייז ואוו ,סטייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סנימעשדנעב

 הטוַאס ,ןָאטסלרַאשט ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה ןוא ,1818 םורַא ,ןערהָאפ טלָאװעג

 ןיא יטיסרעווינוי ?יעי ןיא ןעטערטעגניירא זיא סּפיליפ הדוהי .ַאנײלָארַאק

 -וטש ןייז ןעגידנע וצ ענהִא ,1827 ןיא ןעטרָאד ןופ קעװַא זיא רע רעבָא ,9
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 ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,סנילרָא וינ ְךָאנ קעװַא רע זיא רעטעּפש רהֶאי ַא .םויד

 רעבלעז רעד וצ טָאה ןוא ,שיזעצנַארפ ןופ רעליש ַא ,שילגנע ןופ רערהעל

 ןרָאװעג ןעזָאלענוצ רע ןיא 1822 ןיא  .טַאקָאװדַא רַאפ טרידוטשעג טייצ

 -ענ רע טָאה רעטעּפש רהָאי א ןוא ,ןָאיסעּפָארּפ עיינ ןייז ןעריציטקַארּפ וצ

 רהיא זיא עכלעוו ,ןיטרַאמ .טס עילַאטַאנ ,ןירעליש עגירעהירפ ןייז טעהטַארייה

 טינ זיא הטַארייה איד .ןיקילָאהטַאק עמורפ ַא ןעבעילבעג ןעבעל סעצנַאג

 ןעבעל ןעבעילבענ זיא סעכלעוו דניק סעניצנייא רעייז ןעוו ןוא ,ךילקילג ןעוועג

 ְךֶאנ קעװַא רהיא טימ ןימעשדנעב םַאדַאמ זיא ,רהָאי ףניפ ןרָאװעג טלַא זיא

 ןהעז ייז טגעלפ ןימעשדנעב .רמ ןוא ,ןעהיצרע וצ ןעטרָאד רהיא ךיירקנַארפ

 סעדעי טעמכ ןעכַאמ טנעלפ רע עכלעוו זירַאּפ ןיא ןעטיזיוו ענייז ףיוא רונ

 .רהֶאי

 זיא רעכלעוו ,לעדילס סַאמָאהט טימ טנינייארעפ ךיז טָאה ןימעשדנעב

 ןופ גנוגיטרעפרעפ איד ןיא ,טייטס ןופ רעטכיר-רעבָא רעד ןרָאװעגנ רעטעּפש

 ןענעישרע זיא סעכלעוו ,ענעיזיאול ןופ ץעזעג איד רעביא קרעוו סעגיטכיוו ַא

 ,קיטיִלָאּפ ןיא טריסערעטניארעפ ןרָאוװענ םעדכָאנ דלַאב זיא רע .1834 ןיא

 ןופ ילבמעסַא איד ןופ זיוה עטסרעטנוא איד ןיא ןרָאװעג טלהעוורע זיא ןו

 .1842 ןיא ײטרַאּפ (עלַארעביל) גיהוו איד ןופ רעטערטרעפ ַא סלַא ענעיזיאול

 ןייז ןעבענוצפיוא טייצ ַא רַאפ ןעגנואווצענ םהיא טָאה טײקכַאװש-ןעגיוא ןעוו

 ךיוא םעד ןיא זיא ןוא ,גנוצנַאלפ-רעקוצ וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ןָאיסעּפָארּפ

 -יילפרעפ ַא ןופ ןרָאװעג בורח זיא עיצַאטנַאלּפ ןייז רעבָא .ךיירגלָאפרע ןעוועג

 *ַאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ סנילרָא וינ ןיא טצעזעב ןַאד ךיז טָאה רע ןוא גנוצ

 עילימַאפ איד .ַאנײלָארַאק הטואס ןופ טכַארבעגרעבירַא טָאה רע עכלעוו עילימ

 איד ,רעטסעווש ערעטלע ןייז ,(184/ .שענ) רעטומ ןייז ןופ ןענַאטשעב זיא

 ,(1826 ןיא טעהטַארייהעג טָאה איז ןעמעוו טימ) יַאוויל םהרבא ןופ הנמלא

 ןופ רעטומ איד ןרָאװעג רעטעּפש זיא עכלעוו רעטסעווש ערעגניא ןייז ןו

 -לַאוורעפ ןהַאבנעזייא םעד ,(1884 ,סנילרָא וינ ןיא .בעג) טינשטורק סוילושד

 -ַאלקש ןופ רעמיהטנענייא רעד ןרָאװעג ןימעשדנעב זיא רעצנַאלפ ַא סלַא .רעט

 ןיא טבעלעג ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ןעפַאלקש ענעזעוועג ענייז ןופ עגינייא ןוא ,ןעפ

 ענעדעישרעפ רעכוזעב ןעלייצרעד ןעגעלפ" ,טרעדנוהרהָאי ןעזעיד ןופ גנַאפנָא

 -כרוד טַאהעג ןעבָאה ייז --- ןעטייצ ענילָאמַא ןופ ןעררעה םעד ןעגעוו סעטכישעג

 ןופ ץנַאלנ םעד ןעגעוו ןעדנענעל עשיטנַאמָאר ןוא ןעגנורעניארע עטוג סיוא

 (*".ןעטייצ עטלַא ןיא ץַאלּפ םענעי

 עטייז ,1907 ,איפלעדַאליפ ,"ןימעשדנעב .פ הדוהי" ךוב ןייז ןיא ,רעלטָאב סרעיּפ (*
 ןעבעירשעג זיא סָאװ טרָאס םעד ןופ עגיצנייא איד ןיא עיּפַארגָאיב עגידנעטשלַאפ עזעיד

 זיא סָאװ סעלַא ןופ טרָא םעד טמהענרעפ איז ןוא ,ןעדיא ןעשינַאקירעמַא ןַא ןענעװ ןרָאװענ
 .ןימעשרנעב ןעגעוו ןענעישרע רעהירפ
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 גיהוו איד ןופ רערהיפ עטנעקרענַא איד ןופ רענייא ןרָאװעג לענש זיא רע

 ןעגלָאפרע עגילעפוצ איד ןופ ?ייהט רעשביה ַא" ןוא ,טייטס ןייז ןיא יײטרַאּפ
 ןיא טריטסיזקע טָאה איז סָאװ רהָאי ןהעצ עטצעל איד ןיא ײטרַאּפ ענעי ןופ

 -גולק עשיטילָאּפ ןייז ןוא עיגרענע ןייז וצ ןערעוו ןעבעירשעגוצ ףרַאד ענעיזיאול

 -עננָא ,ןעטייצ ענעי ןופ עטטיז עשיטסילאנרושז איד ךָאנ ,זיא רע ?.טייה

 ןעוועג ןענייז סָאװ ןעגנוטייצ איד ןיא טייקרעטיב סיורג טימ ןרָאװעג ןעפירג

 טרעהעג רע זַא ,1844 ןיא ,טגידלושעב וליפא םהיא טָאה ןעמ ןוא ,םהיא ןעגעג

 זיא רע סָאװ םעדצָארט ,"ײטרַאּפ גניהטַאנ וָאנ" עכילדנייפ-ןעדמערפ איד וצ

 ענעי טימ טמיטשעג טָאה רע רעבָא .רעדנעלסיוא רענערָאבעג ַא ןעוועג ןיילַא

 -עגנייא וצ טכער-םיטש ןעבעג ןעגעג ןעוועג זיא רע סָאװ טימרעד ײטרַאּפ

 סטייטס ןיא ןרָאװעג ןרָאבענ ןענייז סָאװ איד וצ וליפא ,טייטס ןיא עטרעדנַאװ

 איד רַאפ רהַאפעג ןופ עלעווק ַא ןהעזעג םעד ןיא טָאה רע ?ייוו ,דרָאנ איד ןופ

 .הטואס

 -עב זיא 1844 ןופ ןָאשנעװנָאק עלענַאיצוטיטסנָאק איד ןיא ץיז ןייז ןעוו

 טימ ןרָאװעג טלהעוועג-רעדעיוו זיא ןוא טרינגיזער רע טָאה ןרָאװעג ןעטירטש

 ןעמַאזוצ לָאמַא ךָאנ ןיא ןָאשנעװנָאק איד ןעוו .טייהרהעמ ערעסערנ לעיפ ַא

 -רענַא רע זיא ,ץיז ןייז ןעמונעג רעדעיוו טָאה רע ןוא סנילרָא וינ ןיא ןעמוקעג

 עֶלַא ןיא ,טדָאטש רעד ןופ ןעטַאנעלעד איד ןופ רערהיפ רעד סלַא ןרָאװעג טנעק

 ענייז ןופ ענייא .ןעדנעגעג-דנַאל איד ןופ רעטערטרעפ איד טימ ןעטוּפסיד

 איד ןהעזעגסיוארָאפ רָאלק טָאה רע זַא טזייוועב ןָאשנעװנָאק ענעי ףיֹוא סעדער

 ןעמונעג טינ ןעגנוטּפיוהעב ענייז סלָאמַאד טָאה ןעמ שטָאח ,18495 ןיא המחלמ

 זיא ןוא ,18282 ןיא רָאטַאנעס טייטס ןרָאװעג טלהעוורע זיא רע .טסנרע וצ

 סטייטס דעטיינוי רַאפ ןעטַאדידנַאק-טּפױה איד ןופ רענייא ןרָאװענ דלַאב

 -רהעמ עסיורג עטעטרַאװרענוא ןַא טימ ןרָאװעג טרינימָאנ זיא רע .רָאטַאנעס

 ףופ דעילנטימ ַא סלַא ,ןרָאװעג טלהעוורע רהָאי ןעבלעז םעד זיא ןוא טייה

 איד בעילוצ ןרָאװעג ןעטלָאּפשוצ זיא ײטרַאּפ עזעיד ןעוו .יײטרַאּפ גיהוו איד

 ןַא טימ ןעמוקעגסיורַא רע זיא הטואס איד טימ דרָאנ איד ןופ טפַאשרענגעג

 -ָאיצַאנ ַא סלַא רהעמ טינ טריטסיזקע איז זַא 1885 ןיא גנורעלקרע עכילטנעפע

 -ייארעפ וצ ךיז טייקנידנעווטיונ איד ףיוא ןעזעיוועגנָא טָאה רע .ייטרַאּפ עלַאנ

 -לעוו ףיוא" םרָאפטַאלּפ א ףיוא ,הטואס איד ןופ ײטרַאּפ עסיורג ןייא ןיא ןעגינ

 -ַאזוצ ןעדנעמוק םעד רַאפ טעטיירעברָאפ ןייז וצ ןהעטש עלַא ןענעק רימ ןעכ

 עיינ ַא ןופ גנודנירג איד זַא ןעזעיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןעוו ".סיוטשנעמ

 עשיטַארקַאמעד איד וצ טעדנעווענ ךיז רע טָאה ,שיטקַארּפ טינ זיא ײטרַאּפ

 -שרע ןייז .ןָאיצַארטסינימדַא איד וצ ךילדניירפ רהעמ ןרָאװעג זיא ןוא ײטרַאּפ

 ,1886 ,יַאמ ןעטייווצ םעד ןערָאװעג ןעטלַאהעג זיא טַאנעס ןיא עדער עסיורג עט

 רע עכלעוו ןיא ,טייטס ַא סלַא סעזנעק ןעמהענוצניירא גַאלשרָאפ םעד רעביא
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 םעד ןופ ןעטסנוג וצ גנוגערפיוא ןהֶא ןוא ךילקירדסיוא טרעלקרע ךיז טָאה

 *יינוי ןופ ןעטערטסױרַא געמ טייטס ַא זַא טסייה סָאד ,ןָאיסעצעס ןופ ּפיצנירּפ

 טרהיפענ זיא געירק-רעגריב רעד ןעכלעוו רעביא ּפיצנירּפ רעד ,סטייטס דעט

 .ןרָאװעג

 רעטיינוי א רַאפ ןרָאװעג טלהעוועג-רעדעיוו ןימעשדנעב זיא 1889 ןיא

 םעד ןופ) ,עמיטש עניצנייא ןייא ןופ טייהרהעמ איד טימ רָאטַאנעפ סטייטס

 זיא רע .(ענעיזיאול ןּופ רושטיילסישדעל איד ןיא "?גניהטַאנ וָאנ" ןעטצעל

 -נעציזרָאפ רעד ןוא ,ןערָאטַאנעס עטנענימָארּפ איד ןופ רענייא רעטציא ןעוועג

 -ענעג טרעוו עכלעוו עלעטש  ַא ,ןענַארפ-סטכירעג רעביא עטימָאק איד ןופ רעד

 .טפַאשרעּפרעק ַאזַא ןיא ןעטַאקָאװדַא עטסערג איד ןופ םענייא וצ רונ ןעב

 טָאה רע רעבָא ,לַאפ ןעטסגרע ןיא רונ ןָאיסעצעס ןופ ןעטסנוג וצ ןעוועג זיא רע

 רעד ןופ טקנוּפ-דנַאטש םעד ןופ עטסנרע סָאד וצ ןעמוקעג זיא סע זַא טביולגעג

 טָאה רע .1860 ןיא טנעדיזערּפ ןרָאװעג טלהעוורע זיא ןלָאקניל ןעוו הטוָאס

 ַא ןוא ,רעטניוו ןעדנענלַאפ םעד טַאנעס ןיא ןעדער עניטכיוו ייווצ ןעטלַאהעג

 סָאד רעביא ,1861 ,רַאורבעפ ןעטרעיפ םעד ,עדער-סדעישבַא עגידריווקנעד

 ןייז .סטייטס איד ןופ ןָאינוי םעד ןופ ןעטערטוצסױרַא ענעיזיאול ןופ טכער

 -ַאװ איד רַאפ ןרָאװעג ןעטלַאהעג זיא טדָאטש-טּפױה איד ןיא עדער עטצעל

 ןופ (גאטסטרובעג ס'ןָאטגנישַאוו) רַאורבעפ ןעט22 םעד עירעליטרַא ןָאטגניש

 ןיא עילימַאפ ןייז ןופ דעישבַא ןעמונעג רע טָאה םעדכָאנ דלַאב .,רהָאי םענעי

 .ןהעזענ טינ לָאמ ןייק רהעמ טָאה רע עכלעוו סנילרָא וינ

 ןעט26 םעד ןָאינוי ןופ טלײײהטענּפָא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ענעיזיאול

 ןימעשדנעב זיא ,רַאורבעפ ןעט2פ םעד ,רעטעּפש טַאנָאמ ַא ןוא ,1861 רַאונַאי

 איד ןופ ןָאיצַארעדעּפנַאק עיינ איד ןופ טנעדיזערּפ םעד ןופ ןרָאװעג טנענרע

 רעדָא לַארענעשדײנרַאטַא ןייז סלַא (1808--89) סיווייד ןָאסרעּפעשד ,הטואס

 איד ןיא טמַא םעיינ ןייז ןעמונעגרעביא טָאה ןימעשדנעב .רעטסינימ-ץיטסוי

 טעמכ םהיא רַאפ זיא סע רעבָא ;ַאמַאבַאלַא ,ירעמָאגטנָאמ ,טרָאטש-טּפיוה עיינ

 טַאהעג טינ ךיז רעטנוא טָאה גנוריגער עיינ איד ?ייוו ,טײברַא ןייק ןעוועג טינ

 -יפרע וצ ןעדַאלעגנייא טפָא םהיא טָאה סיווייד טנעדיזערּפ ,ןעטכירעג ןייק

 ןוא ,טייקלעדייא ןוא טקַאט טרעדָאפעג ןעבָאה עכלעוו ןעטכילפ ערעדנַא ןעל

 רעבמעטּפעס ןעט17 םעד .ןעיורטוצ ס'םענעי ןענואוועג רהעמ רעמיא טָאה רע

 רָאװ ווָא ירעטערקעס רעניפיולרָאפ סְלַא ןרָאװעגנ טנענרע ןימעשדנעב זיא 1

 זיא ןוא ,רעקָאו ירעטערקעס ןופ רעגלָאפכָאנ סלַא ,רעטסינימ-סגעירק רעדָא

 םענעי ןופ רעבמעווָאנ ןעט18 םעד זיב לַארענעשדײנרָאטַא ןעבילברעפ ךיוא

 עטימָאק ַא ןוא ,טמַא םעיינ ןייז ןיא רעלוּפָאּפ טינ רהעז ןעוועג זיא רע .,רהָאי

 טקישענ טינ טָאה רע סָאװ רַאפ טלעדַאטענ לעיציפַא םהיא טָאה סערגנָאק ןופ

 "רעפ םעד בעילוצ טָאה רענעי ןוא ,טייצ רעד ןיא זייוו לַארענעגנ וצ ןָאיצינומַא
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 סָאװ ןעוועג טינ זיא טייקכילקריוו רעד ןיא רעבָא .טכַאלש עניטכיוו ַא ןערָאל

 -ענ רעסעב ןענייז רעטסינימ-סגעירק ןייז טימ טנעדיזערּפ רעד ןוא ,ןעקיש וצ

 ,סערגנָאק םענעגייא רעייז ןיא ןעלדַאט ךילטנעפע ייז לָאז ןעמ ןעדעירפוצ ןעוו

 איד ןוא ,רעװלוּפ ןייק ןעבָאה ייז זַא ןעגָאזסיױוא ןעפרַאד טינ ןעלָאז ייז יבַא

 -עג איוו טָאה ןימעשדנעב .ןעסיוורעד ןופרעד ךיז לָאז דרָאנ איד רעדָא סיקנעי

 לעיצ רעד ןרָאװעג זיא ןוא דלוש עצנַאג איד ךיז ףיוא ןעמונענפיורַא ךילנהעוו

 ךיוה רהעז ןענעיטשעג ןיילא םעד בעילוצ זיא רע רעבָא ,רעפיירגנַא עלַא ןופ

 םעד טסואוועג ןעבָאה עכלעוו רערהיפ איד ייב ןוא סיווייד טנעדיזערּפ ייב

 רעד ןיא זַא ןעמוקענרָאפ סע זיא רעבירעד .טייז רעייז ןופ דנַאטשוצ ןע'תמא

 לָאז ןימעשדנעב זַא טעטרַאוװרע טָאה הטואס רעד ןיא רעדעי טעמכ ןעוו טייצ

 םעד ,סעיינ עדנעשַאררעביא איד ןענעישרע זיא ,תוּפרח טימ טמַא ןייז ןערילרעפ

 ירעטערקעס ןופ טמַא םוצ ןרָאוװענ ןעביוהרע זיא רע זַא ,1802 ץרעמ ןעט7

 .ןעטייהנעגעלעגנַא עניטרעווסיוא ןופ רעטסינימ רעדָא ,טייטס ווָא

 טָאה רע ןעכלעוו רַאפ רעגיצנייא רעד ןעוועג זיא טנעמטרַאּפעד רעיינ ןייז

 ךילגעמנוא ןעוועג םהיא רַאפ זיא סע שטָאח ןוא ;טסַאּפעג ןעטסעב םא ךיז

 טנעידרעפ רע טָאה ,טעטרַאוװרע םהיא ןופ ןעבָאה עכנַאמ סָאװ סָאד ןָאהטוצפיוא

 טימ ןרָאװעג טקירדעגסיוא ןעטסעב םַא זיא עכלעוו ערהע עכילברעטשנוא איד

 -עדעפנַאק איד ןופ ךרַאמ איד" סלַא טנעכייצעב םהיא טָאה ןעמ סָאװ םעד

 ןופ עפליה איד ןעגעירק וצ ןעוועג זיא םעלבָארּפ רעטסרעווש רעד  "?.ןָאיצַאר

 טנעקעג טלָאװ עכלעוו עגיצנייא איד ,רעסַאװ ן'ףיוא קרַאטש זיא עכלעוו טכַאמ ַא

 -ָאלב איד בעילוצ טָאה סָאװ ןָאיצַארעדעּפנָאק עטרידַאקָאלברעּפ איד ןעפלעה

 -ַאּפש איד ןיא .ןעטַאק --- טקודָארּפ-טּפיױה רהיא ןעפיוקרעפ טנעקעג טינ עדַאק

 זיא ןעינַאּפש רעבָא ,יירעפַאלקש טשרעהענ ןַאד ךָאנ טָאה סעינָאלַָאק עשינ

 -עּפסקע קעװַא טפָא ןעטרָאד ןופ ןענעלפ סע סָאװ רַאפ הטואס יד ףיוא זייב ןעוועג

 סָאװ ןעדנעגעג ןיא ןענָאיצולָאװער ןעכַאמ ןעפלעה רעדָא ןעכַאמ וצ סעיציד

 טנעקענ טינ טָאה ןעמ ןוא ,אבויק ןיא סרעדנָאזעב ,טרעהעג רהיא וצ ןעבָאה

 ןעוועג ןַאד זיא ךיירקנַארפ .קילבוּפער עיינ איד וצ ןעיורטסימ רהיא ןעמוקייב

 -וצ איד ןהֶא טשימעגניירא טינ ךיז טלָאװ ןוא ,דנַאלגנע טימ ךילדניירפ וצ

 איד ןעוו וליפא סָאד ױזַא ,עטצעל איד ןופ גנוקריווטימ איד רעדָא ננומיטש

 ,זירַאּפ ךָאנ ןילקנערפ ןימעשדנעב ןעטייווצ ַא ןעקיש טנעקעג טלָאװ הטואס

 ,דנַאלגנע ןעגעג סעינָאלָאק איד ןופ ןָאיצולָאװער איד ןופ טייצ רעד ןיא איוו

 -סטאאטש עטסיימ איד איוו ױזַא ,ןָאהטפיוא טנעקעג טשינ רָאג ךיוא רע טלָאװ

 טינ טעװ דנַאלגנע זַא טביולגעג ךיוא ןימעשדנעב טָאה ,הטואס רעד ןופ רענעמ

 -סימ רעדָא טרירָאנגיא טָאה רע איוו ױזַא ןוא ,ןעטַאק ןהֶא ןעמוקסיוא ןענעק

 לָאז ַאּפָארייא זַא טקריוועג טָאה עכלעוו טפַארק עשילַארָאמ איד ןעדנַאטשרעּפ

 רהעמ טימ טרהיפעגפיוא גנַאפנָא ןיא ךיז רע טָאה ,דרָאנ איד טימ ןעטלַאה
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 .ןעדנעטשמוא איד רעטנוא טגיטכערעב ןעוועג זיא רע איוו טייקגיגנייהבַאנוא

 ךיא" : טרעלקרע ןימעשדנעב טָאה ,דנַאלגנע ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,רעטעּפש

 רעטיײברַא ערעייא זַא ןעזָאלרעד טעװ גנוריגער רעייא זַא טביולגעג טשינ בָאה

 ,טסולרעפ לעיפ ױזַא ןעטנַאקירבַאט ערעייא ןוא ,הטיונ לעיפ ױזַא ןעדייל ןעלָאז

 -עג טָאה ןימעשדנעב ".ןענָארטרעביא סָאד טעוװ ןיילַא קלָאפ סָאד זַא רעדָא

 ,גנושימניירא ןהֶָא וליפא (ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןופ) ןעגנונעקרענַא זַא טביולג

 איד ןעוו ןעוועג ױזַא יקַאט רשפא טלָאװ סע ןוא ,המחלמ איד טגידנעעג ןעטלָאװ

 ןעמוקעג טלָאװ הטואס רעד ןופ קילבוּפער עגיגנייהבאנוא איד ןופ גנונעקרענַא

 .הירפ

 טכאמעג טָאה ,דנַאלגנע ןיא הטואס איד ןופ רעטערטרעפ רעד ,ןָאסיימ

 טלָאװ ןעטָארטרעּפ טָאה רע עכלעוו עכַאז איד ןעוו וליפא ןוא ,טירשרָאפ גינעוו

 ןעגעג ןעלעטש וצ ךיז גיהעפ גונעג ןעוועג טינ ךיוא רע זיא ,רעקרַאטש ןעוועג

 רעכילנעזרעּפ ס'ןימעשדנעב ,לעדיילס .,דרָאנ איד ןופ ןעטדנַאזעג םעד ,סמעדע

 .ךיירקנַארפ ןיא ךיירגלָאפרע רהעמ לעסיב ַא הלחתכל ןעוועג זיא ,דניירפ

 -כעז רַאפ ךיירקנַארפ ןעטָאבנָא לָאז רע טנַארטפיואעב םהיא טָאה ןימעשדנעב

 רעדָא ,הטואס איד ןופ עדַאקָאלב איד ןעכערב רַאפ ןעטַאק קנַארפ ןָאילימ גיצ

 -ייק ,ןָאיצַארעדעּפנָאק איד ןופ טייקניננײהבַאנוא איד ןענעקרענַא רַאפ וליפא

 וצ טגיינעג ניטסניג ןייז וצ טניישעג טָאה (1808--79) ןָאעלָאּפַאנ יאול רעז

 -ננישַאו ןיא רעטדנַאזעג רעשיזעצנַארפ רעד ,עיסרעמ ןוא ,גַאלשרָאפ ןעזעיד

 ױזַא זיא ,סינביולרע ס'ןלָאקניל טימ דנָאמשטיר טכוזעב טָאה רעכלעוו ,ןָאט

 -והטנע טעמכ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןע'ןימעשדנעב ןופ ןרָאװעג טסולפנייאעב

 ןוא דנָאמשטיר ןיא גנורעיגער איד ןעשיווצ זעגנודניברעפ איד רעבָא .שיטסַאיז

 -נוא ןוא גיסעמלעגערנוא רהעז ןעוועג ןענייז ַאּפָארייא ןיא רעטערטרעפ ערהיא

 ייז איוו םעדכָאנ טַאנָאמ ןעבעיז ןעמוקעגנָא ןענייז ןעשעּפעד עכנַאמ ןוא ,רעכיז

 רעזעיד ןענעיד ןעק לעיּפשייב ַא סלַא .זירַאּפ ןופ ןרָאװענ טקישעגסױרַא ןענייז

 טפירשוצ ַא ןעגעירקעג ,1805 ,רַאורבעּפ ןעט27 םעד טָאה ןימעשדנעב :לַאפ

 ןיא ,1862 רעבמעצעד ןעט27 םעד טריטַאד ןעוועג זיא עכלעוו ןע'לעדיילס ןופ

 טפירשוצ ןייק טַאהעג טינ טָאה רע זַא טביירש ךיירקנַארפ ןיא חילש רעד עכלעוו

 וינ ןעמונעג טָאה דרָאנ איד ןעוו .,לירּפַא ןעט18 םעד טייז ןימעשדנעב ןופ

 -ניירא עלענש ףיוא ןעגנונפָאה עֶלַא ןענייז ,1862 ,יַאמ ןעטשרע םעד ,סנילרָא

 .ןרָאװעג טעטכינרעפ גנושימ

 -סינימ רעשידנעלסיוא סלַא רעווש רהעז טעטײברַאעג טָאה ןימעשדנעב

 -נַאפּפמע וצ עטדנַאזעג עשידנעלסיוא ענייק טַאהעג טשינ טָאה רע שטָאח ,רעט

 -שטיר טדָאטש-טּפיױה איד ןיא ןעבענ וצ רעלעב עשיזמַאמָאלּפיד ענייק ןוא ןעג

 טנעקרענַא טינ טכַאמ רעדנַא ןייק ןופ זיא עכלעוו גנוריגער איד רַאפ דנָאמ

 םיא ןעוועג ןענייז עכלעוו עטייל ןופ ןרָאװעג טעטּפיוהעב זיא סע .ןרָאװעג
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 ןייז טימ ןייז בשיימ ךיז טגעלפ סיווייד טנעדיזערּפ זַא ,ןעסיוו וצ עדנַאטש

 -ַאק ןייז ןופ דעילגטימ רעדנַא ןעדעי טימ איוו רעטפָא טייטס ווֶא ירעטערקעס

 ניהעפ ןוא טיירעב ןענופעג גנידנעטש םהיא טָאה רע איוו ױזַא ןוא ,טעניב

 ס'ןימעשרנעב וצ ןעבענוצרעביא טנהָאוװעגנייא ךיז רע טָאה ,ןָאהט וצ סעלַא

 -רעביא ןעננואווצעגנ טולָאסבַא ןעוועג טינ זיא רע סָאװ סעלַא טנעמטרַאּפעד

 ,ןָאטגנישַאו .א .? ,רעטסינימ-ספליה ס'ןימעשדנעב .ןערעדנַא ןַא וצ ןעבענוצ

 טינ לָאמנייק ךיז טָאה ,טלַאק ןעוועג גידנעטש זיא רע" : םהיא ןעגעוו טביירש

 ןעוועג רונ זיא סָאד ביוא לעטימ ַא ןענופעג סעֶלַא וצ טָאה ןוא ,ןערָאלרעּפ

 -ענסיוא טָאה סע ;לענש רהעז דנַאטשנעגעג ַא ןעפירגעב טָאה רע ךילגעמ

 זיא ןעקנַאדעג ןייז ןוא ,גנורעטש םוש ַא ןהֶא טעטײברַא ּפָאק ןייז זַא ןהעז

 -נעב .רמ" :טביירש סיווייד ןָאסרעּפעשד םַאדַאמ ",רָאלק ןעוועג נידנעטש

 לָאמ סעכנַאמ טגעלפ רע ;ןעטיײברַא וצ גיטרעפ ןעוועג גידנעטש זיא ןימעשד

 ךיז ןוא ,טכַאנייב זיב הירפ רעד ןיא ןהעצ ןופ טנעדיזערּפ םעד טימ ןעביילב

 ווֶא ירעטערקעס רעד ןוא טנעדיזערּפ רעד . . .עדנוטש עבלַאה ַא רונ ןעהורּפָא

 .טעּפש ןיב הירפ ןופ ,ןעטנַאטסערַא איו טיײיברַאעג עדייב ןעבָאה טייטפ

 ,ןעוורענ עדנערעטיצ ןעפיוה ַא ,ןעסענענ טינ םייהַא ןעמוק טנעלפ סיווייד .רמ

 ןעוועג גידנעטש זיא ןימעשדנעב .רמ רעבָא ;טפּפעשרע נידנעטשלָאפ ןוא

 ".רעטנומ ןוא שירפ

 ןעדייל לעיפ ךָאנ ,עילימַאפ עניילק ןייז טָאה ןעלַאפעג זיא סנילרָא וינ ןעוו

 ייז טָאה רע ואוו ,עישדרָאשד ,שדנארג אל ןיא טצעזעב ךיז ,ןעטייקניריווש ןוא

 -ענ ןעמוקעג ןיא ןָאיצַארעדעּפנָאק איד ןעוו .דלענ ןעקישוצ טנעקעג רעדעיוו

 איד ןוא ,טסַאהרעּפ רהעמ ןרָאװעג רע ןיא גננַאגנרעטנוא רהיא וצ רעטנעה

 ענייז עכלעוו ,גנומַאטשּפָא ןייז ןוא ןָאינילער ןייז בעילוצ םהיא ףיוא עפירגנַא

 -ייז ,ערעירַאק עצנַאג ןייז ןופ ףיולרעפ ןיא טניסעלכַאנרעפ טינ ןעבָאה רענגעג

 ןרָאװעג טלעדַאטעג סרעדנָאזעב זיא רע .רעקרַאטש לעיפ ןרָאװעג רעטציא ןענ

 םעד ךרוד ןרָאוװעג טרהיפעגסיוא זיא רעכלעוו ,ןַאלּפ ןעטלעפייווצרעפ םעד רַאפ

 -רעביוא םעד ,(1807--+0) ,עיל .ע טרעבָאר לַארענעג ןופ סולפנייא ןוא שנואוו

 -רַא איד ןיא סרעגענ ןעמהענוצניירא ,הטוַאס איד ןופ עעמרַא יד ןופ רערידנַאמָאק

 ,1865 ,רַאורבעפ ןעט9 םעד .גנואיירפעב רעייז ןענעג טפּפמעקעג טָאה עכלעוו עעמ

 עטצעל יד ,דנָאמשטיר ןיא גנולמַאזרעפנעסַאמ ַא רַאפ ןעטלַאהעג ןימעשדנעב טָאה

 עקרַאטש ַא טאהעג רעמיא ךָאנ טָאה רע .ןעבעל ןייז ןופ עדער עכילטנעפע

 דנָאמשטיר .ןערָאלרעּפ ןעוועג זיא סעלַא רעבָא ,רערעהוצ ענייז רעביא טכַאמ

 ןיא ךָאוו עניהורנוא ןַא ְךָאנ .טַאנָאמ ייווצ איוו רענינעוו ןיא ןעלַאפעג זיא

 -ילפ איד ואוו ,ָארָאבסנירג ןיא סיווייד טנעדיזערּפ טימ קעװַא רע זיא ,ליוונעד

 ןַאד ךיז טָאה רע .געט עכילטע ןעטלַאהענפיױא ךיז טָאה גנוריגער עדנעה

 -עב ןייז טנעקעג טינ רהעמ טָאה רע ןעמעוו ,סיווייד .רמ טימ טנעגעזענּפָא
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 ןעטצעל םוצ טָאה רע ואוו ,ןעידניא טסעװ ְּךָאנ ןעפָאלטנַא זיא ןוא ,גיפליה

 זיא רעײטנעבַא ןוא ןערהַאפעג עלעיפ ְךָאנ .ץַאלּפ-סטרובעג ןייז טכוזעב לָאמ

 ,1805 ,ילוי ןעט22 םעד ,דנַאלננע ןיא ןעמוקעגנָא רע
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 הטוַאס רעד ןופ ןָאיצַארעדעּפנָאק איד טנעקרענַא טינ טָאה דנַאלגנע ךיילגבָא

 זיא ןימעשדנעב ןוא ,טריזיטַאּפמיס רהיא טימ עלעיפ רהעז ןעטרָאד ןעבָאה

 טָאה רע סָאװ םעדצָארט ,ךילדניירפ רהעז ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 -נָאק איד ןופ ןעבײרטוצסױרַא להעפעב ַא ןעבעגעג טייטס ווֶא ירעטערקעס סלַא

 טינ ןעבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ןעלוסנָאק עשיטירב עלַא סטייטס עטרירעדעפ

 סלַא ןָאטגנישַאו ןיא ןעטדנַאזעג ןעשילגנע םעד ןעטכַארטעב וצ טרעהעגפיוא

 עשילגנע איד ןיא טייצ רענעי ןופ עטייל עטסניטכיוו איד .ןעטצעזעגרָאפ רעייז

 -עב עדייב רעטנורַאד ,טעדניירפעב םהיא טימ ןרָאװעג ןענייז טדָאטש-טּפיוה

 ,רלעיפסנָאקיב ווֶא ?לריוא) ,ילעַארזיד ןימעשדנעב ,רענעמסטאַאטש עטמהיר

 -ענ זיא רע איוו ױזַא .(1809--98) ,ןָאטסדַאלג .ע םַאיליו ןוא ,(1804-581

 ןַא ןופ ןהָאז רעד ןעוועג זיא ןוא עינָאלַאק עשילננע ןַא ןיא ןרָאװעג ןרָאב

 -יירט-סטכילפ עטשרע ןייז וצ טרהעקענמוא ךאפנייא ךיז רע טָאה ,רעדנעלגנע

 -רעפ וצ גנוגניירטשנָא ןַא טכַאמעג טָאה רע זַא ןהעזעגסיוא טָאה סע ןוא ,טייה

 רהֶאי ניצרעיפ-ןוא-עכילטע איד ןיא טכאמעגכרוד טָאה רע סָאװ סעֶלַא ןעסעג

 ןייק ןעטלַאהעג טינ לָאמנייק טָאה רע .רענַאקירעמַא ןַא ןעוועגנ זיא רע סָאװ

 ןעזָאלרעפ טָאה רע טייז ננורעלקרע עכילטנעפע ןייק טכַאמעג רעדָא עדער

 .ַאקירעמַא

 איד ןופ רענייא סלַא ,טַאקָאװדַא רעשילננע סלַא ערעירַאק ערעטעּפש ןייז

 ןעוו סרעדנָאזעב ,רַאברעדנואוו ןעוועג זיא ,טייצ ןייז ןופ ןעטאקָאוװדא עטסערג

 רעביא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ןעביוהעגנָא רהיא טָאה רע זַא טקניידעג ןעמ

 -ניטעהט טימ לופ עטכישעג ענעגנַאנרעפ ַא טימ ; טלַא רהָאי ניצפופ-ןוא-ףניפ

 ןרעטַאמוצסיוא גונעג ןעוועג ןענייז סָאװ ןעגנורהַאפרע עדנענערפיוא ןוא טייק

 עטמהירעב ןייז ןעבעירשעג ןָאדנָאל ןיא טָאה רע .ןעשנעמ ןעכילנהעוועג ןעדעי

 סעכלעוו "םוהטנענייא סעכילנעזרעּפ ןופ ףיוקרעפ םעד רעביא גנולדנַאהבָא"

 -עג ןעזעיד רעביא קרעוו עטסעב איד ןופ ענייא סלַא ןרָאװעג טנעקרענַא זיא

 ,םי ןעטייז עדייב ןופ טעטירָאהטיױא סְלַא ןרָאװעג טכיורבעג זיא ןוא ,דנַאטשנעג

 ןעוועג ןערהָאי עכנַאמ ןענייז דנַאלגנע ןיא טַאקָאװדַא סלַא ןעמהַאננייא ןענייז

 רענעטלעז לעיפ ןעוועג ןעטייצ ענעי ןיא זיא סעכלעוו ,915,000 איוו ךיוה ױזַא

 -סיוא ןַא גנורינער עשילגנע איד ןופ ןעגעירקעג רע טָאה 1872 ןיא .רעטציא איו

 עהייר איד ןיא ןעטשרע םעד סלַא טלעטשענקעװַא םהיא טָאה עכלעוו גנונכייצ

 ןעיוב וצ ןעגנַאפעגנָא רע טָאה 1877 םורַא .סַאלק ןייז ןופ ןעטַאקָאװדַא ןופ

 יורפ ןייז ואוו ,זירַאּפ ןיא (41 רעמונ) ַאנעשז'ד ינעװַא ףיוא זיוה סעיינ ַא
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 איוו םעדכָאנ וליפא ןענהָאו ןעבעילבעג ןענייז רעטכָאט עניצנייא ןייז טימ

 ןרָאװעג טכַאזרוארעפ זיא סָאװ לַאפנוא ןַא .דנַאלגנע ןיא טצעזעב ךיז טָאה רע

 ַא רַאפ טכַאמעג םהיא טָאה 1880 ןיא רַאק-טירטס ַא ןופ ןעלַאפרעטנורַא ךרוד

 ךָאנ ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע .ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל איד ןיא הלוח

 זַא ןעריסנָאנַא וצ ןעננואווצעג ןעוועג רע זיא 1888 רַאורבעפ ןיא ןוא ,רעגרע

 -עג ןַאד זיא טעקנַאב רעגידריווקנעד ַא .קיטקַארּפ ןופ קירוצ ךיז טהיצ רע

 ,ןָאדנָאל ןופ ןעטַאקָאװדַא ןוא רעטכיר איד ןופ ערהע ןייז וצ ןרָאװעג ןעבעג

 ןעגיוצעגקירוצ ןַאד ךיז טָאה רע .דנַאלגנע ןיא טרָאס ןעזעיד ןופ רעטשרע רעד

 יַאמ ןעטסקעז םעד ןעברָאטשעג זיא רע ואוו ,זירַאּפ ןיא טסַאלַאּפ ןייז ןיא

 ןרָאװעג טגידרעעב זיא רע .טלַא רהָאי גיצבעיז-ןוא-יירד רהעפעגנוא ,4

 םעד ןעמונעגנָא ןעוו טָאה רע זַא טינ טביולג ןעמ ךיילגבא קילָאהטַאק סלַא

 ןייז .רהָאֹי ןעבעיז טבעלעגרעביא םהיא טָאה יורפ ןייז .ןעביולג ןעכילטסירק

 -וב עד ירנעה ןַאטיּפַאק טעהטַארייהעג טָאה עכלעוו ,טענינ ,רעטכָאט עגיצנייא

 .1898 ןיא זָאלרעדניק ןעברָאטשעג זיא ,עעמרַא עשיזיוצנַארפ איד ןופ קַאיניז
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 .געירק ןופ ןעטייז עדייב ןופ טסנעיד ןיא סיוא ךיז ןענכייצ ןעדיא

 -ומַאפ עבלעז איד ןופ רעדעירב ןופ עלעפ רהעמ ןעמוקעגרָאפ ןענייז הטוַאס איד ןיא

 ןערעיציפָא ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ ערעסערג ַא ךיוא ןוא ,טנעידעג ןעבָאה עכלעוו עיל

 ןעוועג ןענייז הטוַאס איד ןופ ןעדיא עטסיימ איד לייוו ,דרָאנ איד ןיא איו

 ַא -- עטמַאעב עשירעטילימ עשידיא עטמהירעב עגינייא -- ענערָאבעג עגעיה

 ןופ לעגנַאמ -- רעניבַאר ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו טַאדלָאס רעגיהטומ

 -ַאס ,רעלפענ ןעלַארענעג איד -- הטוַאס איד ןופ עעמרַא איד ןעגעוו לַאירעטַאמ
 ןעביוה ַא טכייררע ןעבָאה עכלעוו ערעדנַא ןוא ןעסמיכַאָאי ,גרעבנעמולב ,ןָאמָאל
 םוצ ָאייהָא ,ןעטשרע םוצ טהעטש קרָאי וינ -- עעמרַא-ןָאינוי איד ןיא גנַאר
 -לָאס עשידיא להָאצ איד ןיא טייטס רעטירד רעד סלַא זיָאניליא ןוא ןעטייווצ
 -ליסנעּפ ןופ ןעטנעמיגער ייווצ -- געירק ןיא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ןעטַאד
 (סעקינװָאקלַאּפ) סלענָאלָאק עשידיא טימ טריזינַאגרָא ךיז ןעבָאה עכלעוו עינעוו

 ןופ עטָאלפ איד ןיא רעטמַאעב רעטסכעה רעד ,יַאוויל .ּפ הירוא רָאדָאממַאק ---

 וצ ןעוועג ויא ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה געירק-רעגריב רעד ןעוו סטייטס דעטיינוי
 .לײהטנַא ןעגיטעהט ַא ןעמהענ וצ טלַא

 -רעפ ַא זַא ?עטיּפַאק ןענירעהירפ ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא סע

 איד ןופ עעמרַא איד ןיא טנעידעג ןעבָאה ןעדיא ?הָאצ עסיורג גיסעמסינטלעה

 סָאד ןופ עלעפ ?להָאצ עסיורנ איד זיא וצרעד זייוועב רעטייווצ ַא .הטואס

 ןופ ןעּפורג ןופ טסייה סָאד ,רעדעירב-ןעפַאװ סלַא טנעכייצעב ףלָאװ .רמ סָאװ

 טימ רלעפטכַאלש ן'ףיוא קעװַא ןענייז עכלעוו עילימַאפ ַא ןופ רעדעירב עכילטע

 דנַאל ןופ לייהט םעד רַאפ רעדָא טייטס םעד רַאפ ןעפּפמעק וצ םינכש ערעייז

 ,.ה בָאקיישד ,ןרהא : ןעהַאק רעדעירב סקעז .טבעלעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןיא

 ןופ געירק ןיא קעװַא ןענייז .מ ירנעה ןוא .א סואווַאטסוג ,דרַאוװדע ,סוילושד

 איד ןופ רעדעירב ףניפ טקישענ טָאה ַאנײלָארַאק הטואס .ַאנײלָארַאק דרָאנ

 .ןָאסקעשד .א ןוא יברַאה .שד ,סַארָאה ,.ל אושַאשד ,יסרעּפ ; סעזָאמ עילימַאפ

 ןענירעהירפ א ןיא ןרָאװעגנ טנָאמרעד ןיוש ןענייז סַאנָאשד רעדעירב רעיפ איד

 ױזַא זיא רעכלעוו רעדורב ןעטפניפ ַא טַאהעג ךיוא ןעבָאה ייז רעבָא ,לעטיּפַאק

 ענייז ןוא סעזָאמ לעַאפַאר ,ןָאינוי רעד וצ יירט ןעבעילבעג רעטָאפ רעייז איו
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 טָאה ַאמַאבַאלַא ןוא ,עישדרָאשד ןופ ןעטַאדלָאס רעיפ ןעוועג ןענייז ןהיז יירד

 יירד  .דערפלא ןוא ..ס ירנעה ,יכדרמ : סעזָאמ רעדעירב יירד טקישענ/ךיוא

 -עירב יירד ,וַאסנַאקרַא ןופ הטואס איד ןעפלעה קעװַא ןענייז ןעהָאק רעדעירב

 -ימַאפ ןעבלעז םעד טימ יירד ןוא עינישדריוו ןופ טמַאטשעג ןעבָאה יַאוויל רעד

 ןעוועג ייווצ ןענייז הטימסדלָאנ רעדעירב יירד ןופ ; ענעיזיאול ןופ ןעמָאנ-עיל

 סָאװ רַאפ עכַאזרוא סְלַא .ַאנײלָארַאק הטואס ןופ רענייא ןוא עישדרָאשד ןופ

 טרעוו הטוַאס איד ןופ עעמרַא איד ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה רעדעירב לעיפ ױזַא

 הטוַאס רעד ןופ ןעדיא איד ןופ ןָאיצרַאּפָארּפ ערעסערג לעיפ ַא זַא ןעבעגעגנָא

 ַאד ןעבָאה רעדָא ענערָאבעג ענעיה ןעוועג ןַאד ןענייז דרָאנ איד ןופ איוו

 ,ןעדיא רהעמ לעיפ ןעווענ זיא דרָאנ איד ןיא ..טייצ עננַאל ץנַאנ ַא טנהָאװעג

 גנַאל טינ טשרע ןענייז עכלעוו ןעטנַארגימיא ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ייז רעבָא

 ןופ ןעגנורדעגכרוד קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ ןענייז ייז ןוא ,ןעמוקעגנָא קירוצ

 .ףּפמַאק ןעסיורג םעד ןופ טסיינ םעד

 ניצנאווצ-ןוא-עכילטע ןעוועג הטואס איד ןופ עעמרַא איד ןיא ןענייז סע

 איד איו ?הָאצ ערעסערג ַא ךיוא זיא סעכלעוו ,ןערעיציפָא-סבַאטש עשידיא

 ,דרָאנ איד ןופ עעמרַא איד ןיא רעצעלּפ עכילנהע ןעמונרעפ ןעבָאה סָאװ ןעדיא

 טנָאמרעד רעהירפ זיא סָאװ עכַאזרוא עבלעז איד בעילוצ ךילניײשרהַאו ןוא

 -רעבָא רעשירעטילימ רעד ;:; ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסעטמהירעב איד .ןרָאװעג

 המחלמ איד ןיא טגנילייהטעב ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןָאעל עד דיווייד טצרַא

 ףלָאדנער .שד טנַאטוידַא-לַארענעג-ספליה ;(172 עטייז העז) ָאקיסקעמ טימ

 בַאטש ןיא טנעידעגנ טָאה רעכלעוו ,סעזָאמ .שד לעַאפַאר לענָאלָאק ןוא ,יכדרמ

 ן'רַאפ טַאירַאסימָאק ןופ טּפיױה רעד ןעוועג זיא ןוא ,טירטסגנָאל לַארענעג ןופ

 -רָאד .שעג ; 1842 ,סנילרָא וינ ןיא .בעג) ,רעיימ ףלָאדַא .עישדרָאשד טייטס

 -נעזערּפער ןיא ןענימרעט ןיינ טנעידעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,(1908 ןעט

 ןופ) ענעיזיאול ןופ טקירטסיד ןעטשרע ןופ ןָאטגנישַאװ ןיא זיוה-ןעטנַאט

 איד ןופ עעמרַא איד ןיא ןעטערטעגניירא זיא (סערגנָאק ןעט60 ן'זיב ןעטפ2

 המחלמ רעד ןופ ףוס םוצ זיב טנעידעג טָאה ןוא ,1862 ןיא ןָאיצַארעדעּפנָאק

 סע  .יקָאטנעק ןופ סמַאיליו .ס ןהַאשד לַארענעג רעידַאנירב ןופ בַאטש ןיא

 איד ןיא עטמַאעב ערעכעה עשידיא דנעצוד ַא רהעפעגנוא ןעוועגנ ךיוא ןענייז

 ,יברַאה סרעיימ יַאוװיל ןַאטיּפַאק ,רענייא עכלעוו ןופ ,הטואס איד ןופ עטָאלּפ

 ,ןָאטסעװלַאנ ןיא .שענ ; 1793 ,אניײלָארַאק הטוַאס ,ןוָאטשדרַאשד ןיא .בעג)

 1812 ןופ געירק םעד ןיא טנעידעג רעהירפ טָאה רעכלעוו ,(1870 ,סַאסקעט

 -ער טָאה רעכלעוו ןוא ,איווילַאב ןיא ךיוא ןוא געירק ןעשינַאקיסקעמ ןיא ןוא

 -עפנָאק איד ןעטערטעגנייב זיא ןוא סטייטס דעטיינוי ןופ טסנעיד ןופ טרינניז

 ,ןָאטסעװלַאג ןופ גנונידייהטרעפ איד ןיא טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה ,ןָאיצַארעד
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 נעירק-רעגריב רעד ןעוו ןעפַאה םענעי ןופ רערידנַאמָאק רעד ןעוועג זיא ןוא

 ,טגידנעעג ךיז טָאה

 סלַא טנעידעג טָאה ,ןימעשדנעב .פ הדוהי ןופ עפפענ ַא ,יַאוויל לענָאיל

 ןייז עכלעוו רעביא עעמרַא איד ןופ טכירעג-רעטילימ ןיא טַאקָאװדַא-רעטכיר

 עכלעוו איד ןעשיווצ .רעטסינימ-סגעירק רעד טייצ עצרוק ַא ןעווענ זיא לעקנֶָא
 ,ןערעוו וצ טנָאמרעד ןענעידרעפ ןוא ןעטַאדלָאס עכַאפנייא סלַא טנעידעג ןעבָאה
 זיא רעכלעוו יּפיסיסימ ןופ טנעמיגער ןעט16 ןופ ןַאמלוא לעוימעס ןעוועג זיא

 ,טייצ-טסנעיד ןייז ןופ רהָאי רעיפ איד ןיא ןרָאװענ טעדנואוורעפ לָאמ ייווצ

 -נָאק לאונמע איד ןופ רעניבַאר רעד ןעוועג (1891--94 ןיא) רעטעּפש זיא ןוא

 ןעמוקעגנָא ךיוא זנוא וצ ןענייז סע .ַאמַאבַאלַא ,םעהגנימריב ןופ ןעשייגערג

 -לעוו ענעגנַאפעג-סגעירק איד ןעשיווצ ןעדיא גיצנַאוװצ-ןוא-ףניפ ןופ ןעמענ איד

 ןענייז ייז ןעוו טייצ רעד ןיא ,קרָאי וינ ,ַאריימלע ןיא ןעברָאטשענ ןענייז עכ

 ןענייז עכלעוו ןעטַאדלָאס ןהעצבעיז ןופ טסיל ַא .ןרָאוװעג ןעטלַאהרעּפ ןעטרָאד

 ,עינישדריוו ,דנָאמשטיר ןיא םלוע תיב ןעשידיא םעד ףיוא ןרָאװעג טגידרעעב

 -רָאק ןייא ןוא סטנַאנעטייל יירד ,ןַאטיּפַאק ןייא ןופ ןעמענ איד טעטלַאהטנע

 געירק רעגריב ןיא עטמַאעב ןופ טנעצָארּפ רעכיוה רהעז ַא זיא סעכלעוו ,לַארָאּפ

 -דנהעצ ןעוועג ךיוא ןַאד ןיוש ןענייז הטואס רעד ןיא וליפא .ןעטייז עדייב ןופ

 ,עטייל עמערָא ןופ טנעצָארּפ ןערעסערנ לעיפ ַא טימ ,ןעדיא עדנעזיוט עניל

 ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ איד ןוא ,ןעטייצ ערעהירפ ןיא איוו ,ןעטנַארגימיא רעדָא

 -ער רעד ןופ ןעטייצ איד ןיא איוו רענעלק ןייז טזומעג רעבירעד טָאה ןערעיציפָא

 ןעדיא איד ןענייז ְךָאד .1812 ןיא המחלמ עטייווצ איד ןופ רעדָא ןָאיצולָאװ

 ,ןרָאװעג טקרעמעב ןעביוא ןיוש זיא סע איו ,ןעזעוועג ןַאד הטוַאס רעד ןופ

 ,דרָאנ איד ןופ ןעדיא איד איוו טריזינַאקירעמַא רעדָא טרילימיסַא רהעמ לעיפ

 איד ןופ עעמרַא איד ןופ ןעגנונכייצרעפ עיונעג עכלעזַא ָאטינ ךיוא ןענייז סע ןוא

 -רעד .עעמרַא-ןָאינוי עכיירגעיז איד ןופ ןעבעילבעג זיא סע איוו ױזַא הטוַאס

 ןופ ןענרעלּפָא ןעק ןעמ סָאװ סָאד ְךָאנ טלייהטרוא ןעמ ןעוו סָאד .טמוק ןופ

 ןהעזסיוא ןעק ,ןעגנוטּפיוהעב ענײמעגלַא עסיוועג ךָאנ ןוא ,ןעלעווק ערעדנַא

 טעמכ ןעוועג זיא ןָאיצַארעדעּפנָאק איד ןופ ןעעמרַא איד ןיא ןעדיא ?הָאצ איד זַא

 איד ןופ עעמרַא איד ןיא להָאצ איד איוו ,רעסערג ךָאנ טינ ביוא ,סיורג ױזַא

 איד זיא סָאװ ךוב םעד ןיא ףלָאװ ןָאמייס .רמ ןופ גנולמַאז איד רעבָא .,דרָאנ

 -עד זנוא טזייוו ,געירק ןיא ןעדיא ןופ ננוגילייהטעב איד רַאפ עלעווק-טּפיוה

 ךלַאב ןופ ןעמענ איד ןעטלַאהטנע סטסיל ענייז .ןובשח רעדנַא ץנַאנ ַא רעביר

 ; דרָאנ איד ןופ עעמרַא איד ןיא טנעידענ ןעבָאה עכלעוו ןעדיא דנעזיוט סקעז

 רונ רע טָאה יירעּפַאלקש ןוא ןָאיסעצעס ןופ רענידייהטרעפ איד ןופ רעבָא

 -עב טנעקעג טָאה רע סָאװ להָאצ עזעיד ןופ לעטפניפ ַא טלעטשעגנעמַאזוצ

 .ןעדיא סלַא ןענכייצ



 2459 גרעבמולב ןוא ןָאמָאלַאס ,רעלדענ ןעלַארענעג איד

 עכלעוו ןעדיא ןעניפעגנ וצ עעמרַא ןָאינוי איד וצ ןעמוק ךיוא ןעזומ רימ

 רָאיַאמ-לַארענעג-טעווערב .דלעפטכַאלש ן'ףיוא ןעטנעמינער טרידנַאמָאק ןעבָאה

 -ָאק רעד ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןרַאגנוא ןופ רענערָאבעג ַא ,רעלפענ קירדערפ

 -רעידַאנירב ןרָאוװעג רעטעּפש זיא ןוא ַאנַאידניא ןופ טנעמינער ןעט79 ןופ לענָאל

 -סיוא רַאפ רָאיַאמ-לַארענעג לעטיט םעד ןעגעירקעג ךָאנרעד טָאה ןוא לַארענעג

 .דיא ַא סלַא טריציפיסַאלק טרעוו ,ַאגָאמַאקישט ןופ טכַאלש איד ייב גנונכייצ

 ,(1909 .שענ ;1826 ,ןײטסלָאה-גיווזעלש ןיא .בעג) ,ןָאמָאלַאס .ס דרַאוװדע

 -מיג ַא טכַאמעגכרוד טָאה רע איוו םעדכָאנ סטייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקעג זיא

 רע ואוו ,ָאנַאקיש ןיא טצעזעב ךיז טָאה ןוא ,ץַאלּפ-סטרובעג ןייז ןיא םויזַאנ

 ךיז טָאה המחלמ איד ןעוו .1860 ןיא ןעמרעדלָא סְלַא ןרָאװעג טלהעוורע זיא

 ןופ טנעמיגער-עירעטנַאפניא ןעט24 ןיא ןעטערטעגניירא רע זיא ןעביוהעגנָא

 ןופ ןעטכַאלש איד ןיא ןעמונעגלייהט טָאה ,טנַאנעטיײל-דנָאקעס סלַא זיַאניליא

 םוצ ןרָאװעג ןעביוהרע זיא ןוא ,יקָאטנעק ,ליוװוסדרָאפניימ ןוא ןָאטקירדערּפ

 -רֶא ןעפלָאהעג טָאה ןוא טרינגיזער ןַאד טָאה רע .1862 ןיא רָאיַאמ ןופ גנַאר

 רע ןעכלעוו ןיא ,זיִאניליא ןופ טנעמינער-עירעטנַאפניא ןעט89 םעד ןעריזינַאג

 רע .לענָאלָאק ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןוא לענָאלָאק-טנַאנעטייל ןרָאװעג זיא

 -סנעשט ןופ ןעטכַאלש איד ןיא ,וָאה לַארענעג רעטנוא ,טנילייהטעב ךיז טָאה

 ןיא .שדיר ירענָאישימ ןוא ןיעטנוָאמ טוָאקול ,ַאנונעטעשט ,גרובסיטענ ,?יװרָאל

 סלַא ןרָאװעג ןעסַאלטנע רע זיא ,עדנע וצ ןעוועג זיא געירק רעד ןעוו ,95

 זיא רע ואוו ָאנַאקיש ןיא טצעזעב קירוצ ךיז טָאה רע .לַארענעג-רעידַאנירב

 טנעדיזערּפ םהיא טָאה 1870 ןיא .יטנואק קוק ןופ קריולק טלהעוורע ןרָאװעג

 -ירעט ןָאטגנישַאװ ןופ רָאנרעוװָאנ סלַא טנענרע (1892--89) טנערג .ס סעסילוי

 טָאה רע ןעוו .רהָאי רעיפ רהעפעגנוא טמַא םעד ןעטלַאהעג טָאה רע ןוא ירָאט

 זיא רע ואוו ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה 1874 ןיא טרינגיזער

 טָאה ןוא עינרָאפילַאק ןופ רושטיילסישדעל איד ןיא ןרָאװעג טלהעוורע לָאמ ייווצ

 .ָאקסיצנַארפ ןַאס ןופ ינרָאטַא טקירטסיד ןופ טמַא םעד טעדיילקעב ךיוא

 רָאמיטלַאב ןיא .שעג ; 1827 ,ןעסיירּפ ןיא .בעג) ,גרעבנעמולב דלָאּפָאעל

 ןופ געירק ןעשינעד-שיסיירּפ ןיא גנונכייצסיוא טימ טנעידעג טָאה (6

 .טנַאנעטייל ןעטשרע ןופ עגנַאר איד טכייררע ןעטרָאד טָאה ןוא 1848--9

 ןיא טצעזעב ךיז טָאה ןוא 1884 ןיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקעג זיא רע

 טָאה רע ןעכלעוו טפעשעג ןעדנעהעג-טוג ַא טַאהעג טָאה רע ואוו רָאמיטלַאב

 -ַאגרָא ןעפלָאהעג טָאה רע .ןעביוהעגנָא ךיז טָאה המחלמ איד ןעוו ןעבעגעגפיוא

 ןרָאװעג זיא רע ןעכלעוו ןיא ,דנעלירעמ ןופ טנעמיגער ןעטפניפ םעד ןעריזינ

 עדנייפ עלעיפ טכַאמעג םהיא טָאה ןָאינוי איד רַאפ טײברַא ןייז .רָאיַאמ א

 ,הטוַאס איד טימ טריזיטַאּפמיס קרַאטש טָאה ןעמ ואוו ,דנעגעג רענעי ןיא

 -ירַאברעּפ טזומעג טָאה רע ןוא ,ןעגנייהפיוא םהיא טלָאװעג רַאגָאז טָאה ןעמ
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 רעד ןעוועג זיא גרעבנעמולב .טכענ עגינייא זיוה ןייז ןעכַאוװעב ןוא ןערידַאק

 רע ,סדוָאר ןָאטסעה ייב טנעמיגער ןייז ןופ לענָאלָאק רעדנעטערטרעפ-לעטש

 ןייז טרידנַאמָאק טָאה ןוא ,סוּפרָאק ס'דלעפסנַאמ ןיא טנעידעג רעטעּפש טָאה

 -ענ טעדנואוורעפ רעווש זיא רע ואוו ,םעטעיטנַא ןיא לענָאלַאק סלַא טנעמיגער

 טנענרע ןלָאקניל טנעריזערּפ םהיא טָאה רעסעב ןרָאװעג זיא רע ןעוו .ןרָאװ

 רע ןוא ,דנעלירעמ ןופ טקירטסיד ןעטירד םעד רַאפ לַאשרַאמ-טסָאװָארּפ רַאפ

 ןָאסנהַאשזד ורדנע טנעדיזערּפ .רהָאי ייוצ עלעטש איד ןעטלַאהעג טָאה

 ןוא טנעמטרַאּפעד וינעווער ןיא עלעטש ַא ןעבעגעג םהיא טָאה (1808--/5)

 סטייטס דעטיינוי ןופ לַארענעג-רעידַאנירב לעטיט םעד ןעבעגענ ךיוא םהיא טָאה

 דעילנטימ ַא ןעוועג זיא גרעבנעמולב לַארענענ .(עגיליוויירפ) סרעיטנָאלָאװ

 .רָאמיטלַאב ןופ זיוה-ןעזייוו ןעשידיא ןופ ןוא ,ןעשיינערגנָאק יניס רה ןופ

 .קעג ;1817 ,דנַאלשטייד ,יולסערב ןיא .בעג) ,ןעסמיכַאאי .שד ּפיליפ

 -ָאּפרָאק טנעטסיסע ןרָאװעג טנענרע זיא (1890 ,קרָאי וינ ןיא .שעג ;(,1

 ןרָאװעג זיא רע איוו םעדכָאנ דלַאב קרָאי וינ טדָאטש איד ןופ ינרָאטַא ןעשייר

 רעטמע ןעטלַאהעג רעטעּפש רהְאי ןהעצפופ טימ טָאה ןוא ,1840 ןיא טַאקָאװדַא

 טקירטסיד סטייטס דעטיינוי רעדנעטערטרעפ-לעטש סלַא ןוא טנעטסיסע סלַא

 ןיא סעצָארּפ ַא טרהיפעגנ טיײצ-סטמַא ןייז ןיא טָאה רע .קרָאי וינ ןיא ינרָאטַא

 טלייהטרוארעפ לָאמ ןעטשרע םוצ זיא רענייא זַא טרהיפעגסיוא טָאה רע ןעכלעוו

 -רעפ ןעפלָאהעג ךיוא טָאה ןוא ,יירעלדנעה-ןעפַאלקש רַאפ טיוט םוצ ןרָאװעג

 -ער א ןעכַאמ ןעפלעה ןיא טגילייהטעב ךיז ןעבָאה עכלעוו עטייל ןעלייהטרוא

 טָאה רע .ַאקירעמַא לַארטנעס ןיא ,אוגַארַאקינ קילבוּפער איד ןיא ןָאיצולָאװ

 ,עגיליוויירפ רעקרָאי וינ ןופ טנעמיגער ןעטמ9 םעד טרידנַאמָאק ןוא טריזינַאגרָא

 ןופ ןעטערטעגסױרַא זיא רע .סנילרָא וינ ןיא ןרָאװעג טעדנואוורעפ זיא ןוא

 טלהעוורע רע זיא 1870 ןיא .לַארענענ-רעידַאנירב ?עטיט םעד טימ טסנעיד

 טָאה ןוא קרָאי וינ טדָאטש איד ןופ טכירעג-ןירַאמ ןופ רעטכיר סְלַא ןרָאװעג

 ןעוועג זיא ןעסמיכַאָאי רעטכיר .רהָאי סקעז ןופ ןימרעט ןעלופ םעד טנעידעג

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןוא ,ןעטייהנעגנעלעגנַא-עדניימעג עשידיא ןיא גיטעהט

 רהֶאי ניצנַאװצ .(1889) קרָאי וינ ןופ זיוה-ןעזייוו ןעשידיא ןופ טנעדיזערּפ

 םימותי רַאפ טלַאטשנַא עסיורג עטייווצ איד טריזינַאגרָא רע טָאה רעטעּפש

 8 .םולייסא ןַאּפרָא ןעידרַאג גנירעטלעש ורביה איד ,קרָאי וינ ןופ

 איד ןיא טייברַא עניטכיו טעטסיילעג טָאה רעיימ םַאיליו לַארענעג

 ןעמהענ טזומעג טָאה ןעמ ןעוו קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ סטָאיײר

 ףעירב ןעכילנעזרעּפ ַא ןיא ןרָאװענ טקנַאדעב זיא ןוא ,טלַאװעג טימ ןעטורקער

 טימ טגיטפעשעב רעיימ לַארענעג ךיז טָאה רעטעּפש .ןלָאקניל טנעדיזערּפ ןופ

 .ןעגנוטייצ עשטייד עגינייא ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא ןוא ,םזילַאנרושז

 ,ןיײהר-םַא-םייהנעּפָא ןופ רעניבַאר ַא ןופ ןהָאז רעד ,לעגעיּפש .מ סוקרַאמ



 248 ערעדנַא ןוא ןייטשנייא ,לעגעיּפש

 זיא ןוא ,ָאייהַא ןופ טנעמיגער-עירעטנַאפניא ןעט76 ןיא ןעטערטעגניירא זיא

 זיא ןוא ,לענָאלָאק-טנַאנעטייל ןרָאװעג זיא רע זיב זייווװנעדַארג ןענעיטשעג

 ן'ףיוא ןעזעיוועגנ טָאה רע סָאו הטומ-ןעדלעה רַאפ גנוניולעב סלַא רעטעּפש

 טנעמיגער-עירעטנַאפניא ןעט120 ןופ לענָאלָאק ןרָאװעג טנענרע ,רלעפטכַאלש

 זיא רע ןעוו ןוא ,גרובסקיוו ןיא ןרָאװעג טעדנואוורעפ זיא רע .ָאייהָא ןופ

 ,טניַאּפ ינענס ןיא ןעלַאפעג רע זיא ,טנעמיגער ןייז וצ ןעמוקעג קירוצ ךָאנרעד

 -רע לענעיּפש לענָאלַָאק טלָאװ טיוט רעניטייצנוא ןייז טינ ןעוו .ענעיזיאול

 ןעבָאה עטצעזעגרָאפ ענייז איו ,לַארענעג-רעידַאגירב ַא ןופ עגנַאר איד טכייר
 .טרידנעמָאקער

 טָאה ,(1844 .קעג ;1822 ,גרעבמעטריוו ןיא .בעג) ,ןייטשנייא סקַאמ

 זיא נעירק רעד רעדייא ןעטייהנענעלעגנַא עשירעטיליס ןיא גנורהַאפרע טַאהעג

 זיא רע .עראַאװ-ןעדייז טימס רעלדנעה ַא ןעווענ זיא רע .ןעכָארבעגנסיױא

 -לָאפ ןיא 1889 ןיא סדרַאנ ןָאטגנישַאו איד ןופ טנַאנעטייל רעטשרע ןרָאװעג

 -מָאק עירעליטרַא איפלעדַאליפ איד ןיא ןעטערטעגניירא רע זיא רהֶָאי ןעדנעג

 -עד-דייא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש .ןַאטיּפַאק רהיא ןרָאװעג זיא ןוא עינַאּפ

 קַאללָאּפ סמיישר רָאנרעװַאג ןופ (לענַאלָאק-טנַאנעטייל לעטיט םעד טימ) ּפמאק
 -רעידַאנירב ןרָאװעג טלהעוורע רע זיא 1800 ןיא 1886 ןיא עינעווליסנעּפ ןופ

 ןיא .עינעװליסנעּפ ןופ ץילימ איד ןופ עדאנירב עטייווצ איד ןופ לַארענעג

 טנעמינגער-עירעטנַאפניא ןעט27 םעד טריזינַאנרֶא רע טָאה רהֶאי ןעדנענלָאפ

 ,יַאמ ןעט81 םעד טסנעיד ןיא ןעטערטעגניירא זיא רעכלעוו ,עינעווליסנעּפ ןופ

 -נייא לענָאלָאק רעטנוא טנעמיגער רעד .רהָאי יירד ןופ ןימרעט ַא ףיוא ,1

 ְךֶאֹנ עעמרַא-ןָאינוי איד ןופ שרַאמ-קיר םעד טקעדעג טָאה ,ָאדנַאמָאק ס'ןייטש

 .גנוננעקרענַא ןענואוועג ריפַאד טָאה ןוא ,ןָאר לוב ןופ טכַאלש עטשרע איד

 דעטיינוי ןלָאקניל טנעדיזערּפ ןופ ןרָאװעג טנענרע רעטעּפש זיא ןייטשנייא

 -ער ַא טַאהעג ךָאנרעד טָאה ןוא ,דנַאלשטייד ,גרובנערינ ןיא לוסנָאק סטייטס
 .איפלעדַאליפ ןיא טמַא-סגנורעיג

 ןעכלעוו ןופ טנעמיגער רעגיצנייא רעד זַא ןעקרעמעב וצ הטרעוו זיא סע

 עשידיא גיסיירד ןופ טנעהַָאנ טַאהעג טָאה ןַאמטּפיױה רעד ןעוועג זיא ןייטשנייא |

 ןעטַאדלָאס עשידיא ניצכעז רהעפעגנוא ןוא ןערעיציפַא-רעטנוא ןוא ןערעיציפָא
 ,לַאפ-סמהַאנסױא ןַא ןעוועג ךילדנעטשרעפ-טסבלעז זיא סָאד .ןעהייר איד ןיא'

 םענעי ןופ ןעטנעמינער עטסיימ איד ןיא ןעדיא ןענופעג ךיז ןעבָאה סע רעבָא

 ,איפלעדַאליפ ןיא ןרָאװעג טריטורקער ןענייז סָאװ איד ןיא סרעדנַאזעב ,טייטס

 עכלעוו סטייטס ערעדנַא ןופ ןעטַאדלָאס איד ןעשיווצ איוו לעיפ ױזַא טעמכ

 טכיזניה רעזעיד ןיא רעטשרע רעד  .געירק ןיא ןעדיא רהעמ טקישעג ןעבָאה

 טַאהעג סלָאמַאד ןיוש טָאה רעכלעוו ,קרָאי וינ ןעוועג זיא סטייטס עלַא ןעשיווצ

 איד ןיא עדניימעג עשידיא עטסערג איד ןעטלַאהטנע ןופ גנונכייצסיוא איד



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 248

 -יוט ייווצ ןופ טנעהָאנ געירק ןיא קעװַא ןענייז סע ןענַאװ ןופ ןוא ,טלעוו עיינ

 רעד זיִאניליא ןוא 1,134 טימ רעטייווצ רעד ןעוועג זיא ָאייהָא .ןעדיא דנעז

 ןיוש זיא טסעוו-לעטימ איד זַא ךילטייד טזייוו סעכלעוו ,1,076 טימ רעטירד

 .ןָאיצַארנימיא עיינ איד רַאפ טייקגיטכיוו רהיא ןיא ןעסקַאוװעג גידנעטש ןַאד

 -ליסנעּפ איו לעיפ ױזַא דלטב ,ןעדיא טרעדנוה ףניפ טקישעג טָאה ענעידניא

 בע וינ איד .םרשדנוה ייווצ איו רהעמ ןעוװענ זיא קלח ם'ןענישימ ;עינעװ

 ןוא ,גנורעקלעפעב עשידיא עניילק רהעז ַא טַאהעג ןַאד ןעבָאה סטייטס דנַאל

 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא להָאצ עניילק ץנַאנ ַא ןעגָארטעגייב ייז ןעבָאה רעבירעד

 .געירק-רענריב ןיא טנילייהטעב ךיז

 '-פופ-ןוא-סקעז רעד ,עינעװליסנעּפ ןופ טנעמיגער ַא ךָאנ ןעוועג זיא סע

 טנַאקעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,טנעמיגער-עירעלַאװַאק רעטפניפ רעדָא ,רעטסגיצ

 להעפעב ַא ףיוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא רע ?ייוו) ,רענוגַארד ס'ןָארעמַאק סלַא

 יַאלושד ןעטסקעז םעד (1799--1889) ןָארעמַאק ןָאמייס רעטסינימ-סגעירק ןופ

 ,לענָאלָאק ןעשידיא ַא רעטנוא דלעפ ןיא קעװַא גנַאפנָא ןיא זיא רעכלעוו (1

 ,דנַאלשטייד ,ןעזיוהלימ ןיא .בענ) ,ןַאמדעירפ סקַאמ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז

 ןיא טצעזעב ךיז טָאה ןוא 1848 ןיא ַאקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא רעכלעוו (5

 טייטס איד ןופ טנעמינער ַא ןיא רָאיַאמ סלַא טנעידעג טָאה רע .ַאיפלעדַאליפ

 -ענ ןיא ןַאמדעירפ לענָאלַָאק .ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה געירק רעד רעדייא ץילימ

 ןעגעירקעג טָאה רע עכלעוו דנואוו ערעווש ַא זיב טנעמיגער ןייז טימ ןעבעילב

 -ניזער וצ ןעגנואווצענ םהיא טָאה ,עינישדריוו ,ַאננעיוו ןופ טכַאלש איד ייב

 קרָאי וינ ןיא טצעזעב רעטעּפש ךיז טָאה רע .טַאנָאמ ןעדנעגלָאפ םעד ןערינ

 -ענג טָאה רע עכלעוו ,קנַאב ?ענָאישענ רעווקס ןָאינוי ןופ רעריסַאק רעד סלַא

 .ןעריזינַאגרָא ןעפלָאה

 -וקעג זיא רעכלעוו ,(1832 ,טדַאטשמרַאד-ןעסעה ןיא .בעג) טרַאה םהרבא

 -ַאק ַא ןעוועגנ זיא ,רהָאי ןהעצכַא ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ַאקירעמַא ךָאנ ןעמ

 ןעוו ןוא עינעוװוליסנעּפ ןופ טנעמינער-עירעטנַאפניא ןעט73 םעד ןיא ןַאטיּפ

 -ַאנירב ַא ןרָאװעג זיא ,טנעידענ טָאה רע ןעמעוו רעטנוא ,רעטלָאק לענָאלַאק

 -ָאטָאּפ ןופ עעמרַא איד ןופ ןָאיזיוװיד ס'רעקנעלב לַארענעג ןיא לַארענעג-רעיד

 .עדַאגירב איד ןופ טנַאטוידַא-טּפיוה רעד ןרָאװעג טרַאה ןַאטיּפַאק זיא ,קעמ

 ןעטירד ןיא טמַא ןעבלעז םעד ןעגעירקעג טָאה קרָאי וינ ןופ קַאזייא סעזָאמ

 -כַאלש ערערהעמ ןיא טנילייהטעב ךיז טָאה רע ,עעמרַא עבלעז איד ןופ סוּפרָאק

 דיא רעקרָאי וינ רעטייווצ ַא .סקנעב רעטנוא טנעידעג רעטעּפש טָאה ןוא ,ןעט

 ךלָאּפָאעל לענָאלָאק-טנַאנעטיײיל ןעוועג זיא גינעוו רהעז סייוו ןעמ ןעמעוו ןעגעוו

 טָאה רעכלעוו ,טייטס םענעי ןופ טנעמינער עירעטנַאפניא ןעט31 ןופ ,ןַאמוינ .ס

 ,?יװרָאלסנעשט ןופ טכַאלש איד ןיא ?ױקדןָאנַאק ַא ךרוד סופ ַא ןערָאלרעּפ

 זיא רע ואוו ןָאטגנישַאװ ןיא ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןוא (1863 ,יַאמ ןעטייווצ ,
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 ןוא ,לַאטיּפסָאה ןיא טכוזעב םהיא טָאה ןלָאקניל טנעדיזערּפ .ןעברָאטשעג

 ןעדנוטש עטצעל ענייז ןיא םהיא טָאה סָאװ ןָאיסימָאק ַא טכַארבעגטימ טָאה

 ,לַארענעג-רעידַאנירב רַאפ טכַאמעג

 עלעיפ ןוא ,סיורג לענָאיצרָאּפָארּפ ןעוועג זיא ןעטַאדלָאס עשידיא ?הָאצ איד

 סלַא עפוטש עכיוה ַא טכייררע ןעבָאה ןוא טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבָאה ייז ןופ

 ,טסנעיד ןופ לייהט ןעטייווצ םעד ןיא ןעוועג סע זיא ךָאד ; עטמַאעב עשירעטילימ

 ןיא עגנַאר עטסכעה איד טכייררע טָאה דיא ַא עכלעוו ןיא ,עטָאלפ איד ןיא

 ; 1792 ,איפלעדַאליפ ןיא .בעג) יַאוװיל סּפיליפ הירוא רָאדַאמַאק .טייצ רענעי

 טסנעיד ןיא גנולעטש עטסכעה יד טכייררע טַאהעג טָאה (1869 קרָאי וינ ןיא .שעג

 ןיוש זיא רע רעבָא ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה געירק רעד רעדייא עטָאלפ איד ןופ

 סלַא ןעמוקעגנָא ןיא יַאויל ,לײהטנַא ןעגיטעהט ַא ןעמהענ וצ טלַא וצ ןעוועג

 ןהעצרעיפ וצ ןוא ,רהָאי ףלע ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ףיש ַא ףיוא גנוי-ןעטויַאק
 טרידוטשעג רהֶָאי ןייא טָאה רע .גנילרהעל-ןעזָארטַאמ ַא ןרָאװעג רע זיא רהֶאי

 ןופ עפליהעג רעד ןרָאװעג רעטעּפש רהָאי עכילטע זיא ןוא עלוש-ןעטָאלפ ַא ןיא

 ײּפַאק רעד ןיילא ןעוועג ןיוש רע זיא רֶהָאי גיצנַאװצ וצ .ןַאטיּפַאק-ספיש ַא

 "ןָאטגנישַאוו שדרָאשד" ףיש איד ףיוא עזייר ַא ףיוא גידנעייז .ףיש ַא ןופ ןַאט

 -טַאמ איד ןעבָאה ,רעמיהטנעגייא רעד לייהט םוצ ןעוועג ךיוא זיא רע עכלעוו ןופ

 ןעבעילבעג זיא רע .ףיש איד ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ןוא טנוב ַא טכַאמעג ןעזָאר
 טָאה ןוא ,סטייטס דעטיינוי ךָאנ קירוצ ןעגָאלשרעד ךיז טָאה רע רעבָא ,זָאלפליה

 רעהַא טכַארבעג ךיוא סעקיצשוװַאטנוב איד טָאה ןעמ זַא טקריוועגסיוא ךָאנרעד

 .ןעכערברעפ רעייז רַאפ ןרָאװעג טלייהטרוארעפ ןענייז ייז ןוא

 עטָאלפ סטייטס דעטיינוי איד ןופ טסנעיד ןיא ןעטערטעגניירא זיא יַאוויִל

 טָאה דנַאלגנע טימ המחלמ איד ןעוו ,1812 רעבָאטקָא ןיא רעטסיימ-לענעז סלַא

 ןושד ןעדנענלָאפ םעד זיב טנעידענ טָאה רע .ןעביוהעגנָא טָאהעג ןיוש ךיז

 -עגקעװַא רע זיא ןַאד ,דנַאל ןופ סעגערב איד ייב "טריולא" ףיש איד ףיוא

 -ענ טָאה "סוגרַא" איד .ךיירקנַארפ ךָאנ ?סוגרַא" ףיש איד טימ ןרָאװעג טקיש

 ענייא ףיוא ףױרַא זיא יַאוויק ןוא ןעפיש עשילגנע עגינייא ןעגנַאפעג ןעמונ

 יַאויל ןוא ,ףיש ענעי ןעגנַאפעג קירוצ ןעבָאה רעדנעלגנע איד רעבָא .ייז ןופ

 -סגעירק סלַא טַאנָאמ ןהעצכעז ןרָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז טפַאשנַאמ ןייז טימ

 רעטסיימ-לעגעז סלַא טנעידעג רע טָאה 1816 ןיא  .דנַאלננע ןיא ענעגנַאפעג

 ןיא טנַאנעטייל ַא ןרָאװעג רע זיא 1817 ץרעמ ןיא ןוא "ןילקנערפ" איד ףיוא

 -ייקניריוש עלעיפ טָאהעג טָאה יַאויל .סטייטס דעטיינוי ןופ עטָאלּפ איד

 ןעכַאפנייא ןַא ןופ טנעידרעד ךיז טָאה רע לייוו זייוולייהט ,טסנעיד ןיא ןעט
 -עב עשירעטילימ טרָאס םעד וצ טרעהעג טָאה רע זַא טסייה סָאד ,זָארטַאמ

 -עמַאק עטרידוטשעג ערעייז ייב טבעילעב טינ לָאמנייק ןענייז עכלעוו עטמַא
 ,טסניידעג ןעבָאה ערעדנַא עכנַאמ ןוא ןייֵלַא רע איוו ,לייהט םוצ ןוא ,ןעדַאר
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 ןעכלעוו ןיא לעוד ַא טַאהעג טָאה רע .גנומַאטשּפָא ןוא ןָאיגילער ןייז בעילוצ

 ַא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג לָאמ סקעז זיא רע ;רענגעג ןייז טעטיוטעג טָאה רע

 רע ואוו עטָאלפ איד ןופ ןרָאװעג ןעסַאלטנע ךילדנע זיא ןוא טכירעג-סגעירק

 -רעפ ךילדנע רעבָא ךיז טָאה רע .ןַאטיּפַאק ַא ןערעוו וצ טכייררע ןיוש טָאה

 -וצ זיא ןוא ,1858 ןיא טכירעג-סגנוכוזרעטנוא ןַא רַאפ גלָאפרע טימ טגידייהט

 -ענ רע זיא רעטעּפש .,ןַאטיּפַאק סלַא טסנעיד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירא קיר

 טסנעיד ןיא עגנַאר עטסכעה איד ןעוועג ןַאד זיא סעכלעוו ,רָאדַאמַאק ןרָאװ

 רעיפלעדַאליפ עטלַא ןַא ןופ טמַאטשענ טָאה יַאויפ .עטָאלפ עגעיה איד ןופ

 -יא איד טימ ןעגנודניברעפ עטנעהָאנ ןיא ןענַאטשעג רעמיא זיא רע ,עילימַאפ

 ןופ רעדעילנטימ-סגנודנירג איד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוא ,עדניימעג עשיד

 -יטנָאמ טפיױקענּפָא טָאה רע  .ןָאטגנישַאו ןיא ןעשייגערגנָאק עשידיא איד

 -נואוועב רעמיא טָאה רע ןעמעוו ,ןָאסרעּפעשד סַאמָאהט ןופ םייה איד ,ָאלעס

 -יהטנעגייא רעניטציא רעד ; עילימַאפ איד וצ ְךָאנ טרעהעג ץַאלּפ רעד ןוא ,טרעד

 .רָאדַאמַאק םעד ןופ עפפענ ַא ,יַאוויל .מ ןָאסרעּפעשד ןעמסערגנָאק זיא רעמ

 ,ןָאסרעּפעשד ןופ עוטַאטש ַא גנורינער איד ןעקנָאשעג טָאה יַאוויל ,ּפ הירוא

 עדײבעג-לָאטיּפַאק ןיא ןעוטַאטש איד ןופ ץַאלּפ םעד ןיא ךיז טניפעג עכלעוו

 ליה-סערּפייס ןופ לייהט םעד ףיוא טגנידרעעב זיא יַאויל ,ןָאטננישַאװ ןיא

 לארשי תיראש עדניימענ איד וצ טרעהעג סָאו תקרָאי וינ ןיא םלוע תיב

 -נָאק ןופ רעדורב ַא ,יַאויל ןָאעלָאּפַאנ יאול ,עפפענ רעטייווצ ַא עכלעוו ןופ)

 רע" זַא טצירקעגסיוא זיא הבצמ ןייז ףיוא ןוא (טנעדיזערּפ רעד זיא ןעמסערג

 קיטקַארּפ עשירַאברַאב איד ןעפַאשוצּפָא ץעזעג םעד ןופ רעטָאפ רעד ןעוועג זיא

 ",סטייטס דעטיינוי ןופ עטָאלפ איד ןיא ףָארטש עכילרעּפרעק ןופ



 27 לעטיּפַאק

 .געירק-רענריב םעד ךָאנ גנונדרָא ןעגניירב ןופ טייצ איד

 -נויא עשידיא איד -- 1880 ןוא 1880 ןעשיווצ גנורעדנַאוװנייא ןיא הטולפ ןוא עבבע

 ןעצנַאג ןיא טםעמכ ךָאנרעד טרעה ןוא ּפָא טלַאפ דנַאלשטייד ןופ גנורעדנַאװ
 -עפ ייווצ ןעשיווצ םעהטָא םעד ןעגיוצעגּפָא טָאה ןעמ ןעוו טייצ איד -- ףיוא
 סולפוצ ןעסיורג םעד רַאפ גנוטיירעברָאפ איד ןוא ,גנורעדנַאװנייא ןןופ ןעדָאיר
 -נַא עגיטעהטלהָאו עסיורג ןופ עדָאירעּפ איד -- ןעמוקעג רעטעּפש זיא סָאװ
 שדעלַאק ןָאינוי ורביה רעד -- גנוגינייארעפ ןוא ןָאיצַאזינַאגרָא --- ןעטלַאטש
 -עדניא רעד -- סנעשייגערגנָאק עשידיא עשינַאקירעמַא ןופ ןָאינוי רעד ןוא
 ןענָאיצַאזינַאגרַָא עכילרעדעירב עסיורג ערעדנַא -- תירב ינב רערדָא טנעדנעּפ
 -ַאליפ ,קרָאי וינ ןיא ןעטלַאטשנַא עלַאקָאל עגיטכביוו -- טייקכילצינ רעייז ןוא

 .וו .ז .א ָאגַאקיש ,ַאיפלעד

 סטייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ןעטנַארגימיא להָאצ איד

 איז ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןעטצעל ןופ ןעטימ ןיא ןענייטש ןיא ןעטלַאהעג טָאה

 ןעו ,1824 ןיא עדָאירעּפ רענעי ןופ טקנוּפ ןעטסכעה םעד טכייררע טָאה

 -וצּפָא ןעגנַאפעגנָא גנורעדנַאוװנייא איד טָאה ןַאד .ןעמוקעגנָא ןענייז 21 ,38

 -עוו וצ ןוא ,1860 ןיא 180,000 רהעפעגנוא ןעמוקעג רונ ןענייז סע ןוא ןעלַאפ

 .1862 ןוא 1861 ,געירק ןופ ןערהָאי עטשרע ייווצ איד ןיא 90,000 איו רענינ

 איד ןיא ןוא ,ןענעיטשענ רעדעיוו להָאצ איד זיא רהָאי ןעדנענלָאפ םעד ןיא

 םעד ןהעזסיוארָאפ טנעקעג טכייל ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,געירק ןופ ןערהָאי עטצעל

 יירד עטצעל איד ןיא איוו רעסערג ןעוועג גנורעדנַאװנייא איד זיא ,טַאטלוזער

 ןעמ ןעוו) 1807 ןיא ,241,483 ןעמוקעג ןענייז 1868 ןיא .געירק ן'רַאפ רהֶאי

 רהָאי-לַאקסיפ םעד ךָאנ ןענעכער ןופ םעטסיס עגיטציא סָאד ןעמונעגנָא טָאה

 סָאװטע רונ ןוא ,298,967 ןעמוקעג ןענייז (ינוי ןעט20 םעד ךיז טגידנע סָאװ

 איד זיא 1870 ןיא ,882,809 ןעמוקעג ןענייז 1809 ןיא .1808 ןיא רעגינעוו

 ףיוא --- 1811 ןיא לַאפּפָא םעניילק ַא ְךָאנ .287,203 ףיוא ןעגעיטשעג להָאצ

 ןיא ןוא 404,806 ףיוא 1872 ןיא ןעגעיטשעג ןָאיצַארגימיא איד זיא -- 0

 איד בעילוצ ןעלַאפעגּפָא רעדעיוו םָארטש רעד זיא ןַאד ,489,803 ףיוא 8

 רע .רהָאי םענעי ןופ קינַאּפ םעד ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעטייצ עכַאוװש
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 177,896 ויב ןעגעיטשעג קירוצ זיא ןוא ,138,409 ףיוא 1878 ןיא ןעקנוזעג זיא

 טָאה ןעמ ןעוו ,1880 ןיא 481,281 ויב ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןוא 1879 ןיא

 ןעגנוטסיוורעפ איד ןופ ךיוא ןוא קינַאּפ םעד ןופ טליוהרע ןעצנַאג ןיא ןיוש ךיז

 ,טכַאמעג טָאה געירק רעד סָאװ

 -ניצנַאװצ איד ןיא ןעסַאמ עסיורג ןיא ןעמוקעג ץלַא ךָאנ ןענייז ןעשטייד

 ןענייז סָאװ ןעדיא ?הֶאצ איד רעבָא ,געירק-רעגריב םעד ְךָאנ רהֶאֹי גיסיירד

 ףיוא טעמכ רעטנורַא זיא איז ןוא ,ןיילק רהעז ןרָאװעג זיא דנַאלשטייד ןופ קעװַא
 -ייווצ איד סלַא (=טנעכייצעב רעדנעזייר רעשידיא ַא סָאװ סָאד .1880 ןיא לונ

 ךיז טָאה עכלעוו ,ַאקירעמַא ךָאנ גנורעדנַאװ ןופ עדָאירעּפ עשידיא-שטייד עט

 ןעטסערג םעד ןעגָארטענייב טָאה ןרעייב" עכלעוו וצ ןוא 1836 םורַא ןעביוהעגנָא

 -יטנַא ערעווש ךילמיהטנענייא ערהיא בעילוצ ןעטנַארגימיא עשידיא ןופ ?ייהט

 -טַאהט ךיז טָאה ,"ןעננוקניירשעב-סלעדנַאה ןוא ץעזעג-סהטַארייה עשידיא

 ןעדיא איד ןעוו ,געירק-רעגריב םעד ךָאנ רהָאי ןהעצ איד ןיא טגידנעעג ךילכעז

 רעד .ןעטאַאטש עשטייד עטסיימ איד ןיא עטכער עכיילג ןענעירקעג ןעבָאה

 איד איוו רענינעוו ןיא טכַאמעג ןעבָאה ןעטנַארגימיא עזעיד סָאו סערנָארּפ

 -םיוא ייווצ ןעריטיצ ךרוד ןערעוו טנעכייצעב ןעטסעב םֵא ןעק ,רוד ַא ןופ טייצ

 -יא עשטייד עטשרע איד" ,רעלהָאק .רמ ןופ לעקיטרַא ןעבלעז םעד ןופ עגיצ

 גינעוו רהעז טימ טּפָא ,ןעלטימ ןהֶא רעהַא ןעמוקעג ךילנהעוועג ןענייז ןעטנַארגימ

 -לעוו רעקיטילָאּפ ןעשינַאקירעמַא-שטייד ַא ןופ רע טריטיצ רעטעּפש ."סינטנעק

 ןעניוועג ַאקירעמַא ןיא ןעדיא עשטייד איד" : 1869 ןיא ןעבעירשעג טָאה רעכ

 ,ןעניוצרע טונ ןוא טנענילעטניא ,ךייר ןענייז ייז ,גָאט ןעדעי טימ סולפנייא

 איוו רעכיב ערעסעב ןעזעל ייז .גנוהיצרע וצ ייז ןעבערטש סנעטסעדנימ רעדָא

 "2" ןעשטיידוערעהנא איד

 -םיוא עסיורג איד ךרוד רעטכייל ןרָאװעגנ טכַאמענ זיא סערגָארּפ רעזעיד

 עשידיא-שטייד איד ןופ להָאצ עסיורג ַא .געירק םעד ךָאנ לעדנַאה ןופ גנובעל

 -עגפיוא ןעבָאה סע ןעוו ןוא ,סנעגעמרעפ טלעמַאזעגנָא ןעבָאה ןעטנַארגימיא

 עמערָא טגָאזעג רעגיטכיר רעדָא ,ןעטנַארגימיא עמערָא עיינ ןעמוק וצ טרעה

 -עבנוא ץנַאג ןרָאװעג ָאד עזָאלפליה ןוא עמערָא ?הָאצ איד זיא ,עטדנַאוװרעּפ

 -יווצ (1809--1880) רהְאֹי ןהעצפופ עזעיד ןיא זַא ןענָאז ןעק ןעמפ .דנעטייד

 -לֵאֹפ איד ןוא גנורעדנַאװנייא עשידיא-שטייד עסיורג עגירעהירפ איד ןעש

 -יינוי ןיא ןעדיא איד ןעבָאה ,עשידיא-שיסור ערעסערג ךילכיילגרעפנוא עדנעג

 -נעגעלעגנַא-עדניימעג עכילרעניא ערעייז ןיא גנונדרָא טכַאמעג סטייטס רעט

 וצ עבַאנפיוא עשירָאטסיה רעייז רַאפ טעטיירעברָאפ ךיז ןעבָאה ןוא ,ןעטייה

 איד ןופ דנַאב ןעטניינ ןיא ,אקירעמַא ךָאנ גנורעדנאוו עשידיאשטייד ,רעלהַאק העז (*+

 .רעטייוו ןוא 90 עטיײיז "סנעשייקילבַאּפ"



 ("תירב ינב" איד ןופ רעהעטשרָאפ) ןעיב סוילוי
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 297 ןערהָאי "רעגיצבעיז" איד ןיא ןָאיצַאזינַאגרָא

 ןרָאװעג ןעבעירטעג םעדכָאנ דלַאב ןענייז עכלעוו ןעסַאמ עסיורג איד ןעגנַאפּפמע

 .רעדנעל עשיװַאלס איד ןופ גנוגלָאפרעפ ןופ דנַאה ענרעזייא איד ךרוד רעהַא

 ץלָאטש רעד ןענייז עכלעוו ,ןעטלַאטשנַא עגיטעהטלהָאוו עסיורג עטסיימ איד

 הטיונ ןרעדניל וצ ןעפלָאהעג ןעבָאה עכלעוו ןוא ,םוהטנעדוי ןעשינַאקירעמַא ןופ

 איד .עדָאירעּפ רעזעיד ןופ ןעמַאטש ,ןעמרָאפ ענעדעישרעפ ןיא ןעצרעמש ןוא

 סנעטסיימ טמוק גנודנירג עטשרע איד ןופ רעדָא ןָאיצַאזינַאגרָא ןופ עטַאד

 -סיימ ןעוועג ןעטלַאטשנַא עזעיד ןענייז גנַאפנָא ןיא רעבָא ,רעהירפ ?עיפ סיוא

 ןעדנירג ןעטנַארגימיא עמערָא ערעזנוא סָאװ תוקדצ עניילק איד איוו סנעט

 ןיא ןענָאיצוטיטסניא עשידיא עסיורג גינעוו רהעז ןעוועג ןענייז סע .רעטציא

 -סיורג עגיטציא עטסיימ איד שטָאח ,געירק-רעגריב םעד רַאפ סטייטס דעטיינוי

 -ייצ ערעהירפ ןופ ןעמַאטש תולהק ערעטלע איד ןופ ןענָאיצַאזינַאגרָא עגיטרַא

 ןעסקַאוװעגסיױא ןענייז ייז ןופ עטסגיטכיוו איד ןוא ?הָאצ עטסערג איד .,ןעט

 איד ןיא טסייה סָאד "ןערהָאי רעניצבעיז איד ןיא" ןרָאװעג טלעקיווטנע ?ופ ןוא

 ייווצ ןעשיווצ םעהטָא םעד ןענױצענּפָא ןעבָאה ַאקירעמַא ןופ ןעדיא איד ןעוו טייצ

 .גנורעדנַאװנייא ןופ ןעדָאירעּפ

 ןיא ןעמהענ וצ ךיז ןוא ןעצלעמשרעפ וצ ,ןעריזינַאנרָא וצ ץנעדנעט איד

 -ירעטקַארַאכ עכלעוו ,םוהטנעדוי ןעשינַאקירעמַא ןופ טײברַא איד וצ טסנרע

 ןופ ןעצנערעפנָאק איד ןיא ןעזעיװעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה ,עדָאירעּפ עזעיד טריז

 -עטשוצ ןעגעוו ןעיירעסייר רַאפ טייהנעגעלעג סלַא שטָאח ; רעניבַאר-םרָאּפער

 -רעפ ,ןעגנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ עלַאקידַאר-םערטסקע רַאפ ןוא ןעגנואיינעב עדנער

 ןענָאיצַאסנעס עדנעהעגרעביארָאפ סלַא ןערעוו ֹוצ טריציפיסַאלק רעכינ ייז ןענעיד

 עזעיד ןופ עטירד איד ףיוא .טייקגיטכיוו רעשירָאטסיה ןופ ןעגנוריסַאּפ סלַא איו

 ,1871 ינוי ןיא יטעניסניס ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעג זיא עכלעוו ,ןענָאיצנעװנָאק

 רַאנימעס רעדָא שדעלַאק ןָאינוי ורביה םעד ןעדנירג וצ ןרָאװעג ןעסָאלשעב זיא

 -ַאקירעמַא ןופ ןייארעפ םעד ןעריזינַאגרָא וצ ןוא ,רעניבַאר עטרימרָאפער רַאפ

 -עג זיא עכלעוו ןָאיצַאזינַאגרֶא עטצעל איד .סנעשייגערגנָאק עשיריא-שינ

 ןעבָאה עכלעוו ןעדניימעג גיסיירד-ןוא-רעיפ טימ ,1873 ילוי ןיא ןרָאװעג טעדנירג

 ןופ רעטציא טהעטשעב (?רעדעילגטימ טרעדנוה ןהעצכַא םורַא טַאהעג ןעמַאזוצ

 -טימ רנעזיוט גיצנַאװצ רהעפעגנוא טימ סנעשייגערגנָאק טרעדנוה ייווצ ךרעל

 -עמַא ןוא ןעשינַאקירעמַא ןעצנַאג םעד ךילכעזטַאהט טעטלַאהטנע ןוא ,רעדעילג

 -ילער עשידיא טימ ןעדנוברעפ זיא רעכלעוו טנעמעלע ןעשטייד ןעטריזינַאקיר

 ,רעטעּפש רהָאי ייווצ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא שדעלַאק רעד .ןעטלַאטשנַא עזעיג

 -ַאר עשינַאקירעמַא גיצפופ-ןוא-טרעדנוה ןופ טנעהָאנ ןעבעגעגסױרַא טָאה ןוא

 רעטיינוי ןיא םוהטנעדוי ןופ טרעדנוהרהַאי סעבלַאה א" ,ףּפָאקזיורק ףעזָאי .ווער העז (*

 .8/ עטייז ,"(ח"מרת) ,2648 רַאפ ךובירהָאי ןעשיריא:שינַאקירעמַא" ןיא ,"סטייטס
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 סלַא ןוא רעגידערּפ סלַא טנענימָארּפ ןרָאװעג ןענייז עכנַאמ עכלעוו ןופ ,רעניב
 : ,רעוהט-ללכ

 וצ טמיטשעב טנייש רעכלעוו ,תירב ינב רעדרָא טנעדנעּפעדניא רעד

 -וצ איד ןופ ןָאיצַאזינַאנרָא עלַאנָאיצַאנרעטניא עשידיא עסיורג איד ןערעוװו

 -רעפ טינ טָאה רע רעבָא ,1843 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןיוש וליפא זיא ,טפנוק

 -רעיפ ַא טימ זיב ןעבעל ןעשידיא ןענעיה ןיא גנולעטש עטנענימָארּפ ןייז ןעמונ

 דנעזיוט יירד איוו רענינעוו טַָאהעג טָאה רע .רעטעּפש טרעדנוהרהָאי לעט

 איד זיא געירק-רעגריב ןופ סולש םעד ךָאנ רהָאי יירד ,1857 ןיא רעדעילגטימ

 -רהַאו זיא סעכלעוו ,דנעזיוט ניצנַאוװצ ףיוא ןעגעיטשענ טפַאשרעדעילגטימ

 ןופ גנורעקלעפעב עשידיא איד ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ ערעסערג ַא ןעוועג ךילנייש

 .םעדכָאנ רעדָא רעהירפ טַאהעג ןעוו טָאה רעדרָא רעד איו ,טייצ רענעי ןיא דנַאל

 טלייהטוצ ,רעדעילנטימ דנעזיוט גיסיירד-ןוא-רעיפ רהעפעגנוא רע טָאה רעטציא

 .ןענייז סע ;סטייטס דעטיינוי ןיא ןעקריצעב רעדָא סטקירטסיד ןעבעיז ןיא

 איד ןיא .ןעינעמור ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא ןעשדַאל עדנעהילב ָאד ךיוא

 -ייל רעד .דנַאלננע ןיא שדַאל ַא ןרָאװעג טעדנירנענ ךיוא זיא טייצ עטצעל

 -ןעסעה ןיא .בענ) ,ןעיב סוילוי ןעווענ זיא רעדרָא םעד ןופ טסיינ רעדנעט/

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,(1909 ,קרָאי וינ ןיא .שענ ; 1826 ,דנַאלשטייד ,וַאססַאנ
 -כָאנ ןייז .1808--1900 ןיא ןוא 1884--9/ ןערהָאי איד ןיא טנעדיזערּפ רעד

 .שעג ; 1886 ,סַאסקעט ,ַאירָאטקיװ ןיא .בעג) יַאוויל .נ ָאעל ןעוועג זיא רעגלָאפ

 רעד ןרָאװעג טלהעוורע זיא סע ץַאלּפ ס'ןעמעוו ףיוא (1904 קרָאי וינ ןיא

 ,ןעמהעב ןיא .בעג) זיורק ףלָאדַא ,טנעדיזערּפ רעלענָאיצוטיטסנָאק רעגיטציא

 ָאנַאקיש ןיא טנהָאװ רעכלעוו טַאקָאװדַא רעטנענימָארּפ ַא ,(1865 .קעג ; 0

 -יַצרע ןופ טנעדיזערּפ ןופ רעטמע איד טעדיילקעב טָאה רע ואוו ,1871 טייז

 .ןָאיסימָאק טסנעיד-ליוויצ ןופ טנעדיזערּפ ןוא טַאקָאװדַא-טדָאטש ,הטַָאר-סגנוה

 -בִא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןענָאיצַאזינַאנרָא-טּפַאשרעדעירב עשידיא עֶרעדנַא

 -עילגטימ ענעגייא ערעייז ןופ ןעטסנוג וצ טייקגיטעהט טימ סנעטסיימ ןעבעגעג

 עשידיא עניימעגנלַא רַאפ רענינעוו ןָאהטעגפיוא םעד בעילוצ ןעבָאה ןוא ,רעד

 רענעי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא ןענייז ,תוקדצ עניימעגלַא רַאפ ןוא ןעקעווצ

 -ַאנרֶא) םהרבא תירב רעדרָא רעד ןענייז ןעטפַאשרעּפרעק עכלעזַא .עדָאירעּפ

 ;םהיא ןופ ןעמַאטש עכלעוו סרעדרָא ערעדנַא ייווצ איד ןוא (1859 טריזינ

 תירב רעדרָא טנעדנעּפעדניא רעד ןוא (1860 טריזינַאגרָא) לזרב לש רשק רעד
 איד ןוא (1849) לעַארזיא וװָא סנָאס ירפ איד ; (1887 טריזינַאגרָא) םהרבא
 ןופ ,םהרבא תירב סרעדרָא ייווצ איד .(1879) ןימעשדנעב ווָא סנָאס ירפ

 ,ןעטשרע ןופ לַאפּפָא ןַא ךרוד ןרָאװעג ןעפַאשענ זיא רעטייווצ רעד עכלעוו

 טָאה רערעטלע רעד ;ןערהָאי עטצעל איד ןיא לענש רהעז ןעסקַאװעג ןענייז
 -ניא רעד ןוא רעטכעלשעג עדייב ןופ רעדעילנטימ דנעזיוט גיצבעיז רהעפעגנוא
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 סרעדרָא עשידיא עטסיימ איד ןיא איוו ױזַא .ןופרעד טלעּפָאד טעמכ רערעג

 טפַאשרעדעילגטימ איד טהעטשעב ,רעטעּפש ןרָאװעג טעדנירגעגנ ןענייז עכלעוו

 עכלעוו עדָאירעּפ עטצעל איד ןופ ןעטנַארנימיא איד ןופ ?ייהט ןעטסערג םוצ

 סָאװ ןעצונ עלעיצנַאניפ איד רעסיוא .,רעדנעל עשיווַאלס איד ןופ ןעמַאטש

 -יב ןענָאיצַאזינַאגרָא עזעיד ןופ ןעגעירק ןעילימַאפ ערעייז ןוא רעדעילגטימ

 -רעק עזעיד ןעבָאה ,ואווסרעדנַא ןענעירק טנעקעג סע ןעטלָאװ ייז איוו רעגיל

 איד סָאװ ןעבעל-סנייארעפ ןיא גנוהיצרע איד רַאפ הטרעוו ַא ךיוא ןעטפַאשרעּפ

 טייהנעגעלענ עטשרע איד ןעטרָאד ןעבָאה עלעיפ .ןעטרָאד ןעגעירק רעדעילגטימ

 ןָאיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ טיײברַא עשיטַאמעטסיס איד טימ ןערעוו וצ טנַאקעב

 .םיללכ ענעגייא ערהיא ךָאנ ךיז טרהיפ עכלעוו

 ןיא ןרָאװעג טכאמענ זיא טירשטרָאפ רהעמ ךָאנ טינ ביוא ,לעיפ ױזַא

 ,רעטקַארַאכ רעייז ןיא לַאקָאל רונ וליפא ןענייז עכלעוו ןעטלַאטשנַא ןעדנירג

 -ַאליפ ,קרָאי וינ ןיא איוו ןעדניימענ עסיורג עכלעזַא ןיא ןעבָאה עכלעוו רעבָא

 עטייל רהעמ ןעפלָאהעג טייצ עגנַאל ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ָאנַאקיש רעדָא איפלעד

 -פַאשרעּפרעק עלַאנָאיצַאנ איד ןופ עכנַאמ איוו ןעבַאנסיױא ערעסערג טכַאמעג ןוא

 ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא קרָאי ןינ ןופ סיטירַאשט ורביה דעטיינוי איד .ןעט

 -עּפש רהֶאי ייווצ טימ ןעדיא עכַאוװש ןוא עטְלַא רַאפ הטַאמייה איד ,1874 ןיא

 -ּפסָאה רעשידיא ןעסייהעג רעהירפ טָאה לַאטיּפסָאה יניס טנוָאמ רעד .,רעט

 עסיורג איד ןוא ,ןיילק ןעוועג רעהירפ זיא רע רעבָא (18957 טריזינַאגרָא) לַאט

 (1901 ןיא ערעסערג ךָאנ ַא רַאפ ןרָאװעג ןעבעגעגפיוא זיא עכלעוו) עדייבעג

 טיובעגפיוא זיא יניס טנוָאמ ?עטיט םעד ןענָארטעג ןעטשרע םוצ טָאה עכלעוו

 -נעזייוו רעדָא םולייסא ןַאפרָא טנעלָאװענעב ורביה רעד .1870 ןיא ןרָאװעג

 ןעטשרע ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא םרָאפ רעטשרע ןייז ןיא זיא רעכלעוו זיוה

 ַא ןיא רעדניק גיסיירד טַאהעג רונ טָאה ,טרעדנוהרהָאי ןעטצעל ןופ לעטרעיפ

 רענרָאק ףיוא ,עדייבענ ענענייא עטשרע איד .1800 ןיא זיוה םענעננודעג

 ןרָאװעג טיובענפיוא זיא טירטס עטסניצבעיז-ןוא-ןעבעיז ןוא וינעווע עטירד

 גיצנַאוװצ רעביא ינעווע םַאדרעטסמַא ףיוא ןינב רעלָאפטכַארּפ רעד ןוא ,1862 ןיא

 יטעייסָאס םולייסא ןַאפרָא ןעידראג גנירעטלעש ורביה איד .רעטעּפש רהֶאי

 :ןעלוש עיירפ עשידיא ןופ ןייארעפ רעד .1819 ןיא ןרָאװעג טְריזינַאנרָא זיא

 ןעסקַאװעגסױרַא רעטעּפש ןענייז סע ןעכלעוו ןופ ,ןעשייאיסָאסַא לוקס ירפ ורביה

 רענעי ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ,ןעטלַאטשנַא-סגנוהיצרע עגיטכיוו ערעדנַא

 עטייל עננוי עשידיא ןופ ןייארעפ רעד .1899 זיב טריטסיזקע טָאה ןוא טייצ

 .1874 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא (ןעשייאיסָאסַא ורביה ןעמ גנָאי)

 -רעפ לעיפ ךיוא עדניימעג רעד ןופ טייקגיטעהט איד זיא ַאיפלעדַאליפ ןיא

 ןעדיא ןופ עטכישעג איד ןופ עדָאירעּפ-סגנורימרָאפ ענעי ןיא ןרָאװעג טרעסערג

 סעדינָאמיַאמ ,ירַאנימעס עשינָאלָאעהט עשידיא עטשרע איד .ַאקירעמַא ןיא
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 סקעז טריטסיזקע טָאה ןוא 1867 ןיא ןרָאװעג טנעפעעג ןעטרָאד זיא ,שדעלַאק

 ןרָאװעג טריזינַאנרֶא זיא עכלעוו ,יטעייסָאס ןעשייקוידע ורביה איד ,רהֶאי

 ןיא רעליש ניצנַאוװצ-ןוא-ייוצ טימ לוש רהיא טנעפעעג טָאה ןוא 1848 ןיא

 לארשי ינב איד ןופ נָאנַאניס איד ןיא לוש עטייווצ ַא טנעפעענ טָאה ,1

 רענרָאק טסעוװ-דרָאנ םעד ףיוא עטירד ַא ןוא ,18/8 ןיא טירטס עטפניפ ףיוא

 רעשידיא רעטשרע רעד .1879 ןיא וינעווע דרַארישז ןוא טירטס לַאשרַאמ ןופ

 רעשידיא ַא ,1805 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא ןעטרָאד זיא ןײארעפ-לַאטיּפסָאה

 םוָאה-רעטסַאפ איד .187/9 ןיא ןרָאװעג טעדנירנעג זיא ןייארעפ-ןירָאטעּפניק

 ,1858 ןופ עדייבעג עניילק עטשרע רהיא טַאהעג טָאה עכלעוו זיוה-ןעזייוו רעדָא

 ןַאד טייז זיא ןוא ,1874 ןיא םרָאפ עניטציא רהיא ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 ןייארעפ ַא .איפלעדַאליפ ןיא ןעטלַאטשנַא עטסגיטכיוו איד ןופ ענייא ןרָאװעג

 רהֶאי ַא ,18/9 ןיא ןרָאװעג טעדנירנעג ןעטרָאד זיא עטייל עגנוי עשידיא ןופ

 .קרָאי וינ ןיא איוו רעטעּפש

 ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא ָאנַאקיש ןיא לַאטיּפסָאה רעשידיא רעטשרע רעד

 עסיורנ איד ןיא ןרָאװעג טרעטשוצ זיא רע ,1868 ןיא ינעווע לַאסַאל ףיוא

 דנָאפ רעד ןרָאוװעג ןעפַאשעג זיא רעטעּפש רהָאי טכַא ןוא ,1871 ןופ הפירש

 ,לַאטיּפסָאה זעיר לעקיימ םעד ןופ גנוטכיררע איד ךילגעמ טכַאמעג טָאה רעכלעוו

 ןעסייהעג סגנַאּפנָא טָאה עכלעוו ,ָאנַאקיש ןופ סיטירַאשט ורביה דעטיינוי איד

 ,1889 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא ,ןעשייאיסָאסַא ףעילער ורביה דעטיינוי איד

 סיטירַאשט ורביה דעטיינוי איד .ןעמָאנ םעד טרעדנעעג רעטעּפש טָאה ןוא

 .18/8 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא סיאול .טס ןופ
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 .1880 רַאפ דנַאלסור ןופ גנורעדנַאװניײא .ןעלּפמעט ןוא ןעלוש עיינ

 -- טייקגיטכיוו ןיא ןוא םוהטכייר ןיא רעסערג ןערעוו ןעדניימעג עשידיא-שטייד איד

 ענעדעישרעפ ןיא טויובעגפיוא ןערעוו ןעלּפמעט ןוא ןעלוש עסיורג ןוא עיונ

 -בָארפ--- ןערהַאו "רעניצבעיז ןוא "רענוצכעז איד ןיא דנאל ןופ ןמי"המ

 יָאקע איד -- 1880 רהָאי םעד רַאפ גנורעדנַאוװנייא עשידיא-שיסור ןופ ןעמעל

 ןיא רעגרע ןעוועג זיא דנַאלסור ןיא ןעסַאמ עש'ידיא איד ןופ עגַאל עשימָאנ

 ןופ גנורעדנַאוװסיוא -- ןעטשרע םעד יַאלָאקינ רעטנוא איוו "טייצ ענעדלָאג איד"

 ַאסעדָא ןופ םָארגָאּפ םעד ךָאנ ןוא 1807--08 ןופ רעגנוה םעד ךָאנ דנַאלפור

 סעדנעזעלשיאערבעה ַא ןעוועג זיא סע וזַא גנוצעזסיוארָאפ איד 1811 ןיא

 עשידיא ןוא עגיד'שדוק ןושל עטשרע איד -- 1808 ןיא קרָאי וינ ןיא םוקילבוּפ
 .ןעטפירשטייצ

 -רעפ רעדָא טעדנירגעג ןענייז עכלעוו ןעטלַאטשנַא עגיטעהטלהָאוו איד

 ןופ זייוועב רעניצנייא רעד טינ ןענייז עדָאירעּפ רעזעיד ןיא ןרָאװעג טרעסערג

 ןענייז עכלעוו ןעדיא איד ןופ ענַאל עטעוועדנופעגנייא ןוא עטרעסעברעפ איד

 ןעטלַאטשנַא עזעיד .רעהירפ טרעדנוהרהָאי ןעבלַאה םעד ןיא ןעמוקעגנָא רעהַא

 ןענייז ערעדנַא עלעיפ ןוא ,ןרָאװעג טרעסערנרעפ רהעמ ךָאנ רעטעּפש ןענייז

 ןעדנעמוק םעד ןופ ןעננורעדָאפ איד ןעלעטש וצ ןעדעירפוצ ןרָאוװעג טעדנירגעג

 -מעט םוצ ןוא לוש איד וצ ןעדנעוו ךיז ןעזומ ריפ .טרעדנוהרהָאי ?עטרעיפ

 ןופ ףירנעב ןעניטכיר ַא ןענעירק וצ ,טייצ רענעי ןופ ןעמַאטש עכלעוו לעּפ

 -פיוא ןַא ָאד זיא טכיזניה רעזעיד ןיא .דנַאטשוצ ןעשידיא םעניימעגנלַא םעד

 גנַאפנָא ןיא םידרפס איד ןופ דנַאטשוצ םעד ןעשיווצ טייקכילנהע עדנעלַאפ

 ןייז ןופ עדנע םוצ ןעדיא עשטייד איד ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ

 ןיא טעמכ להָאצ ןיא סקַאוװ-וצ רעד טָאה עלעפ עדייב ןיא .?לעטרעיפ ןעטירד

 טָאה רעדנעל עשימייה איד ןופ גנורעדנַאװנייא איד ןעוו טרעהעגפיוא ןעצנַאג

 זיא ןעמוק ךָאנרעד ןעגעלפ סָאו איד ןופ ?להֶאצ עניילק איד .טגידנעעג ךיז

 טכַאזרוארעפ ןענייז סָאװ ןעטסולרעפ איד ןעכַאמ וצ טונ גונעג ןעוועג םיוק

 -ַאל ןעשידיא ןופ ןעטערטסױרַא ןעטקעריד םעד ךרוד ,טיוט םעד ךרוד ןרָאװעג

 ןוא .ןעהטַארייה עטשימעג ןופ סעצָארּפ ןערעמַאזגנַאל םעד ךרוד רעדָא רעג
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 ןעשינַאקירעמַא ןופ טנעמעלע רעשיזעגוטרָאּפ ןוא רעשינַאּפש רעד איוו ױזַא

 איד ןופ גנַאגרעטנוא רעד טייז ןעסקַאװ וצ טרעהעגפיוא טָאה םוהטנערוי

 ןעביילב וצ סָאנַארַאמ ענעבעילבעגרעביא איד טביולרע טָאה ןָאיציזיוװקניא

 ַאּפָארייא ברעמ ןיא ןעגנוגנידעב עטרעסעברעפ איד ןוא ,ןעוועג ןענייז ייז ואוו

 ןעלָאז דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ,דנַאללָאה ןופ םידרפס איד זַא טכַאמעג ןעבָאה

 רהעמ ןוא רערעסערג רעד טָאה ױזַא ; םייה עיינ ןייק ןעכוז ןעפרַאד רהעמ טינ

 איד ךָאנ ?הֶאצ ןיא ןעסקַאו וצ טרעהעגפיוא טנעמעלע רעשטייד רעגיטעהט

 עשטייד ?הָאצ איד .ןעטאַאטש עשטייד איד ןיא ןעדיא איד ןופ ןָאיצַאּפיצנַאמע

 עבלעזסָאד ןוא ,דנעטיידעבנוא זיא 1880 ךָאנ רעהַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעדיא

 עכלעוו ןעדניימעג עשידיא-שטייד להָאצ איד ןענעוו ןערעוו טגָאזעג ךיוא ןעק

 .טייצ רענעי טייז ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז

 טַאהעג ןיוש סנעשייגערגנָאק עשטייד ןופ גנודנירג איד טָאה טַאהט רעד ןיא

 ןעטלַאה ןעדיא עטריזינַאקירעמַא איד ..רעהירפ רהָאי עכילטע טימ טרעהעגפיוא

 רָאפ ןעמוק ןעגנוטלַאּפש ןוא ,טריזינַאנרָא ןענייז ייז ןעוו ןעמַאזוצ טסעפ ךיז

 רעדעילנטימ זַא טריסַאּפ טפָא טָאה טדעטש עסיורג איד ןיא רונ .ןעטלעז רהעז

 לייהט רעדנַא ןַא ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה עכלעוו עדניימעג ערעטלע ןַא ןופ

 ןעשיינערגנָאק עיינ ַא טעדנירנעג ןעבָאה ,גָאנַאניס רהיא ןופ טייוו ,טדָאטש

 ַא טימ ,ןעטפַאשרעּפרעק ערעטלע ןופ רעדעילנטימ ןופ ןענַאטשעב זיא עכלעוו

 ערענעלק איד ןיא .רעדנעל עשיוװַאלס איד ןופ ןעטנַארנימיא ?הָאצ עניילק

 -נָאק עשינַאקירעמַא-שטייד ןייא רונ ָאד סנעטסיימ ךיוא רעטציא זיא טדעטש

 ןופ רעדָא נעירק-רענריב םעד רַאפ ןופ ךילנהעוועג טמַאטש עכלעוו ,ןעשייגערג

 ןייז לָאמַא ןענעק טדעטש עסיורג איד ןיא .םעדכָאנ רהָאי ןהעצ עטשרע איד

 ענינייא ןיא רעסיוא ,רעטלע ןעבלעז םעד רהעפעננוא ןופ ייז ןופ עכילטע

 איד ןוא םידרפס איד ואוו ,ַאניײלָארַאק הטוַאס ,ןוָאטסלרַאשט איו ןעדניימעג

 איוו רעדָא ,עדניימעג-םרָאפער עניצנייא איד ןיא טגינייארעפ ןענייז ןעשטייד

 ןעבָאה וצ סיורג גונענ זיא עדניימענ איד ןופ לייהט רעדעי ואוו ,קרָאי וינ ןיא

 .ןיילא ךיז רַאפ סנעשייגערגנָאק עגינייא

 ןעדניימעג עשידיא-שטייד איד ןופ טירשטרָאפ םעד רעבירעד טהעז ;עמ

 רעייז ןופ גנורעסערגרעפ איד ןיא רונ להָאצ עטרעסערגרעפ רעייז ןיא טינ

 סָאמ עטרעסערנרעפ איד ןיא ךיז טזייוו סָאד איוו ,טייקניטכיוו ןוא םוהטכייר

 איד  .עדָאירעּפ רענעי ןופ ןעלּפמעט ןוא ןענָאנַאניס איד ןופ טכַארּפ םעד ןוא

 ןיא ןרָאװעג ןעבעירשעב ןענייז קרָאי וינ ןופ סנעשייגערגנָאק עטסדנעטיידעב

 עטסעטלע איד טָאה איפלעדַאליפ ןיא .קרעוװ סעזעיד ןופ ?ייהט ןעגירעהירפ ַא

 רעד ןוא ,1860 ןיא לוש עסיורג עיינ רהיא טהייוועגנייא ,לארשי הוקמ ,עדניימעג

 עטסעטלע איד ןופ ענייא" ,םולש ףדור ןעשיינערגנָאק איד ןופ לעּפמעט רענייש
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 .1870 ןיא ןרָאװעג טיובענפיוא זיא "ַאקירעמַא ןיא ןעדניימעג עשיריא-שטייד

 -יורג ןעטשרע רהיא טכַאמעג גיטרעפ טָאה ָאנַאקיש ןופ ברעמ ישנא הלהק איד

 עטסעטלע עטייווצ איד .1808 ןיא (עכריק ַא ןופ טלעדנַאוװרעּפ) לעּפמעט ןעס
 ןָאסיררעה רענרָאק ףיוא לעּפמעט ןעטשרע רהיא טיובעגפיוא טָאה ןעשייגערגנָאק

 איד ןעוועג סלָאמַאד זיא רעכלעוו ,1864 ןיא ,ינעווע עטרעיפ ןוא טירטס

 םעד טפיוקעג טָאה ןעשיינערגנָאק יניס .ָאנַאקיש ןיא לוש עשידיא עטסנעש

 םעד ןופ הפירש עסיורג איד איוו םעדכָאנ) 1872 ןיא לעּפמעט רהיא רַאפ ץַאלּפ

 ניטרעפ זיא עדייבעג איד ןוא (לוש עטְלַא רהיא טעטכינרעפ טָאה רעהירפ רהָאי

 לעּפמעט רעד זיא עינרָאפילַאק ןעטייוו ןיא .רעטעּפש רהָאי רעיפ טימ ןרָאװעג

 ווֶא טקירטסיד ןיא .1806 ןיא ןרָאװעג גיטרעפ ָאקסיצנַארפ ןַאס ןופ ?לאונמע

 ןוא 1809 ןיא ןרָאװעג גיטרעפ לוש עטשרע איד זיא (ןָאטגנישַאו) ַאיבמולָאק

 טָאה ,עישדראשד ,הַאננַאװַאס ןופ עדניימעג עטלַא איד .,1873 ןיא עטייווצ איד

 .1816 ןיא לוש ערעסערגנ לעיפ ןוא עיינ ַא טיובעגנפיוא

 -פיוא זיא רעכלעוו ,ענעידניא ,ליװסנַאוװע ןופ םולשו תודחא לעּפמעט רעד

 ןיא עדייבעג ערערעייהט ַא רַאפ ץַאלּפ טכַאמעג טָאה ,1826 ןיא ןרָאװעג טיובעג

 ןיא טדָאטש עטסערג איד ןוא טדָאטש טּפיוה איד ,סילָאּפַאנַאידניא ןיא- ,4

 יירד ,1868 ןיא ןרָאוװעג טהייוועגנייא ?עּפמעט רעיינ ַא זיא ,טייטס םענעי

 רעטשרע רעד .ןראװענ טניילעג ויא ןייטש-דנורנ רעד איו םעדכאנ רהאי

 זיא ,יקָאטנעק ,ליווסיאול ןיא לארשי תדע ןעשיינערגנָאק איד ןופ לעּפמעט

 -ענ טריזינַאגרָא ןענייז םעדכָאנ רהֶאי יירד םורַא ; 1808 ןיא ןרָאוװעג גיטרעפ

 םענעי ןיא הַאקודַאּפ ןוא ָארָאבסנעוֶא טדעטש איד ןיא סנעשייגערגנָאק ןרָאװ

 -יסקַאמ .רד עכלעוו ןופ ,ענעיזיאול ,סנילרַא וינ ןופ יניס לעפמעט .טיטפ

 טייז רעניבַאר רעד זיא (1860 ,ןעמהעב ,נַארּפ ןיא .בענ) רעללעה ןַאילימ

 זיא ,טייטס ןעבלעז םעד ןיא ,וָארנָאמ ןיא .1870 רהָאי ןופ טמאטש ,7

 יווירש ןיא ןוא ,רהָאי ןעבלעז םעד ןיא ןעשייגערגנָאק ַא ןרָאװעג טריזינַאנרָא

 -ערגנָאק ורביה רָאמיטלַאב איד ןופ לוש איד .,רעהירפ רהָאי ענינייא טימ טרָאּפ

 ןרָאװעג טרעסערגרעפ זיא ,1845 ןיא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא עכלעוו ןעשייג

 ןיא טלײהטענּפָא רהיא ןופ ךיז טָאה עכלעוו ,הנומא קוזח איד ןוא ,1860 ןיא

 .רעטעּפש רהָאי ףניפ טימ טירטס דיִאלל ףיוא לוש רהיא טיובעגפיוא טָאה ,1

 -ישימ ,טיָארטיד ןוא ,סטעסושטַאסַאמ ,ןָאטסָאב ןופ ןעלוש ערעטלע איד

 ןופ ןעשייגערגנָאק ןויצ רה .טייצ רענעי ןיא ןרָאוװעג טיובעגפיוא ןענייז ,ןעג

 ,זעשטַאנ ,ןעידירעמ .1871 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,ַאטָאסענימ ,לוַאּפ .טס

 ןענייז סָאװ ןעלוש ןעבָאה ,יּפיסיסימ טייטס .ןיא ,גרובסקיוו ןוא ןָאסביג טרָאּפ

 עבלעז סָאד .געירק-רעגריב ן'ךָאנ רהֶאי ןהעצ איד ןיא ןרָאװעג טיובעגפיוא

 "ימ ןיא סיאול .טס ןוא ףעסָאשד .טס ,יטיס סעזנעק ןופ ןערעוו טגָאזעג ןעק

 ןעלוש עטשרע איד .ַאקסַארבענ ,ַאהַאמָא ןופ לעַארזיא לעּפמעט ןופ ןוא ,ירוז
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 ןרָאװעג טיובעג ןענייז ,יסריושד וינ ןיא ,יטיס יסריושד ןוא ןעקָאבָאה ןיא

 איד טָאה ,קרַאונ ,טייטס םענעי ןופ טדָאטש עטסערג איד ןיא ; 1870 םורַא

 (1848 טריזינַאגרָא) ןורשי ינב ןעשייגערגנָאק איד ןופ (1898 םיובעג) לוש

 ןיא ןרָאװעג גיטרעפ זיא רעכלעוו לעּפמעט םענייש םעד רַאפ ץַאלּפ טכַאמעג

8. 

 טהעז ,טדָאטש עטסערג ןייז ןופ בלַאהרעסיױא ,קרָאי וינ טייטס םעד ןיא

 איד ןופ ,ינַאבלֶא ןופ לוש עדנעטיידעב עטשרע איד .עבלעזסָאד ךיוא ןעמ

 -נָאק עטשרע איד .1865 ןיא ןרָאװעגנ טיובענפיוא זיא ,לא תיב ןעשייגערגנָאק

 -פיוא טָאה ,18471 ןיא ןרָאוװעג טריזינַאנרָא זיא עכלעוו ,ָאלפָאב ןופ ןעשיינערג

 איו ױזַא ,טדעטש עזעיד עדייב ןיא .1814 ןיא לוש ענעגנייא רהיא טיובעג

 -ענסיוא ןעלּפמעט ערַאבטסָאק רהעמ ןוא ערעסערג ןענייז ,ערעדנַא עלעיפ ןיא

 לעיפ רהעז ןעוועג ?לכב דנַאל ןיא זיא סע רעבָא .רעטעּפש ןרָאװעג טיוב

 טסָאקעג טָאה עכלעוו עדייבעג ַא ןוא ,נעירק םעד ְּךֶאֹנ םוהטכייר רעגינעוו

 טָאה ןערהָאי "רעניצבעיז" ןוא "רעניצכעז" איד ןיא רַאלָאד דנעזיוט גיצפופ

 ,ןערהָאי ערעהירפ טימ ךיילגרעפ ןיא רעטייוו טירש ןערעסערג ַא ןעזעיוועג
 איד ןיא ןעזעיוועגנ טָאה לעיפ ױזַא לָאמ יירד טסָאקענ טָאה סָאװ ןינב א איו

 ,רעטציא טזייוו לעיפ ױזַא לָאמ ןהעצ טסָאק סָאװ רענייא איוו רעדָא "רעניצניינ"

 זיא עכלעוו עדניימעג איד ואוו ,רעטסעשטַאר ןיא איוו ױזַא ,עלעפ עכנַאמ ןיא

 איז ןעוו עדייבעג-ןעכריק עסיורג ַא טפיוקעג טָאה 1848 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא

 עדייבענ ערעסערג ַא ןופ טייקנידנעווטיונ איד זיא (1826) גנוי ןעוועג ךָאנ זיא

 ןופ לעּפמעט רענייפ רעניטציא רעד .רעטעּפש לעיפ ףיוא ןרָאװעג טגיילענּפָא

 יבבאר ןעוו ןרָאװעג טיובענפיוא טשרע זיא שדוק תירב ןעשייגנערגנָאק איד

 רהיא ייב ןיוש טָאה (1871 .קעג ; 1849 ,ןילרעב ןיא .בעג) גרעבסדנַאל סקַאמ

 ערעדנַא ןיא .(1894) טרעדנוהרהָאי ?עטרעיפ ַא ןופ טנעהָאנ טכַארברעפ

 וצ שיטקַארּפנוא טכַאמעג סע ןעגנוטלַאּפש רעדָא ןעגננולייהטוצ ןעבָאה רעצעלּפ

 ןיא רימ ןעניפענ ױזַא ; טייצ ערעטעּפש לעיפ ַא זיב ןעלּפמעט עסיורג ןעיוב

 ןרָאװעגנ טעדנירנעג זיא ןָאיצַאזינַאנרַא עזעינילער עטשרע איד ואוו ,זויקַאריס

 עדייבעג ַא זַא ,1846 ןיא ןרָאװעג טנעפעענ זיא לוש עטשרע איד ןוא 1841 ןיא

 -ערגנָאק איד רַאפ גונעג ןעוועג זיא 1880 ןיא ןרָאװעג גיטרעפ זיא עכלעוו

 סָאװ ןופרעד ןעמוקעג זיא סָאד .רעטעּפש טרעדנוהרהָאי ןעבלַאה ַא זיב ןעשייג

 -לַאּפש עטייווצ ַא ; 1884 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןעשייגערגנָאק עיינ ַא

 טערנירגעג זיא ןעשיינערגנָאק עטרעיפ ַא ןוא ,1804 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוט

 קרָאי וינ וצ טייקטנעהַאנ רהיא בעילוצ טָאה ןילקורב .1870 ןיא ןרָאװעג

 ,ןעבעל-עדניימעג ןעניננייהבַאנוא ךילקריוו ַא ןעלקיווטנע טנעקעג טינ לָאמנייק

 עכנַאמ ןיא ןוא ,גנורעקלעפעב עשידיא עסיורג רהעז ַא טַָאהעג טָאה איז זיב

 ּפעיק ףיוא לוש איד .ןָאהטעג טינ רעטציא זיב ְךָאנ סע איז טָאה ןעטכיזניה



 2605 1881 רַאפ גנורעדנַאוװניײיא עשיסור

 -ציא ָאד ןעדייר רימ עכלעוו ןעגעוו עדָאירעּפ איד ןופ טמַאטש עכלעוו ,טירטס

 .ןערהָאי עלעיפ רַאפ ןילקורב ןיא טרָאס רהיא ןופ עטסערג איד ןעוועג זיא ,רעט

 = + א

 ןופ גנורעדנַאװנייא עשידיא איד ןופ גנורעהפיוא רעדָא גנורענעלקרעפ איד

 ןעמוק וצ טרעהענפיוא ןעבָאה ןעדיא זַא טניימעג טינ רעבָא טָאה דנַאלשטייד

 -עגנָא טָאה סָאװ דנַאלסור ןופ גנורעדנַאװנייא ןופ םָארטש רעגידנעטש רעד .,רעהַא

 העז) ,1848 רהָאי ןיא ןעליױוּפ-שיסור ןופ גנורעדנַאװסיוא איד טימ ןעגנַאפ

 -נייה זיב טרעהעגפיוא טינ טייקכילקריוו רעד ןיא טָאה (198 עטייז ןעביוא

 ןרָאװעג זיא רע איוו סיורנ ױזַא ןעוועג טינ ןַאד זיא רע שטָאח ,גָאט ןעגיט

 עדנרעדנַאװסיױוא איד ןעפלעה וצ ףורפיוא רעד  .רהָאי גיסיירד עטצעל איד ןיא

 -טְלַא ןיא .בעג ,יסעניש-רעליש) רעליש .מ .ש רעניבַאר ןעכלעוו ןעדיא עשיסור

 -ערעפ טָאה ,(1890 ,דנַאלגנע ,שדירבמעק ןיא .שעג ;1890 ,ןרַאננוא ,ןעפָא

 רעד זַא ןעזייוועב וצ נונענ זיא ,1846 רהָאי ןופ "טנעירָא" ןיא טכילטנעפ

 ךָאנ זיב טסואווענ טינ םהיא ןופ טָאה ןעמ זַא ןעניימ עכנַאמ סָאװ םעלבָארּפ

 -עב רעגינעוו ךָאנ זיא סע .רעטלע לעיפ תמא ןיא זיא ,1881 ןופ ןעמָארנָאּפ איד

 ןיא ןעדיא איד ןופ ענַאל עשימָאנָאקע איד זַא רעדנעל-ברעמ איד ןיא טסואוו

 "עדָאירעּפ ענעדלַאג" עטנַאנעגָאז איד ןיא רענרע לעיפ ןעוועג זיא דנַאלסור

 ןייז רעטנוא איו (1818--81) ןעטייוצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ רעטנוא

 ייב טרָאװכירּפש ַא ןעגנַאנעגמורַא זיא סע .רעטָאפ ןעשיטָאּפסעד ןעגניירטש

 עזעיד זַא ןעלַאפנייא טנעקעג טינ םענייק טָאה סע ןעוו -- טייצ רענעי ןיא ןעדיא

 -- טייצ עכילקילג ַא סלַא ןערעוו טעטכַארטעב לָאמַא ןעלעוו ןערהָאי-רעגנוה

 טָאה ןוא שפנ םעד טלָאװעג טָאה (1796--99) רעטשרע רעד יַאלָאקינ זַא

 ךיז טרעמיק ןוא עטצעל סָאד רונ ?יוװ ןהָאז ןייז רעבָא ,שוכר םעד ןעזָאלעג

 תישארב ןיא קוסּפ םעד ףיוא גנולעיּפשנָא עזעיד .תושפנ ןעגעוו רעגינעוו לעיפ

 שפנה יל ןת" ;םהרבא וצ םנַאז םוהפ ןופ נינעק רעד ןעכלעװ ןיפ איכ ר"

 -נֶא טָאה רעכלעוו יַאלָאקינ זַא טכיזנַא איד טקירדענסיוא טָאה "ךל חק שכרהו

 ענעדעישרעפ טכיורבעג טָאה ןוא ןעטַאדלָאס רַאפ ןעדיא ןעמהענ וצ ןעביוהעג

 רהעמ ןעדיא איד ןעבעגעג טָאה ,םוהטנעטסירק םוצ ןעדיא ןערהעקעב וצ ןעלטימ

 -קעלַא רעלַארעביל רעד איוו לעטימסנעבעל ףיוא ןענעידרעפ וצ טייהנעגעלעג

 גנומיטשעב עניטכיר ןייק טכַאמענ טינ טָאה ןעמ סָאד טקַאפ רעד .רעדנַאס

 -ַאשּפָא איד ךָאנ גנונדרָא עיינ איד רעטנוא ןעדיא איד ןופ ןערעוו לָאז סע סָאװ

 -ביולרע איד איוו תוחנה עניילק עכלעזַא סָאד ןוא ,טפַאשנעגייא-בייל ןופ גנופ

 -דעיסָא אטרעשט" איד בלַאהרעסיוא ןענהָאו וצ הכאלמ ילעב עשידיא רַאפ סינ

 טכַאזרוארעפ ןעבָאה ,ךילרהע ןרָאװעג טרהיפעגכרוד טינ לָאמנייק ןענייז "יטסָאל

 .ןעטילעג ןעטרָאד ןעבָאה ןעדיא סָאוװ תורצ איד ןופ ?לייהט ןעטסערג םעד
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 ננואיירפעב איד ךָאנ רהָאי ףניפ איוו רענינעוו ןעמוקעג זיא סיזירק ַא

 רהָאי םענעטָארעג-טינ םעד ְךָאנ ןעטייצ עטכעלש איד ןיא ,םירעיוּפ איד ןופ

 ַא ןוא ןעסיײרּפ-טסָא ןיא הטיונ ןופ עגַאל ַא טשרעהעג טָאה סע ןעוו ,7
 -ָאה דנַאלשטייד ןופ ןעדיא איד (*".ץענערג טייז ןערעדנַא ןופ דנַאטשוצ-רעגנוה
 עשיסור ?להָאצ עסיורג איד ןופ תורצ איד ןרעדניל וצ לעיפ רהעז ןָאהטעג ןעב

 טקישעג ןעבָאה ןוא ,ןעסיײרּפ-טסָא ןיא טנהָאװעג ןַאד ןעבָאה עכלעוו ןעדיא

 ,סלאמַאד רעבָא .דנַאלסור ברעמ ןיא ןעדיא עדנעדיילטיונ איד וצ עציטש
 איד ןוא טעטיירברעפ לעיפ וצ ןעווענ דנעלע סָאד זיא ,רעטציא איוו ױזַא

 ,הקדצ טימ ןעפלעה ןענעק לָאז ןעמ ןַא זָאלסגנונטָאה וצ ןעוועג זיא עגַאל
 עסיורג ךילמעיצ ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע זַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא

 עירעס ַא ןיא ןרָאװעג טלעדנאהעב זיא ןָאיצַארגימע עזעיד .גנורעדנַאוװסיוא

 ,1869 רהָאי ןופ "סמוהטנעדוי םעד ננוטייצ עניימענלַא" איד ןיא ןעלקיטרַא

 סיוא ןעדוי רעד גנורעדנאווסיוא" : טפירשרעביא איד ןעגָארטעג טָאה עכלעוו

 -נַארפ ןייז ןיא) יעילָאב-ָאורעל לָאטַאנַא .ס ?.ןעצניוװָארּפ ןעשיסור-טסעוו ןעד

 ןיא םוהטנעדוי סָאד ןוא ןעדיא עטרעדנַאװעגנייא איד" :קרעוװו סעשיזעצ

 -יא טרעדנוה ףניפ ןופ טלייצרעד (5 עטייז ,1909 ,זירַאּפ ,"סטייטס דעטיינוי

 לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאיללַא איד סָאװ ןעלױּפ-שיסור ןופ ןעטנַארגימע עשיד

 ןיא ןעצניווָארּפ עדנעדייל-רעגנוה יד ןופ סטייטס דעטיינוי ןיא טקישעגקעװַא טָאה

 רהָאי ןופ חסּפ םוא ַאסעדָא ןיא םָארנָאּפ רעסיורג רעד .1869 ןיא דנַאלסור

 -עטשכיילג ףיוא ןעננונפָאה עשידיא איד טרעטעמשוצ טָאה רעכלעוו ,1

 -ער איד ןופ גנַאפנֶא םעד טנעכייצעב טָאה ןוא ,טפנוקוצ עטנעהָאנ איד ןיא גנול

 ננורינער איד רעטנוא עפוטש עטסכעה רהיא טכייררע טָאה עכלעוו ןָאיצקַא

 -סיוא םוצ ןעדיא עלעיפ טסולפנייאעב ךיוא טָאה ,רַאצ ןענידנעמוק םעד ןופ

 ןַאד ְךֶאנ זיא עכלעוו ,ןעסיירּפ ןיא ןעבעילבעג ןענייז להָאצ עשביה ַא .ןרעדנַאװ

 קעװַא זיא לייהט רעסיורג ַא רעבָא ,ןענַאהטרעטנוא עשיסור רַאפ ןעפָא ןעוועג

 -רעפ ןעבָאה ייז איוו םעדכָאנ ןעמוקעג ןעטרָאד ןענייז רעדָא ,ַאקירעמַא ךָאנ

 .דנַאלננע ןיא טייצ עסיוועג ַא טכַארב

 איד ןופ סרעדנָאזעב ןוא טייטס דעטיינוי ןופ ננורעקלעפעב עשידיא איד

 סע שטָאח ,ןעסקַאװ ןיא ןעטלַאהעג גידנעטש רעבירעד טָאה קרָאי וינ טדָאטש

 רעדָא ,ןעוועג ןַאד זיא איז סיורג איוו ןעסיוו וצ רעטציא ךילגעמ טינ זיא

 לייהט רעדעי עכלעוו ןופ רעדנעל איד ךָאנ גנורעקלעפעב איד ןעלייהטוצנייא

 ,ליווָאקס .א ףעסָאשד ןופ טריטיצ (86 עטייז) ילייד רעטכיר .טמַאטשעג טָאה

 סע זַא טעטּפיוהעב רעכלעוו "קרָאי וינ ןופ םירחוס עטלַא" ןופ רעסַאפרעפ םעד

 4 עטייז ,1899 ?עמעמ ,"ןעדוי עשיסור איד" ,(1824--1909) ,ףליר קחצי .ר"- העז (+

 .רעטייוו ןוא
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 209 ןעטפירשטייצ עשידיא עטשרע איד

 ןעמ ןוא ,טדָאטש רעזעיד ןיא ןעדיא 80,000 ןַארַאפ (18608 ןיא) רעטציא" ןענייז

 -יא עטלַא איד ןופ ערעטקַארַאכ עטנעכייצענסיוא איד וצ ןענעכערוצ סע ףרַאד

 ענַאל עצלָאטש ַאזַא טציא טמהענרעפ עסַאר איד סָאװ 1800 ןופ םירחוס עשיד

 רַאפ ?להָאצ איד ןעטלַאהעג טָאה ןיילא ילייד ."דנַאל ןיא ןוא טדָאטש ןיא

 (1872) רעטציא ןעבָאה ןעדיא איד" :(88 עטייז) טנָאז רע .רענעלק סָאװטע

 לייהט רעלענָאיצרָאּפָארּפ ַא סלַא ןוא ,ןעגָאנַאניס גיצנַאוװצ-ןוא-ןיינ קרָאי וינ ןיא

 ".'70,000 רהעפעגנוא ףיוא טצַאשענּפָא ייז ןערעוו גנורעקלעפעב איד ןופ

 סע ,ערעגירעדעינ איד רעדָא גנוצַאשּפָא ערעכעה איד ןעמהעננָא געמ ןעמ

 -יא ?הָאצ עסיורג ַא טָאהעג ןַאד ןיוש טָאה קרָאי וינ זַא רָאלק סלַאפנעדעי זיא

 ַא .דנַאלסור ןופ ןעוועג ןענייז ייז ןופ ?ייהט רעדנעטיידעב א זַא ןוא ,ןעד

 זיא רעכלעוו ,"םיאפר קמע" ןעמָאנ םעד טימ שדוק ןושל ףיוא לעכיב רענעטלעז

 ,רנַאלרוק ןופ טחוש א ,ןַאמצלָאה והילא ,רבחמ םעד ןופ ןרָאװעג ןעבעגנעגסױרַא

 גונעג ןעוועג סלָאמַאד ָאד ןיוש ןענייז סע זַא טזייוועב ,1808 ןיא קרָאי וינ ןיא

 ױזַא .קרעוו ַאזַא ןעקורדוצּפָא ןעלעטשנייא לָאז ןעמ זַא שיאערבעה ןופ רעזעל

 עשיװַאלס איד ןופ ןעדיא איד ןופ עיטַארקָאטסירַא עניטסיינ איד רונ איו

 -שיסור איד ןופ טייהרהעמ עטסערג איד ןוא ,רעכיב עכלעזַא טזעל רעדנעל

 ןוא עטסמערָא איד וצ טרעהעג טָאה טייצ רענעי ןופ ןעטנַארגימיא עשידיא

 ַא ןופ .טייהנעזעוונא איד ןעצעזסיוארָאפ ןעמ זומ ,ןעסַאלק עטסדנעסיוונוא

 זַא רעסַאפרעפ םעד ןופ ןעביולנ רעד ביוא וליפא ןעדיא עשיסור להָאצ עסיורג

 סלַא ןעזעיװעגסױרַא ףוס םוצ ךיז טָאה םוקילבוּפ-עזעל א ןעניפעג ָאד ןעק רע

 .גיטכיר טינ

 םוקילבוּפ סעזעיד רַאפ ןעטפירשטייצ ןעדנירג וצ ךוזרעפ רעטשרע רעד

 ןיא .בעג) ןייטשנרעב שריה .םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא ןרָאװעג טכַאמענ זיא

 ; 1846 ןיא ,עינרעבוג רעקלַאבוס ,טניוװריש-טדַאטשיינ רעדָא ווָאװוַאלסידַאלװ

 ,1870 ןיא קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגנָא זיא (1907 ,קרָאי וינ ,ליװסרענַאט ןיא .שעג

 ןוא גנוטייצ עשידיא עטשרע איד טעדנירגעג רהָאי ןעבלעז םעד ןיא טָאה ןוא

 -טייצ עשידיא איד .סטייטס דעטיינוי ןיא גנוטייצ עשיאערבעה עטשרע איד

 ; טייצ עצרוק ַא טריטסיזקע טָאה ?טסָאּפ איד" ןעסייהעג טָאה עכלעוו ,טפירש

 דוד ןב יכדרמ עכלעוו ןופ "השדחה ץראב הפוצה" ,עשיאערבעה איד רעבָא

 -ענ זיא (1897 ,קרָאי וינ ןיא .שענג ;1835 ,קלָאבוס ןיא .בעג) ןייטשמלהי

 איוו רהעמ ךילטנעכעוו ןענעישרע זיא ,טייצ עטסיימ איד רָאטקַאדער רעד ןעוו

 ,רעזייּפ ןיא .בעג) ,ןהָאזהרש יבצ לאירתכ ,רעגָאװש ס'ןעטצעל םעד .רהָאי ףניפ

 ךֶאֹנ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,(1905 קרָאי וינ ןיא .שעג ; 1835 ,ןעלױּפ-שיסור

 ןיא ןעטרָאד טָאה ,קרָאי וינ ןיא טצעזעב ךיז טָאה ןוא 1806 ןיא ַאקירעמַא

 ךָאנרעד זיא עכלעוו "ןעטעזַאג עשידיא" עכילטנעכעוו איד טעדנירגעעג 4

 (1886 טעדנירגעג) "טַאלבעגַאט סעשידיי" ,עבַאגסיוא עכילגעט רהיא טימ



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 70

 ןעוועג זיא ןייטשמלהי .טפירשטייצ עשידיא עטסכיירגלָאפרע איד ןערָאװעג

 רהעפעננוא ןופ ףיולרעפ ןיא ןעגנוטייצ עזעיד רַאפ רעטײברַאטימ-טּפיוה רעד

 -ענ טעדנירנעג זיא גנוטייצ עכילטנעכעוו עשידיא עטייווצ ַא .רהָאי גיצנַאװ

 -לעוו ,סוקרַאמ .? .ש ןוא ןָאסלעטע בוד ןמחנ ןופ ,1879 ןיא ָאנַאקיש ןיא ןרָאװ

 .רהָאי עכילטע טריטסיזקע טָאה ןוא עגַאלייב עשיאערבעה ַא טַאהעג טָאה עכ

 ןערעטעּפש ַא ןיא ןערעוו .טלעדנַאהעב טעוװ ןיימעגלַא ןיא עסערּפ עשידיא איד

 איד ןופ עכנַאמ זַא ןערעוו וצ טנַאמרעד ָאד הטרעוו זיא סע רעבָא ;לעטיּפַאק

 "וןרביה ןעקירעמַא" רעד איוו דנַאל ןופ ןעננוטייצ עשילננע-שידיא עטסעב

 -ענ עדייב) ,ַאיפלעדַאליפ ןופ ?טנענוָאּפסקע שיאושד" רעד ןוא קרָאי ּוינ ןופ

 טעדנירנעג) ָאנַאקיש ןופ "סנַאװדַא שיאושד" רעד ןוא (1879 ןיא טעדנירג

 וצ ןעגָארטעגייב ןעבָאה (רהֶאי רעיפ רהעפעגנוא טריטסיזקע טָאה ןוא ,8

 ןענעק ןעלָאז ייז דנַאטשוצ ןעניטכיר םעד ןיא דנַאל ןופ ןעדיא איד ןעגניירב

 ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ועדיא עטנלאפרעפ עסַאמ עסיורג איד ןעגנַאפּפמע

 .רעטעּפש ?לעסיבַא



 לייהמ רעטסקעז

 ,גנורעדנַאװניײא ןופ עדָאירעּפ עשיסור רעדָא עטירד איד

 29 לעטיּפַאק

 .1881 ןופ ןעמָארגָאּפ עשיסור איד ךָאנ גנורעדנַאװנייא ןופ םָארטש רעד

 ערעסערג ַא ןופ גנַאפּפּפמע םעד רַאפ ןרָאװעג טעטיירעברָאפ טוג זיא ןיילא דנַאל סָאד

 ָאֹּפ רעדָא ןעטריזינַאגרָא ןופ טייהנעזעובַא איד -- ןעטנַארגימיא עשודיא להָאצ
 גנורעדנַאװנויא עניימעגלַא איד ןיא סקַאװ-וצ רעד -- םזיטימעסיטנַא ןעשיטיל

 -- ?םלוע םע" ןופ רעדעילגטימ ענעמוקעגנָא עטשרע איד --- 1881 ןוא 1880 ןיא

 -- דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ איד ןעגעג סגניטימ-טסעטָארּפ עלָאפסקורדנייא

 עטשרע איד ןוא ןירּפלייה לאכימ -- סורַאזַאל ַאממע -- עפליה ןוא ןעמַאקליװ

 איד -- לַאהטנעזָאר ןַאמרעה -- סעינָאלָאק רוטלוקירגַא ןעדנירג וצ ןעכוזרעפ
 -ָאלָאק עכיירגלָאפרע עגינייא -- סטייטס ענעדעישרעפ ןיא ןעבָארּפ ענעגנולעג-טינ

 -וצ -- ןייבדואוו -- יסריושד וינ ןיא ערערהעמ ןוא טוקיטקענָאק ןוא סעינ

 -ודַאר רעיינ רעד ןוא רעטייברַא עלעירטסודניא -- דנַאל ן'רעביא גנוטיורּפש
 .םזילַאק

 ןיא ןייֵלַא דנַאל ןופ ענַאל עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע עניטסניג איד

 להָאצ עסיורג איד ןופ גנַאפּפמע םעד רַאפ גנוטיירעברָאפ עטסעב איד ןעוועג

 רעד סלַא רעהַא ןעמוקענ ןענייז עכלעוו ,דנַאלסור ןופ ןעטנַארגימיא עשידיא

 .םירצמ תאיצי טייז גנורעדנַאװסיוא עשידיא עטסערג איד ןופ טַאטלוזער

 -לַאטשנַא עניטעהטלהָאוו עטריזינַאנרָא-טוג איד ,סנעשייגערגנָאק עקרַאטש איד

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ןעדיא עדנעבַאהלהָאוו להָאצ עדנעטיידעב איד ןוא ,ןעט

 עלעיפ איד איו טוג ױזַא ,עטלענַאװרעפ איד ןעפלעה וצ ניליוו ןוא גיהעפ

 רעייז ןָאהטעג ןעבָאה עכלעוו רעטיײברַא עכילדעימרענוא ןוא עשיגרענע ,עגיהעפ

 ןעפלעה וצ ייז ןוא ענעמוקעגנָא-יינ איד ןופ תורצ איד ןרעדניל וצ סעטסעב

 -יינ ןעוועג זיא סעזעיד סעֶלַא -- גנובעגמוא עיינ איד ןיא געוװ רעייז ןעניפעג
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 רַאפ לעיפ ױזַא ןָאהט וצ ךילגעמ ןעוועג טינ רשפא םעד ןהֶא טלָאװ סע ןוא גיט
 ןייק רעבָא .טביולרע ןעבָאה ןעדנעטשמוא איד איוו םעלבָארּפ ןופ גנוזעל איד

 עיינ רַאפ ץַאלּפ גונעג ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו ןעפלָאהעג טינ טלָאװ ךַאז
 סע .,ןָאהט וצ ייז רַאפ טײברַא גונעג ןוא ,ןעצעזעב וצ ָאד ךיז ןעטנַארגימיא

 עטוג איד ןופ ןעצונ ןעלופ םעד ןעהיצ וצ ךילגעמנוא טעמכ ןעוועג ךיוא טלָאװ
 ליוו סָאװ ןעדעי רַאפ ןעטָאבעגנָא דנַאל ןיא ָאד ןערעוו סָאװ ןעטייהנעגעלעג

 -עיציפָא רעדָא ןעטריזינַאנרָא םענעי ןופ טייהנעזעובַא איד טינ ןעוו ,ןעטײברַא

 עלַא ןיא טעמכ ןעמרָאפ ענעדעישרעפ ןיא טניפעג ןעמ סָאװ םזיטימעסיטנַא ןעל
 -נייא .טלעוו עדנעכערּפש-שילננע איד ןופ בלַאהרעסיױא רעדנעל עטריזיליוויצ

 ןעכילנעזרעּפ ןופ וליפא רעדָא עיהטַאּפיטנַא עכילטפַאשלעזעג ןופ עלעפ ענלעצ

 -עּפ רענעי ןיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעטלעז ןעוועג טינ ןענייז ןעדיא וצ סַאה
 ָאד זיא רעצעהנעדוי רעד רעבָא .ןעטייצ ערעדנַא דנענריא ןיא רעדָא עדָאיר

 איד ןופ לַאפייב םעד ןעגעירקעג טינ טָאה ןוא ןרָאװענ טניהטומרע טינ לָאמנייק

 עשידיא רַאפ עיהטַאּפמיס ;דנַאל ןעצנַאג ןופ גנוניימ עכילטנעפע עניטכעמלַא
 רַאפ ןעטערטעגסױרַא ןענייז סָאװ איד ןוא ,ןרָאװעג טקעוװרע טכייל זיא ןעדייל

 טינ ןענייז ןעגנוגלָאפרעפ ןופ רעפּפָא איד ןופ ןעטסנונ וצ טייקכילטנעפע איד

 ןעשיטילָאּפ ןעמייהעג ךרוד רעדָא טפַאשרענגעג ענעּפָא ךרוד ןרָאװעג טרעטשעג

 ,סולפנייא

 ןיא ןרָאװעג טרעסערגרעפ גנולצולּפ זיא גנורעדנַאװנייא עניימעגנלַא איד

 ןעביוהעגנָא ןעבָאה דנַאלסור ןופ ןעדיא ןעסַאמ איד רעדייא רהָאי ייווצ איד

 קינַאּפ םעד ךָאנ ךיז וצ ןעמוק ןיא ןעטלַאהעג טָאה דנַאל סָאד .ןעמוקוצנָא
 טכַאזרוארעפ זיא סָאװ טפַאשננע-דלעג ענילייווטייצ איד ןופ ןוא 1873 ןופ

 וצ ןעגנַאפעננָא 1879 ןופ גנַאּפנָא ןיא טָאה גנורינער איד סָאװ םעד ךרוד ןרָאװעג

 רהעז ןעוועג רעהירפ זיא סָאו דלענ-רעיּפַאּפ ערהיא רַאפ לַאטעמ ןעלהָאצ

 ןעווענ זיא 1876 ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעטנַארגימיא להָאצ איד .ניליב

 זיב 1878 ןיא ןוא ,141,827 זיב ןעלַאפעג סע זיא 1877 ןיֹא 6

 ןיא רעבָא ; 177,826 ףיוא ,ןענעיטשעג סָאװטע סע זיא 1879 ןיא ,,9

 םעד ןיא) 1881 ןיא ןוא 427,827 ףיוא ףױרַא גנולצולּפ ל?הָאצ איד זיא 0

 ןעוועג טינ ךָאנ זיא סע ןעוו ,ןושד ןעט30 םעד ךיז טגידנע סָאװ רהָאי-לַאקסיפ

 טָאה ןעמ .009,431 ףיוא (ןעמָארנָאּפ עשיסור איד בעילוצ סקאוודוצ ןייק

 רעד ןעוועג ךיוא זיא סע איוו ,ןעמוקעג ןענייז עכלעוו עטייל עֶלַא טפרַאדעג

 איד ןיא ךילרהעי ןעמוקענ ָאד ןענייז סָאװ רהעמ רעדָא ןָאילימ םעד טימ לַאפ

 ,רהָאי רֶאּפ עטצעל איד ןיא רעדעיוװ ןוא ,1907 ןופ קינַאּפ םעד רַאפ רהֶאי יירד

 ןיא ןרָאװעג ןעניוצעגניירא טכייל ױזַא ןענייז ייז סָאװ ןופרעד טהעז ןעמ איוו

 -ערגרעפ ַא רַאפ ניטסנינ ןעוועג ךיוא זיא טייצ איד .גנורעקלעפעב עגעיה איד

 -רוא עלַאנָאיצַאנ ןייק ןעוועג טינ זיא סע לייוו ,גנורעדנַאװנייא עשידיא עטרעס
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 לָאז סָאװ ל?ייהטרוארָאפ-ןעסַאר טימ ןָאהט וצ טָאה סָאװ םעט א רעדָא עכַאז

 םעד ןעמָארגָאּפ איד ןופ ןעגיולפעג ןענייז סָאװ איד ןעבעג וצ ןופ ןעטלַאהּפָא

 ןעוו ןעבָאה ןעדיא סָאװ םינּפ תלבק ןעגיצרעהנעפָא ןוא ןעכילטנעפע ןעטסעב

 .סעטייווצ ַא ןיא דנַאל ןייא ןופ ןרָאװעג טלעגָאוװרעפ ןענייז ייז ןעוו ןעגעירקעג

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ רענעי ןיא ןעדיא ףיוא לַאפנֶא רעטשרע רעד

 ירָאפ זיא ךורבסיוא רעטייווצ ַא ; 1881 ,לירּפַא ןעט21 םעד ,דַארגטעװַאסילעי

 ןיא ןעהורנוא טגלָאפעגכָאנ ןעבָאה סע ןוא ,יַאמ ןעטכַא םעד וועיק ןיא ןעמוקעג

 ,סטָאייר ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע עכלעוו ןיא רעפרעד ןוא טדעטש 160 רעביא"

 טַאנָאמ ןיינ עטצעל איד ןיא ןעגנוביורעב ןוא ןעטַאהטדרָאמ ,ןעגנוגיטלַאוװגרעפ

 ןיא ןעדיא איד ןופ ןעגנוגלָאפרעפ איד" ,סבָאקיישד ףעסָאשד) ".1881 ןופ

 טָאה ןעמ עכלעוו עציטש איד ןוא סטָאייר עזעיד .(3 עטייז ,1881 ,"דנַאלסור

 דנַאלסור ןעזָאלרעּפ ןעבָאה סָאװ ענעי וצ סרעדנָאזעב ,רעפּפָא איד ןעבעגעג

 -עטיל עניילק ערעדנוזעב ַא ןעפַאשעב ןעבָאה ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד רעביא

 -עג איד וצ רעכיג טרעהעג ןײמעגלַא ןיא דנַאטשנעגעג רעד רעבָא ; רוטַאר

 ןעלדנַאהעב ןעק ןעמ ואוו ,קרעו סעזעיד וצ איו דנַאלסור ןיא ןעדיא ןופ עטכיש

 עטשרע איד .ןעמוקעגנָא רעהַא ןענייז ייז איוו םעדכָאנ רונ רערעדנַאװ איד

 -ַָארנָאּפ איד ןופ טַאטלוזער רעטקעריד ַא סלַא רעהַא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו

 ןעבָאה ןעקילגנוא ענעי עכלעוו ןעצנעדנעט עיינ איד עכלעוו ןעשיווצ ןוא ןעמ

 רהעפעגנוא ןופ עּפורג ַא ןעוועג זיא ,ןעזעיװעגסױרַא ְךיִז ןעבָאה ןעפורעגסיורַא

 ןיא ןעמוקעגנָא זיא עכלעוו "םלוע םע" ןייארעפ םעד ןופ רעדעילנטיסמ 0

 .1881 ילוי ןעט29 םעד קרָאי וינ

 -קשמרד איד ןופ טייצ רעד ןיא איוו סרעדנַא ץנַאג ןעוועג רעטציא זיא סע

 ןעבָאה ַאקירעמַא ןופ ןעדיא איד ; (209 עטייז ןעביוא העז) 1840 ןופ עטכישעג

 עכילטנעפע איד ןעקעוורע ןיא עלָאר-טּפױה איד ןעמונעג רונ טינ לָאמ סעזעיד
 ןעניוועג איו רהעמ ןָאהט טנעקענ ןעבָאה ייז ,תוחיצר איד ןעגעג גנוניימ

 טלעמַאזעג ןעבָאה ייז :רענריב-טימ עשידיא-טינ ערעייז ןופ עיהטַאּפמיס איד

 עמהַאנפיוא עכילדניירפ ַא טרעכיזרעפ ייז ןעבָאה ןוא עדנעדייל איד רַאפ דלעג

 ןופ גנולמַאזרעפ ַא" רַאפ ףורפיוא ןַא .טלעוו עיינ איד ןופ סעגערב איד ייב

 -ענּפָא טעוו עכלעוו ,ןָאיגילער ןופ דיישרעטנוא ענהָא ,קרָאי וינ ןופ רעגריב איד

 ראט ,1882 ,רַאורבעפ ןעטשרע םעד ,דנעבַא ךָאוװטימ ןערעוו ןעטלַאה

 ןופ ןעדיא עטנלָאפרעפ איד טימ עיהטַאּפמיס רעייז ןעקירדוצסיוא קעווצ םעד

 גיצבעיז-ןוא-ףניפ ןופ ןרָאװעג ןעבעירשעגרעטנוא זיא ,"עירעּפמיא עשיסור איד

 -עוועג םעד טימ ,קרָאי וינ ןופ רענריב עשידיא-טינ עטסעטנענימָארּפ איד ןופ

 -רעפ ענידריווקנעד טנעי .עציּפש רעד ןַא טנערג .ס .וי טנעדיזערּפ םענעז

 זיא רעדנעציזרַאפ רעד ,לָאה גנירעקישט ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעג זיא גנולמַאז

 ןערער ;סיירג ,ר םַאיליוװ .רמ ,קרָאי וינ ןופ רעטסיימ-רעגריב רעד ןעוועג
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 ןעגעוו ענעדעישרעפ איד ףיוא עטייל עטמהירעב ןופ ןרָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז

 ַא טכַאמעג טָאה איז ןוא ,עכילטסיינ עכילטסירק יירד רעטנורַאד ,ןעבעל ןופ

 זיא גָאט ןעבלעז םעד ןיא .גנוניימ עכילטנעפע איד ףיוא קורדנייא ןעקרַאטש

 -לַאהעגּפָא ,רָאיעמ דרָאל םעד ןופ ץיזרָאפ םעד רעטנוא ,גנולמַאזרעּפ עכילנהע ןַא

 םעד) רעטעּפש ןעכָאו ייווצ .זיוה ןָאשנעמ ןיא ,ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג ןעט

 ןעכילגיצרָאפ ןעבלעז םעד טימ ,גנולמַאזרעפ עכילנהע ןַא זיא (רַאורבעּפ ןעטפ

 -ַארּפ ייווצ ואוו ,ַאיפלעדַאליפ ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעג ,טַאטלוזער ןעשילַארָאמ

 -ייז ףָאשיבצרע ןעשיליױהטַאק ןופ רעטערטרעפ א ןוא ספָאשיב עשיטנַאטסעט

 ןייארעפ-ספליה-ןעטנַארנימיא רעשידיא רעד .רענדער איד ןעשיווצ ןעוועג ןענ

 ייווצ דלַאב ,ענעמוקעגנָא-יינ איד רַאפ 9300,000 רעביא טלעמַאזעגנפיוא טָאה

 זיא עגירביא סָאד ,דנַאל ןיא ָאד ןרָאװעג ןעגָארטעגייב זיא ןופרעד לעטירד

 -נימיא ןעּפורג עכנַאמ .ךיירקנַארפ ןוא דנַאלננע ,דנַאלשטייד ןופ ןעמוקעג

 טיובענפיוא טָאה ןעמ ;ןעמָאקליו סעכילטנעפע ןַא ןעגעירקעג ןעבָאה ןעטנַאר

 גנָאל ,טניָאּפנירג ןיא ןוא דנעלייא ס'דרָאװ ףיוא ייז רַאפ ןרעגַאל עגילייווטייצ
 ןעגעירקעג ןעבָאה ייז זיב דנעזיוט ענינייא ןעטלַאהעגנסיוא טָאה ןעמ ואוו דנעלייא

 .גנוניטפעשעב

 ןעדיא רַאפ טייצ רענעי ןיא ןערעה טזָאלענ ךיז טָאה עמיטש ןייא ךָאנ

 -עּפש טייצ עצרוק ַא טימ רעדייל זיא עכלעוו עמיטש ַא ,טייקשידיא רַאפ ןוא

 עכלעוו ןיטעָאּפ עטסעטבַאנעב איד  ניבייא ףיוא ןרָאװעג ןעניוושטנע רעט

 ןיא .בענ) ,סורַאזַאל ַאממע ,טריצודָארּפ טָאה םוהטנעדוי עשינַאקירעמַא סָאד

 רהיא ןוא ןרָאװעג טקעוועגפיוא זיא ,(1887 ןעטרָאד .שעגנ ; 1849 ,קרָאי וינ

 -רעריטרַאמ םעד ךרוד טייקסיורג עלופ ןייז טכייררע טָאה טסיינ רעלעדייא

 ןופ ןעדיא עטנעגילעטניא עלעיפ איוו ױזַא .ןעדיא עשיסור איד ןופ םוהט
 ןופ רעטכָאט איד ,סורַאזַאל ַאממע ךיוא טָאה ױזַא ,רעדנעל ענעדעישרעפ

 ףָאזָאליפ םעד ןופ ןידניירפ איד ,עילימַאפ עשידרפס עשיטַארקָאטסירַא ןַא

 -ניא טייצ רענעי זיב ךיִז ,ןעטייהטמהירעב עשירַארעטיל ערעדנַא ןוא ןָאסרעמע

 רהיא טעמדיוועג ייז וצ טָאה ןוא ,עדנעטשנענעגנ עניײמענלַא ןיא רונ טריסערעט

 ַאמעהט עסיורגנ ַא טפרַאדענ טָאה איז" .טנעלַאט ןעשירַארעטַיל ןוא ןעשיטעֶאּפ

 -ענ ַאמעהט עזעיד טָאה איז ןוא ,ןעהילבפיוא םוצ עינעשז רהיא ןעגניירב וצ

 -נָא טָאה עיזעָאּפ רהיא ....1881 ןופ ןעננונלָאפרעפ עשיסור איד ןיא ןענופ

 איד ,ןעדייל איד ;רעייפ ןעכילשנעמ ןערעסערנ א טימ ןעהילג וצ ןעביוהעג

 -ניירא טָאה םייבכמ איד ןופ ןָאיצַאנ איד ןופ גנוביוהרע איד ןוא ןעטפַאשנעדייל

 טָאה עילימַאפ רהיא (*.ןעטפירש ערהיא ןיא ןעבעל סעשימריטש טכַארבעג

 "ררעדנעטס ורביה" ןיא "עציקס עשיפַארגָאיב ַא ,סורַאזַאל ַאמסע" ןיא ,דלָאס עלעדַא (+

 .1902 רעבמעצעד ןעטשרע ןופ
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 -עהט איד ןיא טנילייהטעב טינ ךיז טָאה איז רעבָא ,שיסקָאדָאטרָא ןעפורעג ךיז

 איד טימ גנורהירעב איד רעבָא .עדניימענ רעד ןופ רעדָא לוש ןופ ןעטייקניט

 ןעביוהעגנָא טָאה איז זַא וצרעד טכַארבעג רהיא טָאה דנַאלסור ןופ עכילקילננוא

 .עטכישעג עשידיא איד ןוא םוהטנעדוי םעד ,שדוק ןושל ,ך"נת ןערידוטש וצ

 -עוו טרהיפעגכרוד ןעלָאז סע ןהעזעג ?ייהט םוצ טָאה ןוא ,ןעגָאלשעגרַאפ טָאה איז

 -יל עטצעל רהיא ןופ טכורפ איד .ןעטנַארנימיא איד ןעפלעה וצ רענעלּפ ,ןער

 גנעזעג איד" :עקרעוו ערעדנַא ןעשיווצ טעטלַאהטנע טייקגיטעהט עשירַארעט

 ןהָאפ איד" איוו רעדעיל : ןעדיא איד וצ טפירש ַא" ; (1889) "טימעס ַא ןופ

 ץניילק :?בב-ןופ ןרעסאוו איר ייב" ןוא ,"לאקוהי רעיינ רעד" ."שדיא םעדןפ

 טקורדעג רהיא ןופ זיא סָאװ קרעוו עטצעל סָאד (1887) "ַאזָארּפ ןיא עטכידעג

 ןעבעגעגסיורא זיא ,רעדנעב ייווצ ןיא ,ןעטפירש ערהיא ןופ גנולמַאז ַא .,ןרָאװעג

 ךֶאנ לעפַאט רענעזנָארב ַא זיא 1905 ןיא ןוא (1889) טיוט רהיא ךָאנ ןרָאװעג

 עניזעיר איד ןופ לַאטסעדעּפ םעד ןיא ןרָאװעג ןענָאלשעגנָא ןעקנעדנַא רהיא

 . ,סורַאזַאל" לעקיטרַא םעד העז) .קרָאי וינ ןופ ןעפַאה ןיא טייהיירפ ןופ עוטַאטש

 .(דלָאס עטעירנעה סימ ןופ ןעבעירשעג ,עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןיא ?ַאממע

 ַא ןעועג רונ זיא עפליה ןעגעירקעג ןעבָאה סָאװ איד ןופ ?הָאצ איד

 -סור ןופ ןעמוקעג טייצ רענעי ןיא זיא סָאװ עסַאמ איד ןופ טנעצָארּפ רעניילק

 "סטייטס דעטיינוי" לעקיטרַא ןופ רעסַאפרעפ םעד ןופ גנוניימ איד ךָאנ .דנַאל

 -רעפ ןוא סעטימָאק ענעדעישרעפ איד ןעבָאה" עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןיא

 ."ןעטנַארגימיא עשיריא עלַא ןופ טנעצָארּפ ףניפ רהעפעגנוא ןעפלָאהעג ןענייא

 איד רַאפ רעטייברַא עדנרעפּפָאפיוא-טסבלעז ןוא עטסגיטעהט איד ןופ רענייא

 ןעסקַאװעגפיוא ןיילא זיא רעכלעוו ,ןירּפליײה ?אכימ ןעוועג זיא עטלעגָאוװרעּפ

 םיליכשמ עֶלַא איוו זיא ןוא ,גנונעוועב הלכשה איד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא

 עשידיא איד זַא עירָאעהט איד ןיא ןימאמ רעסיורג ַא ןעוועג רדח ןעטלַא ןופ

 -דרע רַאפ ןעדיא ןעכַאמ לָאז ןעמ סָאװ טימרעד ןערעוו טרעפטנערעפ ןעק ענַארפ

 ןעסַאלק איד וצ טרעהעג ןעבָאה ןעטנַארגימיא איד ןופ עלעיפ .רעטײברַא

 -עטניא רעדָא עלעוטקעלעטניא סלַא טנעכייצעב דנַאלסור ןיא ןערעוו עכלעוו

 ןָאיצַאלימיסַא ןוא טייהיירפ עשיטילָאּפ ןענעוו תומולח ערעייז סָאװ ,ןעטנעניל

 ןעבָאה ייז ןוא ,ןעמָארנָאּפ איד ןופ ןרָאװעג טרעטעמשוצ ןענייז דנַאלסור ןיא

 ייז ,רוטלוקירגַא ןופ דנענוט איד ןעגעוו ןעקנַאדעג עשיטסַאטנַאפ טַאהעג ךיוא

 ןעבָאה ייז עכלעוו רַאפ רענעלּפ-סנָאיצַאזינָאלָאק עלַא ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ןעבָאה

 טָאה סעזעיד ןוא ,ןעטייקניהעפ עכילריטַאנ איוו םזַאיזוהטנע רהעמ טַאהעג

 ןעטנַארגימיא עשיסור איד ןעריזינָאלָאק וצ ןעבָארּפ עהייר עצנַאג ַא וצ טכַארבעג

 ןעבָאה ייז רעבָא .ךיירנלָאפרע ןעוועג טינ גנַאפנָא ןיא זיא ענייק עכלעוו ןופ

 -לעוו סרעמרַאפ עשידיא סַאלק עניילק ַא ןופ גנופַאשעב איד וצ ןעגָארטעגיײב
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 ןעהעז עלעיפ עכלעוו ןיא ןוא ,סטייטס דעטיינוי איד ןיא םַאזננַאל טסקַאװ עכ

 .טפנוקוצ איד רַאפ ןעטכיזסיוא עטוג

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עדָאירעּפ רענעי ןופ עינָאלַָאק עשידיא עטשרע איד

 ךיז ןעבָאה סע ואוו ענעיזיאול ,שירעּפ ַאלוהַאטַאק ,לעזניא יליסיס איד ףיוא

 -עי ןופ גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןוא וועיק ןופ ןעילימַאפ גיסיירד-ןוא-ףניפ טצעזעב

 .בעג) לַאהטנעזָאר ןַאמרעה ןעוועג זיא טסייג רעדנעטייל רהיא .דַארגטעװַאסיל

 רעטציא זיא רעכלעוו ,(1881 .קעג ;1843 ,דנַאלרוק ,טדַאטשכירדעירפ ןיא

 קעהטָאילביב עסיורג איד ןיא טנעמטרַאּפעד ןעשינָאװַאלס ןופ רעהעטשרָאפ רעד

 -ענ טעטכירעגנייא ןעצנַאג ןיא ךָאנ זיא עינָאלָאק איד רעדייא .קרָאי וינ ןופ

 יּפיסיסימ ךייט ןופ גנומעוושרעביא ןַא ךרוד ןרָאװעג טעטכינרעפ איז זיא ןרָאװ

 רעבָא ;טײרּפשוצ ךיז ןעבָאה ןעטסינָאלַָאק איד ןוא ,1882 ןופ גנילהירפ ןיא

 סעזנעק ןיא סרעמרַאפ עניגנייהבַאנוא סלַא טצעזעב ךיז ןעבָאה ייז ןופ עכנַאמ

 עציּפש רעד ןַא טלעטשענ לַאהטנעזָאר ךיז טָאה 1882 ילוי ןיא .ירוזימ ןוא

 איד טעדנירגעג טָאה עכלעוו ,ןעילימַאפ גיצנַאװצ ןופ עּפורג רעדנַא ןַא ןופ

 הטוַאס טייטס ןעניטציא םעד ןיא ,יטנואק ןָאסיוװייד ןיא ,עימערק עינָאלָאק

 יירד רהעפעננוא ןופ ץנעטסיזקע ערעכיזנוא ןַא טַָאהעג טָאה איז .ַאטָאקַאד

 -ענ זיא רעכלעוו ךוזרעפ רעטייווצ ַא .ןרָאװעגנ ןעבענענפיוא ךילדנע זיא ןוא רהֶאי

 -נירג יד טימ זירַאּפ ןופ ?עסרעווינוא טילעַארזיא סנַאיִלְלַא יד ןופ ןרָאװעג טכַאמ

 ,דנענעג רעבלעז רעד ןיא הדוהי םחל תיב ןעמָאנ םעד טימ עינָאלָאק ןופ גנוד

 -לעז םעד ןיא ןענייז עכלעוו סעינָאלַאק .גלָאפרע רהעמ טַאהעג טינ ךיוא טָאה

 טינ ךיוא ןעבָאה ןָאנערָא ןוא ָאדערָאלַאק ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג רהֶאי ןעב

 -ענ טעדנירגנעג ןענייז עכלעוו סעינָאלַָאק איד .לַאזקיש ןערעסעב ןייק טַאהעג

 (ענייא) ןענישימ ןיא ,(ףניפ) סעזנעק ןיא ,(ענייא) ַאטָאקַאד דרָאנ ןיא ןרָאװ
 -לעזַא ןופ סטסיל איד ןיא טנעכייצרעפ רונ ןעביילב (ייווצ) עינישדריוו ןיא ןוא

 -ענ סעינָאלָאק ענינייא ןענייז רעטעּפש .ןעננומהענרעטנוא ענעגנולסימ עכ
 ןוא ,ךיירנלָאּפרע רהעמ ןעוועגנ ןענייז עכלעוו טוקיטקענָאק ןיא ןרָאװעג טעדנירג

 .ןעסקַאו ןיא רַאנָאז ןעטלַאה ןוא רעטציא ךָאנ ןעריטסיזקע ייז ןופ עכנַאמ

 סע ואוו ,יסריושד וינ טייטס ןיא ןעוועגנ ןענייז עלַא ןופ עטסכיירנלָאפרע איד

 טעדנירגעג ןעטרָאד ןענייז עכלעוו ןיינ איד ןופ רעיפ טנייה ךָאנ ןעריטסיזקע

 ןעטייקניריווש איד טכַארטעבנַא ןיא טמהענ ןעמ ןעוו ןוא ,1889 טייז ןרָאװעג
 ייז .דנַאטשוצ ןעדנעהילב ַא ןיא ייז ןענייז ,ןעגנומהענרעטנוא עכלעזַא ןופ

 איד ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,יטנוַאק םעלייס ןיא ,סנעײללַא : ןענייז

 טעדנירגעג ,יטנוַאק דנעלרעבמָאק ןיא ,למרכ ; 1882 ןיא טילעַארזיא סנַאיללַא

 ,יטנוַאק עבלעז איד ןיא ,ןייהנעזָאר ; רהָאי ןעבלעז םעד ןיא ןירּפליײה ?אכימ ןופ

 -יא רעקרָאי וינ רעד עכלעוו ןעילימַאפ סקעז ןופ ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה עכלעוו

 ;1888 ןיא טצעזעב ןעטרָאד טָאה ןעטנַארנימע ןעפלעה וצ ןייארעפ רעשיד
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 281 עינָאלַאק עטסכיײרגלָאּפרע איד ,ןייבדואוו

 איד ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,יטנואק יעמ ּפייק ןיא ,ןייבדואוו ןוא

 איד ןוא עטסערג איד זיא ןוא ,1891 ןיא דנָאפ שריה ןָארַאב ןופ ןערָאטקעריד

 ןייבדואו .סטייטס דעטיינוי ןיא סעינָאלַָאק עשידיא עלַא ןופ עטסדנעהילב

 עטרירָאּפרָאקניא ןַא זיא ןוא רענהָאװנייא דנעזיוט ייווצ רעביא רעטציא טָאה

 ,1903 ןיא ןרָאװעג טרהיפעגנייא זיא עכלעוו ,גנוריגער ענענייא ןַא טימ טדָאטש

 ,דנַאלסור ,קסנַאידרעב ןיא .בעג) ,שטיווָאסבַאס בייל שריה רָאסעּפָארּפ טימ

 עד ןָארַאב איד ןופ טנעדנעטניארעּפוס רענירעהירפ רעד (1888 .קעג; ;0

 רעטשרע רעד סלַא ,ץַאלּפ םענעי ןיא לוש-עירטסודניא ןוא רוטלוקירנַא שריה

 -לעוו ,דראיאב טנאקירבאפ רעד ןעוועג זיא רעגלָאפכָאנ ןייז ,רעטסיימ-רעגריב

 .דנַאלסור ןופ רענערָאבעג ַא ךיוא זיא רעכ

 -טיונ וצ ןרָאװעג ןעבענעגנ זיא עכלעוו עפליה איד סָאװ טייצ רעד ןיא

 ןעבעגעגסיוא טָאה ןעמ עכלעוו ןעמוס עסיורג איד ןוא ןעטנַארגימיא עדנעדייל

 -קרעמפיוא עטסיימ איד ןעגיוצעגוצ ןעבָאה סעינָאלַאק ןופ גנודנירג איד ףיוא

 ןעמ סָאװ טימרעד ןרָאװװעגנ ןעפלָאהעג להָאצ ערעסערג לעיפ ַא ןענייז ,טײקמַאז

 ייז ואוו ,דנַאל ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ רעביא טקישעג רעדנַאנַאפ ייז טָאה

 ייז עכלעוו רַאפ טײברַא ןעניפענ רעדָא רחסמ וצ ןעמהענ טנעקעג ךיז ןעבָאה

 -ייז להָאצ עטסערג איד .יירעמרַאפ רַאפ איוו רעסעב ?עיפ טסַאּפעג ךיז ןעבָאה

 ערעייז ןופ ןעגעירקעג ןעבָאה ייז סָאװ רעסיוא ,ןרָאװעג ןעפלָאהעגנ טינ רָאג ןענ

 ןעבָאה סָאװ איד .ןענופעג ָאד ןעבָאה ייז עכלעוו עטיײלסדנַאל רעדָא םיבורק

 רעדָא זָאלפליה ןרָאװעג ןענייז סָאו איד ןוא גלָאפרע ןעטסּפַאנק םעד טַאהעג

 איד ןופ ןרָאװעג ןעפלָאהעג ןענייז ,ןעכַאזרוא ענעדעישרעפ ךרוד גיגניײהבַא

 טקרַאטשרעפ ןוא טרעסערגרעפ ןענייז עכלעוו ןעטלַאטשנַא עגיטעהטלהָאװ עטלַא

 עיינ ןופ ןוא ,ןעמוקענוצ ייז רַאפ זיא סָאװ טײברַא עיינ איד בעילוצ ןרָאװעג

 ןעדנעטשמוא איד ואוו םודעמוא טצָארּפשעגסױרַא ןעבָאה עכלעוו ןעטלַאטשנַא

 טאהעג טָאה ענעמוקעג-יינ איד ןופ עפַאמ איד רעבָא .טרעדָאפעג סע ןעבָאה

 ןעוועג טייצ עצרוק ַא ןיא ןענייז ייז ןופ עלעיפ ןוא ,גלָאפרע ןעטוג גידריווקרעמ ַא
 ךיוא ןוא ,ייז רַאפ רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז סָאװ איד ןעפלעה וצ עדנַאטש םיא

 ןעבעגעג רעהירפ ןיילא ייז ןעבָאה עכלעוו תוקדצ איד וצ רענערטייב ןערעוו וצ

 ןערעוו סָאװ ןענַאיצוטיטסניא עניטעהטלהָאװ עיינ ןעדנירג וצ רעדָא ,עציטש

 רעטקַארַאכ םעד וצ טסַאּפענוצ רעסעב זיא רעכלעוו ןפוא ןַא ףיוא טרהיפעג

 .ןעטנַארגימיא איד ןופ/

 עפליה ךָאנ תוקדצ איד וצ טעדנעוועג ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא להָאצ איד

 ןעבָאה עכלעוו עטייל ?להָאצ איד ןענעיטשעג ךיוא זיא סע ןוא ,ןעסקַאוװעג זיא

 ןעדיא ואו טדעטש עסיורג איד ןופ ןעטפַאשרַאבכַאנ איד ןיא טצעזעב ךיז

 א ןעגנַאגעגנָא ןיא עלעפ עדייב ןיא רעבָא .ןעמַאזוצ טפַאשגנע ןיא ןענהָאװ

 רעמיא ןענייז עכלעוו עטרעדנַאװעגנייא-יינ איד בעילוצ גנורעדנע עגידנעטש
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 עכלעוו עלעיפ סָאו םעד בעילוצ טייז ןערעדנַא םעד ןופ ןוא ,ןעמוקעגרעטנוא

 ךיז ןעבָאה עפוטש עכילטפַאשלעזעגנ ןוא עשימָאנָאקע ערעכעה ַא טכייררע ןעבָאה

 עבלעז איד .טדעטש ערעדנַא ןיא רעדָא ןעטפַאשרַאבכַאנ ערעדנַא ןיא טצעזעב

 טינ ךיוא ןעבָאה ןוא הקדצ ןייק ןעמונעג גנַאל טינ סנעטסיימ ןעבָאה עטייל

 ץַאלּפ טכַאמעג לענש ןעבָאה ייז .רעזייה טנעמענעט איד ןיא גנַאל טנהָאוװעג

 -סיוא טָאה סָאװ סָאד ןוא ,ייז רַאפ רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז סָאװ איד רַאפ

 עכילנעוועבנוא ,עדילָאס ַא איוו רעטכַאבָאעב ןעכילכעלפרעביוא םעד רַאפ ןהעזעג

 ןערעוש ַא טריטנעזערּפ עכלעוו טייקניזָאלפליה ןוא טייקמערָא ןופ עסַאמ

 איד .,דנַאטשוצ ןעדנעסילפ א ןיא ןעוועג טייקכילקריוו רעד ןיא זיא ,םעלבָארּפ

 טיירּפשרעפ םַאזגנַאל ךיז טָאה ןוא םָארטש ַא איו ןעניוצעג ךיז טָאה עסַאמ

 -יא עשידיא ןופ ןעדניימעג רעטציא ןעניפעג רימ זיב ,דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא

 .ץַאלּפ ןעדעי ןיא טעמכ ייז ןופ ענלעצנייא ןוא ,טייטס ןעדעי ןיא ןעטנַארגימ

 -עלּפ ערענעלק ןיא ןענהָאוװ עכלעוו ןעטנַארנימיא עשידיא איד ןופ עטסיימ איד

 איד ןופ ןעלַאטרַאוװק ערעמעווקעב איד ןיא ןענהָאוװ עכלעוו עֶלַא טעמכ ןוא ,רעצ

 -עט איד ךרוד ןעגנַאנעגכרוד ןענייז ,טדעטשרָאפ ערעייז ןוא טדעטש עסיורג

 -עב סעכלעוו ;"סָאטעהג" עטנַאנעגָאז איד רעדָא ןעטקירטסיד-זיוה-טנעמענ

 הטרעווסנעשניוו סלַא ןעטלַאה ערעדנַא סָאװו גנוטיירּפשרעפ איד זַא טזייוו

 עכילטסניק ןופ עפליה איד טימ ןערעוו טרהיפענכרוד ףרַאד סָאד זַא ןעביולג ןוא

 איד ךרוד ןיילא ךיז ןופ טרהיפענכרוד טייקכילקריוו רעד ןיא טרעוו ,ןעלטימ

 -עב םיוק ןעק ןעמ עכלעוו ןענָאזרעּפ ענלעצנייא ןופ ןעגנונעוועב עגיליוויירפ

 .ןעקרעמ

 איד ןיא ,ניפיולרָאפ רונ וליפא ,ןעבעילבעג ןענייז סָאװ איד ןופ ?הֶאצ איד .

 זיא ,קרָאי וינ ןיא סרעדנָאזעב ,גנורעקלעפעב איד ןופ ןעטקנוּפ-לעטימ עגנע

 סע סָאו םעד ךרוד רעסערג גידנעטש ןרָאװעג זיא ןוא ,סיורג רהעז ןעוועג

 ןענייז סָאװ ?הָאצ איד איוו ןעטנַארנימיא רהעמ ןעמוקעגנָא רהֶאי סעדעי ןענייז

 ְךֶאֹנ קעװַא ןענייז סָאו להֶאצ עניילק איד .ואווסרעדנַא קעװַא ןעטרָאד ןופ

 ,עסַאמ עזעיד טימ ךיילנרעפ ןיא דנעטיידעבנוא ןעוועג ןענייז סעינָאלַאק איד

 -עק ךיז ןעלָאז עלַא זַא לענש וצ ןעסקַאװעג זיא ןוא סיורג וצ ןעוועג זיא עכלעוו

 -סטפעשעג עניילק סְלַא ןעביוהנָא רעדָא דנַאל ן'ףיוא לעדנַאה םוצ ןעמהענ ןענ

 -יא עשידיא ?הָאצ ערענעלק איד ןָאהטעג טָאה סע איוו ,טדעטש איד ןיא טייל

 טמוק ױזַא ןוא .ןעדָאירעּפ ערעהירפ ןיא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ןעטנַארגימ

 ערעדנַא וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה עכלעוו עלַא רעטנורַא טנעכער ןעמ ןעוו זַא סע
 ןוא סרעמרַאפ ןערעוו קעװַא ןענייז סָאװ איד ךילסילשנייא ,ןעגנוגיטפעשעב

 עטכארבענטימ רעייז סָאװו איד ,סרעלדעּפ ןערעוו קעװַא ןענייז סָאו איד

 רעדָא ןיילא ןעלָאז ייז זַא טכילגעמרע יז טָאה טײקמַאזרהעלעג ןוא ץנעגילעטניא

 רעייז סָאװ איד ןוא ,ןעידוטש ערעייז ןעצעזטרָאפ ןענעק עפליה סָאװטע טימ
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 טכארבעגטימ ןעבָאה ייז סָאװ לַאטיּפַאק רעניילק רעדָא טייקניהעפ-סטפעשעג

 ןיא ןעטיײברַאוצּפורַא ךיז ןוא רחסמ וצ ןעמהענ וצ ךיז טכילנעמרע ייז טָאה

 ץלַא ךָאנ זיא רעטנורַא סעלַא טנעכער ןעמ איוו םעדכָאנ -- טייצ עצרוק ַא
 סָאװ םעד ךרוד ןעסקַאוװעג נידנעטש זיא עכלעוו עסַאמ עסיורג ַא ןעבעילבעג

 םַאזגנַאל רהיא ןופ ןענייז סָאװ איד איוו ןעמוקענוצ רהעמ רהיא וצ ןענייז סע

 עטייל עמערָא סָאװ עניצנייא סָאד רונ ןָאהט טנעקעג טָאה איז ןוא ,קעװַא

 ןעירטסודניא ואוו ןוא ?אטיּפַאק לעיפ ָאד זיא סע ואוו דנַאל ַא ןיא ןָאהט ןענעק

 -נָא לענש ןעבָאה ןעטנַארגימיא עשידיא איד .ןעטײברַא ןהעג -- :ןעהילב

 -יילק איד ןיא סרעדנָאזעב ,רעּפעש איד ןוא ןעקירבַאפ איד ןעליפוצנָא ןעביוהעג

 ןיא ןעוועג דַארנ ןעסיוועג ַא זיב ךיוא ןַאד ןיוש זיא עכלעוו עירטסודניא-גנוד

 לענש ןענייז ןעמונעג ךיז ןעבָאה ייז עכלעוו וצ תוכאלמ איד .דנעה עשידיא

 -ייא ןענעפע וצ ןעביוהעגנָא דלַאב ןעבָאה רעטײברַא-ןעטנַארגימיא ,ןעסקַאװעג

 .רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז סָאװ איד ךיז ייב ןענגיטפעשעב וצ ןוא רעּפעש ענעג

 "נניטעווס" ןוא ןיילק גיסעמ-סינטלעהרעפ ןעוועג זיא ןיול-סטיײברַא שטָאח

 לעיפ ױזַא ןעוועג ךָאד ןעטסנעידרעפ איד ןענייז ,ךַאז עכילנהעוועג ַא ןעוועג זיא

 עגַאל איד ןוא ,דנַאלסור ןיא ןעכַאמ ןעק ןַאמערָא ןַא סָאװ סָאד איוו רעכעה

 ,ענַאל ס'רעטייברַא ןעשיסור םעד איוו רעסעב לעיפ ױזַא ןעווענ זיא ןעבעל ןופ

 -עמַא ןַא סָאװ ןעדנעטשמוא רעטנוא טעטיײברַאעג ןעבָאה סָאװ איד וליפא זַא

 -ענ טרָאּפשענּפָא לענש ןעבָאה ,עטסגרע איד סלַא טעטכַארטעב טלָאװ רענַאקיר

 וצ וליפא ןוא ,םיבורק ערעטייוו וצ ,ןעילימַאפ ערעייז וצ ןעקיש וצ דלעג גונ

 ךרוד ןענַארפ ענעגייא ערהיא טזעלעג טָאה עסַאמ עסיורג איד .עדניירפ עטוג

 -ערגרעפ ןוא טיובעגפיוא טָאה איז ;טײקמַאזרַאּפש ךרוד ןוא טייברַא ערעווש

 ,טגיטפעשעב ןעוועג זיא איז עכלעוו ןיא ןעירטסודניא איד ןופ להָאצ איד טרעס

 ענעמוקעג-יינ תונחמ איד ןעמהענוצניירַא ךילגעמ טכַאמעג טימרעד סע טָאה ןוא

 -רַא עלעירטסודניא עסיורג איד ןופ ?ייהט ַא ןערעוו וצ ןוא רהָאי וצ רהֶאי ןופ

 ,דנַאל ןופ טייברַא איד טוהט עכלעוו עעמ

 -נַארגימיא עשידיא ןופ סָאלק עיינ ןוא עטירד ַא ןעסקַאוװענפיוא זיא ױזַא

 -עג ןענייז עכלעוו ןעּפורג עניילק עש'ידרפס רעדָא עטשרע איד וצ ךיילגנוא ,ןעט

 ךיילג ןעסַאלק ערעכעה איד ןיא ץַאלּפ ַא ןעמונרעפ ןעבָאה ןוא ךייר רעהַא ןעמוק

 ערעסערג ןוא עטייווצ איד וצ ךיילננוא ךיוא ןוא ; ןעמוקעגנָא ןענייז ייז איוו

 איד ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעדיא עשירַאגנוא ןוא עשיליוּפ ,עשטייד ןופ ןעּפורג

 סרעלדעּפ סְלַא ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה עטסיימ איד עכלעוו ןופ ,עדָאירעּפ עטייווצ

 -ָארּפ רעדָא עטייל-סטפעשעג ןרָאװעג ףוס םוצ ןענייז ןוא הכאלמ ילעב רעדָא

 -לעוו עדָאירעּפ עטירד איד ןופ ןעטנַארנימיא איד ןעשיווצ .רענעמ עלענָאיסעּפ

 רלעג טימ עטייל עלעיפ ןעוועג ךיוא ןענייז 1881 ןיא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה עכ

 -ניירא ךיילג ןענייז עכלעוו ,ןעטייקניהעפ רעדָא סינטנעק עלעיצעּפש טימ ןוא



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 204

 ןענייז סע .ענַאל ערעסעב ַא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ןעסַאלק איד ןיא ןעמוקעג
 ןעלדעּפ םוצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה עכלעוו להָאצ עסיורג ַא ןעוועג ךיוא ייז רעטנוא
 -רַא-דרע רעד רעבָא .גלָאפרע ןעדַארג ענעדעישרעפ טימ לעדנַאה-ןיילק רעדָא

 עזעיד טיג רעירַאטעלָארּפ רעדָא רעטײברַא רעלעירטסודניא רעד ןוא רעטייב

 -עַלַא ןופ רהעמ זיא טסינָאלַָאק רעד  רעטקַארַאכ ןערעדנוזעב רהיא עדָאירעּפ

 -רעטנוא ןייז טימ ןעלַאפעגנכרוד סנעטסיימ זיא רע ןוא ,ןרָאװעג ןעפלָאהעג ןעמ

 רעדָא לעדנַאה םוצ ןעמונעג ךיז ןוא טדָאטש ןיא ןעמוקעג רע זיא ןַאד ,גנומהענ

 ןוא ןיילא ךיז רַאפ טגרָאזעג טָאה סָאלק עלעירטסודניא איד .טיײברַא רעד וצ

 -ערּפ ןעבָאה ןעמעלבָארּפ עיינ ערהיא וליפא ,רעסעב לֶעיפ טכַאמעגסיוא טָאה

 ןעבָאה ייז איו רעטכייל לעיפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ןעטייקגיריווש טריטנעז

 -ריא ןָא ךיז טלַאה עסַאמ עזעיד זַא סיוא טהעז סע סָאװ סָאד .ןהעזעגסיוא

 ,םענעמוקעגנָא-יינ םעד ןעריזירעטקַארַאכ סָאװ ןעננוניזעג עשלַאפ רעדָא רעמיהט

 ַאיפלעדַאליפ איו טדעטש ןיא זַא טקניידעג ןעמ ןעוו ןערעוו טרעלקרע ןעק

 "יט עגילדנהעצ קרָאי וינ ןיא ןוא ,עדנעזיוט ָאד רעמיא ןענייז ָאנַאקיש ןוא

 ןיא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו רעדנעל עשיוַאלס ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא עדנעז

 ַא ןַארַאפ רעמיא רעבירעד ָאד זיא סע .רהָאי ןעטצעל ןופ ףיולרעפ ןיא דנַאל

 טהעז ןעטסגינעווסיוא םעד רַאפ--עסַאמ רעדנַא ןַא סָאװ טינ סייוו עכלעוו עסַאמ

 טהעז סָאװ סָאד ןוא .רעהירפ רהָאי ַא טימ ןָאהטעג טָאה -- עבלעז איד סיוא איז

 עבלעז איד ןופ ,סיוא רהְאֹי ןוא ןייא רהֶאי ,ןעננוליוהרעדעיוו איוו ױזַא סיוא

 -לוזער ענייק וצ רעדָא ןעטַאטלוזער עבלעז איד וצ ןערהיפ עכלעוו ןעגנולדנַאה

 טכַאמעג ןערעוו עכלעוו ןעטנעמירעּפסקע טייקכילקריוו רעד ןיא ןענייז ,ןעטַאט

 דלַאב ןערעוו ןוא ,גנורעדנַאװנייא ןופ עילַאוװכ עדנעגלָאפ עדעי ייב לָאמנייא רונ

 איד ןופ גנורהַאפרע עיינ ץנַאג ַא סלַא ןעמונעגפיוא רעדעיוו ןוא ןעבעגעגנפיוא

 .רעטעּפש ןעמוק סָאװ

 ױזַא ,רעלדנעה ןופ ץַאלּפ םעד ןעמונרעפ טָאה רעטײברַא רעד איוו ױזַא

 -נַא ,דנורג-רעדָאפ ןיא רעלַאקידַאר רעשיטילָאּפ רעד עדָאירעּפ עזעיד ןיא טמוק

 -עּפ ערעהירפ איד ןופ ןעטייהנענעלעגנַא עזעינילער ןיא ןעלַאקידַאר םעד טָאטש

 -ער איד טימ טריזיטַאּפמיס ןעבָאה עלעוטקעלעטניא איד ןופ עלעיפ ,עדָאיר

 םעד טימ טקעטשעגננָא ןעוועג ןענייז ןוא ,דנַאלסור ןיא גנוגעוועב ערענָאיצולָאװ

 נלָאפרע רהיא טכַאמ ןוא גנונעוועב ענעי ןופ ךולפ רעד זיא רעכלעוו םזילַאיצַאס

 רעשיכיירטסע רעדָא רעשטייד רעד סָאװ טייצ רעד ןיא .ךילגעמנוא טעמכ

 טרעדָאפעג טָאה ןערהָאי "רעניצפופ" ןוא "רעגיצרעיפ" איד ןופ רענָאיצולָאװער

 סטייטס דעטיינוי ןופ קלָאפ סָאד סָאװ ןעכַאז עכלעזַא רונ דנַאלרעטָאפ ןייז רַאפ

 עלַאיצַאס ַא ןופ טמיורטענ רעקיטערָאעהט רעשיסור רעד טָאה ,טַאהעג ןיוש טָאה

 איד ןוא םירעוּפ איד רַאפ ןעפמואירט עשיטסַאטנַאפ ןופ ןוא ןָאיצולָאװער

 -יוויצ איד ןופ עציּפש רעד ןא דנַאלסור ןעלעטש ןעלָאז עכלעוו רעירַאטעלַארּפ
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 -עדער איד ."טסעוו עטליופרעפ" איד רעביא רעכעה ?עיפ ,טייהשנעמ עטריזיל

 -נעגעלעג עטוג ַא ןעבעגעג טָאה ָאד טשרעה סָאװ טייהיירפ-סערּפ ןוא טייהיירפ

 ןיא רעטיײברַא איד ןעשיווצ "לַאטיּפַאק ןעגעג ףּפמַאק םעד ןעצעזוצטרָאפ" טייה

 רָאטַאטינַא רעשיטסילַאיצַאס רעד זיא טייצ עסיוועג ַא רַאפ .,סּפַאש-טעווס איד

 ; ןעסַאמ עטרעדנַאװעגנייא איד ןעשיווצ רערהיפ רעטסגיטעהט רעד ןערָאװעג

 טגנערדרעפ ןענייז עטרהעלעג עשיאערבעה עשטייד-בלַאה רעדָא םיליכשמ איד

 ךיז טָאה טייהרהעמ עשיסקָאדָאטרָא עסיורג איד ןוא ,דנורגרעטניה םוצ ןרָאװעג

 ,להָאצ ןיא ןעסקַאװעג גידנעטש ןענייז עכלעוו ןעלוש איד ןיא ןעניוצענקירוצ

 ןוא רעבירַא ןענייז ןערהָאי ןעוו רעבָא .רעמיא איו ,ליטש ןעוועג זיא איז ןוא

 רהעמ ןרָאװעגנ ןענייז עדָאירעּפ רעזעיד ןופ גנַאפנָא םעד ןופ ןעטנַארנימיא איד

 -ידַאר זַא רָאלק ןרָאװענ סע זיא ,ויטַאװרעסנָאק רהעמ ןוא טריזינַאקירעמַא

 םעד ןופ גנולקיווטנע איד ןיא גנוניישרע עדנעהעגנרעביארָאפ ַא רונ זיא םזילַאק

 -כעה םעד ןָא ךיז טלַאה להָאצ עטסערג איד זַא ,טנַארגימיא ןעשידיא-שיסור

 -נַאג ןיא ןענייז ןעגנונעוועב עמערטסקע איד זַא ןוא ,רהָאי עכילטע רונ סנעטס

 ךרוד ייז וצ ןעניוצענוצ ןערעוו עכלעוו ענעמוקעג-יינ איד ןופ גיננייהבַא ןעצ

 -עב וצ ייז ןעכוז סָאו איד ןופ ןוא ,טייקניאיינ רעדָא טייקכילנהעוועגנוא איד

 עשיטסילַאיצַאס ַא סלַא ןערעוו טנעכייצעב ןעק סָאװ סָאד רעסיוא .ןעסולפנייא

 ַא ןיא איז סעכלעוו ןיא --- עסערּפ עלענַאיצַאסנעס עשידיא איד ןיא ץנעדנעט

 ןעבלעז םעד ןופ עסערּפ עשינַאקירעמַא עניימעגלַא איד וצ ךילנהע לעסיב עשביה
 לענָאיצרָאּפָארּפ ןעסקַאװעג טינ גנונעוועב עשיטסילַאיצַאס איד זיא --- טרָאס

 -יא עזעיד ןופ עדניירפ איד ןופ ארומ איד .גנורעדנַאװנייא עשיסור איד טימ

 ואוו ןוא טנהָאוװעב ייז ןופ ןערעוו סָאװ ןעטפַאשרַאבכַאנ איד זַא ןעטנַארגימ

 ןערעוו טלעדנַאוװרעּפ ןעלעוו ,טרהיּפעגנָא ןערעוו ןענָאיצַאטינַא עגידמערַאיל איד

 ןַא סלַא ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ןעגנוטסעפ עשיטילָאּפ עשיטסילַאיצַאס ןיא

 ערָאירעּפ רעזעיד ןופ רהָאי ןהעצ עטשרע איד רעדייא טעמכ ךָאנ עטסיזמוא

 .רעבירַא ןענייז
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 .ענעמוקעגייינ איד ןעשיווצ טייקגימעהט עש'להק ןוא עזעיגילער

 -רָא -- ןענייארעפ ןוא סנעשייגערגנָאק ןיא ענעמוקעג-וינ איד ןופ טייקגימעהט איד
 -ָארּפ וצ גנובערטש איד -- טייצ עצרוק ַא רונ ןעריטפיזקע עכלעוו ןענָאיצַאזינַאג
 -עג-יינ ערעדנַא עלַא איוו רעטסעפ ךיז ןעטלַאה ןעלוש --- גנוהיצרע עלענָאיסעפ
 -ַאטרָא איד ןעגינייארעפ וצ ךוזרעפ רעטשרע רעד -- ןעטפַאשרעּפרעק עטעדנירג

 סאו 'ר ללוכה בר רעד -- תולהקה הדונא איד -= קרַאו וינ ןופ הכי שיסקָאד
 ןָאטסַאב ןיא רערעטעּפש ַא ךָאנ ןוא ָאגַאקיש ןיא ?לוכה בר רערעטעּפש ַא --- ףסוי
 פיליפ .רד -- טדעטש ענעדעישרעפ ןיא םינבר יא עטנענימָארּפ ---
 רעטסגיטכיוו רעד ןעוועג זיא ןזח רעד עכלעוו ןיא עדָאירעּפ עצרוק איד -- ןיילק
 ,דנעה ערעדנַא ןיא רעביא ןעהעג ןעלוש -- עדניימעג רעד ןופ רעטלעטשעגנָא
 רעטנוא ןעטלעז ןעהעג רעבָא

 -רעביא איד.איוו ױזַא ,ןעטנַארגנימיא עשיסור איד ןופ טייהרהעמ עסיורג ַא

 -קָארָאטרָא ןעוועג ןענייז ,דנַאלסור ןופ ןעדיא איד ןופ טייהרהעמ עדנעגעיוו

 איד וצ ןרָאװעג ןעניוצענוצ ןענייז עכלעוו עטייל עגנוי איד ןוא ,ןעדיא עשיס

 וצ ךילדנייפ ןעוועג ,ןפוא ןעשיסור ן'ףיוא ,ןענייז סָאװ ןעגנונעוועב עלַאקידַאר

 לענש ױזַא לוש ןיא ןעמוק וצ קירוצ זייוו-ךַאלסיב ןעביוהעגנָא ןעבָאה ,ןָאיגילער

 .טריזינַאקירעמַא רהעמ ןוא טצעזעג רהעמ ןוא רעטלע ןרָאװעג ןענייז ייז איוו

 ןופ ןעבעל-לוש םעד טפרַאדענ ןעבָאה ענירהעי-לעטימ איד ןוא ערעטלע איד

 -רעפ טָאה סעזעיד ןוא ,ןעמוקעננָא רעהַא ןענייז ייז סָאװ טונימ רעטשרע רעד

 ןופ ?הָאצ עסיורג דנעשַאררעביא ןַא ןערעוו טעדנירגנעגנ ןעלָאז סע זַא טכַאזרוא

 ךיז ןעבָאה ענעמוקענ-יינ איד ואוו רעצעלּפ עֶלַא ןיא םישרדמ יתב ןוא ןעלוש עיינ

 וינ ןיא ןעטסעב םַא ּפִא רעדעיוו ךיז טלעגנעיּפש ענַאל עניײמעגלַא איד .טצעזעב

 ןרָאװעג ןענייז ,1872 ןופ סנעשייגערגנָאק גיצנַאװצ-ןוא-ןיינ איד ןופ ;קרָאי

 -יא סעכלעוו ,רהָאי ןהעצכעז ןופ ףיולרעפ ןיא ?עיפ ױזַא לָאמ ןהעצ איוו רהעמ

 ,סנָאינוי רעטײברַא ,ןעננונינייארעפ עגניטעהטלהָאװ ןופ להָאצ איד טפערטעב

 -עי ןיא ןענייז סָאװ ,ןענייארעפ גנוהיצרע-טסבלעז רעדָא ןענייארעפ עכילרעדירב

 -עב עכילצעזעג איד .ןעסַאמ עסיורג ןיא טצָארּפשעגסױרַא ךיוא טייצ רענ

 דנענריא ןעריזינַאנרָא וצ דנאלסור ןיא רעווש סע ןעכַאמ סָאװ ןעגנוקניירש
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 איד רַאֿפ ךילטרָאװטנַארעּפ ןעוועג לייהט םוצ ןענייז ,טפַאשרעּפרעק עכלעוו

 איד .,ןעקעווצ עכילגעמ ײלרעלַא רַאפ ןענָאיצַאזינַאגרָא לעיפ ױזַא ןופ גנודנירג

 עלעיפ ןעניוצעגוצ טָאה רעטרַאשט ַא ָאד טגעירק ןעמ עכלעוו טימ טייקטכייל

 טמוק סָאװ עיגעליווירּפ עזעיד ןעסינעג וצ קעווצ םעד רַאפ ןעריזינַאגרָא וצ ךיז

 -ַאגרָא ןַא ןעדנירג ןענעמ ןופ גנורהַאפרע עיינ איד ןוא ; רעווש ױזַא ןָא ןעטרָאד

 ןעגנולמַאזרעפ ןעטלַאה וצ ,סינביולרע ןהֶא ןוא רעטרַאשט ַא ןהֶא רָאנ ןָאיצַאזינ

 ,ייצילַאּפ איד ןופ גנושימניירא איד ראפ ארומ ןהֶא עטמַאעב ןעלהעוורע ןוא

 רהעמ ןעדנירג לָאז ןעמ זַא ןעגָארטענייב טָאה סָאװ עכאזרוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא

 -רע ןופ לעגנַאמ רעבלעז רעד רעבָא .ניטיינ ןעוועג זיא סע איוו ןענָאיציזנַאגרָא

 טנַאקעבנוא ןעוועג זיא ןעמ סָאװ רַאפ עכַאזרוא איד ןעוועג ךיוא זיא גנורהַאפ

 טינ טַפָא טָאה ןעמ סָאװ רַאפ ןוא ןייארעפ ַא סלַא ץנעטסיזקע עניליוויירפ ַא טימ

 .ןעפַאשעגנ רהיא טָאה ןעמ איוו םעדכָאנ ןָאיצַאזינַאנרָא איד ןעטלַאהנָא טנעקעג

 ןרָאװעג טעדנירגעג ןַאד ןענייז עכלעוו ןענייארעפ איד ןופ טנעצָארּפ רעסיורג ַא

 ןעטרָאס עֶלַא ןופ תמא ןעוועג זיא סָאד ; טייצ עצרוק ַא רונ טריטסיזקע ןעבָאה

 ןענייז סָאװ איד רונ .סנָאיני-רעטיײברַא ןופ סרעדנָאזעב ,ןענָאיצַאזינַאנרָא

 איו ,טפַאשרעּפרעק עלַארטנעס ַא ןופ ןילּפיצסיד איד רעטנוא ןענַאטשעג

 עטרהיפעג-טוג ןוא ערעסערג איד ןופ לייהט ַא טעדליבענ ןעבָאה עכלעוו סעשדאל

 -רעפ עדנעבעלרעביא ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ ערעסעב ַא ןעזייוופיוא ןענעק ,סנעדרָא

 .ןענייא

 םוצ ךיוא ןענייז דנַאלסור ןיא טשרעהעג ןעבָאה עכלעוו ןעגנוננידעב איד

 עסיורג עכילנהעוועגרעסיוא ןַא סָאװ רַאפ עכַאזרוא איד ןעוועג לייהט ןעטסערג

 עלעדייא איד רַאפ ןערידוטש וצ טכוזרעפ ןעבָאה עטייל עגנוי ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ

 עפליה איד טימ רעדָא ,ןעננונניירטשנא ענענייא ערעייז ךרוד ןענָאיסעּפָארּפ

 איד רעטנוא .טגנייארעפ קרַאטש ןעוועג טּפָא ןענייז עכלעוו ןרעטלע ערעייז ןופ

 ץנַאג איד רונ ןעבָאה גנוהיצרע ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא ןיא ןעגנוצנערגעב עשיסור

 -עה איד ןיא ןעמוקוצניירַא ןעפָאה טנעקעג רעדניק עכייר איד רעדָא עניהעפ

 ןעפָא ןעטייהנעגעלעג עבלעז איד ןענייז ָאד ;ןעטלַאטשנַא-סגנוהיצרע ערעכ

 ןעוועג זיא סע .טעטיזרעווינוא םוצ זיב גנוהיצרע עיירפ טימ ,ןעמעֶלַא רַאפ
 -נעמ עזעיד ןופ ךיורבעג ןעכַאמ וצ ןעבערטש ןעלָאז עמערָא איד זַא ךילריטַאנ

 -וצניירא ןעגנוגניירטשנא עטסערג איד ןעכַאמ ןעלָאז ייז סָאד ןוא ,ןעטייקכיל

 עשיסור איד ןופ ןערעוו עכלעוו ,עטרידוטשעגסיוא איד ןופ ןעהייר איד ןיא ןעמוק

 .ןעסינפעשעב ערעכעה טרָאס ַא סלַא טעטכַארטעב ןעסַאמ

 ןענייז סָאװ איד ןופ ?ייהט רעד ןוא רעכירַא ןענייז ןערהָאי ןעוו רעבָא

 סָאװ ענעמוקעג-יינ איד ןעוו ןוא ,רעסערג ןרָאװעג זיא טריזינַאקירעמַא רהעמ

 ערענעלק גידנעטש ַא ןרָאװעג ךָאד ןענייז ,רהעמ ןוא רהעמ ןעמוקעג וליפא ןענייז

 ךיוא טָאה ,ןעטנַארגימיא עסַאמ עצנַאג איד טימ ךיילנרעפ ןיא טייהרעדנימ
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 ענעפַאשעג-גיטסַאה ןוא עפיירנוא איד ןופ ?הָאצ איד ןעלַאפוצּפָא ןעביוהעגנָא

 טעדנירגעג ןענייז סָאװ איד ןופ טנעצָארּפ רערעסערג ַא ןוא ,ןענָאיצַאזינַאגרָא

 רַאנָאז ךיז טזָאל ןערהָאי עטצעל איד ןיא .ןעבעל ןעבעילבעג ןענייז ןרָאװעג

 סינעגָאי איד ןופ ןעילימַאפ עמערָא ןופ רעדניק ןעשיווצ לַאפּפָא ןַא ןעקרעמ

 איד גידלוש ךיוא םעד ןיא ןענייז לייהט םוצ רעבָא ; גנוהיצרע ערעכעה ךָאנ

 -עלַאק סַאלק ערעסעב איד ןיא ןעטערטניירא םייב ןעננורעדָאפ ערעגנערטש
 .ןעטעטיזרעווינוא ןוא סעשד

 ןעטייקגיטעהט-סגנוהיצרע ןוא עכילטפַאשלעזעג ,עשימָאנָאקע עזעיד עלַא
 טגנַאלעבנָא סָאד איוו טייוו ױזַא רונ ךילדנעטשרעפטסבלעז עטצעל איד --

 איד ןופ ןעצונ ןעלופ םעד ןעהיצ טנעקעג טינ ןעבָאה עכלעוו ענעסקַאוװרע

 -ָאנָאקע ןעגעוו ןָאיצַאטינַא איד ןוא -- סלוקס עכילטנעפע ןופ םעטסיס עגעיה

 -יטפעשעב איד וליפא דַארג ןעסיוועג ַא זיב ןוא ,ןענַארפ עשיטילָאּפ ןוא עשימ

 סנעטסיימ ןוא ןעגנורהַאפרע עיינ ןעוועג ןענייז ,ןעטנַארגנימיא איד ןופ ןעגנוג

 ןערעוו טעטכַארטעב ןעק עכלעוו טייקניטעהט עניצנייא איד .ענילייוו-טייצ רונ

 ןופ וליפא ןעמוקעג קירוצ גידנעטש זיא ןעמ עכלעוו וצ ןוא ,עלַאמרָאנ ַא סלַא

 ,טײקגיטסַאה טימ ןעסירעגּפָא רהיא ןופ ךיז ןעבָאה עכלעוו ענעי ןופ ןעזיירק איד

 טימ ךיילנרעפ ןיא .שרדמה תיב רעדָא ?וש ןופ טייקניטעהט איד ןעוועג זיא

 ןעלוש להָאצ עניילק דנעשַאררעביא ןַא רונ ןענייז ןענָאיצוטיטסניא ערעדנַא

 -נעטש רעד ןוא ;ןעגנַאגעגרעטנוא טעדנירגעג ןעבָאה ןעטנַארנימיא איד סָאװ

 -נַא עזעיגילער עזעיד ןופ טייקטסעפ איד ןוא ?הָאצ איד ןיא סקַאוװ-וצ רעגיד

 -טכע ?להָאצ איד ןיא רעטעּפש ןוא ,תורות דומלת איד ןיא ךיוא ,ןעטלַאטש

 -עגנייא ןערעוו ןעדיא זַא זייוועב רעטסעב רעד זיא ,תובישי עשיסקָאדָאטרָא

 ןעבָאה סָאו ןעטייקניטעהט עטסיימ איד .סטייטס דעטיינוי ןיא טלעצרָאװ

 םעד וצ עציטש עשילַארָאמ ןוא עלעירעטַאמ ײלרעלַא ןעבענ טימ תוכייש ַא

 ייז בוא וליפא ,ענילייווטייצ איוו סרעדנַא ןייז טינ ןענעק ,רערעדנַאװנייא

 -עב לוש ַא ןופ ננואיובפיוא איד רונ .ןערהָאי ענילדנהעצ עלעיפ ןָא ןעטלַאה

 -נוהרהָאי איד ךרוד ץנעטסיזקע עשידיא איד ןופ גנוצעזטרָאפ איד טנעכייצ

 איד טימ ןוא רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעדיא איד טימ זנוא טגנינייארעפ איז ,עטרעד

 -טיירעב איד ןוא טייקניהעפ איד טזייוועב איז ןוא ,ןעטייצ ערעדנַא ןופ ןעדיא

 עֶלַא רעטנוא הנומא עטְלַא איד ןעציטש וצ ןעסַאמ עשידיא איד ןופ טייקגיליוו

 .ןעדנעטשמוא

 -ייז סע עכלעוו ןופ ,דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא ךַאלַאכלוש עניילק עדנעזיוט איד

 ךיז ףיוא ךיוא ןענָארט ,קרָאי וינ ןיא טרעדנוה טכַא ןופ טנעהָאנ ָאד רעטציא ןענ

 רעד .סולפנייא ןעשיסור ןופ סרעדנָאזעב ,ןעשיוַאלס ןופ םינמיס עקרַאטש

 ןעמוק וצ ןעמַאזוצ ךיז רעכיז ןעוועגנ ןעדיא רַאפ זיא סע ואוו ץַאלּפ רעגניצנייא

 ,זיולק רעדָא שרדמה תיב רעד ןעוועג זיא ,ךיז ןעשיווצ ןעגניירברעפ וצ ןוא
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 ךיוא רֹונ הלפת תיב ַא סלַא רונ טינ טנעידעגנ םעט ןעזעיד בעילוצ טָאה רעכלעוו

 .זיוה-בולק ַא סלַא רַאנָאז דַארג ןעסיוועג ַא זיב ןוא ץַאלּפ-סגנולמַאזרעפ ַא סלַא

 עיינ עגעיה איד ןופ דמערפ ןעבעילבעג זיא רעכלעוו דיא רעשירָאמ-טלַא רעד
 טרעטייוורעד ייז ןופ ךיז טָאה רעכלעוו רעדָא ןענָאיצַאזינַאנרָא עכילטפַאשלעזעג

 עלַא רַאפ לוש איד טצונעב ָאד טָאה ,גנורהירעב עצרוק ַא ךָאנ ןעליוו-רעדעיוו טימ

 זיא וצרעד ןוא .םייה רעד ןיא טנעידעג םהיא טָאה איז עכלעוו רַאפ ןעקעווצ

 ןענייז עכלעוו רעדעילנטימ ןופ ןענַאטשעב סנעטסיימ עלעכלוש עניילק איד ךָאנ

 רעד ןיא דנעגענמוא ןעבלעז םעד ןופ רעדָא טדָאטש עבלעז איד ןופ ןעמוקעג

 ןעגנַאפּפמע ןעבָאה ,ןעמוקעג ןעמַאזוצ ָאד ךיז ןענייז טיילסדנַאל איד .םייה

 טָאה סע ;םייה רעד ןופ סעיינ עטסטעּפש איד ןוא ןעטנַארגימיא עטצעל איד

 -רעסיוא רַאפ רעיטרַאװק-טּפיױה רעד ןרָאװעג זיא לוש איד זַא טריסַאּפ טפָא

 ןופ ןעטילעג טָאה ?עטדעטש עשימייה איד ןעוו ,טייברַא-הקדצ עכילטנעדרָא

 ,םָארנָאּפ ַא ןופ רעדָא הפירש ַא

 ךַאלַאכלוש עניילק עזעיד ןופ ןעסיירוצּפָא ךיז זיא ץנעדנעט עניטציא איד

 -כַאנ ערעמעווקעב ןיא ךיז ןעניפעגנ עכלעוו ערעסערג ןיא ןעטערטוצניירַא ןוא

 רעדעילגטימ ןעמהענניירא ךרוד ןערעסערגרעפ וצ ייז ךיוא ןוא ,ןעטּפַאשרַאב

 רעבָא .רעדנעל ערעדנַא ןופ וליפא רעדָא טדעטש ערעדנַא ןופ ןעמוק עכלעוו

 ענידייל איד ,גנַאנרעביא ןעמַאזגנַאל ַא ךרוד טנעטסיימ רָאפ טמוק גנורעדנע איד

 -יינ איד ןופ טְליפעגנָא טכייל ןערעוו סױרַא ןעטערט סָאװ איד ןופ רעצעלּפ

 -ַאזננַאל םעד וצ רעטנעהענ זיא גנודליבמוא עצנַאנ איד זַא ױזַא ; ענעמוקעגנָא

 ןיא םוהטנעדוי ןופ גנַאנרעטנוא םעד" וצ איוו ןָאיצולָאװע ןופ סעצָארּפ ןעמ

 קורדסיוא רעטשרע רעד  .ארומ יוזא ןעבָאה עלעיפ ןעכלעוו רַאפ "?ַאקירעמַא

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ךוזרעפ רעד ןעוועג זיא גנולקיווטנע עיינ עזעיד ןופ

 וצ ,גנורעדנַאװנייא עיינ איד ןופ גנַאפנָא םעד ךָאנ רהָאי ןהעצ איוו רענינעוו

 -רערהיפ איד .רעטנוא קרָאי וינ ןופ עדניימעג עשיסקָאדָאטרָא איד ןעגנינייארעפ

 -כירנייא עיינ איד ןופ ןעבַאנסיױוא איד ןעקעד וצ ןוא ,בר ןעסיורג ַא ןופ טפַאש

 ןערעוו דנַאלסור ןיא תולהק עשידיא איד איוו עדָאהטעמ עבלעז איד ךָאנ גנוט

 .שיילפ ע'רשכ טימ לעדנַאה םעד ןופ ןעמהַאננייא טימ --- טריסנצניפ

 ןעלהָאצ ,ךיירטסע ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא איוו ױזַא ,ןעלױּפ-שיסור ןיא

 -לַאהוצסיוא רעייטש ןעטקעריד ַא עדניימעג עשידיא איד ןופ רעדעילנטימ איד

 ןעדיא איד שטָאח ןוא ,הלהק רעד ןופ ןעטלַאטשנַא איד ןוא םינבר איד ןעט

 טרעוו ,רעייטש םעד ףױרַא ייז ףיוא ןענייל סָאװ עטמַאעב איד ןיילא ןעלהעוו

 ןופ עפליה איד טימ טסייה סָאד ,טלַאװעג טימ טנָאמענפיױא "טאטע" רעד

 -ייהטעב ךילנהעוועג .גיליוויירפ טינ םהיא ןעלהָאצ עכלעוו איד ןופ ,ייצילָאּפ
 ןערעכעה ַא ןעלהָאצ עכלעוו רעדעילגטימ ענעי רונ ןעלהַאװ איד ןיא ךיז ןעגיל
 ןיא ןעטערטרעפ טינ ןענייז ייז שטָאח ןעלהָאצ ןעזומ ערעמערָא איד ,רעייטש



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 200

 .טינ רָאג ןעלהָאצ עמערָא ץנַאנ איד ןוא ,עדניימעג איד ןופ דנַאטשרָאפ םער

 רעשידיא" רעצנַאג רעד ןוא ַאטיל ךיוא רעטנורַאד ,ןיילַא דנַאלסור ןיא רעבָא

 רעדָא "ַאקבָארָאק" איד טמהענרעפ ,ןענהָאוו ןעדיא ןעסַאמ איד ואוו "םוחת

 ןעטכעש ףיוא ?להָאצּפָא ןַא טגָאזעג רעגיטכיר) שיילפ ע'רשכ ףיוא להָאצּפָא

 -סוטלוק םעד ןופ ןוא "טאטע" ןעשיליוּפ םעד ןופ ץַאלּפ םעד (תופוע ןוא תומהב

 רעכלעוו רעייטש רעטקערידניא רעזעיד .רעדנעל-ברעמ עכנַאמ ןיא רעייטש

 טרעוו ןוא טלהיפעג קרַאטש ױזַא טינ טרעוו עמערָא איד ףיוא סנעטסיימ טגעיל

 ייב טסַאהרעפ ןעווענ רעמיא זיא רע שטָאח ,טסַאל ַאזַא סלַא טעטכַארטעב טינ

 ןופ גנולײהטרעדנַאנַאפ עטולָאסבַא איד .דנַאלסור ןיא ןעסַאמ עשידיא איד

 איד ןייז ןענעק טינ ָאד לָאז סע זַא טכַאמ דנַאל םעזעיד ןיא טאַאטש ןוא עכריק

 ןוא .ןעטייהנענעלעגנַא עזעיגילער רַאפ רעייטש םענעגנואווצעג ַא ןופ עדער

 עסיורג איד רַאפ טלהעפ סע זַא ןעלהיפ וצ טסנרע ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ ןעוו

 ןיא טעטירָאהטיױא עטנעקרענַא ןַא קרָאי וינ ןופ ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא עסַאמ

 טסנרע ןעריטוקסיד וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנַא עזעינילער

 ערעדנַא ראפ ןוא בר ןעסיורג ַא רַאפ טלַאהעג ַא ןעפַאש ןופ ענַארפ איד ןעגעוו

 ןעבָאה סנעשייגערגנָאק ענלעצנייא סָאװ הלהק רעד ןופ תוכרטצה עניימעגלַא

 ןעמוקעג ןיילא ךיז ןופ ןעמ זיא ; ןענרָאזרעפ וצ טעטכילפרעפ טלהיפעג טינ ךיז

 סָאװ שיילפ ע'רשכ טימ לעדנַאה םעד רעביא לָארטנָאק ַא ןופ ןַאלּפ םעד וצ

 עשיטקַארּפ עניצנייא איד סלַא ,בר םעיינ ןופ החנשה איד רעטנוא ןהעטש לָאז

 .םעלבָארּפ םעד ןופ גנוזעל

 ןעלוש עשיסקָאדָאטרָא עטסניטכיוו איד ןופ ןהעצפופ ןופ תולהקה תדונא ןַא

 ןופ רענייא ןוא ,1888 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא ְךיִלנלֶאפ זיא קרָאי וינ ןופ

 ונ רענווָאק ,זָארק ןיא .בעג) ,ףסוי בקעי 'ר ,דנַאלסור ןופ םינבר עטסערג איד

 ,(1902 ילוי ןעט28 םעד קרָאי וינ ןיא .שעג ;1888 .קעג ; 1840 ,עינרעב

 ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא זיא ,ַאנליוו ןופ דיגמ רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו

 ןרָאװעג ןעלַאפוצ דלַאב זיא תולהקה תדונא איד רעבָא ,ללוכה בר רעד סלַא

 ַא ןעוועג זיא רשכ רשב רעביא החנשה איד ןערילָארטנָאק ןופ ןַאלּפ רעד ןוא

 זיא עקבָארָאק ַא ןענעג לייהטרוארָאפ רעד .גנַאפנָא ןופ ךיילנ טעמכ לאפכרוד

 ןעבָאה ייז שטָאח ,ןעססַאמ עשיסקָאדָאטרָא איד ןעשיווצ וליפא סיורג וצ ןעוועג

 רַאפ זיירּפ ןערעכעה ַא ,רעטציא ךָאנ ןעוהט ייז איוו ױזַא ,טלהָאצענ רעטייוו

 ןענניירב טנעקעגנ טָאה סענזיב איד ןופ גנוריזיטַאמעטסיס ַא ןוא ,שיילפ ע'רשכ

 .רעבלעז רעד ןעביילב לָאז שיילפ ןופ זיירּפ רעד ןעוו וליפא עמהַאננייא עסיורג ַא

 טעטירָאהטיױא איד ןענעקרענַא טלָאװעג טינ ןעבָאה םינבר עגיגנייהבַאנוא עלעיפ

 ןופ רעפּפָא סלַא ןעלַאפעג רעטעּפש רהָאֹי עגינייא זיא רע ןוא ,ללוכה בר ןופ

 טייקכילגעמ איד ןופ ןעסָאלשעגסיױא םהיא טָאה עכלעוו טייהקנַארק ערעווש ַא

 םעטסיס ןופ לַאפכרוד רעד רעבָא .טפַאשרערהיפ רעדא טיײברַא עניטכיט ןופ
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 -נַא עשידיא איד ןערהיפ וצ ךילנעמנוא זיא סע סָאװ ןופרעד ןעמוקעג רונ זיא

 רַאפ ךיז ןעסַאּפ סָאװ רענעלּפ ןוא ןעלעדָאמ ךָאנ ַאקירעמַא ןופ ןעטייהנעגעלעג

 -ַאמ איד ןופ ןערָאװעג טרעטעגרעפ זיא ךילנעזרעּפ ללוכה בר רעד .,דנַאלסור

 -קנַארק עטרעגניילרעפ ַא ךָאנ ןעברָאטשעג זיא רע ןעוו ןוא ,ןעדיא עמורפ ןעס

 -עג טרעטשעג וליפא זיא עכלעוו (1902 ילוי ןעט30 םעד) היול ןייז זיא ,טייה

 -עג טצעלרעפ ןענייז ןענָאזרעּפ ערערהעמ עכלעוו ןיא ןעהורנוא ךרוד ןרָאװ

 .קרָאי וינ ןיא ןהעזעג ןעוו טָאה ןעֿמ סָאװ עטסערג איד ןופ ענייא ןעוועג ,ןרָאװ

 קעוצ םעד טימ םיללוכ םינבר ןעלהעוורע וצ ןעבָארּפ ערעדנַא ענינייא

 -עג עשיסקָאדָאטרָא איד ייז רעטנוא ןעצלעמשרעפ וצ רעדָא ןענינייארעפ וצ

 -ינייארעפ ַא .ךיירגלָאפרע רהעמ ןעוועג טינ ןענייז ,טדעטש עסיורג ןופ ןעדניימ

 -יש ןיא ןרָאװעגנ טעדנירגעג קעווצ ןעזעיד וצ זיא סָאװ סנעשיינערגנָאק ןופ גנוג

 יקסווָאליוװ דוד בקעי 'ר ,בר ןעטמהירעב רעדנַא ןַא ןעבעילקעגסיוא טָאה ,ָאנַאק

 ללוכה בר רהיא סלא (1913 תפצ ןיא ןעברָאטשעג ,1849 .בעג ,ז"בדיר)
 ןוא ,אנליוו ןיא ףסוי בקעי 'ר ןופ רענגעגרָאפ רעד ןעוועג זיא רע 1903 ןיא

 -יוקרעפ וצ ,1900 ןיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקענ לָאמ ןעטשרע םוצ זיא

 -רעפ וצ םהיא ךוזרעפ רעד .ימלשורי דומלת ן'ףיוא קרעוו סעסיורג ןייז ןעּפ

 ןופ טדָאטש עטייווצ איד ןיא ןעסקָאדָאטרָא איד ןופ ?לוכה בר סְלַא ןעטלַאה

 .לָאמ ןעטייווצ םעד ןעמוקענ ָאד זיא רע ןעוו ןרָאװעג טכַאמענ זיא ,ַאקירעמַא

 ןועמש יבצ ברה ןופ טפַאשרערהיפ איד רעטנוא ןָאיציזָאּפָא עקרַאטש ַא רעבָא

 םעדכָאנ טרינגיזער טָאה רע ןוא ,רַאבטלַאהנוא עלעטש ןייז טכַאמעג טָאה םובלא

 -יא ןערהָאפעגמורַא זיא רע .טַאנָאמ ןהעצ רונ ןעמונרעפ רהיא טָאה רע איוו

 לארשי ץרא ךָאנ קעװַא 1905 ןיא זיא ןוא ,רהָאי ַא ְךָאנ רהעפעגנוא דנַאל ן'רעב

 ?אפ ןעזעיד ןיא טָאה ןעמ .ד"ערת ה"רע  ןרָאװעג רטפנ זיא רע וו

 בר ןעטסערג ןוא ןעטשרע םעד ןופ לאפ םעד ןיא איוו יוזא ןהעזעג רעדעיװ

 ןענייז םיתב ילעב איד ןוא םינבר איד זַא ,רעהירפ רהָאי ןהעצפופ טימ ?לוכה

 טינ טכַאמ סע ,ללובה בר ַא וצ גינעהטרעטנוא ןייז וצ גיננייהבַאנוא וצ ָאד

 ןעזעיד ןעמונעגנָא טָאה רעכלעוו רעטצעל רעד .ןייז לָאז רע סיורג איוו סיוא
 (1906 .קעג ;1848 ,אנליוו ןיא .בעג) תוילגרמ יבצ לאירבנ 'ר זיא לעטיט

 דעטיינוי ןיא בר רעטסערג רעד סלַא טעטכַארטעב טרעוו רעכלעוו ,ָאנדָארג ןופ

 ,רהָאי רעיפ רהעפעגנוא ןָאטסָאב ןופ ?לוכה בר רעד ןעוועג זיא רע .סטייטס

 עסיורג איד ןופ בר רעד סלַא קרָאי וינ ןיא (1911) טצעזעב ךיז טָאה רע זיב

 .לארשי תדע גנונינייארעפ עשיסקָאדָאטרָא

 -רֶא עטנענימָארּפ ךיז ןעניפעג טדעטש עסיורג ערעדנַא עטסיימ איד ןיא

 סלַא טנעקרענַא ןענייז ןוא טצעשעג ךיוה ןערעוו עכלעוו םינבר עשיסקָאדָאט

 ןענייז טייקכילקריוו רעד ןיא שטָאח ,ןעסַאמ עמורפ איד ןופ רערהיפ עגיטסייג
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 ןעטסעב םַא .ןערעהעג ייז עכלעוו וצ ןעלוש ענלעצנייא איד ןופ רונ םינבר ייז

 ,"בר רעווקסָאמ" רעד ןעוועג זיא קרָאי וינ ןיא סַאלק רעזעיד ןופ טסואוועב

 ; 1830 ,עינרעבוג רעוועליהָאמ ,לסימָארבָאד ןיא .בעג) ,ץיווערדיוו בקעי םייח 'ר

 השמ 'ר ןענייז עדנעבעל איד ןעשיווצ .(1911 קרָאי וינ ןיא .שענ ; 1891 .קעג

 רעהירפ זיא רעכלעוו (1889 .קעג ;1881 ,זָארק ןיא .בעג) ,תוילגרמ ןולבז

 םורַא ןירבָאק ןיא .בעג) ,ןײטשרעּפלַא רזעילא םהרבא 'ר ; ןָאטסָאב ןיא ןעוועג

 םולש 'ר ןוא ;ָאנַאקיש ןיא ןעוועג רעהירפ זיא רעכלעוו (1881 .קעג ;(4

 -יווצ ,(1889 .קענ ; 1858 ,עינרעבוג רענליוו ,קינלָאבָאװ ןיא .בעג) ,הפי ןנחלא

 .קרָאי וינ ןופ םינבר עשיסקָאדָאטרָא עלעיפ איד ןופ עטנַאקעב רעסעב איד ןעש

 ,רימ ןיא .בעג) ,רעססעל ןושרג בקעי םהרבא 'ר זיא קרָאי וינ בלַאהרעסיוא

 ןיא ןעוועג רעהירפ זיא רעכלעוו (1880 םורַא .קענ ; 1838 ,עינרעבוג רעקסנימ

 טנעקרענַא ,יטעניסניס ןיא רהָאי ףלעווצ-ןהעצ עטצעל איד טייז זיא ןוא ָאנַאקיש

 רעד זיא רע .דנַאל ןופ םינבר עשיסקָאדָאטרָא איד ןופ רעטסעטלע רעד סְלַא

 ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא זיא ענייא עכלעוו ןופ עקרעוו ענינייא ןופ רעסַאפרעפ

 ךיוא זיא רעטלע ןעבלעז םעד ןיא רהעפעגנוא ,ווָאשַאילע .ה .רמ ןופ שילגנע

 -רָאד טמהענרעפ רעכלעוו ,רעטסקינַא רזעילא 'ר ,ָאנַאקיש ןופ םינברה ןקז רעד

 טמהענרעפ ַאיפלעדַאליפ ןיא .רהָאי גיצרעיפ ךרעל עלעטש עשינבר ַא ןעט

 עמהענרָאפ ַא (1891 .קעג ; 1804 ,ָאנווָאק ןיא .בעג) ,לַאהטניוװעל הירא בוד 'ר

 -קָאדָאטרָא רעכילטינשכרוד רעד איוו טריזינַאקירעמַא רהעמ זיא ןוא עלעטש

 ,עינרעבוג רענווָאק ,ןַאװַאטיצ ןיא .בעג) ,ץיוויז ןועמש השמ 'ר .בר רעשיס

 ,(1886--89) ,רָאמיטלַאב ןיא ןעוועג רעהירפ זיא רעכלעוו ,(1880 .קעג 3

 יכדרמ ןרהא 'ר .גרובסטיּפ ןיא בר רעשיסקָאדָאטרָא רעטסעטנענימָארּפ רעד זיא

 ןעוועג רעהירפ זיא רעכלעוו (1866 ,ןעלױוּפ-שיסור ,דַארגייר ןיא .בעג) יקסנישא

 עלעיפ טייז ךיוא זיא ,עדענעק ,לָאירטנָאמ ןיא ןוא ,ןענישימ ,טיָארטיד ןיא

 .גרובסטיּפ ןיא ןערהָאי

 ןופ רעהירפ ,(1893 .קענ ; 1862 ,ָאנוװָאק ןיא .בעג) ,יחרז ןאמּפיל רׁשֲא 'ר

 רעהעטשרָאפ רעד רעטציא זיא (1893--190פ) ַאװָאיײא ,ןיִאמעד ןוא ןילקורב
 .יקָאטנעק ,ליווסיאול ןופ ןעדניימעג עשיסקָאדָאטרָא עטגינייארעפ איד ןופ

 ןעטנַארגימיא ןעשיווצ רעניבַאר עשיסקָאדָאטרָא עטנענימָארּפ ?הָאצ איד

 .ןיילק גיסעמסינטלעהרעפ זיא ,דנַאלסור איוו רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעמוק עכלעוו
 דוצ םַאזגנַאל ןענייז עדָאירעּפ ערעהירפ ַא וצ ןערעהעג עכלעוו ןערַאגנוא איד
 -ילער ןיא טנעמעלע ןעשינַאקירעמַא ןוא ןעשטייד םעד וצ ןרָאװעג ןעגיוצעג

 -נַא ןעבָאה עכלעוו רענַאיצילַאג רעדָא רעכיירטסע איד .ןעטייהנעגעלעגנַא עזעיג
 ,עשיסור איד איוו רעטעּפש לעסיבַא להָאצ ערעסערג ַא ןיא ןעמוק וצ ןעביוהעג
 -הֶאפ וצ טייהיירפ איד ; ןעסעזעגנייא ןרָאװעג ָאד רעמַאזגנַאל לעיפ ךיוא ןענייז
 טגעלפ טנעצָארּפ רעסיורג ַא זַא טכַאמענ טָאה ןעליוו ייז ןעוו םייהַא קירוצ ןער
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 -רוארעפ טָאה סעזעיד ןוא ,רהָאי ענינייא ןיא ןעמוק קירוצ ןוא ןערהָאפקעװַא

 .רעטעּפש לעיפ ייז ייב ןעלקיווטנע ךיז לָאז ןעבעל-עדניימעג סָאד זַא טכַאז

 ןיא ךיירגלָאפרע רהעמ לעיפ גיסעמסינטלעהרעפ ייז ןענייז טייז ןערעדנַא ןופ

 ,ןענייארעפ-טייל-סדנַאל ןוא סעשדאל איו ןענָאיצַאזינַאגרָא עכילטפַאשלעזעג

 עטלַא רעייז ןיא טשרעה סָאװ טײהײרפ-סנָאיצַאזינַאגרָא ערעסערג איד בעילוצ

 ,רעטייר ילתפנ 'ר ןעוועג זיא קרָאי וינ ןיא בר רעטסערג רעייז .הטַאמייה

 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,(1911 .שעג ; 1887 .קענ ; 1844 ,ןרַאגנוא ןיא .בעג)

 ,קרָאי וינ ןופ לוש רענַאיצילַאנ עטסערג איד ,לוש רעלקוד םהרבא ןגמ איד ןופ בר

 קרָאי וינ ןופ בר רעשירַאגנוא רעדנענַאררָאפרעה רעד .טיוט ןייז זיב 1893 ןופ

 ; 1849 ,ןרַאגנוא ,ַאקסעַארַאב ןיא .בעג) ,ןיילק פיליפ רעדָא ןהכה ללה .רד זיא

 טלעוו עשידיא איד ןיא ץַאלּפ ןערעדנָאזעב ַא טמהענרעפ עכלעוו ,(1891 .קעג

 טעטירָאהטיױוא רעשידומלת סלַא טנעקרענַא גידנעייז ,דנַאל ןופ ןוא קרָאי וינ ןופ

 עכלעוו טײקמַאזרהעלענ עכילטלעוו איד גידנעציזעב טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא

 ןיילק .רד .טעטיזרעווינוא רענילרעב ןיא ןערידוטש ךרוד ןעגעירקעג טָאה רע

 ןעמוקעג זיא רע רעדייא ,רהָאי ןהעצ ,דנַאלסור ,יוביל ןיא רעניבַאר ןעוועג זיא

 עלעטש עכלעוו ,קדצ בהוא לוש עשירַאגנוא איד ייב ןעריגנופ וצ קרָאי וינ ךָאנ

 .רעטציא ךָאנ טעדיילקעב רע
 לא ֵ* *

 -יא עשידיא איד ייב גנולקיווטנע ןופ עדָאירעּפ איד ןופ גנַאּפנָא םעד ןיא

 ןרעדנָאז בר רעד טינ ןעזעוועג סע זיא רעדנעל עשיוַאלס איד ןופ ןעטנַארגימ

 -לעטשעגנָא רעטסגיטכיוו רעד סלַא ןרָאװעג טעטכַארטעב זיא רעכלעוו ןזח רעד

 להָאצ איד .ערעסערג איד ןופ סרעדנָאזעב ,לוש עשיסקָאדטרָא איד ןופ רעט

 עכלעוו ןעשייגערגנָאק עניילק איד ; ןיילק רהעז ןעוועג זיא רעדעילגטימ עכייר
 איד טימ ןעמוקסיוא טנעקעג טָאה ץַאלּפ םענעגנודעג ַא ןיא טנעװַאדעג טָאה

 רעדָא ,ןעמוק גידנעטש ןענעלפ סָאו איד ןופ תובדנ רעדָא ענערטייב עניילק
 ,ן'תירב ,תונותח בעילוצ ,םיארונ םימי ףיוא ךילטנעגעלעג ןעמוק סָאװ איד ןופ

 ףיוא עדייבעג ענעגייא רהיא טימ לוש עסיורג איד רעבָא .וו .ז .א ,ןעטייצרהָאי
 טפָא רהעז ךיז טָאה ,עמוס עסיורג ַא גידלוש ןעוועג סנעטסיימ זיא ןעמ עכלעוו

 -עב ַא ןעוועג זיא רע ביוא ןעדייס ,בר רעד .ןעריטסיזקע ןענעק וצ טלעגנַארעג

 -עג ַא ןיב סלַא ןרָאװעג טעטכַארטעב זיא ,ןשרד לעב רעדָא רעגָאז רעטבעיל

 טלַאהעג םעניילק ַא רהעז ןעגעירק טגעלפ רע ;טסַאל עגירביא ןַא דַארג ןעסיוו

 עגיטייז ןופ ןעמהַאננייא ענייז רַאפ גיגנייהבא ןעוועג זיא ןוא ,םענייק רָאג רעדָא

 -בעילעב ַא רעבָא .ןעטכילפ עשינבר טימ גנודניברעפ ַא ןעבָאה סָאװ ןעלעווק

 םוקילבוּפ סערעסערג ַא ךיוא ןוא רעדעילגטימ עיינ ןעגיוצעגוצ טָאה ןזח רעט

 -וצניירַא ןעלהָאצעב ןעפרַאד טגעלפ ןעמ ןעוו ןעטייהנעגעלעג עלעיצעּפש איד ייב

 ךַאז-תילכת ַא סלַא ןרָאװעג טעטכַארטעב רעבירעד זיא סע .ןערעה םהיא ןעמוק
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 ןופ םינזח עטסעב איד ןופ עכנַאמ ןוא ,טלַאהעג סעטוג ַא ןעלהָאצ וצ םהיא

 .קרָאי וינ ְךָאנ סרעדנָאזעב ,ַאקירעמַא ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןַאד ןענייז דנַאלסור

 ןיא ןרָאװעג טכַארבעגנרעבירא ןענייז עכלעוו םינזח עטסעטמהירעב איד

 ,קלאבוס ןיא .בעג) ,יקסווָאלַאכימ לארשי :ןעוועג ןענייז עדָאירעּפ רענעי

 ,רעּפוק לארשי ; (1911 קרָאי וינ ןיא .שענ ; 1886 .קענ ; 1831 ,ןעלױּפ-שיסור

 וינ ןיא .שענ ;1885 .קעג ; 1840 ,קסלָארָאּפ-ץענעמַאק ,ץינעסולַא ןיא .בעג)

 ,(1889 ,ווָאקרעצ ַאיַאלעיב ןיא .בעג) ,יקסווָאקנימ סחניּפ ןוא ;(1909 קרָאי

 -וצ קעװַא ןַאד זיא ןוא קרָאי וינ ןיא טייצ עצרוק ַא טכַארברעפ טָאה רעכלעוו

 רעטנוא ןעדנעטשמוא איד רעבָא .ןעמוקעג זיא רע ןענַאװ ןופ ַאסעדָא ךָאנ קיר

 טינ ןענייז ,דנעשרעהרָאפ ןעוועג זיא םינזח איד ןופ סולפנייא רעד עכלעוו

 -עסעברעפ איד ,ןעטלַאהנָא גנַאל טנעקעג טינ טָאה סָאד ןוא ,?לַאמרָאנ ןעוועג

 ןוא ?הָאצ איד ןיא סקַאוװ-וצ רעד ,ענַאל עלעירעטַאמ עניימעגנלַא איד ןיא גנור

 -עג עדנעכַאװפיוא איד ןוא ,רעדעילנטימ עדנעבַאהלהָאוװ ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ איד

 -ייהנענעלעגנַא עזעינילער ןיא טיײקכילטרַאװטנַארעפ ןוא טכילפ ןופ ןעלהיפ

 גנולעטש עטסכעה איד וצ רעטנעהענ בר םעד ןעגניירב ןעפלָאהעג ןעבָאה ,ןעט

 ןַארַאפ ךיוא רעטציא ךָאנ ןענייז סע .םהיא טרעהעג עכלעוו עדניימעג רעד ןיא

 ,טדעטש ערעסערג איד ןיא םינזח עטלהָאצעב-טוג ןוא עטנעכייצעגסיוא עלעיפ

 טמַא ןיא טייהרעכיז איד ןופ טייוו ךָאנ ןענייז םינבר עשיסקָאדָאטרָא איד ןוא

 זיא ןעמ רעבָא .טלעוו עטְלַא איד ןיא ןעבָאה ייז סָאװ עטפניקנייא איד ןוא

 םינבר איד ןוא ,טכיזניה רעזעיד ןיא עגַאל עלַאמרָאנ ַא וצ רעטנעהענ רעטציא

 ,לעירעטַאמ איוו טונ ױזַא שילַארָאמ ןענואוועג ןופרעד ןעבָאה

 ןיא ןעלוש עסיורג איד ןופ עלעיפ ןענייז רהֶאי עכילטע עטצעל איד ןיא

 ןעמוקעג רעדעיוו טדעטש עסיורג איד ןופ ןעטפַאשרַאבכַאנ עשידיא ערעטלע איד

 -לע איד ןופ עלעיפ סָאװ םעד בעילוצ ,ענַאל עלעיצנַאניפ עטגנייארעפ ַא ןיא

 ןעלייהט ערענעש ןיא ןעצעזעב ךיז קעװַא ןענייז רעדעילנטימ ערעכייר ןוא ערעט
 טימ איוו ,טינ ןעמ טקנייד טציא רעבָא .טדעטשרָאפ איד ןיא רעדָא טדָאטש ןופ

 לוש ַא ןופ ענַאל איד ןעניטסעפעב ןענעוו ,קירוצ טרעדנוהרהָאי לעטרעיפ ַא

 איד סע ןעלהיפ עלעפ עכנַאמ ןיא .ןזח ןעטמהירעב ַא ןעריטרָאּפמיא ךרוד

 ןעטלַאהוצנָא טכילפ עזעיגילער רעייז סלַא רעדעילגטימ ענעמוקעגפיוא ערעטלע

 סע ואוו ןעדנענענ איד ןיא טיובענפיוא ןעבָאה ייז סָאװ ןעלוש עסיורג איד

 ןיילא ייז שטָאח ,ענעמוקענ-יינ ןוא עמערָא רונ סנעטסיימ רעטציא ןענהָאװ

 עיינ טיובעגפיוא ךיוא ןעבָאה ןוא ,ןעמוק ןיהַא ןענעק וצ טייוו וצ ןיוש ןענהָאװ
 טלעטשעגנָא רַאגָאז ןעבָאה ןוא ,ןעטפַאשרַאבכַאנ עשידיא עיינ איד ןיא ןעלוש

 ןענייז עלעפ ערעדנַא ןיא .סעדער ןעטלַאה וצ רעניבַאר עדנעכערּפש-שילגנע

 ,ןעלוש עזעיד ןעמהענוצרעביא טיירעב ןערהָאי ערעטעּפש ןופ ןעטנַארגימיא איד

 רעדעילנטימ סלַא ןעטערטניירא ןופ ןפוא ןע'טושּפ ץינַאג םעד ףיוא לָאמ סעכנַאמ
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 טפערט סע .טייהרהעמ איד ןערעוו ייז סָאװ םעד ךרוד לָארטנָאק ןעגעירק ןוא

 עטסיימ איד ואוו דנענעג איד ןיא ןענָארטעגרעביא טרעוו ןיילא לוש איד זַא ךיוא

 ַא וצ טפיוקרעפ טרעוו עדייבעג עטלַא איד ןוא ,טצעזעב ךיז ןעבָאה רעדעילגטימ

 ןעביוא ןיוש זיא סע איוו רעבָא .עדניימעגנ עטעדנירגעגייינ ַא וצ רעדָא ערענעלק

 ןוא ,ףיוא ךיז ןעזעל עכלעוו סנעשייגערגנָאק ?הָאצ איד זיא ,ןרָאװענ טקרעמעב

 ערעדנַא רַאפ ןעבענעגפיוא ןעצנַאנ ןיא ןערעוו עכלעוו ןעדייבעג-?וש ?הָאצ איד

 רעגידנעטש רעד ןוא גנורעדנַאװנייא עדנעטלַאהנָא איד ןיילק רהעז ,ןעקעווצ

 רעדעילגטימ ןערעוו עכלעוו ןעטנַארגימיא ערעהירפ ?הָאצ איד ןופ סקַאװ-וצ

 רעד ןיא ןעלוש עטלַא ןעבענוצפיוא גיטיינ ןייז טינ לָאז סע זַא טכַאמ ןעלוש ןופ

 ,דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא טיובעג ןערעוו עיינ ןעוו טייצ



 31 לעטיּפַאק

 .ןעטייקגיטעהט עגיטסייג ןוא עכילטּפַאשניימעג ץעיינ

 עניײמעגלַא ןַא ןעדנירג וצ ךוזרעפ רעטשרע רעד סלַא 1891 ןופ סנַאיללַא עשידיא איד

 ןעלָאז עדַאירעּפ עטצעל איד ןופ ןעטנַארגימיא איד עכלעוו ןיא ןָאיצַאזינַאגרָא

 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא עטנענימָארּפ איד ןופ עכנַאמ --- ןערעוו טנעקרענַא לעיצופָא

 -גיטעהט ענעדעישרעפ -- דנָאפ שריה ןָארַאב רעד -- טגילייהטעב רהיא ןיא ךיז

 עוָאלפליה ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ איד ןוא ?להָאצ איד ןיא גנורענעלקרעפ --- ןעטייק
 -- טפַאשלעזעג עשירָאטסיה עשידיא-שינַאקירעמַא איד --- עדנעדיול-טיונ ןוא
 -- "ַאװקַאטַאשמ" איד -- ?ַאקירעמַא ןופ יטעייסָאס ןעשייקילבָאּפ" עשידיא איד

 ןופ "ליסנוָאק"7 רעד -- 1898 ןופ גנולעטשסיוא-טלעוו איד ןיא גנוגילייהטעב
 .ןעיורפ עשידיא

 גנורעדנאװנייאךעסַאמ עטשרע איד ְךָאנ רהֶאי ןהעצ איוו רעגינעוו ןיא

 טרָאס ַא ןעדנירג וצ ךוזרעפ רעטשרע רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,דנַאלסור ןופ

 -עמַא איד ןוא עדָאירעּפ עיינ איד ןופ ןעטנַארגימיא איד ןעשיווצ ןָאיצַארעּפָאדָאק

 ערעהירפ איד וצ ןערעהעגנ עכלעוו ןעדיא עטריזינַאקירעמַא רעדָא עשינַאקיר

 ןעטסַאל איד זַא ןעגָאלקעב וצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה עטצעל איד .ןעדָאירעּפ

 -נָאזעב ,עטשרע איד ןופ ןוא ,רעווש וצ ייז רַאפ ןרָאװעג ןענייז תוקדצ איד ןופ

 -עטניא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעטנַארגימיא עטנעגילעטניא רהעמ איד ןופ סרעד

 ַא ןערעה טזָאלענ ןַאד ןיוש ךיז טָאה ןעטייהנעגנעלעגנַא עשידיא ןיא טריסער

 טיײקכילטרַאװטנַארעּפ איד ןופ ל?ייהט ַא רַאפ ןוא גנונעקרענַא רַאפ גנורעדָאפ

 ,ןעטנעמעלע ייווצ איד זַא עירָאעהט איד .עדניימענ רעד ןופ טײברַא איד ןיא

 ,עשיסור איד ןוא עשטייד איד סלַא טנעכייצעב ךילנהעוועג ןערעוו עכלעוו

 עטצעל איד זַא ןוא ,ערעדנַא איד וצ ענייא רעטנעהענ ןערעוו טכַארבעג ןעזומ

 ןופ עדניימעג עשידיא עצנַאנ איד ןופ טפַאשרעה איד ןעמהענרעביא ןעזומ

 איד ןופ ןעמונענרעביא סע ןעבָאה ןעשטייד איד איוו עדַארג ,עטשרע איד

 איד ןופ ענייא רעטציא איוו ױזַא ןעווענ ךיוא סלָאמַאד ןיוש זיא ,םידרפס

 רעטערטרעפ איד סלַא ךיז ןעטכַארטעב סָאװ איד ןופ ןעירָאעהט עטבעילעב

 עירָאעהט עזעיד ןופ לייהט ַא ןעדנעוו-וצנָא ךוזרעפ רעד .ןעטנַארגימיא איד ןופ

 טייוו איוו ןעריבורּפוצסיױא ,טקניידעג ןעבָאה ערעדנַא איוו רעדָא ,קיטקַארּפ ןיא
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 ףלָאװ ןָאמייס .נָאה
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 201 סנַאיללַא עשידיא איד

 -עג ןעזָאלעגסױרַא זיא ףורפיוא ןַא זַא וצרעד טכַארבעג טָאה ,ךילגעמ זיא סָאד

 זיא עכלעוו ,אקירעמַא ןופ סנאיללא עשידיא איד ןופ ןָאשנעװנָאק ַא רַאפ ןרָאװ

 .1891 ראורבעפ ןעט19 םעד איפלעדַאליפ ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז

 טייוו ױזַא ייז ןופ עכנַאמ ,ןעטערטרעפ ןעוועג ןענייז טדעטש ןהעצניינ

 ,דנַאלטרָאּפ ןוא (סקרַאמ דרַאהנרעב ךרוד) עינרָאפילַאק ,ָאקסיצנַארפ ןַאס איוו

 -יולב דוד ךרוד ןעטערטרעפ ןעוועג זיא ןָאטסָאב .(ןעהָאק-סילָאס דוד) ןָאגערָא

 רעטעּפש זיא רעכלעוו ,(1912 .שעג ; 1866 ,דנַאלסור ,ַאדיל ןיא .בעג) ,ןייטש
 ןיא .בעג) ףלָאװ ןָאמייס .רעוהט-ללכ ןוא רעהיצרע רעטסואוועב ַא ןרָאװעג

 ןעדיא איד ןופ רעטערטרעפ רעטנעקרענַא ןַא ,(1848 .קעג ; 1836 ,ןרעייב-ןייהר

 גיצנאוצ .טדָאטש-טּפיוה איד ןופ ןעמוקעג זיא ,ןָאטננישַאוו ןיא דנַאל ןופ

 -עג ךיז ןעבָאה סע עכלעוו רעטנוא ,רָאמיטלַאב ןופ ןעמוקעג ןענייז ןעטַאגעלעד

 סקעז טקישעג טָאה ָאנַאקיש  .סיזנעגָאטרַאה .ה .ב ןוא ףרָאד ?עוימעס ןענופ

 ןיא .בעג) ,ףָאקטָאלָאז ןָאעל ןוא ןָאסידַאק .ּפ טרעבלַא .רד רעטנורַאד ,עטייל

 וינ ןופ ןעטַאגעלעד ןעבעיז איד ןעשיווצ .(1887 .קעג ; 1869 םורַא ,אנליוו

 -ּפַאק .ּפ ןוא ווָאקיניײלא יַאלָאקינ ןעטנַארגימיא עשיסור איד ןעוועג ןענייז קרָאי

 -לימ ןיא .בעג) יַאוויל דנַאנידרעפ רענַאקירעמַא רענערָאבעג רעד ןוא ,ןַאל

 רעדעירב ייווצ ןוא רעטָאפ ןייז טימ טָאה רעכלעוו (1849 ,ןיסנַאקסיװ ,יקָאװ

 -לַאהעג רעטעּפש טָאה ןוא ,געירק-רעגריב ןיא עעמרַאךןָאינוי איד ןיא טנעידעג

 עכילטפַאשלעזעגנ ןיא ןוא קרָאי וינ טדָאטש איד ןיא רעטמע ענעדעישרעפ ןעט

 -ענ ךילדנעטשרעפ-טסבלעז זיא להָאצ עטסערג איד .,ןענָאיצַאזינַאנרָא עשידיא

 ךיז ןעבָאה ןעטַאנעלעד ניצפופ-ןוא-רעיפ ערהיא ןעשיווצ ,ַאיפלעדַאליפ ןופ ןעוו

 -ניפרע רעד איוו ,ןעטנעמעלע ערייב ןופ עטייל עטנַאקעבלהָאוװ עלעיפ ןענופעג

 ,ןעהָאק-סילָאס ןָאמָאלַאס .רד ; (1846 ןעמהעב ןיא .בעג) יַאוװיל .ע סיאול רעד

 -ענ טלהעוורע זיא רעכלעוו ,סירעה דרַאהנרעב ; ַאיפלעדַאליפ ןופ רענערָאבעג ַא
 ,דנַאלסור ,גושטנעמערק ןיא .בעג) ,קַאוװיּפס םייח .רד ןוא ,ירעטערקעס סלַא ןרָאװ

 עגילייווטייצ איד ןופ רעדנעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו (1882 .קעג ; 1

 .ןָאיצַאזינַאגרָא

 ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןָאיצוטיטסנָאק ַא

 ,רהוימ ןָאמייס ,ּפָארטנַאליפ רעלַאקָאל ַא עכלעוו ןופ ןָאיצַאזינַאגרָא עגידנעטש

 ןרָאװעג טלהעוורע זיא (1895 ,ַאיפלעדַאליפ ןיא .שענ ; 1845 ןרעייב ןיא .בעג)

 -ערקעס ,סיררעה דרַאהנרעב ןוא ;רעטסיײמצַאש ,ףלָאװ ןָאמייס ; טנעדיזערּפ

 ןרָאװעג טלהעוורע ןענייז עכלעוו ןערָאטקעריד רעדָא סעיטסָארט איד .ירעט

 רעוהט-ללכ םעד ,קרָאי וינ ןופ רעטערטרעפ סלַא ,טַאהעג ךיז ןעשיווצ ןעבָאה

 רעהיצרע םעד ןוא (1884 ,קרָאי וינ ,ליװטנַאזעלּפ ןיא .בעג) ,סייה .ּפ לעינעד

 -והטנע .(1884 ,דנַאלגנע ,רעטסעשטנַאמ ןיא .בעג) ,רעניצּפייל .מ ירנעה .רד

 -ינייארעפ וצ" ןַאלּפ םעד רַאפ טדעטש עכנַאמ ןיא ןרָאװעג טקעוורע זיא םזַאיז
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 עטסנרע איד טימ ןעפּפמעק רעסעב ןענעק וצ קעווצ םעד טימ ןעדיא עלַא ןעג

 ןוא ?...גנורעדנַאװסױא ענעגנואווצעג ךרוד ןעהעטשטנע עכלעוו ןעמעלבָארּפ

 -רעפ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז ןענָאיצַאזינַאגרָא-גייווצ גיסיירד-ןוא-ןייא

 רָאג ןַאלּפ ןעצנַאג םעד ןופ ךיז טָאה סע רעבָא (*.דנַאל ןופ ןעלייהט ענעדעיש

 -לָאמשרעּפ סנַאיללַא עשידיא איד זיא 1892 רַאורבעפ ןיא .ןעזָאלעגסױא טשינ

 דנַאטשוצ םעד ןרעסעברעפ וצ עטימָאק עשינַאקירעמַא" איד טימ ןרָאװעג ןעצ

 קרָאי וינ ןיא ןרָאװענ טריזינַאגרָא זיא עכלעוו "עגנילטכילפ עשיסור איד ןופ

 -רֶא עדייב .סנַאיללַא איד ןופ טייקגיטעהט איד ןייז וצ לטבמ קעווצ םעד טימ

 הטרעוו רעשירָאטסיה רעד ןוא ,ןרָאװענ ןעסענרעפ דלַאב ןענייז ןעגָאיצַאזינַאג

 רעד ןעוועג זיא איז סָאו םעד ןיא ךילכעז-טּפיוה טהעטשעב סנַאיללַא איד ןופ

 ןרָאװעג טגידעירפעב לייהט םוצ זיא רעכלעוו שנואוו ַא ןופ קורדסיוא רעטשרע

 ןופ גנודנירג איד ךרוד ןפוא רעדנַא ץנַאג ַא ףיוא רעטעּפש רהְאֹי ןהעצפופ טימ

 .עטימָאק עשידיא עשינַאקירעמַא איד

 ,רהָאי ןעבלעז םעד דנַאלסור ןיא ןעננַאפעגנָא ךיז ןעבָאה ןעגנוגלָאפרעפ עיינ

 ןעײרעטכַאלש ןופ םרָאפ עלענָאיצַאסנעס איד ןעמונעגנָא טינ ןעבָאה עכלעוו
 ,רהעמ ְךָאנ טינ בוא ,לעיפ ױזַא טקריוועג ןעבָאה עכלעוו רעבָא ,ביור רעדָא

 ןעגנוזייווסיוא עניצרעהמרַאבנוא .דנַאל סָאד ןעזָאלרעּפ וצ ןעדיא ןעגניווצ וצ

 ךילדעירפ טנהָאוװעג ןעבָאה ןעדיא עכלעוו ןיא רעפרעד ןופ ןוא ַאװקסָאמ ןופ

 ןערהָאפוצסױרַא דנעזיוט עגילדנהעצ ןעגנואווצעג ןעבָאה ,םינכש ערעייז טימ

 -רעפ טַאהעגנ ןַאד ןיוש ןעבָאה ייז ןופ עלעיפ איוו ױזַא ןוא ,דנַאלסיוא ןיא

 ייז זַא ךילריטַאנ ןעוועג סע זיא סטייטס דעטיינוי ןיא עדניירפ ןוא עטדנַאװ

 -נינ ןעוועג רעדעיװ ןענייז ןעגנוגנידעב איד .טלעוו עיינ איד וצ ןעדנעוו ךיז ןעלָאז

 סָאװ גנורעדנאוונייא עניימענלַא ןופ םָארטש רעד .םימעט עכילטע בעילוצ גיטס

 -נָא טָאה 1886 ןיא 384,203 ףיוא 1889 ןיא 788,992 ןופ ןעלַאפעגּפָארַא זיא

 ףױרַא זיא ,1890 ןיא 489,302 טכייררע טָאה ןוא ןענייטש וצ קירוצ ןעביוהעג

 סָאװ רהָאי םעד ןיז .1892 ןיא 623,084 ףיוא ןוא 1891 ןיא 860,319 ףיוא

 ןייא ךיז ןיא ןיוש טסילש רעכלעוו ,1893 ינוי ןעט30 םעד טנידנעעג ךיז טָאה

 ןיא ןעגנַאפעגנָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעטייצ עטכעלש איד ןופ טַאנָאמ עכילטע

 ןעוועג ץלַא ךָאנ ןעטנַארגנימיא ?להָאצ איד זיא ,רהָאי םענעי ןופ גנילהירפ םעד

 סע ןעוו ,טַאנָאמ ףלעווצ עדנעגלַאפ איד ןיא טשרע .,802,917 איוו ךיוה ױזַא

 רעטנורַא זיא ןָאיצַארנימיא ןעוו ,1899 ןיא ןוא 814,467 רונ ןעמוקעג ןענייז

 איוו ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה ,1879 טייז טקנוּפ רעטסגנירדעינ רעד ,279,948 וצ

 .רעהַא ןערהָאפ ןופ עטייל ןעטלַאהעגּפָא טָאה 1899 ןופ קינַאּפ רעד טייוו

 ױטיטסנַאק איד" ךיוא ןוא ,142 עטייז ,"ַאיפלעדַאליפ ןופ ןעדיא איד" ,סיַארָאמ העז (+

 .1801 ַאיפלעדַאליפ "*ַאקירעמַא ןופ סנַאיללַא עשידיא איד ןופ ןָאיצ
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 איד ןיא טירשרָאפ טכַאמעג ןעבָאה ןײמענלַא ןיא ןעדיא איד סָאװ רעסיוא

 רעפּפָא איד ןעפלעה וצ גיהעפ רעסעב ןעוועג ןענייז ןוא ,1881 ךָאנ רהֶאי ןהעצ

 ךיוא ןעבָאה ןוא טייקרַאטש ענעגייא רעייז טקעדטנע ןעבָאה ייז לייוו 1891 ןופ

 גידריווקרעמ ןעסַאּפוצ ךיז ןעק טנעמעלע רעיינ רעד זַא גנורהַאפרע ןופ טנרעלעג

 טָאה עכלעוו טפַארק עיינ ַא ןעמוקעגוצ ךיוא זיא ; ןעדנעטשמוא עיינ וצ לענש

 וצ ענעמוקעג-יינ איד ןופ ?ייהט ַא ןעפלעה ןופ טײברַא איד ןיא טקריוועגטימ

 -יא רעסיורג רעד טייקניגנייהבַאנוא וצ ןוא טײברַא וצ געוװ רעייז ןעניפעג

 ; 1881 ,ןרעייב ,ןעכנימ ןיא .בעג) ,שריה עד סירָאמ ןָארַאב ּפָארטנַאליפ רעשיד

 סקַאוװדוצ םעיינ םעד רַאפ טייצ עצרוק ַא טימ טָאה ,(1896 ,ןרַאגנוא ןיא .שעג

 ,דנָאפ שריה עד ןָארַאב םעד טעטפיטשעג דנַאלסור ןופ גנורעדנַאוװנייא איד ןופ

 ןעטנַארגימיא עשידיא עסיוועג ןופ ענַאל איד ןערעסעברעפ וצ קעווצ םעד טימ

 ןעבעגעג הלחתכל טָאה רע ןעכלעוו ףיוא ,דנָאפ רעד .סטייטס דעטיינוי ןיא

 טנעהַאנ טימ ןרָאװעג טרעסערגרעפ רעטעּפש זיא רעכלעוו ןוא/) 0

 טייטס ןופ ץעזעג איד רעטנוא ןרָאװעג טרירָאּפרָאקניא זיא ,(ןָאילימ ַא ךָאנ ןופ

 רעדָא סעיטסָארט עדנענלָאפ איד טימ ,1891 רַאורבעפ ןעט12 םעד קרָאי וינ

 -קנַארפ ןיא .בעג) ,ףיש .ה בָאקיישד ; טנעדיזערּפ ,סקַאזייא .ס .מ : ןערָאטַארוק

 -לעוו) ןַאמדלָאג סוילוי .רד ; רעטסיײמצַאש ,(1869 .קעג ; 1847 ,ןיַאמ-םַא-טרופ

 ערעדנַא איד .רעטערקעס-ןערהע (טנעדיזערּפ רעד ןרָאוװעג רעטעּפש זיא רעכ

 ,(1880 .קעג ;1835 ןרעייב ןיא .בעג) ,סייר ירנעה : ןעוועג ןענייז סעיטסָארט

 ורביה דעטיינוי איד ןופ טנעדיזערּפ ןערהָאי עלעיפ ןעוועג רעטעּפש זיא רעכלעוו

 .בעג) סיורטש .ס רַאקסָא ןוא ןַאמּפָאה .ה סמיישד ; קרָאי וינ ןופ סיטירַאשט

 .בעג) ,רעגרעבצלוז רעיימ ןוא ,קרָאי וינ ןופ (1884 .קעג ; 1890 דנַאלשטייד ןיא

 .בעג) ,גרובנעקַאה .ב םַאיליװ ןוא ,(1848 .קעג ; 1843 ,ןעדַאב ,םייהסעדליה ןיא

 ןיא .בעג) ,סנָאמָאלַאס .ס סופלָאדַא .ַאיפלעדַאליפ ןופ (18837 ַאיפלעדַאליפ ןיא

 -עג רעטשרע רעד ןעוועג זיא (1910 ןָאטגנישַאו ןיא .שעג ;1820 קרָאי וינ

 -ערּפ ,ןימעשדנעב .ס ןישדוי : ןענייז סעיטסָארט עניטציא איד .טנעגַא-לַארענ
 ; רעטסיימצַאש ,םייהנענוג יררָאמ ; טנעדיזערּפ-עציװ ,ףיש .ה בָאקיישד ; טנעדיז

 ,סוקלע .שד םרבא ,רושדיב ןעהטיינ ; רעטערקעס-ןערהע ,רעלהָאק .שד סקַאמ

 רעיימ ;קרָאי וינ ןופ עלַא ,םיובנעזָאר .שד .ס ,טרעבגעיז סיאול ,סייר ירנעה

 .5 .ה  .ַאוֿפלעדַאליפ ןופ רעשיילפ ,ס'.ם ןוא ;נרובנעקאה .ב גת( ,רענרערציו

 ,טנעגַא לַארענעג סלַא סנָאמָאלַאס .ס .א ןופ רעגלָאפכָאנ רעד זיא שטיווָאסבַאס

 ןופ עמהַאננייא עכילרהעי ַא טָאה רעכלעוו ,דנָאפ םעד ןופ סעיטסָארט איד

 וצ עפליה עכילקילבנעגיוא ןעבעגעג גנַאפנָא ןיא ןעבָאה 9125,000 רהעפעגנוא

 וצ ןרָאװעג טנרעלעגסיוא ןענייז ?ייהט ַא ;ןעטנַארגימיא עטלעגנָאװרעּפ איד

 ,טייברַא-רעדיילק ייב סרעדנָאזעב ,ןעגנוניטפעשעב ענעדעישרעפ ייב ןעטייברַא

 עצרוק ַא ןיא לעטימסנעבעל רעייז ןענעידרעפ וצ רעטכייל ןייז ייז לָאז סע ידכ
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 -ַאשט ורביה דעטיינוי איד ךרוד הקדצ ענייז טלייהטעג טָאה דנָאפ רעד .טייצ

 ןעמוס עכילרהעי עסיוועג ךיוא רעטציא ךָאנ טיג רע ןוא ,קרָאי וינ ןופ סיטיר

 ןופ .ןעטנַארגימיא ןעפלעה וצ זיא עבַאגפױא-טּפיױה רעייז סָאװ ןעטלַאטשנַא וצ

 -יײזינָאלָאק שיאושד" איד ןופ עציטש ןיילא דנָאפ רעד טגעירק טייז ןערעדנַא

 ןעסיורג ַא ןעזָאלעג טָאה שריה ןָארַאב עכלעוו וצ ,א"קי) "ןעשייאיסָאסַא ןעש
 ןעשידיא ןעד ךרוד טוהט רע סָאװ טײברַא איד ןיא (ןעגעמרעפ ןייז ןופ לייהט

 ךרוד ןוא טיײברַא-דרע ןעניהטומרע וצ ןייארעפ עירטסודניא ןוא רוטלוקירגַא

 ןערהָאפסױרַא רעטײברַא ןעפלעה וצ "סיפא ?עוואומיר לעירטסָאדניא" םעד

 ןענייז ןעטפַאשרעּפרעק עטצעל עדייב) ,ןעדנעגעג עטרעקלעפעב-טכידעג איד ןופ
 -נייא עטרעסערגרעפ איד ןופ קורד רעד ןעוו .(1900 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא

 ןעביוהעגנָא סעיטסָארט איד ןעבָאה ,ןעזָאלעגכָאנ לעסיב ַא טָאה גנורעדנַאװ

 -ָאק ןופ ןוא גנוהיצרע ןופ רענעלּפ ערעייז ןערהיפוצכרוד ןוא ןעטייברַאוצסיױא

 עשינכעט ןופ סמרָאפ ענעדעישרעפ איד טימ סעטוג לעיפ גידנעוהט ,ןָאיצַאזינָאל

 טעדנירגעג ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא ; טכיררעטנוא עשירַאטנעמעלע ןוא

 -ַאק ןעגירעהירפ ַא ןיא ןרָאװעג טנַאמרעד ןענייז עכלעוו סעינָאלָאק איד ןרָאװעג

 -יווש עלעיפ איד בעילוצ ?ענש ױזַא טינ זיא טירשרָאפ רעד עכלעוו ייב ,לעטיּפ

 .רענעלּפ עכלעזַא ןופ גנורהיפכרוד .איד ןופ געוו ןיא ןעגעיל סָאװ ןעטייקגיר

 וצ טעטיירעברַאפ רעסעב ןעוועג טימרעד ןענייז ַאקירעמַא ןופ ןעדיא איד

 -צעל םעד ןופ גנַאפנָא ןיא ןעטנַארגימיא עשידיא ?הָאצ עסיורג ַא ןעגנַאפּפמע

 טימ ןעוועג ןענייז ייז איוו ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ גילדנהעצ-רהָאי ןעט

 ערענעלק ַא ןענופעג לָאמ סעזעיד ךיוא ךיז ןעבָאה סע .רעהירפ רהָאי ןהעצ
 ןענייז סָאװ עטייל איד ןעשיווצ עזָאלפליה טנעצָארּפ רערענעלק ַא ןוא ?להָאצ

 -רָאד ןעבָאה סָאװ איד ?ייוו ,דנַאלסור ןופ רעהַא ןעמוק וצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג

 -רעשט" איד בלַאהרעסיוא ,דנַאל ןופ ןעלייהט עכילרעניא איד ןיא טבעלעג ןעט

 -עג ןענייז ,ןעננוזייווסיוא איד טינ ןעוו ןעבעילבעג ןעטרָאד ןעטלָאװ ןוא ,"ַאט

 ןעוועג רעבירעד ןענייז ןוא ,עטייל עכיירגנלָאפרע ןוא עניטעהט סנעטסיימ ןעוו
 -נואווצעג ןערעוו עכלעוו עטייל איד איוו ןענרָאזרעּפ וצ ןיילא ךיז גיהעפ רעסעב

 -עב ןייק ןעבָאה ייז לייוו רעדָא םערָא ןענייז ייז ?ייוו ןרעדנַאװדוצ-סיוא ןעג
 ןיא איוו עדניירפ ןוא םיבורק ןענופעג ָאד ןעבָאה רהעמ עלעיפ .גנוניטפעש

 -עסערג ַא ךיוא זיא ןעזעוועג ָאד ןיוש ןענייז סָאװ איד ןעשיווצ ןוא 1881--2
 -ייצ ערעהירפ ןיא איוו ענעמוקענ-יינ איד ןעפלעה וצ גיהעפ ןעוועג ?ייהט רער

 -ַאלס איד ןופ גנורעדנַאװנייא עשידיא איד טָאה טייקכילקריוו רעד ןיא .ןעט

 ןעכלעוו רעטקַארַאכ ןעלַאמרָאנ םעד ןעמונעגנָא םעדכָאנ דלַאב רעדנעל עשיוו

 -יטנייה ןיא תוחיצר איד ךָאנ ןערהָאי איד ןיא רעסיוא ,סלָאמַאד טייז טָאה איז

 עכילנעזרעּפ רעדָא םיבורק וצ ןעמוק עטייל עטסיימ איד .טרעדנוהרהָאי ןעג

 .געוו רעייז ןעניפענ וצ ןעפלעה וצ ייז גיהעפ ןוא טיירעב ןענייז עכלעוו עדניירפ
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 -נַא רעדָא ןרעטלע ןופ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ טהעטשעב טייהרהעמ עסיורג ַא

 ?ייוו ןוא ייז ךָאנ טקישעג טָאה ןעמ לייוו ןעמוק עכלעוו םיבורק עטנעהָאנ ערעד

 איד טציזעב רעכלעוו עילימַאפ ןופ דעילנטימ רעד רעדָא רעבעג-טיורב רעייז

 רעייז טננַאלרעפ ןוא טרילבַאטע רעהירפ ָאד ןיוש ךיז טָאה עיגרענע עטסיימ

 רַאפ ןעגרָאז ןענעק ןעצרוק ןיא ןעלעוו ייז זַא רעכיז טלהיפ רעדָא טייהנעזעונַא

 וצ ואוו טינ טָאה רעכלעוו טנַארגימיא רעשידיא רעזָאלפליה רעד ןיילא ךיז

 ןוא ,ןעטלעז ץנַאג רעטציא זיא ,רעהַא טמוק רע ןעוו ןָאהט וצ סָאװ ןוא ןהעג

 .רהָאי גיצנַאװצ עטצעל איד רַאפ ןעטלעז ןעוועג ןיוש זיא

 -נָא רעייז ךָאנ ךיילנ עפליה ןעפרַאד עכלעוו ןעטנַארגימיא עיינ להָאצ איד

 -נַאװנייא עשידיא עצנַאג איד ןופ ןָאיצקַארפ עניילק ַאזַא ןרָאװעג זיא ןעמוק

 .איד ןופ לַאזקיש םעד ןיא עסערעטניא ןַא ןעמהענ עכלעוו עטייל איד זַא ,גנורעד

 טלָאװ סע זַא גנוניימ רעייז ןעקירדוצסיוא ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה ןעסַאמ עשיריא

 ןעזָאל ןעצנַאג ןיא לָאז טייקגניטעהטלהָאװ עטריזינַאגרָא זַא רעכיילג ןעוועג רשפא

 ןעכָארּפשעגסיױא גנוניימ עזעיד זיא גנַאפנָא ןיא .ןעטנַארגימיא איד ןעדעירפוצ

 ןופ ןעגנולמַאזרעפ ףיוא רעדָא עסערּפ עשידיא איד ןיא רונ סנעטסיימ ןרָאװעג

 ערעטייוו ַא ןעמוקעג רונ טינ זיא טייצ רעד טימ רעבָא .עטרעדנַאוװעגנייא

 עזָאלפליה ןופ ?הָאצ איד ןוא ןעדיא ןופ ענַאל עניימעגלַא איד ןיא גנורעסעברעפ

 -יא םעד ןופ עמיטש איד ןרעדנָאז ; רענעלק ךָאנ ןרָאװעג זיא ןעטנַארגימיא

 -עגנַא איד ןיא טכַאמ רהעמ ןעבָאה וצ ןעביוהעגנָא ךיוא טָאה רענריב-טנַארנימ

 ןהעזוצנייא ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ .עדניימענ עשידיא איד ןופ ןעטייהנעגעל

 -נייא איד ןופ הטיונ איד עכלעוו ןיא ןעפורפיוא ןעזָאלסױרַא ןופ טייהמוד איד

 -עננָא איד ןופ ?הֶָאצ עסיורג ַא ;ןרָאװעג ןעבעירטרעביא זיא עטרעדנַאװעג

 -קעריד איד ןופ עכנַאמ רַאגָאז ןוא ,ןעטלַאטשנַא עגיטעהטלהָאװ איד ןופ עטלעטש

 -עמור רעדָא רענַאיצילַאנ רעדָא עשיסור ןעוועג רעטציא ןיוש ןענייז ,ןערָאט

 -יא עזעיד סָאװ סָאד טימ טפַאשטנַאקעב ערעטנעהענ ַא טימ ,ןעדיא עשינ

 איד ןופ ?ייהט רעשביה ַא .טינ ןעפרַאד ייז סָאװ ןוא ןעפרַאד ןעטנַארגימ

 -םיוא רהעמ טימ ןרָאװעגנ ןעבענעג זיא סָאװ עפליה טימ טייהנעדעירפוצנוא

 איד רעטנוא ןרָאװעג טגיטייזעב רעטציא זיא ,גיטיינ ןעוועג זיא סע איוו ןעהעז

 רַאפ דנורג רעד ןרָאװעג טעטיירעברָאפ זיא סע ןוא ,ןעגנוגנידעב עטרעדנערעפ

 .עדניימעג עשידיא עסיורג איד ןופ ןעטנעמעלע עלַא ןעשיווצ גנוקריווטימ

 רעשידיא-שינַאקירעמַא רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -ַאמ ןערהאוועבפיוא ןוא ןעלמַאז וצ קעווצ םעד טימ ,ןייארעפ רעשירָאטסיה

 .ַאקירעמַא ןיא ןעדיא ןופ עטכישעג איד טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ל?ַאירעט

 רעדעיוו ןענייז ןעטייצ איד זַא זייוועב ַא סלַא ןערעוו ןעמונעג ךיוא ןעק סָאד

 זיא ןייארעפ רעד  .רענַאל ןעשידיא ןיא לַאמרָאנ סלַא ןרָאװעג טעטכַארטעב

 ,טנעריזערּפ סלַא סיורטש .ס רַאקסָא טימ ,1892 ינוי ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא
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 -קעס סלַא (18608 ,וַאסנַאקרַא ,ןערויב ןעוו ןיא .בעג) ,רעלדַא סורייס .רד ןוא

 .מ טרעבלַא ןוא טנעדיזערּפ (1899 טייז) רעטציא זיא רעטצעל רעד .ירעטער

 רעד .סירעטערקעס ןענייז דלַאװנעדעירפ טרעברעה .רד ןוא גרעבנעדעירפ

 ענייז ןופ עדנעב עכילרהעי גיצנַאװצ ןעבעגעגסױרַא רעטציא זיב טָאה ןייארעפ

 -מַאז ערַאבצעשנוא ןַא ןעדליב עכלעוו ,ןענָאיצַאקילבוּפ רעדָא "סנעשייקילבָאּפ"

 טצינעג זיא סעלעיפ עכלעוו ןופ ,דנַאטשנענענ םעד רעביא לַאירעטַאמ ןופ גנול

 -ערקעס עדייב ןוא טנעדיזערּפ רעד .קרעוו סעזעיד ןעגיטרעפרעפ ןיא ןרָאװעג
 עטמַאעב איד ןופ עכנַאמ ןוא ,רענהיה ןָאעל ,רָאטַארוק רעד ךיוא איוו ,ערעט

 .ה .שד דרַאשטיר רָאסעּפָארּפ איו ,הטַאר-וװיטוקעזקע ןופ רעדעילנטימ ןוא

 ,רעדנַאללָאה .ה בָאקיישד רָאסעּפָארּפ ,טעטיזרעווינוא ַאיבמָאלָאק ןופ ?ײהטָאג

 -כיוו איד ןעשיווצ ןענייז רעלהָאק .שד סקַאמ ןוא ,(1871 רָאמיטלַאב ןיא .בעג)

 ספארגָאנָאמ ןוא עצעזפיוא ןעגָארטענייב ןעבָאה עכלעוו רעטייברַאטימ עטסגיט

 איד רַאפ עדנעטשנענעג עשיפַארגָאיב ןוא עשירָאטסיה ענעדעישרעפ רעביא

 .ןייארעפ םעד ןופ ןענָאיצַאקילבוּפ

 ןעשירָאטסיה םוצ טפַאשדנַאװרעּפ עסיוועג ַא טימ ןייארעפ רעטייווצ ַא

 -ַאקילבוּפ רעשידיא רעד ,םוקילבוּפ סערעטיירב ַא וצ טרילעּפַא רעכלעוו ,ןייארעפ

 -ניא ;1888 ,איפלעדַאליפ ןיא טריזינַאגרָא) ,ַאקירעמַא ןופ ןייארעפ-סנָאיצ

 ןיא טנענימָארּפ ןערעוו וצ ןעביוהעגנָא ךיוא טָאה (1896 ןעטרָאד טרירָאּפרָאק

 רעדעילגטימ ענייז וצ ןעלייהטרעפ םוצ טכילטנעפערעפ טָאה רע .טייצ רענעי

 רעכיב גיצכעז רהעפעגנוא םוקילבוּפ םענײמענלַא םוצ ףיוקרעפ םוצ ךיוא ןוא

 -ילננע איד איוו ,עכנַאמ עכלעוו ןופ ,עדנעטשנעגעג עניטרַאנעדעישרעפ רעביא

 -נערוי ןיא ןעידוטש" ס'רעטכעש ,עטכישעג עשידיא ס'ץערג ןופ עבַאנסױא עש

 ןעכיוה ַא ןעבָאה ,?יװגנַאז לעַארזיא ןופ ןעננולהעצרע עטשרע איד ןוא "םוהט

 ; 1894 ,ןעגנירַאמגיז-ןרעלָאצנעהַאה ןיא .בעג) ,רעגרעבוינ סירָאפ .הטרעוו

 טמַא םעד ןעטלַאהעג טָאה ןוא טנעדיזערּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא (1884 .קעג

 ןייז ןרָאװענ זיא ,ףלָאװ ןיוודע ,טנעדיזערּפ רעגיטציא רעד זיב ,רהָאי ןהעצרעיפ

 רעד ןיא ןייארעפ ןעזעיד ןופ טסיינ רעדנעטייל רעד .1902 ןיא רענלָאפכָאנ

 -עב רעד ,רענרעבצלוז רעיימ ,עטימָאק-סנָאיצַאקילבוּפ ןייז ןופ רעדנעציזרָאפ

 ןיֵא רעטכיר ַא 1899 טייז זיא רעכלעוו ,דניירפ-רעכיב ןוא רעוהט-ללכ רעטמהיר

 -קעס ,רלָאס עטעירנעה .איפלעדַאליפ ןופ ןעטכירעג ערעכעה איד ןופ ענייא

 -רעביא ןיא טײברַא עכילצינ לעיפ ןָארטענ טָאה עטימָאק רעזעיד ןופ ירעטער

 עכלעוו עקרעוו איד ןופ ?ייהט ןעשביה ַא קורד םוצ ןעטיירעברָאפ ןוא ןעצעז

 .ןעבעגעגסױורַא טָאה ןייארעפ רעד

 טעדנירגעג זיא רעכלעוו טרָאס םעד ןופ רעטירד רעד זיא ןייארעפ רעזעיד

 -שינַאקירעמַא רעד ןעסייהעג טָאה רעכלעוו רעטשרע רעד .ַאקירעמַא ןיא ןרָאװעג
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 309 "ַאװקָאטַאשט" ןוא ןענייארעפ סנָאיצַאקילבוּפ

 רעסעיל קַאזייא ןופ ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא זייארעפ-סנָאיצַאקילבוּפ רעשידיא

 טערנירגעג ןייארעפ-גייווצ ַא ךיוא זיא רהָאי ןעבלעז םעד ןיא ןוא ,1845 ןיא

 עקרעוו ןהעצפופ טכילטנעפערעפ טָאה רע .עינישדריוו ,דנָאמשטיר ןיא ןרָאװעג

 ענייז ןעוו ןעגנַאגעגרעטנוא זיא רע רעבָא ;1849 ןוא רהֶאי םענעי ןעשיווצ

 רעד .1881 ןיא הפירש א ןופ ןרָאװעג טרעטשוצ ןענייז ןעטַאלּפ ןוא רעכיב

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,ןייארעפ-סנָאיצַאקילבוּפ רעשידיא רעד ,רעטייווצ

 רעיימ ,טרַאה .י ןימעשדנעב ,רעגרעבמַאב דלָאּפָאעל ןופ ,1878 ןיא קרָאי וינ

 .ב םַאיליוו ,קרָאי וינ ןופ ערעדנַא ענינייא ןוא ןָאסיררָאמ דרַאוװדע ,ןרעטש

 רעניבַאר איד .ןָאטגנישַאו ןופ ףלָאװ ןָאמיס ןוא ַאיפלעדַאליפ ןופ גרובנעקַאה

 .שעג ; 1828 ,ןעזָאּפ ,ןיבוש ןיא .בעג) ,רעניצלעימ סעזָאמ ,לײהטטָאנ ווַאטסוג

 ורביה ןיא דומלת ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוועג זיא רע ואוו ,1903 ,יטעניסניס ןיא

 -רַאמ ; (טנעדיזערּפ סלַא רעגלָאפכָאנ סע'זייוו ןוא ,1879 טייז שדעלַאק ןָאינוי

 .קעג ; 1830 ןיא .בעג) ,רעגניללע ץירָאמ ןוא ,ַאיפלעדַאליפ ןופ ווָארטסַאי סוק

 איד ןופ ןוא "הרונמ" איד ןופ רעבעגסױרַא ,(1907 קרָאי וינ ןיא .שענ ; 4

 טָאה רע .עטימָאק-סנָאיצַאקילבוּפ ןייז טעדליבעגנ ןעבָאה "סמייט שיאושד"

 .רהָאי ייווצ רונ טריטסיזקע

 ןופ גנוטיירּפשרעפ איד רַאפ" ?יטעייסָאס ַאװקַאטַאשט" עשידיא איד

 -עג רהיא ןופ םוידוטש םעד ןעגעלפּפ ךרוד ןָאינילער עשידיא איד ןופ סינטנעק

 -ענסױרַא ,טכיררעטנוא ןופ ןעסרוק ערעלוּפָאּפ ןעבעג ,רוטַארעטיל ןוא עטכיש

 ,ןעגנולמַאזרעפ עניימעגלַא ןעטלַאה ,ןעזיירק-עזעל ןעדנירג ,ןענָאיצַאקילבוּפ ןעב

 סלַא ןערעוו ןענופעג טייצ וצ טייצ ןופ ןעלעוו עכלעוו ןעלטימ ערעדנַא ךרוד ןוא

 ןופ עדָאירעּפ עיינ עזעיד ןופ טקודָארּפ ַא ךיוא זיא ,"דנעסַאּפ ןוא גידנעווטיונ

 .טלעוו עשידיא-שינַאקירעמַא איד ןיא טייקניטעהט עשירַארעטיל ןוא עניטסייג

 ןיא .בעג) ,ץטיווָאקרעב ירנעה .רד ןופ 1893 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא איז

 ןעשיינערגנָאק איד ןופ רעניבַאר 1892 טייז ; 1857 ,עינעוליסנעּפ ,גרובסטיּפ

 איז .רעלצנַאק רהיא רעטציא ךָאנ זיא רעכלעוו (ַאיפלעדַאליפ ןופ םולש ףדור

 .רעדעילגטימ דנעזיוט יירד םורַא טָאה

 ָאנַאקיש ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעגנּפָא זיא עכלעוו גנולעטשסיוא-טלעוו איד

 עזעיד ןיא ןעגילייהטעב וצ ךיז טייהנעגעלעג ַא ןעדיא איד ןעבעגעג טָאה 1898 ןיא

 סָאװ ןוא ןָאהטעג ןעבָאה ייז סָאװ .םינפוא ענעדעישרעפ ףיוא גנוריסַאּפ עסיורג

 ןעטנַאקירבַאפ ,רענעמ-סטפַאשנעסיװ ,רעלטסניק סלַא טלעטשעגסיוא ןעבָאה ייז

 עכלעוו קרעוו סעזעיד ןופ דנַאטשנעגעג םעד וצ טינ טרעהעג ,עטיילפיוק ןוא

 ןעבָאה ייז רעבָא .ןעטייהנעגנעלעגנַא עשידיא טימ סנעטסיימ ךיז טגיטפעשעב

 סָאװ ןענָאיגילעד ןופ טנעמַאילרַאּפ-טלעװ םעד ןיא ןעדיא סלַא טגילייהטעב ךיז

 -עב איד ןעשיוצ .טייצ רענעי ןיא ָאגַאקיש ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעגּפָא זיא

 זיא טנעמאילרַאּפ רעד עכלעוו ןופ ןענָאיגילער עגיצנייא ןופ ןעסערגנָאק ערעדנוז
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 ,ןעיורפ עשידיא ןופ סערגנָאק ַא ןעוועג ךיוא זיא ,טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג

 -נָאק רעזעיד .ןרָאװעגנ ןעטלַאהענ ןעוו זיא סָאװ טרָאס םעד ןופ רעטשרע רעד

 רעדָא הטַאר ןעלַאנָאיצַאנ םעד ןופ גנודנירג איד עגלָאפ סלַא טַאהעג טָאה סערג

 גנונניירטשנא עטנינייארעפ ןערעדרעפעב וצ" ןעיורפ עשידיא ןופ "ליסנוָאק"

 ךרוד ;ןערידוטש םוצ ןעלטימ ןענרָאזרעפ ךרוד םוהטנעדוי ןופ ןעטסנוג וצ

 -יא ןעשיווצ ןעננוהיצעב ערעטנעהענ ןעגניירב וצ גנוגינייארעפ עשינַאגרָא ןַא

 -עב רַאפ ןוא ןעקנַאדעג ןופ שיוטסיוא ןַא רַאפ ןעלטימ ןעפַאש וצ ; ןעיורפ עשיד

 וצ ;ןעסערעטניא ענײמעגלַא איד רַאפ ןעטייברַא וצ ןוא ןעננודניברעפ ערעס

 עיּפָארהטנַאליפ ,ןָאיגילער ךרוד גנורעסעברעפ עלַאיצָאס רַאפ ןעמַאזוצ ןעטייברַא

 איד עכלעוו ןופ ,ןעקירעמַא עידייס ןוא ןָאמָאלַאס .שד הַאננַאה ".גנוהיצרע ןוא

 ,סערגנָאק ןופ ירעטערקעס ערעדנַא איד ןוא עדנעציזרַאפ ןעוועג זיא עטשרע

 1896 ןיא  .?יסנוָאק ןיא רעטמע עבלעז איד רַאפ ןרָאװעג טלהעוורע ןענייז

 לָאז ןעמ ,ןעמָאנ םעד ןופ ןרָאװעג ןעמונענּפָארַא "לַאנָאיצַאנ" טרָאוװ סָאד זיא

 איד ְךָאנ טלַאה ןעקירעמַא סימ .עדענעק ןופ ןעגנולײהטּפָא ןעמהענניירא ןענעק

 -יזערּפ סלַא ןָאמָאלַאס .סרמ ןופ ןירעגלָאפכָאנ איד ; ירעטערקעס ןופ עלעטש

 .דנעלייא דוָאהר ,סנעדיװָארּפ ןופ ,שימ .ל? ןָאירַאמ .סרמ זיא טנעד
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 .מייקגיטעהט עשירַארעטיל עיינ איד ןוא גנוגעוועב-רעטיײברַא איד

 -רַא איד ןופ עטכושעג איד רַאפ רעפיצ ןוא ןעטקַאפ ןעגעירק וצ טייקגיריווש איד

 ס'סנָאממַאק .ר ןהאשד -- ןעטנַארגימיא עשידיא ןןעשיווצ גנוגעוועב-רעטייב
 עכלעוו ןיא עעמרַא ןַא -- ןָאינוי-רעטייברַא ןעשידיא ַא ןופ גנוריזירעטקַארַאכ
 -- עבלעז איד ןעביילב רערהיפ איד ןוא גידנעטש ךיז ןעטייב רעגניײהנַא איד

 -היפ איד -- עסערּפ עלַאקידַאר איד ןופ עלָארטנַאק איד רעטנוא גנוגעוועב איד

 וא עסערּפ איד ןעריזירַאלוּפָאּפ ייז -- ןעטַארעטיל ןוא ןעטסילַאנרושז סלַא רער

 איד -- רעבעג-םיטש רעד -- קיטילָאּפ עשירַאטנעמעלע ןופ רערהעל איד ןענויז

 ילעב איד ןופ תורצ איד -- ןעטפירשטייצ עשיאערבעה-יינ איד -- ןעטפעה
 .שדוק ןושל

 ןעכירטש-טּפיוה איד ללכ ךרדב וליפא ןעבעג וצ רעווש רעייהעגנוא זיא סע

 -יינוי ןיא ןעדיא עטרעדנאוװעגנייא איד ןעשיווצ גנונעוועב-רעטייברַא איד ןופ

 -ּפיוהעב איד ,ןעבעירטרעביא ןענייז רעפיצ עטסיימ איד לייוו ,סטייטס דעט

 ןליפא טייקנימיטשנייא ןעניפעג וצ רעווש זיא סע ןוא ,גיסעלרעפוצ שיינ ןעגנוט

 ,ַאקירעמַא ןיא דיא רעשיסור רעד  .ננונעוועב איד ןופ עדניירפ איד ןעשיווצ

 -נַאנַאפ טנרעלענסיוא טינ ךָאנ ךיז טָאה םייה רעד ןיא ןיילא סור רעד איוו ױזַא

 זיא ןָאיצַאזינַאנרָא-רעטײברַא ןייז ; קיטילָאּפ ןופ םזינָאינוי-דיירט ןעדיישוצרעד

 ןוא סרָאטַאטיגַא עשיטסילַאיצַאס ןופ טעטלַאוװרעּפ ןוא טריזינַאנרָא רעדעווטנע

 עכילדנענוא איד ךרוד גינעווניא ןופ ןעטלָאּפשוצ ףוס םוצ טרעוװ ןוא רעקיטילָאּפ

 -רַאּפ עשיטסילַאיצַאס איד ןופ ןעגנולײהטבַא ענעדעישרעפ איד ןעשיווצ תומחלמ

 רהיא ןופ עירענישַאמ איד ןוא שיטסילַאיצָאס טינ זיא איז ביוא רעדָא ; ייט

 רעדָא ,ײטרַאּפ איד ןופ ןעצונ םעד רַאפ ןערעוו טצונעב טינ ןעק ןָאיצַאזינַאנרָא

 טפָא ןוא טפּפמעקעב איז טרעוו ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס איד ןופ ענייא ןופ

 טמוק ױזַא .גנוגיסעלכאנרעפ ךרוד רעדָא ,טפַאשרענגעג ענעפָא ךרוד טריניאור

 טסייה סָאד ,שידיא לעיצעּפש זיא ןָאינוי-רעטײברַא ןַא איוו גנַאל ױזַא סָאד סע

 סָאװ טימרעד ןָאינוי ןעשינַאקירעמַא ןַא ןופ ךיז טעדיישרעטנוא רע יו גנַאל ױזַא

 עניימעגלַא איד ןיא טריסערעטניארעפ רהעמ זיא ןוא שיטילָאּפ רהעמ זיא רע

 להָאצ עניילק איד .רעכיזנוא ץנעטסיזקע ןייז זיא ,לַאטיּפַאק ןעגעג המחלמ
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 ןעטנארגימיא עשידיא ךילסילשסיוא ןענייז רעדעילגטימ ערעייז סָאװ סנָאינוי

 וצ רעדעילנטימ ערעייז ןעביולרע עכלעוו ,סנָאינוי-דיירט עגנערטש ןענייז ןוא

 -רעפ ךילנהעוועג ןענייז ,ןעגנוגיינ רעדָא ןעטכיזנַא עשיטילָאּפ ענעגייא ןעבָאה

 -עג ייז ןוא ,ןעטפַאשרעּפרעק-רעטייברַא עלַארטנעצ עשינַאקירעמַא טימ ןעדנוב

 ןופ גנוגעוװועב-רעטייברַא עניימענלַא איד ןופ עטכישעג איד וצ רעכיג ןערעה

 ,רעדנוזעב ןעדיא טימ ךיז טניטפעשעב סעכלעוו קרעוו ַא וצ איוו דנַאל

 ןוא ,ןעכלעזַא סלַא רעטײברַא ןעשידיא םעד ןופ םזילַאקידַאר רעד רעבָא

 ,ףיוא טלַאה ןוא ןײרַא טערט רע ןעכלעוו ןיא ןָאינוי םעד ןופ םזילַאקידַאר רעד

 איוו ןוא ןיימענלַא ןיא רעטײברַא ןעשידיא םעד ןופ םזילַאקידַאר רעד איוו זיא

 רעכלעוו גוצ רעדנעהעגרעביארָאפ ַא : רעזייה-טנעמענעט איד ןיא גנונהָאװ ןייז

 םעד דנַאנַא ךָאנ ןעמהענרעפ ענעמוקעגנָא-יינ לייוו רונ גידנעטש סיוא טהעז

 עגַאל עגיטסייג ןוא עלעירעטַאמ רעייז ?ייוו סױרַא ןעטערט סָאװ איד ןופ ץַאלּפ

 ,(1899 .קענ ; 1860 ,ַאנליוװ ןיא .בעג) ץיוורוה .א קַאזייא .טרעסעברעפ ךיז טָאה

 וצ ךוזרעפ םעד טכַאמעג טָאה רע ןעוו ,רעקיטסיטַאטס ןוא טסימָאנָאקע רעד

 ,דנַאל ןיא ָאד גנונעװעב-רעטייברַא עשידיא איד רעביא קילברעביא ןַא ןעבעג

 -ַאכ עדנעגלָאפ איד ןעריטיצ וצ איוו געוו ןערעסעב ןייק ןענופעג טשינ טָאה

 םעד רעביא טסילַאיצעּפש ןעטנעקרענַא ןַא ןופ רעדעפ איד ןופ גנוריזירעטקַאר

 : דנַאטשנעגעג

 רעלדנעה ַא ןופ רהעמ ויא ןָאיצַאינַאגרָא-רעטייברַא ןַא ןופ ףירגעב ס'ןעדיא םעד

 -רַא עשידיא איד ןעשיווצ עכיורבסימ רָאפ ןעמוק סע ןעוו .רעטייברַא ןַא ןופ איוו

 ןעגיזעיר ןיא ןעמַאזוצ עלַא ייז ןעמוק ,רעדיילק ןופ ןָאיצַאקירבַאפ איד ןיא רעטייב

 איד ןופ טנעצַארּפ 99 ןיירא 6 ויז .קיירטס ַא ןָא ךיילג ןעגנַאפ ןוא ןַאינוי

 לָאז ןעמ ןערעדָאפ ייז .ןעסָאלשטנע ןוא שיגרענע ןענייז ויז .גנוגיטפעשעב עצנַאג
 איד .ןערעוו טיירפעב גידנעטשלָאפ םהיא ןופ ןוא ךיורבפימ ןעצנַאג םעד ןעגיטייזעב

 םוַאיזוהטּפע טימ טכַאמעג טרעוו איז ןוא ,גימיטשנייא רעמיא טעמכ זיא גנורעדָאפ

 ייז ןעוו וליפא לָאמטפָא ,טייצ עגנַאל ַא ןעקיירטס ןעביילב ייז .טייקרעטיב טימ ןוא

 עלעיפ ייז ייב ןעמ טניפעג קיירטס ַא ןופ טייצ רעד ןיא .לעיפ רהעז ייברעד ןעדייל
 ךָאד ,הטיונ ןעדייל ןעילימַאפ ערעייז ןוא ןעבעל וצ ןענַאו ןופ טינ ןעבָאה עכלעו

 -סגנולמַאזרעפ ערעייז ןיא ןוא ןעסַאג איד ןיא ןערעלקרע ןוא טסעפ ךיז ייז ןעטלַאה

 רעבָא .זיירּפ ןעדעי םוא ןערעוװו ןענואוועג זומ ףּכמַאק רעסיורג רעד זַא ,רעצעלּפ

 ,ייז ןעגעג רעדָא ןעטסנֹוג ערעייז וצ ,טגידנעעג זיא קיירטס רעד איוו לענש יוזַא

 זוא סָאד ןוא ,ןָאהטעגפיוא ןעבָאה ויז סָאװ טייברַא איד טימ ןעדעירפוצ ייז ןענייז

 ןעצונ ןעשיטקַארּפ םעד ןייא טינ ןעהעז ייז לייוו ,ןָאינוי ןופ עדנע סָאד ךילנהעוועג

 -רעדעילגטימ איד זיא רעבירעד .ןעפּפמעק וצ סָאוװ רַאפ ָאטינ זיא סע ןעוו ןָאינוי ַא ןופ
 ירעטערקעס ןופ רעכיב איד .סיוועגנוא ןעצנַאג ןיא ןָאינוי ןעשידיא ַא ןופ להָאצ

 ונעזיוט ףניפ איוו רעגינעוו ןוא ,טַאנָאמ ןייא ןיא רעדעילגטימ 00,000 ןעזייוו ןענעק
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 דנעזיוט גידנעטש טָאה גייווצ רעלַאקָאל ַא זַא ךיז טכַאמ סע ביוא .רעטעּפש טַאנָאמ יירד
 ךילניישרהַאוו זיא ,רע עי עדנעלהָאצ ךילקריוו ןענייז ייז ביוא ןוא ,רעדעילגטי

 (*.רהָאי ןעגירעהירפ םעד ןופ רעדעילגטימ עבלעז איד טינ ןענייז סָאד זַא

 ןוא טייצ רעד וצ ךיז ןעסַאּפ סָאװ ןעגנוריציפידָאמ עסיוועג טימ ,סעזעיד

 -יא עשידיא ייב ןָאינוי-דיירט ןעדעי טעמכ ןופ עטכישעג איד זיא ,ץַאלּפ םוצ

 -יא סָאװ ןָאינוי ןעטשרע םעד ןופ רעדנעל עשיװַאלס איד ןופ ןעטנַארגימ

 טייצ רעד ךרוד ,1877 ןיא קרָאי וינ ןיא טריזינַאנרָא ןעבָאה רעדיינש עשיד

 טדָאטש רעבלעז רעד ןיא עירטסודניא-רעדיילק איד ןיא קיירטס ןעסיורג םעד ןופ

 ,1894 ןיא טרָאס ןעבלעז םעד ןופ קיירטס ןערעסערג ךָאנ םעד ,1890 ןיא

 עסיורנ איד ןוא ,1909 ןיא רעכַאמ-טסייוו איד ןופ קיירטס ןעסיורג םעד זיב

 איד .1911 ןוא 1910 ןיא דנעלווילק ןוא ,ָאנַאקיש ,קרָאי וינ ןיא סקיירטס

 -רהָאי ל?עטרעיפ ַא טייז דנעה עבלעז איד ןיא ןעבעילבעג טעמכ זיא טפַאשרערהיפ

 ,קעג ;1800  אנליוו ייב ,עיזערבדָאּפ ןיא .בעג) ,ןַאהַאק םהרבא  .טרעדנוה

 סעדער עשיטסילַאיצַאס ןֶעטלַאה וצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעכלעוו (2

 -עוועב איד ןופ עציּפש רעד ןַא שיטקַארּפ רעטציא ךָאנ זיא ,סטייטס דעטיינוי ןיא

 ;1870 ,דנַאלסור ,ַאניר ןיא .בעג) ,טיווקליה סירָאמ .טײלסדנַאל ענייז ןעשיווצ גנוג

 רערהיפ רעשיטסילַאיצַאס סלַא טייקגיטעהט ןייז ןעגנַאפעגנָא טָאה ,(1887 .קעג

 זיא ןוא ,גירהעי-לופ ןרָאװעג זיא רע רעדייא ךָאנ ןעטנַארנימיא איד ןעשיווצ

 ךיוא זיא ןוא ,דנַאל ןופ ןעטסילַאיצַאס איד ןופ רערהיפ רעטנעקרענַא ןַא טציא

 ףעזָאי .סטייטס דעטיינוי ןיא םזילַאיצַאס ןופ עטכישעג ַא ןופ רעסַאפרעפ רעד

 רערהיפ רעד ,(1888 .קענ ; 1867 ,קסלָארָאּפ-ץענעמַאק ןיא .בעג) ,סעדנָארַאב

 ַא רעטציא זיא רעכלעוו ,קײרטס-רעכַאמ-לעטנַאמ ןעסיורג ןעטייווצ םעד ןופ

 סלַא טעטכַארטעב רעמיא ְךָאנ טרעוו ,רערהיפ רעשיטסינויצ ןוא רעוהט ?לכ

 עבלעז איד .,קרָאי וינ ןיא ןעסַאלק-רעטיײיברַא עשידיא איד ןופ רעטערטרעפ ַא
 ךיז טָאה ןעטרָאד רונ ; טדעטש עסיורג ערעדנַא ןיא ךיוא ןעשרעה ןעגנוגנידעב

 -ייז רערהיפ עלַאקָאל איד ןוא ,רעטעּפש ?עסיבַא ןעגנַאפעגנָא גנוגעוועב איד

 יד סָאװ ןופרעד טמוק סָאד .ץַאלּפ ן'ףיוא וליפא טנענימָארּפ ןערָאװעג ןעטלעז ןענ

 -נָאק עכלעוו עטייל איד ןוא ,גנוגעוועב-סגנוטייצ ַא סעלַא יו רהעמ זיא גנוגעוועב

 איד ןעשרעהעב קרָאי וינ ןיא עסערּפ עשיטסילַאיצַאס עשידיא איד ןערילָארט

 ןַא ָאד זיא סע ואוו גנורעקלעפעב ןופ טקנוּפ-לעטימ ןעדעי ןיא ןָאיצַאוטיס

 .ןעטנַארגימיא עשידיא ןעשיווצ גנוגעוועב-רעטייברַא

 -נוא איד עכלעוו טימ לעטימ סָאד זיא עסערּפ עלַאקידַאר איד איוו ױזַא

 יַאקע ערהיא ןוא ןָאיצַארנימיא" רעביא טכירעב ןייז ןיא ,סנַאממַאק .ר ןהַאשד (*

 ןופ דנַאב ןעט12 ןיא "םזינָאינויידיירט" ?עקיטרַא םעד ןיא טריטיצ ,"ןעטַאטלוזער עשימַאנ

 .עידעּפָאלקיצנע עשיריא איד
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 -נָאק ןערעוו ןענָאיצַאזינַאגרָא-רעטײברַא עגילייוו-טייצ סנעטסיימ ןוא ערעכיז

 עצנַאג איד ןיא עלָאר ערעניטכיוו ?עיפ ַא טלעיּפשענ ךיוא איז טָאה ,טרילָארט

 -עג טָאה עסערּפ-רעטײברַא עניימעגלַא איד איוו גנונעוועב-רעטיײברַא עשידיא

 -רעטיײברַא עשינַאקירעמַא עטפַאהרעיוד רהעמ ןוא ערעקרַאטש איד ןיא טלעיּפש

 רעכלעוו ,םזילַאקידַאר ןעשיטילָאּפ רהיא בעילוצ רעדעיוו זיא סָאד .גנונעוועב

 -ײברַא-ןָאינוי-דיירט ענייק ןענייז עכלעוו רעזעל זיירק ןעסיורג ַא וצ טרילעּפַא

 -טנע רהיא ןופ םרָאפ עטצעל איד ןיא .ןעטסילַאיצַאס ענייק וליפא ןוא רעט

 -כַאנ עלענַָאיצַאסנעס ַא ןרָאװעג עסערּפ עלַאקידַאר עשידיא איד זיא גנולקיוו

 ננוטייצ עשילגנע איד איוו "רעטיור" סָאװטע רונ זיא עכלעוו ,גנוטייצ-סגַאטימ

 ןופ עטייז עשירַארעטיל איד ןופ טכיוועג-רעביא רעד .טרָאס ןעבלעז םעד ןופ

 -רַאוװרע טנעקעג טָאה ןעמ ןעכלעוו טַאטלוזער םעד טַאהעג טָאה גנונעוועב רעד

 ערעסעב ,רערהיפ-רעטייברַא איוו רעביירש ערעסעב טרריצודָארּפ טָאה איז ; ןעט

 -סיד רעדָא ןָאיצאזינאגרָא ןיא ןעטסילאיצעּפש איו רעלטסניק עשירארעטיל

 רעהירפ ךיוא ןענייז ןעטפירשטייצ עלַאקידַאר עטסיימ איד שטָאח .ןילּפיצ

 ןעטפַאהרעיוד רהעמ ַא ןעזָאלעג ךָאד ייז ןעבָאה ,ןעגנַאגעגרעטנוא רעטעּפש רעדָא

 -רַא עמערטסקע איד איו טנַארגימיא םעד ןופ גנולקיווטנע איד ףיוא קורדנייא

 עשיסור איד ּפֶא ךיוא ךיז ןעלנעיּפש סעזעיד ןיא .,ןענָאיצַאזינַאנרָא-רעטייב

 ןעצנַאג ןיא טעמכ גנונעוװעב-רעטייברַא איד ךיוא זיא ןעטרָאד : ןעדנעטשמוא

 שטָאח ,ןעסַאלק עטנרעלעג איד רעדָא "ץנענילעטניא" איד ןופ דנעה איד ןיא

 טינ ןענעק רעטיײברַא עטסיימ איד ?ייוו ,עכַאזרוא רעדנַא ץנַאג ַא בעילוצ

 -רושז ַא רערהיפ-רעטיײברַא רעשידיא רעדעי זיא ָאד .ןעזעל רעדָא ןעביירש

 דנעסַאּפ רהעמ ןערעהעג ייז ןוא ; סעדייב טפָא ,רעסַאפרעפ ַא רעדָא טסילַאנ

 ןערעוו טעוו ַאקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיא איד עכלעוו ןיא ןעלטיּפַאק איד וצ

 .טלעדנַאהעב

 סָאװטע ןָאהטענפיוא ךיוא טָאה ןעטנַארגנימיא איד ןעשיווצ רָאטַאטינַא רעד

 -טנע ןעפלָאהעג טָאה רע סָאװ רעסיוא ,ךילצינ רהעז ןעוועגנ זיא סָאװ סערעדנַא

 -רַא רעכילטינשכרוד רעד .עסערּפ עשידיא איד ןעריזירַאלוּפָאּפ ןוא ןעלקיוו

 ,ןעננוטייצ ןופ גינעוו רהעז טסואווענ טָאה דנַאלסור ןופ טנַארנימיא-רעטייב
 דור איד .שידיא ,ךַארּפש-רעטומ ןייז ןעזעל טנעקעג טָאה רעדעי טעמכ שטָאח

 עשידיא ןייק ןעקורד וצ טביולרע טינ טייצ רענעי ןיא טָאה גנוריגער עשיס

 רהֶאי ןיא לעיּפשייב םוצ ןעטרָאד ןעניפעג רימ ןוא ,ןעסַאמ איד רַאפ .ןעגנוטייצ

 רונ ןענאטשרעפ טרעוו סָאו שדוק ןושל ןיא ןעגנוטייצ עכילגעט יירד 6

 איוו רעבָא .שידיא ןיא עניצנייא ןייק ןוא ,ןעסַאלק ענעגיוצרע-רעסעב איד ןופ

 ְךֶאנ טסואוועג רע טָאה ,ןעגנוטייצ ןופ טסואוועג טָאה טנַארגימיא רעד גינעוו

 ןופ ןעגנורעלקרע איד .קיטילָאּפ ןופ ,טשינ רָאנ טּפיוהרעביא רעדָא ,רעגינעוו

 םהיא טָאה רָאטַאטינַא רעד עכלעוו רַאפ ײטרַאּפ עניצנייא איד ןופ ןעקעווצ איד
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 רעביא גנוטיילנייא ןַא ךרוד ןערעוו טרעלקרע טזומענ ןעבָאה ,ןעניוועג טלָאװעג

 רעייז רעביא ,ןײמעגלַא ןיא ןעײטרַאּפ ןופ ןעבַאנפיוא איד ןוא רעטקַארַאכ םעד

 -וצכרוד טכַאמ רעייז ןוא ,סמרָאפער ןערהיפוצנייא לעטימ ַא סלַא טייקכילצינ

 גנוריגער איד ןיירא טיג להַאװ עכיירגלָאפרע ןַא ןעוו םַארגָארּפ רעייז ןערהיפ

 רעד ןרָאװעג טימרעד זיא רָאטַאטינַא רעשיטסילַאיצַאפ רעד .דנעה ערעייז ןיא

 ןוא ,טפַאשנעסיוו-סגנורינער רעדָא סקיוויס ןופ רערהעל רערעלוּפָאּפ רעטשרע

 ענייז ןעריזילַארוטַאנ ןופ טיײברַא איד ןיא גיטעהט רהעז ןעוועג ךיוא זיא רע

 ַא ןערעוו לָאז רעטײברַא-טנַארגימיא רעד זַא טלָאװעג טָאה רע .רעגניײהנַא

 ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס איד ןעיובפיוא ןעמיטש ענייז טימ לָאז ןוא רעגריב

 .טנעקרענַא נינעוו ױזַא טָאה רעטיײברַא רענערָאבעג רעגעיה רעד עכלעוו

 -ענ ןיוש ןענייז רעטיײברַא עשידיא איד ןופ טייהרהעמ עסיורג איד רעבָא

 ןענעק וצ טייצ איד ייז רַאפ ןעמוקענ זיא סע ןעוו םזילַאיצַאס טימ טאז ןעוו

 ןעסקַאוװעג רעבירעד זיא ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמיטש ?הָאצ איד ,סנעזיטיס ןערעוו

 -ןעביוא רעד איוו יוזא ןוא ,ןעטפַאשרַאבכַאנ עשידיא איד ןיא םַאזננַאל רהעז

 ןייא ןופ עבלעז איד ןעוועג טינ סע ןענייז ,סנָאינוי איד ןופ לַאפ רעטנָאמרעד

 -קַאװעג זיא ננורעקלעפעב עשידיא איד סָאװ טייצ רעד ןיא .ןערעדנַא םוצ רהֶאי

 ,טדעטש עסיורג ערעדנַא ןוא קרָאי וינ ןופ ןעלייהט עסיוועג ןיא לענש רהעז ןעס

 ןרָאװעג זיא רעבעג-םיטש ןעטנַארגימיא-טינ רעדָא עשידיא-טינ ?הָאצ איד ןוא

 ןעמיטש עשיטסילַאיצַאס ?הָאצ יד זיא ;ןעדנואוושרעפ ןעצנַאנ ןיא זיא רעדָא ןיילק

 ענייא ןיא טייהרהעמ א ןרָאװענ טינ לָאמנייק זיא ןוא ןעלַאפעג ןוא ןעגעיטשעג

 עטוג עֶלַא זַא טגידערּפעג ןעבָאה סרערהיפ איד .ןעטקירטסיד עשידיא איד ןופ

 ןיוש ןענייז ןענייטש וצ ןענעוו עלַא ןוא קעװַא ןיוש ןענייז ןעטייהנענעלעג

 ןופ רעדעי טָאה טייצ ןעבלעז רעד ןיא רעבָא ; ןַאמערָא םעד רַאפ ןעסָאלשרעּפ

 ןעו .הגרדמ ערעכעה ַא ףיוא ןעביוהוצפיוא ךיז טפּפמעקעג רענלָאפכָאנ ערעייז

 -ענפיוא טָאה רע זַא טניימעג סע טָאה טריזינַאקירעמַא ןרָאװעג זיא רענייא

 ,דנַאטשנעגעג ןעכלעוו דנעגריא רעביא ןעטכיזנַא עמערטסקע ןעבָאה וצ טרעה

 -רַא ןַא ןעבעילבעג זיא רע ןעוו וליפא ,טנַארגימיא רעטריזילַארוטַאנ רעד ןוא

 ייוצ איד ןופ ענייא רַאפ ןעמיטש וצ ןעביוהעגנָא ןעצרוק ןיא טָאה ,רעטייב

 גנוגיינ ַא ןעבעילבעג םהיא ייב ְךָאנ זיא סע .ןעײטרַאּפ עשינַאקירעמַא עסיורג

 -ירָאעהט וצ טניינעג זיא טסיינ רעשיסור רעד לייוו ,םרָאפער ןעלַאקידַאר וצ

 -ַאקירעמַא ןַא ןעציטש וצ איוו רעטייוו ןעטלעז רע טהעג רעטציא רעבָא ; ןעריז

 ןופ ןעגנוגעוועב איד ןופ ענייא ןיא ןעטערטוצניירא רעדָא ,רעמרָאפער ןעשינ

 רעבָא .ןעגנורעיגער-טדָאטש איד ןערעסעברעפ וצ ןעטנעמעלע ערעסעב איד

 ןיא טכַאמ איד טגירק רע ןעוו ,טנעמעלע-םרָאפער רעשינַאקירעמַא רעד איוו ױזַא

 ץעזעג-סגַאטנָאז איד גנערטש ןערהיפוצכרוד ךילנהעוועג ךיז טמהענ ,דנעה איד

 טכַאמ סָאװ ןפוא ןַא ףיוא ןעטייהיירפ עכילנעזרעּפ ערעדנַא ןָא טפיירג ןוא
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 -סיימ טנַארגימיא רעשידיא רעד ךיז טגינייארעפ ,גנונלָאפרעפ ןופ קורדנייא םעד

 סרעמרָאפער איד זַא טפלעה ןוא ןעסַאלק עטשיוטטנע ערעדנַא איד טימ סנעט

 .ןעלהַאװ עדנעגלָאפ איד ייב ןעלַאפכרוד ןעלָאז

 ענעקורט איד ןופ ןערהעקוצּפָא ןעביוהעגנָא זייוו-ךַאלסיב ךיוא ךיז טָאה ןעמ

 לייהט ַא ןעוועג זיא סעכלעוו ,עדָאירעּפ רענעי ןופ רוטַארעטיל ענינעטנייא ןוא

 .טלעוו איד ןערהעקוצרעביא טכוז סָאו קיטילָאּפ איד ןופ ןערהעקּפָא ךיז ןופ

 איד רעדָא קַאמשעג ןעשירַארעטיל םעד ןיא גנורעדנע איד זיא טקנוּפ ןייא ןיא

 -כַארטעב ןעק ןוא ,עגיטלַאװעג ַא ןעוועג םוקִילבוּפ ןעדנעזעל-שידיא ןופ גנורעדָאפ

 ןעכילטפַאשנעסיװ ןעטרַאדרעּפ םעד ןעגעג ןָאיצולָאװער ןימ ַא סלַא ןערעוו טעט

 ןיא ןעגנולהעצרע עלענָאיצַאסנעס ןעקורד וצ ךוזרעפ רעטשרע רעד .םזילַאיצַאס

 זיא סָאװ ,ןעטפעה רעדָא ,ןעננוצעזטרָאפ עכילטנעכעוו-בלַאה רעדָא עכילטנעכעוו

 רעכילטנעדרָארעסיױא ןַא ןעוועגנ זיא ,1890 םורַא קרָאי וינ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג

 ,ןרָאװעג טלעּפָאדרעּפ ךַאפלעיפ זיא ןעננוניישרע עכלעזַא ןופ להָאצ איד ,גלָאפרע

 איו טונ ױזַא טדעטש ערעדנַא ןיא גנַאנּפָא ןעסיורג ַא טַאהעג ןעבָאה ייז ןוא

 ייז רעבָא ,רהאפעג עיינ איד טלהיפענ ןעבָאה ןעננוטייצ איד .קרָאי וינ ןיא

 ייז סָאװ םעד ךרוד ןעוועג םקונ ךיז טייצ ןעבלעזרעד וצ ןוא טעטערעג ךיז ןעבָאה

 ןיא ןענַאמָאר יירד לָאמכנַאמ ןוא ייווצ ,םענייא ןעקורד וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה

 טריניאור ףוס םוצ טָאה סעזעיד .ןעגנוצעזטרַאפ עכילטנעכעוו רעדָא עכילגעט

 .ןעטפעה איד ןופ טפעשעגנ םעד

 עכלעוו גנודליבסיוא עשטייד ַא טימ ןעטסיאערבעה רעדָא םיליכשמ איד

 גנַאפנָא ןיא עלַאקידַאר איד ןופ טפַאשרעה איד ןופ ןרָאװעג טלעקנודרעפ ןענייז

 וצ ןעביוהעגנָא ךיוא טייצ רעזעיד ןיא ןעבָאה ,"עדָאירעּפ עשיסור" איד ןופ

 שיאערבעה ןעזעל ןענעק סָאװ ןעדיא ?הָאצ איד .,דנורג-רעדָאפ ןיא קירוצ ןעמוק

 זיא ענעגיוצרע-טוג ןוא עטנעגילעטניא ןָאיצרָאּפָארּפ איד ,ןעסקַאוװעג ל?ענש זיא

 ןערירגנימע וצ ןרָאװעג ןעננואווצעג ןענייז סָאװ איד רעטנוא רעסערג לעיפ ןעוועג

 עטרהעלעג עשיאערבעה עטנַאקעב .ןעטנַארנימיא ענירעהירפ איד רעטנוא איוו

 ןעביוהעגנָא ןעבָאה עדָאירעּפ רעזעיד ןיא רעהַא ןעמוקעג רעבירַא ןענייז עכלעוו

 ןעטפירשטייצ ענעי ןופ ענייק שטָאח ןוא ,ןעגנוטייצ עשיאערבעה ןעבעגוצסיורַא

 ןוא ,ןערהָאי ערערהעמ טריטסיזקע ייז ןופ עכנַאמ ןעבָאה ,ןעבעל ןעבילבעג זיא

 וצ ןעגָארטעגייב ייז ןעבָאה םעד רעסיוא .סולפנייא ןעסיוועג א טַאהעג ןעבָאה

 -נופ םעד טניילעג ןעבָאה ןוא ,רעביירש עיינ ןופ ןעטנעלַאט איד ןעלקיווטנע

 -ערנָארּפ עכלעוו ַאקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשיאערבעהייינ ַא רַאפ טנעמַאד
 .רעכיז רעבָא םַאזגנַאל טריס

 עדָאירעּפ עיינ איד ןופ ןערָאטקַאדער עשיאערבעה עטשרע איד ןופ רענייא

 -רעפ רעד ,(1888 .קעג ; 1846 ,דנַאלרוק ןיא .בעג) ,דרַאנייד םירפא ןעוועג זיא

 ןיא ?"ימואלה" ןעכילטנעכעוו םעד טעדנירגעג טָאה רע .רעדנעזייר ןוא רעסַאפ
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 ןַא .רהָאי ייוצ רהעפעגנוא טריטסיזקע טָאה רעכלעוו ,1889 ןיא קרָאי וינ
 ,דנַאלסור ,ןאיטוא ןיא .בעג) ,רוש ףלָאװ ,רעדנעזייר ןוא רעסַאפרעפ רעדנַא

 "הגסּפה" עכילטנעכעוו ןייז טעדנירגעג טָאה ,(1910 ,ָאגַאקיש ןיא .שעג 4

 1890--94 ןערהָאי איד ןיא רָאמיטלַאב ןוא קרָאי וינ ןיא ןענעישרע זיא עכלעוו
 טעדנירגעג זיא רעכלעוו "ירבעה" רעד .1897--1900 ןיא ָאגַאקיש ןיא ןוא
 -ָאר ןושרג ןופ ןרָאװעג טריטקַאדער זיא ןהָאזהרש יבצ ?אירתכ ןופ ןערָאװעג

 ןיא ,(1888 .קעג ; 1801 ,עינרעבוג רענדָארג ,ןישטַארַאק ןיא .בעג) גייווצנעז

 עשיאערבעה איד ןופ .1898 זיב 1892 ןופ ,טריטסיזקע טָאה רע סָאװ טייצ רעד

 רונ ןערעוו וצ טנָאמרעד טנעידרעפ טייצ רענעי ןופ ןעגנוטייצ עכילטַאנָאמ

 רעד ןעכלעוו ןופ ,1895--97 ןיא ןענעישרע זיא רעכלעוו "יברעמה רנ" רעד

 ; 1838 ,קסניּפ ןיא .בעג) ,גרעבנעזָאר .ח םהרבא ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע

 .גרעבצרַאוװש .ב .ש רעטייווצ רעד ןוא ,(1891 ןיא .קעג

 ךיז רעביירש עשידיא איד ןוא עשיאערבעה איד ןעבָאה טכיזניה ןייא ןיא

 רַאפ ךילדנעטשרעפ ןעכַאמ וצ ךיז ,ןעטייקניריווש עבלעז איד טימ טלעגנַארעג

 -עג ןַאד טָאה עכלעוו עדָאהטעמ איד  ךילנעמ איוו רעזעל להָאצ עסיורגנ אזַא
 ךילגעמ איוו ךילדנעטשרעפנוא ןוא רעווש ױזַא ןעביירש וצ דנַאלסור ןיא טשרעה

 יכַארטעב ןַאד ךיז טָאה רעזעל רעדעי -- רעזעל רעטנעגילעטניא-ךיוה רעד ידכ

 סָאװ ןהעטשרעפ ןעק רע רונ זַא ןעריצלָאטש ןענעק לָאז --- רעכלעזַא סלַא טעט

 ואוו ץַאלּפ ַא ןיא איוו ױזַא ָאד רעזעל ןעהיצוצ טנעקענ טינ טָאה ,טביירש ןעמ

 -רעפ טָאה םוקילבוּפ סָאד זַא ןעטלעז ױזַא ןעוועג זיא טרָאװ עטקורדעג סָאד

 -ענ זיא רעביירש רעשיאערבעה רעד רעבָא .ןענעישרע זיא סָאװ סעֶלַא ןעגנולש

 ,שיטַארקָאטסירַא סלַא ןערעוו טנעכייצעב ןעק סָאװ ליטס ַא טימ רעהַא ןעמוק

 ןופ סעלַא ןעביוהנָא טזומעג ָאד טָאה רעכלעוו ,רעביירש רעשידיא רעד ןוא

 ןעגנַאנעג זיא סעלַא .ליטס ןייק טַאהעג טינ ןעצנַאג ןיא טעמכ טָאה ,ביוהנָא

 -ַאטיגַא םעד ןופ טייברַא איד וצ טגנַאלעבנָא סע איוו טייוו ױזַא טכייל רהעז

 ןוא ןהעטשרעפ וצ גנירג רעמיא ןענייז ןעננונידלושעב ןוא ןענַאלקנַא ;רָאט

 .ןרענ ױזַא יז טרעה םלוע רעד סָאװ רַאפ ןעכַאזרוא איד ןופ ענייא זיא סָאד

 רעביירש רעד ואוו טײברַא רעד ןופ ןעלייהט איד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעבָא

 -טפַאשנעסיוו איד ןיא סרעדנָאזעב ,ןערעלקרע רעדָא ןעביירשעב טלָאװעג טָאה

 -סיס ַא ןהֶא םוקילבוּפ ַא עכלעוו ןעלקיטרַא עכילטפַאשנעסיוװ-בלַאה רעדָא עכיל

 עטסיימ איד ןופ עכַארּפש איד זיא ,ניסיילפ ױזַא טזעל גנוהיצרע עשיטַאמעט

 .ןהעטשרעפ וצ רעווש רעדָא דנעגינעג טינ ןעוועגנ סרעביירש

 ןעטפירשטייצ עשידיא עטסיימ איד שטָאח זַא טריסַאּפ סע טָאה רעבירעד

 -נירּפ עסיוועג רַאפ ,גיציה רהעז ייז ןופ עכנַאמ ,טײברַאעג ןעבָאה טייצ רענעי ןופ

 -ער עטשרע איד ןענייז ;ןעגנוגעוועב עסיוועג טרהיפעג ןעבָאה רערָא ,ןעּפיצ

 קרַאטש ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ןעטסיליטס ייב ןרָאװעג טכַאמעג ןענָאיצַאטוּפ
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 -על איד ןעשיווצ טעטירַאלוּפָאּפ עטסערג איד .ןעגנוגעוועב ןיא ןָאהטעגניירא

 ,דנאלסור ,טניווריש ןיא .בעג ),םיױבנענַאט רנבַא ןעגעירקענ טָאה ןעסַאמ עדנעז

 רעסַאפרעפ סלַא יַאס ,ןעביירש סערָאלק ס'ןעמעוו ,(188/7 ןיא .קעג ;48

 ןיא יַאס ,ןעננַאפעגנָא םהיא טימ ךיז ןעבָאה עכלעוו ?"ןעטפעה" עשידיא ןופ

 ןעוועג ךַאפנייא זיא סע ,טפַאשנעסיוו ערעלוּפָאּפ ,דנַאטשנעגעג-סגנילבעיל ןייז

 רענוװָאק ,עוועטיר ןיא .בענ) ,ץיוװָאקילעז ליצענ .ןהעטשרעפ וצ טינ ךילגעמנוא

 רעשיאערבעה רעטונ ַא ןוא רענעק-דַארּפש ַא (1887 .קעג ;18623 ,עינרעבוג

 ןוא ,ןענאטשרעפ טכייל טָאה רעדעי ןעמעוו רעביירש ַא ךָאנ זיא ,טסיליטס

 עשירדָאירעּפ עשידיא ןעמעוו וצ םוקילבוּפ ַא ייב רעלוּפָאּפ ןרָאװעג זיא רעכלעוו

 טכַארבעגרעטנורַא עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ָאד זיא רוטַארעטיל

 דג רעקסנימ ,זיוושעינ ןיא .בענ ,ר"מש) ,שטיוועקייש ריאמ םוחנ ,ןרָאװעג

 ןופ רעסַאפרעפ רעד ,(1909 קרָאי וינ ןיא .שעג ; 1888 .קעג ; 1849 ,עינרעב

 -כייל ןייז טימ ןעסַאמ איד וצ טרילעּפַא ךיוא טָאה ,ןעמַארד ןוא ןעגנולהעצרע

 -לעװ ןעסַאלק עבלעז .איד ייב טבעילעב ןעוועג ָאד זיא ןוא ,ליטס ןעדנעסילפ ןעט

 עטלַא איד ןיא רעקיטש ענייז ןהעזענ ןוא עקרעוו ענייז ןעזעלעג ןעבָאה עכ

 .טלעוו

 שטָאח ,ןעגעירקעג ָאד ןעבָאה רעלעטשטפירש עזעיד סָאװ גנונעקרענַא איד

 טזייוועב ,ןַאמ-ייטרַאּפ ַא וליפא רעדָא רָאטַאטינַא ןַא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייק

 ןעטפַאשרַאבכַאנ איד זַא ןהעזענסיוא טָאה סע ןעוו ןעטייצ איד ןיא וליפא סָאד

 ,ןעגנוגעוועב ןוא ןענָאיצַאטינַא טימ טכַאקעג ןעבָאה ןעטנַארגימיא עשידיא ןופ

 שטָאח ; טריסערעטניארעפ קרַאטש ןעוועג טינ ייז ןיא עסַאמ עסיורג איד זיא

 עלעיפ ןוא ,רעצעלּפ-סגנולמאזרעפ עסיורג איד טליפעגנָא ןעבָאה ענירעיניינ איד

 ןענייז טייהיירפ ענענופעג-יינ רעייז טימ רעכיז ןעוועגנ טינ ךָאנ ןענייז עכלעוו

 -נַא ןַא ךרוד רעדָא שרַאמ ַא ךרוד עבָארּפ ףיוא ןעלעטש וצ רהיא טגיינעג ןעוועג

 -ייה עטלַא איד ןיא ןעטָאברעפ זיא עכלעוו ןָאיצַארטסנָאמעד ןופ םרָאפ רעד

 עשיסור איד טנלָאּפענ ןעבָאה ,טייז ןערעדנַא רעד ןופ ,רעביירש עכנַאמ .טַאמ

 . רעכעה טרידנַאנַאּפָארּפ ןעבָאה ייז עכלעוו ןעּפיצנירּפ איד ןעלעטש ןופ עדָאמ

 סלַא טעטכַארטעב ייז ןעבָאה רעגנייהנַא ךַאלַאפייה ערעייז ; טסנוק איד רַאפ

 איוו םוקילבוּפ סערענעלק לעיפ א טַאהענ ןעבָאה ייז רעבָא ,ןעינעשז עסיורג

 .ןעטַארעטיל עטנַָאמרעד-ןעביוא איד

 -רע רעייז ךרוד טסולפנייאעב ןענייז עכלעוו ,רעביירש עשיאערבעה איד

 -ייא רעייז ןופ רעטייוו ?עסיבַא ןעטלַאה וצ ךיז ןעננוניינ ערעייז ןוא גנוהיצ

 ענַארפ עסיורג איד טרעפטנערעפ טינ טנייה זיב ְךָאנ ןעבָאה ,םוקילבוּפ םענעג

 -יפ עשירָאירעּפ רעייז זַא טקַאפ ןענידריווקרעמ םעד טרעלקרע סעזעיד .ל?יטס ןופ

 עכלעוו ןיא רהָאי גיצנַאװצ איד ןיא ןעדנואוושרעפ ןעצנַאג ןיא זיא רוטַארעט

 ןופ עכנַאמ .סיורנ ױזַא לָאמ ןהעצ טעמכ ןרָאװעג זיא םוקילבוּפ סעכילנעמ רעייז
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 ןענייז טלעוו עטלַא איד ןופ ןעטַארעטיל עשיאערבעה עטסואוועב טסעב איד

 עשיאערבעהייינ איד ןופ גנודנירג איד ןופ טייצ רעד טייז רעהַא ןעמוקעג רעבירַא
 טעֶָאּפ רעד איוו עטייל : ןרָאװענ טנַָאמרעד ןעביוא ןענייז עכלעוו ןעטפירשטייצ

 רעד ;(1892 .קענ ; 1880 ,קָאטסילַאיב ןיא .בענ) ,יקצילַאד לעדנעמ םחנפ

 ןיא .שענ ; 1891 .קעג ; 1843 ,קסניּפ ןיא .בענ) ,ץיוועזבוד בוד םהרבא שרפמ

 ;1827 ,זריב ןיא .ֿבענ) ,ץינסָאז ביק ףסוי ףָאזאקיֿפ רעד ;(1000 קרָאי וש

 ,ןָאסרעכייר ןהכה השמ קדקדמ רעד ;(1910 קרָאי וינ ןיא .שענ ; 1891 .קענ

 רעד ןוא ;(1902 קראי וינ ןיא .שענ ;1890 .קענ ןןקעװ אנליװ ןיא בע

 ,רעבמיא ץרעה ילתפנ ,רוטַארעטיל .עשיאערבעה איד ןופ ןרעטש רעדנעזדנָאלב

 ,קרָאי וינ ןיא .שעג ; 1892 םורַא .קענ ; 1886 ,ןעיצילַאנ ,וװָאשטָאלז ןיא .בעג)

 ןעטלָאװ עכלעוו עטמהירעב רעגינעוו ערעדנַא איד טינ ןוא ייז טינ רעבָא (9

 ןעבָאה ןעדנעטשמוא ערעגניטסנינ רעטנוא ןעריצודָארּפ רהעמ טנעקעג רשפא

 עשיטסילַאנרושז איד ןופ ןענייווצ ענעי ןיא וליפא ןָאהטּפיוא סָאװטע טנעקעג

 ןעוועג טינ ןענייז ייז .ןעמוקעגניירַא טינ זיא שידיא עכלעוו ןיא רוטַארעטיל

 -עוו טייברַא עשירַארעטיל רעייז ןופ ןעטַאטלוזער עכנַאמ ןוא ,גידייל ןעצנַאנ ןיא

 ןופ ?ייהט ןערעטייוו ַא ןיא ץַאלּפ ןעדנעסַאּפ םעד ףיוא ןערעוו טנַאמרעד ןעל

 טסייג ןעשידיא םעד טסולפנייאעב טינ ָאד ןעבָאה ייז רעבָא .קרעוװ סעזעיד

 רעד ןופ גנולקיווטנע עניטסייג עניימעגלַא איד וצ ןענָארטענייב טינ ןעבָאה ןוא

 "ענג ןעבָאה ייז סָאו סערגָארּפ רַאפ המחלמ עלענָאיצידַארט רעייז .עדניימענ

 רעדָא עטנרעלעג עניצנייא איד ןעוועגנ טפָא ןענייז ייז ואוו םייה רעד ןיא טרהיפ

 -ענלַא ואוו טלעוו ַא ןיא ץַאלּפ ןייק טָאה ,טדעטש ערעייז ןיא עטרעלקענפיוא

 שימייה ןעלהיפ טינ ךיז ןענעק ייז ןוא ; ןעמעלַא רַאפ ןעפָא זיא גנוהיצרע עניימ

 .דנַאל ןיא ָאד ןערעהעג ייז ואוו ,עוויטַאװרעסנָאק איד ןופ ןעהייר איד ןיא

 טָאה סע זיב ,ץַאלּפ ןעדנעסַאּפ ןייק ןענופעג טינ ךיז ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ איד

 -עגניירא ןענייז ייז עכלעוו ןיא ,גנוגעוועב עשיטסינויצ איד ןעביוהענפיוא ךיז

 ןופ רערהעל ןרָאװעג ןענייז עלעיפ .ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ טינ ךיוא ,ןעטערט

 ןיא עסערעטניא ןופ גנובעלפיוא איד ףיוא ךָאנ ןעטרַאוװ ייז ןוא ,שיאערבעה

 םעיינ םעד ןופ ןערעוו טריצודָארּפ טפרַאדעג טָאה סָאװ רוטַארעטיל עשיאערבעה

 .םזילַאנָאיצַאנ
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 .ץגַארפ טרָאּפסַאּפ איד .דנַאלסור טימ ןעגנוהיצעב

 בעילוצ טרעדנעעג גינעוו רונ טרעוו גנורעדנַאוװנייא עשידיא ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ איד

 ןופ ןעגנוקירדעב איד ןעלהיפ ןעטנַארגימיא עיינ איד -- 1898 ןופ קינַאּפ םעד

 רעד -- דנַאלסור טימ גַארטרעפ-סגנורעפילסיוא רעד -- ץעזעג-סגַאטנָאז איד

 ןָאיצולָאזער עטשרע איד -- עגַארפ-טרָאּפסַאּפ איד ןעגעוו ףּפמַאק םעד ןופ גנַאפנָא

 סערגנָאק ןיא טגיילעגרָאפ טרעוו ,טכַאמ דנַאלסור סָאוװ ןעמהַאנסיוא איד ןעגעג

 ץנעדנָאּפסערָאק עשיטַאמָאלּפיד ןוא עיטַאמָאלּפיד -- 1819 ןיא סקאק .רמ ןופ

 .מ ירנעה -- סניקריוּפ ,דלַארעשדציפ ,רענייר --- ןענַאיצולָאזער ערעטייוו ---

 -- סערגנַאק ןֹופ זיוה עטסרעטנוא איד וצ ףעירב ס'יעה ןהַאשד -- לעגָאפדלָאג

 רעד ןוא ןָאיצולָאזער רעצלוז איד -- ןעטַאבעד ןוא סעדער ,ףעירב ערעטייוו

 .1889 ןופ גַארטרעּפ םעד ןעכערבוצּפָא טירש רעטצעל

 איד ךָאנ דנַאלסור ןופ גנורעדנַאװנייא עשידיא ןיא סקאוו-וצ רעסיורג רעד

 -נייא ןופ סקַאוװ-וצ רעניימעגלַא רעד איוו ױזַא ,1891 ןופ ןעגנונלָאפרעפ עיינ

 -רהָאי ןעטנהעצניינ ןופ גילדנהעצ-רהָאי ןעטצעל ןופ גנַאפנָא םעד ןיא גנורעדנַאװ

 -ער םעד ןעלהיפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ זיב רונ ןעטלַאהעגנָא טָאה ,טרעדנוה

 איד ןיא סקַאוװ-וצ רעד רעבָא .1898 רהֶאי ןופ גנילהירפ ןופ קינַאּפ ןופ טַאטלוז

 רַאפ --- רעדָא סיורנ ךילנהעוועג איוו רהעמ ןעוועג זיא גנורעדנַאװנייא עשידיא

 ןיא רהֶאי רענעי ןעוו .1892 : רהֶאי ןייא ןיא רונ לַאמרָאנבַא -- ןעטייצ ענעי

 ןעמונעגסױרַא לָאז (*דנַאלסור ןופ ןעדיא 76,417 ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעכלעוו

 -ענּפָא זיא גנורעדנַאװנייא עשידיא זַא ןעזײװסױרַא ךיז טעוװ ,ןובשח ןופ ןערעוו

 860,319 : ןענייז רעפיצ ענײמעגלַא איד .עניימענלַא איוו רענינעוו לעיפ ןעלַאפ

 .1895 רַאפ 279,948 ןוא 1894 רַאפ 814,467 ,1893 רַאפ 802,917 ,1891 רַאפ

 :ןענייז ןערהָאי ענעי רַאפ דנַאלסור ןופ ןעטנַארגימיא עשידיא ?הָאצ איד

 רַאפ 33,822 ןוא 1894 רַאפ 86,799 ,1893 רַאפ 35,026 ,1891 רַאפ 35

 יּפַאק ןערעהירפ ַא ןיא ןרָאװעג טנַאמרעד זיא ןופרעד עכַאזרוא איד .5

 רעפיצ איד ואוו ,עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןיא "ןָאיצַארנימס" לעקיטרַא העז (*

 .גיסעלרעפוצ ןעצנַאנ ןיא טינ ןענייז ןעלעווק איד רעבָא ,טנַאסערעטניא ןעניײז

220 



 221 עגַארפ-סגַאטנָאז ןוא ןָאיצַארגימיא

 -עב רעטציא זיא ןָאיצַארגימיא עשידיא איד ןופ לייהט רעטסערג רעד ,לעט

 ןרָאװעג טכַארבעג ןענייז עכלעוו םיבורק עטנעהָאנ רעדָא סעילימַאפ ןופ ןענַאטש

 סָאװ איד ןופ עגַאל איד .טרילבַאטע רעהירפ ָאד ךיז ןעבָאה סָאװ עטייל ןופ

 איד סָאװ טייצ רעד ןיא ,רעגרע רעמיא ןרָאוװעג זיא ןעטרָאד ןעבילבעג ןענייז

 -ָאּפשּפָא גנוגניירטשנָא סָאװטע טימ טנעקעג ןעבָאה ָאד ןיוש ןענייז סָאװ עטייל

 -נעטשוצ איד ןופ םיבורק ערעייז ןעטער וצ ,ןעטייצ עכַאוװש ןיא וליפא ,גונעג ןער

 .ּךילגערטרענוא ןערעוו וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה עכלעוו דנַאלסור ןיא עד
 א ןרָאװעג ןענייז דנַאלסור ןוא סטייטס דעטיינוי ןעשיווצ ןעגנוהיצעב איד

 ןופ עסַאמ עדנעסקַאװ ןוא עסיורג עזעיד רַאפ ענַארפ עטסנרע ןוא עגיטכיוו

 ןעיצילַאנ ןופ ןעדיא איד טימ ןעמַאזוצ ייז רַאפ ןוא .עטרעדנַאוװעגנייא עשיסור

 ןופ להָאצ ןיא טפלעה ַא דלַאב ןעוועג ןעמַאזוצ ןענייז עכלעוו ,עינעמור ןוא

 ןעגעוו ,גנורעדנאוונייא ןופ גנוקניירשעב איד ןופ ענַארפ איד זיא ,עשיסור איד

 ןעצנַאג ן'רעביא ןוא סערגנָאק ןיא ןעדייר ןיא ןעטלַאהעג ןַאד טָאה ןעמ עכלעוו

 ןעדיא עטקירדרעטנוא איד זַא ארומ איד  .גיטכיוו רהעז ןעוועג ךיוא ,דנַאל

 -נײרַא רהעמ ןענעק טינ רעטציא ןעלעוו םייה רעד ןיא ןעבילבעג ןענייז עכלעוו

 -נירברעבירַא טימ ןעטייקניריווש ןעמוקרָאפ רַאגָאז ןעק סע סָאד ןוא ,ןעמוק

 ענַארפ עזעיד זַא ןעכַאמ וצ גונעג ןעוועגנ זיא ,עילימַאפ רעד ןופ רעדעילגטימ ןעג
 ןעשידיא םעד ןופ ןעקנַאדעג םעד ןיא ןענַארּפ ערעדנַא עלַא ןעלקנודרעפ לָאז

 םעד סלַא רונ טינ ןָאיצַארגימיא ןעטכַארטעב ןעלָאז עלעיפ זַא ;טנַארגימיא

 .םעלבָארּפ ןעשידיא ןעניצנייא םעד סלַא ןרעדנָאז ,ןעטסגיטכיוו

 רעטנוא דנעננירד רהעמ ןרָאװעג ךיוא זיא סָאו םעלבָארּפ רערענעלק ַא

 -סגַאטנָאז איד טימ ןָאהט וצ טאהעג טָאה ,ןעגנוגנידעב עטרעדנערעפ איד

 ,רעטלע לעיפ ןענייז ןיילא ץעזעג איד .סטייטס ענעדעישרעפ איד ןיא ץעזעג

 ןענייז ייז ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ ְּךָאנ ןעמַאטש ייז ןופ עכנַאמ

 רעבָא ,רעהירפ איוו טייקגניירטש רהעמ טימ ןרָאװעג טרהיפעגכרוד טינ ךיוא

 -רעפ רעטציא ןענייז סיוטשנעמאזוצ ןיא ייז טימ ןעמוק וצ ןעטייהנגעלעג איד

 עכלעוו עדָאירעּפ ערעהירפ איד ןופ ןעטנַארנימיא עשידיא איד .ןרָאװענ טרהעמ

 טימ סענזיב ןָאהטעג ןעבָאה עכלעוו טייל-סלעדנַאה ןעוועג סנעטסיימ ןענייז

 -נעדוי-םרָאפער םוצ טניינעג ןעוועג ךיוא ןענייז ןוא ,םינכש עשידיא-טינ ערעייז

 איו טוג ױזַא ןעכַאזרוא עשימָאנָאקע בעילוצ גַאטנָאז ןעטלַאהעג ןעבָאה ,םוהט

 -יימ איד ןיא ךיז ןעבָאה רעטציא רעבָא .ןעטכיזנַא עזעיגילער ערעייז בעילוצ

 עשידיא עסיורג ןענופעג ,קרָאי וינ ןיא סרעדנָאזעב ןוא ,טדעטש עסיורג עטס

 .ןערעדנַא םעד טימ רענייא סענזיב ןָאהטעג ןעבָאה ןעדיא ואוו ןעטפַאשרַאבכַאנ

 איד עכלעוו ןיא ןעקירבַאפ ןוא רעּפעש עשידיא ןענופעג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה סע

 ןענייז רעטײברַא איד ןוא רעהעזפיוא איד ,רעטלַאוװרעּפ איד ,רעמיהטנעגייא

 עשיסקָאדָאטרַָא ןָאיצרָאּפָארּפ איד סָאװ םעד רעסיוא ןוא ,ןעדיא ןעוועג עלַא
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 -ַאר איד ןוא עניביולננוא איד ןעבָאה ,סיורג רהעז ןעוועג ייז ןעשיווצ זיא ןעדיא

 ןוא דנעקירדעב רַאפ ץעזעג-סגַאטנָאז איד ןעטלַאהעג ךיוא ייז ןעשיווצ עלַאקיד
 ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ איד סָאװ ןעוועג טינ סיוועג זיא סָאד .דנעסַאּפנוא

 ןוא טרעטשענ ןערעוו וצ : טייהיירפ ןופ דנַאל םעד ןיא ןעניפעגנ וצ טעטרַא וורע

 טביולרע גידנעטשלַאפ טעמכ ןעוועג ןַאד זיא סָאװ גנורהיפפיוא ןַא רַאפ ןעדייל וצ

 עטסערנ איד טָאה עכריק איד ואוו ,ךיירטסע ןוא דנַאלסור איוו רעדנעל ןיא

 .תורצ ןעדיא ןָאהטוצנָא דיירסיוא ןעכילנעמ ןעדעי טכוז ןעמ ואוו ןוא טכַאמ

 רענעי ןיא ןיא ַאקירעמַא ןיא ןעדיא עשיסור איד ןופ עסערעטניא איד

 -סור ןוא סטייטס דעטיינוי ןעשיווצ ןעננוהיצעב איד ןיא ןרָאװענ טקעוורע טייצ

 םעד טימ תוכייש ַא טַאהעג טָאה עטשרע איד ,ןעכַאז ייווצ בעילוצ דנַאל

 -עינער עדייב ןעשיווצ ןרָאװענ טכַאמענּפָא זיא סָאװ גַארטרעפ-סגנורעפילסיוא

 -ווילק טנעדיזערּפ ןופ ןָאיצַארטסינימדַא ר איד ןופ טייצ רעד ןיא ןעגנור

 ןופ ןעדיא עשיסור איד לייוו ןרָאװענ ןעמונעגנָא טינ רעבָא זיא רעכלעוו ,דנעל

 ַא ןוא רענַאקירעמַא אב עלעיפ 3 ,טריטסעטָארּפ קרַאטש ןעבָאה דנַאל
 טנעמוקָאד רעד רעבָא .טציטשרעטנוא ייז טָאה עסערּפ איד ןופ ?ייהט רעסיורג

 עדייב ןופ רעטערטרעפ איד ןופ ןרָאוװעג ןעבעירשעגרעטנוא זיא רעכלעוו ,ןיילא

 -ימ-סטאַאטש ןיא ןעבילבעג זיא ,רעהירפ רהָאי טכַא-ךעבעיז טימ ןעננוריגער

 .וו ןהאשד ןופ טאנעס ן'רַאפ ןרָאװעגנ טניילעגרָאפ רעדעיוו זיא ןוא םוירעטסינ

 -סיוא ןעווענ זיא רעכלעוו ,דנאלסור ךָאנ ןעטדנַאזענ ןעגירעהירפ ַא ,רעטסַאפ

 -ַארטסינימדַא איד ןופ ןעטַאנָאמ עכילטע עטצעל איד ןיא רעטסינימ רעגניטרעוו

 טָאה טַאנעפ רעד .(1833--1901) ןָאסיררעה ןימעשדנעב טנעדיזערּפ ןופ ןָאיצ

 -עב איד ןופ סעיינ איד ןוא ,1892 רַאורבעפ ןיא נַארטרעּפ םעד ןעמונעגנָא

 -ענ זיא דנַאלסור טימ ןעטנעמוקָאד איד ןופ שיוטסיוא םעד ןופ ןוא גנוגיטעטש

 איד רַאפ סרעדנָאזעב ,דנַאל ןופ ןעדיא אר רַאפ גנושַאררעביא עכילנייּפ ַא ןעוו

 -עוו ארומ איד ךיז טָאה עזייוו-רעכילקילג .דנַאלסור ןופ ןעמוקענ ןענייז סָאװ

 .טסיזמוא ץנַאג ןעזעיװענסױרַא גַארטרעּפ םעד ןופ טַאטלוזער ןעכילנעמ םעד ןעג

 ןעמ ןעכלעוו ןעגעג גַארטרעּפ ןעזעיד רעטנוא גנורעפעילסיוא ןַא ןופ לַאפ רעדעי

 -ענ ןענואוועגנ זיא סטייטס דעטיינוי ןופ ןעטכירעג איד ןיא טלעטשעג 7 טָאה

 -נייא ןייק ןרָאװענ טרעפעילענסיוא טינ זיא סייוו ןעמ איוו טייוו ױזַא ןוא ,ןרָאװ

 םהיא ליוו ןעמ זַא גנוטּפיוהעב איד טכַאמעג טָאה רעכלעוו ר רעניצ

 .ןעכַאזרוא עשיטילָאּפ בעילוצ ןענעירק ןעטרָאד

 סָאװ טייקניריווש ַא טימ תוכייש ַא טַאהעג טָאה גנוריסַאּפ עטייווצ איד

 ןעשיווצ גַארטרעּפ םעניימעגלַא םעד ןעגעוו : גנַאל רהעז ןעניוצעג ןיוש ךיז טָאה

 .1832 רהְאי ןיא ןרָאװענ ןעסָאלשענ זיא סָאװ דנַאלסור ןוא סטייטס דעטיינוי

 -סינטלעהרעפ ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא סטייטס דעטיינוי ןיא ןעדיא ?הָאצ איד

 רעד  ,דנַאלסור ןופ טמַאטשעג ןעבָאה ייז ןופ גינעוו רהעז ןוא ,ןיילק גיסעמ
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 ןופ דיא ןייק ןוא ,דנעטיידעבנוא ןעוועג זיא רעדנעל עדייב ןעשיווצ רהעקרעפ

 ְךֶאֹנ ַאקירעמַא ןופ ןערהָאפ ןעגעוו טקניידעג ךילנײשרהַאו טָאה טייצ רענעי

 -ַאפנייא טנעקעג טינ רעבירעד טָאה סע .קעווצ ןעכלעוו דנעגריא רַאפ דנַאלסור

 ןעגעוו טלעדנַאהרעּפ ןעבָאה עכלעוו גנוריגער רעזנוא ןופ רעטערטרעפ איד ןעל

 עשינַאקירעמַא ןענעג עמהַאנסיוא ןַא ןעכַאמ ןעק דנַאלסור זַא ,גַארטרעּפ ןעזיד

 רעד טמיטשעב טייקכילקריוו רעד ןיא .ןעמוק ןיהַא ןעלעוו ןעלָאז עכלעוו ןעדיא

 ,רעגריב עשינַאקירעמַא עֶלַא רַאפ גנולדנַאהעב עכיילג נַארטרעּפ םעד ןופ חסונ

 ןעגעג איוו ןעצעזוצסיוא סָאװ רעגינעוו םהיא ןעגעג ןעוועג טימרעד זיא סע ןוא

 העז) רעטעּפש ןרָאװעג ןעסָאלשעג זיא סָאװ ץייווש רעד טימ נַארטרעּפ םעד

 גידנעסיוו זיא ןעדיא ןענעג עמהַאנסיוא איד ןעכלעוו ןיא ,(23 לעטיּפַאק ,ןעביוא

 -ַאו ןופ םוירעטסינימ סָאד טָאה לַאפ ןעטצעל םעד ןיא .,ןרָאװעג ןעמונעגניירַא

 -עצייווש איד ןעכלעוו ןיא לַאפ ַא ןעגעוו ןעלדנַאהרעפ ןיא ןעטלַאהעג ןָאטגניש

 רעגריב ןעשינַאקירעמַא ןַא ןענעג עמהַאנסיוא ןַא טכַאמעג טָאה גנורינער עשיר

 רהעמ רעבָא ; ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא 1899 ןופ ךַאמּפָא רעד סָאװ טייצ רעד ןיא

 ןופ עגַארפ איד ןעוו טייצ רעד זיב 1822 ןופ רעבירַא ןענייז רהָאֹי גיצרעיפ איוו

 -מַאזקרעמפיוא איד ןעניוצעגוצ טָאה ךַאמּפָא םעד וצ טייהיירטנוא ס'דנַאלסור

 ןעגעוו ןיוש זיא סע זַא טנייש סע שטָאח ,גנוריגער עשינַאקירעמַא איד ןופ טייק

 (*.1800 רהְאֹי ןיא איו הירפ ױזַא לעסקעוו-ףעירב ַא ןרָאװעג טרהיפעג םעד

 ,סיורטשנעזָאר רָאדָאעהט רענריב ןעשידיא ןעטריזילַארוטַאנ ַא ןופ ןעמָאנ רעד

 -עטסינימ-סטאַָאטש ןופ ץנעדנָאּפסערָאק עשיטַאמָאלּפיד איד ןיא טּפָא טניישרע

 איד ןעוועג ןענייז ןעטייקניריוש ענייז ןוא ,1879 ןוא 1879 ןעשיווצ םויר

 ןופ סקַאק .ס לעוימעס .רמ עכלעוו ןָאיצולָאזער עדנענלָאפ איד ןופ עכַאזרוא

 ,ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא רַאפ עטימָאק איד ןופ דעילגטימ ַא ,קרָאי וינ

 ןיא ,סערגנָאק ןעט46 ןופ זיוה-ןעטנַאטנעזערּפער םעד רַאפ טגניילעגרָאפ טָאה

 : 1819 ינוי טַאנָאמ

 ןעגעוו דנַאלסור טימ גַארטרעּפ םעד ףיוא גנוהיצעב ןיא ןָאיצולָאזער ַא

 .רעגריב עשינַאקירעמַא

 גנורעיגער עשיסור איד ןופ ץעזעג םעד ךָאנ זַא ןעבעגעגנָא טרעוו סע איוו יוזַא
 עמהַאנסיוא עטכערעגנוא עכלעוו ,דנַאל ןופ רעמיהטנעגייא ןייק ןייז טינ דיא ַא רָאט

 עבלעוו סטייטס- דעטיינוי ןופ רעגריב עש'ידיא ןעגעג טעדנעוװעגנָא ךיוא טרעוו סע
 ןוא ;דנַאלסור ןיא ןענהָאװ

 -עמַא ןיא ,דנַאלסור ןיא טרָאּפסַאּפ ןעשינַאקירעמַא םעד רעביא ץַאזפיוא םעד העז (*

 עגַארפ-טרָאּפסַאּפ איד רעביא ץאזפיוא םעד ךיוא ;ה"סרת רַאפ ךובירהִאי ןעשידיא-שינַאקיר

 .ע"רת רַאפ ךובירהָאי ןעבלעז םעד ןיא סערגנָאק ןיא
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 םענייא ןעגעג עמהַאנסיוא ןַא טכַאמעג טָאה גנורעיגער עשיסור איד איו ווזַא
 איז סָאװ טימרעד ,סטיוטס דעטיינוי ןופ רעגריב רעטריזילַארוטַאנ ַא ,סיורטשנעזָאר .ט
 טפיוקעג סע טָאה רע איוו םעדכָאנ םוהטנעגייא-דנורג ןעטלַאה וצ ןעטָאברעּפ םהיא טָאה
 ןוא ;דיא ַא זיא רע לייוו ,רַאפרעד טלהָאצעב ןוא

 ןופ טסייג ןעטרעלקעגפיוא םעד ןעגעג ןענייז ןעמהַאנסיוא עכלעזַא איוו יוזַא
 -וירפ-סנָאיגילער ןערעדָאפ עכלעוו ,טייצ רעגיטציא ןופ ןוא ןענָאיצוטיטסניא ערעזנוא
 ןוא ;ךיילג ןעמעלַא רַאפ טייה

 -וצ ןייז ןיא ,ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא ןופ רעטסינימ רעד איוו יוזַא
 וצ גיהעפ ןייז םעוו רע ביוא לעפייווצ ַא סיוא טקירד ,1879 לירּפַא ןעט99 ןופ טפירש

 ;גַארטרעּפ ןעגיטציא םעד רעטנוא םהיא ןופ טרעדָאפ ןעמ סָאװ עפליה איד ןעבעג
 רעבירעד

 ןופ זיוה-ןעטנַאטנעזערפער איד ןוא טַאנעס םעד ןופ ,ןעסָאלשעב ןייז סע לָאז
 ןופ עטכער איד זַא ,סערגנָאק ןיא טלעמַאזרעפ ַאקירעמַא ןופ סטייטס דעטיינוי איד
 םייה רעד ןיא ןערעוו טרענעלקרעפ םינ ןערָאט סטייטס דעטיינוי ןופ רעגריב איד
 ןעשיווצ ןעגנוכַאמּפָא איד ביוא ןוא ;ןעגַארפ-סנָאיגילער בעילוצ דנַאלסיוא ןיא רעדָא
 ,ןעבעגעגנַא טרעוו סע איוו יוזַא ,ןערעוו ןענופעג ןעלָאז דנַאלסור ןוא סטייטס דעטיינוי
 -ריא ןעגעג ,ןערעדנַא ןַא ןיא רעדָא טקנוּפ ןעזעיד ןיא עמהַאנסיוא ןַא ןעכַאמ ייז זַא

 ךיילג לָאז רע טכוזרע טנעדיזערּפ רעד טרעוו ,רעגרֹיב ערעזנוא ןופ סַאלק עכלעוו דנעג
 .ןערעוו טגיטייזעב לָאז הלווע עזעיד זַא יוזַא ךַאמּפָא םעד ןערעדנע וצ עטירש ןעמהענ

 טקַאפ רעד ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא סע עכלעוו ןיא עטַאבעד  ַא ְךָאנ

 ןיא םוהטנענייא-דנורג ןעפיוק וצ טכער סָאד אי ןעבָאה ןעדיא עשילננע זַא

 זיוה ןעטסרעטנוא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןָאיצולָאזער עזעיד זיא ,דנַאלסור

 ןעמ טָאה סייוו ןעמ איוו טייוו ױזַא ןוא ,1879 ינוי ןעט10 םעד סערגנָאק ןופ

 .טרעהענ טינ רהעמ רהיא ןופ

 ןיא טגלָאפענכָאנ טָאה עכלעוו ץנעדנָאּפסערָאק עשיטַאמָאלּפיד איד ןיא

 ךַאמּפָא םעד רעטנוא טכער רהיא ףיוא ןענַאטשעב גנורינער עשינַאקירעמַא איד

 גנולדנַאהעב עכיילג עטולָאסבַא ןרעדָאפ וצ ןעטדנַאזעג רהיא ןעסייהעג טָאה ןוא

 -ונרַא איד .ערעדנַא איו טוג ױזַא עשידיא ,רעגריב עשינַאקירעמַא עלַא רַאפ

 עֶלַא וצ טנַאקעב טוג ױזַא רעטציא ןענייז עכלעוו רודעצָארּפ איד ןוא ןעטנעמ

 ןרָאװענ טכיורבעג עֶלַא ןענייז ,ענַארפ איד ןיא טריסערעטניארעפ ןענייז עכלעוו

 זיא עכלעוו האופר עמַאזקריוו עניצנייא איד שטָאח ,קירוצ רהָאי גיסיירד טימ

 עטירש ךיילג ןעמהענ וצ" ,ןָאיצולָאזער עטשרע איד ןיא ןרָאװעג ןענָאלשעגרָאפ

 ענַארפ איד רעבָא .ןרָאװעג טעדנעוװעננָא טינ זיא "ךַאמּפָא םעד ןערעדנע וצ

 .דנַאלסור ְךָאנ קירוצ ןעמוק עכלעוו ןענַאהטרעטנוא עשיסור עגירעהירפ ןענעוו

 ּפיצנירּפ םעד ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע עכלעוו ייב ,רעגריב עשינַאקירעמַא סְלַא

 ןופ טכער סָאד ןוא (דנַאלרעטַאפ ַא ןופ ןעגָאזּפָא ךיז) ןָאיצַאירטַאּפסקע ןופ

 .ןרָאװעג טרהירעב טינ ןעטוּפסיד עטשרע עזעיד ןיא זיא ,ןָאיצַאזילארוטַאנ
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 גנוריגער עשיסור איד זַא ןהעטשרעפ וצ רָאלק ןרָאװעג ןעבעגעג רַאגָאז זיא סע

 -שטייד ןופ ןעדיא עטריזילַארוטַאנ ןעגעג ןעצעזוצסיוא טַאהעג ןעטסיימ םַא טָאה

 .טס ןיא רעטערטרעפ רעזנוא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,רעטסַאפ .רמ .דנַאל

 ןַא ןופ 1880 רעבמעצעד ןעט30 ןופ עשעּפעד ַא ןיא טעטכירעב ,גרובסרעטעּפ

 -ימ ןעשיסור םעד ,סרעיג עד .מ טימ טַָאהעג טָאה רע סָאװ גנודעררעטנוא

 : טגָאז ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא ןופ רעטסינ

 עשינַאקירעמַא עכילקריוו ןענייז עכלעוו ןעדיא טפערטעבנָא סע איוו טייוו יוזַא

 ןערעכיזרעפ וצ רימ טיירעב ןעוועג רע זיא (ןעדיא עשטייד עטלעטשרעפ טינ) רעגריב

 רעזייק ןופ שנואוו רעד זיא סע זַא סייוו רע לייוו ,גנולדנַאהעב עטסלַארעביל איד

 ךָאנ טמוק רעכלעזַא ביוא .רעגריב עשינַאקירעמַא וצ גנוטכַא עכילגעמ עלַא ןעזייוו וצ

 רונ םהיא ךיא לָאז ,ןעטייקגיריווש עכלעוו דנעגריא טנעגעגעב ןוא גרובסרעטעּפ .טס

 ךיא לעיפ איוו טייצ לעיפ יוזַא ןעבעג ייז רע טעוו טפירשוצ עלעיציּפָא-טינ א ןעקיש

 ...סענזיב רעייז ןעגרָאזעב וצ ןוא ָאד ןעביילברעפ וצ ןעטעב ייז רַאפ לע

 םעד טימ גנודעררעטנוא ןַא ןעגעוו ךיוא טעטכירעב עשעּפעד עבלעז איד

 -ענוצ ךיז טָאה רעכלעוו" ,(דָאניס ןופ רָאטַארוקָארּפ) ןָאיגילער ןופ רעטסינימ

 רע .דנַאטשנעגעג םעד ןופ גנוגיילרָאפ ןיימ וצ עסערעטניא לעיפ טימ טרעה

 איד ןערידוטש טימ טגיטפעשעב רעטציא זיא ןָאיסימָאק ַא זַא טגָאזעג טָאה

 עזעיד זַא ןעבעגעגוצ גיצרעהנעפָא טָאה ןוא "ץעזעג עזעיד ןערימרָאפער ןופ עגַארפ

 רעבָא .טסייגטייצ םעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןעצנַאנ ןיא טינ ןענייז ץעזעג

 טינ םהיא זיא סע זַא הדומ רעטסַאפ .רמ זיא טנעמוקָאד ןעזעיד ןופ עדנע םוצ

 גנורַיגער עשיסור איד" זַא ןוא ,טגנַאלרעפ טָאה רע סָאװ ןעגעירק וצ ןעגנולעג

 גנוריגער ןיימ ןעוו ,טסנונ ַא סלַא רונ ןעליוו רימ סָאװ ןעבעג וצ טגיינעג זיא

 .(ווָאקילעמ-סירָאל ןופ רעטרעוו איד גידנעריטיצ) "טכער ַא סלַא סע טרערָאּפ

 רעטסינימ רעניטרעוװסיוא רעשינַאקירעמַא רעד סָאװ עשעּפעד ַא ןיא

 ,1881 ילוי ןעט29 טריטַאד ,רעטסַאפ .רמ וצ טקישענ טָאה ןיעלב .שד סמיישד

 ,דנַאטשנעגעג ןעצנַאנ םעד רעביא טכיזרעביא עשירָאטסיה ַא ןעבעגעג טרעוו

 טרעלקרע רעדעיוו ןערעוו ךיז טלעדנַאה סע עכלעוו ןעגעוו ןעּפיצנירּפ איד ןוא

 ןענייז עשעּפעד רעזעיד ןופ ןעלעטש ייווצ .עקירדסיוא ערָאלק ןוא עקרַאטש ןיא

 רעֶד סָאװ טייצ רעד ןופ" :ןעמ טזעל עטשרע איד ןיא .ןעריטיצ וצ הטרעוו

 ,עדָאירעּפ עניטציא איד זיב ןרָאװעג טנעכייצרעטנוא זיא 1832 ןופ גַארטרעּפ

 לָאז סָאװ דנַאלסור טימ ןעננוהיצעב ערעזנוא ןיא ןעמוקעגרָאפ טשינ רָאג זיא

 ץוש ןעכיילג ךיז טימ טינ טגָארט ןהָאפ רעזנוא זַא ןעמהענוצנָא ןערהיפ זנוא

 עטייווצ איד ".ךייררעזייק ןופ טפַאשרעה איד ןיא רענַאקירעמַא ןעדעי רַאפ

 סרעדנַא ןעלהיפ טינ ןעק ךיא" ; טעטיול רעכלעוו ץַאז רעטצעל רעד זיא עלעטש

 גנוריגער עזעיד ןופ ןעטכיזנַא איד ןופ גנוגיילרָאפ עטסנרע עזעיד זַא רעכיז איוו
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 ןופ ןוא טייקגיטכערעג ןופ להיפעג ס'דנַאלסור טימ גנַאלקנייא ןיא ןייז טעוװ

 ןעצרוק ןיא ןעלעוו ךיז טלעדנַאה סע עכלעוו ןעגעוו ןעגַארפ איד סָאד ןוא ,רשוי
 -עלָאט ןופ טסייג םעד טימ עינָאמרַאה ןיא גנוזעל עכילריטַאנ רעייז ןעניפעגנ

 ַאנירעהטַאק ןירעזייק איד ןופ זַאקוא רעד לופ ןעוועג זיא סע ןעכלעוו טימ ץנַאר

 םעד ןופ גנורעלקרע עשינעמסטאַאטש איד ןוא ,קירוצ רהָאי טרעדנוה טימ

 ןערעטעּפש םעד ןיא טניפענ ןעמ סָאװ גנונעקרענַא עגיטייזנעגעג ןופ ּפיצנירּפ

 רהעקרעפ רעכילקריוו ?.1860 ןיא ןעטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןופ זַאקוא

 -ּפיד עשינַאקירעמַא רַאפ גנורהַאפרע עיינ ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא יא טימ

 -עג טָאה ןיעלב .רמ איוו ןַאמסטאַאטש רעטמהירעב ַאזַא וליפא ןוא ,ןעטַאמָאל

 -- רהֶאי םענעי ןופ גנילהירפ םעד ןופ ןעמָארנָאּפ איד ְךָאנ --- ןעביולנ טנעק

 ןיא איוו ןפו עי םעד ףיוא ןערעוו טרעפטנערעפ טעוװ עגַארפ איד זַא

 .הנידמ ענעי ןופ ןעדיא איד ןופ גנולעטשכיילג איד ךרוד ,ץייווש רעד

 -עיוו זיא עגַארפ איד ןוא עלעפ ערעדנַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעסעדרעטנוא

 וינ ןופ סקַאק ןַאמסערגנָאק .סערגנָאק םעד רַאפ ןרָאװעג טכַארבעגרָאפ רעד

 זיוה-ןעטנַאטנעזערּפער ןיא ןָאי ר ש עטייווצ ןייז טניילעג 4 טָאה קרָאי

 ,רעטעּפש געט רעיּפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עכלעוו ,1882 ר ןעט26 םעד
 -עטניא עכילטנעפע איד ביוא ,ןרָאװעגנ טכוזרע זיא יא רעד עכלעוו ןיא

 ןעשיווצ ץנעדנָאּפסערָאק איד זיוה םוצ א ,ןעגעגַאד טינ ןענייז ןעסער

 -עּפ ןיא ןעטדנַאזעג ןעשינַאקירעמַא םעד ןוא םוירעטסינימ ןעגיטרעווסיוא םעד

 ןופ ןעדיא עשינַאקירעמַא ןופ גנוזייווסיוא איד ףיוא גנוהיצעב ןיא ,גרובסרעט

 ןַא .עירעּפמיא עשיסור איד ןיא ןעדיא ןופ ןעגנוגלָאפרעפ ןעגעוו ןוא ,דנַאלסור

 -ַאק ערעטייוו זַא ןרָאװעג ןעטעבעג זיא סע עכלעוו ןיא ,ןָאיצולָאזער רעדנַא

 זיא ,זיוה םוצ ןערעוו טלעטשענוצ לָאז דנַאטשנעגענ םעד ןעגעוו ץנעדנָאּפסער

 ,רהָאי ןעבלעז םעד ןופ יַאמ ןעט51 םעד סקַאק .רמ ןופ ןרָאװעג טניילעגרָאפ

 -עגנַא עשידנעלסיוא רעביא עטימָאק איד וצ ןרָאװעג ןעזעיוורעביא זיא ןוא

 -בעפ ןיא ןָאיצולָאזער עבלעז איד טגיילעגרָאפ רעדעיו טָאה רע .ןעטייהנעגעל
 -ענרָאפ זיא ןָאיצולָאזער ַא ְךָאנ .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא איז ןעוו ,1883 רַאור
 -ָאק ַא ןרָאװעג טרהיפעג רעדעיו זיא 1886 ןיא ןוא ,1884 ןיא א עג טנייל
 דרַאיַאב .פ סַאמָאהט רעטסינימ ןעניטרעוװסיוא םעד ןעשיווצ ץנעדנָאּפסער

 -ער ערעסעב ענייק טימ ,דנַאלסור ןיא רעטערטרעפ ןעשינַא קא םעד ןוא
 .רעהירפ איוו ןעטַאטלוז

 איד ןיא טסנרע רהעמ טימ דנַאטשנעגעגנ םעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ

 טָאה ןענישימ ןופ ןַאמּפישט ןַאנָאל .ס ןַאמסערגנָאק .רהָאי ןהעצ עדנעגלָאפ

 איד ןעשרָאפוצסיוא" ןָאיצולָאזער ַא ,1892 ,רַאורבעפ ןיא ,זיוה ןיא טניילעגרָאפ

 ".רעגריב עשינַאקירעמַא ףיוא דנַאלסור ןיא ץעזעג עשידיאייטנַא ןופ גנוקריוו
 -עלעגנַא עשידנעלסיוא רעביא עטימָאק איד וצ ןרָאװעג ןעזעיוורעביא זיא איז



 ו
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 םעד םרָאפ עטרעפערגרעפ ַא ןיא ןרָאװעג טעטכירעב קירוצ זיא ןוא ןעטייהנעג

 ןעמונעגנָא זיא איז זַא טנָאמרעד טינ טרעוו סע רעבָא ,1892 ,לירּפַא ןעטסקעז

 ןעט10 םעד טגיילעגרָאפ טָאה ,ָאייהא ןופ ןעגנָאד ןייווריוא .רמ .ןרָאװעג

 -ָאלּפיד ןעכערבוצּפָא טענדרָארעּפ טָאה" עכלעוו ןָאיצולָאזער א ,1892 ןושד

 -וקעג טינ טנייש סע איוו זיא עכלעוו ,"דנַאלסור טימ ןעגננוהיצעב עשיטַאמ

 סע .ןעטייהנעגעלעגנַא עשידנעלסיוא רעביא עטימָאק איד איוו רעטייוו ןעמ

 עיינ ןופ טַאטלוזער רעד סלַא ץנעדנָאּפסערָאק ערעטייוו ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא

 טַאטלוזער רעד סלַא טקערידניא ךיוא ךילניישרהַאװ ןוא ,ןעמהַאנסיוא ןופ עלעפ

 ַא .סערגנָאק ןיא ןרָאװעג טניילעגרָאפ ןענייז סָאװ ןענָאיצולָאזער איד ןופ

 1895 ןיא םוירעטסינימ ןעגיטרעווסיוא ןופ ןרָאװעג ןעבעירשעג זיא סָאװ ףעירב

 םעד ,(1882 .בעג) ,טייהוו .ד ורדנַא רעקירָאטסיה ןוא רעהיצרע םעד וצ

 -סור ןיא סטייטס דעטיינוי איד ןעטערטרעפ ןעוו טָאה רעכלעוו ןַאמ ןעטסערג

 סינדנעטשרעפסימ ערַאברעדנָאז ַא זַא הרעשה איד" ןעטלַאהטנע טָאה ,דנַאל

 -לעוו ,טעטסעיַאמ רענייז ןופ גנורינער איד ןופ ןעקנַאדעג םעד ןיא טריטסיזקע

 -עב טכייליפ ןוא ןערעלקרע ןעק טקַאט ןוא טייקניהעפ עטסואוועב רעייא עכ

 טינ סערייב טָאה רע זַא ןעזעיװעגסױרַא ףוס םוצ ךיז טָאה סע ?.ןעניטייז

 .ןָאהט טנעקעג

 איד רַאפ ןרָאוװעג טכַארבעגרָאפ רעדעיוו דנַאטשנעגעג רעד זיא 1894 ןיא

 -יא ןופ טמַאטשעג טָאה רעכלעוו רעטערטרעפ  ַא ןופ לָאמ ןעטשרע םוצ ,זיוה

 רעהירפ זיא רעכלעוו ,(1890 .רָאמיטלאכ ןיא .בענ) ,רענייר ראריזא .וו

 -עס טייטס א ,דנעלירעמ ןופ גנובעגצעזענ-טאאטש איד ןופ דעילנטימ ַא ןעוועג

 -טפיוה רעד ךָאנרעד ,ןענימרעט יירד סערגנָאק ןיא רעטערטרעפ ַא ,רָאטַאנ

 -עיד .1912 ןיא ןעברַאטשענ זיא ןוא .,דנעלירעמ . טייטפ וה טלאוטא

 ןופ רָאטאנעס סטייטס דעטייני סלא ןימרעט ןעטייוצ םעד גידנענ

 זיא ןוא ,זיוה ןיא ןימרעט ןעטייווצ ןייז טנעידעג סלָאמַאד טָאה ,טייטס םענעי

 רערהיפ ןוא רענדער עטסגיהעפ איד ןופ רענייא סלַא טנעקרענַא ןעוועגנ ןעטרָאד

 -אזער ןייז רעבָא .יײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד איד ןופ רעדעילנטימ איד ןעשיווצ

 עכלעוו ןיא ,1894 ,יַאמ ןעט28 םעד ןרָאװעג טגיילענרָאפ זיא עכלעוו ןָאיצול

 ןופ טייקמַאזקרעמפיוא איד ןעפור וצ ןרָאוװעג ןעסייהעג זיא" טנעדיזערּפ רעד

 רעטנוא עטכער ןופ גנוצעלרעפ עטצעזעגנטרָאפ איד ףיוא גנורעיגער עשיסור איד

 עגירעהירפ איד איוו לַאזקיש ןערעסעב ןייק טַאהעג טינ טָאה "גַארטרעּפ םעד

 טכַאמעג טָאה סע רעבָא .ןעדיא-טינ ןופ ןרָאװעג טגיילעגרָאפ ןענייז עכלעוו

 -ער איד ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ גנוריגער עגעיה איד רַאפ דיישרעטנוא גינעוו

 ןעניטייזעב וצ גיסיילפ ױזַא טײברַאעג טייז רהיא ןופ טָאה איז ,ןענָאיצולָאז

 -עירקעג וצרעד טלָאװ איז ןעוו ןָאהט טנעקעג טלָאװ איז איוו ןעטייקניריווש איד

 .סערגנָאק ןופ רעזייה עדייב ןופ להעפעב א ןעג
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 ןיא ,גרובסרעטעּפ .טס ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו שדירניקערב רעטדנַאזעג רעד

 -נענעלעגנַא עניטרעווסיוא ןופ רעטסינימ ןעשיסור םעד וצ גידנעביירש ,95

 -נענעג ַא ןעוועג גנַאל ןיוש זיא סע זַא" טעטּפיוהעב ,רהָאי םענעי ןיא ןעטייה

 -לעוו דנעגריא זַא ,סטייטס דעטיינוי איד רַאפ ןערעיודעב ןוא גרָאז ןופ דנַאטש

 ןעכאזרוא עזעיגילער בעילוצ ןעמהַאנסיוא ןופ ןעדייל לָאז רעגריב ערהיא ןופ רעכ

 ןעמ זַא ןהעזענסיוא טָאה סע ".עדנַאל םעזעיד ןיא ךילדעירפ טנהָאװ רע ןעוו

 זיא סע ןוא ,רעהירפ איוו טסנרע רהעמ ךַאז רעד וצ ןעמונעגנ רעטציא ךיז טָאה

 -עוו טרעפטנערעפ לענש טעוװ ענַארפ איד זַא ןעביולג וצ גננוניטכערעב ַא ןעוועג

 -יירש ,ירעטערקעס-סנָאיצַאגעל רעשינַאקירעמַא רעד ,סריעּפ .ד .ה .ה .רמ .ןער

 ןעשיסור ןעכיוה ַא טימ גנודעררעטוא ןַא ןופ טלייצרעד ,1898 ינוי ןיא גידנעב

 ןופ טייקרַאטש איד ןעבעגענוצ טָאה רעטצעל רעד זַא טרעלקרע ןוא ןעטמַאעב

 טעוװ סע זַא לָאפסגנונפָאה סלַא טקירדעגסיוא ךיז טָאה" ןוא ןעטנעמוגרַא איד

 עשיסור איד ןיא גנורעדנע עדנעלעטשנעדעירפוצ ַא וצ ןעגניירב וצ ךילנעמ ןייז

 עשינַאקירעמַא ןעזָאלניירא םוצ טגנַאלעבנָא סָאד איוו טייוו ױזַא ןעגנורהיפ

 רעד טָאה טַאנָאמ ןעדנענלָאפ םעד ןיא ?.עירעּפמיא עשיסור איד ןיא ןעדיא

 טפַאשרנַאזעג איד וצ ןָאטגנישַאװ ןופ ןעבעירשעג עידַא .א .א רעטסינימ-ספליה

 : גרובסרעטעּפ ןיא

 -טנַא ענלַאמרָאפ ַא רעטציא ןערעדָאפ וצ שיטקַארּפ טינ זוא סע זַא סולש רעיוא
 "עד רעד רעבָא ,טכיזרָאפ ךרוד טגיטכערעב ןייז וצ טנייש עגַאלק איד ףיוא טרָאװ
 טָאה רהיא סָאו םעד רעביא ןערעיודעב ןעפע'ט ןייז ןעקירדסיוא זומ טנעמטרַאּפ
 וצ ןעליוורעדעיוו ַאזַא גרובסרעטעּפ ןופ םוירעטסינימ ןעשידנעלסווא ןיא טנעגעגעב
 איד .רָאפ סע טגיול גנורעיגער עועיד איוו טכיל םעד ןיא עגַארּפ איד ןעטכַארטעב
 -רענַא טעוו ערעזנוא איוו גנורעיגער ַאזַא זַא ןעטרַאװרע טינ ןעק גנורעיגער עשיסור
 ןעגנוכוזרעטנוא עשירָאטיזיוװקניא ןעכַאמ וצ גנורהיפ רהיא ןעדלוד רעדָא ןענעק
 ןעביולג רעייז רעביא סטייטס דעטיינוי ןופ רעגריב ןעגעוו סטייטס דעטיינוי ןיא
 איוו םעדכַאנ ,גנורהיפפיוא ַאזַא ןופ גנוצעזטרָאפ איד ןוא ,גנולעטש עכילרעגריב רעדָא
 ןהעגרעבירַא ןעק ,טגיסעמעג רעבָא רָאלק ןרָאװעג טרעלקרע ןענייז ןעטכיזנַא ערעזנוא
 .סינעהעזנויא ןופ ץענערג עטכערעג איר

 -עיד ןעגעוו ןרָאװעגנ טקישעג ןענייז ןעשעּפעד עגנַאל ךילמעיצ ערעדנַא יירד

 שדירניקערב ןעטדנַאזעג ןופ רענייא ; 1895 ,רהָאי ןעבלעז םעד דנַאטשנעגעג ןעז

 -ייווצ רעד ; יִלֹוי ןעטרעיפ םעד יענלַא דרַאשטיר רעטסינימ ןעגיטרעווסיוא םוצ

 ,רעטירד א ןוא ,טסוגיוא ןעט22 םעד שדירניקערב .רמ וצ עידַא .רמ ןופ רעט

 -טּפיוה עשיסור איד ךָאנ ןָאטננישַאוו ןופ ,רעבָאטקָא ןעט23 םעד טריטַאד

 -ילונער עירעס ַא ןופ גנַאפּפמע רעד טנַאמרעד טרעוו סע עכלעוו ןיא ,טדָאטש

 ףױרַאד טרעוו סע ןוא ,דנַאלסור ןיא ןעדיא איד ףיוא גנוהיצעב ןיא ןעגנור

 ןיא ְךָאנ טגיילעגרָאפ רעטציא טרעוו דנַאטשנעגעג רעד" : סעדנעגלָאפ טקרעמעב
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 -נעגַא עשיסור איד זַא טנייש סע לייוו ,רעהירפ איוו טכיל סעגיטסניגנוא רהעמ ַא

 סעדמערפ ַא ןיא ןעגנושרָאפ ןעכַאמ תעדה לוקש םענענייא רעייז ךָאנ ןעגעמ ןעט

 ןופ רעמיחטנענייא איד ןעגעוו ננולעטש עכילטפעשעג איד ןעגעוו םוירָאטירעט

 ןעדיישטנע ןַאד ןוא ,ןעטנענַא עשידיא ןעניטפעשעב עכלעוו רעזייה-סלעדנַאה

 -ניטכיוו איד ןענעוו ?ייהטרוא םענענייא רעייז ְךָאנ גיטסניננוא רעדָא גיטסניג

 לָאז סע ביוא" וליפא זַא טצעזענטרָאפ טרעוו סע ".רעזייה עכלעזַא ןופ טייק

 סינדנעטשענוצ ַא סלַא טינ רעבָא טנעמוגרַא םעד בעילוצ ןערעוו ןעמונעגנָא

 רעד ביוא עגַארפ איד טביילב ,ןניז ןעשינכעט א ןיא טריטסיזקע טכער אזַא זַא

 ױזַא טָאה גנורינער רעזנוא ןעוו טייצ רעד ןיא טכער ַאזַא ןעביאוצסיוא טירש

 איד ןיא גנושימניירא עשידנעלסיוא ןעגעג טריטסעטָארּפ טניסעמעג ןוא טסנרע

 איד טימ גנַאלקנייא ןיא ןזיא ,רענריב ערהיא ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא-טַאוװירּפ

 -נעסיוועג ױזַא זיא גנוריגער עזעיד סָאװ טייקניטרַא ןופ ןעּפיצנירּפ עכילפעה

 ".ןעטאַאטש עדמערפ עלַא טימ ןעננוהיצעב ערהיא ןיא ןעטכַאבָאעב וצ טפַאה

 -רָאפ רעדעיוו זיא עגַארפ איד ןוא ,ןעפלָאהעג טשינ רָאנ טָאה סעלַא סָאד

 ,דלַארעשדצטיפ .פ ןהַאשד ןַאמסערגנָאק .סערגנָאק ן'רַאפ ןרָאװענ טכַארבעג

 ןופ (ןָאטסָאב ןופ רעטסיימרעגריב רעד רעטציא ;1869 ןָאטסָאב ןיא .בעג)

 ןעט31 םעד זיוה ןיא ןָאיצולָאזער עדנעגנלָאפ טגיילעגרָאפ טָאה ,סטעסושטַאסַאמ

 -סיוא רעביא עטימָאק איד וצ ןרָאװעג ןעזעיוורעביא זיא איז ןוא ,1897 ץרעמ

 : ןעטייהנעגעלעגנַא עשידנעל

 טכוזרע טרעוו ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסווא ןופ רעטסינימ רעד זַא ,ןעסָאלשעב

 ןערעוו ןעבעגעג לָאז עטכער עבלעז איד זַא גנורעיגער עשיסור איד ןופ ןערעדָאפ וצ

 רעטציא ןעגעירק סע איוו ןעטרָאּפסַאּפ ףיוא גוצעב ןיא רעגריב עשינַאקירעמַא-שידיא וצ

 איד ןעסיוו ןעזָאל ךיוא לָאז רע ןוא ,רעגריב עשינַאקירעמַא ןופ ןעסַאלק ערעדנַא עלַא

 -עגסיוא ןענייז רעגריב עשינַאקירעמַא עכלעוו דנעגריא ביוא זיוה-ןעטנַאטנעזערּפער

 איד ןעביאוצסיוא ןעוָאלעגוצ טינ ייז טָאה ןעמ רעדָא דנַאלסור ןופ ןרָאוװעג ןעזעיוו

 .ןַאיגילער רעייז בעילוצ ,ןעסינעג רענהָאװנויא איד סָאװ ןעיגעליווירּפ עכילנהעוועג

 -צטיפ ,רמ ןופ ןרָאװעג טגיילענרָאפ רעדעיוװ זיא ןָאיצולָאזער עבלעז איד

 רעד רעטנוא .ןעטַאטלוזער ערעסעב ןייק טימ ,1899 רעבמעצעד ןיא דלַארעשד

 רעיקנַאב ןעשידיא ַא דנַאלסור ןיא ןעזָאלוצניירא טגַאזטנע ךיז ןעמ טָאה טייצ

 טכַאזרוארעפ טָאה סעזעיד ןוא ,1897 ןיא ,רענטוק ףלָאדַא .רמ ,עינרָאפילַאק ןופ

 עגנַאל ַא טכַארבעגניירא טָאה טייטס םענעי ןופ סניקריוּפ .ס .שד רָאטַאנעס זַא

 ןעטפ5) טַאנעס סטייטס דעטיינוי ןיא דנַאטשנעגעג ןעזעיד ןעגעוו ןָאיצולָאזער

 ןָאיצולַָאזער ערעצריק ַא ןופ ןרָאװעג טנלָאפעגכָאנ זיא עכלעוו (1897 ,יַאמ

 -עגרָאפ טָאה טייטס ןעבלעז םעד ןופ ?סעק .ה סיטריוק ןַאמסערגנָאק עכלעוו

 ,רהָאי ןעבלעז םעד ןופ רעבמעצעד טַאנָאמ ןיא זיוה-ןעטנַאטנעזערּפער ןיא טגייל
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 טייקמַאזקרעמפיוא איד וצ ןרָאװעג טכַארבעג עגַארפ איד זיא 1902 ןיא

 -ּפער רעכלעוו ןוא דיא א ןיילא זיא רעכלעוו רעטערטרעפ ַא ךרוד זיוה איד ןופ
 -נימיא עשידיא ןופ טנהָאװעב ןעטסיימ םַא זיא סָאװ טקירטסיד ַא טריטנעזער

 רעיימ ירנעה ר טרָאּפסַאּפ איד ןיא טריסערעטניארעפ ןענייז סָאװ ןעטנַאר

 -עג טלהעוורע לָאמ ייווצ זיא רעכלעוו ,(1886 ,קרָאי וינ ןיא .בעג) 255
 ןיא זיא ,דייס טסיא רעד ףיוא טכירעג ןעשיטדעטש םעד ןופ רעטכיר ןרָאװ

 סערגנָאק ןיא ןעטערטרעפ וצ טַארקָאמעד ַא סלַא ןרָאװעג טלהעוורע 1000
 -ענג םעד ןייא ךיז ןיא טסילש רעכלעוו ,קרָאי וינ ןופ טקירטסיד ןעטניינ םעד

 ןופ טייז-חרזמ ןיא טפַאשרַאבכַאנ עשידיא איד ןופ לייהט ןעטרעקלעפעב-טכיד

 סערגנָאק רַאפ להַאו עדעי ייב ןרָאװעג טלהעוועג-רעדעיוו זיא רע ; טדָאטש

 טָאה רע .ןימרעט ןעטעבעיז ןייז (1913) רעטציא טנעיד ןוא ,סלָאמַאד טייז

 סלָאמַאד טייז זיא סָאװ סולשעב םעד טניילענרָאפ ןימרעט ןעטשרע ןייז ןיא

 -רעפ ןיא זיא עכלעוו ,"ןָאיצולָאזער-לענָאפדלַאנ איד" סלַא ןרָאװעג טנַאקעב

 עלענינירא רהיא ,רהָאי ןהעצ דלַאב סערגנָאק ן'רַאפ ןעוועג ןעמרָאפ ענעדעיש

 ןעוועג זיא ,1902 ,יַאמ ןעט28 םעד ןרָאװעג טגיילעגרָאפ זיא איז איוו ,םרָאפ

 : טגלָאפ איוו

 -ומ רעד זַא ,סטייטס דעטיינוי ןופ זיוה-ןעטנַאטנעזערּפער איד ייב ,ןעסָאל
 וצ טכוזרע טסכילפעה טימרעד טרעוו ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא ןו

 -לעוו ,ןעביולג ןעשידיא ןופ רעגריב עשינַאקירעמַא ביוא טפנוקסיוא זיוה איד ןעבעג
 -עוו ,גנוריגער רעזעיד ןופ ןרָאװעג ןעבעגעגסיורַא ןענייז סָאװ ןעטרָאּפסַאּפ ןעבָאה עכ
 איד ןופ עירָאטירעט איד ןיא ןעמוקוצניירא טרעטשעג רעדָא ןעסָאלשעגסיוא ןער
 טכַאמ רעדָא טכַאמעג טָאה גנורעיגער עשיסור איד ביוא ןוא ,עירעּפמיא עשיסור
 -רעפ ןופ סטייטס דעטיינוי ןופ רעגריב ןעשיווצ ןעמהַאנסיוא עכלעוו דנעגריא רעטציא
 עבלעוו ןוא ,דנַאלסור ןעכוזעב ןעליוו רעדָא ןעכוזעב עכלעוו ,ןענָאיגילער ענעדעיש
 טכַאמעג טָאה גנורעיגער עשיסור איד ביוא ןוא ;ןעטרָאּפסַאּפ עשינַאקירעמַא ןעבָאה

 -ורעמַא ףיוא טעדנעוװעגנָא לעיצעּפש ןערעוו רעדָא ןעקניירשעב עכלעוו ןעגנורילוגע
 עשידיא איד וצ ןערעהעג עכלעוו ,עטריזילַארוטַאנ רעדָא 8 בעג ,רעגריב עשינַאק
 זיא סע ביוא ןוא ,ןעטרָאּפסַאּפ עשינַאקירעמַא טימ ןהעזרעפ ןענייז ןוא ןָאיגילער
 ןעגעוו גנולדנַאה עכלעוו ןוא ,םעד ףיוא גוצעב ןיא ןעמקַאפ איד ןעטכירעב וצ ,יוזַא
 ןרָאװעג ןעמונעגרָאפ זיא סע ןעגנוקניירשעב ןוא ןעגנוסילשסיוא ,ןעמהַאנסיוא עזעיד
 .סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעיגער איד ןופ טנעמטרַאּפעד ןעכלעוו דנעגריא ייב

 רעטרעוו איד סָאװ טימרעד ןרָאװעגנ טרידנעמַא זיא ןָאיצולָאזער עזעיד
 טלעטשעגוצ ןענייז "ןעסערעטניא עכילטנעפע איד ןעגעג טינ זיא סע ביוא"
 ןעמונעגנָא זיא איז .עלייצ עטירד איד ןיא "זיוה" טרָאװ םעד ְךָאנ ןרָאװעג
 םעד) םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא .1902 לירּפַא ןעט30 םעד זיוה ןופ ןרָאװעג
 -ער ַא טניילעגרָאפ ַאמַאבַאלַא ןופ סוטטעּפ .וו .ע רָאטַאנעפ טָאה (ינוי ןעטג7
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 ןעגעג טינ זיא סע ביוא" ,טנעדיזערּפ םעד גידנעכוזרע ,טַאנעס ןיא ןָאיצולָאז

 -עטש איד ןעגעוו טַאנעס םעד ןעסיוו ןעזָאל וצ ,עסערעטניא עכילטנעפע איד

 ןעריבורּפ עכלעוו רעגריב עשינַאקירעמַא וצ גנורינער עשיסור איד ןופ גנול

 -ָאזער עזעיד ?.ןעטרָאּפסַאּפ עשינַאקירעמַא טימ דנַאל רהיא ןיא ןעמוקניײירַא

 -עג זיא טרָאװטנַא איד רעבָא ,טַאנעס ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא ןָאיצול

 -עגרָאפ ךָאנ זיא ןָאיצולָאזער-טַאנעס איד רעדייא זיוה איד וצ ןרָאװעג ןעבעג

 -עג ןעבעירשעג זיא סָאװ זיוה איד וצ ףעירב ַא ןופ תיצמת רעד .,ןרָאװעג טגנייל

 םעד טריטַאד ,(1838--1909) יעה ןהַאשד רעטסינימ ןעגיטרעווסיוא ןופ ןרָאװ

 -נַאהעב רעגרע טינ ןערעוו ןעדיא עשינַאקירעמַא סָאד זיא ,1902 ,יַאמ ןעטייווצ

 ןופ גנוסילשסיוא איד זַא ; רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעדיא איוו דנַאלסור ןיא טלעד

 ןרָאװעג טרעלקרע זיא דנַאלסור ןופ ןעמַאטש עכלעוו רעגריב עטריזילַארוטַאנ

 טמוק סָאד זַא ,1896 ןיא טנעדיזערּפ םוצ טכירעב ןייז ןיא יענְלֶא רעטסינימ ןופ

 -עג עלַאנָאיצַאנ ןעשיווצ סיוטשנעמַאזוצ א" עכלעוו רעטנוא ןעדנעטשמוא ןופ

 רנעקריוו-טינ ןוא ערעפס ענעגייא רהיא ןיא טולָאסבַא זיא עדעי עכלעוו ןופ ,עצעז

 גנוגניירטשנָא איד זַא ;"ןערעוו ןעדעימרעפ ךילרעווש ןעק ,עטייווצ איד ןיא

 זיא עכלעוו ,רענריב עשינַאקירעמַא עלַא רַאפ גנולדנַאהעב עכיילג ןעגירק וצ

 ןרָאװעג טצעזעגטרָאפ ןענייז ,קירוצ ןערהָאי עלעיפ טימ ןרָאװעג ןעגנַאפעגנָא

 סָאד ןוא ; גלָאפרע ןעדנעגיהטומרע ןייק טכַארבעג טינ ךָאנ ןעבָאה ייז שטָאח

 עלַא וצ טקישעג ןָאטגנישַאו ןיא םוירעטסינימ ןעניטרעווסיוא ןופ טרעוו סע
 -נוא ןַא ,ןעטרָאּפסַאּפ ןעטלַאהרע עכלעוו גנומאטשּפָא רעשיסור ןופ ןענָאזרעּפ

 ץעזעג ןעשיסור ןופ ןעגנומיטשעב איד ףיוא ןָא טזייוו עכלעוו עטָאנ עלעיציפָא

 -נוא ךרוד רהַאפעגנ ןיא ןעמוקניירא טינ ןעלָאז ייז ידכ ,ןערהירעב ייז ןענעק סָאװ

 ,טייהנעסיוו

 לעיציפָא-בלַאה ןוא ?עיציפָא ןרָאװעג טעלדנַאהעב זיא דנַאטשנענעג רעד

 ןָאהטעגפיױא זיא טשינ רָאג רעבָא ,טייצ רענעי טייז םינפוא ענעדעישרעפ ףיוא

 -עב גיהעפ זיא ןוא סערגנָאק ןיא ןעמוקעגרָאפ לָאמ עגינייא זיא סע  .ןרָאװעג

 ,ןעגעלָאק עכילרניירפ ערעייז ןופ ןוא רעטערטרעפ עשידיא ןופ ןרָאװעג ןעכָארּפש

 -ייהטרעפ וצ ןרָאװעג ןעביוהעגפיוא טינ עמיטש עניצנייא ןייק טעמכ זיא סע ןוא

 -עג טגיילעגרָאפ ןענייז ןענָאיצולַאזער עיינ .גנורעיגער עשיסור איד ןעגיד

 טנעקרענַא ןעוועג רעטציא ןיוש זיא רעכלעוו ,לענָאפדלָאג רעטכיר ןופ ןרָאװ

 טרהיפעג רעטייוו ןענייז סע ;סערגנָאק ןיא רעטערטרעפ רעשידיא רעד סלַא
 םעד ןוא םוירעטסינימ ןעגיטרעווסיוא םעד ןעשיווצ ןעצנעדנָאּפסערָאק ןרָאװעג

 רָאדָאעהט טנעדיזערּפ ;גרובסרעטעּפ .טס ןיא רָאדַאסַאבמַא ןעשינַאקירעמַא

 זיא רעכלעוו) עטיוו ףַארג וצ ףעירב ןעכילנעזרעּפ ַא ןעבעירשעג טָאה טלעווזור

 ןַאּפַאי טימ גַארטרעפ-סנעדעירפ ַא ןעסעילש סטייטס דעטיינוי ןיא ןעמוקעג

 -עיד ןיא ןָאהט וצ סָאװטע ןעטעבעג םהיא טָאה רע ןעכלעוו ןיא ןוא (1905 ןיא
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 רעטציא ; 1849 .בעג) טור והילע רעטסינימ רעגיטרעווסיוא רעד ; טכיזניה רעז

 ןיא ,ףיש .ה בָאקיישד .רמ וצ ףעירב ַא ןעבעירשעג טָאה (קרָאי וינ ןופ רָאטַאנעס ַא

 טָאה ןָאיצַארטסינימדַא איד" זַא טגָאזעג טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,1908 רעבָאטקָא

 -עג םעד ןערילוגער וצ קעווצ םעד טימ גַארטרעּפ םעיינ ַא ןעכַאמ וצ טרעדָאפעג

 .בעג) ,לַאשרַאמ סיאול רעוהט-ללכ ןוא טַאקָאװדַא רעטנַאקעב רעד ".דנַאטשנעג

 עגידריווקנעד ַא ןעטלַאהעג םעד ןעגעוו טָאה ,(1886 ,קרָאי וינ ,זויקַאריס ןיא

 ינָאק עשיריא-שינַאקירעמַא ןופ ןָאינוי םעד ןופ ןָאיצנעװנָאק איד ףיוא עדער

 ןרָאװעג טכַארבעגנרָאפ ןַאד זיא ענַארפ איד ןוא ,1911 רַאונַאי ןיא סנעשייגערג

 -עי עכלעוו ןָאיצַאנעלעד ַא ןופ (1887 .בעג) טפַאט .ה םַאיליװ טנעדיזערּפ רַאפ
 .טנענרע טָאה ןָאיצנעװנָאק ענ

 -עישרעפ ןיא ןעבעל ןעכילטנעפע ןיא טרָא ןַא ןעמהענרעפ עכלעוו רענעמ

 איד ,עגַארפ איד ןיא טריסערעטניארעפ ןרָאװעג ןענייז דנַאל ןופ ןעלייהט ענעד

 זַא ןעניהטומרע וצ ייז נימיטשנייא ןעוועג טעמכ ןיא עסערּפ עניימעגלַא

 ןהֶא רעגריב עשינַאקירעמַא עלַא רַאפ גנונעקרענַא עכיילג ןרעדָאפ ןעלָאז ייז

 זַא קרַאטש ױזַא ןרָאװעג זיא גנונעוועב איד ןוא ,ןָאיגילער ןופ דיישרעטנוא

 עדנעבעגצעזעג עלעיפ .ןעטלַאהּפָא טנעקעג טינ רהעמ רהיא טָאה ךַאז ןייק
 ייז עכלעוו ןיא ןענָאיצולָאזער ןעמונעגנָא ןעבָאה סטייטס ןופ ןעטפַאשרעּפרעק

 דנַאלסור ביוא גַארטרעּפ םעד ןעכערבּפָא ןופ ןעטסנוג וצ טרעלקרע ךיז ןעבָאה

 ןעדעי טכער ַא טינ טרָאּפסַאּפ רעשינַאקירעמַא רעד זַא ןענעקרענַא טינ ליוו
 רעד .עירעּפמיא עשיסור איד ןיא ?יוװ רע ואוו ןענהָאו וצ רעגריב ןעגעיה

 -יא ענעדעישרעפ סָאװ ןענָאיצולָאזער טימ ןרָאװעג טציילפרעפ זיא סערגנָאק

 עלעיפ ןוא ,ןעמונעגנָא ןעבָאה דנַאל ןופ ןעלייהט עֶלַא ןיא ןענָאיצַאזינַאנרָא עשיד

 ךיוא ןוא ,גנוטסירטנע ןעקירדוצסיוא ןרָאװעג ןעטלַאהענּפָא ןענייז ןעגנולמַאזרעפ

 -רַא רהיא ןיא גנורעינער איד ןופ טײקמַאזננַאל איד טימ טייהנעדעירפוצנוא

 עטסניטכיוו איד .רענריב עשידיא ערהיא רַאפ טייקניטכערעג ןענעירק וצ טייב

 -רעגריב עלַאנָאיצַאנ איד ןופ ןערָאװעג טעטלַאטשנַארעּפ ןענייז ןעגנולמַאזרעפ

 עכלעוו ןופ ,ןעטסירק עטנענימָארּפ ןופ ןָאיצַאזינַאגרָא עטעדנירגעגדיינ ַא ,ַאגיל

 ןרָאװעג זיא טייהוו .ד ורדנַא ,דנַאלסור ךָאנ רעטדנַאזעג רענעזעוועג רעד

 . רעדנעציזרָאפ

 םַאיליװ ןַאמסערגנָאק עכלעוו ןָאיצולָאזער איד זיא 1911 רעבמעצעד ןיא

 -ערבוצּפָא ,זױה-ןעטנַאטנעזערּפער ןיא טגיילעגרָאפ טָאה קרָאי וינ ןופ רעצלוס

 רעבָא .גימיטשנייא טעמכ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ,דנַאלסור טימ גַארטרעּפ םעד ןעכ

 וצ להעפעב ַא ןעבעגענ רעהירפ געט ענינייא טימ ךָאנ טָאה טפַאט טנעדיזערּפ

 איד דנַאלסור ןעבענ וצ גרובסרעטעּפ .טס ןיא רָאדַאסַאבמַא ןעשינַאקירעמַא םעד

 םעד ןערעוו לטב טעוװ 1822 רֶהָאי ןופ גַארטרעּפ רעד זַא ץיטָאנ ענלַאמרָאפ

 םעדכָאנ רעבירַא טעוװ רהֶאי רעלופ ַא ןעוו טסייה סָאד ,1919 רעבמעצעד ןעט1
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 איד רעטנוא טמיטשעב זיא סע איו ,ןרָאװעג ןעבעגענ זיא ץיטָאנ עזעיד איוו

 -נייא ןַאד ןעבָאה סערגנָאק ןופ רעזייה עדייב .ןיילא גַארטרעּפ ןופ ןעגנוגנידעב

 איד ןוא ,טנעדיזערּפ ןופ גנולדנַאה איד טימ גנומיטשנייא טקירדעגסיוא גימיטש

 עשינַאקירעמַא איד טגנַאלעבנָא סע איו טייוו ױזַא ןענואוועג ןעוועג זיא המחלמ

 טָאה גַארטרעּפ םעיינ ַא ןעסילש ןופ טײברַא איד רעבָא .עגנַארפ רעד ןופ עטייז |

 -ּפיד ןופ רודעצָארּפ עמַאזננַאל איד רַאפ ןערעוו ןעזָאלעגרעביא טזומעג רעדעיוו

 טימ ןעלדנַאהרעּפ ףרַאד ןעמ ןעוו םַאזגנַאל טלעּפָאד ךָאנ זיא עכלעוו ,עיטַאמָאל

 איד איוו ןעדיא ןופ עטכער ןענעקרענַא וצ גיליוונוא ױזַא זיא עכלעוו גנוריגער ַא

 .עשיסור
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 .גנודנעוונָא רעייז ןוא ץעזעג-סגאטנָאז .גנורעדנַאונייא ןעגעוו ץעזעג

 -נעגעג םעד ןעגעוו ץעועג עטשרע איד -- ןָאיצַארגימיא ןיא עסערעטנוא עשודוא

 -רעטנוא-סערגנָאק ַא -- ?סגנוהטַאנ וָאנ" רעדָא ןעטסיוװיטַאנ איד -- דנַאטש

 -ָאז ייו רעדנעלסיוא וצ גנודַאלנייא ס'רָאלייט טנעדיזערּפ -- 1888 ןיא גנוכוז

 ץעזעג ַא טרידנעמָאקער ןלַאקניל טנעדיזערּפ -- ןעצעזעב ָאד ךיז ןוא ןעמוק ןעל

 איד -- 1801 ןיא ןעמונעגנָא טרעוו סעכלעוו ,גנורעדנַאוװנייא ןעגיהטומרע וצ

 -נעטש -- ?עטימָאק דרָאפ"7 איד -- 1882 ןופ ץעזעג-סנָאיצַארגימוא עניײמעגלַא

 -עג ןוא ןָאיצַאטיגַא ערעטייוו סערגנָאק ןיא סעטימָאק-סנָאיצַארגימיא עגוד

 עבָארּפ-סגנוהיצרע ןַא טםימ גַאלשרגּפ ַא -- דנַאטשנעגעג םעד ןעגעוו גנובעגצעז

 1897 ןיא דנעלווילק רעוװָארג טנעדיזערּפ ןופ טריטעוו טרעוו ןעטנַארגימיא רַאפ

 -ומָאק-סגנורעדנַאוװנייא איד -- 1907 ןופ ץעזעג-סנָאיצַארגימיא עטצעל איד ---

 -עב רעייו ןוא ץעזעג-סגַאטנָאז -- 1910 ןיא טכירעב רהיא ןוא 1007 ןופ ןָאיס

 סטייטס ענעדעישרעפ ןופ ץעזעג איד -- ןעדיא ןעשיסקָאדָאטרָא םעד רַאפ גנוטייד

 ןעגנוגעוועב-םרָאפער עשיטדעטש א'ד ףיוא סולפנויא רעייז -- סעירָאטירעט ןוא

 .ןעמעלבָארּפ עועיד טימ רעטציא טלַאה סע איו ----

 ,גנוקניירשעב רהיא ןופ רעגיטכיר רעדָא ,גנורעדנַאװנייא ןופ ענַארפ איד

 ייז לייוו רונ טשינ ,ןעדיא רַאפ עסערעטניא עסיורג ַא טַאהעג גידנעטש טָאה

 לייוו ךיוא ןרעדנָאז ,םייה ַא ןעכוז ייז ןופ עלעיפ ןוא סרערעדנַאװ עסיורג ןענייז

 ןופ רעדָא טנלָאפרעּפ ןערעוו ייז ואוו רעדנעל ןופ ןעמוק סָאװ עלעיפ איד רַאפ

 איוו ךַאז ערעטסנרע לעיפ ַא גנוסילשסיוא זיא ,ןעזיווענסיוא ןערעוו ייז עכלעוו

 ןופ רערעדנַאװנייא איד .קירוצ ןהעג וצ ואוו םייה ַא ןעבָאה עכלעוו איד רַאפ

 ןעוועג טכיזניה רעזעיד ןיא ןענייז ,1880 זיב 1815 ןופ ,עדָאירעּפ עטייווצ איד

 ןופ ןעטילעג ןעבָאה ןוא הירפ ץנַאנ ןעמוקענ ןענייז סָאװ איד איוו רעכילקילג

 -ָאפ איד ןיא ןרָאװעג טלייצרעד זיא סע איוו ,ןעדיא ןענעג ןעמהַאנסיױא ענעפָא

 איד איוו רעכילקילנ ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןוא ; קרעוו סעזעיד ןופ ןעלייהט עניר

 ןרָאװעג ןעסָאלשעגסיוא ןענייז עלעיפ עכלעוו ןופ ,רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 עזָאלפליה ןוא עטפאהרעלהעפ איד טימ ןעמַאזוצ ,הטרעווסנעשניוונוא סלא

 גנוריגער איד סָאװ טייצ רעד ןופ .ןעטעטילַאנָאיצַאנ ןוא ןעסַאר ערעדנַא ןופ

 -נייא זא ,1899 יױהָאי םעד זיב ןרָאװעג טעדנירגעגנ זיא סטייטס דעטיינוי ןופ
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 -צעזעג עניצנייא איד ; ךַאז עכילריטַאנ ַא סְלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא גנורעדנַאװ

 זיא סָאװ עגיצנייא איד ךילכעזטַאהט ןוא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ גנובעג

 ןערילוגער וצ ,1819 רהָאי ןופ ץעזעג סָאד ןעוועג זיא ,ןרָאװעג ןעגָאלשעגרַאפ

 טָאה סעכלעוו ץעזעג ַא ,םי ן'ףיוא ןערישזַאסַאּפ-קעדנעשיװצ ןופ גנורהיפ איד

 ןעלמַאז וצ ןעביוהנָא לָאז גנוריגער איד זַא טמיטשעב טייצ ןעבלעז רעד וצ

 .סטייטס דעטיינוי ןיא גנורעדנַאװנייא ןופ קיטסיטַאטס

 -ָאז איד ןופ טייצ איד זיא 1800 זיב 1839 ןופ עדָאירעּפ עטייווצ איד

 עכלעוו ,גנוגעוועב "גניהטַאנ וָאנ" רעדָא "רענַאקירעמַא ענערָאבעג" עטנַאנעג

 -ַאק ןופ גנורעדנַאװנייא איד וצ האנש איד ףיוא ךילכעז-טּפיוה טעדנירגעג זיא

 ַא ןופ םרָאפ איד ןעמונעגנָא הירפ טָאה טפַאשדנייפ עזעיד (*.ןעקילָאהט

 -יטסיוויטַאנ ַא ןרָאװעג טלעטשענפיוא זיא 1835 ןיא ןוא ,גנוגעוועב עשיטילָאּפ

 ײטרַאּפ איד ואוו ,קרָאי וינ טדָאטש איד ןיא סערגנָאק רַאפ טַאדידנַאק רעש

 ןעדנעגלָאפ םעד ןיא רעטסיימרעגריב רַאפ טַאדידנַאק ַא טרינימָאנ ךיוא טָאה

 ןוא סטייטס ענעדעישרעפ רעביא טיירּפשרעפ ךיז טָאה גנונעוועב איד  .רהָאי

 ןָאיצנעװנָאק עלַאנָאיצַאנ עטשרע רהיא ןעטלַאהענּפָא טָאה איז ןעוו ,1842 ןיא

 ןופ סערגנָאק ןיא ןעטנַאטנעזערּפער סקעז טַאהעג איז טָאה ,ַאיפלעדַאליפ ןיא

 -נָאק ענעי ןופ ןעגנורעדָאפ-טּפיוה איד .עינעווליסנעּפ ןופ ייווצ ןוא קרָאי וינ

 ,ןָאיצַאזילַארוטַאנ ןופ ץעזעג איד ןעפַאשּפָא לָאז ןעמ זַא ןעוועג ןענייז ןָאיצנעװ

 .רעטמע עכילטנעפע ןעבָאה ןענעק ןעלָאז רענַאקירעמַא ענערָאבעג רונ זַא ןוא

 -ָאֹל ןיא רעקרַאטש ןעוועג ןענייז ןענייארעפ עשיטסיניווָאש עזעיד שטָאח

 ןיא רעטערטרעפ עכילטע ערעייז ןעבָאה ,עלַאנָאיצַאנ ןיא איוו קיטילָאּפ עלַאק

 ַא סלַא .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ םזיױויטַאנ ןעכַאמ וצ טריבורּפ ךָאד סערגנָאק

 ןיא טאנעס סטייטס דעטיינוי רעד טָאה גנוגניירטשנָא רעייז ןופ טַאטלוזער

 עגיטרעווסיוא ןופ רעטסינימ רעד עכלעוו ןיא ןָאיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא 6

 -ניא עסיוועג ןעלמַאז וצ גַארטפיױא םעד ןעגעירקעג טָאה ןעטייהנעגעלעגנַא

 -רעפ ןוא רעלטעב עשידנעלסיוא ןופ גנורעדנַאװנייא איד ןעגעוו ןָאיצַאמרָאפ

 -עגנָא 1828 רַאורבעפ ןעט19 םעד זיא זיוה-ןעטנַאטנעזערּפער ןיא .רעכערב

 ןעגַארפ-סטכירעג רעביא עטימָאק איד עכלעוו ןיא ןָאיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונ

 -וצנֶא ךילצינ טינ זיא סע ביוא ןייז וצ בשיימ ךיז ןרָאװעג טגַארטפיואעב זיא

 דנַאל ןיא טייצ ערעגנייל א ןענהָאוו ןעפרַאד לָאז ןעמ זַא ץעזענ ַא ןעמהענ

 -קַארּפ ןוא דנעסַאּפ זיא סע ביוא ךיוא ןוא ,רעגריב ַא ןערעוו ןעק ןעמ רעדייא

 ןעדנובַאגַאװ סטייטס דעטיינוי ןיא ןעזָאלניירא ןעגעג ץעזעג ַא ןעמהענוצנָא שיט

 -ָאזער עזעיד .רעדנעל ערעדנַא ןופ טקישענסױרַא ןערעוו עכלעוו סרעלטעב ןוא

 ַארנימיא ןעגעוו גנובעגצעזעג עלַארעדעּפ רעביא טכירעב םעד ןופ טקַארטסבַא" העז (*

 .1911 ,ןַאטגנישַאו ,גנוריגער איד ןופ ןעבעגעגסיורַא ,ןָאיסימַאקיסנַאיצַארגימיא איד ןופ ,"ןָאיצ
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 ןעבעיז ןופ עטימָאק עטלהעוורעסיוא ןַא וצ ןרָאװעג ןעבעגעגרעביא זיא ןָאיצול

 ,סערגנָאק רעט29 ,1040 רעמונ טרָאּפער-זיױה) טכירעב רהיא ןוא ,רעדעילגטימ

 -עוו גנוכוזרעטנוא-סערגנָאק ַא ןופ טכירעב רעטשרע רעד זיא ,(גנוציז עטייווצ

 רעד  .ןָאיצַארנימיא טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ענַארפ עכלעוו דנעגריא ןעג

 ןעלָאז ןעלוסנָאק איד עכלעוו רעטנוא םעטסיס ַא ןעגָאלשעגרָאפ טָאה טכירעב

 -ָאז טָאה ןעמ ןוא ,סטייטס דעטיינוי ךָאנ ןערהָאפ ןעליוו סָאװ איד ןעגיטכיזעב

 ןעזומ לָאז טנַארגימיא רעד סָאװ 920 ןופ רעייטש ַא ןעגעוו טדערעג רַאג
 גַאלשרָאפ-ץעזעג רעד ,לוסנָאק ןופ טרָאּפסַאּפ ןייז טגעירק רע ןעוו ןעלהָאצנייא

 ,עטימָאק רעזעיד ןופ ןענָאיצַאדנעמָאקער איד ףיוא טעדנירגעג ןעוועג זיא סָאװ

 טָאה רעכלעוו ןַאטיּפַאקספיש םעד רַאפ ןעפָארטש ערעווש טמיטשעב טָאה

 ןענָאזרעּפ ,םיעגושמ ,ןעטָאידיא רעהַא ןעגניירב וצ ףיש ןייז ףיוא ןעמונעגפיורַא
 ' -רוארעפ ןענייז עכלעוו רעדָא טייהקנַארק ערַאבלייהנוא ןַא ןופ ןעדייל עכלעוו

 טמיטשעב ךיוא זיא סע .ןעכערברעפ סעכילדנעש ַא רַאפ ןרָאװעג טלייהט

 טנניירב רע סָאװ ןעדמערפ ןעדעי רַאפ 91,000 ןעלהָאצ זומ רע זַא ןרָאװעג

 ,לעטימסנעבעל ףיוא ןענעידרעפ טינ ָאד ןעק רעכלעוו רעהַא

 ,גַאלשרָאפ ןעזעיד ןענעוװו טלעדנַאהרעפ טינ וליפא טָאה סערגנָאק רעד

 ץאהטעג גינעוו רהעז ןעמ טָאה רהָאי ןהעצ עדנענלָאפ איד ןופ ףיולרעפ ןיא ןוא

 .ערמערפ ןעגעג ץעזעגנ ןערהיפנייא ןעריבורּפ וצ

 -יזערּפ טָאה ,1841 ינוי ןעטשרע םעד ,סערגנָאק םוצ טפַאשטָאב ַא ןיא

 עגַארפ-סגנורעדנַאװנייא איד ןעגעוו טדערעג (1813--69) רעלייט ןהַאשד טנעד

 : טנלָאפ איוו ?ייהט םוצ

 ןעצעזעב ךיז ןוא רעהַא ןעמוק וצ רעדנעל ערעדנַא ןופ עטייל ןיוא ןעדַאל רימ
 םעד רַאפ ןוא ;עילימַאפ עדנעסקַאוװ-לענש רעזנוא ןופ רעדעילגטימ סלַא זנוא ןעשיווצ

 ףיוא ןעקוק ןעלָאז ויז זַא ייז ןופ רימ ןעגנַאלרעפ ,ןָא ייז ןעטָאב רימ סָאװ ןעגעז

 -ַאגפיוא עסיורג איד ןיא זנוא טימ ןעגינייארעפ ךיז ןוא ,דנַאל רעייז סלַא דנַאל ןעזעיד

 -וירפ ערעזנוא ןעגיווערעפ טימרעד ןוא ןענָאיצוטיטסניא ערעזנוא ןעטלַאהרע ןופ עב
 .ןעטייה

 ןעוו ןרָאװעג טקעוװעגפיוא רעטייוו זיא רעדנעלסיוא רַאפ ארומ עטְלַא איד

 -רהאי ןעטנהעצניינ ןופ ןעטימניא טרעסערגרעפ ךיז טָאה גנורעדנַאװנייא איד

 .גיטעהט ןרָאװעג רעדעיוו ןענייז רעקיטילָאּפ עשיטסיוויטַאנ איד ןוא ,טרעדנוה

 טימ ןערנוברעפ גנע ןעוועג זיא ,ענירעהירפ איד איוו ױזַא ,גנונעוועב עיינ איד

 -עגנָא טָאה ןָאיצַאזינַאנרַא עיינ איד .ַאדנַאנַאּפָארּפ עשילױהטַאקײטנַא איד

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא איז .גנונינייארעפ עמייהעג ַא ןופ םרָאפ איד ןעמונ
 איז זיא 1882 ןיא ןוא ,קרָאי וינ טדָאטש רעד ןיא 1880 ןיא ךילנײשרהַאװ

 להָאצ עסיורגנ ַא ןענעירקעגניירא טָאה איז סָאװ םעד ךרוד רעסערג לעיפ ןרָאװעג
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 איד .רענַאקירעמַא עטגינייארעפ ןופ רעדרָא ןעטלַא םעד ןופ רעדעילגטימ

 ןעבעגעגסױרַא טינ לָאמנייק ןעבָאה ייז ,םייהענ ןעוועג ןענייז ןעגנולמַאזרעפ

 רונ זַא טגָאז ןעמ ןוא ,ןעציטשרעטנוא ייז ןעמעוו טייקכילטנעפע רעד רַאפ

 טסואוועג ןעבָאה ןייארעפ ןיא דַארג ןעטסכעה םעד טכייררע ןעבָאה סָאװ איד

 ףיוא רעבירעד טגעלפ דעילגטימ רעכילנהעוועג ַא .קעווצ ןייז ןוא ןעמָאנ ןייז

 םורַאד ייז טָאה ןעמ ןוא ;"טינ סייוו ךיא" : ןרעפטנע ןעזומ ןענַארפ עֶלַא

 .(טשינ רָאג ןעסייוו סָאװ איד) -- ?סגניהטַאנ וָאנ" ןעמָאנ םעד ןעבעגעג

 קיטילָאּפ טייטס ןיא ךיוא ןוא ,ןעלהַאװ עלַאקָאל ןיא טגילייהטעב ךיז ןעבָאה ייז

 ןעבָאה ייז זַא טעטּפיוהעב ןעבָאה ייז ןוא ,ןעלהַאװ עלַאנָאיצַאנ ןיא רַאנָאז ןוא

 -יירד-ןוא-רעיפ ןיא ןערָאטַאנעס ףניפ ןוא ןעטנַאטנעזערּפער גיצרעיפ-ןוא-יירד

 רָאג ןעבָאה ןוא ןעדנואוושרעפ עדנע םַא ןענייז ייז רעבָא .סערגנָאק ןעטסגיס

 רעדָא רעגריב עטריזילַארוטַאנ ןעגעג ,ןָאיצַארגימיא ןעגעג טרהיפעגסיוא טשינ

 רַאגָאז ןָאיצַאטיגַא רעייז ןופ טייצ רעד ןיא זיא סע ןוא ,ןעקילָאהטַאק ןעגעג

 ,רעדנעלסיוא רַאפ גיטסניג ןעוועג ןענייז סָאװ ץעזעג ענינייא ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 רעדעיוו ןוא 1847 ןיא ןרָאװעג טרעדנעעג ויא 1819 ןופ ץעזעג-רישזַאסַאּפ סָאד

 -יווצ ןיא ןערהָאפ סָאװ איד רַאפ ןעגנוגנידעב ערעסעב ןעגרָאזרעפ וצ 1848 ןיא

 ןוא ַאקסַארבענ ןופ סעירָאטירעט איד ןעכלעוו רעטנוא טקַא רעד .קעדנעש

 וצ גיטסניג ןעוועג ךיוא זיא ,1894 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז סַאזנַאק
 איד ןערעלקרע וצ גונעג זיא סע זַא ןרָאװעג טמיטשעב זיא סע לייוו ,עדמערפ

 ןערעווש ןוא (סרעּפייּפ עטשרע ןעמהענסױורַא) ,רעגריב ַא ןערעוו וצ טכיזבַא
 .סעירָאטירעט ענעי ןיא טכער-םיטש ןעבָאה וצ ןָאיצוטיטסנָאק איד וצ טייהיירט
 דנַאל-סגנוריגער ןעבעג ןעגעוו ץעזעג םעד 1894 ןיא טריטוקסיד טָאה ןעמ ןעוו

 -נָא טשרע זיא סעכלעוו --- ,סרעמרַאפ סלַא ןעצעזעב ךיז ןעליוו סָאװ איד וצ

 -יא ןעגעוו טדערעג לעיפ רהעז ךיוא ןעמ טָאה --- 1802 ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 דנַאל ןעגירק וצ ןעביולרע ייז לָאז ןעמ ביוא ענַארפ איד ןעגעוו ןוא ןעטנַארגימ

 לָאז ןעמ זַא טרעדָאפעג ןעבָאה "סגניהטַאנ וָאנ" איד .ןַאלּפ םעיינ םעד רעטנוא

 רעייז ןערעלקרע סָאו איד זַא טמיטשעב טָאה סָאװ טקנוּפ םעד ןעקעמסיוא

 סע ןעבָאה ייז רעבָא ;דנַאל ןעגעירק ןענעק ןעלָאז רעגריב ןערעוו וצ טכיזבַא
 .טרהיפעגכרוד טינ

 עלָארטנָאק איד ןעמונעגרעביא טינ טָאה גנוריגער עלַאנָאיצַאנ איד ךיילגבָא

 איד ףיוא ,1862 ןיא ,סערגנָאק רעד ְךָאד טָאה ,1882 זיב גנורעדנַאװנייא רעביא

 ןעניהטומרע וצ ץעזעג ַא ןעמונעגנָא ,ןלָאקניל טנעדיזערּפ ןופ ןָאיצַאדנעמַאקער

 ,ןָאיצַארגימיא ןופ רענָאיסימָאק ַא זַא ןרָאװעג טמיטשעב זיא סע ,ןָאיצַארגימיא

 העד איד ןעבָאה לָאז ,םוירעטסינימ ןעשידנעלסיוא ןופ טכיזפיוא איד רעטנוא

 ןעסילש דנַאלסיױא ןיא ןעגעמ ןעטנַארגימע ןוא ,ןעגַארפ-סגנורעדנַאװנייא רעביא

 םעד רַאפ ןיול-סטייברַא רעייז ןע'ןוכשמ'רעפ ייז עכלעוו ןיא ןעטקַארטנָאק
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 ייז טכַאמעג טָאה ןעמ סָאװ ןעבַאגסיוא איד ןעלהָאצעב וצ רהָאי ןעטשרע

 ןעטקַארטנָאק עכלעזַא זַא טמיטשעב טָאה ץעזעג סָאד .ןעגניירבוצרעבירַא

 ןיא ךיוא ןוא ,ןעטכירעג סטייטס דעטיינוי איד ןיא ןערעוו טנעקרענַא ןעלָאז

 ענעגנואווצעגנ איד סָאד ןוא ,סעירָאטירעט ןוא סטייטס איד ןופ ןעטכירעג איד

 .יירעפאלקש סְלַא ןערעוו טעטכַארטעב טינ לָאז טקַארטנָאק ַאזַא רעטנוא טייברַא

 ןעלדנאה וצ ןרָאװעג טריזינַאגרָא םעדכָאנ דלַאב ןענייז סעינַאּפמָאק ענינייא

 ןעדעירפוצ ןעוועג טינ ןענייז ייז רעבָא ,טײברַא-טקַארטנָאק עטריטרָאּפמיא טימ

 ןעבעג ייז ןעלָאז סָאװ ןעגנורעדנע עסיוועג טרעדָאפעג ןעבָאה ןוא ץעזעג םעד טימ

 ץעזעג עצנַאג סָאד זַא טרהיפענ טקערידניא טָאה סעזעיד .טכַאמ 6 ךָאנ

 עלַאנָאיצַאנ ןופ עדָאירעּפ עצרוק איד ןוא ,1808 ןיא ןרָאװעג טפַאשענּפָא זיא

 ןעגעג גנוגעוועב ַא .עדנע וצ ןעווענ טימרעד זיא ןָאיצַארגימיא ןופ גנוגיהטומרע

 ,םעדכָאנ דלאב ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ?לכב רעטיײברַא-טקַארטנָאק עשידנעלסיוא

 טקנוּפ ןעזעיד ןעגעוו ץעזעג רעדייא ןערהָאי עלעיפ קעוַא ךָאנ ןענייז סע שטָאח

 ,ןעיורפ ענידנעטשנַאנוא ןעסילשוצסיוא ץעזענ ַא .ןרָאװענ ןעמונעגנָא ןענייז

 וצ טלעיצעג ךילכעז-טּפיוה ןעוועג זיא ,1879 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ

 -עג טרהירעב ןַאד טימרעד ןענייז סע .גנורעדנאוונייא עשיזעניכ איד ןערילונער

 רהעז ןרָאװענ ןעמונעגנָא ןענייז סע עכלעוו ןענעוו עדנעטשנעגעג ייווצ ןרָאװ

 -ַארגימיא רעביא לָארטנָאק עלַאנָאיצַאנ ןופ עדָאירעּפ איד ןיא ץעזעג עגניירטש

 .ןעמוקענ ןעצרוק ןיא זיא ןעמ עכלעוו וצ ,ןָאיצ

 עטסכעה סָאד) סטייטס דעטיינוי ןופ טרוָאק םירּפוס איד טָאה 1876 ןיא

 ןעבָאה סטייטס ענלעצנייא סָאװ ץעזעג עלַא זַא טרעלקרע (דנַאל ןופ טכירעג

 איד ןענענ ןענייז ,ןָאיצַארנימיא ןרעייטשעב וצ ןוא ןערילונער וצ ןעמונעגנָא

 לָאז סערגנָאק רעד זַא טרידנעמָאקער ךילקירדסיוא טָאה ןוא ,ןָאיצוטיטסנָאק

 טָאה סעזעיד .גנורעדנאוונייא רעביא טעטירָאהטױא עלופ ןייז ןעביאסיוא

 ,ץעזענ-סנָאיצַארגימיא עניימענלַא עטשרע סָאד ןעמהעננָא םוצ טרהיפעג ךילדנע

 רוהטרַא .א רעטסעשט טנעדיזערּפ ןופ ןרָאװעג ןעבעירשעגרעטנוא זיא סעכלעוו

 ןרָאװעג טגיילעגפיורַא זיא סע .1882 ,טסוגיױא ןעטירד םעד (1830--86)

 איד ןיא ןעדנַאל עכלעוו עדמערפ עלַא ףיוא ּפָאק רעּפ טנעס 80 ןופ רעייטש ַא

 ןערעוו טקעדעג ןעלָאז דלענ סעזעיד טימ ןוא ,סטייטס דעטיינוי ןופ סנעפַא

 ןעבעג גנוטכַא ןופ ןוא ,גנורעדנַאװנייא איד ןערילונער ןופ ןעבַאגסיוא איד

 -עב ךיוא זיא סע .טעדנַאלעגנ ןעבָאה ייז איוו םעדכָאנ ןעטנַארגימיא איד ףיוא

 דנַאלסױא ןיא ןרָאװעג טלייהטרוארעפ ןענייז סָאװ איד זַא ןרָאװעג טמיטש

 ןענָאזרעּפ ןוא ,ןעטָאידיא ,םיענושמ ,עשיטיִלָאּפ איוו ןעכערברעפ ערעדנַא רַאפ

 ןעלָאז ,טייקכילטנעפע איד ףיוא טסַאל וצ ןעֶלַאפ ךילניײשרהַאו ןעלעוו עכלעוו

 -רָאּפמיא וצ טיברעפ סָאװ ץעזעג םעד רעסיוא .ןערעוו ןעזָאלעגניירא טינ

 זיא ןוא ,1889 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,רעטײברַא-טקַארטנָאק ןעריט
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 -עג איד רעסיוא ןוא ,1888 ןוא 1887 ןיא תופסוה ךרוד ןרָאװעג טקרַאטשרעּפ

 ,טינ ָאד זנוא ןעריסערעטניא עכלעוו גנורעדנַאװנייא עשיזעניכ ןעגעוו ץעז

 גנורעדנַאװנייא עניימעגלַא ןעגעוו ץעזעג עיינ ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טינ ןענייז

 ןעכָארּפשעב טּפָא רעטציא זיא ענַארפ איד שטָאח ,רהָאי ןהעצ רהעפעגנוא רַאפ

 רַאפ יא יא ןַא ןרָאװעג טרהיפעגנָא זיא סע ןוא עסערּפ איד ןיא ןרָאװעג

 .ןעגנוקניירשעב ערעטייוו

 -ער ַא ךרוד טריזירָאהטיױא זיה-ןעטנַאטנעזערּפער סָאד טָאה 1888 ןיא

 -עב איד ןעכוזרעטנוא וצ ןערעוו ןעבעילקעגסיוא לָאז עטימָאק א זַא ןָאיצולָאז

 -עוו ץעזעג-סגנורעדנַאװנייא איד זַא ןרָאװענ טכַאמעג ןענייז סָאװ ןעגנוגידלוש

 איד סלַא ןעוועג טסואוועב זיא עכלעוו ,עטימָאק עזעיד .טיהענּפָא טינ ןער

 ךָאנ ןעוועג ןענייז ןעגנוגידלושעב איד זַא ןענופעגנסיוא טָאה ,"עטימָאק דרָאפ"

 -ָאירעּפ ערעהירפ ןופ ןעטנַארגימיא איד טביולעג טָאה איז ; גיטכיר איוו רהעמ

 טָאה איז ןוא ; ןעמוקעג ןַאד ןענייז סָאװ איד ןעסירעגרעטנורַא טָאה ןוא ןעד

 ןוא ןעטסיכרַאנַא ,ןעטסימַאנילַאּפ עכלעוו רעטנוא ץעזעג סעיינ ַא ןעגָאלשעגרָאפ

 ןעטייהקנארק עדנעקעטשנַא רעדָא עטפַאהלעקע ןופ ןעדייל עכלעוו ןענָאזרעּפ

 רעבָא .ןעסָאלשעגסיוא ןערעוו עכלעוו ןעסַאלק איד וצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןענייז

 ,טרידנעמָאקער טָאה עטימָאק עזעיד סָאװ ןעמונעגנָא טינ טָאה סערגנָאק רעד

 ןיא גנורעדנַאוװנייא רעביא סעטימָאק ןרָאוװעג טרילבַאטע ןענייז 1889 ןיא

 עזעיד ןענייז 1890 ןיא ןוא ,סערגנָאק ןופ זיוה עטסרעטנוא איד ןיא ןוא טַאנעפ

 גנושרָאפסיױוא עיינ ַא ןעמַאזוצ ןעכַאמ וצ ןרָאװעג טריזירָאהטיױא סעטימָאק

 -רָאּפ ןענייז ןעטכירעב ענעדעישרעפ .עגַארפ-סגננורעדנַאװנייא איד ןעגעוו

 גנורעדנע עלַאקידַאר ַא זַא סולשעב םוצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא ,ןרָאװעג טגיילעג

 -יא טריטסיזקע סע זַא ןרָאװעג ןענופעגסיוא זיא סע שטָאח ,םַאזהטַאר טינ זיא

 -יא איד ןופ גנודנעוונָא ערעגנערטש  ַא רַאפ גנורעדָאפ ַא דנַאל ןעצנַאג ן'רעב

 -העמ רעדָא ענייא טָאה 1890 רהָאי םעד ןופ ףיולרעפ ןיא .ץעזעג-סנָאיצַארגימ

 טרעדָאפעג סטייטס גיצנַאוװצ-ןוא-יירד ןיא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ איד ןופ ערער

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא 1891 ןיא זיא ןופרעד עגלָאפ סלַא .גנורילונער ערעטייוו

 -כיוו עגינייא ןיא ץעזעג עגירעהירפ איד טקרַאטשרעּפ טָאה עכלעוו ץעזעג ַא

 טכיזניה רעזעיד ןיא זיא קיטילָאּפ עניימעגלַא איד רעבָא ,ןעטייהלעצנייא עניט

 .רעהירפ איוו ןעבעילבעג

 .סערגנָאק םעד ןעגיטפעשעב וצ טרעהעגנפיוא טינ רעבָא טָאה עגַארפ איד

 ןיא רעזייה עדייב ןופ עטימָאק ַא ןופ ןרָאװעג טכַאמענ זיא גנוכוזרעטנוא עיינ ַא

 -עב טאנעס רעד טָאה ןַאד ןוא ,ילוי טַאנָאמ ןיא טעטכירעב טָאה איז ,2

 -עג ןענייז עגעלשרָאפ עיינ ייווצ .גנושרָאפסיוא ןַא ךָאנ ןעכַאמ וצ טמיטש

 ןעצנַאג ןיא רעטייווצ רעד ,גנורילוגער ערעטייוו רַאפ רענייא ; ןרָאװעג טכַאמ

 ַארעלָאכ ןופ עימעדיּפע איד בעילוצ רהָאי ַא ףיוא גנורעדנַאװנייא ןעטיברעפ וצ
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 ,רענעלּפ עזעיד ןופ ענייק רעבָא .ַאּפָארייא ןיא טשרעהעג ןַאד טָאה עכלעוו

 ןעטשרע םוצ ןַאד זיא סָאװ עבָארּפ-סגנוהיצרע ןַא ןופ גַאלשרָאפ רעד טינ ךיוא ןוא

 ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ,עטימָאק-סערגנָאק ַא ןופ ןרָאװעג טרידנעמַאקער לָאמ

 -עג ןעבעירשעגרעטנוא זיא סָאװ ץעזעג-סנָאיצַארגימיא עטרידיווער סָאד ןוא

 -עג סגעווסענייק זיא ,1893 ץרעמ ןעטירד םעד ןָאסיררעה טנעדיזערּפ ןופ ןערָאװ

 ןרָאװעג טרעכעהעג זיא ןעטנַארגימיא ףיוא רעײטשיּפָאק רעד  .לַאקידַאר ןעוו

 ,1894 ןיא רַאלָאד ןייא ףיוא טנעס גיצפופ ןופ

 ךילדנע ןוא ,ןרָאװעג טצעזעגטרָאפ רעבָא זיא סערגנָאק ןיא ןָאיצַאטיגַא איד

 ןעטלַאהטנע טָאה רעכלעוו גַאלשרָאפ-ץעזעג ַא ןעמונעגנָא רעזייה עדייב ןעבָאה

 סָאװ רהָאי ןהעצכעז רעביא ןָאזרעּפ עדעי זַא גידנעמיטשעב ,עבָארּפ-סגנורליב ַא

 רעדָא שילגנע ןעביירש ןוא ןעזעל טינ ןעק ןוא וצרעד גיהעפ ךילרעּפרעק זיא

 ,ןרעטלע-סיורג ,ןרעטלע ןופ עמהַאנסוא איד טימ ,עכַארּפש רעדנַא ןַא דנעגריא

 -ניירא ןענעידרעפ עכלעוו ןעטנַארנימיא ןופ רעדניק עגירהעי-רעדנימ ןוא ןעיורפ

 -ווזלק רעווָארג טנעדיזערּפ .,ןעמוקניירַא ןענעק טינ ןעלָאז ,ןערעוו וצ ןעזָאלעג

 םעד "ָאטיוו" ןייז טימ גַאלשרָאפ םעד טקישעגקירוצ טָאה (1837--1908) דנעל

 -נע עלַאקידַאר איד ןעגעג טקירדעגסיױא ךיז טָאה רע .1897 ץרעמ ןעטייווצ

 עכלעוו רעטנוא ,גנורעדנַאוװנייא ןענעוו קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ איד ןיא גנורעד

 -ענ טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ןוא ,ןעמָאקליװ ןעוועג ןענייז ןעמוקעג ןענייז סָאװ עֶלַא

 .רהָאי טרעדנוה עטצעל איד ןופ סקַאוװ-וצ םעד ןיא גלָאפרע ןעסיורג םעד ןהעז

 רעגינעוו ןענייז ןעטנַארגימיא עניטציא זַא גנוטּפיוהעב איד ףיוא נוצעב ןיא

 ןענָאמרעד ךיז ןעק ןעמ" :טגָאזעג רע טָאה ,עגירעהירפ איוו הטרעווסנעשניוו

 ןענייז עכלעוו ןעטנַארגנימיא ןעגעוו עבלעזסָאד טגָאזעג טָאה ןעמ ןעוו טייצ איד

 עטסעב ערעזנוא ןעשיווצ טנעכערעג ,רעדניק ערעייז טימ ןעמַאזוצ ,רעטציא

 ניטיינ זיא ננוקניירשעב עלַאקידַאר ַא זַא גנוטּפיוהעב איד ןענעו "?.רענריב

 -נוא ןערעכיזרעפ וצ ןוא גנוטרַאטנע ןעגעג גנורעקלעפעב רעזנוא ןעצישעב וצ

 טנעדיזערּפ טָאה ,גנונדרַאנוא עטריטרָאּפמיא ןופ ןעדעירפ ןעלַאנָאיצַאנ רעז

 ןערעוו טצישעב טעוו ןָאיצַאנ איד סָאד טינ טקנייד רע זַא טרעלקרע דנעלווילק

 -לעוו ןעטנַארנימיא ןעזָאלניירא טינ טעװ ןעמ סָאװ טימרעד ?עביא עכלעזַא ןופ

 סע זַא גנוניימ ןייז טקירדענסיוא טָאה רע .ןעביירש ןוא ןעזעל טינ ןענעק עכ

 ןליפא ןענעק עכלעוו ןעטנַארגנימיא דנעזיוט טרעדנוה ןעזָאלוצניירא רערעכיז זיא

 ןוא םייה ַא איוו רהעמ טינ זנוא ןעשיווצ ןעכוז ייז רונ ןעביירש ןוא ןעזעל טינ

 -ַאטינַא איד ןופ םענייא ןעזָאלוצניירא רעדייא ,ןעטײברַא וצ טייהנעגעלעג ַא
 -רעפ ןעבָאה ייז רונ ,ןעביירש ןוא ןעזעל טונ רהעז ןיילא ןענעק עכלעוו סרָאט

 -רע טָאה רע .עכילדעירפ איד ןוא עדנעסיוונוא איד ןעציירפיוא ןופ ןעגינעג

 ןעמ לָאז ןעסילשסיוא ליוװ ןעמ עכלעוו ןעסַאלק ָאד ןענייז סע ביוא זַא טרעלק

 ךרוד ןעסילשוצסיוא ייז ןעריבורּפ טינ ןוא ,ייז ןענעג טקעריד ץעזעג ןעכַאמ
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 ענינייא .ןעביירש ןוא ןעזעל ןענעק ןעלָאז ייז זַא גנורעדָאפ ַא ןופ געוומוא םעד

 איד ןיא גיסעמלעגער ןעמוק עכלעוו עדמערפ ןעגעג ץעזעג םעד ןיא ןעטקנוּפ

 ,לַארעבילנוא" סלַא טרעלקרע רע טָאה ,טײברַא ןעגעירק וצ סטייטס דעטיינוי

 ".שינַאקירעמַא-נוא ןוא גיצרעהגנע

 םעד ןעמונעגנָא זיוה-ןעטנַאטנעזערּפער סָאד טָאה 1897 ץרעמ ןעטירד םעד

 רעבָא ,ןעמיטש 871 ןעגעג 193 טימ ָאטיוו ס'טנעדיזערּפ םעד רעביא גַאלשרָאפ

 טימרעד טָאה ָאטיוװ רעד ןוא ,ןָאהטענ טשינ רָאנ םעד ןעגעוו טָאה טאנעס רעד

 -עג טינ ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא טָאה רעכלעוו ןַאלּפ םעד טעטכינרעפ

 -ןָאק ןופ זיוה סעדעי ןופ לעטירד ייווצ זַא ןעדייס ןערעוו ןעמונעגנָא טנעק

 זיא נַאלשרָאפ רעבלעז רעד .טנעדיזערּפ ןענענ ןעמיטש לָאז רעדנוזעב סערג

 -עגנָא זיא ןוא (ןעטפפ םעד) סערגנָאק ןעדנעגלָאפ ןיא ןרָאװעג טכַארבעגניירא

 ,זיוה ןעטסרעטנוא ןיא ןעלַאפעגכרוד זיא רע רעבָא ,טַאנעס ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 .ןעגענַאד 103 ןוא ריפַאד טמיטשענ ןעבָאה 101 ואוו

 ַא ןעבָאה עכלעוו ןענַארפ ןעכוזרעטנוא וצ" ןָאיסימָאק עלעירטסודניא ןַא

 ןענָאלשוצרָאפ ןוא סערגנָאק םוצ ןעטכירעב וצ ןוא ןָאיצַארגנימיא טימ תוכייש

 -נעטשנעגעג עזעיד ןעגעוו עטסעב איד סלַא ןעטכַארטעב טעוו איז עכלעוו ץעזעג

 ןעמונעגנָא זיא סָאװ סערגנָאק ןופ טקַא ןַא ךרוד ןרָאוװעג ןעפַאשעג זיא "עד

 -רָאפ זיא ןָאיסימָאק עזעיד ןופ טכירעב רעד .1898 ינוי ןעט18 םעד ןרָאװענ

 זיא םעדכָאנ דלַאב ןוא ,1902 הַאורבעפ ןיא סערגנָאק םעד רַאפ ןרָאװעג טניילעג

 ןענָאיצַאדנעמַאקער איד טיול גַאלשרָאפ-ץעזעג ַא זיוה ןיא ןרָאװעג טגיילעגרָאפ

 ןרָאװעג טניילעגוצ ךיוא זיוה ןיא זיא סע .טכַאמענ טָאה ןָאיסימָאק איד סָאװ

 טָאטשנַא ןוא טקעמעגנסיוא סע טָאה טאנעס רעד רעבָא ,עבָארּפ-סננודליב ַא

 -נוא איד  .ייווצ ףיוא רַאלָאד ןייא ןופ רעײטשיּפָאק םעד טרעכעהענ םעד

 זיא סע איוו ,ץעזעגנ סָאד ןוא ,ןעוועג םיכסמ וצרעד רעטעּפש טָאה זיוה עטסרעט

 טָאה ,1903 ץרעמ ןעטירד םעד טנעדיזערּפ ןופ ןרָאוװעג ןעבעירשעגרעטנוא

 -ענ עדנעריטסיזקע איד ןיא גנורעדנע עלַאקידַאר ןייק טכַאמעג טינ רעדעיוו

 -ַארנימיא עניטציא איד ןענעוו ןערעוו טנָאזעג ךיוא ןעק עבלעזסָאד .ץעז

 ,1907 ראורבעפ ןעט20 םעד ןרָאװעג טניטעטשעב זיא עכלעוו ץעזעג-סנָאיצ

 ,רעיפ ףיוא רַאלָאד ייווצ ןופ רעייטש ןופ גנורעכעה איד רעסיוא טָאה עכלעוו

 ,ןעסַאלק עטשניוועגנוא ןוא עטפַאהרעלהעפ ןעגעג ןעגנוקרעטשרעפ ענינייא ןוא

 -עגרעטנורַא טינ ךיוא זיא ןוא סעיינ עדנעטיידעב ןייק ןָאהטעגפיוא טשינ

 עֶלַא ןעזָאלוצניירא ,קיטילָאּפ-סנָאיצַארנימיא ןופ געוו ןעטלַא םעד ןופ ןעגנַאנ

 רַאפ ןעגרָאז וצ עדנַאטש םיא ןייז ןעלעוו ייז זַא ןענעכער ןעק ןעמ עכלעוו ףיוא

 סָאװ איד ןופ טנעצָארּפ רעד ןוא ?הָאצ איד .רעגריב עטונ ןערעוו וצ ןוא ךיז

 עגירעהירפ ןיא איו רעסערג דנעטיידעב זיא ןעסָאלשעגסיױוא רעטציא ןערעוו

 ןוא ,ןעטלַאהעגּפָא טינ טרעוו גנורעדנַאװנייא ןופ םָארטש רעד רעבָא ;ןערהָאי
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 ךיז ןעבָאה סָאװ ןעטייצ ערעווש איד ְךָאנ ןעמוקעג ךיז וצ לענש זיא ןעמ ןעוו

 -יוהעגננָא רעדעיוו ןעטנַארגימיא ןעבָאה ,1907 ןופ קינַאּפ םעד טימ ןעגנַאפעגנָא

 זיא ייז ןעשיווצ ןעדיא ןָאיצרָאּפָארּפ איד ןוא ,ןעסַאמ עסיורג ןיא ןעמוק וצ ןעב

 .ןערהָאי ערעהירפ ןיא איוו רענעלק סגעווסענייק

 ןָאיסימָאק-סנָאיצַארנימיא ןַא ןעפַאשעג ךיוא טָאה 1907 ןופ טקַא רעד

 רעדָא סעטימָאק-בוס ךרוד ,גנוכוזרעטנוא ןוא גנושרָאפסיױא עלופ ַא ןעכַאמ וצ

 -ָאק עזעיד ,ןָאיצַארנימיא ןופ דנַאטשנענענ םעד ןעגעוו םינפוא ערעדנַא ףיוא
 ןיא ,רעדנעב גיצרעיפ טלַאה רעכלעוו ,טכירעב רהיא טגיילעגרָאפ טָאה ןָאיסימ

 קעווצ םעד טימ ןעגנוקניירשעב עפרַאש עגינייא טרידנעמָאקער טָאה ןוא ,0

 להָאצ איד ןערענעלקרעפ וצ ןערעוו ןעסָאלשעגסיױא ןעלָאז להָאצ עדנעגינעג ַא זַא

 איוו טייוו ױזַא זַא ןעהטַארעג ךיוא טָאה ןָאיסימָאק איד .רעטיײברַא עטסָארּפ

 טינ רעהַא ןעמוק עכלעוו עדמערפ ענעי ןערעוו ןעסָאלשעגסיױא ןעלָאז ךילגעמ

 ןעביילב וצ ָאד וליפא רעדָא רענריב עשינַאקירעמַא ןערעוו וצ טכיזבַא איד טימ

 ןעבעל ךרוד ניטיונ ביוא ,דלענ גונעג ןעביילקוצנָא רונ ; ןענהָאוװ נידנעטש

 .םייה עטלַא רעייז ןיא גידנעטש ףיוא ןערהָאפקירוצ ןענעק וצ ,םערָא רהעז

 -ליב איד ןופ ןעטסנוג וצ טרעלקרע ךיִז טָאה ןָאיסימָאק איד ןופ טייהרהעמ ַא

 ןעמונעננָא 1915 רהָאי ןופ ננאפנָא ןיא טָאה סערגנָאק רעד ןוא עבָארּפ-סגנוד

 טנעדיזערּפ רעבָא .טקנוּפ ןעזעיד ןעטלאהטנע טָאה סָאװ גנאלשרָאפ-ץעזעג א

 זיא גנוקנערשעב איד ןוא "ָאטיו" א טניילעגפיורא םהיא ףיוא טָאה טפאט

 .ץעזעג ןייק ןרָאװעג טינ רעדעיוו

 איד איוו רעטלע לעיפ זיא גַאטנָאז םוא עהור ענעגנואווצעג ןופ עגַארפ איד

 -סגַאטנָאז ןעבָאה סטייטס עכנַאמ ; גנורעדנַאװנייא איד ןערילונער ןופ עגַארפ

 ןיא ךָאנ ןרָאװעג ןעמונעגנָא םרָאפ עלענינירַא רעייז ןיא ןענייז סָאװ ץעזעג

 גינעוו ץעזעג עזעיד ןענייז סַאניײלָארַאק איד ןיא ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא

 ןַא רעבָא .סעינָאלָאק ןעוועג ןענייז ייז סָאװ טייצ רעד ןופ ןרָאװעג טרעדנעעג

 -ָאטירעט ןוא סטייטס ענעדעישרעפ איד ןיא ץעזעג עזעיד רעביא טכיזרעביא

 רעטנוא ןענייז סָאװ עלעפ-סטכירעג איד ןוא ןעדיא ףיוא קורדנייא רעייז ,סעיר

 ןעניטכיר ןייק טיגנ ,רעצעלּפ ןוא ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ןעמוקעגרָאפ ייז

 איד ןופ ןעטנַארגימיא עשיסקָאדָאטרָא איד רַאפ גנוטיידעב רעייז ןופ ףירגעב

 -ענ ןעזעיד רעביא טעטירָאהטױא רעטסעב רעזנוא סָאװ .עדָאירעּפ עטצעל

 -טנע ,טריטרָאס ןוא טלעמַאזעגנָא טָאה (*נרעבנעדירפ .מ טרעבלַא ,דנַאטשנעג

 סָאד .ןעטכירעג ערעכעה ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ עלעפ רונ טעטלַאה

 עכלעוו עטייל ןופ ןרָאװעג טרהיפענ ןענייז סָאװ םיטּפשמ סנעטסיימ ןענייז

 ןיא ץעזעגיסנַאטנָאז עשינַאקירעמַא איד ןוא ןעדיא איד רעביא ץַאזפיוא ןַײז העז (+ = =
 ןעטייז דנַאב ןעטפלעווצ ןיא ךיוא) 101--15 ןעטייז "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטפלע

 ".'..ןעננודיישטנע עדנעטיידעב ןוא סטייטס דעטיינוי ןיא ץעזעניסגַאטנַאז" ןייז ןוא (171-3

 .152--89 ןעטייז ט"סרת רַאפ ךובירהַאי ןעשינַאקירעמַא:שידיא ןיא
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 איד ןעפּפמעקוצסיוא ןוא ןעטַאקָאװדַא ןעגניד וצ ןעלטימ איד טַאהעג ןעבָאה

 ןעזייו םיטּפשמ עזעיד ןופ ןעגנונכייצרעפ איד .ךַאז-ּפיצנירּפ ַא סלַא עגנַארפ

 -עג ןענייז סָאװ ןעטסערַא דנעזיוט ענילדנהעצ איד ןענעוו טשינ רָאג רעבָא

 עטצעל איד ןיא ,קרָאי וינ ןיא סרעדנָאזעב ,טדעטש עסיורג ןיא ןרָאװעג טכַאמ

 רעטייוו ןעגנַאגעג טינ לָאמנייק זיא לַאפ רעכילטכירעג רעד עכלעוו ןיא ,ןערהָאי

 -עב טינ זיא רע ביוא ןַאמ רעמערָא רעד ?ייוו ,ץנַאטסניא עטשרע איד איו

 רעדָא ףָארטש ןייז ןעלהָאצעב טזומעג טָאה ,טכירעג-ייצילָאּפ ןיא ןרָאװעג טיירפ

 איד ןייז טנעקעג טינ עלעפ עזעיד ןיא טָאה סע .סינננעפעג ןיא ןעציז ןהעג

 -יטסנָאק ףיוא ןהעטשעב ןופ רעדָא טכירעג סערעכעה ַא וצ ןערילעּפַא ןופ עדער

 ,ףנעסיוונוא וצ ןוא םערָא וצ ןעוועג ריפַאד ןענייז עטייל איד ; עטכער עלענָאיצוט

 רעד ןופ ןערודעצָארּפ עכלעזַא טימ טנַאקעב טונ וצ ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןוא

 -ענ טעדנעוועגנָא גידנעטש טינ ָאד ןענייז ץעזעג-סגַאטנָאז איד .טלעוו רעטְלַא

 ןוא טייקגניירטש ןופ ןעדָאירעּפ ןעוועג ןענייז סע ,ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא ןרָאװ

 ,ןָאיצַארטסינימדַא עלַאקָאל עבלעז איד רעטנוא וליפא ,טייקדלימ ןופ ןעדָאירעּפ

 עיינ ַא רעטנוא קיטילָאּפ עיינ ץנַאג א ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא לָאמטּפָא ןוא

 -לעז איד ןעבעילבעג ןענייז טייטס ןופ עצעזעג איד שטָאח ,גנוריגער עשיטדעטש

 וצ טנהָאװעגוצ ױזַא ןעוועג זיא ןעינעמור רעדָא דנַאלסור ןופ דיא רעד .עב

 ,דלעג ןעסערּפרע וצ קעווצ םעד טימ ײנַאריט עקסייצילָאּפ ןופ תוקספה עזעיד

 ןופ קיטילָאּפ איד ןיא ןעגנורעדנע עזעיד ןעשטייטסיוא טנעקעג טינ טָאה רע זַא

 ןָאהטעג סע טלָאװ רע איוו ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ץעזעג-סגַאטנָאז איד ןעדנעוװנָא

 ןליפא טָאה רע ןעוו טגניהטומטנע ךיוא םהיא טָאה סעזעיד ןוא ,םייה רעד ןיא

 טפרַאדעג טָאה ענַארפ איד .טכירעג סערעכעה ַא וצ ןערילעּפַא ןענעוו טקניידעג

 ןופ להָאצ איד ;שיטסיטַאטס ןרעדנָאז ,שיטסירוי טינ ןערעוו טשרָאפעגסיוא

 -ייל סע סָאװ דלעג ןוא טייצ ןופ טסולרעפ רעד ,טכַאמענ ןערעוו סָאװ סטסערַא

 ,ץעזעג-סגַאטנָאז איד ןעטערטרעביא ייז זַא טנידלושעב ןערעוו סָאו איד ןעד

 -ַאירעּפ ענעדעישרעפ ןיא ץעזעג ןופ גנודנעוונָא איד ןעשיווצ טסַארטנָאק רעד ןוא

 םעד רַאפ ןרָאװעג טניילעגרָאפ ןעטלָאװ רעפיצ ןוא ןעטקַאפ עכלעזַא ןעוו -- ןעד

 ןיא גנולעטש רעייז טלָאװ ,רעכַאמ-ץעזענ איד רַאפ ןוא קלאפ ןעשינַאקירעמַא

 זיא סע רעבָא .,ןרָאװעג טרעדנעעג ךילניײשרהַאו ץעזעג-סגַאטנָאז ףיוא גוצעב

 איוו קרעוו ַאזַא ןופ ךיורבעג םעד רַאפ רעפיצ איד ןענעירק וצ ךילנעמ טינ

 ןעלעוו ייז זַא גנונפָאה איד ןערעוו טקירדעגסיוא רונ ָאד ןעק סע ןוא ,סעזעיד

 -פַאשרעּפרעק ענעי ןופ ענייא ןופ טפנוקוצ עטנעהָאנ איד ןיא ןערעוו טלעמַאזעג

 .עדנעטשנעגעג עשיריא ןענעוו לַאירעטַאמ ןעלמַאז עכלעוו ןעט

 זיא סע סָאװ רעסיוא ,גַאטנָאז ןעגעוו ץעזעג-סעדנַאל ןייק ָאטינ זיא סע

 -רָאפילַאק ןיא .קניירטעג עגיטסייג ןעריליטסיד וצ ןעטָאברעּפ גָאט םענעי ןיא

 סקעז איוו רהעמ ןעטיײברַא וצ ןעטלעטשעגנָא ןַא רַאפ ןעטָאברעּפ רונ זיא עינ
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 -יוועג ַא ןיא ןעהור ןעזומ עֶלַא זַא טמיטשעב טינ זיא סע רעבָא ,ךָאװ ןיא געט

 -ענ עגיטסייג טימ ןעלדנַאה וצ רונ ןעטָאברעפ זיא ָאדערָאלַָאק ןיא .גָאט ןעס

 -רַאב רונ זיא אנַאטנָאמ ןיא ןוא ,סּפַאש-רעברַאב ןיא ןעטײברַא וצ ןוא קניירט

 .גַאטנָאז םוא ןעטָאברעּפ ןערעיב

 ןוא ,סעירָאטירעט איד ןיא ךיוא איוו סטייטס ערעדנַא עטסיימ איד ןיא

 -ָאטירעט ַא רַאפ טנעכערעג ךיוא טרעוו עכלעוו) ַאיבמָאלָאק ווא טקירטסיד ןיא

 -רעפ זיא עטסיימ איד ןיא ,ץעזעגנ עגנערטש רענינעוו רעדָא רהעמ ַָאד ןענייז (עיר

 : סטייטס ףלע ןיא .טפעשעג ןוא ?עדנַאה ךיוא ןרעדנָאז טײברַא רונ טינ ןעטָאב

 ,יסריושד וינ ,ַאקסַארבענ ,ירוזימ ,ַאטָאסענימ ,סעזנעק ,זיִאניליא ,וַאסנַאקרַא

 -ײברַא וצ טביולרע זיא עינישדריוו ןוא סַאסקעט ;ַאטָאקַאד הטוַאס ,קרָאי וינ

 איוו ,ערעדנַא ןיא .גָאט-עהור ןייז סלַא תבש טלַאה סָאװ ןעדעי גַאטנָאז ןעט

 ,ןעגישימ ,סטעסושטַאסַאמ ,ןיעמ ,יקָאטנעק ,ַאװָאייא ,ענעידניא ,טוקיטקענָאק
 ןוא עינישדריוו טסעוװ ,דנעלייא דוָאהר ,ַאמָאהַאלקָא ,ָאייהַא ,ַאטָאקַאד דרָאנ

 גָאט ןעטעבעיז םעד ןעהור סָאו איד רַאפ עמהַאנסיױוא איד זיא ןיסנַאקסיוװ

 ןעמ רעבָא .רעטײברַא רַאפ איוו טונ ױזַא טיילסטפעשענ רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג

 עהור-סגַאטנָאז טייוו איוו ץעזעג ןופ בַאטשכוב םעד ּךָאנ ןעלייהטרוא טינ ןעק

 יו ױזַא ,ץעזענ עכנַאמ .ץַאלּפ ןעסיוועג ַא ןיא טרהיפעגכרוד רעדָא טיהענּפָא טרעוו

 גנוגידייהטרעפ עדנענינעגנ ַא זיא סע" זַא ןעמיטשעב ,סטייטס קרָאי וינ ןיא

 רעטגָאלקעגנָא רעד ןעוו ,ךָאוװ ןיא גָאט ןעטשרע םעד ןעטייברַא רַאפ ענַאלק ַא ייב

 -עי טינ טײברַא רע ןוא ,גילייה רַאפ ךָאװ ןיא גָאט רעדנַא ןַא לָאמ עלַא טלַאה

 ןָאהטעג טינ זיא טנָאלקעגנָא זיא רע עכלעוו רַאפ טײברַא איד זַא ןוא ,גָאט םענ

 ןעטלַאה עכלעוו עטייל ןעניהורנואעב וצ רעדָא ןערעטש וצ ןפוא ןַא ףיוא ןרָאװעג

 ןיא סרעדנָאזעב ,רעצעלּפ עכנַאמ ןיא ?.טייצ ענילייה סלַא גָאט ןעטשרע םעד

 ןעמ ןוא ,ןעבאטשכוב עטיױט ץעזעג-סגַאטנָאז איד ןענייז ,טדעטש עסיורג

 "ער א ןעוו םרָאפער ןופ ןעמָאנ ןיא טפַארק ןיא קירוצ ךילנהעוועג ייז טגניירב

 -רעפ רעדיוו ןערעוו ייז ןוא ,ןעלהַאוו איד ייב ךיירנלָאפרע זיא ײטרַאּפ-םרָאפ

 רעד .ןעלהַאװ עדנעגלָאפ איד ייב ךרוד טלַאפ ײטרַאּפ-םרָאפער איד ןעוו ןעסעג

 איד ךרוד איוו עכַאזרוא רעדנַא ןייק בעילוצ יקַאט ךילנהעוועג טמוק לַאפכרוד

 -נעוונֶא עננערטש איד טימ רענריב ?ייהט ןעסיורג ַא ןופ טייהנעדעירפוצנוא

 -עלע רעגיצנייא רעד סגעווסענייק ןענייז ןעדיא .,ץעזעג-סגַאטנָאז איד ןופ גנוד

 ןיא טייקנניירטש ךרוד טציירענפיוא טרעוו סָאװ גנורעקלעפעב איד ןופ טנעמ

 -כרוד עגנערטש ןופ גנורָאּפנעמַאזוצ איד זַא ןעגָאז ןעק ןעמ .םינינע עכלעזַא

 -נורינער-טדָאטש עטונ רַאפ גנונעוועב איד טימ ץעזעג-סגַאטנָאז ןופ גנורהיפ

 עשיטדעטש רַאפ רענעלּפ איד טעדַאשעג רהעמ טָאה טדעטש עסיורג ןיא ןענ
 .ענאזרוא עניצנייא ערעדנַא עדעי איוו סטייטס דעטיינוי ןיא םרָאפער

 סטייטס דעטיינוי ןופ ןעדיא איד עכלעוו ןיא ןעמעלבָארּפ יירד עֶלַא ןופ
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 -טרָאּפסַאּפ איד רעדָא ,רעטשרע רעד טנייש ,טריסערעטניארעפ לעיצעּפש ןענייז

 -סגנורעדנַאװנייא איד .ןערעוו וצ טרעפטנערעפ ןעטסטנעהענ םַא ןייז וצ עגַארפ

 ןופ רענייק לייוו ןערהָאי עלעיפ רַאפ ןעפָא ןעביילב סיוועג ךָאנ טעװ עגַארפ

 -צכָאנ טגיינעג ןייז טעוו ןעטייז עדייב ןופ ןעסערעטניא עדנעטיירטש איד

 םעד ןיא ןעהעז עכלעוו סנָאינוי-דיירט איד .טפנוקוצ עטנעהָאנ איד ןיא ןעבעג

 איד ןוא ,רעטיײברַא ןעטלהָאצעב-ךיוה ןעגעיה םעד רַאפ רהַאפעג ַא טנַארנימיא

 עשינַאקירעמַא איד זַא ארומ ןעבָאה עכלעוו ןענייארעפ עשיטָאירטַאּפ עטנַאנעגָאז

 ייז סָאװ ןעסַאר ןוא רעקלעפ טימ גנושימרעפ ַא ךרוד ןעקניז טעוװ עסַאר

 רַאפ ןָאיצַאטיגַא עגידנעטש ַא ןָא ןעטלַאה ,ךיז רַאפ רענירדעינ סלַא ןעטכַארטעב

 רַאפ ענַארפכָאנ איד רעסערג רעמיא טרעוו טייז ןערעדנַא ןופ .גנוקניירשעב

 רַאפ ןוא רעטייברַא-םרַאפ רַאפ ,ןעירטסודניא עדנעסקַאװ איד ןיא רעטיײברַא

 ןיא ןָא רעטציא טמוק סָאװ ןעטנַארגימיא ןָאילימ רעד ןוא ,טפַאשרענעידזזיוה

 -רָאסבַא ?ענש ױזַא טרעוו טייקניטעהט עכילטפעשענ עכילנהעוועג ןופ רהָאי ַא

 איד זַא ךילנעמ זיא סע .טייקכילצינ רעייז ןענעקיילּפָא טינ ןעק ןעמ זַא טריב

 -וצנֶא סערגנָאק םעד ןעסולפנייאעב ןעלָאז גנוקניירשעב רַאפ ןעריטיגַא סָאװ

 ננוסילשרעפ עכילקריוו ַא ןעגעוו רעבָא ,ץעזעג ערעגנערטש סָאװטע ןעמהענ

 רעדייא עדער איד ןייז טינ ןעק רערעדנַאװנייא רַאפ דנַאל ןופ ןעריהט איד ןופ

 ןרעיוד ךָאנ טעוו סעזעיד ןוא ; טיובענפיוא ןוא טליפעגנָא ןערעוו טעוו דנַאל סָאד

 ןעריסַאּפ ןַאד טעוװ סע סָאװ ןעגעוו ןענָאיצַאלוקעּפש עלַא זַא טייצ עגנַאל ַאזַא

 | .גיטייצהירפ וצ רעטציא ןענייז

 -נָאז איד ןעגעג טקעריד ןָאיצַאטיגַא ןייק ָאטינ ןעצנַאג ןיא טעמכ זיא סע

 -עננָא רעטציא ןערעוו ץעזעג עדנעקנערשעב סנעטסיימ ןוא עיינ .ץעזעג-סגַאט

 -ָארּפ םעד וצ סינדנעטשעגנוצ .ַא סלַא ?עדנַאה-רָאקיל םעד ןעגעג רעדעווטנע ןעמונ

 ןענעג רעדָא ;ןעכריק איד ןופ טציטשעג טרעוו רעכלעוו טנעמעלע-סנָאיציביה

 סינדנעטשענוצ ַא סלַא סרעברַאב רעדָא םיבצק איוו ןעגנוגיטפעשעב עניצנייא

 איד .,רעווש וצ ןעטייברַא עכלעוו רעטיײברַא ןופ ןעטסנוג וצ גנומיטש איד וצ

 ךילקירדכיוא ןעמיטשעב רַאפ רעדָא ץעזעג-סגַאטנָאז איד ןעפַאשּפָא רַאפ טייצ

 טָאטשנַא זַא ,ייז ןופ יירפ ןייז ןעצנַאג ןיא לָאז גָאט רעדנַא ןַא טיה סָאװ רעד זַא

 -יהּפָא איד ןעבעגנָא קרָאי וינ איוו ץַאלּפ ַאזַא ןיא רעטציא ןעק דיא רעד סָאװ

 -עגנָא ןעגעג ןרעכיזרעפ םהיא סָאד לָאז גנוגידייהטרעפ ַא סלַא תבש ןופ גנוט

 ןוא טכער ןופ ?היפעג סָאד רעבָא ;ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא ,ןערעוו וצ טרהיר

 ןעלעוו ףוס םוצ זַא רעכיז זיא סע ןוא ,טפַאהלעפייווצנוא טסקַאװ טייקגיטכערעג
 -ָאטניא ענעי ןופ השורי עזעיד רעביא ןעריפמואירט ןעצנעדנעט עלַארעביל איד

 -שער וצ טעטכילפרעפ טלהיפענ טינ ךיז טָאה רענייק ןעוו ,ןעטייצ עטנַארעל

 עזָאלפליה ןופ ,עטכער עזעינילער איד ְךָאנ סרעדנָאזעב ,עטכער איד ןעריטקעּפ
 .ןעטעטירָאנימ



 3כ לעטיּפַאק

 .המחלמ עשינַאקירעמַא שינַאּפש איד .טרעדנוהרהָאי ןופ עדנע סָאד

 .םזינויצ ..עטכישענ פופיירד איד

 ,ןערעיציפָא עגירדעינ ןוא ערעכעה -- המחלמ עשינַאקירעמַא-שינַאּפש איד ןיא ןעדיא
 -ַאשד ,קוק ןָאמיוס ;עטָאלּפ איד ןיא ןעדיא -- ?.רעטייר עדליוו" ןוא ןעטַאדלָאס
 -ומדַא-רטנָאק ןופ ערעירַאק איד -- גיססיוט דיווייד דרַאוװדע ןוא סוורטש ףעס
 איד ןעגעוו גנושרָאפסיוא איד ןיא גנוגילייהטעב ןייז -- סקירעמ ףלָאדַא לַאר

 - עטכישעג סופיירד איד ןופ גנוטיידעב איד -- געירק םעד ןיא ןוא "ןיעמ"

 עשינַאקירעמַא איד -- םזינויצ ןופ גנוטיירּפשרעפ איד ףיוא סולפניוא רהיא
 עשידיא איד איוו סופיורד ןופ טייז רעד ףיוא גימיטשנייא ווזַא טעמכ זיא עסערּפ
 -ַאלס איר ןופ ןעטנַארגימיא -- ַאקירעמַא ןיא גנוגעוועב עשיטסינויצ איד --
 .טפַאשרערהיפ עשינַאקירעמַא רעטנוא ,ןעהייר איד ןיא רעדנעל עשיו

 רעסיוא ,עניליוויירפ סלַא ןעטערטעגניײירַא ןענייז ןעדיא להָאצ עשביה ַא

 איד ןיא ,יוויינ איד ןוא עעמרַא איד ןיא טנעידעג רעהירפ ןופ ןעבָאה סָאװ איד

 עטסלַארעביל איד עכלעוו ןיא ,1898 ןופ המחלמ עשינַאקירעמַא-שינַאּפש עצרוק

 -לעוו קלָאפ ַא ןעגעג ןענַאטשעג זיא ןָאיצַאנ ענרעדָאמ עטסנעטירשעגטרָאפ ןוא

 איד ןעבעירטרעפ טָאה איז איוו םעדכָאנ דלַאב ןעקניז וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה עכ

 טקעדטנע זיא ַאקירעמַא ןעוו רהָאי ןעבלעז םעד ןיא דנַאל רהיא ןופ ןעדיא

 -ענ ךיז ןעבָאה ןעדיא דנעזיוט רעיפ םורַא זַא טנעכערעג טרעוו סע  .ןרָאװעג

 איד ,(-ןעינַאּפש ןעגעג סױרַא זיא עכלעוו עטָאלפ ןוא עעמרַא איד ןיא ןענופ

 -לעוו ןופ ,ןעדָאירעּפ עטצעל איד ןופ ןעטנַארנימיא ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסיימ

 ,דנַאלסור ןופ ןעעמרַא איד ןיא טנעידענ ןעבָאה טנעצָארּפ רעשביה ַא עכ

 -עעמרַא איד .ןעמוקעגנָא רעהַא ןענייז ייז רעדייא ןעינעמור רעדָא ךיירטסע

 עג ןעבָאה עכלעוו ןערָאיַאמ רעיפ ןעוועג ןענייז קנַאר ןעטסכעה ןופ ןערעיציפָא

 ןעבַאה עכלעוו זעזַארטַאמ ןוא ןעטַאדלָאס עשידיא ןופ עטסיל עניפיולרָאפ" איד העז (*

 רַאפ ךובירהַאי ןעשינַאקירעמַאשידיא ןיא "המחלמ עשינַאקירעמַא:שינַאּפש איד ןיא טנעידעג

 .פ28--029 ןעטייז ,א"סרת
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 207 המחלמ עשינַאקירעמַא-שינַאּפש איד ןיא ןעדיא

 .ןעכָארבעגסױא זיא געירק רעד רעדייא עעמרַא עגיסעמלענער איד ןיא טנעיד

 ,(1884 ,עינעווליסנעּפ ןיא .בעג) לעּפּפַא .מ לאינד רָאיַאמ : ןעוועג ןענייז ייז

 ןענייז עכלעוו םיריױטקָאד עדייב (1896 .בעג) ,לעּפּפַא .ה ןרהא רָאיַאמ ןוא

 איד ןופ סוּפרָאק ןעשיניצידעמ ןיא סעקינווָאקלָאּפ רעדָא סלענָאלַאק רעטציא

 (עגיליוויירפ ןופ) רָאיַאמ ןעוועג זיא רעטירד רעד .עעמרַא עניסעמלעגער
 טרידוטשעגסיוא טָאה רעכלעוו ,ָאייהַא ןופ רענערָאבעג ַא ,סעזָאמ .וו שדרָאשד

 ןעוועג זיא ןוא ,1899 ןיא טניִאּפ טסעוו ןיא עימעדַאקַא עשירעטילימ איד ןיא

 -ענ טקישענ זיא רע ןעוו טנעמינער-עירעלַאװַאק ןעטירד ןיא טנַאנעטייל ַא

 -וצ געירק ן'ְּךָאנ זיא ןוא ,עניליוויירפ ןופ רָאיַאמ ַא סלַא המחלמ ןיא ןרָאװ

 ןעוועג זיא רעטרעיפ רעד .1899 ןיא טסנעיד ןעניסעמלענער ןיא טרהעקעגקיר

 -יוא .סאמָאהט טרָאפ ןיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,נרעבנעזָאר סקילעפ רָאיַאמ

 ןופ ,סניעטּפעק דנעצוד רעבלַאה ַא םורַא עעמרַא רעד ןיא ןעוועג ןענייז םעד רעס

 טָאה רעכלעוו ,(1863 קרָאי וינ ןיא .בעג) יקסנילַאז .שד סעזָאמ ,רענייא עכלעוו

 -טנַאנעטייל ַא רעטציא זיא ,1894 ןיא לוקס-עירעליטרַא איד ןופ טריאודַארג

 געירק ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .עעמרַא עגיסעמלעגער איד ןיא לענָאלָאק

 -ענ ןעבָאה עטסיימ איד עכלעוו ןופ ,סטנַאנעטייל עשידיא דנעצוד ַא םורַא

 .טניאּפ טסעוװ ןופ עימעדַאקַא עשירעטילימ איד טנידנע

 רעדָא ןערעיציפָא-רעטנוא סלַא טנעידעג ןעבָאה ןעדיא טרעדנוה ענינייא

 -נײרַא ןענייז רעדָא ,עעמרַא עגיסעמלעגער איד ןיא ןעטַאדלָאס עכַאפנייא

 -יינוי ןופ גנוריגער איד עכלעוו עגיליוויירפ ןופ ןעטנעמיגער איד ןיא ןעטָארטעג

 ןעטַאדלָאס עשידיא עסַאמ עסיורג איד רעבָא .,טריזינַאגרָא טָאה סטייטס דעט

 -ענ ןענייז ןוא ,עניליוויירפ-טייטס ןופ ןעטנעמינער איד ןיא טנעידענ ןעבָאה

 ןעשיווצ גידנעבָאה ,טייטס ןעדעי ןופ ןעטַאדלָאס איד ןעשיווצ ןעטערטרעפ ןעוו

 עסיוועג ַא ךיוא ןוא ,עטמַאעב עשירעטילימ ערענעלק ןופ להָאצ עשביה ַא ךיז

 טריטנעזערּפער ןעטסעב םא ןעוועג ךילריטַאנ ןענייז ייז .ןערעיציפָא ?הָאצ

 טריזינַאנרַא ןענייז עכלעוו (סעטָאר) סעינַאּפמָאק ןוא ןעטנעמיגער איד ןיא

 -נעמיגער רעקרָאי וינ ןיא סעינַאּפמָאק עכנַאמ ; טדעטש עסיורג איד ןיא ןרָאװעג

 ןעמ .ןעטורקער עשידיא גיסיירד זיב גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןופ טַאהעג ןעבָאה ןעט

 םעד ןיא טנעידעגנ ןעבָאה סָאװ ןעדיא דנעצוד עבלַאה ַא רהעפעגנוא ןופ סייוו

 סלַא טסואוועב) טנעמיגער-עירעלַאװַאק ןעגיליוויירפ סטייטס דעטיינוי ןעטשרע

 -ָאעהט ןופ ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ("רעטייר עדליוו" ןופ טנעמיגער רעד

 טנעידעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו (1888 ,קרָאי וינ ןיא .בעג) ,טלעווזור רָאד

 זיב 1901 רעבמעטּפעס ןעט14 ןופ ,סטייטס דעטיינוי ןופ טנעדיזערּפ סלַא

 טנעדיזערּפ ןעטעדרַאמרע ןופ רעגלָאפכָאנ סלַא ,1908 ץרעמ ןעטרעיפ םעד

 ןעטרעיפ ןופ ,ןימרעט ןעלופ ַא ןַאד ןוא ,(1843--1901) ,יעלניקקעמ סמַאיליװ

 ןייז רַאפ ץַאלפ טכַאמעג טָאה רע ןעוו ,1909 ץרעמ ןעטרעיפ זיב 1909 ץרעמ



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 248

 ןיא .בעג) ,טפאט דרעוָאה םאיליוו ,טנעדיזערּפ ןעגירָאפ םעד ,רעגלָאפכָאנ
 .(1887 ,ָאײהָא ,יטעניסניס

 עטָאלפ איד ןיא ןערעיציפָא עשידיא גיצנַאװצ םורַא ןענופעג ךיז ןעבָאה סע

 ןענייז ייז ןופ עלַא טעמכ ןוא ,געירק ןופ טייצ רעד ןיא סטייטס דעטיינוי ןופ

 .דנעלירעמ ,סילָאּפַאנַא ןופ עימעדַאקַא לעוויינ יד ןופ עטרידוטשעגסיוא ןעוועג

 ,סיאול .טס ןיא .שענ ; 1856 ,זיִאניליא ןיא .בעג) ,קוק ןָאמייס ,ייז ןופ רענייא

 ןופ סיִלָאּפַאנַא ןופ עימעדַאקַא איד רַאפ ןרָאװעג טנענרע זיא ,(1907 ,ירוזימ

 טריאודַארג טָאה ןוא 1878 ןיא ירוזימ ןופ טקירטסיד-סערגנָאק ןעטירד ןעטלַא

 -קנַארק ַא ןוא ; ןעניּפיליפ איד ןיא גנונכייצסיוא טימ טנעידעג טָאה ,1877 ןיא

 ןעגנואווצעג םהיא טָאה ןרָאװעג טעטסַאלעב ןעטרָאד זיא רע עכלעוו טימ טייה

 רעד רַאפ ,רעדנַאממָאק ןופ קנַאר םעד טימ ,טסנעיד ןופ ןעהיצ וצ קירוצ ךיז

 ,געירק ןופ טייצ רעד ןיא יוויינ איד ןופ רעטמַאעב רעשידיא רעדנַא ןַא .טייצ

 רעד ןא טהעטש ןוא ןיעטּפעק א רעטציא זיא ,סיורטש ףעסָאשד טנאנעטייל

 -טאעב רעטירד א .עטָאלפ איד ןופ ָארויב-ץנאנידרא איד ןופ עציּפש

 ערעכעה א ךָאנ טכייררע טָאה ננומאטשבא רעשידיא ןופ רעט

 זיא ,(184/ ,סיאול .טס ןיא .בעג) ,גיססיוט דיווייד דרַאװדע .ננולעטש

 טָאה ןוא 1803 ןיא סילָאּפַאנַא ןופ עימעדַאקַא-ןעטָאלפ איד ןיא ןעטערטעגניירא

 רעדנַאממָאק-טנַאנעטייל ַא (1892 טייז) ןעוועג זיא ןוא ,1867 ןיא טריאודַארג

 ענעדעישרעפ ןיא טנעידעג טָאה רע .ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה המחלמ איד ןעוו

 ףיש איד ןופ רערידנַאמָאק רעד ןרָאװעג זיא רע ןעוו 1893 זיב ןענָאיצַאטס

 רַאפ (ַאקינעישוִא) דנעלייא קייוו ןופ ץיזעב ןעמונעג טָאה רע ?.ןָאטגניננעב"

 ןעוו םַאונ ןיא רעטמַאעב רעטסכעה רעד ןרָאװעג זיא ןוא ,סטייטס דעטיינוי

 ןיא .1899 ,רַאורבעפ ןעטשרע םעד ?עזניא ענעי ןעבעגעגרעביא טָאה ןעינַאּפש

 -ָאק ַא וצ ךיילנ זיא סעכלעוו) יוויינ איד ןיא ןיעטּפעק ַא ןרָאװעג רע זיא 9

 ןופ רערידנַאמָאק רעד ןרָאוװעג רע זיא 1903 ןיא ןוא (עעמרַא איד ןיא לענָאל

 טסנעיד ןופ ןעטערטענקירוצ זיא רע .ַאדירָאלפ ,ַאלָאקַאסנעּפ ןיא דרַאי יוויינ

 -רעידַאנירב וצ ךיילנ ,לַארימדַא-רטנָאק) לַארימדַא-רעיר ןופ קנַאר םעד טימ

 .1909 ןיא ,רהָאי 62 ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו (עעמרַא איד ןיא לַארענעג

 -ַאּפ איד ןיא עלָאר עטסגיטכיוו איד טלעיּפשעג טָאה רעכלעוו דיא רעד

 םעד ןיא טינ ביוא ,געירק ןעשינַאּפש םעד וצ טרהיפעג ןעבָאה סָאװ ןעגנוריס

 ,לַארימדַא-רעיר רעטציא) רעדנַאממָאק-טנַאנעטייל ןעוועג זיא ,ןיילַא געירק
 ןופ ךילנײײשרהַאװ ,דנַאלשטייד ןיא .בעג) ,סקירעמ ףלָאדַא (דנַאטשעהור ןיא

 ןוא גנוי ץנַאג ַאקירעמַא ךָאנ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,(1848 ,ןרעטלע עשיסור

 עכלעוו ןופ ,1864 ןיא סילָאּפַאנַא ןופ עימעדַאקַא איד ןיא ןעטערטעגניירא זיא

 טסנעיד ןיא ןענעיטשענ זיא רֶע ,רעטעּפש רהָאי רעיפ טריאודַארג טָאה רע

 םעדכָאנ זיא ןוא ,1879 ןיא טנַאנעטייל ַא ןרָאװעג זיא רע זיב ,טירש ייב טירש
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 -רעטכיר-טּפיוה ןופ סיפָא ןיא עטסנעיד עלעיצעּפש ןָאהט וצ ןרָאװעג טמיטשעב

 -עג ןיא ןוא גנורהַאפרע עלָאפהטרעוו טלעמַאזעגנָא טָאה רע ואוו טַאקָאװדַא

 .עטָאלפ איד טימ תוכייש ַא ןעבָאה סָאװ ןעגַארפ-ץעזעג ןיא טרעּפסקע ןַא ןרָאװ

 ןיא ןוא רעדנַאממָאק-טנַאנעטייל ןופ קנַאר םעד טכייררע רע טָאה 1893 ןיא

 ףיוא ָאדנַאממָאק ןייז ןופ ןרָאװענ טרירעפסנַארט רע זיא 1895 רעבמעטּפעס

 ןופ רערידנַאמָאק רעטשרע רעד ןערעוו וצ "?ַאטָאסענימ" ףיש-סגנַאפּפמע איד

 ןיא .ןרָאוװעג גיטרעפ ןַאד זיא עכלעוו "ןיעמ" ףיש-סגעירק עכילקילגנוא איד

 ענינייא ,"ןָאיּפרָאקס" איד ףיוא ןרָאװעג טרירעפסנַארט רע זיא 1898 רַאונַאי

 ,אבויק ,הַאננַאװַאה ןופ ןעפַאה ןיא ןעמוקעגנָא זיא "ןיעמ" איד רעדייא ןעכָאװ

 ןופ רַאורבעפ ןעט15 םעד ןָאיזָאלּפסקע ןַא ןופ ןרָאװעג ןעסירוצ זיא איז ואוו

 ,רהָאי םענעי

 םעד ןופ ירעטערקעס רעד ןעוועג זיא סקירעמ רעדנַאממָאק-טנַאנעטיײל

 -פיוא איד ןופ ןעכַאזרוא איד טשרָאפעגסיוא טָאה סָאװ טכירעג-סגנוכוזרעטנוא

 רעכלעוו טכירעב םעד ןעבעירשעגפיוא טָאה רע ןוא ,"ןיעמ" איד ןופ גנוסייר

 טָאה רע .ןערעוו ןעגנַאפעגנָא לָאז המחלמ איד זַא ןעגָארטעגייב לייהט םוצ טָאה

 יעלניקקעמ טנעדיזערּפ רַאפ טנעמוקָאד ןעשירָאטסיה ןעזעיד טגיילעגרָאפ ןיילַא

 געירק םעד ןיא ןעגילייהטעב ךיז קעװַא ןַאד זיא ןוא ,1898 ,ץרעמ ןעט26 םעד

 .טלעוו עיינ איד ןיא טפַאשרעה ס'ןעינַאּפש וצ עדנע ןַא טכַאמעג טָאה רעכלעוו

 -מָאק ןופ קנַאר םעד וצ ןרָאװעג טריסנַאװַא רע זיא טַאנָאמ ןעבלעז םעד ןיא

 עניהטומנעדלעה ןייז רַאפ ןרָאװענ טנעכייצעגסיוא רעטעּפש זיא ןוא ,רעדנַאמ

 םעד ןוא ןעט1 םעד ,ַאבויק ,ָאלינַאזנַאמ ייב ןעטכַאלש ייווצ ןיא גנורהיפפיוא

 -רעווָאנ-לַארענעג רעד ןעוועג זיא טפַאט טנעדיזערּפ ןעוו .1898 ,ילוי ןעט8

 .טרינָאיצַאטס ןעוועג ןעטרָאד סקירעמ רעדנַאממָאק זיא ןעניּפיליפ איד ןופ רָאנ

 -עג זיא רע ןעוו ןוא לַארימדַא-רעיר ןופ קנַאר םעד טכייררע רעטעּפש טָאה רע

 -עג סָאד איוו ,דנַאטש-עהור ןיא ןרָאװעג טצעזרעפ רע זיא טלַא רהָאי 62 ןרָאװ

 ןיא רהֶאי גיצרעיפ-ןוא-סקעז טכַארברעּפ טָאה רע איוו םעדכָאנ ,טמיטשעב ץעז

 .קרָאי וינ ןיא רעטציא טנהָאו רע .טסנעיד

 לא * 1

 טָאה ןעינַאּפש ןוא טנידנעעג ךיז טָאה המחלמ איד ןעוו טייצ רעד ןיא

 גנוקערטנע איד ךרוד ןענואוועג טָאה איז סָאװ סָאד ןופ עטצעל סָאד ןערָאלרעּפ

 -נָאק ןעוועג טלעוו עצנַאג איד ןופ טייקמאזקרעמפיוא איד זיא ,ַאקירעמַא ןופ

 -ייוצרעפ רעטצעל רעד .עטכישעג-סופיירד עטמהירעב איד ףיוא טרירטנעצ

 -יטנַא ןַא ןעגניוװצוצפיורַא ןָאיצקַאער ןופ ןעטפערק איד ןופ ךוזרעפ רעטלעפ

 טרהיפעג ףוס םוצ טָאה ,ןָאיצַאנ עוויסערגָארּפ עסיורג ַא ףיוא קיטילָאּפ עשידיא

 רַאפ טייוו וצ קעוַא ןיוש זיא טלעוו איד זַא ןערעוו ןעזעיוועב רָאלק לָאז סע זַא

 טקיטשרעד טינ ןעק טייקגיטכערעג ןופ עמיטש איד זַא ןוא ,סקיטקַאט עכלעזַא
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 ננודיישטנע עכילדנע איד טיג קלאפ סָאד ואוו הנידמ עטריזיליוויצ ַא ןיא ןערעוו

 -עג טרעטישרע ןיא ןיילא ךיירקנַארפ .ןענַארפ עניטכיוו-טסכעה עלַא רעביא

 זיא גנוריגער רהיא ןופ ץנעטסיזקע איד רַאנָאז ןוא טנעמַאדנופ םוצ זיב ןרָאװ

 ןָאהטעג זיא סָאװ טכערנוא עסיורג סָאד בעילוצ רהַאפעג ןיא ןרָאװעג טלעטשעג

 זיא טלעוו עטריזיליוויצ עצנַאנ איד ךיוא ןוא ,רעיציפָא ןעשידיא םעד ןרָאװעג

 ךילניײשרהַאוי טָאה סָאד איוו רהעמ עטכישעג איד רעביא ןרָאװעג טקעוועגפיוא

 .ןָאזרעּפ ענלעצנייא עדנעטיידעבנוא ןַא ןופ לַאזקיש םעד רעביא טריסַאּפ ןעוו

 "עצעהנעדוי" עכילקריוו ַא ןופ ךוזרעפ רעטשרע רעגיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד

 "-ער םעד ןופ ןעגנַאהענּפָא ןיא לעיפ יוזא ןוא ,הנידמ עיירפ ענרעדָאמ ַא ןיא

 -ערעטניארעפ ןעוועג ןענייז טלעוו ץנַאנ ןופ ןעדיא איד רונ טינ זַא טָאטלוז

 ןעבָאה רעדנעל עֶלַא ןופ םיאנוש ערעייז ןוא דניירפ ערעייז ךיוא ןרעדנָאז ,טריס

 סָאװ גנוטיידעב איד ןוא "ריעפפַא" איד ןופ טייקניטכיוו עלופ איד ןעפירגנעב

 םזיטימעסיטנַא ןעוו .לַארעביא ענַאל עשידיא איד רַאפ ןעבָאה טעוװ ףוס רעד

 -יירפ עשיטילָאּפ וליפא זַא ןעניימ סע טלָאװ ךיירקנַארפ ןיא טריפמואירט טלָאװ

 ןעזעל טינ ךיוא ןענעק גנורעינער-סקלָאפ ַא ןוא טכער-םיטש עניימעגלַא ,טייה

 ןעגניירב טינ ןעק רעדנעל-ברעמ איד ןופ רוטלוק איד זַא ;ענַארפ עשידיא איד

 -נַא זַא ןוא ,טעטרַאוװרע רהיא ןופ טָאה ןעמ סָאװ ןָאיצַאּפיצנַאמע ערהַאו איד

 -יפ עסיורנ.איד ןופ ןרָאװעג טניילענרָאפ ןענייז סָאו איד איוו ןעלטימ ערעד

 -נעטשמוא איד וצ ןעסַאּפוצ ךיז : טרעדנוהרהָאי ןעטצעל ןופ גנוגעוועב עלַארעב

 ןופ טרַאסנעבעל איד ןוא עכַארּפש איד ןעמהעננָא ןוא ,גנובעגמוא איד ןופ ןעד

 ןעיירפעב וצ ןערעוו טכוזענ ןעזומ ,ןעבעל ייז עכלעוו ןעשיווצ רעקלעפ איד

 .רעדנעל עטריזיליוויצ-טסכעה איד ןיא וליפא תורצ עטְלַא ערעייז ןופ ןעדיא איד

 ,ןעדיא איד רַאפ ןוא ןָאיצַאזיליוויצ רַאפ ,ךיירקנַארפ רַאפ עזייוו-רעכילקילג

 עשיטילָאּפ ענעפָא ןַא ןיא ןרָאװעג ןענָאלשענ גידנעטשלַאפ םזיטימעסיטנַא זיא

 -ענ זיא סָאװ םַאד רעד .עטכישענ ענרעדָאמ ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ טכַאלש

 איד ןעטלַאהוצּפָא קרַאטש נונעג ןעזעיוועג ךיז טָאה טייהיירפ ןופ ןרָאװעג טיוב

 איד סָאװ ננונערפיוא איד ; טייקניטכערעגנוא עדנעזיורב ןופ ןעלעוו עשימריטש

 איד ןענענ גנונרַאװו עטסעב איד ןעוועג ןיילַא זיא טכַאזרוארעפ טָאה הלווע

 רַאפ טגניירב םזיטַאנַאפ ןעכילרעטלַא-לעטימ ןופ גנובעלפיוא איד סָאװ רהאפעגנ

 -יוטשענקירוצ ןענייז ןעמהַאנסיוא ןוא גנוגלָאפרעפ .הנידמ עטלעקיווטנע ןַא

 ןופ ןעלקניוו ערעלעקנוד איד ףיוא ןרָאװעג טקניירשעב ןענייז ןוא ןרָאװעג ןעס

 -רעטנוא ךָאנ ןענייז קלָאפ ןופ ןעסַאמ איד ואוו רעדנעל איד ןיא ,דרע רעד

 -עגקירוצ ענעי ןיא .טייהנעסיוונוא טימ טעטסַאלעב ןוא ײנַאריט ןופ טקירד

 -יירד איד ןָא טּפַאחעגנָא ךיז ןעדיא ןופ םיאנוש איד ןעבָאה רעדנעל ענעבעילב

 זיא סע איוו טייוו ױזַא ןעדיא איד ןענענ טצינענסיוא רהיא ןוא ןָאיצַאטיגַא-סופ

 -רעפ וצ ןעביוהעגנָא ןעדיא עלעיפ ןעבָאה רעצעלּפ ענעי ןיא ןוא ,ךילנעמ ןעוועגנ
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 -ניינ ןופ עדנע םוצ שיטימעסיטנַא ןערעוו ןעק ךיירקנַארפ ביוא .ןעלפייווצ

 ןיא ןעדיא םעד רַאפ ןעביילב ןעק גנונפָאה עכלעוו ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצ

 -קיוטנע עלערוטלוק ןוא סערגָארּפ רעשיטילָאּפ זַא רעדנעל ענילעטשרעטניה

 רעביא געיז םעד ןופ טכַאמ עלופ איד ? גנורעסעברעפ ןעגניירב םהיא טעוװ גנול

 -עג טלהיפעג זיא ןוא טסואוועב ןעוועג זיא ןערענָאיצקַאער עשיזיוצנַארפ איד

 קורדנייא רעד ןעבעילבעגנ זיא ואװסרעדנַא ; רעדנעל עיירפ איד ןיא רונ ןרָאװ

 ,ענַאל עגירעיורט ַא ןיא ןעבעילבעגרעביא ןענייז ךיירקנַארפ ןופ ןעדיא איד זַא

 ךילנהעוועג זיא סע איוו לעקנוד ױזַא סיוא ייז רַאפ טהעז טפנוקוצ איד זַא ןוא

 .ןעמָארנָאּפ ןופ ךורבסיוא םעיינ ַא ךָאנ דנַאלסור ןיא לַאפ רעד:

 עשידיא איד רעביא טכיזנַא עזָאלסגנונפָאה עיינ עזעיד ןופ טַאטלוזער רעד

 -עב עשיטסינויצ עיינ איד ןופ גנוטיירּפשרעפ עגנולצולּפ איד ןעוועגנ זיא ענַאל

 "היפ איד רעטנוא ַאּפָארייא ןיא ןרָאװעג ןעננַאפעגנָא ןַאד זיא עכלעוו גנוגעוו

 ענייז ןוא ןיילא רע .(1860--1904) ,לצרעה רָאדָאעהט .רד ןופ טּפַאשרער

 'ערעייז ןעגעירקעג ןעבָאה ייז ןוא ,רעכיירטסע ןעוועג ןענייז סרעפלעה עטשרע

 עסיורג עטסיימ איד ןיא ןוא ,ןעיצילַאנ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא רעננײהנַא עטסיימ

 עשידיא ?הָאצ עסיורג ַא ןַארַאפ ןענייז סע ואוו רעדנעל ערעדנַא ןופ טדעטש

 ןעגנַאפעגנָא טָאה גנונעוועב איד ןעוו .רעדנעל עשיוַאלס ןופ ןעטנַארנימיא

 -עג ןענייז ,רעדנעל עדנעכערּפש-שילגנע איד ןיא ןעבעל ןופ סנעכייצ ןעזייוו וצ

 ןרָאװעג ןענייז ןוא ןעטערטעגניירַא רהיא ןיא ןעדיא עטרילימיסַא רעדָא ענערָאב

 -ערּפ עשינַאקירעמַא איד שטָאח זַא ןעמוקענ סע זיא יוזא ןוא .רערהיפ ערהיא

 קרַאטש ױזַא ןעוועג ,ןעמהַאנסיוא עדנעטיידעבנוא ןוא ענינעוו טימ ,זיא עס

 טייקניטכערעג ןופ געיז רעד ןוא ,ןיילא עסערּפ עשידיא איד איוו סופיירדדָארּפ

 ָאד זיא ,זירַאּפ ןיא איוו רעיה ןרָאװעג טנַאטעב קרַאטש ױזַא זיא םזילַארעביל ןוא

 -עב עשיטסינויצ איד רַאפ דלעפ סעטקניירשעב ַא ןרָאװעג טעטיירעברָאּפ ךָאד

 יבבוח" עטְלַא איד .ןעינעמור ןוא ךיירטסע ,דנַאלסור ןיא איוו ױזַא גנוגעוו

 ןענייז לארשי ץרא ןופ ןָאיצַאזינָאלַאק איד ןיא טביולגענ ןעבָאה עכלעוו "ןויצ

 -ָאה ייז איוו ױזַא ,גנונעוועב עשיטילָאּפ עיינ איד ןיא ןעטערטעגניירַא ךיוא ָאד

 -ענ טגניירדרעפ ןענייז עכלעוו םיליכשמ איד ןוא ,ַאּפָארייא ןיא ןָאהטעג ןעב

 -היפ עלַאקידַאר ערעלוּפָאּפ איד ןופ ןעמוקנָא םעד ךרוד דנורגרעטניה ןיא ןרָאװ

 ננונעוועב איד ןופ ןרָאװעג ןעניוצעגוצ ךיוא ןענייז ,עדָאירעּפ עיינ איד ןופ רער

 עשידיא עניטסיינ איד ןיא טכיוועגכיילג ַא ןעלעטשקירוצ ןעפלָאהענ טָאה עכלעוו

 ןענַאטשעב ןענייז קרָאי וינ ןופ ןענייארעפ עשיטסינויצ עטשרע איד .ןעסַאלק

 -יטסינויצ ןופ ןָאיצַארעדעּפ איד ןעוו רעבָא .ןעטנַארגימיא ןופ ןעצנַאג ןיא טעמבכ

 ,(1897 טריזינַאגרָא) דנענעגמוא איד ןוא קרָאידינ-סיורג ןופ ןענייארעפ עש

 בלַאהרעסיױא ןופ ןענייארעפ ןעמהענניירא ךרוד ןרָאװעג טעטיירבעגסיוא זיא

 ןרָאװעג ןעטלַאהעג זיא עכלעוו ןָאיצנעװנָאק ַא ףיוא ,ןרָאװעג זיא ןוא ,קרָאי וינ



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 2092

 ,"ןעטסינויצ עשינַאקירעמַא ןופ ןָאיצַארעדעּפ" ַא ,1898 ילוי ןיא קרָאי וינ ןיא

 -עב איד ןופ עציּפש רעד ןַא ןרָאװעג טלעטשעג ןעדיא עשינַאקירעמַא ןענייז
 .גנוגעוו

 איד ןופ טנעדיזערּפ ןרָאװענ טלהעוורע זיא ?ײהטטָאנ דרַאשטיר רָאסעּפָארּפ

 ,רעגלָאפכָאנ ןייז ןוא ,רהָאי סקעז עלעטש איד ןעטלַאהעג טָאה ןוא ןָאיצַארעדעּפ

 ,(1864 ,רָאמיטלַאב ןיא .בעג) ,דלַאװנעדעירפ יררעה .רד ןרָאװעג זיא ,1904 ןיא

 .שעג ; 1856 ,רָאמיטלַאב ןיא בעג) ,דלַאװנעדעירפ ןרהא ,רד ,רעטָאפ ס'ןעמעוו

 -עדעפ איד ןופ ןעטנעדיזערּפ-סייוו עטשרע איד ןופ רענייא ןעוועג זיא 2

 .בעג) ,זייוו ןעוויטס רעניבַאר ןעוועג זיא רעטערקעס רעטשרע רעד .,ןָאיצַאר

 זיא ןוא ,דניק סלַא רעהַא ןרָאװעג טכַארבעג זיא רעכלעוו (1872 ,ןרַאגנוא ןיא

 -כָאנ ענייז .קרָאי וינ ןיא גָאנַאניס עיירפ איד ןופ רעכילטסייג רעד רעטציא

 ,ןָאסירָאמ .ד רָאדיזיא ;גנונדרָא עדנענלָאפ איד ןיא ןעוועג ןענייז רעגלָאפ

 ףעסָאשד יבבאר ,(1877 .בעג) ,סענגאמ .ל הדוהי .רד ,זאאה עד בָאקיישד
 ןרָאװענ טעדנירגעג זיא ןָאיצארעדעפ איד ןעוו .,דלָאס עטעירנעה ןוא ןיסיישד

 -ָאה עכלעוו ,ןענייארעפ גיצנאווצ-ןוא-ףניפ רהעפעגנוא ןופ ןענאטשעב איז זיא

 עטנהעצכעז איד ףיוא ,רעדעילנטימ דנעזיוט ןופ ךרע ןא טאהעג ןעמאזוצ ןעב

 ינוי ןיא יטעניסניס ןיא ןרָאוװעג ןעטלאהעג זיא עכלעוו ןָאיצנעוװיָאק עכילרהעי

 ןעבָאה ייז ןוא 230 זיא ןענייארעפ ?הָאצ איד זא ןרָאװעג טעטכירעב זיא 82

 ,סרעלהָאצ-לקלש 0

 ןיא רעיטַאװק-טּפױה ןייז טָאה רעכלעוו "ןויצ ןופ רעטיר" ןעדרָא רעד

 ןָאיצַארעדעּפ עכילטסעוו עגיגנייהבַאנוא ןַא סלַא טעטכַארטעב טרעוו ָאגַאקיש

 .ןעטסינויצ ןופ



 לייהמ רעטעבעיז

 .ערנעטשוצ עניטציא ,טרעדנוהרהָאי רעטסניצנַאװצ רעד

 36 לעטיפַאק

 דר איד ןוא ןעינעמור .עידעּפָאלקיצנע איד .ןעטלַאטשנַא ןוא ןעלוש

 .עטָאנ עשינעמ

 -- טייקגוסעמ ןוא גנורעסעברעפ עניײמעגלַא --- ןעטלַאטשנַא עשודיא ערעדנַא ןוא ןעלוש

 איד -- רעטייברַאטימ ןוא ע-עטקַאדער ערהיא -- עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד

 -ור ןיא עגַאל עשידיא איד ןיא גנורעיגער עשינַאקירעמַא איד ןופ עסערעטניא

 -וונוי ןופ לוסנָאק לַארענעג רעד ,ָאטָאשייּפ .פ ןימעשדנעב -- 1867 טייז ןעינעמ

 ןעשיווצ ץנעדנַאּפסעררַאק עשיטַאמָאלּפיד איד -- טסערַאקוב ןיא סטייטס דעמ

 איד -- 1909 ןיא עינעמור טימ ןעגנולדנַאהרעּפ עיינ --- סטרַאווע ןוא ןָאססַאק

 םעד ןעבעירשעגרעטנוא ןעבָאה עכלעוו עטכעמ איד וצ ןעינעמור ןעגעוו עטָאנ

 .טרעפטנערעפ טינ טציא זיב ךָאנ זיא עגַארפ איד -- גַארטרעפ רענילרעב

 רעטיינוי ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ןעדיא דנעזיוט טרעדנוה סקעז רעביא

 עדנע םעד זיב 1881 ןיא גנורעדנַאװ עיינ איד ןופ גנַאפנָא םעד ןופ סטייטס

 -ציא ןיוש זיא דנַאל ןיא להָאצ עצנַאנ איד ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ

 עשידיא ןענופעג ךיז ןעבָאה סע .,ןָאילימ ַא רעביא ?עסיב עשביה ַא ןעוועג רעט

 -ָאה ייז ןוא ,רעצעלּפ ענעדעישרעפ טרעדנוה ףניפ איוו רהעמ ןיא ןעדניימעג

 ףניפ רעביא ןוא ןעטלַאטשנַא-סגנוהיצרע 415 ,סנעשייגערגנָאק 791 טַאהעג ןעב

 -יא לעיצעּפש ַא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ןעטלַאטשנַא עגיטעהטלהָאוו טרעדנוה

 ןופ גנַאפנָא םוצ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ גנולייצ ַא טיול ,רעטקַארַאכ ןעשיד

 זיא ןעלוש רעדָא סנעשייגערגנָאק להָאצ איד רעבָא (*.טרעדנוהרהָאי םעיינ

 איד ?עיפ איוו טלעּפָאד איוו רהעמ ךילנײשרהַאו ,רעסערג ?עיפ רהעז ןעוועג

 .א"סרת רַאפ ךובירהַאי רעשידיא-שינַאקירעמַא (*
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 -ירעמַא רעד וליפא ןוא ,רענַאקירעמַא רעד .טלעמַאזעגפיוא ןַאד ןעבָאה רעלייצ

 ענעי טסנרע ןעמהענ וצ טנרעלעגסיוא טינ ןַאד ְךָאנ ךיז טָאה ,דיא רעשינַאק

 טרָאס םעד ןופ ,רעזייה-טעבעג איוו סיוא טינ ןעהעז עכלעוו ְךַאלכלוש עניילק

 -ערג ַא ךָאנ לָאמַא ןוא ,סקעז רעדָא ףניפ עכלעוו ןופ סנעשייגערגנָאק עניילק

 -לעפעב-טכידעג ַא ןופ קָאלב ןעניצנייא ןייא ןיא טפָא ךיז ןעניפעג להָאצ ערעס

 -דנירג ןוא עטייווצ ַא .טדעטש עסיורג איד ןיא טפַאשרַאבכַאנ עשידיא עטרעק

 איד ןעבעגעג טָאה ,1907 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא עכלעוו גנולייצפיוא ערעכיל

 קיטסיטַאטס איד איו ןעלוש להָאצ עפסיורג ַאזַא טעמכ ןיילא קרָאי וינ טדָאטש

 סקַאוו-וצ רעכילקריוו רעד רעבָא ;דנַאל ןעצנַאג םעד ןעבעגעג טָאה 1900 ןופ

 לעטפניפ-רעיפ ךילניישרהַאוו .ןָאיצרָאּפָארּפ ַאזַא ןופ טייוו רהעז ןעוועג זיא

 -לעטימ עשידיא עסיורג ערעדנַא ןופ ןוא קרָאי וינ ןופ סנעשייגערגנָאק איד ןופ

 ,רהָאי ןהעצ איוו רעטלע ןענייז טסעוװ-לעטימ איד ןוא טסיא איד ןופ ןעטקנוּפ

 רעטציא זיא סע .גנולייצ עטשרע איד ייב ןהעזרעפ ךַאפנייא ייז טָאה ןעמ רונ

 ץנעדנעט איד ;ךַאלַאכלוש עקניניילק ןעריזינַאגרָא וצ עדָאמ רעד ןופ סױרַא

 ןעדייבעג ערענהעש ןוא ערעסערנ ןעיוב וצ ןוא ערענעלק איד ןעצלעמשרעפ וצ זיא

 רעבירַא ךיז ןעהיצ ןעטנַארנימיא איד ואוו ןעטפַאשרַאבכַאנ ערעיינ איד ןיא

 דלעפ םעד ןיא .טקירטסיד זיוה-טנעמענעט םעד ןעזָאלרעּפ ייז איוו םעדכָאנ

 עיינ רַאפ עבעילרָאפ איד ךיוא טעדניוושרעפ גנוהיצרע ןופ ןוא טַאהט?הָאװ ןופ

 -ַאדנופ ןערעכיז ַא ףיוא ןעיוב וצ שנואוו םעד טקרעמ ןעמ ןוא ,ןענָאיצַאזינַאגרָא

 -ניא עיינ ןעדנירג וצ איוו רעכינ ןעקרַאטשרעפ וצ ןוא ןערעסעברעפ וצ ,טנעמ

 -ניימענ עיינ ןיא סנעטסיימ טיובענ רעטציא ןערעוװו ןעלוש עיינ .,ןענָאיצוטיטס

 סנעשייגערגנָאק עטלַא ןופ רעדָא ,ןעטפַאשרַאבכַאנ עשידיא עיינ ןיא רעדָא ןעד

 .ןעדייבעג ערעסערג ןעפרַאד עכלעוו

 ןעדיא עיירפ ןופ עדניימעג עטסערג איד טַאהעג רעטציא טָאה ַאקירעמַא

 -עּפש ןופ ןעטילעגנ טינ ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ןופ טסייה סָאד ,טלעוו רעד ןיא

 סָאװ ןעטייקגיריווש ערעדנָאזעב איד טַאהענ טינ ןעבָאה ןוא ןעמהַאנסיױוא עלעיצ

 איד .ןעיצילַאנ ןוא דנַאלסקור ןופ ןעדיא איד ףיוא טסַאל עדנעקירד ַא ןענייז

 ןעבָאה רהָאי ניצנַאװצ עטצעל איד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ןעסַאמ עסיורג

 .טכיזניה עדעי ןיא טריזינַאקירעמַא ןרָאװעג ןענייז ןוא ,לענש רהעז טריסערגָארּפ

 רעד ;ןזייּפש עניטסיינ ןופ טייקניטיינ איד ןעלהיפ וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה ןעמ

 סָאוו םעד ןופ סולֿפנייא םעד וצ ןעבענרעטנוא טזומעג ךיז טָאה טסימערטסקע

 ןעבָאה ןעטפירשטייצ עטסלַאקידַאר איד וליפא ןוא ,טריזיטַאמילקַא רהעמ זיא

 -יימ איד טינ ביוא וליפא ,טייקכילדניפּפמע איד ןעריטקעּפשער וצ ןעביוהעגנָא

 עדנעבַאהלהָאװ ןוא ענעגיוצרע ןופ להָאצ איד .ןעסַאלק ערעדנַא ןופ ,ןעגנונ
 גונעג ןעוועג רעטציא זיא עדניימעג עשידיא איד ןוא ,ןעסקַאװעג לענש זיא
 עשידיא ןופ עטכישעגנ איד ןיא גנוריסַאּפ עטסגיטכיוו איד" רַאפ טעטיירעברָאפ



 טייד דרַאהטָאג .ּפָארּפ

 תזיס1{. (82146{1014 16134186/מ

359 





 357 עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד

 -ָאלקיצנע עשידיא איד ןופ עבַאגסױרַא איד --- ?ַאקירעמַא ןיא טײקמַאזרהעלעג
 !* .עוהשמ

 ןופ עטסערג סָאד ,גנומהענרעטנוא עשירַארעטיל ענלַאטנעמונָאמ עזעיר

 זיא ,עכַארּפש עכלעוו דנעגריא ןיא עדנעטשנעגענ עשידיא ןענעוו טרַא רהיא

 ,ןערהעמ ,ןעכריקסייוו ןיא .בעג) ,רעגניז רָאדיזיא .רד ןופ ןרָאװעג טריטקעיארּפ

 הטַאר-סנָאיצקַאדער ַא ןופ ןרָאװעג טריטקַאדער זיא ןוא (1898 .קענ ;;(9

 .שענ ;1829 .בעג) ,קנופ קַאזייא .רד עכלעוו ןופ ,עטרהעלעג עטסואוועב ןופ

 עכלעוו סלַאנגַאװ ןוא קנופ .ַאמריּפ איד ןופ לַאּפיצנירּפ רעד ;;(2

 קנַארפ ןוא ,רעדנעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא (קרעוו סָאד ןעבעגעגסױורַא ןעבָאה

 .רעטערקעפ רעד ,(1804 ,דנַאלגנע ,רעטסעשטנַאמ ןיא .בעג) ,יללעטיזיוו .ה

 ,שטייד דרַאהטָאג ;רעלדַא סורייס : ןעוועג ןענייז ןערָאטקַאדער עטשרע איד

 ןיא עטכישעג ןופ רָאסעּפָארּפ ,(1891 .קעג ; 1899 ,ךיירטסע ,ץינַאק ןיא .בעג)

 ; 1873 ,דנַאלסור ,ָאנווָאק ןיא .בעג) ,גרעבצניג סיאול ; שדעלַאק ןָאינוי ורביה

 עשידיא איד ןיא דומלת ןופ רָאסעּפָארּפ רעטציא זיא רעכלעוו ,(1899 .קעג

 ;?ײהטַָאג דרַאשטיר ;קרָאי וינ ןיא ַאקירעמַא ןופ ירַאנימעס עשיגָאלָאעהט

 ,(1900 .קעג ;1884 ,עילַארטסיױא ,יענדיס ןיא .בעג) ,סבָאקיישד ףעסָאשד

 -טסַאי סיררָאמ ;וװָארטסַאי סוקרַאמ ; רעקיטסיטַאטס ןוא טסירָאלקלָאפ רעד

 ,ַאקײמַאשד ןיא .בעג) סעדנעמ ַאלָאס עד קירדערפ ; רעלהָאק ןַאמפיוק ; ווָאר

 -יס דנע טסעו איד ןופ רעניבַאר רעד ,(18/78 .קענ ;1890 ,ןעידניא טסעוו

 -רָאנ ןיא .בעג) ,יִאט .ה דרָאּפָארק ןוא ; רעגניז רָאדיזיא ; קרָאי וינ ןופ גָאגַאנ

 ןוא עשיאערבעה ןופ סוטירעמע רָאסעּפָארּפ טצעי ,(1826 ,עינישדריוו ,קלָאפ

 -סנָאיצקַאדער רעזעיד .טעטיזרעווינוא דרַאװרַאה ןופ ןעכַארּפש עשילַאטנעירָא

 זיא רעכלעוו דנַאב ןעטשרע םעד ןופ טַָאלב-לעטיט םעד ףיוא טניישרע הטַאר

 -נעזָאר ןַאמרעה זיא דנַאב ןעטייווצ ןופ גנַאפנָא םעד טימ .1901 ןיא ןענעישרע

 ןופ ןעדיא איד רַאפ גנולייהטבָא עיינ איד ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג לַאהט

 ןופ ןעדיא איד סָאװ ןעקנַאדרעּפ וצ םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ןעליױוּפ ןוא דנַאלסור

 -ָאטסיה איד ןיא ןרָאװעג טלעדנַאהעב רעכילדנירג ןענייז רעדנעל עשיוַאלס איד

 זיב זיא סע איוו עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ ןעלייהט עשיפַארגָאיב ןוא עשיר

 -ייז סָאװ סמוהטנעדוי סעד טפַאשנעסיו ןופ עקרעוו ןיא לַאפ רעד ןעוועג ןַאד

 -ענ זיא ָאנַאקיש ןופ שריה .ג לימע .רד .,דנַאלסור בלַאהרעסיױוא ןענעישרע ןענ

 גנלײהטבַא-לעביב איד ןופ רָאטקַאדער סלַא רענלָאפכָאנ ס'ווָארטסַאי ןרָאװ

 ןעטעבעיז םעד זיב ןעטרעיפ םעד ןופ .דנַאב ןעטירד ןופ גנַאפנָא םעד טימ

 -ור ,ןַאשקַאפ ןיא .בעג) ,רעטכעש ןָאמָאלַאס ןופ ןעמָאנ רעד טניישרע דנַאב

 עשיגָאלָאעהט עשידיא איד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,(1902 .קענ ; 1847 ,עינעמ

 ןעטכַא ןופ ןוא ; דומלת ןופ גנולײהטבַא איד ןופ רָאטקַאדער סלַא ,ירַאנימעס

 ןיא .בעג) ,טסעּפַאדוב ןופ רעכַאב םַאילליוו טניישרע דנַאב ןעטצעל םעד זיב
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 -ַאר ןוא דומלת ןופ גנולײהטבַא איד ןופ רָאטקַאדער סלַא ,(1880 ,ןרַאגנוא

 רעטכעש ןופ רעגלָאפכָאנ רעד ןעוועג זיא רע ןעכלעוו ןיא ,רוטַארעטיל עשיניב
 -רעפ ןופ גנוקריווטימ איד טַאהעג ןעבָאה ןערָאטקַאדער איד .גרעבצניג ןופ ןוא

 ןעפלָאהעגנ ןעבָאה עכלעוו עטרהעלעג עשיאעּפָארייא ןוא עשינַאקירעמַא ענעדעיש

 ןענייז רעדנעל ענעדעישרעפ ןופ עטרהעלעג ערעדנַא ןוא ,הטַאר רעייז טימ

 -ייהטעב ךיז ןעבָאה עכלעוו רעטייברַאטימ טרעדנוה רעיפ איד ןעשיווצ ןעוועג

 איד וצ טגנַאלעבנָא סָאװ סעלַא עכלעוו ןיא קרעוו סָאד ןעגיטרעפרעפ ןיא טגיל
 "ירפ איד ןופ קְלָאפ ןעשידיא ןופ ןעטיז ןוא רוטַארעטיל ,ןָאיגילער ,עטכישעג

 טריזיטַאמעטסיס לָאמ ןעטשרע םוצ זיא ,טרַאוװנעגעג רעד זיב ןעטייצ עטסעה

 םענרעדָאמ ַא ףיוא ךילגנענוצ ןרָאװעג טכַאמענ ןוא ,ןרָאװעגנ טריציפיסַאלק ןו

 .ןפוא ןעכילטפַאשנעסיװ
 לא לא לא

 -יטרָאד םעד טייז רענרע ןרָאװעגנ זיא ןעינעמור ןיא ןעדיא איד ןופ ענַאל איד

 -נוהרהִאי ןופ רהָאי ןעטצעל םעד ןיא ןוא ,1899 ןופ סיזירק ןעלעיצנַאניפ ןעג

 ,רעייפ ןופ איוו הנידמ ענעי ןופ ןעפיול וצ ןעגנַאפעגנָא ןעדיא ןעבָאה טרעד

 ןענופעג ןעבָאה ייז רעדייא סופדוצ ןעליימ עטרעדנוה ןעגנַאגעג ןענייז עכנַאמ

 ןעמוקעג ןענייז ייז רעדייא רעדָא ,ןעהורּפָא טנעקעג ךיז ןעבָאה ייז ואוו ץַאלּפ ַא

 ךָאנ רעדָא דנַאלגנע ךָאנ ןערהָאפּפָא טנעקעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןופ ןעפַאה ַא וצ

 איד טַאהעג טינ סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעינער איד טָאה ךָאד .ַאקירעמַא

 ללכב גנורעדנַאװנייא עשידיא רעביא ניהורנוא ןערעוו וצ עכַאזרוא עטסעדנימ

 .טייצ רענעי ןיא ןעינעמור ןופ ןעדיא ןופ גנורעדנאוונייא איד רעביא רעדָא

 איד ןופ ןענייטש וצ ןעביוהעגנָא רעדעיוװ טָאה ןָאיצַארנימיא ןופ םָארטש רעד

 ןיא 229,299 -- 1879 טייז ןעלַאפעג זיא רע רעכלעוו וצ עפוטש עטסגירדעינ

 ןיא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ןעדיא עשינעמור 5,613 איד טינ ןוא -- 8

 -ענ ןעטרָאד ןענייז עכלעוו 6,395 איד רעדָא ,1901 ןיא קרָאי וינ ןופ ןעפַאה

 ןיא 481,918 ןעוועג זיא ןָאיצַארגימיא עניימענלַא איד ןעוו ,1909 ןיא ןעמוק

 טסנרע ןערעוו ןעמונעג טנעקעג ןעבָאה ,ןעטצעל ןיא 648,743 ןוא רהָאי ןעטשרע

 ןעועג טלָאװ סע .טסעטָארּפ ַא רעדָא גנושימניירא רַאפ עכַאזרוא ןַא סלַא

 עסיורג איד ְּךֶאנ טרָאס ןעזעיד ןופ טסעטָארּפ ַא רַאפ עכַאזרוא רהעמ לעיפ

 ןייא ןיא ןענייז סע ןעוו ,רעטעּפש רהָאי עכילטע טימ דנַאלסור ןיא תוחיצר

 איד זַא רעבירעד טביולג ןעּפ .ןעדיא 180,000 רעביא ןעמוקעג (1906) רהָאי

 איד ןיא ןעמונעג טָאה סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעיגער איד סָאװ עסערעטניא

 טנעדיזערּפ ןופ גנוניינ עכילדניירפ איד ןופ טמַאטשעג טָאה עגַאל עשינעמור

 ןיא ןעדיא וצ יעה ןּהַאשד רעטסינימ ןעשידנעלסיוא ןייז ןוא טלעווזור רָאדָאעהט

 .ןיימענלַא

 ננורעינער עשינַאקירעמַא איד זַא סעיינ ןייק ןעזעווענ טינ ךיוא זיא סע
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 טייוו ױזַא .ןעינעמור ןופ ןעדיא עטגלָאפרעפ איד רַאפ ןעמהעננָא ךיז לָאז

 דרעויס רעטסינימ רעשידנעלסיוא רעד ןיוש טָאה 1867 רהְאי ןיא איוו קירוצ

 -נָאק ןיא ןעטדנַאזעג ןעשינַאקירעמַא םעד ,סיררָאמ .רמ טימ טרידנָאּפסעררָאק

 םענעי ןופ ןעינעמור ןיא ןעגנונלָאפרעפ-ןעדיא איד ןעגעוו ,לָאּפָאניטנַאטס

 ,ָאקסעלָאג .מ טגָאזעג טָאה רע זַא טעטכירעב טָאה רעטצעל רעד ןוא ;רהֶאי

 איד זַא ,טדָאטש-טּפיױה עשיקריט איד ןיא ײכַאללַאװדוַאדלָאמ ןופ טנעגַא םעד

 -ער וצ ךילנהע רהעז סיוא ןעהעז ןעצניוװָארּפ ענעי ןיא ןעדיא איד ןופ ןעדייל

 -יינוי ןופ ננורעינער איד ןופ ןעיורטוצ רעד זַא ןוא ,ןעננונלָאפרעפ-סנָאיניל

 ביוא טכַאװשענּפָא ןערעוו טעוװ טסערַאקוב ןופ גנורעינער איד וצ סטייטס דעט

 (* .ןערעהפיוא טינ לָאז ןעדיא ןופ גנולדנַאהעב עטכעלש איד

 רשפא זיא סע רעדָא -- עלעיציפָא ןַא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה 1870 ןיא

 -יווצ גנודניברעפ ענילייווטייצ --- עלעיציפָא-בלַאה ַא ןעפור וצ סָאד רעגיטכיר

 -רע זיא לוסנָאק-לַארענעג רעשינַאקירעמַא ןַא סָאװ םעד טימ ,רעדנעל ערייב ןעש

 ןרָאװעג ןעבעילקענסיוא זיא רעכלעוו ןַאמ רעד .ןעינעמור רַאפ ןרָאװעג טנענ

 -יא רעטנענימָארּפ ַא ןעוועג זיא עלעטש רעזעיד רַאפ טנערג טנעדיזערּפ ןופ

 ; 1854 קרָאי וינ ןיא .בעג) ָאטָאשייּפ ןילקנערפ ןימעשדנעב ,טַאקָאװדַא רעשיר

 -נָאק רעשינאקירעמַא רעד ןעוועג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,(1890 ןעטרָאד .שעג

 קרָאי וינ ךָאנ גידנעמוקקירוצ טָאה ןוא (1877---89) ,ךיירקנַארפ ,ןָאיל ןיא לוס

 רעכלעוו ןיזַאנַאמ רעשידיא רעכילטַאנָאמ א "הרונמ" איד (1886) טעדנירגעג

 ןרָאװעג זיא רעטמַאעב רעשידיא רעד .רהָאי ניצנַאװצ רעביא טריטסיזקע טָאה

 זיא עינעמור רעבָא ,לרַאק (גינעק רעטציא) טסריפ ןופ דניירפ רעמיטניא ןַא

 ליַאמזיא ןיא ןעדיא ףיוא ןעלַאפרעביא איד ןוא געוו ןעטלַא רהיא ףיוא ןעגנַאנעג

 -ענ זיא ָאטָאשייּפ ןעוו טייצ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעיבַארַאסעב ןיא ןוא

 סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעינער איד וצ ןעטכירעב ענייז7 .טסערַאקוב ןיא ןעוו

 עטדנַאזעג ערהיא וצ ףעירב ןעקיש לָאז איז זַא גנוקריוו איד טאהענ ןעבָאה

 ןעגנורעיגער איד ןעדַאלנייא ןעלָאז ייז ןעפיוה עשיאייּפָארייא ענעדעישרעפ ןיא

 -רעפ וצ עדנע ןַא ןעכַאס וצ גנובערטש עכילשנעמ איד ןיא ןעפלעהוצטימ

 -רעפ ךיוא ןעבָאה ןעטכירעב ס'ָאטָאשייּפ .ןעינעמור ןיא ןעדיא ןופ ןעגנוגלָאפ

 ןָאשנעמ" ןיא גנולמַאזרעפ עסיורג ַא ןערעוו ןעטלַאהענּפָא לָאז סע טכַאזרוא

 ןופ טפירשוצ עשיטַאּפמיס ַא ןעפורעגסורַא טָאה עכלעוו ,ןָאדנָא" ןיא "זיוה

 -עוו טריזינַאגרָא לָאז סע טקריוועג ךיוא טָאה ָאטָאשייּפ .ירעבסטפייש דרָאל

 ןעקעווצ עכילנהע טימ טפַאשרעּפרעק ַא ,ןייארעפ ןויצ רעד ןעינעמור ןיא ןער

 רעשינַאקירעמַא סלַא סולפנייא ןייז .תירב ינב ןעדרָא רעשינַאקירעמַא רעד איוו

 ןעט19 ןיא "ץנערנַאּפסעררָאק עשיטַאמָאלּפיד עשינַאקירעמַא ןיא ןעדיא" ,רעלדַא העז (*

 .48--23 ןעטיײיז ,"סנעשייקילבָאּפ" איד ןופ דנַאנ
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 ןייז ןוא ןעּפָארטנַאליפ עשיאייּפָארייא טימ טפַאשטנַאקעב ןייז ,רעטמַאעב

 סע סָאװ טימרעד ןָאהט וצ טַאהעג ךיוא ןעבָאה טייקכילנעזרעּפ עשיטענגַאמ

 ךיוא זיא רע ןעכלעוו וצ לעסירב ןיא ץנערעפנָאק ַא ןרָאװעג ןעפורעבנייא זיא

 -נָאק רענילרעב רעד זא ןרָאװעג ןָאהטעגפיוא זיא סע ואוו ,טַאגעלעד ַא ןעוועג

 סעניגנייהבַאנוא ןַא ןערעוו ןעק ןעינעמור זַא ןעמיטשעב לָאז 1878 ןופ סערנ

 ןוא עכילרעגריב איד ןענעקרענַא לָאז איז זַא גנידעב םעד טימ רונ ךיירגינעק

 ,עידעּפָאלקיצנע .דיא איד ,ָאזָאדרַאק .א .ע) ".ןעדיא איד ןופ עטכער עשיטילָאּפ
 (.ָאטָאשייּפ לעקיטרַא ,982 עטייז ,9 דנַאב

 -בָאנ רהְֶאי ייווצ ןוא ,רהָאי סקעז ןעינעמור ןיא ןעבעילבעג זיא ָאטָאשייּפ

 -ינַאקירעמַא רעד ,ןָאססַאק .א ןהַאשד טָאה קעװַא ןעטרָאד ןופ זיא רע איוו םעד

 רעטסינימ ןעשידנעלסיוא םוצ ןעבעירשעג ,ךיירטסע ןיא רעטדנַאזעג רעש

 ,סלָאמַאד ןיוש טָאה דנַאלשטייד זַא (1878 ינוי ןעטפ םעד טריטַאד) סטרַאװע

 -נוא רהיא ןעינעמור ןעבעג טעוװ סערגנָאק רענילרעב רעד זַא גידנעטכיר ךיז

 -עיגער עשינעמור איד טימ ןעלדנַאהרעטנוא וצ ןעגנַאפעגנָא ,טייקגיגנייהבַא

 -ענּפֶא ןענייז ןעגנולדנַאהרעטנוא איד רעבָא .גַארטרעּפ-סלעדנַאה ַא ןעגעוו גנור

 איד ןעדיא עשטייד ןעבעג וצ טגַאזטנע ךיז טָאה ןעינעמור לייוו ןרָאװעג ןעכָארב

 ןָאססַאק טגָאלש ךָאד .ןענַאהטרעטנוא עשטייד ערעדנַא איוו ןעינעליוירּפ עבלעז

 סטייטס דעטיינוי רַאפ ערהע ןַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ףעירב ןעבלעז םעד ןיא רָאפ

 איד ןעכלעוו ךרוד ןַאלּפ ַא ןערהיפוצכרוד ןעגנַאפנָא לָאז גנורעינער רהיא ןעוו

 ןוא ןעינעמור ןיא ןעזייר רעדָא ןענהָאו עכלעוו ןעדיא עשינַאקירעמַא ןופ ענַאל

 -רעפ טייצ רעבלעז רעד ןיא לָאז ןעדיא ענערָאבעג עניטרָאד איד ןופ עגַאל איד

 -רעפ ?ייהט םוצ סנעטסעדנימ לָאז ץעזענ ן'רַאפ טייהכיילנ ןוא ,ןערעוו טרעסעב

 ךוזרעפ ַא ןענעו רע טעטכירעב רהָאי ןעדנעגלָאפ םעד ןיא .ןערעוו טרעכיז

 ןַא ןענעוו ןוא ,ןעינעמור טימ ןעגנוהיצעב עשיטַאמָאלּפיד ןיא ןעטערטוצניירא

 ןעשינעמור םעד ,ָאנַאשטַאלַאב .מ טימ טָאהעג טָאה רע סָאװ גנודעררעטנוא

 איד ןעגעוו ןרָאװעג טנָאמרעד זיא סע ןעכלעוו ןיא ,ךיירטסע ןיא ןעטדנַאזעג

 םענעי טיול .ןעדיא ףיוא נוצעב ןיא גַארטרעּפ רענילרעב םעד ןופ ןעגנורעדָאפ

 "דור ןופ רעטערטרעפ רעד טָאה (1879 רַאורבעפ ןעט16 םעד טריטַאד) ףעירב

 ץעזענ ערעייז ןיא ןעננורעדנע עגיטיינ איד זַא" : טרעפטנעעג ףױרַאד ןעינעמ
 ,טכיזניה רעזעיד ןיא טייהנעדעירפוצ עלופ ןעבענ וצ ןערעוו טכַאמענ ןעלעוו

 ןעט28 םעד "'.ןעסַאר עלַא טימ טייהכיילנ עטולָאסבַא ןעדיא איד ןעבענ וצ ןוא

 ; ןָאססַאק .רמ וצ ןעבעירשענ סטרַאוװע רעטסינימ טָאה ,1879 ,רעבמעווָאנ

 ךייא ךיא קיש גנונעקרענַא עשינעמור ןופ עגַארפ איד םימ גנודניברעפ ןיא
 .ס רעיימ .רמ ןופ ,טַאנָאמ ןעטצעל ןופ ןעט30 ןופ ףעירב ַא ןופ ץיּפָאק איד וצ ַאד
 עבילרעגריב איד רַאפ ןעטַאגעלעד איד ןופ עטמַאעב ערעדנַא ןוא ,טנעדי זערּפ ,סקַאזייא
 ןופ גנורעיגער איד זַא ןעטעב ייז ןעכלעוו ןיא ,ןעדיא איד ןופ עטכער עזעיגילער ןוא
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 -נוא עשידיא איד רַאפ ןעגעירק וצ סולפנייא רהיא ןעדנעונָא לָאז סטיוטס דעטיינוי
 עועיגילער ןוא עבילרעגריב עכיילג איד ןעינעמור ןופ רענהָאװנייא ןוא ןענַאהטרעט

 -ילרעב ןופ 44 לעקיטרַא ןיא טכַאמעגּפָא רהיא טימ טָאה ןעמ עכלעוו ןעגעוו עטכיזר
 .גַארטרעּפ רענ

 קרַאטש רעמיא ךיז סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעיגער איד טָאה טסייוו רהיא איו
 ןוא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא עסַאר עשידיא איד ןופ ןיײזלהָאװ םעד ןיא טריסערעטניא

 ןעטילעג ןעבָאה ייז עכלעוו ןופ תולווע איד ךיליישבַא סלַא טעטכַארטעב רעמיא טָאה
 איד ןיא ןענָאיגילער ערעדנַא ןופ רעגנייהנַא איד ןופ ןעדָאירעּפ ענעדעישרעפ ןוא

 גיטסניג ןעטכַארטעב וצ טגיינעג רעבירעד זיא םוירעטסינימ רעזעיד .רעדנעל-חרזמ
 ןיא ָאד ןָאיצַאזינַאגרָא עשידיא עטנענימָארּפ ַא ןופ רעטערטרעפ איד ןופ ךוזרע םעד
 ךיז להיפ ךיא ךיילגבָא ןוא ,ןעינעמור ןיא רעדעירב ערעייז רַאפ ןעמהענוצנָא ךיז דנַאל

 ןהָא גנוגנידעב ַא סלַא שנואוו ןעזעיד ןופ גנוליפרע איד ןעלעטש וצ טגיטכערעב טינ

 ,דנַאל םענעי טימ ןעגנודניברעפ עלעיציפָא ןיא ןעטערטניירא םינ ןעליוו רימ עכלעוו

 -נוא עגיטציא איד ןיא ןעניוועג טנעק רהיא סָאװ טקנוּפ רעגיטסניג רעדעי טעוו ךָאד
 ,קלָאפ ןעטצעלרעפ-לעיפ םענעי רַאפ גנורעיגער עשינעמור איד טימ ןעגנולדנַאהרעט
 .טנעמטרַאּפעד ןעזעיד רַאפ דנעלעטשנעדעירפוצ ןוא םהענעגנַא ןייז

 .וו .ז .א עביילברעפ ךיא

 םסטראונעימ םאיל:יוו

 -לֵא רהיא ןופ גנוצעזטרַאפ ַא ןעוועג רונ זיא סע זַא ןהעז ןופרעד ןעק ןעמ

 ,רכ איוו --- טָאה עכלעוו סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעיגער איד ןעוו קיטילָאּפ עט

 -ערעטניא קרַאטש רעמיא ךיז" -- 1879 ןיא טקירדענסיוא סע טָאה סטרַאוװע

 טָאה ,"רעדנעל ערעדנַא ןיא עסַאר עשידיא איד ןופ ןייזלהָאו םעד ןיא טריס

 ענירעיורט איד טייקמַאזקרעמפיוא ןעקנייש וצ ,1902 ןיא ,ןעגנַאפעגנָא רעדעיו

 -רעפ ןייק טריטסיזקע טינ ץְלַא ךָאנ טָאה סע .ןעדיא עשינעמור איד ןופ ענַאל

 -ור ןוא סטייטס דעטיינוי ןעשיווצ ןעגנוהיצעב :עשיטַאמָאלּפיד ענייק ןוא גַארט

 ןעניטרעווסיוא רעזנוא ייב ןרָאװעג טכַאמעג זיא ךוזרעפ רעיינ ַא ןוא ,ןעינעמ

 ייזנעגעג איד רַאפ) גַארטרעפ-סנָאיצַאזילַארוטַאנ ַא ןעסילש וצ םוירעטסינימ

 ןוא (דנַאל רעדנַא ןַא ןופ רעגריב ןערעוו וצ טכער סָאד ןופ גנונעקרענַא עגיט

 ןעלדנַאהעב לָאז איז ןעינעמור ןעסולפנייאעב וצ ?עטימ ןעזעיד ךרוד טכיילליפ

 ךרוד ןרָאװעג טרהיפענ ןענייז ןעננולדנַאהרעפ איד .רעסעב ןעדיא ערהיא

 -עירג ןופ טדָאטש-טּפױה איד ,ןעהטַא ןיא טפַאשדנַאזעג עשינַאקירעמַא איד

 ןעגיטרָאד םעד וצ טקישעג 1902 יִלוי ןעט17 םעד טָאה יעה .רמ ןוא ,דנַאלנעכ

 ,ןָאסליװ .,? זלרַאשט .רמ ,ןעטדנַאזעג ןעשינַאקירעמַא ןעדנעטערטרעפלעטש

 לייהט ןעטסערג םעד ןעטלַאהטנע טָאה עכלעוו עשעּפעד עכיליורטרעפ עגנַאל ַא

 -נוא ןעבָאה עכלעוו עטכעמ איד וצ ?עטָאנ עשינעמור" עטמהירעב איד ןופ

 -ַאד ןעוועג זיא רעפטנע ס'ןָאסליוװ .גַארטרעּפ רענילרעב םעד ןעבעירשעגרעט

 ַא ןופ ףרואווטנע רעד טייז" זַא טעדלעמ רע ןוא ,טסוגיוא ןעט8 םעד טריט
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 טגיײלעגרָאפ זיא ןָאטננישַאו ןיא ןרָאװעג ןעסייהעג טוג זיא סָאװ גַארטרעּפ

 ,ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא רַאפ רעטסינימ ןעשינעמור םעד רַאפ ןרָאװעג

 טָאה גנורעינער עשינעמור איד לייוו ,ןרָאװעג ןָאהטעגפיוא טשינ רָאג רהעמ זיא

 -ענ רעשינעמור רעד ?.גיטסניג גַאלשרָאפ םעד ןעטכַארטעב וצ טגַאזטנע ךיז

 -ַאקירעמַא םעד רַאפ ןעוועג הדומ גיצרעהנעפָא טָאה דנַאלנעכעירג ןיא רעטדנַאז

 ,גַארטרעפ םענענָאלשעגרָאפ םעד ןעגענ זיא גינעק רעד זַא רעטערטרעפ ןעשינ

 -סנָאיצַאזילַארוטַאנ ַא טלָאװ טעטסעיַאמ רענייז ןופ גנוניימ איד ךָאנ" ?ייוו

 רהעמ ךָאנ טְלָאװ סָאד ?ייוו ,ןעינעמור רַאפ ךילדעש רהעז ןעוועג גַארטרעּפ

 ".ןעינעמור ןופ ענַארפ עשידיא עניטסעל איד ןעטייקניריווש ןיא טלעקיוורעפ

 םעד ,ןעבעגעגסױרַא יעה ןהַאשד טָאה עשעּפעד רעזעיד ךָאנ געט יירד

 וצ ןרָאװעג טקישעג זיא עכלעוו ,עטָאנ עשינעמור איד ,1902 ,טסוניױא ןעט1

 ,דנאלגנע ,דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ןיא סטייטס דעטיינוי ןופ רעטערטרעפ איד

 עניטראנעגייא עזעיד ןופ חסונ רעלופ רעד  .ייקריט ןוא דנַאלסור ,ןעילַאטיא

 עצנאנ איד ףיוא קורדנייא ןעפעיט ַא טכַאמענ טָאה עכלעוו ,עטָאנ-רַאלוקריצ

 : טגלָאפ איוו זיא ,טלעוו עטריזיליוויצ

 .ןעניטרעווסיוא סעד םוירעטסינימ

 .1909 ,טסוניוא רעט11 ,ןָאטננישַאװ

 עצרוק ַא טימ ויא עכלעוו ןָאיצקורטסניא ןַא ןופ ףיולרעפ ןיא -- ; ץנעלעסקע"

 וצ טגיטכעמלָאפעב ויא רעכלעוו ןעטדנַאזעג םעד וצ ןרָאװעג טםקישעג קירוצ טייצ
 ענעי טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןופ סיוָאב םעד ןעגעוװו ,ןעינעמור טימ ןעלדנַאהרעפ
 -וינוי ןעשיווצ גַארטרעּפ-סנָאיצַאזילַארוטַאנ ַא ןעפסילש וצ קעווצ םעד טימ גנורעיגער

 עכלעוו ןָא ןעטקנוּפ עגינייא ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז ,ןעינעמור ןוא סטייטס דעט

 גנורעדנַאװנייא איד טימ תוכייש ַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטלַאה ךיז לָאז רעטדנַאזעג רעד

 ןופ ןרעדנַאװסיוא לָאז ןעמ זַא ןעכַאמ סָאװ ןעכַאזרוא איד טימ ,דנַאל םענעי ןופ

 -וינוי איד רַאפ ךילדעש ןענייז ייז איוו טייוו יווַא ןופרעד ןעגלַאפ איד ןוא ,ןעטרָאד

 .סטייטס דעט
 עכלעוו ןעגנוטכַארטעב עזעיד סָאד דנעסַאּפ זוא סע וַא טקנייד טנעדיזערּפ רעד"

 סָאװ איד ןופ ןרָאװעג טגיילעגפיורַא ןענייז סָאװ ןעגנוטכילפרעפ ףיוא ךיז ןעהיצעב
 טכַארבעג לָאז ,1878 ,ילוי ןעט18 ןופ גַארטרעפ רענילרעב םעד טנעכייצרעטנוא ןעבָאה

 ןעטעבעג ןעלָאז ויז ןוא ,ןעגנורעיגער ענעי ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא איד וצ ןערעוו

 עדנעפערטעב איד ביוא זַא גנונפָאה איד טימ ,ןעקנעדעב וצ םעד ןעגעוו ךיז ןערעוו
 עטירש עכלעזַא ןעמהענ ויז ןעלָאז ,וצרעד ןעמיטשנייא עזייוו-רעכילקילג ןעלָאז עטכטמ
 ןעינעמור ןופ גנורעיגער איד ןעגייצרעביא וצ ,ןעמיטשעב סעוו טייהזייוו רעייז איוו
 -עב רימ עכלעוו רעביא ןעטכערנוא איד ןעגעוו גנולעטש רעדנַא ןַא ןעמהענ לָאז איז

 .ךיז ןעגָאלק
 ןענייז סע איוו יווַא ,ןעמָאקליוו רעטציא סטייטס דעטיינוי איד ייב ןענייז סע"

 עגיליוויירפ עלַא ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנורעיגער איד טייז ןעמָאקליװ ןעוועג



= 
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 ייז ןעכַאמ סָאװ ןעגנוגנידעב איד רעטנוא רעהַא ןעמוק עכלעוו רערעדנַאוװנייא עדמערפ
 ץעזעג ערעזנוא .דנַאל ןופ רעּפרעק ןעשיטילָאּפ םעד ןופ לייהט ַא ןערעוו וצ דנעסַאּפ

 ןופ עסַאמ איד ןיא טרעּפרעקרעפ ןערעוו ןעלָאז ייז יוזַא איוו ןעלטימ איד ןעגרָאזעב
 ךיוא ןעבָאה ויז ןוא ,דיישרעטנוא םעד ןענעקרעד טינ לָאז ןעמ זַא רעגריב ערעזנוא

 עכילרעגריב עכוולג טריטנַארַאג ייז טרעוו סע ,ענערָאבעג איד טימ טייהכיילג עטולָאסבַא

 ןענייז ןעגנוגנידעב איד .דנַאלסיוא ןיא גנוצישעב עכיילג ןוא םייה רעד ןיא עטכער

 ,ןעליוו ןעיורפ רעייז ךרוד רעהַא ןעמוק ןעלָאז ויז זַא טרעדָאפעג רונ טרעוו סע ,עגינעוו
 טעטכַארטעב ןענעק ויז ןעכלעוו ןיא דנַאטשוצ ןעשילַארָאמ ןוא ןעכילרעּפרעק םעד ןיא

 .םוהמרעגריב ןעיירפ ַא רַאפ לַאירעט נַאמ א ןוא סעדנוזעג ַא סלַא ןערעוו

 ןַא ןופ רעדָא עדנעקעטשנַא ןַא ןופ טעדייל סָאװ רעד ,רעכערברעפ רעד ,רעלטעב רעד
 ןָאיצַארגימיא ןופ טיפענעב םעד ןופ ןעסָאלשעגסיוא טרעוו טייהקנַארק ערַאבלייהנוא

 -לעזעג איד ףיוא טסַאל ַא רעדָא רהַאפעג ןופ עלעווק ַא ןערעוו ןענעק ייז ןעוו ןַאד רונ

 רעכירקד' ; גיליוווירפ רעהַא ןעמוק ןעלָאז ייז זַא ךילרעדָאפרע וצרעד זיא סע .טפַאש

 ןעגנואווצעג רעדָא טציטשרעטנוא טרעוו עכלעוו ןָאיצַארגימיא עדעי סיוא רַימ ןעסילש
 ןופ גנולדנַאהעב עלַארעביל רעזנוא ןופ קעווצ רעד .ןערוטנעגַא עשידנעלסיוא ןופ

 ןעמַאזוצ םהיא רַאפ ןוא זנוא רַאפ ןעצונ ןעגניירב וצ זיא טנַארגימיא ןעדמערפ םעד

 ןעפרַאװּפיורַא ןעק איז ןעכלעוו ףיוא דלעפ ַא טימ דנַאל רעד.ַא ןַא ןעגרָאזרעּפ וצ טינ --

 גיליוויירפ רעהַא טמוק רעכלעוו רעדמערפ רעד .ןעטנעמעלע עהטרעווסנעשנווונוא ערהיא

 איד ךָאנרעד ןוא עדנעטיירעברָאפ איד רעהירפ ךיז ףיוא ןעמהענ וצ טיירעב זיא ןוא

 ןוא עכילרעניא ןיא ,רעטייוו ףיוא טביילב ,טפַאשרעגריב ןופ ןעטכוילפ עגיטליגדנע
 ןייז ןופ טכילפ איד זיא סע ןוא ,ןָאזרעּכ עיירפ ַא ,ןעגנוהיצעב עגיטרעווסיוא ןיא

 .טייהיירפ ןייז ןופ סונעג ןעלופ םעד ןיא ןעצישעב וצ םהיא טאַאטש ןעטריטּפָאדַא

 ןוא ןעגנושרָאפסיוא טכַאמ ןעמ ןעוו ךיז ןעסַאּפ עכלעוו א טדעיד"

 .קעווצ ןערעטייוו ַא ךיוא ןעבָאה ,גַארטרָאפ-סנָאיצַאזילַארוטַאנ ַא ןעגעוו ןעגנולדנַאהרעפ
 ןָאיצַארגימיא איד ןופ רעטקַארַאכ םעד גיטכיזרעפייא רהעז ןעכוזרעטנוא ןעפרַאד רימ

 איד ןהעגרעד רימ ןעפרַאד טינ זנוא טלעפעג איז ביוא ןוא ,דנַאל סעדמערפ ַא ןופ
 -עגנוא זנוא ןעגניירב עכלעוו ןעכַאזרוא איד ביוא .,יוזַא זיא סע סָאװ רַאפ ןעכַאזרוא

 ,טאַאטש ןעגיגנייהבַאנוא רעדנַא ןַא ןופ גנולדנַאה ַא ןופ ןעמַאטש ןעטנַארגימיא עטשניוו

 רעכלעוו טאַאטש 4 סלַא טכער ַא רימ ןעבָאה ,םינבש ערהיא רַאפ ךילדעש זיא עכלעוו

 כולטּפַאשלעזעג עבלעזסָאד לייוו ; ןעריטסעטָארּפ וצ ןוא לעביא םעד ןעגייצוצנָא טעדייל
 זַא ,ןענָאזרעּפ ענלעצנייא רַאפ איוו ןענָאיצַאנ רַאפ ןערעוו טעדנעוװעגנָא ףרַאד ץעזעג

 .רַאבכַאנ ןייז ןופ עטכער איד ןופ טצענערגעב ןענייז םענייא ןעדעי ןופ עטכער איד

 םעד ןיא טריסערעטניא טסנרע ןערהָאי עלעיפ טייז ךיז טָאה סטייטס דעטיינוי איד"

 ךיז היצעב ךיא .ןעינעמור ןופ רענהָאוװנייא איד ןופ לייהט ןעסיורג ַא ןופ דנַאטשוצ

 ַא טימ .400,000 רהעפעגנוא ןעלייצ עכלעוו ,ןעדיא עשינעמור איד ףיוא טימרעד

 דנַאטשוצ ַא ןופ ןעטילעג ןיילַא ןעבָאה ייכַאלַאװ ןוא ַאװַאדלָאמ ןעוו ,קירוצ טייצ עגנַאל

 ךרוד ןוא המחלמ ךרוד רונ ןרָאװעג םיירפעב ןענייז ייז עכלעוו ןופ גנוקירדעב ןופ

 ןופ גנוגלָאפרעפ איד טָאה ,עטכעמ עשיאייּפָארויא איד ןופ גנולדנַאה עני איד

 ןיא ןעפורעגסיורַא טפַאשרעה עשיקריט איד רעטנוא ןעדיא ענערָאבעג עגיטרָאד איד
 -עב זיא גַארטרעפ רענילרעב רעד .סטייטפ דעטיינוי ןופ טסעטָארּפ ןעקרַאמש ַא 2

 עלעיצעּפש איד לייוו ,טכערנוא םענעי רַאפ האופר ַא סלַא עדיירפ טימ ןרָאוװעג טסירג

 ןעבעירשעגרָאפ טָאה רעכלעוו לעקיטרַא ןעטסגיצרעיפ-ןוא-רעיפ ןייז ןופ גנומיטשעב
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 ןעגעג ןערעוו טכַארבעגרָאפ טינ ן
 ַא טָאה סָאװ סָאװטע ןיפ ןעסילשוצסיוא םהיא דנורג סלַא ץ ו

 ןַא ןעגעירק טימ ,עטכער עשיטילָאּפ ןוא עכילרעגריב ןופ סונעג םעד טימ תוכייש

 רעדָא ןענָאיסעּפָארּפ יילרעלַא ןופ גנוביאסיוא איד טימ ,ערהע רעדָא טמַא סעבולטנעפונ

 ךיוא ,דנַאל ןעצנַאג ןופ ץַאלּפ ןעכלעוו דנעגריא ןיא ןעגנוגיטפעשעב עלעירטסודניא
 רַאפ ןעטײהנעגעלעגנַא-סנָאיגילער ןיא טייהיירפ איד גנוגנידעב ַא סלַא גידנע עבש
 עלַא וזַא עיטנַארַאג ַא טימ ,ךיילג רעדנעלסיוא רַאפ ןוא ןענַאהטרעטנוא עשינעמור
 -ילער ןופ ךיישרעטנוא ענהָא ןערעוו טלעדנַאהעב ןעלָאז ןעינעמור ןיא רעדנעלסיוא
 .רערעדנַא רעד איוו רענייא ךיילג ,ןָאיג

 -רעפ ןעטפירשרָאפ עטכערעג עזעיד ןענייז טייצ קיטש ַא רעבירַא זיא סע ןעוו"
 ענערָאבעג איד טפערטעבנָא סע איוו טייוו יוזַא ,לייהט ןעטסערג םוצ ןרָאװעג טעטכינ
 = עננ .ןעינעמור ןופ ןענָאיצַאלוג גער עשיטדעטש וא ץע עג ךרוד ,ןעדיא טשו נעטור

 ָאיגילער ןופ דיישרעטנוא רעד לָאז ןעינעמור ןיא זַא

 ן

 וי:

 ָײ א, = -;א יה

 -עמור ןופ ןעדיא ענערָאבעג איד זַא ללב עגיטכיר-מינ ןוא ןעכילריקליוו םעד גידנעמ

 ןעהעטש עכלעוו עדמערפ" ןענייז ,עטרעדנוהרהָאי טייז ןעטרָאד ןענהָאװ עכלעוו ןעינ
 גיהעפנוא ןעדיא םעד טכַאמעג זייװנעדַארג ןעמ טָאה ,"ץוש ןעשידנעלסיוא רעטנוא טינ
 ץנעטסיזקע איד ןעטלַאהוצפיוא גיטיינ זיא סע סָאװ עגינעוו סָאד וליפא ןענעידרעפ וצ

 6 בעל ףיוא ןענעידרעפ וצ טייהנעגעלעג עדעי זיב ,עסַאר עמַאזרַאּפש ַאזַא ןופ

 טָאה ןעדיא םעד ןופ טייקמערָא עזָאלפליה איד זיב ןוא ;ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא
 ןיױמעגלַא ןיא ךיז לָאז ןעמ זַא להָאצ עסיורג ַאזַא ןופ גנורעדנַאוװסיוא איד ןעגנואווצעג
 .ןעריסערעטניא וצ םעד ןיא ןעביוהנא

 -עגסיוא רעייז ,ןעינעמור ןופ ןעדיא איד ןופ ןעגנוצנערגעב עשיטילָאּפ איד"
 איד ,ןענָאיסעּפָארּפ עטרהעלעג איד ןופ ןוא טסנעיד ןעבילטנעפע ןופ טייהנעסָאלש
 ערעדנוזעב טימ גנוטסַאלעב רעייז ןוא עטכער עכילרעגריב ערעייז ןופ גנוקניירשעב
 ןעלהיפעג עשילַארָאמ איד ןעגעג ןענייז סָאװ תולווע טימ ןָאהט וצ ןעבָאה ,רעייטש
 טקנוּפ םעד טקעריד יוזַא טינ ןערהירעב ייז רעבָא ,רעקלעפ ענרעדָאמ עלַארעביל 1:
 איד ןָא ןעפיירג עכלעוו ץעזעג איד איוו ,רעטציא ךיז טלעדנַאה סע ןעכלעוו ןעגעוו
 סע .ברעוועג רעדָא טייברַא-דרע ךרוד טיורב ןייז ןענעידרעפ וצ ןעשנעמ ַא ןופ עטכער
 סָאװ דנַאל ףיוא ןעטיײברַא וצ וליפא רעדָא דנַאל ןעבָאה וצ ןעטָאברעפ ןעדיא איד זיא
 -ייווצ עלעיפ .טדעטש איד בלַאהרעסיוא ןענהָאוװ טינ ןערָאט ייז .ערעדנַא וצ טרעהעג
 ןיא וליפא ,ןעסָאלשרעפ ייז רַאפ ןענייז קרעװדנַאה ןופ ןוא לעדנַאה-ןיילק ןופ ןעג
 =, == ,ןערהיפ וצ ןוא ןענהָאװ וצ ןעגנואווצעג ןענייז ייז עכלעוו ןיא טדעטש עטליפרעביא איד

 -קע םוא ףּכמַאק ןעטלעפייווצרעפ ַא ,ןעדנעטשמוא עגיטסניגנוא ךילרעטכריפ רעטנוא

 רונ ייז ןענעק רעטייברַא ענעגנודעג רעדָא הכאלמ ולעב עטושּפ סלַא וליפא .ץנעטסיז
 "ןעדמערפ ןעטצישעבנוא" ןייא ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ רעד ןיא גנוגיטפעשעב ןעגעירק

 לכה ךס רעד ,ץרוק .רעבעגסטייברַא לא .ןַא רעטנוא "רעינעמור" ייווצ וצ
 ןענייז ןעינעמור ןופ ןעדיא איד זַא וצרעד טכַארבעג טָאה ןעגנוקנוירשעב עלַא איד ןופ
 ןעדעי ןופ טעמכ ןעסָאלשעגסיוא .דנעלע סיורג ןופ עגַאל ַא וצ ןרָאװעג טריצודער

 רעד זיא סָאװ טייקמערָא איד ןופ ןעבירוצ ןוא ,עפליה-טסבלעז וצ טרהיפ סָאװ געוו

 ןרָאװעג טכַאמעג ייז ןענייז ,גנולדנַאהעב-סמהַאנפיוא איד ןופ טַאטלוזער רעכילריטַאנ
 עכלעוו ןופ גנוגירדעינרע ענעגנואווצעג איד ןופ ןעביוהוצפיוא ןיילא ךיז גיהעפנוא
 טלָאװ גנוגיטפעשעב עבילטמַא ןוא גנוהיצרע ןופ רעדלעפ איד ןעוו וליפא .ןעדייל ייז
 רעייז טלָאװ ,"רעגריב עשינעמור" איד רַאפ איוו יוזַא ןעפָא ןעבעילב עג ייז רַאפ
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 -שנעמ .גנוגנוורטשנָא ענעגייא ךרוד ןעביוהרע וצ ךיז טרעטשעג ךיוא יוז טיײקמערָא

 רעדנַא ןייק ןעבָאה ןעדנעטשמוא עכלעזַא ןיא ךיז ןעניפעג עבלעוו ןעסינעפעשעב עביל
 ואוו דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ןעפיולטנַא וצ רעדָא גינעהטרעטנוא ןעדייל וצ איוו הרירב

 רעטנוא םייה רעד ןופ ןהעגוצקעװַא .טכעלש ּווזַא ןייז טינ םעוו גנולדנַאהעב איד

 עטנעגילעטניא ,עדנוזעג איד איוו עבלעוסַאד ןעניימ טינ ןעק ןעגנוגנידעב עכלעזַא
 .ןעטפערק ענעגייא ערצייז ףיוא ךיז ןעזָאלרעּפ עכלעוו ןעשנעמ עיירפ ןופ ןָאיצַארגימע

 -ודָארּפ-ךילטסניק ַא ןופ ןעצנַאלפרעביא סָאד רונ ןייז סָאד זומ עלעפ עטסיימ איד ןיא

 .ץַאלּפ םעיינ ַא ףיוא סקואוועג ןעטּפַאהקנַארק ןעטריצ

 גנובעגמוא ערעדניזעג ןוא ערעסעב ַא ןיא זַא ןעבעגוצ וליפא לָאז ןעמ ןעוו"

 ךָאד ויא ,ןערעסעב םוצ ןרעדנע רעטעּפש ךיז דנַאטשוצ רעטפַאהקנַארק רעזעיד םעוו
 -לעזעג איד רַאפ טסַאל ַא טייצ עסיוועג ַא רַאפ עזייוו-רעגידנעווטיונ ןָאיצַארגימע ַאזַא
 איד ןוא ,טסבלעז ךיז וצ ןעיורטוצ .ןעפרָאוװעגפיורַא טרעוו איז עכלעוו ףיוא טפַאש

 ןעזומ ןעפלעה וצ ןיילא ךיז טפַארק איד ןעביג עכלעוו טייקגיהעפ איד 2 סינטנעק

 ןעגעוו ןערעוו טנעפעעג ןעזומ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ןערעוו טלעקיווטנע רעהירפ

 איד ןוא קרַאטש רהעז ןיוש זיא ץנערוקנַאק איד ואוו רע יי א רַאפ

 ענעגיוא רעזנוא ןופ גנורהַאפרע איד ןוא עטכישעג איד .גינעוו ןענייז ןעטייהנעגעלעג

 ןוא עגיטסייג איד דַארג ןעכיוה ַא ןיא ןעציועב ןעדיא איד זַא זנוא ןענרעל ןָאיצַאנ

 ןייק .רעגריב עטפַאהנעסיוװװעג ןעכַאמ וצ גיטיינ ןענייז סָאװ תולעמ עשילַארָאמ איד

 ייז ןעוו ,סעגערב ערעזנוא וצ ןעמָאקליוװו רהעמ זיא ןעטנַארגימיא ןופ סַאלק רעדנַא

 רַאפ ףּפמַאק םעד ןיא ןהעגוצניירַא ךילרעפרעק ןוא גיטסייג טעטַאטשעגסיוא ןעמוק

 טייברַא עטסעב איד ןעבעג וצ קעווצ ןעכיוה םעד טימ טרעטסייגעב ןענייז ןוא ,טיורב

 -עגיוא רעייז טימ ןעמונעגנָא ןעבָאה ייז סָאװ דנַאל םעד וצ ךרַאמ ןופ ןוא ץרַאה ןופ
 -עג ןענייז עכלעוו ,ענעסיוטשעגסיוא סלַא ןעמוק ייז ןעוו רעבָא .ןעליוו ןעיירפ םע
 גנוקירדעב עשילַארָאמ ןוא עכילרעּפרעק ךרוד סרעלטעב רַאפ טלעּפָאד ןרָאװעג טכַאמ

 עדנעדייל-גנַאל איד ףיוא ןעפרָאװעגפיורַא ןערעוו ןוא ,דנַאלסטרובעג רעייז ןיא
 איד ןָאיצַארגימיא רעייז טלהעפ ,טפַאשלעזעג ערעגיטסנוג ַא ןופ טייקגיהטימסיורג
 ךילגערטרע סלַא עדמערפ ןופ גנורעדנַאװנ וויא איד ןעכַאמ עכלעוו ןעגנוגנידעב-טּפיוה

 -וטנָאק ןעשיאייּפָארייא םעד ףיוא ןעפירגעב טוג יוזַא טרעוו סעזעיד .ךילצינ רעדַא

 טקעטשעגניירא טינ ךָאנ טָאה םזיטימעסיטנַא ואוו רעדנעל איד ןיא וליפא זַא ,טנענ

 .ץַאלּפ ַא ןעגעירק וצ ןעדיא עדנעהילפ עזעיד רַאפ רעווש ךיוא סע זיא ,סופ ןייק
 .לעיצ רעגיצנייא רעייז זיא ַאקירעמַא

 עלַא ןופ עטקירדרעטנוא איד וצ ליוא ןַא ןָא טָאב סטייטס דעטיינוי איד"

 טייהיירפ עטכערעג רהיא קעװַא טינ טמהענ ייז טימ עיהטַאּפמיס רהיא רעבָא .רעדנעל

 קורדנייא םעד ךָאנ רעקירדרעטנוא םעד ןופ ןעטַאהט איד ןעצַאשוצּפָא טכער רהיא ןוא

 .םעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןעלייהטרוא וצ ןוא ,דנַאל סעזעיד ףיוא טכַאמ סָאד סָאװ

 -צרעמש ַאזַא ףיוא ןענייז עכלעוו ןעטקַאפ איד ןעמַאזוצ ןעמהענ רימ ןעוו"

 גנורעיגער רעזעיד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא איד וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןפוא ןעטּפַאה
 ןערעוו ןעינעמור ןופ רענהָאוװנייא איד ןופ עלעיפ זַא ,רהָאי עכילטע עטצעל איד ןיא

 -סטרובעג רעייז ןעזָאלרעפ וצ ,ןעמהַאנסיוא עכילדעש עבילטסניק ךרוד ,ןעגנואווצעג
 םעזעיד ןופ ןעטָאבעגנָא טרעוו סָאװ טלקמ םוקמ רעכילדניירפטסַאג רעד סָאד ;דנַאל

 רעהַא ןעמוק ייז זַא ;ייז רַאפ ןעפָא זיא סָאװ ץַאלּפ רעגיצנייא רעד טעמכ זוא דנַאל
 ןיא ןעגילייהטעב וצ ךיז ,גנוביירטרעפ רעייז ןופ ןעגנוגנידעב איד ךרוד ,דנעסַאּפנוא
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 ךילצינ ןייז ןעלָאז סָאװ ןעדנעטשמֹוא רעטנוא דנַאל ןעזעיד ןופ ןעבעל םעיינ םעד

 גנַאפנָא ןופ ייז ףרַאד ןעמ סָאד ןוא ;טפַאשלעזעג רעד רַאפ רעדָא ןיילַא ייז רַאפ
 וַא ןעזעיוועב רָאלק סע זיא -- הקדצ טימ ןעטלַאהסווא טיוצ עגנַאל ַא רַאפ ןוא ןָא

 .גנורעיגער עשינעמור איד ןעגעג ןעריטסעטָארּפ וצ טכער ַא טָאה גנורעיגער עזעיד
 עועיד וַא טקַאפ רעד טביילב ,טינ רעדָא טכיזבַא עטמיטשעב ַא טימ סע טוהט איז ביוא

 -עג רעייז ןופ ןעסיוטשרעפ ןוא טגיטסעלעב ןרָאוװעג ןענייז,עכלעוו ,עטיול עזָאלפליה

 ןעינעמור ןופ טכַאמ עגיגנייהבַאנוא איד ןופ ןעגנואווצעגפיורַא ןערעוו ,דנַאל-סטרוב

 -ליטש ַא ןייז םינ ןעק גנורעיגער עזעיד .סטייטס דעטיינוו ןופ הקדצ איד ףיוא

 ןעגנואווצעג זיא איז .הלווע עלַאנָאיצַאנרעטניא ַאזַא ןיא רעטגילייהטעב רעדנעגיוווש
 ןעדיא עשינעמור איד עכלעוו ןופ גנולדנַאהעב עטכעלש איד ןעגעג ןעריטסעטָארּפ וצ

 ןעריטסעטָארּפ וצ טכער סעטפַאהלעפייווצנוא ןַא טָאה איז לייו רונ טינ ןעדייל
 ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא ןרעדנָאז ,ןופרעד טָאה ןיילַא איז סָאװ ןעדַאש םעד ןעגעג

 איד וצ ןערילעּפַא וצ טעטירַאהטיוא ןייק םָאה סטייטס דעטיינוי איד .טייקכילשנעמ

 טינ ןוא טנעכייצרעטנוא טינ םָאה איז ןעכלעוו ,גַארטרעפ רענילרעב ןופ ןעגנוגנידעב

 ןענייז סָאװ ןעפיצנירּפ איד וצ טסנרע טרילעּפַא איז רעבָא ,ןענֿכייצרעטנוא טנעקעג

 סעלַאנַאיצַאנרעטניא ןופ ןעפיצנירּפ איד ןענייז ייז לייוו ,ןרָאװעג ןעבעירשרעפ ןעטרָאד

 רענעי סָאװ ץנַארעלָאט עטיירב איד טרעדָאפ איז ,טייקגיטכערעג עגיבייא ןופ ןוא ץעזעג

 עציטש עשילַארָאמ רהיא ןעבעג וצ טיירעב זיא ןוא ,טמיטשעב טָאה ךַאמּפָא רעגיטכיוו

 -עדָאפ עזעיד זַא ןעקריוו ןעלַאז ןעבעירשעגרעטנוא םהיא ןעבָאה סָאװ עטכעמ איד זַא

 -עג ןעבָאה ןיילא ןעינעמור ןופ ןעגנולדנַאה איד לייוו ,ןערעוו טליפרע ןעלָאז ןעגנור

 ּיטרַאּפ עטריסערעטניארעפ ַא סלַא ייז וצ ןהעטשוצ לָאז סטייטס דעטיינוי זַא טכַאמ

 .םכיזניה רעזעיד ןיא

 -קורטסניא עזעיד ןעועלוצרָאפ טייהנעגעלעג עהירפ ַא ןעצונעב טלָאז רהיא"

 טעוו רע ביוא ,ןוא ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעווסיוא ןופ רעטסינימ םעד רַאפ ןָאיצ

 .ןופרעד עיּפָאק ַא םהיא ייב ןעזָאל ,ןעגנַאלרעפ

 ןעביילברעפ וצ ערהע איד בָאה ךיא"

 ,רענעיד רעמַאורָאהעג רעיוא

 צה ןהַאש ד

 -ער ןעשיטקַארּפ ַא וצ טרהיפענ טינ טָאה איז רעבָא ,טלעו עטריזיליוו

 עכַאז רעד ןופ ץיטָאנ ןעמונעגנ טָאה עכלעוו גנורעיגער עגיצנייא איד .טַאטלוז

 ןהַאשד .רמ .עשילגנע איד -- ןעטרַאוװרע טנעקעג טָאה ןעמ איו --- ןעוועג זיא

 רעשינַאקירעמַא סלַא ןרָאװעג טנענרע ןעסעדרעטנוא זיא רעכלעוו ,ןָאסקעשד .ב

 ,ןעינעמור וצ טריטידערקַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא דנַאלנעכעירג ןיא רעטדנַאזעג

 ןעוועג זיא רע איוו ױזַא סָאד ,(1903 ץרעמ ןעט31 םעד) ,ןעהטַא ןופ טביירש

 רעד ןיא ןילרעב ןיא טּפַאשדנַאזעג עשינַאקירעמַא איד ןופ רעהעטשרָאפ רעד

 איוו ךיילג זַא ןערהַאפרע רע טָאה ,ןרָאװעג ןעגנַאפּפמע זיא עטָאנ איד ןעוו טייצ

 עשיטירב איד טָאה ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג ןענעירקעג זיא ןָאיצקורטסניא עזעיד

 -יצ עצנַאנ איד ףיױא קורדנייא ןעסיורג ַא טכַאמענ טָאה עטָאנ עזעיד
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 ,עגַארפ רעד ןעגעוו ןעטכיזבַא ענעגייא ערהיא ןעסיוו ןעזָאל וצ ענהָא ,גנורעיגער

 -ייהטעב ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעגנורעיגער ערעדנַא איד וצ טפירשוצ א טקישעג

 ןעקנייד ייז סָאװ גידנעגערפנָא ,181/8 ןופ ךַאמּפָא רענילרעב םעד ןיא טגיל

 טָאה -- רע טביירש -- סייוו ךיא איוו טייוו יוזַא7 .עכַאז רעזעיד ןיא ןָאהט וצ

 -ניא רעד ןוא ,םעד ןעגעוו טירש ןייק טכַאמעג טינ ןעגנורעיגער עזעיד ןופ ענייק

 וצ ?עיציפָא ןרָאװעג טכַארבעג טינ לָאמנייק זיא רַאלוקריצ םעד ןופ טלַאה

 "...גנורעינער עשינעמור איד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא איד

 ,לירּפַא ןעט18 םעד טריטַאד זיא רעכלעוו רענייא ךָאנ ןוא ףעירב רעזעיד

 -לַאהטנע ,1903 ,רעבמעטּפעס ןעט7 םעד טריטַאד זיא רעכלעוו רענייא ךָאנ ןוא

 רענעמסטאַאטש עשינעמור ןופ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ןעננוטּפיוהעב ןעט

 איד ןוא ,טקנוּפ-דנַאטש רעייז ןופ ענַאל איד טרעלקרע ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא

 ךרוד ןעזייר ענייז ףיוא טכַאמעג טָאה ןיילא ןָאפקעשד .רמ סָאװ ןעגנוטכַאבָאעב

 -עג טרעוו ץנעדנָאּפסעררָאק איד ןעכלעוו טימ ,ףעירב רעטצעל רעד .ןעינעמור

 ןיא) טכיזנַא עניימעגלַא איד" זַא גנוקרעמעב איד טימ ךיז טגידנע ,ןעסָאלש

 ןערעוו טרהיפעגכרוד ןעק ןעדיא ןופ ןָאיצַאזילַארוטַאנ איד זַא זיא (ןעינעמור

 וצ ןעגיוצרע ןערעוו ןעלעוו ייז סָאװ טייצ רעד ןופ ףיולרעפ ןיא ,זייוו-ןעדַארג

 איוו ַאקירעמַא ןיא ןעניפעג רעכיג ןעק ןעמ סָאװ טכיזנַא ןַא --- "רעינעמור ןייז

 .ןעינעמור ןיא

 -ירעמַא ןַא רעבָא ,ןעינעמור טימ גַארטרעפ ןייק ָאטינ רעמיא ךָאנ זיא סע

 -ערקַא ךיוא זיא ןוא ןעינעמור וצ טקישעגנ זיא רעכלעוו רעטדנַאזעג רעשינַאק
 ןיא זיא סע ןוא ,טסערַאקוב ןיא טנהָאװ ,ןעירַאגלוב ןוא ןעיברעס וצ טריטיד

 -ערטרעפ איד ,לוסנַאק-לַארענעג רעשינַאקירעמַא ןַא ָאד ךיוא טדָאטש רענעי
 ,ָאטַאשייּפ ןופ ןעטייצ איד ןיא איוו ױזַא ,גיטייזנייא ץלַא ךָאנ רעבָא זיא גנוט

 .סטייטס דעטיינוי ןיא גנוטערטרעפ ןייק טָאה גנורעיגער עשינעמור איד לייוו

 ךיוא ןוא טזעלעג סלַא ןעטכַארטעב טינ עגַארפ עשינעמור איד רעבירעד ןעק ןעמ

 ַא ןעמוקרָאפ טעוװ סע זיב ןעדעישטנענוא טביילב איז ; ןעבעגעגפיוא סלַא טינ

 ךילדנע ןעלעוו עכלעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא ערעטייוו רַאפ טייהנעגעלעג עגניטסניג

 דעטיינוי ןעלעטשנעדעירפוצ ןעק סָאװ ךיילגסיוא ןעניצנייא םעד וצ ןערהיפ

 .ןעדיא איד איוו טוג ױזַא סטייטס



 ןיא ןוא 1905 ןיא תוטיחש עשיסור איד ןופ רעּפּפָא איד רַאפ עפליה
 .עיהטַאּפמיס ןופ םנעכייצ ערעדנַא .5

 -מיס עניײמעגלַא ןוא טיײקמַאזגרָאז עלעיציפָא -- ווענישיק ןיא גנוטכַאלשסיוא איד

 -פיוא רעגינעוו -- לַאזקיש רהיא ןוא "טפירשטיב ווענישיק" איד---- עיהטאּפ

 רעפּפָא איד עכלעוו ןופ ,ןעמָארגָאּפ ערעטעּפש וצ ןעקנָאשעג טרעוו טייקמַאזקרעמ

 -נייא רעד --- דנַאל ןיא ָאד ךיז ןעניפעג סָאוװ טיילסדנַאל ןופ ןעפלָאהעג ןערעוו

 -עטכַאלש עטפַאהרעדיוש איד -- גנורעדנַאוװנייא ףיוא ןעמָארגָאּפ איד ןופ סולפ

 ןעבעגעג זיא סָאװ עפליה איד ןוא 1905 ןופ טסברעה ןיא דנַאלסור ןיא ןעייר

 ןיא ןעמונעגנָא טרעוו ןָאיצולָאזער-עיהטַאּפמיס ַא ַאקירעמַא ןופ ןרָאוװעג

 ןעבָאה ןעדיא טייז רהָאי 290 ןרָאװעג זיא סע ןעוו בוט םוי רעד -- סערגנָאק

 וצ גַאלשרָאפ ַא טכַאמ גנורעיגער איד -- סטייטס דעטיינוי ןיא טצעזעב ךיז

 .טעניבַאק ןיא סיורטש .ס רַאקסָא -- ָאקָארַאמ ןופ : ןךיא איד ןופ ןעטסנוג

 ןעינעמור ןופ ןעדיא איד ןענעוו לעסקעוו-ףעירב רעד סָאװ טייצ רעד ןיא

 ,ןָאטגנישַאו ןיא םוירעטסינימ ןעשידנעלסיוא ןופ ןרָאװענ טרהיפענ ךָאנ זיא

 ַא ןופ ןעטכירעב איד ןופ ןרָאװעג טניוטשרע טלעוו עטריזיליוויצ איד זיא

 ןעט19 ןופ געט יירד איד ןיא ווענישיק ןיא ןעדיא ןופ גנוטכַאלשסיוא עלַאטורב

 טקניידעג זנוא ןופ רעדעי עכלעוו הטיחש עזעיד .1903 ?ירּפַא ןעט91 זיב

 סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעקלעפעב איד ןוא עסערּפ איד טקעוועגפיוא טָאה ךָאנ

 ךיז טָאה גנאפנָא ןופ ךיילג טעמכ" .,1881 ןופ ןעמָארנָאּפ איד איוו רהעמ ךָאנ

 .סטייטס דעטיינוי איד ןיא טרירטנעצנָאק טלעוו רעד ןופ גנוטסירטנע איד

 סיוא טקירד טסיינ רעלַארעביל רהיא סָאוװ עסערּפ עניטפערק ַא ןופ טנעידעג

 איד ןופ טבעלעב ; ןעסַאמ עדנעשרעה איד ןופ ןעמונעג טרעוו סָאװ גנולעטש איד

 עכילטנעפע ערעזנוא עֶלַא ןופ דנורנ םוצ טנעיל עכלעוו טייקכילדניירפנעשנעמ

 טלקמ םוקמ רעניצנייא רעד זיא ַאקירעמַא זַא נידנעהעזנייא עי יד

 רעדעיוו סטייטס דעטיינוי ןופ קלָאפ סָאד זיא ; ןעגנונלָאפרעפ ןופ רעפּפָא עֶלַא ןו

 ןופ ןעטסנוג וצ גנוגעוועב ַא ןיא טלעוו רעד ןופ רערהיפ רעשיגָאל רעד =
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 2369 םַארגָאּפ רעווענישיק ןעגעג ןעטסעטַארֿפ

 וצ עדער ןייז ןיא גנוקרעמעב עטשרע ס'טלעווזור טנעדיזערּפ (*".טייקכילשנעמ

 ןעו ,1905 ינוי ןעט18 םעד תירב ינב ןעדרָא ןופ עטימָאק וויטויקעזקע איד

 דנַאל ןיא ָאד גנורהַאפרע ןיימ ןיא סלַאמעינ בָאה ךיא" :טנָאזעג טָאה רע

 איד רַאפ עיהטַאּפמיס ןופ קורדסיוא ןערעפעיט ןוא ןערעלענש  ַא ןופ טסואוועג

 סָאװ קילגנוא ןעכילקערש םעד רעביא ײשבַא ןופ קורדסיוא ַאזַא רעדָא רעפּפָא

 ,טגיטכערעב גידנעטשלָאפ ןעוועג זיא "ןעמוקענרָאפ זיא סע

 -נהעוועג איד ךרוד םַאזגנַאל רהעז ןעמוקעגנָא גנַאפנָא ןיא זיא סעיינ איד
 ןופ סָאמ עלופ איד רעדייא רעבירַא זיא ךָאו ַא איוו רהעמ ןוא ןעגעוו עכיל
 איד זיא ?ירּפַא ןעט29 םעד .ןרָאװעג טנַאקעב זיא ןעכערברעפ ןעשיסור םעד
 ; םוירעטסינימ ןעגיטרעווסיוא ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא עשעּפעד עדנעגלָאפ

 : גרובסרעטעּפ .טס ,רָאדַאסַאבמַא ,קימרָאקקעמ

 -ָאהטיוא עדנעגינעג ןייז וצ טנויש סע סָאװ ןופ טעטכירעב דנַאנַאכָאנ טרעוו סע
 .הענישיק ןיא ןעדיא איד ןעשיווצ ןעדייל ןוא הטיונ סיורג טשרעה סע זַא טעטיר
 עגיטיינ רעדָא עפליה עלעיצנַאניפ ביוא ןעסיוו ןעלעוו ןעטלָאװ דנַאל ןיא ַאד עדניירפ

 .עדנעדיול איד ןעכיירגרעד וצ ןערעוו ןעזָאלעגנוורא ןעלעוו ןעלקיטרַא

 עשיטילָאּפ איד ןעגעוו ןעריסוקסיד וצ ענהָא ןעניפעגוצסיוא סעזעיד עטיב

 .יע ה .גנולדנַאה איד ןופ עטייז

 סע זַא ,רעטעּפש געט ןהעצ טרעפטנעעג טָאה קימרָאקקעמ רָאדַאסַאבמַא

 ןעדייל רעדָא הטיונ טשרעה סע זַא טנעקײלענּפָא וויטַאטירָאהטױא" טרעוו

 -לעוו דנעגריא ןופ עפליה זַא ןוא ,דנַאלסור-טסעוו-דיז ןופ ןעדיא איד ןעשיווצ

 רעד זַא ןענַאטשרעּפ טָאה ָאד קלָאפ סָאד רעבָא ?.גיטייננוא זיא טרָאס ןעכ

 ,גנורעיגער עשיסור איד ןופ טכיזנַא עלעיציפָא איד רעביא רונ טיג רָאדַאסַאבמַא

 איד רַאפ דלעג ןעלמַאז וצ טיײברַא רעד וצ ןעמונעג ךיילנ ךיז טָאה ןעמ ןוא

 ,ןעיירעביור איד ךרוד ןרָאװעג טמערָארעּפ ןענייז עכלעוו ןעילימַאפ עדנעזיוט

 עסיורג ןוא ,רעריטרַאמ איד ןופ םימותי ןוא תונמלא עטרעדנוה איד רַאפ ןוא

 .רעצעלּפ ערעדנַא ןיא איוו טוג ױזַא קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגניירא ןענייז ןעמוס

 גנוטסירטנע ןוא טסעטָארּפ ןופ ןעגנולמַאזרעפ ניצבעיז-ןוא-ףניפ איוו רהעמ

 -ןוא-ןעבעיז ןיא טדעטש ענעדעישרעפ ניצפופ ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעגבָא ןענייז

 ןעטַאנָאמ איד ןיא (ַאיבמָאלָאק ווָא טקירטסיד םעד ןוא) סטייטס גיצנַאװצ

 םעד קרָאי וינ ןיא ןעוועג זיא גנולמַאזרעפ עטסניטכיוו איד .ינוי ןוא יַאמ

 רעדנעציזרָאפ ןעוועג זיא וָאֹל הטעס רעטסיימרעגריב רעד ואוו ,יַאמ ןעטפ7

 -טּפיוה רעד ןעוועג זיא דנעלווילק רעווָארג טנעדיזערּפ רענעזעוועג רעד ןוא

 ,ד"סרת רַאפ ךוברהַאי ןעשידיא-שינַאקירעמַא ןיא רעללעה ןַאלימיסקַאס יבבַאר (*

 ,21 עטייז



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 20

 ענייא ןעוועג זיא רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ןעגנולמַאזרעפ עטסערג יד ןעשיווצ .רענדער
 (ינוי ןעט3 םעד) ַאיפלעדַאליפ ןיא ענייא ,(יַאמ ןעט17 םעד) רַאמיטלַאב ןיא

 ןעבָאה עלעפ עטסיימ איד ןיא .(ינוי ןעט18 םעד) סנילרַא וינ ןיא ענייא ןוא

 ,עכילטסייג ןוא עטמַאעב עכיוה רעטנורַאד ,רעגריב עשידיא-טינ עטנענימָארּפ

 ןיא .ףעירב ןיא ןעלהיפעג ערעייז טקירדעגסיוא ןעבָאה רעדָא סעדער ןעטלַאהעג

 -נוה ןוא ,דנַאלסור ןעגענ ןרָאװעג ןעטלַאהעג ןעטגידערּפ ןענייז ןעכריק עלעיפ

 -פירש-טייצ ײלרעלַא ןיא ןענעישרע םעד ןעגעוו ןענייז ןעלקיטרַא-טייל עטרעד
 טימ איוו ױזַא ,ןעוועג רעדעיו רעטציא זיא גנוניימ עכילטנעפע איד .ןעט

 -סור ןעמַאדרעפ ןיא נימיטשנייא ךילכעזטַאהט ,קירוצ רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-ייווצ

 ןעדייל סָאװ איד ןעפלעה וצ גנומהענרעטנוא עדעי ןעגיהטומרע ןיא ןוא דנַאל

 .םזירַאברַאב רהיא ןופ

 ןעמוקעג זיא עפליה עלעירעטַאמ ךָאנ ףורפיוא םעד ףיוא טרָאװטנַא איד

 טקעריד רעדעווטנע ןרָאװעג טקישעג ןענייז עגערטייב .גיהטומסיורג ןוא לענש

 איד ןופ ענייא וצ רעדָא ,זירַאּפ ןיא לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאיללַא איד וצ

 עכלעוו ןופ עטימַאק-ספליה איד וצ -- קרָאי וינ ןיא ןעטפַאשרעּפרעק יירד

 ,רעטסיימצַאש םייהנענונ לאינד ןוא רעדנעציזרָאפ ןעוועג זיא ןַאמהעל לאונמע

 איד וצ ;"סנַאללא" איד טימ גנודניברעפ ןיא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ןוא

 -רַא ןוא רעדנעציזרַאפ ןעוועג זיא ןהָאזהרש .ה .כ עכלעוו ןופ עטימָאק-ספליה

 גנודניברעפ עטקעריד ןיא ןענַאטשענ זיא עכלעוו ,רעטסיימצַאש ,ןהָאק דלָאנ

 ףלָאדנער .וו .רמ וצ רעדָא ; ווענישיק ןופ עטימַאק-ספליה עלַארטנעצ איד טימ

 -ַָאה ָאקסיצנארפ ןאס ןוא ָאנַאקיש ,קרָאי וינ ןיא ןעננוטייצ ס'ןעמעוו ,טסריוה

 טָאה רעכלעוו ןוא ,גנוניימ עבילטנעפע איד ןעקעוורע וצ ןעפלָאהעג לעיפ ןעב
 עכלעוו עמוס איד .ןהָאק דלָאנרַא וצ דלעג עטלעמַאזעג סָאד ןעבעגעגרעביא

 זיא ןערוטנענַא יירד עזעיד ךרוד ווענישיק ךָאנ ןרָאװעג טקישעגקעוַא זיא

 עטימָאק איד עכלעוו 1905 ינוי ןעט7 ןופ טכירעב ַא ןיא ןרָאװעג ןעבעגעגנָא

 ןיא ןעדוי ןעשטייד רעד ןייארעפ-ספליה םוצ ןעבעגענ טָאה ווענישיק ןופ

 טפלעה ַא רהעפעננוא טכַאמענסיוא טָאה סָאד .?עבור 192,443 ןיא ,ןילרעב

 א ןוא ,ןיילא דנַאלסור ןיא ןרָאװעג טלעמַאזענפיוא זיא סָאװ עמוס איד ןופ

 .טלעוו רעד ןופ רעדנעל עֶלַא ןופ ןעמוקעגניירא זיא סָאװ סָאד ןופ ל?עטרעיפ

 ןָאהטעגפיוא ןעק גינעוו רהעז זַא ןענַאטשרעּפ ןיימענלַא ןיא טָאה ןעמ

 שנואוו רעד רעבָא ,דנַאלסור וצ ןעטסעטָארּפ רעדָא ןעגנודנעוורעפ ךרוד ןערעוו

 ןוא ,קרַאטש רהעז ןעוועג זיא תובדנ ןעביילק איוו רהעמ סָאװטע ןָאהט וצ

 ךוזרעפ ַא ןיא טריזילַאטסירק ןפוא ןעכילריטאנ א ףיוא ךיז טָאה ?היפעג סָאד

 איד רַאפ ןָאהט סָאװטע לָאז איז סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעיגער איד ןעטעב וצ

 יקע איד ןופ ןרָאװעג טניטרעפרעפ זיא טפירשטיב ַא .דנַאלסור ןופ ןעדיא

 םעד רַאפ ןרָאװעג טגניילעגרָאפ זיא ןוא תירב ינכ ןעדרָא ןופ עטימָאק-וװיטויקעז



 231 ווענישיק ןעגעוו טפירשטיב איד

 ןעקישרעבירַא רהיא לָאז רע ךוזעג םעד טימ סטייטס דעטיינוי ןופ טנעדיזערּפ

 עטימָאק איד ןעגנַאפּפמע טָאה טנעדיזערּפ רעד  ,דנַאלסור ןופ רעזייק םוצ

 לעוו ךיא" : ןעגנוקרעמעב ענייז ןופ עדנע םוצ טגָאזעג טָאה ןוא ךילדניירפ רהעז

 -רָאפ רימ רַאפ טָאה רהיא סָאװ גַאלשרָאפ םעד ניטכיזרָאפ רהעז ןעטכַארטעב

 זַא עכלעזַא ןענייז רעטציא ןעריטסיזקע עכלעוו ןעננוגנידעב איד ביוא ,טגיילעג

 עכילקילגנוא איד רַאפ ךילצינ ןייז לָאז קורדסיוא רעֶלעיציפָא רערעטייוו ַא

 ".ףעיט ױזַא ןעריזיטַאּפמיס רימ ןעמעוו טימ ,עדנעבעלרעביא

 עקירדסיוא עטסכילפעה איד טימ ןרָאװענ טסַאפרעפ זיא טפירשטיב איד

 רעכלעוו רע" זַא גידנעטעב ,ךילנעזרעּפ רַאצ םעד רַאפ םיחבש טימ לופ ןוא

 ןופ ןורֶא םעד וצ רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןוא קלָאפ םענענייא ןייז טרהיפעג טָאה

 םעד טימ ערהע ןייז ןוא הלשממ ןייז וצ ץנַאלנ םעיינ ַא ןעבענוצ לָאז ,םולש

 -נעמַאזוצ לָאז סָאװ גנוגעוועב עיינ ַא ןופ רערהיפ רעד ןערעוו טעװ רע סָאװ

 איד ?.ןעגנונלָאפרעפ עזעינילער וצ ןָאיציזָאּפָא ןיא טלעוו עצנַאג איד ןעגניירב

 -ירעט ןוא סטייטס ניסיירד-ןוא-סקעז ןיא ןרָאװעגנ טרילוקריצ זיא טפירשטיב

 -יוצ .ןעטפירשרעטנוא 12,044 רהיא ףיוא ןענעירקעג טָאה ןעמ ןוא ,סעירָאט

 -ָאטַאנעס ןעוועג ןענייז ןעבעירשעגרעטנוא רהיא ןעבָאה עכלעוו עטייל איד ןעש

 -עג עכיוה ,(22) סרָאנרעװַאג ,זױה-ןעטנַאטנעזערּפער ןופ רעדעילגטימ ,ןער

 -רענריב ,ןעגנובעגצעזעג-סטייטס איד ןופ רעדעילנטיס ,עטמַאעב עכילטכיר

 יירד ךילסילשנייא ןעטקעס עלַא ןופ עכילטסייג ,(150) טדעטש ןופ רעטסיימ

 עלעיפ ןוא עטמַאעב ערעדנַא להָאצ עסיורג ַא ,ספָאשיב ןעבעיז ןוא ספָאשיבצרע

 -ערּפ .טלעוו-סטפעשעג איד ןיא ןוא ןענָאיסעּפָארּפ איד ןיא עטייל עטנענימָארּפ

 איד רעבָא ,טפירשטיב איד ןעבענוצרעביא טמיטשענוצ טָאה טלעווזור טנעדיז

 זיא עכאז איד ןוא ,ןעמהענוצנָא רהיא טנַאזטנע ךיז טָאה גנורעיגער עשיסור

 -עב איד ןענייז טנעדיזערּפ ןופ סינביולרע איד טימ .עדנע וצ ןעוועג טימרעד

 ןיא ןעטפירשרעטנוא ערהיא עֶלַא טימ טפירשטיב איד ןופ סנעגיוב ערעדנוז

 -רַא איד ןיא ןרָאװעג טנײלעגקעװַא ,גנוקַאּפרעפ ןוא גנודניבנייא עדנעסַאּפ ַא

 (*ןָאטגנישַאװ ןיא םוירעטסינימ ןעגיטרעווסיוא ןופ ןעוויכ

 רעדָא םוקילבוּפ םענײמעגלַא םעד ןעקעוו-וצפיוא ךילגעמנוא ןעוועג זיא סע

 ןעיירעדרעמ ןוא ןעמָארנָאּפ איד ןעגעוו םוקילבוּפ ןעשידיא ןעסיורג םעד וליפא

 איד ךָאנ טייצ עצרוק ַא ערעדנַא איד ךָאנ ענייא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ

 .1904 איפלעדאליפ ,"ווענישיק ןעגעוו ַאקירעמַא ןופ עמיטש איד" ,רעלדַא העז (*
 דנַאטשנעגעג ןעזעיר רעביא סטייטס דעטיינוי ןיא ןענעישרע ןענייז עכלעוו רעכיב איד ןעשיווצ
 ,רעגניז רָאדיזיא ןופ ,"קלָאפ ןעשינַאקירעמַא ןופ טכירעג םעד רַאפ דנַאלסור" ךיוא ןערעהעג
 טָאירטַאּפ ןעשירייא םעד ןופ ,1903 קרָאי וינ ,"םוחת ןעשידיא" םעד ןיא ןוא ,1904 ,קרָאי וינ
 תטיחש איד ְּךָאנ דלַאב דנַאלסור ְּךַאנ ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא רעכלעװ ,טיװעד לעקיימ
 .ןעגנוטייצ ס'טסריוה .רמ ןופ רעטערטרעכ סלַא
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 לַאפ רעד רעמיא זיא סע איוו ױזַא רעבָא .ווענישיק ןופ עטכישעג עגיטולב

 -עג ןערעוו ייז ןעו טדעטש עשינעמור רעדָא רענַאיצילַאג רעדָא עשיסור טימ

 ןופ ענערָאבעג עלַא רַאפ גהנמ רעד ןרָאװעג רעטציא זיא ,תופירש ןופ ןעפָארט

 -לעז ענעי ןיא ןָאיצַאזינַאגרָא טרָאס ַא ןעדליב וצ טדָאטש עטקילגנוארעפ ַא

 ןַא רעדָא לוש ַא טריטסיזקע רעהירפ ןופ טינ ןיוש טָאה סע ןעוו עלעפ ענעט

 ןעפלעה וצ דלענ ןעלמַאז וצ ןוא ,טײלסדנַאל ןופ ןייארעפ-סגנוציטשרעטנוא

 איד ןופ עדעי .םייה רעד ןיא רעּפּפָא איד ןופ ןעילימַאפ עכילקילגננוא איד

 נעט-רעבָאטקָא עכילרעטכריפ איד ןוא ווענישיק ןעשיווצ תונירה ןוא סטָאיײר

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז עטסערג איד עכלעוו ןופ ,רעטעּפש רהְאי ןעבלַאהטירד ןופ

 -רע טָאה ןעמ ןעוו (1903 ,רעבמעטּפעס ןעט14 זיב ןעט10 ןופ) ,לעמָאה ןיא

 רעדנעב ןיא ;טרעדנוה רהעפעגנוא טעדנואוורעפ ןוא ןעדיא טכַא טעדרָאמ

 -ןוא-ןיינ ןעוו (1909 יַאמ ןעטסקעז) רימָאטישז ןיא ןוא (1904 יַאמ ןעטשרע)
 זיא סטָאייר עזעיד ןופ רעדעי --- ןרָאװעג טעדרָאמרע ןענייז ןעדיא גיצנַאוװצ

 ןעטקילגנוארעפ םעד ןופ ענערָאבעג איד ןעשיווצ ווענישיק רוטַאינימ ַא ןעוועג

 רַאפ ןרָאװעג זיא ַאקירעמַא .ַאקירעמַא ןיא ָאד גנובעגמוא ןייז ןופ רעדָא ץַאלּפ

 ,וניבא בקעי ןופ ןעטייצ איד ןופ םירצמ איד דנַאלסור ןופ ןעדיא עדנעדייל איד

 -עג זיא רעהירפ טצעזעב ָאד ךיז טָאה רעכלעוו טנַארגימיא רעשיסור רעד ןוא

 עיינ איד ןיא טקישעג טָאה טָאג ןעמעוו ףסוי רעדורב רעכילקילג רעד ןרָאװ

 ץרא ןופ םיחלושמ איד וצ .עילימאפ ןייז ןופ ןעבעל םעד ןעטלַאהרע וצ טלעוו

 ,תובישי ןופ סרעדנָאזעב ,דנַאלסור ןופ ןעטלַאטשנַא עזעיגילער ןופ ןוא ?ארשי

 ןערהָאי עלעיפ טייז סטייטס דעטיינוי ךָאנ גיסעמלעגער ןעמוק ןעגעלפ עכלעוו

 ָאד ןענייז עכלעוו ןעטנַארנימיא עוויטַאוװרעסנָאק איד ןעשיווצ דלעג ןעלמַאז וצ

 עלַאקידַאר איד ןופ םיחלושמ ןעמוקענוצ רעטציא ןענייז ,דנעבַאהלהָאװ ןרָאװעג

 -ענ ןעגנַאפּפמע ןענייז עכלעוו ,דנַאלסור ןופ ןעיײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ןוא

 -עלע עלַאקידַאר איד ןוא ןעסַאלק רעטיײברַא איד ייב םזאיזוהטנע טימ ןרָאװ
 רַאפ ןעקעוװצ איד רַאפ ענערטייב עלַארעביל ןענעירקעג ןעבָאה ןוא ןעטנעמ

 .טרידנַאנַאּפָארּפ ןעבָאה ייז עכלעוו

 טקישעג זיא סָאװ עפליה ןופ םרָאפ עטסכילצינ איד ןוא עטסגיטכיוו איד

 טרָאװטנַא סלַא ןרָאוװעגנ ןעבענענ טינ רעבָא זיא דנַאלסור ךָאנ ןענַאד ןופ ןרָאװעג

 -רַאּפ ןופ רעטערטרעפ עכילנעזרעּפ ךרוד רעדָא ןעננוטייצ ךרוד ןעפורפיוא וצ

 ןעטרָאד ןופ ןענייז סָאװ ןעננורעדָאפ וצ רונ ,ןעטלַאטשנַא ןופ רעדָא ןעייט

 ןעמוקסיורַא ןעפלעה ייז לָאז ןעמ עדניירפ וצ ןוא םיבורק וצ ןרָאװעג טכַאמעג

 -עבעג ןעמ טָאה טייקכילטנעפע איד ןיא .ךילנעמ איוו לענש ױזַא דנַאלסור ןופ

 עכילנהע רַאפ ןוא ץוש-טסבלעז רַאפ ,הקדצ םינימ ענעדעישרעפ רַאפ דלענ ןעט

 -- ךַאז ןייא רונ ןעטעבעג ןעמ טָאה ףעירב טַאוירּפ איד ןיא רעבָא ,ןעקעווצ

 ןעבָאה ייז שטָאח ,עטייל טַאװירּפ איד ןופ ןעטרָאװטנַא איד ןוא .,ןעטרַאקספיש
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 ןוא ,גיהטומסיורג רהעמ ןעוועג ןענייז ,טײקמַאזקרעמפיוא רענינעוו ןעגיוצעגוצ

 ןעמ .גנורעפּפָאפיוא-טסבלעז וצ טנעהָאנ ןעמוקעג ייז ןענייז עלעפ עלעיפ ןיא

 -רעסערגרעפ איד ןופ טסייה סָאד ,ןעטַאטלוזער איד ןופ ןענרעלּפָא סעזעיד ןעק

 זיא ןוא ןרָאװעג טריברָאסבַא טכייל זיא עכלעוו גנורעדנַאװנייא עשידיא עט

 ןליפא רעדָא םוקילבוּפ ןעשידיא םעניײמעגלַא םעד טסַאל םוצ ןעלַאפעג רעגינעוו

 -עמוקעג-יינ איד ןופ עטסיימ איד ?ייוו ,ןעטלַאטשנַא עגיטעהטלהָאװ עסיורג איד

 ייז רַאפ ןעבָאה עכלעוו עדניירפ רעדָא םיבורק עטנעהָאנ טַאהעג ָאד ןעבָאה ענ

 ןענופעג ןעבָאה ייז זיב רעבירַא זיא סע סָאװ טייצ עצרוק איד ןיא טגרָאזעג

 איד בעילוצ ננורעדנַאװנייא עשידיא איד ןופ סקַאוװדצ רעד .גנוגיטפעשעב

 עשידיא איד ןופ ךיילנרעפ ַא ןופ ןערעוו ןהעזעג ןעטסעב םֵא ןעק ןעמָארנָאּפ

 ןעמוק ייז ןופ לעטנהעצ-ןיינ טעמכ ואוו ,קרָאי וינ ןופ ןעפַאה ןיא ענעמוקעגנָא

 -עי) 1903--07 רהָאי ףניפ איד רַאפ ,גנורעדנַאװנייא עניײמענלַא איד טימ ,ןָא

 :ןענייז 1905 רַאפ רעפיצ איד .(ינוי ןעט20 םעד ךיז טגידנע רהָאי סעד

 ןיימעגְלַא ,80,888 ןעדיא : 1904 רַאפ ; 827,046 ןעצנַאג ןיא ,88,079 ןעדיא

 : 1906 רַאפ ;1,027,421 ןיימעגלַא 103,941 ןעדיא :1905 רַאפ 0

 -לֵא ,117,486 .ןעריא ;1907 ראפ ;1,100,39 ןײמענלַא הבאה ןעדיצ

 -ײמעגלַא איד סָאװ טייצ רעד ןיא זַא ןהעז ןופרעד ןעק ןעמ .1,285,349 ןיימעג

 ,1909 ןיא איוו רעגינעוו 48,000 םורַא ןעוועג זיא 1904 ןיא גנורעדנַאװנייא ענ

 92,000 םורַא ןעוועג ןעפַאה רעקרָאי וינ ןיא גנורעדנַאוװנייא עשידיא איד זיא

 טכייררע טָאה גנורעדנַאװנייא ענײמעגנלַא איד ןעוו טייז ןערעדנַא ןופ .רהעמ

 איוו רעסערג 185,000 טימ ןעוועג זיא ןוא ,1907 ןיא עפוטש עטסכעה רהיא

 רהעפעגנוא טימ ןעוועג גנורעדנַאװנייא עשידיא איד זיא ,רהָאי ןענירעהירפ םעד

 טָאה רעכלעוו ןַאמ רעד טינ זיא טנַארגימיא רעשידיא רעד .,רענינעוו 0

 רעכלעוו רערײטנעבַא רעד רעדָא םייה רעד ןיא ןענָאלשכרוד טנעקעג טינ ךיז

 רע ואוו טוג רהעז ןעריטסיזקע טנעקעג טלָאװ רע ; םייה ַא רַאפ טינ ךיז טרעמיק

 -עדנַאװנייא עשידיא איד ןוא ,ןעדעירפוצ ןעזָאל רונ םהיא טלָאװ ןעמ ןעוו זיא

 -נייא עשידיא איד איוו דנעטיידעבנוא ױזַא ןרָאװעג טלָאװ דנַאלסור ןופ גנור

 ןעביוהפיוא טנעקעג ךיז טלָאװ עטשרע איד ןעוו דנַאלשטייד ןופ גנורעדנַאװ

 .עטצעל איד ןופ הנרדמ עכילטּפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ איד וצ

* * * 

 סלַא ןעביוא ןרָאװעג טנעכייצעב ןענייז עכלעוו ןעמָארגָאּפ עניילק איד

 -עג ןעסעגרעפ לענש ןענייז ןיילא ווענישיק וליפא ןוא ,"סווענישיק רוטַאינימ"

 איד טימ ךיילגרעפ ןיא ןיילק רהעז ןהעזוצסיוא ןעביוהעגנָא ןעבָאה רעדָא ןרָאװ

 עטשרע איד ןוא רעבָאטקָא ןופ גָאט ןעטצעל םעד ןופ תוטיחש עכילרעטכריפ

 רעייז ןעביוהעגנָא ;עבָאה ןעסור איד עכלעוו טימ ,1905 ,רעבמעווָאנ ןופ געט
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 רנעזיוט רהעפעגנוא ןענייז לָאמ סעזעיד .גנונדרָא עלענָאיצוטיטסנָאק-טשרמולכ

 ןוא ,ןרָאװעג טעדנואוורעפ ןענייז עדנעזיוט עלעיפ ,ןרָאװעג טעדרָאמרע ןעדיא

 -נוה ףיוא ןעפיולעב ךיז זיא םוהטנעגייא ןופ גנורעטשוצ ךרוד טסולרעפ רעד

 רעד ןעוו ןייפ רהעז ןעפורענּפָא ךיז רעדעיוו טָאה ַאקירעמַא .ןענָאילימ עטרעד

 עכלעוו ןופ עטימָאק ַא ןוא ,ןעמוקעגנָא רעהַא זיא עדנעדייל איד ןופ יירשעג

 -צַאש ,ףיש .ה בָאקיישד ןוא רעדנעציזרָאפ ןעוועג זיא סיורטש .ס רַאקסָא

 ןופ ,רַאלָאד ןָאילימ א רעביא לעסיב עטכער ַא טלעמַאזעגנָא טָאה ,רעטסיימ

 איד טימ ןוא ןערוטנעגַא עבלעז איד ךרוד סנעטסיימ ,ןעטסירק ןוא ןעדיא

 ןענייז ווענישיק ןופ עדנעדייל איד רַאפ סדנָאפ איד איוו ןעדָאהטעמ עבלעז

 -מַאזרעפ-ןעסַאמ ןרָאװעג ןעטלַאהעג רעדיוו ןענייז סע .ןרָאװעג טלעמַאזעג

 ןופ רעטרעוו ןעכָארּפשעג ןעבָאה ןעטסירק עטמהירעב עכלעוו ףיוא ןעגנול

 -רעפ ןעבָאה ןוא ,ןעילימַאפ ערעייז רַאפ ןוא סרעריטרַאמ איד רַאפ עיהטַאּפמיס

 -לַא איד .ןעיײרעטכַאלש עכלעזַא טביולרע טָאה עכלעוו גנורעינער איד טמַאד

 ייב איוו ןעדיא וצ שיהטַאּפמיס ןוא ךילדניירפ ױזַא ןעוועג זיא עסערּפ עניימעג

 ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ןופ שרַאמ רעגיזעיר רעד ןעוו .ןעטייהנעגעלעג ערעהירפ

 ןעסַאג איד ךרוד ןעמוקעגרָאפ זיא דנַאלסור ןופ םישודק איד ךָאנ טרעיורטעג

 ךיז ןעבָאה ןָאזרעּפ דנעזיוט טרעדנוה ןופ ךרע ןַא ןעכלעוו ןיא ,קרָאי וינ ןופ

 ןעכריק עכילטסירק עגינייא ןעבָאה ,(1909 רעבמעצעד ןעטרעיפ) ,טנילייהטעב

 עדנענייוו איד רַאפ להיפעג-טימ ןופ ןעכייצ ַא סְלַא ןעקָאלנ איד טימ ןעגנולקעג

 .ןעגנַאנעגייברַאפ ןענייז עכלעוו ןעסַאמ עשיריא

 איד .עיהטַאּפמיס ןייז טקירדעגנסיױוא לעיציפָא ךיוא טָאה סערגנָאק רעד

 -ענרָאפ עדייב ןעבָאה רעצלוז םַאיליוװ ןוא לעגָאפדלָאנ .מ ירנעה ןעמסערגנָאק

 ןוא ,קעווצ ןעזעיד רַאפ ןענָאיצולָאזער זיוה-ןעטנַאטנעזערּפער איד רַאפ טנייל

 ןופ ןרָאװעג טכארבעגניירא זיא טרָאס ןעבלעז םעד ןופ גַאלשרָאפ רעטירד ַא

 ךיוא ,ייווצ ענעי איו ױזַא ,טָאה רעכלעוו ,ינוָאט .א זלרַאשט ןעמסערגנָאק

 -סיוא רעביא עטימָאק איד .,קרָאי וינ טדָאטש איד ןופ טקירטסיד ַא ןעטָארטרעּפ

 ןַא ןעטלַאהעג ,1906 ,רַאורבעפ ןעטכַא םעד טָאה ןעטייהנעגעלעגנַא עשידנעל

 -נעגעג ןעזעיד ןעגעוו ןעדייר ןעליוו עכלעוו עלַא ןערעה וצ גנוציז עכילטנעפע

 ןרָאװעג טגיילעגרָאפ ןָאיצולָאזער איד זיא םרָאפ עטצעל רהיא ןיא ,דנַאטש

 -ָאר ןופ זיוה ןיא ןוא ,יּפיסיסימ ןופ ןירָאלקעמ .שד םלעסנַא ןופ טַאנעס ןיא

 : טנלָאפ איו ןעוועג זיא ןוא ,אווָאיײא ןופ סניזָאק .ג טרעב

 דעטיינוי איד ןופ זיוה-ןעטנַאטנעזערּפער איד ןוא טַאנעס םעד ןופ ןעסָאלשעב
 סטייטס דעטיינוי ןופ קלָאפ סָאד זַא ,סערגנָאק ןיא טלעמַאזרעפ ַאקירעמַא ןופ סטיוטס

 בעילוצ ,דנַאלסור ןיא ןעדיא ןופ תוטיחש איד ןופ ןעטכירעב איד ןופ טצעזטנע זיא
 עכילצרעה איד ןעבָאה עטביורעב עדנערעיורט איד זַא ןוא ןָאיגילער ןוא עסַאר רעייז

 .דנַאל סעזעיד ןופ קלָאפ ןופ עיהטַאּפמיס



 0{200 סע םטעסת!, אא. ב.
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 -יטשנייא ןוא עטַאבעד ַא ןהֶָא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןָאיצולַָאזער עזעיד

 ןרָאװעג ןעבעירשעגרעטנוא זיא ןוא ,ינוי ןעט22 םעד רעזייה עדייב ןיא ,גימ

 .1906 ,ינוי ןעט26 םעד טנעדיזערּפ ןופ

 ןופ גנורעיגער איד ןוא גנורעקלעפעב איד ןופ גנוניינ עכילדניירפ איד

 ןרָאװעג ןעזעיוועב טייצ רעזעיד ןיא רהעפעגנוא זיא ןעדיא וצ סטייטס דעטיינוי

 טייהנעגעלעג עטשרע איד .ןעטייהנעגעלעג ערעדנַא ייווצ ייב טלעוו רעד -רַאפ

 טרעייפעג ןעבָאה דנַאל ןופ ןעדיא איד ןעוו ,?עיציפָא-בלַאה רונ ןעוועג זיא

 טצעזעב ךיז ןעבָאה ןעדיא טייז רהֶאי 220 ןרָאװעג זיא סע ןעוו בוט םוי םעד

 -סגנוגַאזקנַאד" ןעוועג זיא בוט םוי םעד ןופ גָאט רעד .סטייטס דעטיינוי ןיא

 -סעטָאג עלעיצעּפש ןוא ןעגנולמַאזרעפ .1909 ,(רעבמעווָאנ רעט30) "גָאט

 ןעשיווצ טדעטש גיצבעיז איוו רהעמ ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהענּפָא ןענייז טסנעיר

 -רעייפ-טּפיוה איד רעבָא ; רעבמעצעד ןעט10 םעד ןוא רעבמעווָאנ ןעט24 םעד

 ןיא ,קרָאי וינ ןיא עטַאד עטנָאמרעד ןעביוא איד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טייקכיל

 ןעגירָאפ ןופ ןרָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז ןעדער עגידריווקנעד ואוו ,לָאה עיגענרַאק

 וינ טייטס ןופ סניגיה .וו סיסנַארפ רָאנרעװַאג ,דנעלווילק רעווָארג טנעדיזערּפ

 םעד ןוא ,קרָאי וינ טדָאטש ןופ ןעללעלקעמ .ב שדרָאשד רעטסיימ-רעגריב ,קרָאי

 -לַאהרע ןענייז ףעירב עכילדניירפ .רעירג דיווייד ףָאשיב ןעשיטנַאטסעטָארּפ

 -ריעפ .וו זלרַאשט טנעדיזערּפ-עציװ ןוא טלעווזור טנעדיזערּפ ןופ ןרָאװעג ןעט

 -ַאליפ ןופ רענרעבצלוז רעיימ רעטכיר ןעוועג זיא רענדער-טסעפ רעד  .סקנעב

 -ושד ,דלייג סיטריוק ,דנַאלסור ןיא רָאדאסאבמא רערעטעּפש רעזנוא .איפלעד

 -ַאסַאמ טייטס ןופ רָאנרעװַאנ-טנַאנעטייל רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,רָאינ

 -רעפ-סטייקכילרעייפ ַא ףיוא רענדער איד ןופ רענייא ןעוועגנ זיא ,סטעסושט

 ןינ איד רַאפ גָאט ַא ןָאטסָאב ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעגּפָא זיא עכלעוו גנולמַאז

 (*.גנולמַאזרעפ רעקראי

 ,טײקמַאזקרעמפיוא רענינעוו ןעגיוצעגוצ טָאה טייהנעגעלעג עטייווצ איד

 -נָאק ןעלַאנַאיצַאנרעטניא םעד ףיוא .ל?עיציפָא גנערטש ןעוועג זיא איז רעבָא

 ,זַאריסעשזִלַא ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהענּפָא זיא רעכלעוו ָאקָארַאמ רעביא ץנערעפ

 זיא ,1906 ,לירּפַא ןעטעבעיז םעד זיב רַאונַאי ןעטסקעז םעד ןופ ,ןעינַאּפש

 -שרע רהיא ןוא ,עטכעמ עטגילייהטעב איד ןופ ענייא ןעוועג סטייטס דעטיינוי

 'רעפ איד טעמדיוװעג ןעצנַאג ןיא זיא "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב רעט14 רעד (*

 ַא ןיא ןענעישרע ךיוא ןזיא עבלעזסָאד .טייקכילרעייפ רעזעיד ןופ ןעדער איד ןוא ןעגנולדנַאה

 ןופ טסעפיסערהַאי רעטסגיצפופ ןוא טרעדנוה ייווצ רעד" :לעטיט םעד טימ רנַאב ןערעדנוזעב

 .1900 ,קרָאי וינ ,"סטייטס דעטיינוי ןיא ןעדיא ןופ גנוצעזעב איד
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 -עירקעג טָאה ,(ןעילַאטיא ךָאנ רָאדַאסַאבמַא רעד) ,טייהוו ירנעה ,טַאגעלעד רעט

 רעטסינימ ןעניטרעווסיוא ןופ ףעירב ןעלעיצעּפש ַא ךרוד ןענַָאיצקורטסניא ןענ

 ןעדִיא איד ןופ גנוצישעב איד רַאפ ןעטײברַא וצ ,טור והילע (רָאטַאנעס רעטציא)

 ףעירב ַא טימ טעטיילגעב ןעוועג ןענייז ןענָאיצקורטסניא עזעיד  .ָאקָארַאמ ןיא

 איד ןעכלעוו ןיא ,ףיש .ה בָאקיישד ןופ ןענעירקעג טָאה טור ירעטערקעפ ןעכלעוו

 טָאה ןוא ןרָאװעג ןעבעירשעב זיא ָאקָארַאמ ןיא ןעדיא איד ןופ ענַאל עגירעיורט

 ןופ ןעננוקניירשעב עכילצעזעג איד ןופ גנונכייצפיוא ןַא ןעטלַאהטנע ךיוא

 ןעטייווצ םעד זיא טייהוו .רמ ןופ גנונניירטשנָא איד ךרוד .ןעדייל ייז עכלעוו

 רעד ןעכלעוו טימ נַארטרעּפ םעד ןיא טקנוּפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגניירַא לירּפַא

 עכלעוו עטכעמ איד ןעכלעוו טיול ,טגידנעעג רעטעּפש ךיז טָאה ץנערעפנָאק

 איד ןוא טייהרעכיז איד רַאפ ןעריטנַארַאג גַארטרעּפ םעד ןענעכייצרעטנו

 ןענהָאוו סָאװ איד רַאפ יַאס ,ָאקָארַאמ ןופ ןעדיא איד ןופ ןעינעליווירּפ עכיילג

 העז) .דנַאל ןיא רעטייוו ןענהָאװ סָאװ איד רעדָא טדעטש-ןעפַאה איד ןיא

 רעד (.92--98 ןעטייז ,ז"סרת רַאפ ךוב-רהֶאי ןעשידיא-שינַאקירעמַא םעד

 ןיא איו רהעמ טינ יקַאט רעבָא טהעטשעב טקנוּפ ןעזעיד ןופ הטרעוו-טּפיוה

 -יטקַארּפ ןייז .גנורעינער עשינַאקירעמַא איד ןופ ןעליוו ןעטונ ןופ זייוועב םעד

 וצ טגנַאלעבנָא סע איוו טייוו ױזַא ,ָאקָארַאמ ןופ ןעדיא איד רַאפ הטרעוו רעש

 םעד ןופ איוו רעסערנ לעיפ טינ זיא ,ןעיירעדרעמ רעדָא סטָאייר ןעגענ ץוש

 ןופ ןעדיא איד ןענעוו גַארטרעּפ רענילרעב םעד ןופ "44 ?עקיטרַא" ןעטנַאקעב

 -נייק ךילניישרהַאוו טקנוּפ םעד ןופ ןעבָאה ָאקָארַאמ ןופ ןעדיא איד .ןעינעמור

 ענַאל רעייז ןופ גנורעסעברעפ איד רַאפ גנונעקרענַא איד ןוא ,טרעהעג טינ לָאמ

 ןעכַאמּפָא עטצעל איד ְךָאנ זיא עכלעוו ,ךיירקנַארפ וצ טכער טימ טרעהעג

 ןירעשרעה רעדָא ןירעצישעב איד ןרָאװעג עטכעמ עשיאעּפָארייא איד ןעשיו

 .ָאקָארַאפ א

 טלעווזור טנעדיזערּפ טָאה (1906) רהָאי ןעבלעז םעד ןופ עדנע םוצ טנעהָאנ

 רעטסינימ סלַא ,טַאמָאלּפיד ןוא רעסַאפרעפ םעד ,סיורטש .ס רַאקפָא טנענר

 טימ ןרָאװעג טרהעעב זיא רעכלעוו דיא רעטשרע רעד .טײברַא ןוא לעדנַאה ןופ

 -ענ רעשינַאקירעמַא סלַא טנעידעג לָאמ ייווצ רעהירפ טָאה טעניבַאק ןיא ץיז ַא

 -ַאבמַא סלַא רעדעיוו ,טעניבַאק םעד ןעזָאלרעּפ טָאה רע טייז ןוא) רעטדנַאז

 ןימעשדנעב ןופ רענלָאפכָאנ רעד ןרָאװעג ךיוא זיא ןוא ,ייקריט ךָאנ 2

 ןופ דעילנטימ סלַא ,סטייטס דעטיינוי ןופ טנעדיזערּפ ןענירעהירפ ,ןָאסיררע

 רעטסעטלע ןייז .גַאה ןופ טכירעג-סנעדעירפ ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןעגידנעטש

 -עב ַא ןעוועג זיא (1912 .שענ ;18495 .בענ) סיורטש רָאדיזיא ,רעדורב



 סיורטש .ס רַאקסָא .

 {1סמ /0862  8 ס{ץגט8
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 281 .םיורטש רעדעירב איד

 -טימ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,קרָאי וינ ןופ ּפָארטנַאליפ ןוא ןַאמפיוק רעטסואוו

 -ערּפ רעד ןערהָאי עלעיפ ןעוועג זיא ןוא ,סערגנָאק ןעטסניצפופ-ןוא-יירד ןופ דעילנ

 סיורטש ןעהטיינ ,רעדורב רעטייווצ ַא ?.סנעייללַא לענָאשייקוידע" ןופ טנעריז

 -ןַאליפ רעטסואוועב ַא ךיוא זיא רעכלעוו (1884 .קעג ; 1848 ןרעייב ןיא .בעג)

 סלַא טַאנָאמ עגינייא ןוא רענָאישימָאק-קרַאּפ סלַא טנעידעג טָאה ןוא ּפָארט

 רעטלע רהֶאי ייווצ זיא ,קרָאי וינ ןופ טנעמטרַאּפעד-סטייהדנוזעג ןופ טנעדיזערּפ

 .רעטסינימ-טעניבַאק רענעזעוועג רעד איוו



 38 לעטיּפַאק

 ןוא ןעטלַאטשנַא-סגנוהיצרע .עטימָאק עשידיא-שינַאקירעמַא איד

 .ןענָאיצַארעדעּפ

 -טימ 15 עטשרע ערהיא -- עטימָאק עשידיא-שינַאקירעמַא איד ןופ גנודנירג איד
 ןעטנעמירעּפסקע איד -- 1911 רהָאי םעד רַאפ רעדעילגטימ ערהיא ןוא רעדעילג
 -ָאעהט עשידיא עטריזינַאגרָאער איד -- ןענַאיצַאזינַאגרָא "הלהק" איד טימ

 רעד -- שדעלַאק ןַאינוי ורביה ןופ טעטלוקַאפ רעד -- י'רַאנימעס עשיגָאל

 איד -- טייקמַאזרהעלעג עטדנַאװרעפ ןוא עשיאערבעה רַאפ שדעלַאק עיסּפַארד

 תורות דומלת -- תובישו עשי סקָא דָאטרָא ערעדנַא -- ףסוי בקעי וניבר תבישו

 ערעדנַא לייו שידיא רהעמ ןערעוו ייז -- טוטיטסניא ורביה -- םירדח ןוא

 - טנַארגימיא םעד ןעריזינַאקירעמַא ןופ טייברַא איד רעטציא ןעוהט ןעטלַאטשנַא

 -רעפ-ןעיורפ-עגנוי ןוא ןענייארעפ-רענעט-עגנוי עשידיא -- ןעלוש עשינכעט
 .ןעטרָאס ענעדעישרעפ ןופ ןענַאיצַארעדעפ -- ןענייא

 איד טנינייארעפ ןוא טקעוװענפיוא ןעבָאה 1909 ןופ ןעײרעטכַאלש איד

 -לַא ןיא ןעגנַאפעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,טלעוו עטריזיליוויצ עצנַאנ איד ןופ ןעדיא

 -עק לָאז עכלעוו ןָאיצַאזינַאנרַא ןַא ןופ טייקגידנעווהטיונ איד ןעלהיפ וצ ןיימעג

 סעכילנהע סָאװטע ןעוו רעדָא ענַאל ַאזַא ןיא ןעלטימ עניטכיר איד ןעמהענ ןענ

 טילעַארזיא סנַאיללא איד ןעוו טייצ איד .טפנוקוצ איד ןיא ןעמוקרָאפ לָאז

 ןעדָאהטעמ עשיזיוצנַארפ ןוא רערהיפ עשיזיוצנַארפ ערהיא טימ לעסרעווינו

 -ציא ןיוש זיא ,רעדנעל עֶלַא ןופ ןעדיא איד רַאפ ןעטערטפױורַא טנעקעג טָאה

 זיא דנַאל סערעי עכלעוו ןיא ןָאיצַאזינַאנרַא עיינ ַא רונ ןוא ,ייברַאפ ןעוועג רעט

 -נורעדָאפ עניטציא איד ןענידעירפעב טנעקעג טָאה ר גיגנייהבַאנוג

 איד ןיא ,ןיז ןעטקניירשעב רהעמ א ןיא ,גיטכיר ןעוועג ךיוא זיא עבלעזסָאד .ןעג

 ,ןעטפַאשרעּפרעק עשיריא עלַאנָאיצַאנ איד ןופ ענייק .ןיילא סטייטס דעטיינוי

 -ענ רעטציא טָאה ,הטַאר-ןעטַאנעלעד ןייז טימ תירב ינב 7 רעד טינ וליפא

 ןיא טעטירָאהטױא ענעטירטשעבנוא טימ ןעדייר וצ ןעמהענרעטנוא ךיז טנעק

 ןעדנירג וצ ךוזרעפ ַא .םוהטנעדוי ןעשינַאקירעמַא ןעצנַאג םעד ןופ ןעמָאנ םעד

 -עגלַא ןַא ףיוא ןרָאװעגנ טכַאמעג זיא עטימָאק עשידיא עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא

 ,ןעיגלעב ,לעסירב ןיא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז זיא רעכלעוו ץנערעפנָאק םעניימ
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 289 ץעטימָאק עשידיא:שינַאקירעמַא איד

 קעווצ ןעזעיד רַאפ סולשעב ַא ואוו ,1906 ,רַאונַאי ןופ געט עטצעל איד ןיא

 .טרהיפעגכרוד טינ ןַאלּפ םעד טָאה ןעמ רעבָא .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא

 (3--4 רַאורבעּפ) ץנערעּפנָאק רעלעסירב םעד ּךָאנ ְךָאו ַא איוו רעגינעוו

 ןעגיילרעביא וצ ךיז" קרָאי וינ ןיא ץנערעפנָאק ַא ןרָאװעג ןעטלַאהעגּפָא זיא

 רעדנַא ןַא רעדָא עטימָאק עשידיא עניײמעגלַא ןַא ןופ גנורימרָאפ איד ןעגעוו

 (*".סטייטס דעטיינוי ןופ ןעדיא איד ןופ טּפַאשרעּפרעק עוויטַאטנעזערּפער

 רעיימ רעטכיר ,ןעדנעציזרָאפ םעד ןופ ןרָאװעג טנענרע זיא עכלעוו עטימָאק א

 -נָאק םעד רַאפ טכירעב רהיא טניילעגרָאפ טָאה ,איפלעדַאליפ ןופ רעגרעבצלוז

 -יא זיא רעכלעוו (יַאמ ןעט19 םעד) ,גנולמַאזרעפ ערעטעּפש ַא ףיוא ץנערעפ

 -וצסיוא ןָאיצקורטסניא איד טימ ,ףניפ ןופ עטימָאק ַא וצ ןרָאװעג ןעבעגעגרעב

 -עג עשידיא עלַא ןעטערטרעפ לָאז עכלעוו ,ןהעצפופ ןופ עטימָאק ַא ןעביילק

 זיב ןערעוו טרעסערגרעפ רעטעּפש לָאז ןוא ,סטייטס דעטיינוי ןופ ןעטפַאשלעז

 -עגנוא .הטרעווסנעשניוו רַאפ ןעניפעג סע טעוװ ןעמ ביוא ,גיצפופ ןופ ?הָאצ איד

 עדנעגלָאפ איד טריסנָאנַא רעדנעציזרָאפ רעד טָאה רעטעּפש טַאנָאמ ַא רהעפ

 זיא עכלעוו עטימָאק עשידיא-שינַאקירעמַא איד ןופ ןרעק םעד סלַא עטימָאק

 ; .ס .ד ,ןָאטגנישַאוװ ,רעלדַא סורייס : גיצכעז זיב ןרָאװעג טרעסערגרעפ רעטעּפש

 ,שריה .שד לימע ;קרָאי וינ ,ןעהָאק .ה ףעסָאשד ;קרָאי וינ ,רושדיב ןעהטיינ

 .7 .י ;ָאנַאקיש ,קַאמ .וװ ןַאילושד ; קרָאי וינ ,ןַאמרעבעיל .ה .ד ;ָאנַאקיש

 ; סנילרָא וינ ,ןַאמוינ רָאדיזיא ; קרָאי וינ ,לַאשרַאמ סיאול ; קרָאי וינ ,סענגַאמ

 ; ָאייהא ,יטעניסניס ,רָאינעס סקַאמ ; קרָאי וינ ,ינַאבלָא ,ליידנעזָאר .וו ןָאמייס

 ןַאס ,סָאלס .ס .מ ;קרָאי וינ ,סיורטש .ס רַאקסָא ;קרָאי וינ ,ףיש .ה בָאקיישד

 עשידיא-שינַאקירעמַא איד .ס .ד ,ןָאטגנישַאו ,ףלָאװ ןָאמייס ןוא ; ָאקסיצנַארפ

 ןעמונעגנָא טָאה ןוא רעדעילגטימ גיצכעז טימ ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא עטימָאק

 קעווצ רעד" : ןָא ךיז טגנַאפ עכלעוו (1906 רעבמעווָאנ ןעט11) ןָאיצוטיטסנָאק ַא
 ןוא עכילרעגריב איד ןופ גנוצעלרעפ איד ןרעדניהרעפ וצ זיא עטימָאק עזעיד ןופ

 .ןעגנוגלָאפרעפ ןופ ןענלָאפ איד ןרעדניל וצ ןוא ןעדיא ןופ עטכער עזעינילער

 רעדָא ,ןעפיר;עגנָא ךילקריוו רעדָא טהָארדעג ןערעוו עטכער עזעיד ןעוו לַאפ ןיא

 זַא גיטיינ סע ןעכַאמ עכלעוו ןעגנוגנידעב ואוו דנעגריא ןעריטסיזקע סע ןעוו

 ,קילגנוא ןַא ןופ ןרָאװעג ןעפָארטעג ןענייז עכלעוו ןעדיא ןעפלעה לָאז ןעמ

 ןענייז עכלעוו עטייל טימ ץנעדנָאּפסעררָאק ןיא ןעטערטניירא עטימָאק איד לָאז

 ן'ףיוא ןעטרָאד ןענייז עכלעוו ןענָאזרעּפ איד ביוא ןוא ,עגַאל רעד טימ טנַאקעב

 -עוו עטימָאק איד לָאז ,טירש עגיטיינ איד ןעמהענ וצ גיהעפ ךיז ןעניפעג ץַאלּפ

 ןעטעב ענעי ,טייז ןערעדנַא ןופ ,ביוא רעבָא .ןָאהט טשינ רָאג רהעמ םעד ןעג

 -עּפש זיא עטימָאק איד ".ןעפלעה וצ ייז עטירש ןערעוו ןעמונעג ןעלָאז ,עפליה

 .230--34 ןעטייז ,ז"סרת רַאפ ךובירהַאי ןעשידיא-שינַאקירעמַא םעד העז (*



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 280

 גנוטערטרעפ עטרעסערגרעפ איד בעילוצ ןרָאװעג טרעסערגרעפ רעדעיוו רעט
 -ינַאגרָא איד ךרוד ןרָאװעג טכַאזרוארעפ זיא עכלעוו קרָאי וינ טדָאטש איד ןופ
 -לָאפ איד .ןופ ןענַאטשעב איז זיא רהֶאי סעטצעל ןוא ,"הלהק" איד ןופ גנוריז
 זיא דנאל סָאד עכלעוו ןיא ןעטקירטסיד ןהעצרעיפ איד ןופ רעטערטרעפ עדנעג
 : ןרָאװעג טלייהטעגנייא קעווצ ןעזעיד רַאפ

 הטוַאס ,ַאנײלָארַאק הטרָאנ ,עישדרָאשד ,ַאדירָאלּפ : טקירטסיד רעטשרע

 -סנירג ,ןוָאק ראזיס ; אטנאלטא ,זאאה דראנָאעל :(רעדעילגטימ 4 ,אניילאראק

 .אניילאראק הטואס ,ןָאטסלראשט ,טסעירט ויגאטנאמ ;אניילָאראק הטרָאנ ,ָארָאב
 : רעדעילנטימ יירד ,יסענעט ,יּפיסיסימ ,אמאבאלא : טקירטסיד רעטייווצ

 -שאנ ,ןהָאק ןעהטיינ ; זעשטאנ ,ץיווָאקמעל סוילוי ; םעהגנימריב ,סקראמ ָאטטָא

 .יסענעט ,ליוו

 -קעט ,אמאהאלקָא ,ָאקיסקעמ וינ ,ענעיזיאול ,אנָאזירא : טקירטסיד רעטירד

 רעּפלַאטס .ה .שד ; סקינעפ ,סבָאקיישד .מ ןָאעל :רעדעילגטימ ףניפ ,סאס

 ,רענּפכעק .ה קאזייא ; ענעיזיאול ,סנילרָא וינ ,ןרעטש סירָאמ ; יטיס אמאהאלקָא

 .סַאסקעט ,ןָאטסעװלַאג

 -טימ רעיפ ,ירוזימ ,סעזנעק ,ָאדערָאלָאק ,ואסנאקרא : טקירטסיד רעטרעיפ

 ,רעוונעד ,ןאמהעל .ס דיווייד ; ואסנאקרא ,קאר ?לטיל ,ןעהָאק .מ סירָאמ :רעדעילג

 .(ןעברָאטשעג ןאד טייז) .ירוזימ ,סיאול .טס ,לעאקיימ סאיילע ; ָאדערָאלָאק

 ,הַאטוי ,ןָאנערָא ,אדַאװענ ,ָאהַאדייא ,עינרָאפילַאק ; טקירטסיד רעטפניפ

 -ילאק ,ָאקסיצנארפ ןאס ,ססָאלס .ס סקאמ :רעדעילנטימ ןעבעיז ,ןָאטגנישאוו

 ,גניללעס .נעב ;עינרָאפילַאק ,ָאטנעמַארקַאס ,קָאטשנייװ סיררעה ;עינרָאפ
 .ןָאטננישאוו ,לטאיס ,םיובנעזָאר .נ .? ; ןָאנערָא ,דנעלטרָאּפ

 -בענ ,אנַאטנָאמ ,אטָאסענימ ,ןענישימ ,אוַאייא : טקירטסיד רעטסקעז

 -טימ ןיינ ,גנימָאייוװ ,ןיסנאקסיוו ,אטָאקאד הטואס ,אטָאקאד הטרָאנ ,אקסאר

 ,סילָאּפַאענימ ,ןעהָאק לאונמע ; ןענישימ ,טיארטיד ,לעצטוב .מ ירנעה : רעדעילג

 ,רעוַאדנַאל סקַאמ ;ַאקסַארבענ ,ַאהַאמִא ,רעטַאװזוָאר רָאטקיװ ; ַאטָאסענימ

 .ןיסנַאקסיוװ ,יקָאוװלימ

 -רָאפ .שד ןיוודע :רעדעילגטימס טכא ,זיִאניליא ; טקירטסיד רעטעבעיז

 ,דלַאװנעזָאר סוילושד ,קַאמ .וװ ןַאילושד ,שטיוורָאה .ב ,םיובענירג ,ע"מ תאמ

 .זיִאניליא ,אירָאיּפ ןופ ,רענלואוו .ב .וו ןוא ,ָאנאקיש ןופ עלא ,ץלָאטש ףעסָאשד

 סקעז ,עינישדריוו טסעוװ ,ָאייהָא ,יקָאטנעק ,ענעידניא ; טקירטסיד רעטכא

 -נרעב .וו קַאזייא ; ענעידניא ,סילָאּפַאנַאידניא ,רענרעבוינ סיאול :; רעדעילגטימ

 -לַאװ .שד ;ָאייהא ,יטעניסניס ,ןָאסּפיליפ דיווייד ; יקָאטנעק ,ליווסיאול ,םייה

 .ָאייהַא ,דנעלווילק ,רעקייב .מ .ע ןוא ; יטעניסניס ,גרעביירפ רעט

 סורייס : רעדעילגטימ סקעז ,איפלעדאליפ טדָאטש יד :; טקירטסיד רעטניינ

 .טגיטכערעב זיא טקירטסיד רעד עכלעוו וצ ?הָאצ איד (*
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 289 עטימָאק עשידיא-שינַאקירעמַא איד

 -נעזָאר .מ ,לאהטניוועל .? .ב ,גרובנעקאה .ב םאיליוו ,רערעדעל םירפא ,רעלדא

 | .רעגרעבצלוז רעיימ ,םיוב

 ,דנעלירעמ ,עיבמָאלָאק ווא טקירטסיד ,רעוועלעד : טקירטסיד רעטנהעצ

 ,רעדנאללָאה .ה בָאקיישד ,דלאוונעדעירפ יררעה : רעדעילנטימ ףניפ ,עינישדריוו

 ; רעוועלעד ,דרָאפעיס ,רעיל ןאוו זלראשט ; דנעלירעמ ,רָאמיטלאב ןופ עדייב

 .עינישדריוו ,דנָאמשטיר ,רעלצטוה .ס ירנעה

 ,רישמעה וינ ,סטעסושטַאסַאמ ,ןיעמ ,טוקיטקענָאק : טקירטסיד רעטפלע

 ,ןעווייה וינ ,ןאמלוא .מ קאזייא : רעדעילגטימ סקעז ,טנאמרעוו ,דנעלייא דוָאהר

 ,רעלטָאק ירעה ; סטעסושטַאסַאמ ,ןָאטסָאב ,ןַאמדעירפ .מ עיל ; טוקיטקענָאק

 .דנעלייא דוָאהר ,סנעדיווָארּפ

 : סרעבמעמ גיצנאווצ-ןוא-ףניפ ,קרָאי וינ טדָאטש : טקירטסיד רעטפלעווצ

 יררעה ,ןאמכארד דראנרעב ,ףרָאד ?עוימעס ,טכינעגרָאב סיאול ,סעדנָאראב ףעזָאי

 -ראי ,מ ,ןאמייה .י לעוימעס ,רעדנעלדעירפ לעארזיא ,ןאמשיפ םאיליוו ,לעשיפ

 .ז .מ ,סענגאמ ,5 .י ,ןהָאזיאול ףלָאדא ,ןיילק ּפיליפ ,יקיאמאק ןָאעל ,יקסווָאלומ

 .ה בָאקיישד ,ןאמוינ ןָאמָאלאס ,סעדנעמ עריירעּפ .ח ,לאשראמ סיאול ,תוילנרמ

 ,קורטס ,מ .ס ,ןאמרעווליס ףעזָאי ,ןייטשלעגנעיס .א .ּפ ,לעמעז דראנרעב ,ףיש

 .גרובראוו ,מ סקילעפ ,גרעברעטנוא רָאדיזיא ,רעגרעבצלוז ,? סורייס

 ייוצ ,(טדָאטש רעד בלַאהרעסיוא) קרָאי וינ :טקירטסיד רעטנהעציירד

 .רעטסעשטאר ,ץטאק .שד םרבא : רעדעילגטימ

 ,לעקנערפ .ק עיל ;קרָאי וינ ,רושדיב ןעהטיינ : רעדעילגטימ עניימעגלא

 ' .קרָאי וינ

 -אליפ רעסיוא) עינעווליסנעּפ ןוא יסריושד וינ :טקירטסיד רעטנהעצרעיפ

 -סטיּפ ,קנארפ .וו קאזייא ; קראונ ,ץעג ףעסָאשד : רעדעילגטימ רעיפ :(איפלעד
 .גרובסטיּפ ,לייוו ָאעל .א ; עיריא ,לעבָאס רָאדיזיא ; גרוב

 ;טנעריזערּפ ,לאשראמ סיאול :ןענייז עטימָאק איד ןופ עטמאעב איד

 קַאזייא ; ןעטנעדיזערּפ-עציװ ,רעדנַאללָאה .ה בָאקיישד ןוא קַאמ .וװ ןאילושד

 איד .ירעטערקעס ,ןייטשנרעב ןאמרעה ;רעטסיימצאש ,רעמייהנרעב .וו

 לעוימעס ,רעלטָאק יררעה ,רעלדַא סורייס ןופ טהעטשעב עטימָאק וויטויקעזקע

 ,ףיש .ה בָאקיישד ,דלַאװנעזָאר סוילושד ,לַאשרַאמ סיאול ,סענגַאמ ,? .י ,ףרָאד

 ,לייוו ָאעַל .א ןוא רעגרעבצלוז רעיימ ,רעגרעבצלוז סורייס ,לעבָאס רָאדאזיא

 ,קֹרָאי ֹוינ איו ןעטקנוּפלעטימ עסיורג איד ןופ טפאשרעדעילגטימ איד

 ןעטנַארגימיא איד ןופ רעטערטרעפ ךיוא ןעטלַאהטנע ,ָאגַאקיש ןוא ַאיפלעדַאליפ

 -נַאװצ ןופ סנַאיללא עשידיא איד ןופ ןַאלּפ רעד ןוא ,עדָאירעּפ עטצעל איד ןופ

 ןעלייהט ערעגניא איד ןוא ערעטלע איד ןעגניירבוצנעמַאזוצ (*קירוצ רהָאי גיצ

 .81 לעטיּפַאק ,ןעביוא העז (*



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 200

 ןרָאװעג טכילקריוורעפ דַארג ןעסיוועג ַא זיב טימרעד זיא עדניימעג רעד ןופ

 וצ ןעגנוגניירטשנא עלָאפהטרעוו ענינייא טכַאמעג טָאה איז .עטימָאק איד ןיא

 עסערעטניא איד ןיא ךיוא ןוא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןעדיא עדנעדייל ןעפלעה

 איז ןוא ,עגַארפ-טרָאּפסַאּפ עשיסור עטּפעלשרעּפ איד ןופ גנוזעל עלענש ַא ןופ
 -רעּפרעק עשידיא עוויטַאטנעזערּפער איד סלַא טנעקרענַא רהעמ רעמיא טרעוו
 .סטייטס דעטיינוי ןופ טפַאש

 וינ ןיא ןרָאװעג ןעפַאשעג זיא "הלהק" רעדָא עדניימעג עשידיא איד ןעוו

 ןוא עכילרעדעירב ,ןעלוש ןופ רעטערטרעפ ןופ דנעהעטשעב ,1909 ןיא קרָאי

 ןרָאװעג טרהיפעגכרוד ?ייהט םוצ טימרעד זיא ,ןענָאיצַאזינַאגרָא-סגנוהיצרע

 עשידיא-שינַאקירעמַא איד זַא טרעדָאפעג ןעבָאה עכלעוו עטייל איד ןופ ןַאלּפ רעד

 ןוא ,ןפוא ןעשיטַארקַאמעד רהעמ ַא ףיוא ןערעוו טריזינַאגרָא-ער לָאז עטימָאק

 ןופ ןירעטערטרעפ עטריזירָאהטיױא ןוא עטלהעוורע איד ןערעוו טימרעד לָאז איז

 -וויטויקעזקע איד ןופ רעדעילגטימ ניצנַאוװצ-ןוא-ףניפ איד .ןעסַאמ עשידיא איד

 איד ןופ רעדעילנטימ רעקרָאי וינ איד ןענייז הלהק רעקרָאי וינ איד ןופ עטימָאק

 -עג ךיוא ןעבָאה ַאיפלעדַאליפ ןופ ןעדיא איד .עטימָאק עשידיא-שינַאקירעמַא

 עסיורג ערעדנַא ןוא ,גנוטערטרעפ ןופ סיזַאב ןעבלעז םעד ףיוא הלהק ַא טעדנירג

 עזעיד רעבָא .ןָאהטוצכָאנ סע ןעװענַאלּפ רעדָא ןָאהטעגכָאנ סע ןעבָאה ןעדניימעג

 -ירָאהטיױא ןעדליב וצ ןוא תולהק עסיורג איד ןעצלעמשרעפ ןופ םרָאפ עיינ

 א איו רהעמ טינ לייוורעד זיא ,ןעטפַאשרעּפרעק-לַארטנעצ עשידיא עוויטַאט
 רעדייא ןהענקעװַא ןעזומ רהָאי גילדנהעצ ענינייא ןעלעוו ךילניײשרהַאוו ,עבָארּפ

 רעד .טניטכערעב רעדָא טרעכיזעג ןייז טעו ץנעטסיזקע ענידנעטש רעייז

 לַאפ ןיא זַא זיא תולהק איד ןוא עטימָאק איד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעסיורג

 רעהירפ ןעבָאה עכלעוו סולפנייא ןוא טכַאמ טימ עטייל ןעבָאה עטשרע איד ןופ

 סלַא רעדָא רעדנוזעב רעדעי ןעסערעטניא עשידיא רַאפ טײברַאעג םַאזקריוו

 -אזוצ ןעטיײברַא וצ טגינייארעפ ךיז ,ןעטפַאשרעּפרעק-עדניימעג ןופ סרערהיפ

 ְךֶאנ ןעפרַאד ,טייז ןערעדנַא ןופ ,תולהק איד .גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ןעמ

 ןעבעג ייז ןוא ןעטלַאהפיוא ייז ןעלָאז סָאװ ןעטפערק איד ןעּפַאשעב טשרע
 סָאװ םעד ןיא טהעטשעב תולהק איד ןופ הטרעוו-טּפיוה רעד .טייקרַאטש .רעייז

 ןופ עדנע םוצ ןעמוק רימ זַא נידנעזייוועב ,טייצ רעד ןופ סנעכייצ ןענייז ייז

 ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנַא עשידיא עניײמענלַא ןיא והבו והת ןופ עדָאירעּפ איד

 -ירָאהטיױא עדנעטערטרעפ ַא רעטנוא ןעלעטש וצ ךיז גנוניינ ַא ךיז טזייוו סע זַא
 -םיוא איד .עדניימענ עצנַאנ איד טימ ןָאהט וצ ןעבָאה סָאװ םינינע ןיא טעט

 -נירג איד זיא ןָאהטעגפיױא טָאה הלהק רעקרָאי וינ איד סָאװ ךַאז עטסדנעלַאפ

 -יא ןעטנַאקעב םעד ןופ ןָאיצקעריד איד רעטנוא ָארויב-סגנוהיצרע ןַא ןופ גנוד

 -לעוו ,(1876 ,לארשי ץרא ,תפצ ןיא .בעג) ,ילרעדנעב .ש .רד ,רעהיצרע ןעשיד
 ןעדנעטיידעב טימ רָאמיטלַאב ןיא ןעלוש-ןעכדעמ עשידיא טרהיפעג טָאה רעכ



201 

 2104 0100 גת 6
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 93 ןעטלַאטשנַא-סגנוהיצרע עשידיא ערעכעה

 ןיילא הלהק איד ןענעוו ןעריטסיזקע עכלעוו לעפייווצ עבלעז איד רעבָא ,גלָאפרע

 ןערעוו ןעזעיוועב טשרע ךָאנ ףראד סע : רענעלּפ ענייז ןעגעוו ןאראפ ךיוא ןענייז

 .שיטקארּפ רעדָא ןעבאגפיוא ערעייז וצ טסאּפעגוצ ןענייז עדייב זא

 עשידיא רַאפ ןרָאװעג ןָאהטעג זיא טײברַא עלָאפהטרעוװ ערעדנַא עלעיפ

 ירַאנימעס עשיגָאלָאעהט עשידיא איד .רהָאי ןהעצ עטצעל איד ןיא גנוהיצרע

 -שינעמור רעטמהירעב רעד ןעוו ,1902 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָאער זיא עכלעוו

 טָאה ,טנעדיזערּפ רהיא ןרָאװעג זיא ,רעטכעש ןָאמָאלַאס ,רעטרהעלעג רעשידיא

 ןוא טנעריזערּפ :ןערָאסעּפָארּפ עדנעגלָאפ איד טעטלוקַאפ רהיא ןיא רעטציא

 רוטַארעטיל עשילביב ; רעטכעש ןָאמָאלַאס ,עיגָאלָאעהט עשידיא ןופ רָאסעּפָארּפ

 ,עטכישעג ; גרעבצניג סיאול ,דומלת ; רעדנעלדעירפ לעַארזיא ,סיזעגעסקע ןוא

 ,דומלת ןיא רערהעל ; ןַאלּפַאק .מ יכדרמ ,סקיטעלימָאה ; סקרַאמ רעדנַאסקעלַא
 ; ןָאסדיוװייד לעַארזיא ,ַאקיניבַאר ןוא שיאערבעה רַאפ רערהעל ; הפי .א עשוהי

 ןַארַאפ ךיוא זיא סע .סבָאקיישד ףעסָאשד ,קירָאטעהר ןוא רוטַארעטיל עשילגנע

 רָאסעּפָארּפ ןעכלעוו ןופ ,ירַאנימעס איד טימ ןעדנוברעפ טוטיטסניא-רערהעל ַא

 .לַאּפיצנירּפ רעד זיא ןַאלּפַאק .מ יכדרמ

 ץארג ןאמייה ןופ טעטפיטשענ ,איפלעדאליפ ןופ שזדעלאק ץטארג רעד

 םעד רעטנוא ןאד טייז זיא ןוא ,18995 ןיא ןרָאװעג טנעפעעג זיא (1776--1857)

 רעליש ואוו עלושכַאה עשידיא טרָאס א זיא סע .רעקיּפס .מ ירנעה ל?אּפיסנירּפ

 .יראנימעס רעקרָאי וינ איד ראפ טעטיירעברָאפ ךיוא ןערעוו

 יטעניסניס ןופ שזדעלאק ןָאינוי ורביה ןופ טעטלוקאפ רעגיטציא רעד

 ןוא עיגָאלָאעהט ,סקיטעלימָאה : ןערָאסעּפָארּפ עדנעגלָאפ איד ןופ טהעטשעב

 עטכישעג עשידיא ; רעלהָאק ןַאמפיוק (טנעריזערּפ) ,רוטַארעטיל עשיטסינעלעה

 ; ןַאמסָארג סיאול ,עיגָאגַאדעּפ ןוא סקיהטע ; שטייד דרַאהטָאג ,רוטַארעטיל ןוא !

 -ָאמ (עפליהעג) ,סיזעגעסקע עשילביב ;קרַאמיינ דיװַאד ,עיפָאזָאליפ עשידיא

 -ביב ןופ רערהעל ; רעדנַאלגנע ירנעה ,רוטַארעטיל עשילביב ; רעזייוונעטוב סעז

 .ןרעטשנעגרָאמ ןַאילושד ,ןעכַארּפש עשיטימעס ןוא עשיל

 -יינוי ןיא גנוהיצרע ערעכעה רַאפ ןעטלַאטשנַא עשידיא ןופ עטסגניא איד

 עטדנַאװרעפ ןוא עשיאערבעה רַאפ שדעלַאק עיסּפַארד רעד זיא סטייטס דעט

 סעזָאמ .1907 ןיא ןרָאװעג טרירָאּפרַאקניא זיא רעכלעוו ,טײקמַאזרהעלעג

 ןַא (1905 ןיא ןעטרָאד .שעג ; 1821 ,ַאיפלעדַאליפ ןיא .בעג) ,עיסּפַארד ןרהא

 ,גנומַאטשבַא רעשידנעלָאה ןופ רעמיהטנענייא-ןהַאב-ןעסַארטש ןוא טַאקָאװדַא

 -נירג איד רַאפ רַאלָאד ןָאילימ ַא טנעהָאנ ןופ ןעגעמרעפ ןייז ןעזָאלעגרעביא טָאה

 "ַאפ איד .1909 ןיא ןרָאװעג טנעפעעג זיא רעכלעוו ,שדעלַאק ןעזעיד ןופ גנוד

 ,סעילָאגרַאמ .? סקַאמ ;רעלדַא סורייס טנעדיזערּפ : ןופ טהעטשעב טעטלוק
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 ;ןעשיניבַאר ןופ רעטלַאמ ירנעה ; טנעמטרַאּפעד ןעשילביב ןופ רעהעטשרָאפ
 רעטכיר ; ןעכַארּפׂש עטדנַאוװרעּפ ןופ טנעמטרַאּפרעד ןופ רעדנַאשָאה בָאקיישד

 ץנעדורּפסירוי עשידיא רעביא רערושטקעל רעטפַאהנהָאו ,רעגרעבצלוז רעיימ
 .ןענָאיצוטיטסניא-סגנורעיגער ןוא

 וינ ןופ ףסוי בקעי ונבר תבישי איד זיא טלַאטשנַא טרָאס רעדנַא ץנַאג ַא
 ,ןָארדנע .ש לאומש 'ר ,רעדנירג רעד עכלעוו ןופ ,1901 ןיא טריזינַאגרָא ,קרָאי

 עשידיא עדנעטיידעב עניצנייא איד זיא סע .טנעדיזערּפ רעד רעטציא ךָאנ זיא

 טנרעל ןעמ ואוו ,ןעלוש-ןעכריק עשידיאיטינ ןופ ןַאלּפ םעד ְּךֶאנ עלוש-סנָאיגילער

 ןעמַאזוצ ,ןעלוש עכילטנעפע איד ןופ תוידומל ערעדנַא עלַא ןוא שילגנע ךיוא

 רעטשרע רעד זיא סָאד .,רוטַארעטיל עשיניבַאר ןוא ארמגנ ,ך"נת ,שדוק ןושל טימ

 -ַאקירעמַא עכילדנירג ַא טימ עשיסקָאדָאטרָא-ננערטש א ןעדניברעפ וצ ךוזרעפ
 עכלעוו םינבר עשינַאקירעמַא ןעהיצרע וצ ,ךילנעמ ביוא ןוא ,גנוהיצרע עשינ
 איוו טונ ױזַא טנַארגימיא ןעמורפ ןעגיטייצרַאפ םעד ןעלעטש ןעדעירפוצ ןעלָאז

 עֶלַא ןיא תובישי ערעדנַא ָאד ןענייז סע .ןעסקַאוװעגפיוא ָאד זיא סָאװ רוד םעד

 -עדָאמ ןענייז ייז ןופ עטסיימ איד רעבָא ,סטייטס דעטיינוי ןופ טדעטש עסיורג

 לעיציפַא טרעוו סע ואוו ,רעדנעל עשיװַאלס איד ןופ תובישי איד ךָאנ טריל

 -פעשעב ןעמ ןוא ,םיקסוּפו ס"ש איוו דנַאטשנעגעג רעדנַא ןייק טנרעלעג טינ

 ערעדנַא ןיא .טינ רָאנ רעדָא דייה-רעליטש ןעידוטש עכילטלעוו טימ ךיז טניט

 ןענייז ,קרָאי וינ ןופ ןנחלא קחצי 'ר תבישי איד איוו ױזַא ,תובישי עגעיה

 רעבָא ,גנודליב עכילטלעוו ןופ ןעטסנוג וצ תוחנה עסיוועג ןרָאװעגנ טכַאמעג

 וצ שנואוו םעד טינ רָאג ךילניײשרהַאו טָאה ןעמ ןֹוא ךוזרעפ םעד טינ טכַאמ ןעמ

 -עמַא עטוג ַא טימ םידימלת איד ןעגרָאזרעפ וצ ןוא םעטסיפ איד ןערינָאמרַאה

 .גנוהיצרע עשינַאקיר

 איד ןוא ,רדח רעד ,ןעלוש-רַאטנעמעלע עשידיא ןופ םרָאפ עלעניגירַא איד

 ןעדיא איד ןעשיווצ ָאד ךיז ןעניפעג ,הרות דומלת עש'להק בלַאה רעדָא עש'להק

 םעד ןופ ,ןעטייקגיטרַאנעדעישרעּפ ערעייז עלַא ןיא רעדנעל עשיװַאלס איד ןופ

 יעלענָאיצידַארט ףיוא טשטייטרעפ טרעוו סעלא ואוו רדח ןעשיסור ןעשידָאמטלַא

 ;לייהט םוצ רונ טהעטשרעפ דימלת רענערָאבעג רעגעיה רעד סָאװ שידיא

 -ַָאמ םעד ןוא ,שילננע ןיא טנרעל ןעמ ואוו ץַאלּפ ןעטריזינַאקירעמַא םעד זיב

 רעכיב-טסקעט ןיא תירבעב תירבע טנרעל ןעמ ואוו ןקותמ רדח ןעשיסור םענרעד

 -ַאנ זיא סע .קעווצ ןעזעיד רַאפ ןרָאװענ טניטרעפרעפ לעיצעּפש ןענייז סָאװ

 דומלת יקיזחמ יד ,קרָאי וינ ןופ הרות דומלת עטסערנ ןוא עטסעטלע יד זַא ךילריט

 ןוא טנעדיזערּפ זיא סּפיליפ .ה סעזָאמ עכלעוו ןופ ,ייוודאָארב טסיא ןופ הרות

 -רעטסומ ַא סלַא ןערעוו טעטכַארטעב לָאז ,לַאּפיצנירּפ רעד ןַאלּפַאק .א לארשי 'ר

 תורות דומלת גיצרעיפ ןופ טנעהָאנ ָאד ןענייז סע .טרָאס רהיא ןופ טלַאטשנַא
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 איד רעבָא ןעלוש טימ ןעדנוברעפ ןענייז ייז ןופ עכנַאמ ,ןיילא קרָאי וינ ןיא

 ןוא ,ןעדייבעג ענעגייא טימ ןענָאיצוטיטסניא ערעדנוזעב ןענייז ייז ןופ עטסיימ

 (ןילקורב) רעליווזנָארב איד ןוא הרות דומלת ןוָאטיּפָא איד איו ייז ןופ עגינייא

 -ַאמ עטוג איד ןעזייוו עכלעוו ןעמהַאננייא טימ ןעטלַאטשנַא עגיטכערּפ ןענייז

 -הֶָאצ וצ טייקגיליוו רעייז ןוא ,ןעדיא עטרעדנַאװעגנייא איד ןופ עגַאל עלעירעט

 .גנוהיצרע עשידיא רַאפ ןעל

 ןַארַאפ זיא סע ואוו טדָאטש עדעי ןיא תורות דומלת עסיורג ָאד ןענייז סע

 ערעדנַא עטסיימ איד ןיא איוו ױזַא ןוא ,גנורעקלעפעב עשידיא עדנעטיידעב ַא

 ערעדנַא ןוא איפלעדַאליפ ,ָאנַאקיש ןופ עגַאל איד ךיוא םעד ןיא זיא ןעטכיזניה

 ערענעלק איד ןיא .קרָאי וינ ןיא איוו ױזַא רהעפעגנוא ןעטקנוּפ-?עטימ עסיורג

 טרעוו סע איוו םעדכָאנ ךיילג הרות דומלת א טעדנירגעג רעטציא טרעוו טדעטש

 רעכלעוו ,רערהעל-טַאװירּפ רעד ןוא ,סנעשיינערגנָאק רעדָא לוש ַא טרילבַאטע

 זיא סע .עדייב רַאפ רעהירפ טמוק ,להומ רעדָא ןזח ןוא טחוש רעד ךיוא טפָא זיא

 עטלַא איד ןיא הרות דומלת איד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעגיטכיוו ןייא ָאד רעבָא

 .ַאקירעמַא ןיא ָאד טלַאטשנַא עבלעז איד ןוא ,דנַאלסור ןיא סרעדנָאזעב ,טלעוו

 -נעלע רַאפ ,רעדניק עמערָא ץנַאנ רַאפ סנעטסיימ הרות דומלת איד זיא ןעטרָאד

 ,רערהעל-טַאוירּפ עטוג ןעגעירק וצ רערעווש זיא סע ואוו ָאד .וו .ז .א םימותי עד

 ןעק ןעמ סָאװ טייצ איד ואוו ןוא גנוניולעב עכיוה ךילמעיצ ַא ןרעדָאפ ייז ואוו

 -רָאפ לוש עטריזינַאנרָא איד טרעוו ,טקניירשעב זיא שידיא ןענרעל רַאפ ןעבענ

 רכש ןעלהָאצ וצ טיירעב ןוא גיהעפ ןענייז עכלעוו ןרעטלע ייב וליפא ןעניוצעג

 ןעלוש עגיצנייא ןופ ןעטלַאהעגסיוא ןערעוו עכלעוו תורות דומלת עכנַאמ .דומל

 -נהע רַאגָאז ןענייז ,טדעטש ערענעלק ןיא סרעדנָאזעב ,רעדעילגטימ ערעייז רַאפ

 ןיא טעמב ךיז ןעניפענ סָאװ ןעלוש-סגַאטנָאז רעדָא ןעלוש-תבש איד וצ ךיל

 -ניק עש'תיבה ?עב ףיוא רונ טקניירשעב ןענייז ןוא ,לעּפמעט-םרָאפער ןעדעי

 איד ןיא ןענייז ךַאלדיימ רַאפ ןעלוש עשיאערבעה רעדָא ןעלוש-סקלָאפ .רעד

 ןוא קרָאי וינ ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג טייצ עטצעל

 .טדעטש ערעדנַא ןיא ךיוא

 ןעלייהט עטסיימ איד ןיא ןוא טדָאטש עסיורג עדעי ןיא ָאד ךיוא ןענייז סע

 עבַאגפיוא-טּפיוה רעייז סָאװ ןעטלַאטשנַא-סגנוהיצרע טדעטש עסיורג ץנַאג ןופ

 -סומ איד .טנַארגימיא םעד ןופ גנוריזינַאקירעמַא איד ןערעטכיילרעפ וצ זיא

 -ירפ) "סנעײללַא לענָאשייקוידע" רעד זיא טרָאס ןעזעיד ןופ ןָאיצוטיטסניא-רעט

 םעד ןעגָארט ייז ןופ עכנַאמ .קרָאי וינ ןופ ("טוטיטסניא ורביה" רעד ועה

 טלַאטשנַא איד איו ױזַא ,ערעדנַא ןוא ?יטעייסָאס לענָאשייקוידע" ןעמָאנ

 -יא ,דלעיפגנירּפס ןיא .בענ) ,דלַאװנעזָאר סוילושד עכלעוו ןופ ָאגַאקיש ןופ

 ןעמָאנ ןעטלַא םעד רָאפ ןעהיצ ,רעציטש טּפיױה רעד זיא ,(1862 ,זיִאניל

 טרעדנעעג ?עיפ ךיז ןעבָאה ןעטלַאטשנַא סָאלק עזעיד ?.טוטיטסניא ורביה"
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 ןענייז סָאװ איד ןוא ,רהָאי ןהעצפופ רעדָא ןהעצ עטצעל איד ןופ ףיולרעפ ןיא

 סָאװ איד איוו סרעדנַא ץנַאנ ןענייז טייצ עטצעל איד ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 טעוװ רענעמוקעג-יינ רעד סָאד טכרופ איד .עדָאירעּפ ערעהירפ איד ןופ ןעמַאטש

 ןוא ;ןעדנואוושרעפ ןעצנַאג ןיא זיא גונעג לענש ןערעוו טריזינַאקירעמַא טינ

 -ַאקירעמַא ןופ טײברַא איד ןעמונעגרעביא ןיילא טדעטש איד ןעבָאה םעדרעסיוא

 םוצ איוו ,הקדצ טַאוירּפ ןופ ןערעוו ןָאהטעג רעהירפ טגעלפ סָאװ גנוריזינ

 -רע רַאפ ןעסַאלקינָאט רַאנָאז רעדָא ןעסַאלקדדנעבַא ןעטלַאהוצסיוא ,לעיּפשיײיב

 ןופ גנוגניירטשנָא איד .שילגנע ןענרעל ןעליוו עכלעוו ןעטנַארגימיא ענעסקַאװ

 ןוא ,גנוהיצרע עשידיא ןופ ננוטכיר רעד ןיא רהעמ רעטציא זיא עטייל טַאווירּפ

 ורביה איד ןופ עכנַאמ .ןעטייקגיטעהט עזעינילער-בלַאה רעדָא עזעיגילער ןופ

 ןעטלַאהעגסיױא ןערעוו סָאװ איד ןוא ערעגניא איד סרעדנָאזעב ,סטוטיטסניא

 -נוברעפ טּפָא ןענייז ןוא תורות דומלת טעמכ ןענייז ,ןיילַא ןעטנַארגימיא איד ןופ

 ןיא ןוא טנענימָארּפ ייז ןיא זיא טנעמעלע רעזעינילער רעד ;לוש ַא טימ ןעד

 .רעצעלּפ עטסניטכיוו איד רעניבַאר ןעמהענרעפ ייז ןופ ענינייא

 -עג ,ןעטלַאטשנַא-סגנוהיצרע עניטרַאסיורגנ ןופ סַאלק ַא ָאד ךיוא זיא סע

 -טנע עשינכעט איד רַאפ ,ןעּפָארטנַאליפ עשידיא ןופ טרעכיירעב ןוא טעדנירג

 ןיא עזעיד ןופ עטסגניטכיוו איד .ןעטנַארגימיא עשידיא עגנוי איד ןופ גנולקיוו

 רעשינכעט רעשידיא רעד ,לוש-ברעוועג שריה עד ןָארַאב איד : ןענייז קרָאי וינ

 .ןעכדעמ רַאפ לוש עשינכעט עשידיא איד ןוא (1883 טריזינַאנרָא) ,טוטיטסניא

 -יטלַאב ,(1887 טרירָאּפרָאקניא) ,"לוקס גניניירט" עשידיא רהיא טָאה ָאנַאקיש

 -עירטסודניא עשידיא רהיא ןָאטסָאב ; (1900) זיוה סעשיאעבַאקַאמ רהיא רָאמ

 -ניא עסיורנ ַא טָאה סיאול .טס ןופ סנַאיללַא עשידיא איד ןוא ,(1889) עלוש

 ;ךַאלגניא רַאפ עלוש עלעירטסודניא ןַא טָאה יטעניסניס ; עלוש עלעירטסוד

 עלעירטסודניא ןַא ןוא לוש-רעקרעװדנַאה תירב ינב ַא טָאה ַאיפלעדַאליפ ןוא

 ןוא רענעמ עגנוי עשידיא ןופ ןענייארעפ איד .ןעכדעמ עשידיא רַאפ םייה

 -ערהעמ ןיא טרָאס ןעזעיד ןופ ןענייארעפ ערעדנַא ןוא ןעיורפ עגנוי עשידיא ןופ

 .וו .ז .א עשינכעט ,עזעיגילער ,ןעסַאלק ענעדעישרעפ סיוא ןעטלַאה טדעטש ער

 רעטייברַא רַאפ ןוא ענעמוקעגייינ רַאפ גנוהיצרע ןופ ןעטייהנענעלעג ןעביג ןוא

 -סגנוהיצרע עכילטנעפע עכילנרעוועג ןופ ךיורבעג םעד ןעכַאמ טינ ןענעק עכלעוו

 .ןעטלַאטשנַא

 -ענ ןעבָאה עכלעוו ןענינייארעפ וצ ןוא ןעריזינַאגרָא וצ ןעגנוגניירטשנא איד

 ךיוא ןעבָאה ,עטימָאק עשידיא-שינַאקירעמַא איד ןופ גנודנירג איד וצ טרהיפ

 איד .םינימ ענעדעישרעפ ןופ ןענָאיצַארעדעּפ ערעדנַא ענינייא טריצודָארּפ



 297 ןענייארעפ ןוא ןענָאיצַארעדעּפ

 רענַאיצילַאג ןופ דנַאברעפ רעד זיא ייז ןופ עטסדנעטיידעב איד ןוא עטסעטלע

 טלַאה ןוא טעדנירגעג טָאה רעכלעוו ,(1904 טריזינַאגרָא) ןעדיא רעניווָאקוב ןוא

 עטצעל איד ןיא ךיוא ןענייז סע .קרָאי וינ ןופ ?ַאטיּפסָאה הירומ רה םעד סיוא

 רענייא ךָאנ ןוא ,ןעדיא עשינעמור ןופ דנַאברעפ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןערהָאי

 -ערטייב ןופ ןָאיצַארעדעּפ ַא ךיוא טָאה קרָאי וינ .ןעדיא עשיליוּפ-שיסור ןופ

 -ַאנגרֶא עשיריא ןופ ןָאיצַארעדעפ ַא ןוא ןעטלַאטשנַא-עדניימענ עשידיא וצ רעג

 .1906 ןיא טעדנירגעג ייז ןופ עדייב ,ןענָאיצַאזינ
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 .עדענעק ןופ ןעדיא איד

 ,טרַאה ןרהא -- יוועל עד עילַאװעש ןופ גנומַאטשּפָא עשידיא איד ןופ עדנעגעל איד
 -- רעיקנַאב רעשיזיוצנַארפ רעד ,סידַארג םהרבא ןוא ,רעסימָאקל רעשילגנע רע
 איד -- ןעשייגערגנַאק עטשרע רהיא -- לָאערטנָאמ ןופ ןעדיא עטשרע איד
 -רע טרָאד זיא רעכלעוו דיא ןעטשרע םעד ,טרַאה לאקזחי ןופ ןעטייקגיריווש
 ןעדיא -- 1859 ןיא גנולעטשכיולג עבילדנע --- רעכַאמ-ץעזעג סלַא ןרָאװעג טלהעוו
 -- ןָאיללעבער ס'ָאניּפַאּפ ןעגעג גנורעיגער רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןעפּכמעק

 -ערגנָאק איד -- טייקגיטעהט ןופ רעדלעפ ענעדעישרעפ ףיוא ןעדיא עטנענימַארּפ
 שיטירב ,ַאירָאטקיוװ ןיא לוש עטשרע איד -- ָאטנַארַאט -- םימשה רעש ןעשייג
 -ורגַא -- תולהק ערעדנַא -- געּפיניוװ ןוא ןַאטלימַאה -- 1869 ןיא ,ַאיבָאלָאק
 .ןעגנוטייצ עשידיא -- סעינָאלָאק עלערוטלוק

 וצ זיב טכיירנרעד עדענעק ןופ ןעדיא ןופ עטכישעג איד ןופ גנַאפנָא רעד

 זיוה סָאד ןופ רעדנירג רעד זַא ןָאיצידַארט ַא ָאד זיא סע .ןעדנענעל עטלַא

 רעד ,יוועל עד ירנעה טמַאטשעג ןעבָאה סע עכלעוו ןופ (סיוועל) ,יוועל ןופ

 עסיוועגנ ַא עדענעק ןופ גינעק-עציוו ןעווענ זיא רעכלעוו ,רידַאטנַאװ ןופ גָאצרעה

 ,יוועל עד (רעטיר) עילַאוװעש בורק רעטמהירעב רהעמ ןייז ןוא ,1626 ךָאנ טייצ

 -נַארפ איד ןופ רערידנַאמָאק סלַא רעגנלָאפכָאנ ס'םַאקטנָאמ ןעוועג זיא רעכלעוו

 לַאשרַאמ א ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןוא ,(1789) עדענעק ןיא ןעעמרַא עשיזיוצ

 ןופ ןיזָאק א ןעוועג זיא ןוא בקעי ןב יול ןופ טמַאטשעג טָאה ,ךיירקנַארפ ןופ

 (* תרצנ ןופ םירמ

 ךיז ןעננַאפ עדענעק ןופ ןעדיא איד ןעגעוו ןעטכירעב ערעכיז עטשרע איד

 עטצעל רעייז טרהיפעג ןעבָאה ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןעוו ןעטייצ איד ןיא ןָא

 ךרָאנ ןופ טייז ןופצ ןיא עינָאלַאק עניזעיר איד ןופ ץיזעב םעד רעביא המחלמ

 רעדָא רעסימָאק ַא ןעוועג זיא ,(1724 ,ןָאדנָאל ןיא .בעג) ,טרַאה ןרהא .ַאקירעמַא

 זיא עכלעוו טסרעהמַא לַארענעג ןופ עעמרַא איד ןיא רעטמַאעב-טנַאיװָארּפ

 ערעדנַא רַאֿפ .87 עטייז "סנעשייקילבַאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטרעיפ ןיא ,רעלהָאק העז (*

 ?עקיטרַא םעד ןוא 117--20 ןעטייז דנַאב ןעטשרע םעד העז לעטיּפַאק ןעזעיד ןופ ןעלעווק

 .עידעּפָאלקיצנע עשידיא איד ןיא "עדענעק"
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 עעמרַא ענעי ןיא ךיז ןעבָאה סע .טייז םורד ןופ עדענעק ןיא ןעמוקעגניירא
 לאיננח ,ַאװַָאדרָאק עד לאונמע : ןערעיציפָא עשידיא יירד ְּךֶאנ ןענופעג ךיוא

 -מָאק איד וצ טרעהעג רעטעּפש טָאה טרַאה .ַאדנַארימ קַאזייא ןוא איסראג

 זיא המחלמ איד ןעוו ןוא ,סרעוויר ירהט ןיא דנָאמידלַאה לַארענעג ןופ ָאדנַאמ

 ַא ןרָאװעג זיא ןוא טדָאטש רענעי ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה עדנע וצ ןעוועג

 : .רעציזעב-סטוג

 טייז ןערעדנַא ןופ ןעדיא ןייק ןעוועג טינ ךילדנעטשרעפ-טסבלעז ןענייז סע
 ענייק ןעזָאלעגניירא טינ טייצ רענעי ןיא טָאה ךיירקנַארפ לייוו ,המחלמ רעד ןופ !

 ןיא ןעטַאדלָאס עשידיא ענייק ןוא סעינָאלַָאק ערהיא ןיא רענהָאװנייא עשידיא

 ,(1780 .שעג) סידארג םהרבא ,דיא ַא ןעוועג סע זיא ךָאד .ןעעמרַא ערהיא

 -עג זיא סָאװ טפעשעגיקנַאב ןעשיזיוצנַארפ ןעסיורג םעד ןופ רעהעטשרָאפ רעד
 ,ָאדרָאב ןיא טריזילַארוטַאנ) סידַארג דוד רעטָאפ ןייז ןופ ןרָאװענ טעדנירג

 סָאד ךיירקנַארפ ןופ גינעק םעד ןעבעגעג טָאה רעכלעוו ,(1791 .שענע ;1

 טרהיפעג זיא דנַאלגנע טימ געירק רעכיירגלָאפרע-טינ רעד עכלעוו טימ דלעג

 ,ןייארעפ-עדענעק םעד ,1748 ןיא ,טעדנירגעג טָאה סידַארג םהרבא .ןרָאװעג

 ,גנורעיגער עשיזיוצנַארפ איד ןופ ץוש םעד רעטנוא ןָאיצַאזינַאנרָא-סלעדנַאה ַא

 ןעבָאה עילימַאפ ןייז ןוא רע .קעביווק ןיא ןעניזַאגַאמ טיובעגפיוא טָאה ןוא

 רע ןוא ,סעינָאלַָאק עשיזיוצנַארפ איד ןיא ןעינעליווירּפ ערעדנוזעב ןעגעירקעג
 סָאד רעבָא .,1779 ןיא קיניטרַאמ ןיא עטכער-רעגריב עלופ ןענעירקעג טָאה

 עדנע םֵא זיא "טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצטכַא ןופ סדלישהטָאר" איד ןופ זיוה

 ,קיניטרַאמ ןיא ןוא ָאננימָאד ָאטנַאס ןיא תודירמ איד ךרוד ןרָאװעג טריניאור
 םייה רעד ןיא ןרָאװעג טכַאזרוארעפ ןענייז סָאװ ןעטסולרעפ איד טימ ןעמַאזוצ

 "...דיא רעשינַאקירעמַא רעד" ,ףלָאװ העז) .ןָאיצולָאװער עשיזיוצנַארפ איד ךרוד

 (.470--82 ןעטייז

 םורַא) ,עדענעק ןעמונעגנייא טָאה דנַאלגנע ןעוו טייצ רעד ןיא רהעפעגנוא

 ןענייז ייז ןעשיווצ ,לָאערטנָאמ ןיא טצעזעב ןעדיא ערערהעמ ךיז ןעבָאה 0

 ,סבָאקיישד לעוימעס ,ָאקסערָאמ ?אירוא ,(1784 .בעג) דיווייד סורַאזַאל ןעוועג

 בָאקיישד ,סייה ורדנע ,סקנַארפ םהרבא ,ַאקעסנָאפ ַאד ץעדנַאנרעפ ,יַאוויל ןָאמייס

 -ַאל .האדושד הירוא ןוא סנָאמָאלַאס יַאוויִל ,ַאנָאדניב ףעסָאשד ,ַארערָאמ עד

 טנַאקעב ןעוועג זיא ןוא רעמיהטנעגייא-דנַאל רעסיורג ַא ןעוועג זיא דיווייד סורַאז

 -יפִא ןעוועג ןענייז ערעדנַא איד ןופ ענינייא .רעוהט-ללכ ןוא הקדצ לעב סלַא

 עגיטכיוו ןעוועג ייז ןעשיווצ ךיוא ןענייז סע ; עעמרַא עשילגנע איד ןיא ןערעיצ
 איד ןיא לעדנַאה ןופ גנולקיווטנע איד וצ ןעגָארטעגייב ןעבָאה עכלעוו םירחוס

 ןעדיא ערעדנַא ןעמוקעגוצ ןענייז סע איוו םעדכָאנ .עינָאלָאק ענענואוועגדיינ
 עכלעוו לארשי תיראש ןעשייגערגנָאק איד ןרָאװעג טריזינַאגרָא 1708 ןיא זיא

 .עדענעק ןיא עדניימעג עשידיא עגיצנייא איד ןעוועג רהֶאי טרעדנוה טעמכ זיא



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 200

 ןיא ןענַאטשעג ןענייז ייז ןוא םידרפס ןעוועג ןענייז רעדעילגטימ עטסיימ איד

 עכלעוו ,ןָאדנָאל ןופ ןעדיא עשיזענוטרָאּפ-שינַאּפש איד טימ גנודניברעפ עמיטניא

 ןיא .הלהק עטעדנירגעג-יינ איד רַאפ הרות ירפס ייווצ טריטנעזערּפ ייז ןעבָאה

 ןיא רעבָא ; טירטס סמיישד .טס ףיוא לָאה ַא ןיא טנעװַאדעג ייז ןעבָאה גנַאפנָא

 סַאג עזעיד ןופ עקע רעד ףיוא ?וש עטשרע איד ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא 7

 טָאה סָאװ ץַאלּפ ַא ףיוא ,זיוה-סטכירעג עניטציא סָאד ןעבענ ,םַאד רטָאנ ןוא

 רעטנַאמרעד-ךעביוא רעד ,רעדנירג רהיא .עילימַאפ דיווייד איד וצ טרעהעג

 רעד ןעוועג זיא ןוא רעהירפ רהָאי ַא טימ ןעברָאטשעג זיא דיווייד סורַאזַאל

 ןרָאװעג טפיוקעג זיא סָאוװ םלוע תיב םעד ףיוא ןערעוו וצ טגידרעעב רעטשרע

 ןופ רענייא ןעוועג זיא ,(1764--1894) דיווייד דיווייד ,ןהָאז ןייז .1779 ןיא

 .1808 ןיא לָאערטנָאמ ןופ קנַאב איד ןופ רעדנירג איד

 איד ןופ רעכילטסיינ רעטשרע רעד זיא ןהכ ?לאפר בקעי רעניבַאר רעד

 ןעטרָאד זיא רע .סָאװטע ןעסייוו רימ ןעמעוו ןעגעוו לָאערטנָאמ ןופ עדניימעג

 -יפ ךָאנ קעװַא זיא רע ןעוו ,1789 זיב ןעבעילברעפ זיא ןוא 1778 ןיא ןעמוקעג

 רעד ,לארשי הוקמ ןעשיינערגנָאק איד ןופ רעניבַאר רעד ןערעוו וצ ,ַאיפלעדַאל

 זיא 1775 ןיא לַאערטנָאמ ןופ ןעשייגערגנָאק איד ןופ סנרּפ רעדָא טנעדיזערּפ

 איד ןופ דעילנטימ ַא ,סקנַארפ (ירובסילַאס רעדָא) ייבסלייס בָאקיישד ןעוועג

 ןיא עלָאר עגיטכיוו ַא טלעיּפשעג ןעבָאה ןעגייווצ ערעדנַא ערהיא סָאװ עילימַאפ

 (1791--1797) סקנַארפ םהרבא .ןָאיצולָאװער יד ןופ טייצ רעד ןיא ַאיפלעדַאליפ

 ,רענַאקירעמַא איד ןופ ףירגנַא םעד ןעגָאלשקירוצ רעדנעלגנע איד ןעפלָאהעג טָאה

 להעפעב םעד ןענעירקענ טָאה ,סנָאמָאלַאס יַאוװיל ,ןהָאז-רענעיווש ןייז ןוא

 ןיירַא זיא סָאװ עעמרַא איד ןופ ירעמָאגטנָאמ לַארענעג ןעשינַאקירעמַא םעד ןופ

 רעלעטיּפסָאה איד רַאפ גיטיינ זיא סָאװ סעֶלַא ןעלעטשוצ לָאז רע ,עדענעק ןיא

 -טנָאמ לַארענעג ןופ טיוט םעד ךָאנ רעבָא .ןעטַאדלָאס עשינַאקירעמַא איד ןופ

 ,סנָאמָאלַאס יַאויִל טָאה ,עעמרַא ןייז ןופ גנוטערטקירוצ איד ןוא ירעמָאנ

 -ענ טָאה רע סָאװ סעלַא רַאפ טלהָאצעב ןענעירקעג טינ לָאמנייק טָאה רע שטָאח

 רעדנעלגנע איד ןופ סעכ םעד ךיז ףיוא ןעניוצעגוצ ,רענַאקירעמַא איד טרעפיל

 -יטלָאװער איד טימ ןעטלַאהעג טָאה רע זַא טגיטכעדרעפ זיא סָאװ רענייא סלַא

 -ענסױרַא עילימַאפ ןייז ןוא םהיא טָאה ןיִאגרוב לַארענעג .סעינָאלַָאק עדנער

 .ןעמוק וצ קירוצ טביולרע ייז ןעמ טָאה רעטעּפש רעבָא ,לָאערטנָאמ ןופ ןעבעירט

 -ימָאק ןופ ןהיז רעיפ איד ןופ רענייא ,טרַאה ?לעיקעזע זיא 1807 ןיא

 איד ןיא סרעוויר ירהט ןעטערטרעפ וצ ןרָאװעגנ טלהעוורע ,טראה ןרהא ירעס

 ןערעוו ןערָאװשעגניײא טלָאװעג טינ טָאה רע .(גנובעגצעזעג) רושטיילסישדעל
 רעבָא ,"טסירק ַא ןופ ןעביולג ןעיירט םעד ףיוא" ,םרָאפ עכילנהעוועג איד ןיא

 -קעדעגוצ ַא טימ ןוא ,שמוח ַא ףיוא ,נהנמ ןעשידיא םעד ךָאנ ןערָאװשעגנ טָאה רע
 ,ןָאיציזָאּפָא ןופ םרוטש ַא ןעביוהעגנפיוא םהיא ןעגענ ךיילג ךיז טָאה סע .ּפָאק ןעט
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 -עלָאטניא רעדָא לייהטרוארָאפ ןעזעיגילער ןופ ױזַא טינ טמַאטשעג טָאה סָאװ

 -עג וצ טייהנעגעלעג ַא ןהעזעג ןעבָאה רענגענ עשיטילָאּפ ענייז לייוו רונ ,ץנַאר

 ַא ְךֶאנ .ןערעוו ןעסָאלשעגסיױא לָאז רע ביוא יײטרַאּפ רעייז רַאפ ץיז ַא ןעניוו
 ןעסָאלשעגסיוא רע זיא סעצָארּפ ַא ןופ טעטילַאמרָאפ איד ןוא ןָאיסוקסיד עגיציה

 זיא טלהעוורע-רעדעיוו םהיא ןעבָאה ןעטנעוטיטסנָאק ענייז ןעוו ןוא ,ןרָאװעג

 -עק ןעדיא זַא ץעזעג ןעלעיצעּפש ַא ןעמהענוצנָא גַאלשרָאפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג

 טקנוּפ ןעזעיד ןענעוו לָאז סע ,רעדעילגטימ סלַא ןערעוו טלהעוורע טינ ןענ

 טָאה ,גיערק ןהַאשד רעס ,רָאנרעװַאג רעד רעבָא .לעפייווצ ןייק רהעמ ןייז טינ

 -עוו ןעמונעגנָא טנעקעג טָאה גַאלשרָאפ רעד רעדייא רעמַאק איד טזעלעגפיוא

 ןעדיא סָאװ עטיב יד טימ טמיטשעג טָאה רעכלעוו גַאלשרָאפ ַא איוו םעדכָאנ .ןער

 טגיטעטשעב זיא ןוא ,1829 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןעבעגעגניירא ןעבָאה

 טָאה רעכלעוֶו ,1831 רַאונַאי ןיא ןָאיצַאמַאלקָארּפ עכילגינעק ַא ךרוד ןרָאװעג

 ,ןעטרובעג ןופ גנונכייצרעפ ענעגייא ןַא ןעטלַאה וצ ןעדיא איד טריזירָאהטיױא

 ַא טכַאמעג ןוא טגיהטומרע טלהיפעג ךיז ייז ןעבָאה ,עלעפ-ןעטיוט ןוא תונותח

 .עטכער עכילרעגריב ערעייז ןופ גנונעקרענַא איד ןעגעירק וצ ךוזרעפ םעיינ

 איו עטכער עשיטילָאּפ עבלעז איד ןעדיא ןעבעג וצ גַאלשרָאפ רעיינ ַא ןעוו

 ,18281 ןיא ילבמעסַא עוויטַאלזינעל איד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגרַאפ זיא ןעטסירק

 ןרעמַאק עדייב ןעגנַאגעגכרוד ?ענש ןיא רע .ןעגענַאד ןעוועג טינ רענייק זיא

 איד .1899 ינוי ןעטפניפ םעד גנומיטשוצ עכילגינעק איד ןענעירקעג טָאה ןוא

 לעטרעיפ ַא רהעפעגנוא ןרָאװעג טריּפיצנַאמע טימרעד ןענייז עדענעק ןופ ןעדיא

 ןַאהטַאנ .רמ .דנַאלגנע ןיא ןעסָאנעג-סנעביולג ערעייז איוו רעהירפ טרעדנוהרהָאי

 -עק ןופ דעילנטימ רעשידיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ַאיבמָאלָאק שיטירב ןופ

 .טנעמַאילרַאּפ רעדענ

 איד ןופ עטייז רעד ףיוא ןענָאלשעג ךיז ןעבָאה ןעדיא להָאצ עשביה ַא

 -לעװו דנאטשפיוא םעד ןופ ןעטייצ עשימריטש איד ןיא רעגריב עשיטירב עיירט

 ייוצ .1827--88 ןיא ערעדנַא ןוא ָאניּפַאּפ ןופ ןרָאװעג טרהיפעגנָא זיא רעכ

 -ַאק ןעגנולײהטבַא טרידנַאמָאק ןעבָאה עילימַאפ דיווייד איד ןופ רעדעילנטימ

 ךיז ןעבָאה ןוא ,לרַאש .טס ייב טכַאלש איד ןיא ?ערעהטעוו רעטנוא עירעלַאװ

 פיליפ ןרהא .שַאטסייא .טס ןופ טכַאלש איד ןיא טנעכייצעגסיוא רעטעּפש

 ןייז ןעבעגענפיוא גילייווטייצ טָאה ,ירעסימָאק םעד ןופ לעקינייא ןַא ,טרַאה

 ןופ עציּפש רעד ןַא געירק ןיא קעװַא זיא ןוא ,טַאקָאװדַא סלַא קיטקַארּפ עסיורג

 ףעסָאשד ירנעה בָאקיישד .טריזינַאנרָא טָאה רע עכלעוו ץילימ גנולײהטבַא ןַא

 ייב ןוא עילעשיר ייב עעמרַא רעד ןיא ןעוועג ןענייז יסעשד רעדורב ןייז ןוא

 -רעפ ףיוא טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבָאה ןעדיא עשידענעק עכילטע .ילבמַאש

 ןרהא .רד .טרעדנוהרהָאי ןעטצעל ןופ טפלעה ןעטשרע ןיא םינפוא ענעדעיש

 לעקינייא ןַא (1882 ןעטרָאד .שעג ; 1812 לָאערטנָאמ ןיא .בעג) ,דיווייד טרַאה
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 -ירעמ ןופ רָאסעּפָארּפ-טּפיױה רעדָא ןעיד רעד ןעוועג זיא ,דיווייד סורַאזַאל ןופ

 רעד ןעוועג זיא ןימעשדנעב לעוימעס ; שדעלַאק ס'ּפָאשיב ןופ טעטלוקַאפ ןעשיניצ

 ,לָאערטנָאמ ןופ הטַאר-טדָאטש ןיא ןרָאװעג טלהעוורע זיא רעכלעוו דיא רעטשרע
 ,ֿפָאערטנָאמ ןיא .שעג ; 1817 ,עדענעק ,עיהטרעב ןיא .בעג) ףעסָאשד יסעשד

 טָאה ,טלעוו-סטפעשעג איד ןיא ןעטסריפ ןופ עילימַאפ ַא ןופ רענייא 4

 ןוא ןעּפרעװטנַא ןעשיווצ ןעפיש ןופ עיניל עטקעריד עטשרע איד טעדנירגעג

 עטצעל איד ןיא לוסנָאק רעשינלעב סלַא ןרָאװעג טנענרע זיא ןוא ,לָאערטנָאמ

 -ייא עטשרע איד טימ ןעדנוברעפ ןעוועג זיא בָאקיישד רעדורב ןייז .טדָאטש

 ,םושרג ,רעדורב רעדנַא ןַא ןוא ,עדענעק ןופ ןעיניל ףַארגעלעט ןוא ןהַאבנעז

 ס'ניווק" ַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו טַאקָאװדַא רעשידיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 ,לוש ןיא עטמַאעב ןעוועג ןענייז רענעמ עזעיד עלַא .עדענעק ןיא ?לעסנוָאק

 ,ןָאדנָאל ןיא .בענ) ַאלָאס עד םהרבא 'ר ,רעניבַאר רהיא ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןעכַארּפש עשידיא ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוועג זיא ,(1882 ,קרָאי וינ ןיא .שעג ; 98

 .טעטיזרעווינוא לינקעמ איד ןיא רוטַארעטיל ןוא

 איד ןעוו סיזירק ַא טכַאמעגנכרוד טָאה לארשי תיראש ןעשייגערגנָאק איד

 ןעכלעוו ףיוא ץַאלּפ רעד לייוו ןערעוו ןעפרָאװעגּפָארַא טזומעג טָאה לוש עטְלַא

 ךֶאנ דיווייד דיווייד ןופ םישרוי איד וצ ןעלַאפעגקירוצ זיא ןענַאטשעג זיא איז

 איד זיב לָאה ַא ןיא ןענװַאד טזומעג רעדעיוו טָאה ןעמ .1824 ןיא טיוט ןייז

 איז .1828 ןיא ןרָאװעג טהייוועננייא זיא טירטס ל?יוועננעש ףיוא ?וש עיינ

 -קירוצ ךיז טָאה ןהכ יבבַאר טייז רעניבַאר ןעגיסעמלעגער ןייק טַאהעג טינ טָאה

 זיא אזיּפ דיווייד יבבַאר ןעוו ,רעטעּפש רהָאי ניצכעז ןופ טנעהָאנ זיב ,ןעגיוצעג

 -עּפש רהֶאי סקעז ןרָאװעג טנלָאפעגנכָאנ זיא ןוא 1840 ןיא ןרָאװעג טלהעוורע

 טנלָאפעגכָאנ ןיילא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ַאלָאס עד םהרבא יבבַאר ןופ רעט

 ְךֶאנ זיא רעכלעוו ,(1883 .בעג} ַאלָאס עד ַאלָאדלעמ .רד ,ןהָאז ןייז ןופ ןרָאװעג

 "ייא רעניבַאר טימ ,ןעשייגערגנָאק איד ןופ רעניבַאר איד ןופ רענייא רעטציא

 .עפליהעג ןייז סלַא ַאהינעּפ ַאל עד קַאז

 עש'יזנכשא רעדָא עשטייד ןוא עשיליוּפ ןופ ןעשייגערגנָאק עטייווצ ַא

 טָאה איז רעבָא ,1846 ןיא לָאערטנָאמ ןיא ןרָאװענ טריזינַאגרָא זיא ,ןעדיא

 טימ ןרָאװעג טכַאמעג זיא ךוזרעפ רעטייווצ ַא .טייצ עצרוק ַא רונ טריטסיזקע

 איד ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,גלָאפרע רהעמ טימ רעטעּפש רהָאי ףלעווצ

 םהרבא .1828 ןיא ןרָאװעגנ טעדנירנענ זיא עכלעוו םימשה רעש ןעשייגערגנָאק

 איד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז ןַאמרעוװליס לעוימעס ןוא ףרָאדנעלַא .א .מ ,גנונפָאה

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא גנונפָאה לעוימעס .ווער ןוא ,רעדעילגטימ עטסגיטעהט

 ןרָאװעג ןעמונרעפ רעטעּפש טייצ עצרוק ַא זיא סע ץַאלּפ ס'ןעמעוו ,רעניבַאר

 זיא ןעשייגערגנָאק איד ןופ עדייבעג-לוש עטשרע איד .,סַאפ .מ רעניבַאר ןופ

 ןיא .1800 ןיא ןרָאװעג גיטרעפ זיא ןוא ,טירטס ןַאטסנָאק .טס ףיוא ןעוועג
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 .ינעווע ?ינקעמ ףיוא עדייבעג עניטציא רהיא ןיא ןעגיוצעגרעבירא איז זיא 6

 ,ןייטשדלָאג .ש ןוא ץיוװַאמַארבַא ןַאמרעה .רד ,רעניבַאר ייווצ רעטציא טָאה איז

 עשידיא ןופ ןייארעפ רעגניטעהטלהָאװ רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1863 ןיא

 רעשידיא ןוא טוטיטסניא שריה ןָארַאב רעטציא טסייה רעכלעוו) עטייל עגנוי

 ןערהיפ עכלעוו איד ןוא שריה ןָארַאב עכלעוו ךרוד (ןייארעפ-סטייקגיטעהטלהָאװ
 ןָאיצַאזינָאלַאק ןוא גנוהיצרע איד רַאפ לעיפ ןָאהטעג ןעבָאה רענעלּפ ענייז +ףרוד

 עדענעק ןיא ןעמוק וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה עכלעוו ןעטנַארגימיא עשיסור איד ןופ

 ךיז טפיולעב לָאערטנָאמ ןופ גנורעקלעפעב עשידיא עניטציא איד .,1881 ךָאנ

 סָאװ ייווצ איד רעסיוא ןעלוש ןהעצ טָאה איז ןוא ,40,000 רהעפעגנוא ףיוא

 תיב ןעשייגערגנָאק איד טרעוו עזעיד ןופ .ןרָאװעג טנָאמרעד ןעביוא ןענייז

 ןופ ,לארשי תיב איד ;עשינעמור ַא סלַא טנעכייצעב (1888 טעדנירגעג) דוד

 ,לוש בקעי ינב איד ;ס"ש הרבח :טסייה ,בר רעד זיא ןהכ לעשריה 'ר עכלעוו

 -ךיירטסע ןַא ָאד ךיוא זיא סע .עשיסור ַא סנעטסיימ זיא (1889 טעדנירגעג)

 םרָאפער ַא ןוא (ןורשי אשידק הרבח) ,רענַאיצילַאנ ַא ,ןעשייגערגנָאק עשירַאגנוא

 -עג איד ָאד ךיוא ןעטרָאד ןענייז סע .(1882 טעדנירגעג ,לאונמע) ,לעּפמעט

 -לעזעג ןוא עכילרעדעירב ,סגנוהיצרע ,ןעטלַאטשנַא עניטעהטלהָאװ עכילנהעוו

 דומלת ַא ךיוא ךיז טניפעגנ סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןענָאיצַאזינַאגרֶא עכילטפַאש

 ַא ןוא ,קרָאי וינ ןופ ירַאנימעס עשינָאלָאעהט עשידיא איד ןופ גייווצ ַא ,הרות

 ןופ ןוא לָאערטנָאמ ןופ ןעדניימעג עשידיא איד .ךַאלנניא עשידיא ןופ עדַאנירב

 איד ןופ תולהק וצ ךילנהע ןעטכיזניה עלעיפ ןיא ןענייז ןימענלַא ןיא עדענעק

 רָאפ ןעמוק ןעטרָאד איוו ױזַא רעבָא .סָאמ עבלעז איד ןופ סטייטס דעטיינוי

 איד בעילוצ סרעדנָאזעב ןוא ןעטקעס עכילטסירק איד ןעשיווצ ןעטייקניטיירטש

 עכילײטרַאּפ ענעפָא רהעמ ָאד ןעטרָאד זיא ,ענַארפ-סגנוהיצרע עטרעטנָאלּפרעּפ
 ןיא איו ןעבעל ןעכילטנעפע ןיא ןוא עסערּפ איד ןיא ,ןעדיא וצ טפַאשדנייפ

 -ילער ןיא טינ ןעצנַאג ןיא ךיז טשימ גנורעינער איד ואוו ,סטייטס דעטיינוי איד

 .ןעטייהנעגעלעגנַא עזעיג

 ,ָאירעטנָא ,ָאטנַארַאט ןיא טנהָאוװעג ןעדיא גונעג ןיוש ןעבָאה 1849 םורַא

 גינעוו רעבָא .לוש ַא ןעדנירג ןעגעוו ןעקנייד וצ ןעביוהנָא ןעטרָאד לָאז ןעמ זַא

 ןרָאװעג טפיוקענ זיא םלוע תיב א ןעוו ,18252 זיב ןרָאװעג ןָאהטענפיוא זיא

 סיאול ,לעוימעס קרַאמ .ןעשיינערגנָאק ַא טריזינַאנרֶא ךיוא טָאה ןעמ ןוא

 איד ןעפלעה וצ ןעגָארטענייב ?עיפ ןעבָאה רעלימ רעדנַאסקעלַא ןוא לעוימעס

 ןיא ןעסקַאװעג זיא איז .ןעטייקניריוש עטשרע ערהיא ןיא עדניימעג עגנוי

 ןעוועג זיא ןימעשדנעב ,.ד דערפלַא ןעוו טייצ רעד ןיא להָאצ ןיא ןוא טײקרַאטש

 ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ ןערהָאי עטצעל איד ןיא טנעדיזערּפ רהיא

 דנָאמשטיר ףיוא לוש עטשרע איד ןופ ןעהיצוצסיורַא ןרָאװעג גיטיינ זיא סע

 ,ָאטנַארַאט .(1909) טירטס ןָאב ףיוא עדייבעג עסיורג עגיטציא איד ךָאנ טירטס
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 רעטציא טָאה ,1901 ןיא 3,038 ןוא 1891 ןיא ןעדיא 1,425 טַאהעג טָאה עכלעוו

 ןוא סנעשייגערגנָאק ןהעצ רהעפעגנוא טימ ,10,000 רעביא להָאצ עטכער ַא

 .ןענָאיצַאזינַאנרֶא עכילרעדעירב ןוא עגיטעהטלהָאוו עכילטע

 טכַארבעג טָאה 1827 ןיא ַאיבמָאלָאק שיטירב ןיא דלָאנ ןופ גנוקעדטנע איד

 ַאירָאטקיװ ןיא לוש ַא טיובעגפיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא להָאצ עשביה ַא ןיהַא

 -ייא ןוא ,ןָאטלימַאה ןיא לוש ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא 1882 ןיא 1862 ןיא

 ןעוועג ןענייז עכלעוו) געּפיניױו ןופ ןעדיא איד ןעבָאה רעטעּפש רהְאֹי ענינ

 געּפיניו טָאה רעטציא .סנעשייגערגנָאק ייווצ טריזינַאגרָא (1891 ןיא 5

 .דנעזיוט טכַא םורַא ןופ גנורעקלעפעב עשידיא ַא טימ סנעשייגערגנָאק ןעבעיז

 בולק ןעלַארעביל ןעשידיא ַא ןענָאיצַאזינַאנרָא ערעדנַא ןעשיווצ ךיוא טָאה איז

 ןעטערטרעפ רעטציא זיא געּפיניװ דרָאנ .בולק ןעוויטַאװרעסנָאק ןעשידיא ַא ןוא

 םורַא .בעג) ןירג טרַאה .א ןופ ַאבָאטינַאמ ןופ טנעמַאילרַאּפ ןעלעיצניווָארּפ ןיא

 רעד ןוא םימשה רעש ןעשייגערגנָאק איד ןופ ירעטערקעס-ןערהע רעד 95

 .שראל תירב ינב עלַאקָאל איד ןופ טנעדיזערּפ

 -נאווצ-ןוא-ףניפ איוו רהעמ ןיא תולהק עשידיא ןַארַאפ רעטציא ןענייז סע

 70,000 םורַא זיא ןעדיא להָאצ איד ןוא ,עדענעק ןיא רעצעלּפ ערעדנוזעב גיצ

 רעסיוא .(16,060 ןעוועג רונ טרָאד ןענייז 1901 ןיא) ,לענש רהעז טסקַאװ ןוא

 ,(ָאירעטנָא) ,ןילרעב ןיא ןעדיא ָאד ןענייז טדעטש עטנַָאמרעד ןעביוא איד

 ןָאקוי) ןָאסָאד ; .ב .נ ,םעהטעשט ,(ַאטרעבלַא) ירַאגלַאק ,דרָאּפדנַארב ,ליוולעב
 ; .טנָא ,ןַאװָאטענגַאמ ,ןָאדנָאל ,סקַאפילעה ;.ב .ס ,יעב סַאלג ,(ירָאטירעט

 ,ןהַאשד .טס ,סנירהטעק .טס ,(ןַאװעשטַאקסַאס} ַאנישדער ,קעביווק ,עװועטטָא

 הטומרַאי ; .ב .נ ,רעוויר טלָאס ןוא קַאטסדואוו ,רעוואוקנעוו ,קורברעש ,יענדיס

 .ןָאטקרָאי ןוא

 רוטלוקירנַא עשידיא דנעצוד ַא רהעפעגנוא עדענעק ןיא ָאד ךיוא ןענייז סע

 ןּרָאװעג ןעפלָאהעג רעדָא טעדנירגעג ןענייז עטסיימ איד עכלעוו ןופ ,סעינָאלָאק

 סקַא ,שריה ,רעדנעב ןענייז ייז ןופ עטסגיטכיוו איד ,דנָאפ שריה ןָארַאב ןופ

 -לעוו סמרַאפ עשידיא 700 ןופ ךרע ןַא ָאד ןענייז ןעמַאזוצ .ללעּפַא'ק ןוא ןַאב

 ַא סיוא ןעטלַאה ייז ןוא דנַאל רעקַא 110,000 איוו רהעמ ןעמהענרעפ עכ
 .תושפנ 3,000 םורַא ןופ גנורעקלעפעב-םרַאפ

 ,"רעלדַא רעדענעק רעד" ,גנוטייצ עכילנעט עשידיא ַא טָאה לָאערטנָאמ

 טָאה געּפיניװ ?.סמייט עשידיא איד" ,טַאלבנעכָאװ סעשידיא-שילגנע ןַא ןוא

 וי ",דיא רעדענעק רעד" ,טַאלבנעכָאװ סעשידיא ַא ךיוא
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 .ַאבויק ןוא ָאקיסקעמ ,ַאקירעמַא הטוַאס ןיא ןעדיא

 ןופ גנוצַאשּפָא ןַא -- 1861 ןיא ,עיניטנעגרַא ,סעריוא סָאנעוב ןיא ןינמ רעטשרע רעד

 איד ןוא ןעגנוגיטפעשעב איד -- עיניטנטגרַא ןֹופ גנורעקלעפעב עשידיא איד
 עגילייוומייצ ןוא שיילפ ע'רשכ -- ןעּפורג ענעדעישרעפ ןופ עגַאל עשימַאנַאקע

 ןיא תולהק עשידיא -- עדנעטשוצ עזעיגילער איד ןופ זייוועב ַא סלַא ןעלוש

 ןעיליזַארב -- סעינָאלָאק רוטלוקירגַא איד -- טדעטש ערעדנַא גיצנַאוװצ-ןוא-סקעז

 טנעדיזערּפ רעטייווצ רעד ,ָאטָאשייּפ ָאנַאורָאלּפ לַארענעג זַא ןעטכירעב איד ---

 עשידיא -- ןעדיא ןופ טמַאטשעג טָאה ,קילבוּפער עשינַאיליזַארב עיינ איד ןופ

 -עטנָאמ ןיא ןעדיא -- ןַָאסּפיליפ עינָאלָאק איד -- טדעטש עגינווא ןיא תולהק

 רָאדיזיא -- ןעקילבוּפער עשינַאקירעמַא הטוַאס ערעדנַא -- יַאגַארוא ,ָאדיװ

 ןעדיא -- ַאמַאנַאּפ -- רַאװילָאב רעטנוא טפּפמעקעג טָאה רעכלעוו ,יקסווָארָאב
 דנעויוט ןהעצ םורַא -- ורעּפ ןופ רענַאידניא איד ייב ןח ןעניפעג ָאקָארָאמ ןופ

 ןעדיא ואוו ,ַאבויק ןיא םַאוגנַאל טסקַאו להָאצ איד -- ָאקיסקעמ ןיא ןעדיא
 .סולפנייא ןעשינַאקירעמַא םעד ןעטיירּפשרעפ ןעפלעה

 -ַאטס ןעלמַאז וצ ןעביוהעגנָא טָאה קילבוּפער עשיניטנעגרַא ענרעדָאמ איד

 ןרָאװעג טלייצעג טינ ןענייז ןעדיא רעבָא ,1884 ןיא ןָאיצַארגימיא ןופ קיטסיט

 -עב עטשרע איד ןופ גנונכייצרעפ ןייק ָאטינ רעבירעד זיא סע ןוא ,רעדנוזעב

 ןעטנהעצניינ ןופ טפלעה ןעטייווצ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,ןעדיא ןופ גנוצעז

 ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהעג זיא ןינמ ַא זַא טלייצרעד טרעוו סע .טרעדנוהרהָאי

 -עג ןעטלַאהעגנָא זיא רעכלעוו ,1861 רהֶאי ןופ רוּפכ םוי םוא סערייא סָאנעוב

 -יימ ןענַאטשעב זיא ןוא ,רהָאי ןהעצ רהעפעגנוא רַאפ גיסעמלעגערנוא ןרָאװ

 ,ייז ןופ עלַא טעמכ .ןעדיא עשטייד ןוא עשיזיוצנַארפ ,עשילננע ןופ סנעטס

 ןופ ןעפָאלטנַא ןענייז ,רעזייה-סטפעשעג ןופ רעטערטרעפ ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ןיא רעבעיפ ןעלעג ןופ עימעדיּפע איד ןופ טייצ רעד ןיא טדָאטש-טּפיוה איד

 ואוו לעטדעטש ןיילק ַא ןיא ןרָאװעג ןעטלַאהענּפָא זיא ןינמ רעד ןוא ,4

 -רֶא טָאה הלהק עניילק עזעיד .ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז ייז ןופ עטסיימ איד

 עטשרע איד טיובעגפיוא טָאה ןוא "ַאטילעַארזיא ןָאיסַאנערגנָאק" ַא טריזינַאג

 ןיא ןעמוק וצ ןיהַא ןעביוהעגנָא ןעבָאה דנַאלסור ןופ ןעדיא איד רעדייא לוש
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 ןָאיסַאגערגנָאק" ,ןעדיא עשינַאקָארַאמ ןופ ןעשייגערגנָאק ַא .ןעסַאס עשביה

 .1891 ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא "ַאניטַאל ַאטילעַארזיא

 רַאפ (טפַאשלעזעג-סנָאיצַאזינָאלַאק עשידיא) א"קי איד ןופ טרָאּפער רעד

 עשידיא איד ןענעוו גנושרָאפסיוא ןַא טעטלַאהטנע רעכלעוו 1909 רהֶאי םעד

 ןיא ןענהָאֹוו סָאװ ןעדיא להָאצ איד טצַאש ,עיניטנעגרַא ןופ גנורעקלעפעב

 טדעטש עשידנעלניא ןיא ןענהָאוװ סָאו איד ןוא 40,000 ףיוא סערייא סָאנעוב

 וצרעד לָאז ןעמ ןעוו .18,000 ךָאנ ףיוא -- סעינָאלַאק איד בלַאהרעסיױא ---

 אטנַאס) ?יװזיִאמ סעינָאלַָאק איד ןיא ןעבעל עכלעוו 20,000 איד ןענעכערוצ

 -ָאמ ,(סָאיר רטנע) ליוונעיסול ,לעבַאזיא ַאטנַאס ,ָאינָאטנַא ןַאס ,ַארַאלק ,(עפ
 -וצ ,(ַאּפמַאּפ) ינָאקסַא יררעב ןוא ,(סערייא סָאנעוב) שריה עד ןָארַאב ,ָאיסיר

 עכלעוו ,רהָאי יירד עטצעל איד ןופ ננורעדנַאװנייא עשידיא איד טימ ןעמַאז

 סע טנייש ,ךילרהעי דנעזיוט ןהעצ רעדָא ןיינ ףיוא ךילטינשכרוד ךיז טפיולעב

 -נוה רעביא קילבוּפער עשיניטנעגרַא איד ןיא ָאד רעטציא ןענייז סע זַא רעכיז

 הנידמ ערעדנַא עדעי ןיא איו רהעמ טניימ סעכלעוו ,ןעדיא דנעזיוט טרעד

 -נהעצ טכַא ןופ טנעהַאנ .סטייטס דעטיינוי בלַאהרעסיױוא טלעוו עיינ איד ןופ

 .דנַאלסור ןופ ןעמאטש סערייא סָאנעוב ןופ גנורעקלעפעב עשידיא איד ןופ לעט

 איד ךיוא ןענייז עכלעוו ,טצעזעב ןעטשרע םוצ ןעטרָאד ךיז ןעבָאה סָאװ איד

 ענירביא איד .א"קי איד ןופ ןעטסינָאלָאק ענירעהירפ ןענייז ,עטסדנעבַאהלהָאװ

 -יא עשיכירנ ןוא עשיבַארַא ,עשיקריט 3,000 רהעפעננוא ןיא טלייהטוצ ןענייז

 ,עשטייד ,עשיזיוצנַארּפ 1,800 ;עשינעילַאטיא ןוא עשינַאקָארַאמ 1,000 ; ןעד

 עלעיפ ןעטלַאהטנע ןעּפורג ייווצ עטשרע איד .וו .ז .א עשידנעלַאה ,עשילננע

 רעדָא ןעכַאז עטְלַא טימ טלעדנַאה טייהרהעמ עסיורג ַא רעבָא ,עטיילפיוק עכייר

 עטסעטלע איד זיא עכלעוו ,עּפורג עטצעל איד .ןעלדעּפ טימ ךיז טגיטפעשעב

 -ור איד ןעשיווצ .דַארג ןעטסכעה ןופ טיילסטפעשעג ןופ טהעטשעב ,עלַא ןופ

 ערעסערג לעיפ ַא רעבָא ,עטיילסטפעשענ להָאצ עסיורג ַא ָאד ךיוא זיא עשיס

 -נָא ןופ טייצ רעד ןיא .ןעטרָאס ענעדעישרעפ ןופ הכאלמ ילעב ןענייז ?הָאצ

 איוו ,עטשרע איד ןעוועג ןעשטייד ןוא ןעזיוצנַארפ ,רעדנעלגנע איד ןענייז ןעמוק

 ַאקָארַאמ ןופ ןעילימַאפ עכנַאס .ןרָאװענ טקרעמעב רעהירפ ןיוש זיא סע

 איד רעבָא ,רהָאי ניסיירד םורַא ךיוא ןעטרָאד ןיוש ןענהָאװ ןעילַאטיא ןוא

 איד .,רהָאי ןהעצ עטצעל איד ןיא ןעמוקענ ןענייז עּפורג רענעי ןופ עטסיימ

 רהָאי ןהעצפופ איוו רעגנינעוו ןעמוקעננָא ןעטרָאד ןענייז ןעדיא עשיקריט עטשרע

 -יא עשיסור איד .1905 םורַא ןעמוקעג זיא טייהרהעמ עסיורג איד רעבָא ,קירוצ

 סע ןעוו טייצ רעד ןיא ןעסַאמ עשביה ןיא ןעמוק וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעד

 ןיא ךָאנ ןעטלַאה ייז ןוא ,סעינָאלָאק עטשרע איד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז

 .להָאצ עדנעגניימש ַא ןיא ןעמוק

 איד ןיא ןעדיא טרעדנוה רהעפעננוא סערייא סָאנעוב ןיא ָאד ןענייז סע
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 ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג ןענייז לעטירד ייווצ עכלעוו ןופ ,ןענָאיסעּפָארּפ עלַארעביל

 ייז איוו רעסעב לעיפ ןייז טגעמענ ןעבָאה ןעטלַאטשנַא עש'להק איד .דנַאלסור

 ,ןעננורעסעברעפ ןעמוקעגרָאפ טייצ עטצעל איד ןיא ןענייז סע רעבָא ,ןענייז

 ןעטרָאד טעװ לַאטיּפסָאה רעשידיא רעסיורג ַא זַא טעטכירעב ךיוא טרעוו סע ןוא

 -ער איד ןעפיירגעב ןעק ןעמ .טפנוקוצ עטנעהָאנ איד ןיא ןערעוו טיובעגפיוא

 ע'רשכ םַארגָאליק 7,000 רהעפעגנוא זַא טקַאפ םעד ןופ עדנעטשוצ עזעיגיל

 טָאה ןעמ זַא ןוא ,1909 ןיא ךילגעט ןערעוו טפיוקרעפ ןעטרָאד טגנעלפ שיילפ

 -ןוא:רעיפ איוו רענינעוו טינ ןיא טנעװַאדעג רהָאי םענעי ןופ רוּפכ םוי ןיא

 ,ןפלח לאומש .מ .לעּפמעט םעד ךילסילשנייא ,רעצעלּפ ענעדעישרעפ ניצנַאװצ

 -עג טלהעוורע טייצ רעטצעל רעד ןיא זיא ,רערהעל-סנָאינילער רענירעהירפ א

 רעכלעוו ,יזנכשא טרעברעה .רד ןוא ,סערייא סָאנעוב ןופ רעניבַאר סלַא ןרָאװ

 סלַא א"קי איד ןופ ןרָאװעג טלהעוורע זיא ןוא ,ןילרעב ןיא טרידוטש טָאה

 .טרָאטש עבלעז איד ןיא ךיוא טנהָאװ ,סעינָאלַאק איד ןופ רעניבַאר-רעביוא

 -נייא ןוא ,עיניטנעגרַא ץנַאג רעביא טיירּפשרעפ רעטציא ןענייז ןעדיא

 איד ןיא סרעדנָאזעב ,ץַאלּפ ןעדעי ןיא טעמכ ןערעוו ןענופעג ןענעק ענלעצ
 -יוא איד .ַאבָאדרָאק ןוא סָאיר רטנע ,עפ ַאטנַאס ,סערייא סָאנעוב ןעצניווָארּפ

 ןופ גנורעקלעפעב עשידיא איד טלעדנַאהעב (*גנושרָאפסיױא עטנָאמרעד ןעב

 -ָאר טימ גידנעגנַאפנָא ,טדָאטש-טּפױה איד רעסיוא טדעטש גיצנַאוװצ-ןוא-סקעז

 -נייא 178,000 ערהיא ןעשיווצ טָאה עכלעוו ,עפ ַאטנַאס ץניווָארּפ ןיא ,ָאירַאז

 589 ,עשיסור ןענייז 2,800 עכלעוו ןופ ןעדיא 3,000 רעביא סָאװטע רענהָאװ

 .עשטייד ןוא עשיזיוצנַארפ 100 םורַא ןוא עשינַאקָארַאמ ןוא עשילַאטנעירָא

 זיא עדניימעג ַא ןוא ,1905 ןיא ןרָאוװענ טפיוקעג ןעטרָאד זיא תורבקה תיב ַא

 איוו רענינעוו טָאה עכלעוו ,עפ ַאטנַאס ןיא .1907 ןיא ןרָאוװעג טריזינַאגרָא

 .1898 ןיא םלוע תיב ַא טפיוקעג ןיוש רענַאקָארַאמ איד ןעבָאה ,ןעדיא 0

 -יטנעגרַא-שידיא ַא טימ 200 איוו רענינעוו ןופ הלהק עניילק ַא טָאה אנָארַאּפ

 .1897 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעכלעוו ןייארעפ-סטייקגיטעהטלהָאו ןעשינ

 ןעדניימענ איד ןוא ןעדניימעג איד ןופ ןענַאיצוטיטסניא עטסיימ איד רעבָא

 ןעדיא איד זַא טניימ סעכלעוו ,טלַא רהֶאי ןהעצ איוו רענינעוו ןענייז ןייֵלַא
 ןופ ?ייהט רעסיורג ַא .דנַאל ן'רעביא ןעטיירּפשרעפ וצ ךיז ןָא טשרע ןעגנַאפ

 -ָאק ערעהירפ ןענייז עיניטנעגרַא ןופ טדעטש עשידנעלניא איד ןיא ןעדיא איד

 טייהנעזעוונַא רעייז .טוג ךילמעיצ ייז ןופ עטסיימ איד טהעג סע ןוא ,ןעטסינָאל

 ןוא ןיילא ךיז רַאפ ךילצינ ןייז ןענעק ייז ואוו דנַאל עוויסערגָארּפ עיירפ ַא ןיא

 ןיא "עיניטנעגרַא ןיא גנורעקלעפעב עשידיא איד ןעגעוו גנושרָאפסיו איד" העז (*

 ,1909 רהָאי םעד רַאפ א"קי איד ןופ ןָאיצַארטסינימדַא עלַארטנעס איד ןופ טרָאּפער םעד

 .281--808 ןעטייז ,1910 זירַאּפ
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 ןופ טיײברַא עטוג איד וצ ןערעוו טנעכערעגוצ טימרעד ףרַאד םינכש ערעייז רַאפ

 ענעי רַאפ ןליפא סעטוג סָאװטע ןָאהטעגפיוא טימרעד טָאה עכלעוו ,א"קי איד

 -רעפ טנעקעג טינ ןעכאזרוא ענעדעישרעפ בעילוצ טָאה איז עכלעוו עטייל

 .סרעמראפ עכיירגנלָאפרע ןיא ןעלדנַאװ

 רהָאי גיצנַאוצ עטצעל איד ןיא רעבָא זיא טייקמַאזקרעמפיוא עטסערג איד

 -נעגרַא ןופ גנורעקלעפעב עשידיא איד ןופ לייהט םענעי ןרָאװעג ןעקנָאשעג

 -רָאד טָאה א"קי איד סָאװ סעינָאלַָאק איד ןיא טצעזעב ךיז טָאה עכלעוו עיניט

 -עג טַאהעג ןיוש ןעבָאה דנַאלסור ןופ ןעטנַארגימיא עשידיא .טעדנירגעג ןעט

 עניגנייהבַאנוא ןעדנירג וצ ,1889 רהָאי ןיא איוו הירפ ױזַא ,ךוזרעפ םעד טכַאמ

 -רָאעגנייא טוג ןעוועג טינ זיא ןַאלּפ רעד רעבָא ,עיניטנעגרַא ןיא סעינָאלָאק

 -נוא ןעמוקעגניירא ךָאנרעד ןענייז ןעטסינָאלָאק איד ןוא סעינָאלָאק יד ןוא ,טענר

 ,ליוװזיאמ ,עינָאלָאק עטסכיירגלָאפרע ןוא עטסעטלע איד .א"קי איד רעט

 איד רעדייא ,1890 ןיא ןעטנַארגימיא עשיסור ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו

 עטצעל איד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא זיא ,ןרָאװעג טעטפיטשעג זיא א"קי

 ןרָאװעג טרילבַאטע זיא ,סערייא סָאנעוב ץניווָארּפ ןיא ,ָאיסירָאפ .1891 ןיא

 ץניווָארּפ ןיא סעינָאלָאק עּפורג עסיורג איד ןוא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא רהעפעגנוא

 ךָאנ) ,ַארַאלק ןעמָאנ םענײמעגלַא םעד טימ ןעפורעג טרעוו עכלעוו סָאיר רטנע

 איד ץָארט .1894 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא (שריה עד עסענָארַאב איד

 ןעֶלָאז ןעטסינָאלַָאק עלעיפ זַא טכַאזרוארעפ ןעבָאה עכלעוו ןעטייקגיטיירטש

 ,ןעצעזעב וצ ייז ןעמוס עסיורג טסָאקעג טָאה סע ואוו רעצעלּפ איד ןעזָאלרעּפ

 ןעצנַאג םעד ןעגעג ןרָאװעג טקעוװרע זיא סָאו ?ייהטרוארָאפ םעד ץָארט ןוא

 ןייז וצ טניישעג ןעבָאה סָאװ תוקולחמ איד בעילוצ ןַאלּפ-סנָאיצַאזינָאלָאק

 נלָאפרע ןַא ןײמעגלַא ןיא עיניטנעגרַא ןופ סעינָאלַאק איד ןענייז ,ךילדנענוא

 ערעייז ּפֶא ?ענש ןעלהָאצ ןעטסינָאלַאק איד .לעה ןיא טפנוקוצ רעייז ןוא

 -עזעב ךיז ןעפלָאהעגנ ןעטרָאד ייז טָאה עכלעוו טפַאשלעזעג איד וצ ןעדלוש

 -ניירשעב איד טימ טייהנעדעירפוצנוא סױרַא ןעזייוו ייז ןופ עלעיפ ןוא ,ןעצ

 .רעלענש ךָאנ תובוח ערעייז ןעלהָאצוצסיױא טינ ייז ןעביולרע עכלעוו ןעגנוק

 -- ןוא סעינָאלָאק איד ןיא ,ננורעקלעפעב עשידיא ןופ ןעטקנוּפ-לעטימ איד

 ךרוד ןרָאװעג ןעפַאשענ ךילטסניק ןענייז סָאװ ,טדעטש איד ןיא --- טקערידניא

 עכילריטַאנ ןוא עדנוזעג ןרָאװעג ןענייז ,שריה עד ןָארַאב ןופ ןעטַאהטלהָאװ איד

 .ןָאיצַארנימיא עניגנייהבַאנוא ןַא וצ רעטציא ןעהיצ ייז ןוא ,רעצעלּפ עשידיא

 -ַאנ ,ןרָאװעג טקרעמעב ןעביוא ןיוש זיא סע איו ,ןַארַאפ רעטציא ןענייז סע

 -עוו ייז ןופ לעטרעיפ ַא רעבָא ,סעינָאלַאק איד ןיא ןעלעעז 20,000 ןופ טנעה

 -רע ניצרעיפ-ןוא-רעיפ ָאד ןענייז סע .ןעטסינָאלַאק-טינ סלַא טנעכייצעב ןער

 איד ןוא ,סעינָאלָאק איד ןיא ןענירעליש ןוא רעליש 3,000 טימ ןעלוש-סגנוהיצ

 ןעדילָאס ןעמַאזגנַאל ַא רהָאי וצ רהֶאי ןופ ןעזייוו ןעלעבַאט עשיטסיטַאטס



 409 ןעיליזַארב ענרעדָאמ איד ןיא ןעדיא

 איד ןופ טפנוקוצ איד רַאפ ןעפָאה לעיפ רהעז ןעק ןעמ ןעכלעוו ןופ טירשרָאפ

 .עיניטנעגרַא ןיא ןעדיא

 -ָאמ איד ןיא ןעדיא גינעוו רהעז ןעוועג ןענייז סייוו ןעמ איוו טייוו ױזַא

 רעזייק ןעטרהעלעג ןוא ןעניצרעהטונ םעד רעטנוא וליפא ,ןעיליזַארב ענרעד

 שיאערבעה טוג טנעקעג טָאה רעכלעוו (1828--91) ןעטייווצ םעד ָארדעּפ םָאד

 עטרהעלעג עשידיא ענינייא טימ ןעגנוהיצעב עכילדניירפ ןיא ןענַאטשעג זיא ןוא

 -יא גינעוו ןעגיוצענוצ ךיוא טָאה הנידמ עסיורגנ רעייהעגנוא איד .ַאּפָארייא ןיא

 -ילבוּפער ַא ןוא ןרָאװעג טצעזעגרעטנורַא זיא רעזייק רעד איוו םעדכָאנ ןעד

 טָאה סע .1889 ןיא ןרָאװעג טרהיפעגנייא זיא גנורעינער ןופ םרָאפ עשינַאק

 ןופ רענייא ,ָאטָאשייּפ ָאנַאירָאלּפ לַארענעג זַא טרעהענ טייצ רענעי ןיא ךיז

 -עציוו רעטשרע רעד ןעוועגנ זיא רעכלעוו ,ןָאיצולָאװער איד ןופ רערהיפ איד

 טָאה ,(1891--94) קילבוּפער עיינ יד ןופ טנעדיזערּפ רעטייווצ רעד ןוא טנעדיזערּפ

 עשידיא איד ןעגעוו ןעגנוטּפיוהעב איד איוו ױזַא רעבָא .ןעדיא ןופ טמַאטשעג

 סע זיא ,עטייל עטמהירעב ערעדנַא ןוא סובמָאלָאק רעפָאטסירק ןופ גנומַאטשּפָא

 גונעג ָאטינ זיא סע ןוא ,רהַאװ ןענייז ייז זַא ןעזייוועב וצ ךילנעמנוא טעמכ

 ,עלעפ עדייב ןיא ןעטכישעג-ןעילימַאפ רעדָא עינָאלַאענעג איד ןעגעוו לַאירעטַאמ

 -עב עכלעזַא ןענעקיילּפָא רעדָא ןעזייוועב טייהרעכיז טימ ןענעק לָאז ןעמ זַא

 .ןעגנוטּפיױה

 ,ןעיליזַארב ךָאנ קעװַא ןעדיא עשינעמור ?הָאצ עסיוועג ַא ןענייז 1900 ןיא

 ןופ עטסיל ַא .גידנעטש ףיוא טצעזעב טינ ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ייז רעבָא

 זיא עכלעוו ,ןעיליזַארב ןופ טדעטש ענעדעישרעפ ןיא עטיילפיוק עטסערג איד

 -ַאו ןיא ןעקילבוּפער עשינַאקירעמַא ןופ ָארויב איד ןופ ןרָאװעג טכילטנעפערעפ

 -נוא ןענייז עכלעוו ןעמענ להָאצ עסיורג ַא טעטלַאהטנע ,1901 ןיא ןָאטגניש

 גנומַאטשבִא רעשטייד ןופ סנעטסיימ ךילניישרהַאוו ,עשידיא טפַאהלעפייווצ

 עשידיא ַא ןופ גנודנירג איד .("ליזַארב" ?עקיטרַא ,עידעּפָאלקיצנע עשידיא)

 -עב זיא ,ןעיליזַארב ןופ טדָאטש-טּפיױוה איד ,ָאריענַאשז עד ָאיר ןיא עדניימעג

 ןופ "לענריושד ןעקירעמַא הטואס" ןיא) ,1909 רַאונַאי ןיא ןרָאװעג טעטכיר

 םעד ,גרובסרעטעּפ .טס ןופ "טנַארגימע ןעשידוי" ןיא טכירעב ַא ןוא ,(ןָאדנָאל

 ,(1910 ,20 רעמונ) רעטעּפש רהָאי ףניפ ,דנַאלסור ןיא א"קי איד ןופ ןַאגרָא

 ,ןעיליזַארב ןופ טדעטש עסיורג עלעיפ ןיא עטיילפיוק עשידיא ןופ טלייצרעד

 .ז .א ,לעירבַאג ָאַאס ,סַאטַאלעּפ ,עדנַארג ָאיר ךיז ןעניפעג סע עכלעוו רעטנוא

 וצ ןערעהעג סָאװ רעזייה-סטפעשעג עסיורג גיצנַאוװצ רעדָא ןהעצפופ ןופ ןוא .וו

 ןעטלַאהעג ןַאד טָאה ןעמ ואוו ,לוס ָאד עדנַארג ָאיר ,ַארגעלַא ָאטרָאּפ ןיא ןעדיא

 ואוו" ,ַארַאּפ ןיא לוש ַא ןופ ץנעטסיזקע איד .עדניימעג ַא ןעריזינַאגרָא םייב



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 20

 ,"לעקינַארק שיאושד") 1910 ןיא טנַאמרעד טרעוו "םיבוט םימי טנעװַאד ןעמ

 .(91 רעבָאטקָא ,ןָאדנָאל

 -ַארב ןופ ןעדיא איד ןיא טלעוו עשידיא איד ןופ עסערעטניא-טּפיוה איד

 ןיא ,ןָאסּפיליפ עינָאלַָאק רעטייברַא-דרע איד ףיוא טרירטנעצנָאק זיא ןעיליז

 טרעדנוה רעיפ םורַא טצעזעב רעטציא ןענייז סע ואוו ,עדנַארג ָאיר טייטס

 ןופ ןרָאװעג טעדנירגעגנ זיא איז .ןעיבַארַאסעב ןופ סנעטסיימ ,ןעדיא עשיסור

 ןָאיצקעריד איד רעטנוא רעטציא זיא ןוא ,קירוצ רהָאי סקעז טימ א"קי איד

 ןיא עטלעטשעגנָא עטסעטלע ערעהירפ ערהיא ןופ רענייא ,ץיווָאביײיל .מ ןופ

 טרעוו איז ןוא דנַאטשוצ ןעדנעהילב ַא ןיא זיא עינָאלָאק איד .עיניטנעגרַא

 ןיא סעינָאלַאק עיינ טריטקעיָארּפ ךיוא ןערעוו סע ןוא ,טרעסערגרעפ גידנעטש

 עינָאלַאק איד טהיצ ,עיניטנעגרַא ןיא איוו ױזַא ,ךיוא ָאד .דנעגעגנ ןעבלעז םעד

 סע טכַאזרוארעפ ךיוא טָאה איז ןוא ,דנַאלסור ןופ רערעדנַאװנייא עשידיא וצ

 ,לַאהניּפ טדעטש עניאייברעד איד ןיא ןעדיא ןעּפורג עניילק ןעצעזעב ךיז ןעלָאז

 ןעיליזארב ןיא ןעדיא ?הָאצ איד .ערעדנַא ןוא ַאטלַא ץורק ,ַאירַאמ ַאטנַאס

 | .8,000 ףיוא טצַאשעג רעטציא טרעוו

 איד ןופ טרָאּפער ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד ךָאנ ,ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 -ריז איד ןופ טדָאטש-טּפיוה איד ,ָאדיװװעטנָאמ ןיא ןעדיא 180 ןופ ךרע ןַא ,א"קי

 ןעמוקעג ןענייז עטסיימ איד עכלעוו ןופ ,יאנורוא קילבוּפער עשינַאקירעמַא

 איד ,דנַאלסור ןופ ןענייז ייז ןופ טפלעה ַא רהעפעגנוא .סערייא סָאנעוב ןופ

 ייז .ןעינעמור ןוא ,סַאזלע ןוא ךיירקנַארּפ ,דנַאלנעכעירנ ןופ ןעמוק עגירביא

 ענַאל עלעירעטַאמ רעייז ןוא ןעננוגיטפעשעב ענעדעישרעפ טימ ךיז ןעמהענרעפ

 רעד ןיא ןעטערטעגניײירַא ןענייז ןעדיא עשיסור עננוי ןהעצ .טכעלש טינ זיא

 זועצנַאנ ןיא טעמכ זיא סע .ןעטנאשדרעס ןערָאװעג ןענייז ייז ןופ יירד ןוא עעמרַא
 טכַאמעג טרעוו סע סָאװ רעסיוא ,טייקגיטעהט עזעיגילער ןייק ייז ייב ָאטינ

 ,סערייא סָאנעוב ןופ טכַארבעג טרעוו חסּפ רַאפ תוצמ .,רוּפכ םוי םוא ןינמ ַא

 םהיא ףרַאד ןעמ ןעוו ןעטרָאד ןופ רעבירַא ךילנהעוועגנ ךיוא טמוק ?הומ ַא ןוא

 .ןעבָאה

 -ילבוּפער ערעדנַא איד רעביא טיירּפשרעּפ ןענייז ןעדיא דנעזיוט ענינייא

 איד ןיא ןעמוקעג סנעטסיימ ןעטרָאד ןענייז ייז רעבָא ,ַאקששרעמַא הטוַאס ןופ ןעק

 .גינעוו רהעז ייז ןענעוו סייוו ןעמ ןוא טריזינַאנרָא טינ ןענייז ,טייצ עטצעל

 ,רערײטנעבַא רעשירעטילימ רעשידיא-שילוּפ רעד זַא ךילניישרהאוו זיא סע

 -ַאלעב איד ייב ןעמוקענמוא ; 1803 ,ַאשרַאװ ןיא .בעג) ,יקסווָארָאב רָאדיזיא

 רעטנוא טפּפמעקעג טָאה רעכלעוו (1827 ,ןַאטסינאגפא ,טַארעה ןופ גנורעג

 רַאווילָאב ןָאמיס ,טייקגיננייהבַאנוא עשינַאקירעמַא-דיז ןופ דלעה ןעסיורג םעד

 -נייא רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא (*ןעטכַאלש עלעיפ ןיא (1783---1830)

 .8260--21 ןעטייז ,דנַאב רעטירד ,עידעּפָאלקיצנע עשידיא (*



 211 .וו .ז .א ורעּפ ,ַאמַאנַאּפ ,איױוילָאב ,אללעוזענעוו

 ןעדיא ןופ להֶאצ איד זיא רעטציא וליפא .טלעוו ?ייהט םענעי ןיא דיא רעניצ

 ןַארַאפ ןענייז סע .ןיילק רהעז ,טיירפעב טָאה רַאווילָאב סָאװ רעדנעל איד ןיא

 טרָאטש-טּפוה איד ןיא סנעטסיימ ,ַאללעוזענעוו ןיא ןעדיא 800 רהעפעגנוא

 .1899 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עדניימעג עטשרע איד ואוו ,סַאקַארַאק

 -רעפ איד ְךָאנ (.289 עטייז ,ס"רת רַאפ ךוב-רהָאי סעשידיא-שינַאקירעמַא)

 עטכישעג עשידיא עצרוק איד ןיא ַאקירעמַא ןענעוו לעטיּפַאק םעד ןופ רעסַאפ

 עדעררָאפ איד ןיא טנָאמרעד טרעוו סע איו --- ,ןעכלעוו רַאפ ,סונגַאמ ידייל ןופ

 -ניימעג עשידיא ןעוועג ןענייז ,ךילטרָאװטנַארעּפ טינ זיא ןירעסַאפרעפ איד ---

 ןעטנהעצניינ ןופ ןעטימניא ,ַאללעוזענעוו ,ָארָאק ןיא ןוא סַאקַארַאק ןיא ןעד

 ןעטרָאד ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ןופ ןענַאטשעב ןענייז עכלעוו ,טרעדנוהרהָאי

 טּפיוהרעביא ןעבָאה תולהק ענעי ביוא רעבָא .סָאנַארַאמ סלַא טבעלעג רעהירפ

 ביוא לעפייווצ א וליפא זיא סע ןוא ,טבעלעג גנַאל טינ ייז ןעבָאה ,טריטסיזקע

 .רעטציא ךָאנ טריטסיזקע 1899 ןופ "ןעשייגערגנָאק עטשרע" איד

 ,איבמָאלָאק רעדָא ַאיווילָאב ןופ ןעדיא איד ןופ טשינ רָאנ טעמכ סייוו ןעמ

 איד ןיא רעטציא ךיז ןעניפענ ?הֶָאצ עדנעטיידעב א זַא רעכיז זיא סע רעבָא

 לַאנַאק רעסיורג רעד ךיז טהיצ סע עכלעוו ךרוד ,ַאמַאנַאּפ קילבוּפער עקניניילק

 ןעוועג ןיוש ןענייז סע .סטייטס דעטיינוי ןופ טגידנעעג רעטציא טרעוו סָאװ

 םלוע תיב א ןעפיוק וצ טייצ רענעי רַאפ ַאמַאנַאּפ טדָאטש איד ןיא ןעדיא גונעג

 ַא ןעפלָאהרעּפ טָאה זירַאּפ ןופ טילעַארזיא סנַאיללַא איד .1909 רהָאי ןיא

 טעטכירעב ןעמ ןוא ,ורעּפ ןיא ןעצעזעב וצ ךיז ָאקָארַאמ ןופ ןעדיא ?הָאצ עסיוועג

 ןעבָאה רענַאידניא עניטרָאד איד זַא ןוא טוג ךילמעיצ ןעטרָאד ייז טהעג סע זַא
 טוג טינ ןעגָארטרעּפ ייז רעבָא .רעזעניכ ןוא רעיײיּפָארייא איוו ןרענ רהעמ ייז

 ןעבָאה ייז איו לענש ױזַא ןרעּפ ןעזָאלרעפ ייז ןופ עלעיפ ןוא טַָאמילק םעד

 לָאמַא זיא סָאװ ,ורעּפ ,סָאטיקיא ןיא .דלענ עמוס עדנעגינעג ַא טרָאּפשענּפָא

 ,רענהָאוװנייא עשידיא טרעדנוה םורַא ךיז ןעניפעג ,ףרָאד רעשינַאידניא ַא ןעוועג

 ןופ רעמיהטנעגייא איד ןענייז ייז ןוא ,דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ,ָאקָארַאמ ןופ

 עבלעז איד ןיא ,ַאמיל ןיא .סעיצַאטנַאלּפ ימונ ןוא ןעטפעשעגנ עטסערג איד

 להָאצ עשביה ַא .ןעדיא עשיסור ןופ עדניימענ עניילק ַא ָאד זיא ,קילבוּפער

 ןיא ןוא ,ילישט ,ָאגַאיטנַאס ןיא ךיז ןעניפעג םירחוס עשידיא עדנעבַאהלהָאוװ

 גנונכייצרעפ ןייק ָאטינ זיא סע רעבָא ,קילבוּפער רענעי ןופ טדעטש ערעדנַא

 -עג ַא ןופ טייקניטעהט רעדָא ןָאיצַאזינַאנרָא עזעינילער עכלעוו דנעגריא ןופ

 .עדניימ

 ןופ טייו טינ ףיוא טצַאשענּפָא טרעוו ָאקיסקעמ ןיא ןעדיא להָאצ איד

 .רעסַאזלע עשיזיוצנַארפ ןוא רענַאקָארַאמ ,רעיריס סנעטסיימ ,דנעזיוט ןהעצ

 ןוא ןָאיצַאזינַאגרָא ןייק ָאטינ ןעטרָאד זיא סייוו ןעמ איוו טייוו ױזַא רעבָא

 .םיארונ םימי םוא ןינמ ַא לָאמַא רעסיוא ,טייקגיטעהט עזעיגילער ןייק
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 ,אבויק ןיא ןעדיא ?הָאצ עדנעסקַאװ-םַאזננַאל ַא ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 -ּיא עשיקריט רעדָא עשיריס ןוא עשינַאקָארַאמ ואוו ,הַאנַאװַאה ןיא סנעטסיימ

 דעטיינוי איד טַייז רעבָא .ןעלדנַאה ןעמוק ןעטייצ עגנַאל טייז ןיוש ןענעלפ ןעד

 -וק וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ךָאי ןעשינַאּפש ןופ ַאבויק טיירפעב טָאה סטייטס

 םעזעיד ןיא טנהָאוװעג רעהירפ ןעבָאה עכלעוו ןעדיא עשיאייּפָארייא ןיהַא ןעמ

 .סולפנייא ןעשינַאקירעמַא םעד ןעטיירּפשרעפ ןעטרָאד ןעפלעה ייז ןוא ,עדנַאל
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 ָארּפ עטרהעלעג איד ןוא טּפַאשנעפיװ ,טסנוק ןיא ןעדיא עטמהירעב

 .ןענָאיסעפ

 -נעסווו ןוא טסנוק ןופ טלעוו איד ןיא טנענימָארּפ ןרָאװעג ןענייז עכלעוו ןעדיא
 -- ּווטנָאק רָאדיזיא -- רעזייק םירפא -- לעיקעזע .שד סעזָאמ -- טּפַאש
 ,רעלסָאמ ירנעה :סרעלַאמ -- ןָאסדיוװייד ןוא יקסנעטוב -- רענערב .ד רָאטקיװ
 -ָאר סקַאמ -- ָאטָאשייּפ .ט .ד שדרָאשד ןוא ןַאמענייה .נ .ה ,רעיימ טנַאטסנָאק
 סיאול ,לַאהטנעזַאר .ע !בוָאט ,לייוו סקַאמ -- טרעבלַא ןהָאז ןייז ןוא לַאהטנעז

 ןעטסירוטַאקירַאק ןוא ןעטסינוטרַאק עגינייא -- ןעהַאק .מ ענירעהטַאק ןוא בעַאל
 ,עילימַאפ שָארמַאד איד -- ןערָאטקעריד-קיזומ ןוא סרָאטיזָאּפמָאק ,רעקיזומ ---
 סַארעּפָא ןוא ערעטַאעהט ןופ רעטלַאוװרעּפ -- ןַאמלע ןוא ןַאמפָאה ,שטיוװָאלירבַאג
 ,ןָאסלעקיימ .א .א :רענעמ-סטפַאשנעסיוװ -- רעלעיּפשיוש ןוא ןעגרוטַאמַארד ---
 ןייז ןוא ןייטשדלַאוו זלרַאשט ,רעדנַאללָאה .ה בָאקיישד ,דלעיפמולב סיררָאמ
 קַאשז ,ןהָאק הףלָאדַא ,ןַאמגילעז .ר .א ןיוודע -- סָארג זלרַאשט - -- עילימַאּפ

 -נוא -- ןילקנערפ ןַאיבַאפ -- 'בָאקַאי םהרבא ןוא רענסקעלפ ןָאמיוס ,בעָאל

 "דַא ןוא עטצרע עטמה'רעב -- סבָאקיישד ןוא בעילמָאג ,ָארטוז : ןערעינישד

 .ןערעיסנַאניפ ןוא עטיילפיוק -- ןעטַאקָאװ

 דנַאל ַא ןיא ןעדיא ןופ גלָאפרע רעשיטילָאּפ ןוא רעכילטפַאשלעזעג רעד

 ןופ ןוא םזילַארעביל רהיא ןופ זייוועב ַא סלַא ןעמונעגנָא ךילנהעוועג טרעוו

 רעד ןוא ;ןָאיגילער ןופ דיישרעטנוא ןהֶא רעגריב ערהיא ןופ טייהכיילג איד

 זיא ןעגנופּפעש עשירעלטסניק ןוא עניטסייג ערהיא וצ ןעדיא איד ןופ גַארטיײב

 -יולעב עטסעב רהיא ךיז טימ טגניירב טייהכיילג עזעיד זַא זייוועב רעטסעב רעד

 עגירעהירפ איד ןיא ןהעזעג ןעבָאה רימ .קלָאפ ןעצנַאנ ןופ ןעצונ םעד רַאפ גנונ

 איד וצ ןעפלָאהעגטימ ןעבָאה סטייטס דעטיינוי ןופ ןעדיא איד איוו ןעלטיּפַאק

 איד ןיא טנילייהטעב ךיז ןעבָאה ייז איוו ,דנַאל ןופ גנולקיווטנע עלעירעטַאמ

 ןעוהט ייז איוו ןוא ,גנוטלַאהרע רהיא ןוא טייקגיגנייהבַאנוא רהיא רַאפ תומחלמ

 סלַא ,רעטײברַא סלַא דנַאל ןופ טיײברַא עכילצינ איד ןופ קלח רעייז רעטציא

 ןעבָאה עכנַאמ עכלעוו ןופ ,.וו .ז .א עטייל עלענָאיסעּפָארּפ סלַא ,טיילסטפעשעג

 ףיוא רעצעלּפ עטנענימָארּפ רעטציא ןעמהענרעפ ערעדנַא ןוא ,ןעמונרעפ רעהירפ
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 עגינייא ןעריטיצ וצ רונ רעטציא טביילב סע .ןעבעל ןופ ןעגעוו ענעדעישרעפ

 -פעשעב עלעדייא איד ןיא טמהירעב ןרָאװעג ןענייז עכלעוו ןעדיא ןופ עלעיּפשייב

 טכַארבעג ןעבָאה ןוא ,טפַאשנעסיװ ןופ ןַאמ םעד ןוא רעלטסניק םעד ןופ ןעגנוגיט

 רעדָא טרובעג רעייז ןופ דנַאל סָאד איוו טונ ױזַא ןָאיסעּפָארּפ רעייז ערהע

 .גנוריטּפָאדַא

 ,(1844 ,עינישדריוו ,דנָאמשטיר ןיא ןרָאבעג) ,לעיקעזע בָאקיישד סעזָאמ

 רעד ךילניישרהַאוו זיא ,םיור ןיא רעטציא טנהָאוו רעכלעוו רָאטּפלוקס רעד

 זיא רע .טריצודָארּפ טָאה דנַאל סעזעיד סָאו רעלטסניק רעשידיא רעטסערג

 ןעכלעוו ןופ ,עינישדריוו ןופ טוטיטסניא ןעשירעטילימ ןיא ןרָאװעג ןעגיוצרע

 -עפנַאק איד ןיא טנעידעג טָאה רע איוו םעדכָאנ ,1806 ןא טריאודַארג טָאה רע

 עימָאטַאנַא טרידוטשעג ןַאד טָאה רע .געירק-רעגריב ןיא עעמרַא עטרירעד

 טצעזעב 1868 ןיא ךיז טָאה ןוא עינישדריוו ןופ שדעלַאק ןעשיניצידעמ ןיא

 ואוו ,ןילרעב ךָאנ קעװַא רעטעּפש רהָאי ַא זיא רע ןענַאװ ןופ ,יטעניסניס ןיא

 זיא רע .טסנוק רעד עימעדַאקַא עכילנינעק איד ןיא טרידוטשעגנ טָאה רע

 טפַאשלעזעג-רעלטסניק רענילרעב איד ןופ דעילגטימ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגניירא

 טָאה רע סָאװ ןָאטגנישַאו ןופ עטסויב עלַאסָאלָאק ַא רַאפ גנונכייצסיוא סלַא

 ןוא ,(יטעניסניס ןופ םואעזומ-טסנוק ןיא רעטציא ךיז טניפעג איז) ,טכַאמעג

 .זיירּפ-רעעב-לעאכימ םעד ןעניוועג וצ רעדנעלסיוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 ענרָאמרַאמ איד טכַאמעג ָאד רע טָאה 1874 ןיא ַאקירעמַא טכוזעב טָאה רע ןעוו

 -ניא ןופ גַארטייב רעד -- "טייהיירפ עזעיגילער" רָאפ טלעטש עכלעוו עּפורגנ

 ענירהעי-טרעדנוה איד ןופ רעייפ-קנעדעגנ םעד וצ תירב ינב רעדרָא טנעדנעּפעד

 -ענפיוא זיא עוטַאטש איד  .קילבוּפער עשינַאקירעמַא איד ןופ ץנעטסיזקע

 -טנָארּפ םעד העז) ַאיפלעדַאליפ ,קרַאּפ טנוָאמריעּפ ןיא 1876 ןיא ןרָאװעג טקעד

 טָאה םיור ךָאנ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו .(קרעוו סעזעיד ןופ דליב

 סונטלקיד ןופ רעדעב איד ןופ ןעניאור איד ןופ ?ייהט ַא ןעננודענּפָא ?לעיקעזע

 984 רֶהָאי ןופ םיור ענילָאמַא איד רעביא טשרעהענ טָאה רעכלעוו ,רסיק

 סָאידוטש עטסנעש איד ןופ ענייא ןיא טלעדנַאוװרעּפ ייז טָאה ןוא ,205 זיב

 טָאה ןוא סעימעדַאקַא ענעדעישרעפ  ןופ דעילגטימ ַא זיא רע .ַאּפָארייא ןיא

 -ַארּפ עטסואוועב-טסעב ענייז ןעשיווצ .ןעננונכייצסיוא ענעדעישרעפ ןענעירקעג

 ; טסיל ןוא תידוהי ,ךלמה דוד ,רעמָאה ,הוח ןופ ןעטסויב ךיז ןעניפעג ןענָאיצקוד

 -רעפעשד רעד ; ןעילַאטיא ,ןוטּפענ טדָאטש איד ןיא ןוטּפענ ןופ ןַאטנָאפ רעד

 ערהיא ְךָאנ דנרעיורט עינישדריוו"? ; יקָאטנעק ,ל?יוויאול ןופ טנעמונָאמ ןָאס

 ןופ) ןעוטַאטש עשיאָארעה דנעצוד ַא ןוא ,עינישדריוו ,ןָאטנניסקעל ןיא "עטיוט

 איד ןיא (.וװ .ז .א טדנַארבמער ,ןַאיציט ,ָאלעגנַא לעכימ ,לעַאפַאר ,סַאידיפ

 .ןָאטגנישַאװו ןיא עירעלַאג טסנוק ןַארָאקרָאק

 -נַא ןַא זיא ,(1880 ,דנעלירעמ ,רָאמיטלַאב ןיא .בעג) ,רעזייק םירפא
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 -עג ןעגיוצרע זיא רע .רָאטּפלוקס רעשינַאקירעמַא-שידיא רעטנענימָארּפ רעד

 טָאה ןוא ,רָאמיטלַאב ןופ שדעלַאק יטיס םעד ןוא סלוקס קיִלבָאּפ איד ןיא ןרָאװ

 .ןילרעב ןוא ןעכנימ ןופ סעימעדַאקַא עכילגינעק איד ןיא טרידוטש רעטעּפש

 טנהָאוװעג טָאה ןוא 1880 זיב 1880 ןופ םיור ןיא ָאידוטש ַא טַאהעג טָאה רע

 -סטרובעג ןייז ןיא טצעזעב ךיז טָאה רע ןעוו ,1893 זיב 1887 ןופ קרָאי וינ ןיא

 עלוש-טסנוק טוטיטסניא דנעלירעמ ןיא ןערילעדָאמ ןופ רערהעל סלַא טדָאטש

 .רוטּפלוקס רַאפ לוש טרַאהנייר איד ןיא רערהעל סלַא ךיוא (1902 טייז) ןוא

 ןָארַאב רָאיַאמ לָארענעג ןופ עוטַאטש ַא זיא ןעטיײברַא עטסעב ענייז ןעשיווצ

 ןיא טלעטשענפיוא טָאה סטייטס דעטיינוי ןופ גנורעיגער איד סָאװ בלַאק עד

 רוהטרַא טנעדיזערּפ ןופ רבק םעד ףיוא טנעמונָאמ רעד ; דנעלירעמ ,סילָאּפַאנַא

 .ןענָאזרעּפ עטנַאקעב ןופ ןעטסויב-טערטרָאּפ ןוא ,קרָאי וינ ,ינַאבלָא ןיא

 ענייז ןעפַאשעג טָאה (1890 .קעג ;1862 ןעיוו ןיא .בעג) יטנָאק רָאדיזיא

 רע .סטייטס דעטיינוי ְךָאנ ןעמוקעג זיא רע איוו םעדכָאנ עקרעוו עטסניטכיוו

 רַאפ טײברַא עלַאעדיא ןוא ענלַאטנעמונָאמ ,עוויטַארָאקעד לעיפ ןָאהטעג טָאה

 ןופ שטרַא יאויד םעד רַאפ ,1893 ןיא ָאנַאקיש ןופ גנולעטשסיוא-טלעוו איד

 -סיוא סיאול .טס איד ןוא ,1901 ןופ גנולעטשסיוא ָאלפָאב איד רַאפ ,קרָאי וינ

 ניצנַאװצ איוו רהעמ עטצעל איד רַאפ טכַאמעגנ גידנעבָאה ,1904 ןופ גנולעטש

 -ןָאפ רָאמרַאמ א זיא ןעטייברַא ערעדנַא ענייז ןעשיווצ .ןעּפורג ענעדעישרעפ

 -נעזערּפער עכלעוו עּפורג ַא ןוא ,טנהָאוװ רע ואוו ,קרָאי וינ ,סרעקנָאי ןיא ןַאט

 ןופ ָארויב עלַאנָאיצַאנרעטניא איד ןופ עדייבעג איד רַאפ ַאקירעמַא הטוָאס טריט

 -עישרעפ ןעטלַאהרע טָאה יטנָאק .,ןָאטגנישַאװ ןיא ןעקילבוּפער עשינַאקירעמַא

 דעילנטימ ַא זיא ןוא ,ַאּפָארייא ןיא ןוא ָאד טײברַא ענייז רַאפ ןעלַאדעמ ענעד

 .וו .ז .א רעקיטַאמזימונ ,רעלטסניק ןופ ןעטפַאשלעזעג ערערהעמ ןופ

 ,(1890 .קעג ; 1871 ,דנַאלסור ,לעװַאש ןיא .בעג) רענערב דיווייד רָאטקיװ

 -ענלַא םוצ טנַאקעב ןעטסעב םַא רעטציא זיא ,רָאטּפלוקס ןוא טסילַאדעמ רעד

 רע ".טנעס ןלָאקניל" םעיינ םעד ןופ רעטסומ ןייז ךרוד םוקילבוּפ םעניימ

 ןָאלַאס םעד ןוא גנולעטשסיוא איד ןופ ןעלַאדעמ ןוא ןעזיירּפ ןענעירקעגנ טָאה

 .טס איד ןוא 1901 ןיא גנולעטשסיוא ָאלפָאב איד ןופ ; 1900 ןיא זירַאּפ ןופ

 ץנימ איד ןיא ךיז ןעניפענ ןעטיײברַא ענייז ,1904 ןיא גנולעטשסיוא סיאול

 טפַאשלעזעג ןעשיטַאמזימונ רעד ייב ,ןעכנימ ןופ קעהטָאפילנ ןיא ,זירַאּפ ןופ

 רענָאטסָאב ןיא ןוא קרָאי וינ ןופ םואעזוימ טסנוק ןעטילַאּפָארטעמ ןיא ,ןעיוו ןופ

 .עטסניק ענהעש ןופ םואעזומ

 זיא (1905 .קעג ;דנַאלסור ,קָאדָארהָאוװַאנ ןיא .בעג) יקסנעטוב סוילושד

 ןייז ןָאהטעג טָאה רעכלעוו רוד ןערעגניא ןופ טסילַאדעמ ןוא רָאטּפלוקס ַא ךָאנ

 עטסעטנַאקעב איד עכלעוו ןופ ,דנַאל ןיא ָאד ןעמוקעג זיא רע טייז טייברַא עטסעב

 טלעטש עכלעוו קרָאי וינ ןופ םואעזומ ןעטילאּפָארטעמ ןיא עּפורג איד ןענייז
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 זיא סָאװ ?ַאדעמ ַא ןוא ,"םיתאל םתוברח ותתכו" קוסּפ ןופ ןעקנַאדעג םעד רָאפ

 רע ןעוו (1835 דנַאלשטייד ןיא .בעג) סייר ירנעה וצ ןרָאװעג טריטנעזערּפ

 ורביה דעטיינוי איד ןופ טפַאשטנעדיזערּפ איד ןופ ןעניוצעגקירוצ ךיז טָאה

 ןיא ןרָאבעג ךיוא זיא רעכלעוו ,ןָאסדיוװייד ףעסָאשד .קרָאי וינ ןופ סיטירַאשט

 טנעלַאט ןייז טלעקיווטנע טָאה ןוא ,דניק סלַא רעהַא ןעמוקעג זיא ןוא דנַאלסור

 טײברַא רעייז סָאװ ןערָאטּפלוקס עטסנניא איד ןופ רענייא זיא ,קרָאי וינ ןיא

 .טײקמַאזקרעמפיוא עניטסניג וצ טהיצ

 טמהענרעפ ,רעלַאמ רנַאשז רעד ,(1841 קרָאי וינ ןיא .בעג) רעלסָאמ ירנעה

 סלַא םהיא טָאה ןעמ .רעלטסניק רענַאקירעמַא ןעשיווצ ץַאלּפ ןעטנענימָארּפ ַא

 טסנוק ןערידוטש וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע ואוו ,יטעניסניס ןיא טכַארבעג דניק

 ַאּפָארייא ךָאנ קעװַא רע זיא 1862 ןיא .רהָאי ןהעצ ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו

 -יד ןיא רעהירפ רעלטסניק סלַא ןעידוטש ענייז טצעזענטרָאפ טָאה רע ואוו

 יטעניסניס ְךָאנ טרהעקענמוא ךיז טָאה רע .זירַאּפ ןיא ךָאנרעד ןוא ףרָאדלעס

 טָאה ןוא ,1874 ןיא ַאּפָארייא ךָאנ קעװַא רעדעיוו זיא רע רעבָא 1866 ןיא

 דליב ַא .זירַאּפ ןוא ןעכנימ ןיא טכַארברעפ רהָאֹי גיצנַאװצ עדנעגלָאפ איד

 ךָאנרעד ןיא 1879 ןיא טלעטשעגנסיוא טדָאטש עטצעל איד ןיא טָאה רע סָאװ

 נרובמעסקול איד רַאפ גנורעינער עשיזיוצנארפ איד ןופ ןרָאװעג טפיוקענּפָא

 -ַאקירעמַא ןַא ןופ ןרָאװעג טפיוקעג ױזַא זיא סָאוװ דליב עטשרע סָאד ,עירעלַאג

 .רעלטסניק ןעשינ

 ,(1911 .שעגנ ;1822 ,ךיירקנַארפ ,ןָאסנַאזעב ןיא .בעג) רעיימ טנַאטסנָאק
 ןוא 1827 ןיא ַאקירעמַא ְךָאנ ןעמוקעגנ זיא רעכלעוו רעלַאמ רעשיזיוצנַארפ רעד

 ְךֶאֹנ קירוצ קעװַא זיא רע רעדייא רהָאי גילדנהעצ ענינייא טנהָאװעג ָאד טָאה

 עטנַאקעב טסעּב איד ןעשיווצ טייצ ןייז ןיא ןעוועג ָאד זיא ,דנַאלסטרובעג ןייז

 רעכלעוו ,(1849 ,ַאיפלעדַאליפ ןיא .בעג) ןַאמענייה ילתפנ ןַאמרעה .רעלטסניק

 .מ .ד שדרָאשד ןוא ,ךיירקנַארפ ןוא דנַאלשטייד ןיא רהָאי טכַא טרידוטש טָאה

 -נעב ןופ ןהָאז רעטסעטלע רעד ,(1857 ,ָאייהַא ,דנעלווילק ןיא .בעג) ָאטָאשייּפ

 עשינַאקירעמַא ןעשיווצ סרעטסיימ סלַא טנעקרענַא ןענייז ,ָאטָאשייּפ .פ ןימעשד

 ןיא טײברַא עדנעטיידעב ןָאהטעג ךיוא טָאה רעטצעל רעד ,סרעלַאמ טערטרָאּפ

 -ָאר סקַאמ ןענייז רעלטסניק עשידיא עטנַאקעב טוג ערעדנַא .ןעדלעמעג-דנעוו

 טָאה רעכלעוו ,(1849 .קענ ;1838 ,ןעלױּפ-שיסור ,קערוט ןיא .בעג) לַאהטנעז

 טכַאמעג געירק רענריב ןופ טייצ רעד ןיא גנורעינער איד רַאפ רעלטסניק סלַא

 טָאה ןוא ,ןָאיסימָאק עשירעטילימ איד ןופ ןעטכירעב איד רַאפ ןענָאיצַארטסוליא

 ןיילא טָאה ןוא ןעטערטרָאּפ עשירָאטסיה עלעיפ ןופ ןעגנוצטע טכַאמעג ךָאנרעד

 ,איפלעדַאליפ ןיא .בענ) לַאהטנעזָאר טרעבלַא .רעדליב ?הָאצ עשביה ַא ןעלָאמענ

 ןייז זיא ,רעלַאמ-טערטרָאּפ ןוא רעצטע סלַא טנַאקעב טוג זיא רעכלעוו (3

 ,(1886 .קעג ; 1887 ,דנַאלשטייד ןיא .בעג) לייוו סקַאמ .דימלת ןייז ןוא ןהָאז
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 -נעזָאר דרַאװדע יבָאט ןוא ,רעלַאמ-טּפַאשדנַאל סלַא טסואוועב ןעטסעב םַא זיא

 ןענואוועג טָאה רעכלעוו ,(1848 ,טוקיטקענָאק -ןעווייה וינ ןיא .בעג) ,לַאהט-

 -לעוװ רעלַאמ טערטרָאּפ ןוא רנַאשז ַא זיא ,ַאקירעמַא ןוא ַאּפָאריײא ןיא ןעלַאדעמ-

 ; 1860 ,דנעלווילק ןיא .בעג) בעָאל סיאול .ןרעייב ,ןעכנימ ןיא טנהָאװ רעכ

 ןייליירפ .רָאטַארטסוליא ןוא רעלַאמ ַא ןעוועג זיא ,(1909 ,קרָאי וינ ןיא .שעג

 רַאפ טנַאקעב טוג זיא ,(1889 ,ַאיפלעדַאליפ ןיא .בענ) ןעהָאק .מ ענירעהטַאק

 .ײרעלַאמ ןוא רוטּפלוקס ןיא טייברַא

 -רעפ טייצ רעגיטציא ןופ ןעטסינוטרַאק ןוא ןעטסירוטַאקירַאק איד ןעשיווצ

 ,ָאייהָא ,ןָאסידעמ ןיא .בעג) רעּפּפָא ררָאב קירדערפ ןערעוו וצ טנָאמרעד ןענעיד

 -עג ; 1808 ,דנַאלשטייד ,סמרָאװ ןיא .בעג) רעיימ "ייה" רעדָא ירנעהת ;(7

 .(1883 ,ָאקסיצנַארּפ ןַאס ןיא .בעג) גרעבדלָאג סויסול ןבואר ןוא (1886 ןעמוק

 -מָאק ,רעקיזומ סלַא טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעדיא ?הָאצ איד

 ייז ןופ גינעוו רונ ןוא סיורג רהעז זיא .וו .ז .א ןערָאטקעריד-קיזומ ,סרָאטיזָאּפ

 ; 1832 ,ןעסיירּפ ןיא .בעג) שָארמַאד דלָאּפעל .רד .ןערעוו טנָאמרעד ָאד ןענעק

 טנעגיריד סלַא 1871 ןיא קרָאי וינ ןיא ןעמוקעג זיא ,(1885 ,קרָאי וינ ןיא .שעג

 סלַא ךיירגלָאפרע רהעז ןרָאװעג לענש זיא ןוא ,טפַאשלעזענ ןָאירַא איד ןופ

 רע .ןענָאיציזָאּפמָאק ענענייא ענייז ןופ טנעגניריד סלַא ךיוא ןוא טסינילָאװ

 -מיס איד ןופ ,טפַאשלעזעג עשינָאמרַאהליפ איד ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא

 .קרָאי וינ ןופ זיוה ַארעּפָא ןעטילַאּפָארטעמ ןופ ןַאד ןוא טפַאשלעזעג ינָאפ

 -לעוו ,(1889 ,דנַאלשטייד ,יולסערב ןיא .בעג) .ה קנערפ ,ןהָאז רערעטלע ןייז

 עכילטנעפע רעקרָאי וינ ןיא קיזומ ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג רהָאי טכַא זיא רעכ

 עשילַאקיזומ ןופ טוטיטסניא ןופ עציּפש רעד ןַא (1905 טייז) טהעטש ,ןעלוש

 סָאװ דנָאפ א ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,טדָאטש רעבלעז רעד ןיא טסנוק

 -ייווצ ַא .בעָאל ןָאמָאלַאס ןופ ןרָאװעג ןעזָאלעגרעביא קעווצ ןעזעיד רַאפ זיא

 -ָאּפמָאק רעד ,(יולסערב ןיא .בעג) ,שָארמַאד סעננַאהָאי רעטלַאװ ,ןהָאז רעט

 רעטכָאט איד ,ןיעלב .שד טערַאגרַאמ טעטַארייהעג טָאה ,טנעגיריד ןוא רָאטיז

 רעכלעוו ,ןיעלב .שד סמיישד ןַאמסטאַאטש ןעשינַאקירעמַא ןעסיורג םעד ןופ

 -מַאד ,רד ןופ רעטכָאט ַא .1884 ןיא טנעדיזערּפ רַאפ טַאדידנַאק ַא ןעוועג זיא

 -רָאי וינ ןופ רָאטקעריד םעד ,סעננַאמ דיווייד טימ טעהטַארייהרעּפ זיא שָאר

 ".טנעמלטעס לוקס קיזוימ" רעק

 דעטיינוי טפָא ןעכוזעב עכלעוו רעקיזומ עשידיא עטסואוועב איד ןעשיווצ

 ,דנַאלסור ןופ רעגיטריבעג ַא ,שטיווָאלירבַאנ ףעזָאי טסינַאיּפ רעד ןענייז סטייטס

 םעד ןופ רעטכָאט עדנעבעלרעביא עניצנייא איד טעהטַארייהעג טָאה רעכלעוו

 -עב ,1838--1910) סנעמעלק .? ?עוימעס טסירָאמוה ןעשינַאקירעמַא ןעסיורג

 -לעוו ,ןַאמלע ַאשימ ןוא ןַאמפָאה ףעזָאי ; ("ןיעווט קרַאמ" סלַא טנַאקעב רעס

 .דנַאלסור ןופ רענערָאבעג ַא ךיוא זיא רעכ



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 218

 סלַא דנעשרעהרָאפ ןעדיא ןענייז רעטַאעהט ןוא ַארעּפָא ןופ טלעוו רעד ןיא

 -ייד : ןענייז ןעשיווצ עטסואוועמ טסעב איד .רעמהענרעטנוא ןוא רעטלַאוװרעּפ

 -רעפ ַא ךיוא זיא רעכלעוו ,(1889 ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא .בעג) ָאקסַאלעב דיוו

 ,קרָאי וינ ,ָאלפָאב ןיא .בעג) רעגנַאלרע ןלָאקניל םהרבא ; ןעמַארד ןופ רעסַאפ

 רעטכיר א ןרָאװעגנ טלהעוורע זיא ,סיאול לעשטימ רעדורב ס'ןעמעוו ,(0

 .בענ) ןַאמהָארּפ לאינד ;1900 ןיא יטנוַאק קרָאי וינ ןופ טרוָאק םירּפוס ןופ

 ןיא ןעטרָאד .בעג) זלרַאשט רעדורב ןייז ןוא (1823 ,ָאייהָא ,יקסָאדנעס ןיא

0. 

 רעטסואוועב ַא זיא ,(1867 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא .בעג) ןיילק זלרַאשט

 "רערעינָאיצקוא רעד" ,רעקיטש עטסכיירגנלַאפרע ייווצ ס'ןעמעוו גרוטַאמַארד

 דיווייד רַאפ לעיצעּפש ןרָאװעג ןעבעירשענ ןענייז "רעטסיימ-קיזומ רעד" ןוא

 טהעטש רעכלעוו ,דיא ַא ךיוא (1800 ,ָאקסיצנַארּפ ןַאס ןיא .בעג) דלעיפרָאװ

 רעקיטש עזעיד .דנַאל ןופ רעלעיּפשיוש איד ןעשיווצ עהייר עטסרעדָאפ איד ןיא

 ,ָאקסַאלעב דיווייד ןופ גנוטלַאװרעפ איד רעטנוא ןרָאװעג טרהיפעגפיוא ןענייז

 ענהיב ןעשינַאקירעמַא רעד ףיוא עלעפ עלעיפ איד ןופ רענייא רונ זיא סָאד ןוא

 סָאװ ןירעלעיּפשיױש רעדָא רעלעיּפשיוש רעד ,רעסַאפרעפ רעד עכלעוו ןיא

 -סָא .ןעדיא עֶלַא ןענייז ,רעמהענרעטנוא רעד ןוא ,עלָאר-טּפוה איד טלעיּפש

 ,רעדניפרע ןַא זיא ,(1863 .קעג ; 1847 ,ןילרעב ןיא ..בענ) ןייטשרעממַאה רַאק

 ,רעזייה ַארעּפָא ןוא ערעטַאעהט ןופ רעטלַאוװרעּפ ןוא רעיובפיוא ,גרוטַאמַארד

 -עּפֶא ןופ ננולקיווטנע איד ןיא עטסנעיד עלָאפהטרעוו טעטסיילעג טָאה רעכלעוו

 -שטיר ןיא .בעג) דלעפנעזָאר יענדיס .סטייטס דעטיינוי ןיא ןָאיצקודָארּפ ַאר

 ןוא ןעטערעּפָא ,סַאמַארד ןופ רעסַאפרעפ רעד זיא (1889 ,עינישדריוו ,דנָאמ

 -בוּפ ןופ ןרָאװעגנ ןעמונענפיוא ניטסנינ ןענייז עכלעוו רעקיטש עשילַאקיזומ

 .םוקיל

 -ַאררָאפרעה ןרָאװעג ןעדיא עלעיפ ןענייז טפַאשנעסיװ ןופ טלעוו רעד ןיא

 .ןעטעטיזרעווינוא ןיא ןערָאסעּפָארּפ סלַא ןוא רעשרָאפ עלענינירַא סלַא דנעג

 (1852 ,דנַאלשטייד ,ָאנלערטס ןיא .בעג) ןָאסלעקיימ םהרבא טרעבלַא רָאסעּפָארּפ

 ןעטרָאד ןופ זיא ןוא ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ְּךָאנ דניק סְלַא ןרָאװעג טכַארבעג זיא

 -ַאנַא ןיא סטייטס דעטיינוי ןופ עימעדַאקַאךןעטָאלּפ איד ןיא ןעטערטעגניירא

 ןעוועג זיא רע .1879 ןיא טריאודַארנ טָאה רע עכלעוו ןופ ,דנעלירעמ ,סילָאּפ

 זיב 1878 ןופ עימעדַאקַא עבלעז איד ןיא עימעכ ןוא קיזיפ ןופ רערהעל ַא

 -עינער איד ייב רעטרהעלעג סלַא עלעטש רעדנַא ןַא ןעטלַאהעג טָאה ןוא 9
 איד ןיא טסנעיד ןופ טרינגיזער טָאה רע ןעוו ,1880 זיב ןָאטננישַאו ןיא גנור

 ןערהָאי עגינייא טכַארברעפ טָאה רע איוו םעדכָאנ .יוויינ סטייטס דעטיינוי
 רָאסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג רע זיא ,ךיירקנַארפ ןוא דנַאלשטייד ןיא גידנערידוטש

 .(1885--) ָאייהא ,דנעלווילק ןיא טלַאטשנַא עכילטּפַאשנעסיוװ ַא ןיא קיזיפ ןופ
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 איד ןיא עלעטש עכילנהע ןַא טַאהעג רע טָאה רהָאי יירד עדנעגנלָאפ איד ןיא

 רע זיא 1802 טייז .סטעסושטַאסַאמ ,רעטסואוו ןיא טעטיזרעווינוא קרַאלק

 -ינוא איד ןיא קיזיפ ןופ טנעמטרַאּפעד םעד ןופ רעהעטשרָאפ ןוא רָאסעּפָארּפ

 -ענ עטרהעלעג ענעדעישרעפ ןופ דעילנטימ ַא זיא רע .ָאנַאקיש ןופ טעטיזרעוו

 -סערָאק איד ןופ רענייא זיא ןוא ,דנַאלסיוא ןיא ןוא ַאקירעמַא ןיא ןעטפַאשלעז

 -יוצנַארפ ןופ טפַאשנעסיו רעד עימעדַאקַא איד ןופ רעדעילגטימ עדנערידנָאּפ

 ענייז רַאפ ןעלַאדעמ ןוא ןעזיירּפ עלעיפ ןענואוועג טָאה רע .טוטיטסניא ןעשיז

 יעלּפָאק רעד איוו ױזַא ,ענינייא עכלעוו ןופ ,טפַאשנעסיװ ןיא ןעגנואוהטפיוא

 רַאפ זיירּפ ?עבָאנ םעד ןוא ,ןָאדנָאל ןופ טפַאשלעזעג עכילנינעק איד ןופ לַאדעמ

 איד ןופ רענייא סלַא טנעקרענַא זיא רע זַא ןעזייוועב ,(1907 ןיא עדייב) קיזיפ

 טסואוועב ןעטסעב םא זיא רע .טייצ רעזנוא ןופ רענעמ-טפַאשנעסיװ עטסערג

 טייקגידניוושעג איד ןעמיטשעב וצ עדָאהטעמ עיינ ַא ןופ רעקעדטנע רעד סלַא

 עינישדריוו ןיא .בעג) ןָאסלעקיימ ןזלרַאשט ,רעדורב רערעגניא ןייז .טכיל ןופ

 ןוא ,"ןעקירעמַא ָאנַאקיש" ןופ רָאטקַאדער רעד זיא ,(1809 ,ַאדַאװענ ,יטיס

 (1870 ,עינרָאפילַאק ,סַארעװַאלַאק ןיא .בעג) םירמ ןייליירפ ,רעטסעווש רעייז

 -ַארד ןוא ןעטכישעג עצרוק ךיוא טביירש ןוא ןעלעווָאנ ענינייא טסַאפרעפ טָאה

 .קיטירק עשיטַאמ

 -עג זיא רעכלעוו ,(1859 ,ךיירטסע ,ץילעיב ןיא .בעג) דלעיפמולב סירָאמ

 -נענימָארּפ ַא זיא ,טלַא רהָאי ףלעווצ ןעוועג זיא רע ןעוו רעהַא ןרָאװעג טכַארב

 רעדנעבעל רעטסערג רעד סלַא טנעקרענַא זיא ןוא ,רעטרהעלעגנ טירקסנַאס רעט

 -כיוו עגינייא ןעבעירשעג טָאה רע .ַאדעוװ ַאורַאהטַא איד רעביא טעטירָאהטיױא

 ןופ רָאסעּפָארּפ זיא ןוא ,דנַאטשנעגעג ןעלעיצעּפש ןייז רעביא עקרעוו עגיט

 -רעווינוא סניקּפַאה סנהַאשזד ןיא עינָאלָאליפ עדנעכיילנרעפ ןוא טירקסנַאפ

 -יטלַאב ןיא .בעג) רעדנַאללָאה .ה בָאקיישד .1881 טייז רָאמיטלַאב ןיא טעטיז

 סלַא יעלניקקעמ טנעדיזערּפ ןופ ןרָאװעג טנענרע זיא רעכלעוו ,(1871 ,רָאמ

 -צַאש רעד ןעוועג רעטעּפש זיא ןוא ָאקיר ָאטרָאּפ רַאפ רענָאיסימָאק רעלעיצעּפש

 עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ןופ רָאסעּפָארּפ זיא ,עינָאלָאק-לעזניא ענעי ןופ רעטסיימ

 ןרָאװעג טנענרע זיא רעדנַאלָאה רָאסעּפָארּפ .טעטיזרעווינוא עבלעז איד ןיא

 גנורעינער איד ןופ טנעגַא-רעייטש רעלעיצעּפש סלַא טלעווזור טנעדיזערּפ ןופ

 -קעוַא רהָאי ןעדנעגלָאפ םעד זיא ןוא (1904) עירָאטירעט עשינַאידניא איד רַאפ

 ,ָאגנימָאד ןַאס קילבוּפער איד וצ רענָאיסימָאק רעלעיצעּפש סלַא ןרָאוװעג טקישעג

 טייצ רעבלעז רעד ןיא גנידנעקריוו ,ןעדלוש-לַאנָאיצַאנ ערהיא ןעכוזרעטנוא וצ

 ףיוא גוצעב ןיא םוירעטסינימ ןעניטרעווסיוא ןופ טנעגַא רעטיורטרעפ סלַא

 -נַאניפ רעד רע זיא 1908 טייז .קילבוּפער רענעי ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא איד

 ןַא טמהענ רעדנַאללָאה רָאסעּפָארּפ .ָאגנימָאד ןַאס ןופ רעבעגהטַאר רעלעיצ

 -הטרעוו ןעגָארטעגייב טָאה ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנַא עשיריא ןיא ?ייהט ןעוויטקַא
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 -סיה עשידיא-שינַאקירעמַא איד ןופ ןענָאיצַאקילבוּפ איד וצ ןעטיײברַא עלָאפ

 ,רעטמַאעב א זיא רע עכלעוו ןופ ,טפַאשלעזעג עשירָאט

 רעסיורג רעד ,(1886 ,קרָאי וינ ןיא .בעג) ןײטשרדלַאװ זלרַאשט רָאסעּפָארּפ

 -רעווינוי שזדירבמייק ןופ עיגָאלָאעכרַא ןוא טסנוק עשיכעירג רעביא טעטירָאטיוא

 ןעטסכעה ןופ רעטרהעלענ רעשידיא-שינַאקירעמַא ןַא ךָאנ זיא ,דנַאלגנע ןיא יטיס

 ןעשיווצ .ןעטייהנעגעלעגנַא עשידיא ןיא טריסערעטניארעפ זיא רעכלעוו דַארג

 איד ןוא ענַארפ עשידיא איד" ןעבעירשעג ךיוא רע טָאה רעכיב ערעדנַא עלעיפ

 ןוא טסיגָאלָאהטַאּפ רעד ןײטשדלַאװ סיאול .,(1899) "ןעדיא איד ןופ ןָאיססימ

 וינ ןיא .בעג) ןײטשדלַאװ ןיטרַאמ ןוא ,(1893 ,קרָאי וינ ןיא .בעג) רעסַאּפרעפ

 -נייא סיאויל .רעדעירב ערעטלע ענייז ןענייז ,רעקימעכ רעד ,(1884 ,קרָאי

 עשינַאקירעמַא איד ןופ ירעטערקעס רענעזעוועג ,(1877 קרָאי וינ ןיא .בעג) ןייטש

 -סנָאיצַאגעל ןעוועג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טפַאשדנַאזעג

 טנעדיזערּפ ןופ ןערָאװעג טנענרע ךָאנרעד זיא ןוא ,גניקעּפ ןיא רעטערקעס

 ,אקיר ַאטסָאק קילבוּפער איד ןיא סטייטס דעטיינוי ןופ רעטדנַאזעג סלַא טפַאט

 .ןײטשדלַאװ רָאסעּפָארּפ ןופ רעגָאוװש ַא זיא

 רָאסעּפָארּפ ,(1909 .שענ ; 1887 ,קרָאי וינ ,יִארט ןיא .בעג) סָארג זלרַאשט

 -לעוװו ,יטיסרעווינוי דרַאװרַאה ןיא טפַאשנעסיו עשיטילָאּפ ןוא עירָאטסיה ןופ

 רעטסערג רעד סלַא ןרָאוװענ טעטכַארטעב טיוט ןייז ןופ טייצ רעד ןיא זיא רעכ

 עשימָאנָאקע ןוא עכילרעטלַא-לעטימ איד רעביא טלעוו רעד ןיא טעטירָאטיױא

 איד ןופ ןעטנעדיזערּפ-עציװ איד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,דנַאלננע ןופ עטכישעג

 -נוא וצ ןענָארטענייב טָאה ןוא ,טפַאשלעזענ עשירָאטסיה עשידיא-שינַאקירעמַא

 -ענלעיצנאניפ איד רעביא קרעוו סעכילדנירגנ ַא רוטַארעטיל עשירָאטסיה רעז

 עשילגנע ןא ןוא ,רעטלַא-לעטימ ןיא דנַאלגנע ןיא ןעדיא איד ןופ עגַאל עכילצעז

 ןופ ?ײהטנַא םעד רעביא קרעוו סעטמהירעב ס'גנילרעזייק .רד ןופ גנוצעזרעביא

 .טלעוו עיינ איד ןופ גנוקעדטנע איד ןיא ןעדיא

 -טימ ַא ,(1802 ,קרָאי וינ ןיא .בעג) ןַאמגילעז .א .ר ןיוודע רָאסעּפָארּפ

 -לעװ ,ןעּפָארטנַאליפ ןוא ןערעיסנַאניפ ןופ עילימַאפ עטסואוועב איד ןופ דעילג

 ַאיבמָאלָאק ןיא עימָאנָאקע רעביא ענערטרָאפ ןעטלַאה וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה רעכ

 עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ןופ רָאסעּפָארּפ ןעטרָאד זיא ןוא ,1885 ןיא יטיסרעווינוי

 ,רעייטש ןופ ענַארפ איד רעביא טעטירָאהטיױא סלַא טנעקרענַא זיא ,1891 טייז

 ףלָאדַא .דנַאטשנעגעג ןעזעיד רעביא עקרעוו עניטכיוו ןופ רעסַאפרעפ רעד ןוא

 םעד ןופ ןהָאז ַא ,(1871 .קעג ;1881 ,ךיירקנַארפ ,זירַאּפ ןיא .בעג) ןהָאק

 רָאסעּפָארּפ זיא ,(1814--77) ןהָאק טרעבלַא ּפָארטנַאליפ ןעשידיא-שיזיוצנַארפ

 קַאשז .1801 טייז ַאיבמָאלָאק ןיא ןערוטַארעטיל ןוא ןעכַארּפש עשינַאמָאר ןופ

 זיא רעכלעוו ,טסיגָאלָאיב רעטמהירעב רעד ,(1859 ,דנַאלשטייד ןיא .בעג) בעָאל

 .זיא ,רהָאי גיצנַאוצ רַאפ ןעטעטיזרעווינוא עשינַאקירעמַא ןיא רָאסעּפָארּפ ַא ןעוועג



 21 בץעילטָאג ןוא ָארטוז ,ןילקנערפ ,יבָאקַאי ,רענסקעלפ

 עיגָאלָאיב עלַאטנעמירעּפסקע ןופ גנולײהטבַא איד ןופ עציּפש רעד ןַא רעטציא

 רעד .,קרָאי וינ ןיא ןעגנושרָאפ עשיניצידעמ רַאפ טוטיטסניא רעלעפיקַאר ןיא

 .בעג) רענסקעלפ ןָאמייס .רד ,דיא ַא ךיוא זיא טוטיטסניא ןעזעיד ןופ רעהעטשרָאפ

 רעדָא סיטישדנינעמ ןעלייה וצ םורעס ןייז .(1863 ,יקָאטנעק ,ליוויאול ןיא

 ןעגנוקעדטנע עשיניצידעמ עסיורג איד ןופ ענייא זיא גנודניצטנע-טיוה-ןריהעג

 .קעג ; 1880 ,ןעלַאפטסעװ ןיא .בעג) יבָאקַאי םהרבא .רד .טייצ רעזנוא ןופ

 איד ןיא גנוגילייהטעב ןייז ְּךֶאֹנ קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו 58

 גיצפופ רעביא ןעוועג זיא ,1848 ןיא דנַאלשטייד ןיא גנונעוועב ערענָאיצולָאװער

 קרָאי וינ ןופ טעטיזרעווינוא איד ןיא ןעטייהקנַארק-רעדניק ןופ רָאסעּפָארּפ רהֶאי

 -יצידעמ איד ןופ ןרָאװעג טרהעעב ךיוה זיא רע .(1870--1902 איבמָאלָאק)
 -לָאפ םעד ןיא זיא ןוא ,1910 ןיא גַאטסטרובעג ןעטסגיצכַא ןייז וצ טלעוו עשינ

 עשיניצידעמ עשינַאקירעמַא איד ןופ טנעדיזערּפ ןרָאװענ טלהעוורע רהָאי ןעדנעג

 .טפַאשלעזעג

 לאכימ ןופ עפפענ ַא ,(1893 ,ןרַאגנוא ,רעגע ןיא .בעג) ןילקנערפ ןַאיבַאפ

 -ַאו ןיא ןרָאװעג ןעגיוצרע זיא ןוא דניק סלַא ןעמוקעג רעהַא זיא ,ןירּפלייה

 זיב 1869 ןופ רעטסעמ-רלעפ ןוא רעינישדניא ןַא ןעוועג זיא רע .,ןָאטגניש

 יטיסרעווינוי סניקּפַאה סנהַאשזד ןיא קיטַאמעהטַאמ ןופ רָאסעּפָארּפ ןוא ,7

 -ער רעד ןעווענ רע ןיא רהֶאְי ןהעציירד עדנענלַאפ איד .1899 ןיב ןתמ ןופ

 -קַאדער איד ןופ רענייא רעטציא זיא ןוא "סוינ רָאמיטלַאב" איד ןופ רָאטקַאד

 ."טסָאּפ גנינוויא קרָאי וינ" איד ןופ ערעט

 ; 1820 ,ןעסיײרּפ-ןייהר ,ןעכאַא ןיא .בעג) ָארטוז ףעזָאי ךירנייה ףלָאדַא

 עשינכעטילָאּפ איד ןיא ןרָאװעג ןעניוצרע זיא ,(1898 ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא .שעג

 רע זיא ַאקירעמַא ךָאנ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא ,דנַאל-סטרובעג ןייז ןופ ןעלוש

 ןופ זיא ןוא ,עינרָאפילַאק ןופ ןעגנוקעדטנעידלָאג איד ןופ ןרָאװעגנ ןעגיוצעגוצ

 (1809--19) רעטעּפש ןוא טריטקעיארּפ טָאה רע .ַאדַאוװענ ךָאנ קעװַא ןעטרָאד

 ןעוו ןוא ,ענעימ-דלָאנ קָאטסמַאק איד רעטנוא לענוט ָארטוז םעד טיובענפיוא

 ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה טײברַא עזעיד טגידנעעג טָאה רע

 -ּפיוהעב זיא סע .1894 ןיא רעטסיימ-רעגריב ןרָאװעג טלהעוורע זיא רע ואוו

 ןַאס ןופ םוהטנעגייא-דנורג םעד ןופ לעטנהעצ ַא רהעפעגנוא זַא ןרָאװעג טעט

 םעד טדָאטש איד ןעקנַאשעג טָאה רע ןוא ,טרעהעג םהיא וצ טָאה ָאקסיצנַארפ

 -יא טָאה רע ."סטהייה ָארטוז" סלַא טנַאקעב זיא סָאװ קרַאּפ ןעסיורג םענייש

 ןענייז סע עכלעוו ןיא רעדנעב 200,000 רעביא ןופ קעהטָאילביב ַא ןעזָאלעגרעב

 .ןעטּפירקסונַאמ עשיאערבעה ענעטלעז טרעדנוה רעביא ןעוועג ךיוא

 ָאגַאקיש ןיא .שעג ; 1866 .קעג ; 1837 ןעמהעב ןיא .בעג) בעילטָאג םהרבא

 טגיטפעשעב ןעוועג זיא ןוא טעטיזרעווינוא רעגַארּפ ןופ טריאודַארג טָאה (4

 ןוא ַאקירעמַא ךָאנ קעװַא זיא רע ןעוו ןהַאבנעזייא עשיכיירטסע ןַא ןעיוב ןיא
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 טנעריזערּפ ןרָאװעג טלהעוורע זיא רע ןעוו .ָאגַאקיש ןיא טצעזעב ךיז טָאה

 (1877) גרובסטיּפ ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה עינַאּפמָאק קירב ןוָאטסיק איד ןופ
 ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא ןעקירב עלעיפ טיובעג גנולעטש עיינ ןייז ןיא טָאה ןוא

 ךיז טָאה רע .,קרָאי וינ ןיא קירב ינעווע ןָאסידעמ םעד רעטנורַאד ,דנַאל ןופ

 טייצ עסיוועג א רַאפ ןעוועג זיא ןוא 1884 ןיא ָאגַאקיש ןיא טצעזעב קירוצ

 -טּפיוה סלַא ךָאנרעד ןוא רעינישדניא רעדנעהטַארעב סלַא רעהירפ) ןעדנוברעפ

 ַאנַאקיש ןופ גנולעטשסיוא-טלעוו איד טימ (טנעמטרַאּפעד-יוב ןופ רעינישדניא

 -נַא עשידיא ןיא עסערעטניא עטפַאהבעל ַא ןעמונעג ךיוא טָאה רע ,1893 ןיא
 ףדור איד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג טייצ עסיוועג ַא רַאפ זיא ןוא ,ןעטייהנעגעלעג

 ןיא ןעשייגערגנָאק ןויצ איד ןופ רעטעּפש ןוא גרובסטיּפ ןיא ןעשייגערגנָאק םולש

 .ָאגַאקיש

 -עג טָאה רעכלעוו ,(1880 ,דנַאלגנע ,ללוה ןיא .בעג) סבָאקיישד .מ זלרַאשט
 -ייא-עינעווליסנעּפ איד ןעדניברעפ סָאװ ןעלענוט איד רַאפ רענעלּפ איד טכַאמ

 ,קרָאי וינ ןופ טקנוּפלעטימ םעד טימ ןהַאבנעזייא דנעלייא גנָאל איד ןוא ןהַאבנעז

 ןיא רעטסערג רעד סלַא טעטכַארטעב טרעוו רעכלעוו דיא רעשילננע ןַא זיא

 .ַאּפָארייא ןיא איוו םוג ױזַא דנַאל ןיא ָאד ,ןעלענוט ןעיוב ןופ ךַאפ ןייז

 -ידעמ איד ןופ ןעהייר עטסרעדָאפ איד ןיא ןעטָארטרעּפ טוג ןענייז ןעדיא

 -ױטקָאד עטנענימָארּפ איד ןעשיווצ .ןענָאיסעּפָארּפ עשיטסירוי ןוא עשיניצ

 ךיז ןעניפעג ,ןרָאװעג טנַאמרעד רעהירפ ןיוש ןענייז סָאװ איד רעסיוא ,םיר

 .קענ ;1849 ,דנַאלשטייד ,יעזלַא ןיא .בעג) רעלדַא קַאזייא ,רד איוו עטייל
 (1884 .קעג ; 1802 ,דנַאלסור ,ָאנדָארג ןיא .בעג) ןרָאהנייא סקַאמ .רד ;(7

 קרָאי וינ ןיא .בעג) ןעהָאק-סילָאס ַאווליס עד בָאקיישד .רד ; קרָאי וינ ןופ עדייב

 -הָאוו עכלעוו (1857 ,ַאיפלעדַאליפ ןיא .בעג) ןָאמָאלַאס רעדורב ןייז ןוא (8

 וינ ,זויקַאריס ןיא .בעג) ןָאסבָאקיישד ןַאהטַאנ .רד ןוא ,ַאיפלעדַאליפ ןיא ןענ

 רעיימרעטנוא לעוימעס .(1918 ןיא ןעטרָאד ןעברָאטשעג ,182/ ,קרָאי

 סיעדנַארב .ד סיאול ;קרָאי וינ ןופ (1888 ,עינישדריוו ,גרובשטניל ןיא .בעג)

 ןיא .בעג) רעיימ יַאוויל ; ןָאטסָאב ןופ (1826 ,יקָאטנעק ,ליוויאול ןיא .בעג)

 .בעג) סָאלס .ס סקַאמ רעטכיר ןוא ,ָאנַאקיש ןופ (1858 ,עינישדריוו ,דנָאמשטיר

 סלַא ןרָאװעג טלהעוורערעדעיו קירוצ גנַאל טינ זיא רעכלעוו ,1869 קרָאי וינ ןיא

 ןענייז ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןופ (עינרָאפילַאק ןופ טכירעג ןעטסכעה ןופ רעטכיר

 עכיוה ַא טכייררע ןעבָאה עכלעוו ןעטַאקָאװדַא עשידיא איד ןופ עכילטע רונ
 .ןָאיסעּפָארּפ רעייז ןיא עפוטש

 ןוא סנַאניפ ,לעדנַאה ןיא טנענימָארּפ ןענייז ןעכלעוו ןעדיא להָאצ איד

 ,סמייהנענונ איד איוו ןעילימַאפ עכנַאמ ןוא ,סיורג ךילמעיצ זיא עירטסודניא

 -ַָאר סוילושד איוו עטייל ןוא ,קרָאי וינ ןופ סעסיורטש ןוא ספיש ,סנהָאזיאול

 ןיא ךיוה ןעהעטש ,ָאנַאקיש ןופ (1866 .בעג) סיררָאמ דרַאװדע ןוא דלַאװנעז
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 -ערעגניירא טינ ייז ןופ רענייק טרעוו ךָאד ,ןעטפעשענ עסיורג ןופ טלעוו איד

 -ניג איד .רענַאקירעמַא עכייר רעייהעגנוא איד ןופ להָאצ עניילק איד ןיא טנעכ

 -יײרּפשרעּפ איד ךרוד סױרַא רעסעב ָאד ךיז טהעז ןעדיא איד ןופ עגַאל עגיטס

 -ימעב טנעצָארּפ ןעסיורנ םעד ןוא להָאצ עסיורנ איד ךרוד ,םוהטכייר ןופ גנוט

 -יורנ איד ןעשיווצ עלעטש עטסכעה איד ךרוד איוו ,עדנעבַאהלהָאװ ןוא עטלעט

 .ואוופרעדנַא ןעמהענרעפ ןעדיא סָאװ ןעטסילַאטיּפַאק עס
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 .ןעטפירשטייצ .עשילגנע ןוא עשיאערבעה : רוטַארעטיל

 ןערעהעג עבלעוו רוטַארעטיל עשידיא-שינַאקירעמַא עטסעהירפ איד ןופ ןעטעטיזָאירוק
 ,תובושת :קרעוו עשינבר -- עיפַארגָאילביב ןופ דלעפ םעד ףיוא ןעטסיימ סא
 - - טרָאס םענרעדָאמ ןופ עקרעוו עגיד'שדוק ןושל -- שורד ירפס ןוא םישורוּפ

 -ערבעה-יינ -- "לארשי רצוא" ס'ןייטשנעזיוא ןוא "וטושּפכ ארקמ" ס'ךילרהע

 -ָאטעהג" -- שילגנע ןיא סרעביירש עשידיא -- ןעטַארעטיל ןוא ןעטעָאּפ עשוא

 עכילטפַאשנעסיוו -- עדנעטשנעגעג עשודיא-טינ רעביא סרעביירש -- "סעטכושעג

 איד ןופ רעטייברַאטימ ןוא עדנעטשנעגעג עשידיא רעביא סרעביירש -- עקרעוו
 ןעגעוו רעביירש עשידיא-טינ -- סודיורפ .ז .א -- ?עידעּפאלליצנע עשידוא"

 ןוא ערעטקַאדער ,ןעטסילַאנרושז -- דוגּפאה ןוא קירדערפ -- ילייד -- ןעדיא
 גנָאי עד ןוא רעצטילוּפ --- סרעטאווזוָאר איד ;סקָא רעדעירב איד --- רעבעגסיורַא

 -- שילגנע ןיא עסערּפ עועיגילער עשידיא איד -- גנומַאטשבָא רעשידיא ןופ
 ".םוירָאטַאנַאס" רעד

 עטסיימ איד ןיא איוו ױזַא ,טלעוו עיינ איד ןופ רוטַארעטיל עשידיא איד

 רעביא םירפס עניד'שדוק ןושל טימ ןָא ךיז טננַאפ ,טלעוו עטלַא איד ןופ רעדנעל

 עכַארּפש איד ןיא טייז ןייא ןופ רעטעּפש ךיז טנייווצרעפ ןוא ,םינינע עזעיגילער

 -סעדנַאל רעד ןיא טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,ךיז ןעשיווצ ןעדייר ןעדיא סָאװ

 רַאפ ןעביירש ןעדיא סָאװ עניצנייא איד טינ ןענייז םירפס עזעיגילער .עכַארּפש

 וצ גנונעועב א ָאד רעמיא ןזיא סע לייו ,שדוק ןושל ףיוא טייצ עגנַאל ַא

 וצ ץנעדנעט ַא טימ ךילנהעווענ ןָא ךיז טננַאפ עכלעוו סינטנעק עכילטלעוו

 -וצ איוו רהעמ הטרעוו ןעכילטּפַאשנעסיוו רהיא בעילוצ שדוק ןושל ןערידוטש

 רָאלק ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה ןעטייצ ענרעדָאמ ןיא .טייקנילייה רהיא בעיל

 -סור ןוא ןעלױוּפ ,דנַאללָאה ,דנַאלשטייד ןיא גנולקיווטנע ןופ סעצָארּפ ןעזעיד

 ןיא רָאנ טשרע ךָאנ ָאד ןעטלַאה רימ שטָאח ,אקירעמַא ןיא איוו טוג ױזַא ,דנַאל

 ןָאהטעגפיוא זיא סָאװ סָאד ןוא ,טייקניטעהט עשירַארעטיל רעזנוא ןופ גנַאפנָא

 םעד רַאפ עסערעטניא רהעמ ןעבָאה טפנוקוצ איד ןיא ןעק רעטציא זיב ןרָאװעג

 זיא סָאװ סעלַא .רוטַארעטיל ןופ רעקירָאטסיה םעד רַאפ איוו ףַארגָאיליביב

 שילָאינַאּפש ,שרוק ןושל ןיא ןעדיא רַאפ ןעדיא ןופ ןרָאװעג ןעבעירשעג ָאד
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 225 שורד ירפס ןוא םישוריּפ ,תובושתו תולאש

 -נייא ;טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ ןעטימ םעד רהעפעגנוא זיב שילגנע רעדָא

 ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז סָאװ ןעטפירשטייצ איד ןוא עקרעוו איד ךילסילש

 טנָאמרעד ןענייז ערעטקַאדער רעדָא רעסַאפרעפ איד ןעוו ןעלטיּפַאק ערעהירפ

 (*.ןעטעטיזָאירוק ןופ דלעפ םעד וצ ןעמהַאנסיױא נינעוו טימ ןערעהעג ,ןרָאװעג

 להָאצ איד ןעוו ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ןופ טפלעה ןעטייווצ ןיא טשרע

 שיאערבעה ענרעדָאמ ןעזעל ןענעק סָאוװ עכלעזַא ןופ ןוא ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא

 -רעפ ןעטסנרע ןַא טכַאמעג ָאד ןעמ טָאה ,ןעסקַאװ וצ לענש ןעגנַאפעגנָא טָאה

 ,דנַאל ןיא ָאד רעכיב ןעביירש וצ ייז רַאפ ךוז

 ןעלייהט ףיוא םישודח ,"תובושתו תולאש" איוו ױזַא ,עקרעוו עשינבר איד

 עטסעטלע איד ןופ גנוצעזטרַאפ איד רָאפ ןעלעטש ,שורד ירפס ןוא דומלת ןופ

 ןערעוו וצ טלעדנַאהעב רעבירעד ןענעידרעפ ןוא ,רוטַארעטיל עשידיא ןופ םרָאפ

 -שרע רעד ןייז וצ ןופ ערהע איד טרעהעג ןייטשנעזייא .רמ טיול .ןעטשרע םוצ

 ןיא .שעג) ןָאסנרהא השמ ףסוי 'ר ברה וצ ַאקירעמַא ןיא תובושת ןופ רבחמ רעט

 איוו זיא עכלעוו קרעוו ַא ,"השמ יעטמ" ןופ רעסַאפרעפ םעד ,(1874 ,קרָאי וינ

 ןרָאװעג טקורדעג ,םינבר עשיסקָאדָאטרָא ענעיה ןופ עקרעוו ערעדנַא עלעיפ

 -עג ָאד זיא סע עכלעוו ןופ ,םירפס עשינבר ערעדנַא ןעשיווצ .םילשורי ןיא

 ,רָאפ ךילנהעוועג ךיז טלעטש ןעמ איוו להָאצ ערעסערג א ןרָאוװעג ןעבעירש

 -לעוו ,קַאוויּפס ןרהא 'ר ןופ (1886 ,קרָאי וינ) "הכלה רקח" רעד ךיז ןעניפעג

 תכסמ ףיוא "לא-רה רפס" ;דנַאלסור ,קסמָא ןיא ןעוועג רעהירפ זיא רעכ

 לאוש" ; (18806 ,ָאגַאקיש) ,ןײטשרעּפלַא רזעילא םהרבא 'ר ןופ ,ימלשורי םירוכב

 ןָאסלעטיג ןימינב 'ר ןופ "םתוחהו חתוּפה" ; הפי ןנחלא םולש 'ר ןופ "ןינעכ

 ןופ ,ארמנ ןופ י"שר ףיוא "ריאמ תרות" ; (1898 קרָאי וינ) דנעלווילק ןופ

 יכדרמ ןופ ,דומלת ףיוא ,"יכדרמ תועיני" ; (1904 ,קרָאי וינ) ןַאמיירפ ריאמ

 ץיווָאשריה רעבע םהרבא 'ר ןופ "םהרבא תיב" ; (1907 ,ווָאקרטָאיּפ) ליפרַאג

 -רעפ רעד זיא רעסעל ןושרג בקעי םהרבא 'ר רעטלַא רעד .(1908 ,םילשורי)

 ןוא שורד טעטלַאהטנע רעכלעוו ,(1907 ,ָאנַאקיש) "שרדמה תיב" ןופ רעסַאפ

 םירפס רעיפ ןעבעירשענ טָאה גרובסטיּפ ןופ ץיוויז ןועמש השמ 'ר ןוא ,הכלה

 -ענ טקורדעג עלַא ןענייז עכלעוו ,עדנעטשנעגעג עשינבר ענעדעישרעפ רעביא

 טניפעג ןעמ ןוא ,רעסערג ְךָאנ זיא שורד ירפס ?הָאצ איד .םילשורי ןיא ןרָאװ

 וינ) "תובבל ייח רוא" ןוא (1877 ,ָאגַאקיש) "הירבעה תמאה" ייז ןעשיווצ

 תרטע" ; (1899 ,קרָאי וינ ןיא .שעג) ןָאסניוװעל הדוהי לאיחי ןופ (1889 ,קרָאי

 סגעווסענייק זיא רעכלעוו ,דנַאטשנעגעג ןעזעיד רעטייוו ןענלָאפרעפ ןעליוו סָאװ איד (*
 ןופ "ַאקירעמַא ןיא רוטארעטיל עשידיא עהירפ" ףיוא ןעזעיװעגנָא ןערעװו ,טנַאסערעטניאנוא
 "יא .ד .י וצ ןוא ,102--47 ןעטיײז "סנעשייקילבַָאּפ" איד ןופ דנַאב ןעטירד ןיא ,טוהָאק .א .ג
 ןעטפלעוװצ ןיא ןעטרָאד ,"ַאקירעמַא ןיא רוטַארעטיללוּפלּפ ןוב גנולקיווטנע" ס'ןייטשנעז
 .139--47 ןעטייז ,דנַאב
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 -װ בכבוד באז ןופ "הארמפל דמחנ" ; (1902 .,ּ?רָאי וינ) סאל יבצ 'ר ןופ- "יבצ

 ,קרָאי וינ) ןהכ ךורב 'ר ןופ "בהזה ליבש" ;(1903 ,דנעלווילק) ןייטשנעט

 ,קרָאי וינ) קרַאונ ןופ יקסדָארב אגרש םייח 'ר ןופ "בשח השעמ" ;(3

 ןיא םירמאמ ערעווש עגינייא ףיוא (1891 ָאנַאקיש) "היבצ ימאת" .(7

 (1899 ,קרָאי וינ) "העד ירעש" ןוא ,(1819--91) ןהָאזלעטע ךורב ןופ ,אתדגא

 סָאװטע ןענייז ייז שטָאח ,סַאלק ןעבלעז םעד וצ ןערעהענ ,רפוס יתבש 'ר ןופ

 .סרעדנַא

 טקורדענ זיא סָאװ שדוק ןושל ןיא רפס רעדנעטיידעב רעטשרע רעד

 קלַאפ עשוהי ןופ ,(1800 ,קרָאי וינ) "עשוהי ינבא" רעד ,ַאקירעמַא ןיא ןרָאװעג

 -ענ תמא ןיא רעבָא ,ךוב רעשינבר ַא ןעמָאנ ן'ְךֶאנ וליפא זיא ,ןהכה יכדרמ ןב

 טימ ךיז טצענערג עכלעוו רוטַארעטיל עכילטלעוו רהעמ איד וצ רע טרעה

 "םיאפר קמע" ס'ןַאמצלָאה ןופ ןערעוו טגָאזעג ךיוא ןעק עבלעז סָאד .הלכשה

 ,הטיחש ןעגידייהטרעפ וצ ,"םעט בוט" ןופ ךיוא רשפא ןוא ,(1865 ,קרָאי וינ)

 ןענעוו טרעוו סע סָאװ (1822--06) ,קסיװַאטס ןופ ןַאמדעירּפ יבצ ןרהא ןופ

 ןוא שטייד ,שילננע ןיא טצעזרעביא םהיא טָאה ןעמ זַא טעטּפיוהעב םהיא

 ףלָאװ ןוא ,ץיוװַאניבַאר ריאמ ןופ (1888 ,קרָאי וינ) "םינחמה" (*.שיזיוצנַארפ

 -פיוא ןופ טסיינ םענרעדָאמ םעד וצ רעטנעהענ ןעמוק "לארשי חצנ" ס'רוש

 םשה תאיצמ" ןוא (1887 ,קרָאי וינ) "הרותהו תדה" איוו עקרעוו ןוא ,גנורעלק

 ;1846 ,ָאנװָאק ןיא .בעג) ןייטשרעבליז ףסוי םולש ןופ ,(1893) "םלועהו

 עלָאפהטרעוו .תוסרוקיּפא ןופ גנוטכיר רעד ןיא טייוו ןעהעג ,(1881 .קעג

 ןופ ןרָאװעג טכַאמענ ןענייז סמוהטנעדוי סעד טפַאשנעסיװ איד וצ עגערטייב

 ,(1881 .קענ ; 1862 ,ןעליוּפ-שיסור ,ַאנלַאק ןיא .בענ) שטיווָאביל ?אומש הימחנ

 ,קרָאי וינ) ַאנידומ איד הירא הדוהי ןופ עיפַארגָאיב ַא ןופ רעסַאפרעפ רעד

 ימכח" ןופ רעסַאפרעפ) ,טדַאטשנעזייא ןויצ ןב ןופ ; עקרעוו ערעדנַא ןוא (1

 ,ַאקוָאדַאלװ ןיא .בעג) ךילרהע .ב דלָאנרַא ןופ ; (1903) "ַאקירעמַאב לארשי

 ך"נת ףיוא שוריּפ ןענידריווקרעמ ַא ןופ רעסַאפרעפ רעד (1848 ,ןעליױּפ-שיסור

 .בעג) גרעבנעזָאר םייח םהרבא ןופ ;(ןילרעב) "וטושּפכ ארקמ" טפור רע סָאװ

 -נע עשילביב ַא ,"תומשה רצוא" ס'ןעמעוו ןופ (1891 .קענ ; 1838 ,קסניּפ ןיא

 הדוהי ןופ ןוא ; קרָאי וינ ןיא רעדנעב רעיפ ןענעישרע ןענייז סע עידעּפָאלקיצ

 -לעוו ,שילננע ןוא שדוק ןושל ןיא רעביירש רערַאבטכורפ ַא ,ןייטשנעזייא דוד

 ,עידעּפָאלקיצנע עשיאערבעה א "לארשי רצוא" םעד סיורא רעטציא טינ רעכ

 רָאטקאדער רעד עכלעוו ראפ ןוא ןרָאװעג גיטרעפ רהָאי סעניטנייה זיא סָאװ

 באז יכדרמ רעניבאר רעד .ןעלקיטרא עטסיימ איד ןעבעירשעג טָאה ןיילא

 גנאהנַא ןַא ,"ַאקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשיאערבעהייינ" ,ןַאמכַארד .ב .רד ,העז (*

 ,1900 קרָאי וינ רַאנימעס ןעשינַאלָאעהט ןעשידיא ןופ טכירעב ןעכילרהעייייווצ זעטעבעיז םעד וצ
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 תודלות" עצרוק ַא ןופ רעסַאפרעפ רעד זיא (1879 .בעג) ןיזייר סקַאמ רעדָא
 .1902 ןיא ַאשרַאװ ןיא ןענעישרע זיא עכלעוו "הקירימאב םידוהיה

 זיא ,ןעגנולהעצרע טסייה סָאד ,ןיז ןעטקניירשעב םעד ןיא רוטַארעטיל ןופ

 לָאז סָאװ ַאקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןעבעירשעג טינ רָאנ טעמכ שיאערבעה ןיא

 רעדָא ןערידוטש ןופ ןעקנייד טינ ןעק ןעמ רעבָא .ןענָאמרעד וצ הטרעוו ןייז

 ןעגנולמַאז עגינייא ןוא ,עיזעָאּפ ןופ ןָאיצקודָארּפ איד ןהֶא שיאערבעה-יינ ןעביירש

 ןיא ןעמָאנ ַא טכַאמעג ךיז ןעבָאה עכלעוו רעסַאפרעפ ןופ סנעטסיימ ,םיריש ןופ

 עשיטעֶאּפ איד .ןענעישרע ָאד ןענייז ,ןעמוקעג רעהַא ןענייז ייז רעדייא ַאּפָארייא

 ץיװַאניבַאר קחצי ןוא יקצילָאד לעדנעמ םחנמ ,רעבמיא ץרעה ילתפנ ןופ עקרעוו

 ןעזעיד וצ ןערעהעג ,(טלַא רהֶאי 84 ,1900 ,קרָאי וינ ןיא .שעג ,"ָאנווָאק שיא")

 עכילטפַאשנעסיוװ:בלַאה איד ןופ ןערעוו טגָאזעג ךיוא ןעק עבלעז סָאד .סַאלק

 ,(1846 .בעג) דרַאנייד םירפא ןוא (18237--1910) ץינסָאז ביל ףסוי ןופ עקרעוו

 -ענ איד ןופ טסיל ַא טלעטשעננעמַאזוצ טייצ עטצעל איד ןיא טָאה רעכלעוו

 -עישרע ןענייז סָאװ שידיא ןוא שיאערבעה ןיא עקרעוו טרעדנוה סקעז ןופ ןעמ

 רעביירש ערעהירפ ענינייא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .סטייטס דעטיינוי ןיא ןענ

 -יירש ןרהא השמ לעיּפשייב םוצ איוו ,ַאקירעמַא ןיא עיזעָאּפ עשיאערבעה ןופ

 -סיוא טלעוו איד רַאפ "הדוהי תחנמ" ריש םעד טסַאפרעפ טָאה רעכלעוו רעב

 רעד (1834--1900) לעשנייוו םייח ןוא ,1876 ןיא ַאיפלעדַאליפ ןופ גנולעטש

 רעד ,גייווצנעזָאר ןושרג .(1891 קרָאי וינ) "םינמענ יעטנ" ןופ רעסַאפרעפ

 עידָארַאּפ עשידומלת עטנעכייצעגסיוא איד ןופ רעסַאפרעפ ןוא טסיטַאמַארגיּפע

 -ַאנ עשינַאקירעמַא איד טצעזרעביא ךיוא טָאה רעכלעוו ןוא ,"ַאקירימע תכסמ"

 ןייז ןוא ,ןַאמ רעגנוי סלַא רעהַא ןעמוקעג זיא ,שדוק ןושל ןיא רעדילדלַאנָאיצ

 .ַאקירעמַא ןיא ָאד טלעקיווטנע ?ייהט ןעטסערג םוצ ךיז טָאה טנַאלַאט

 שריה טימ ןָא ךיז טביוה עכלעוו רוטַארעטיל עשידָאירעּפ עשיאערבעה איד

 ןרָאװעג טנָאמרעד זיא עכלעוו (1870--76) "השדחה ץירראב הפוצה" ס'ןייטשנרעב

 ץנעטסיזקע ערעכיז ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק ָאד טָאה ,לעטיּפַאק ןעגירעהירפ ַא ןיא

 ,ןעניזַאגַאמ ןוא ןעלַאנרושז עגיד'שדוק ןושל עטסיימ איד .טייצ עגיטציא זיב

 רעכילטַאנָאמ ס'נייווצנעזָאר ןוא "ימואלה"7 רעכילטנעכעוו ס'דרַאנייד איוו

 ."הירבעה ל?לכיה" :.רעד  ;רהָאי א .איוו רענינעוו טרוטסיוקע ןעבַאה 'המירקי

 זיא ,ָאנַאקיש ןיא סוקרַאמ .? .ש ןוא ןהָאזלעטע רעב ןמחנ ןופ ןעבעגעגסױרַא

 "עסערּפ עשיטילעַארזיא" רעייז וצ עגַאלייב ַא סלַא 1879 זיב 1877 ןופ ןענעישרע

 .שעג ,ןיקמורפ) ןָאסניקרָאר יול ?אכימס .שידיא ןיא ןענעישרע זיא עכלעוו

 ןַא טגיטרעפרעפ רעטעּפש טָאה רעכלעוו (טלַא רהֶאי 89 ,1904 ,קרָאי וינ ןיא

 ןייז ןעבעגעגסױרַא טָאה ,ילבב רומלת ןופ ןעלייהט ןופ גנוצעזרעביא עשילגנע

 .(1889--90) רהָאי ייווצ רהעפעגנוא קרָאי וינ ןיא "לוקה" ןעכילטנעכעוו

 'רע זיא "היחתה" ןעסייהעג רעטעּפש טָאה עכלעוו ,"הגסּפה" ס'רוש ףלָאװ
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 םוצ ןוא רָאמיטלַאב ןיא ךָאנרעד ,קרָאי וינ ןיא רעהירפ גיסעמלעגערנוא ןענעיש

 .טרעדנוהרהאי ןעטנהעצניינ ןופ רהָאי ןהעצ עטצעל איד ןיא ,ָאגַאקיש ןיא ףוס

 ןוא גרעבנעזָאר .ח םהרבא ןופ ןעבעגעגסױרַא ,"יברעמה רנ" רעכילטַאנָאמ רע
 רהָאי יירד איו רעגינעו טריטסיזקע טָאה גרעבצרַאוװש .ש ןופ ָךָאנר

 ןעכלעוו ןופ "םישדחל עידומה" ,טפירש-סטַאנָאמ רעדנַא ןַא ןוא פומ-ו

 ןערָאטקַאדער איד ןעוועג ןענייז גרעבנעזָאר .ח םהרבא ןוא לַאהטנעזָאר ןַאמרעה

 -לעוװו "ירבעה" רעכילטנעכעוו רעד .רעגינעוו ְךָאנ טבעלעג טָאה ,(1900--1)
 טריטקַאדער זיא ןוא ןהָאזהרש .ה ?אירתכ ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעכ

 .1898 זיב 1892 ןופ ניסעמלענער ןענעישרע זיא גייווצנעזָאר ןושרג ןופ ןרָאװעג

 ןעבעגוצסורַא ןעגנַאפעגנָא טָאה (1890 .קעג ;18603 .בעג) ןַאמדלָאג סעזָאמ

 רהָאי ענינייא ןענעישרע סע זיא רעטעּפש ;1901 ןיא ךילטַאנָאמ "םואלה" ןייז

 -רעטנוא זיא רע טייז .ךילנעט טייצ עצרוק ַא ךָאנרעד ןוא טפירשנעכָאװ ַא סֹּפַא

 זיב גנוטייצ עשיאערבעה ערעדנַא ןייק טַאהעג טינ ַאקירעמַא טָאה ןעגנַאגעג

 ןעבעגוצסיורַא ןעננַאפעגנָא טָאה ןיניירב ןבואר רעלעטשטפירש רעטנַאקעב רעד

 ןענייז סע ןעכלעוו ןופ "רורדה" ןעכילטנעכעוו ןייז קרָאי וינ ןיא (1911)

 ךיוא טָאה "הרובדה" עכילטאנָאמ ס'גייווצנעזָאר .ןרעמונ ןהעצרעיפ ןענעישרע

 רעשיטסירָאמוה רעגיצנייא רעד ןעוועג זיא ןוא ,טייצ עצרוק א רונ טריטסיזקע

 .אקירעמא ןיא לאנרושז רעשיאערבעה

* * * 

 טהעטשעב רוטַארעטיל עשינַאקירעמַא איד וצ ןעדיא ןופ ענערטייב איד

 ןיא טרעוו סָאװ סָאד ןופ ןוא ,ןעבעל ןעשידיא ןופ ןעננוביירשעב ןופ סנעטסיימ

 ,סורַאזַאל ַאממע "?.ןעטכישעג-ָאטעהג" סלַא טנעכייצעב ןעטייצ עטצעל איד

 טָאה ,לעטיּפַאק ןערעהירפ ַא ןיא ןרָאװעגנ ןעבעירשעב זיא סע טײברַא ס'ןעמעוו

 טגלָאפעגכָאנ זיא איז ןוא ,ןעמעהט עשידיא ףיוא ןעצנַאנ ןיא טקניירשעב טינ ךיז

 -עטש-טפירש עשידיא-שינַאקירעמַא ערעדנַא ןופ טכיזניה רעזעיד ןיא ןרָאװעג

 -לעוו ,ןָאטרָאמ ַאהטרַאמ ; ןעקיטירק טביירש עכלעוו ,ססַאמ ירעמ איו ,סנירעל

 ןופ ןירעסַאפרעפ איד ,הטימסדלָאנ ןָאסרענ ילימע ןוא ,סַאמַארד טביירש עכ

 דרַאנרַאב ןופ ןירעדנירג איד ,רעיימ ןעהטיינ עיננע .רעדניק רַאפ סעטכישעג

 ,סַאלק ןעזעיד וצ ךיוא טרעהעג ,(קרָאי וינ ,יטיסרעווינוי ַאיבמָאלָאק) שדעלַאק

 עטסרעדָאפ איד ןיא טהעטש (1809--1906) ןייטשנעפלָאו ַאהטרַאמ רעבָא

 םעד ןעלָאמ טריבורּפעג ןעבָאה עכלעוו רעביירש סַאלק ןעטייווצ םעד ןופ עהייר

 ךיוא טרעהענ סַאלק ןעזעיד וצ .דנַאלסיױא ןופ רעדָא ןענַאד ןופ ןעבעל ןעשידיא

 עשיסור ןעגעוו טביירש רעכלעוו (1893 .קענ ; 1876 .בעג) ןייטשנרעב ןַאמרעה

 וינ ןיא .בעג) קַאלב ףלָאדור ; ןעטייהנעגעלעגנַא עשידיא ןענעוו איוו טוג ױזַא

 םינָאדיײסּפ םעד רעטנוא טביירש רעכלעוו ,טסילַאנרושז רעד ,(1870 ,קרָאי
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 "רַא רעד ,ןאהאק םהרבא ;(1841 .בענ) אנדורב .ס ארוע ; "נניסעי אוורב"

 ןיא .בעג) ןַאמדעירפ .ק קַאזייא ; טסילַאנרושז רעשידיא ןוא רערהיפ-רעטייב

 ,ַאטָאסענימ ,לוַאּפ .טס ןיא .בעג) םייהנעּפָא סמיישד ןוא ; (1870 ,ָאגַאקיש

 םעד וצ .עדנעטשנעגעג עשידיא-טינ ןעגעו ךיוא טביירש רעכלעוו (29

 ןיא .בעג) יציווַאיליא ירנעה יבבַאר ןערעוו טנעכערעגוצ ךיוא ןעק סַאלק ןעבלעז

 טנהָאוװעג טָאה רעכלעוו ,(1911 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא .שענ ; 1850 ,דנַאלסור

 עשילגנע ןעבעירשעג טָאה ןוא ,רהָאי גיצנַאװצ רעביא סטייטס דעטיינוי ןיא

 עשילַאטנעירָא ןוא עשידיא רעביא סנעטסיימ ,עקרעװיַאזָארּפ ןוא עשיטעָאּפ

 -ענ טָאה ,טסילעוװָאנ ןוא טעָאּפ רעשינַאקירעמַא רעד ,טרַאה טערב .םינינע
 רעשידיא ַא סלַא ןערעו טעטכַארטעב טינ ןעק רע רעבָא ,ןעדיא ןופ טמַאטש

 .רעסַאפרעפ

 -עג עשידיא ןופ ןרָאװעג ןעבעירשעג ןענייז סָאװ עקרעוו עכילטפַאשנעסיוװ

 ,לעטיּפַאק ןעגירָאפ ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז עגינייא עכלעוו ןופ ,עטרהעל

 ייז וצ ןעק ןעמ .טייקכילפערטרַאפ ןופ הגרדמ ערעכעה א טכייררע ןעבָאה

 .בעג) ןָאסנערעב דרַאהנרעב רעקיטירק-טסנוק םעד ןופ עקרעוו איד ןענעכערוצ

 ןופ ;ןעילַאטיא ןיא רעטציא טנהָאוװו רעכלעוו ,(1865 ,דנַאלסור ,ַאנליװ ןיא

 -ָאק ןופ ,(1888 ,דנַאלשטייד ןיא .בעג) זַאָאב ץנַארפ טסיגָאלָאּפָארהטנַא םעד

 .בעג) שטיוורוה .א קַאזייא רעקיטסיטַאטס םעד ןופ ןוא ,יטיסרעווינוי ַאיבמָאל

 רעטײברַאטימ רעטפָא ןַא ךיוא זיא רעכלעוו ,(1891 .קעג ; 1800 ,ַאנליװ ןיא

 רערהיפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ,טיווקליה סירָאפ .עסערּפ עשידיא איד ןיא

 -ענ טפָא ךיוא טָאה ,סטייטס דעטיינוי ןיא םזילַאיצָאס ןופ רעקירָאטסיה ןוא

 רעננורב .וו דלָאנרַא .ןעטפירשטייצ עלַאקידַאר ענעדעישרעפ רַאפ ןעבעירש

 רעביא עקרעוו ןעבעירשעג טָאה ,טקעטיכרַא רעד ,(1887 ,קרָאי וינ ןיא .בענ)

 .ןענָאיצַארָאקעד עכילרעניא רעביא ןוא רעזייה ןעיוב

 עדנעטשנעגעג עשידיא ענעדעישרעפ רעביא עקרעוו להָאצ עדנעטיידעב ַא

 -רעוו דיווייד .עטרהעלעג עשידיא-שינַאקירעמַא ןופ ןרָאװעג ןעבעירשעג ןענייז

 -יא איד" רעביא ןעבעירשעג טָאה (1866 ,ַאיפלעדַאליפ ןיא .בעג) םארמא רענ

 ; 1872 ,דנַאלסור ןיא .בעג) גרעבשיפ סירָאמ ;(1890) "ןיטג ןופ ץעזעג עשיד

 ןוא עסַאר ןופ עידוטש ַא :ןעדיא איד" ןופ רעסַאפרעפ רעד זיא ,(1890 .קעג

 טָאה (1873 ,דנַאלסור ןיא .בעג) ןוָאטסנירג .ה סוילושד ; (1911) "גנובעגמוא

 ;(1906) "עירָאטסיה עשידיא ןיא ןעקנאדעג-חישמ" םעד רעביא ןעבעירשעג

 רעדנַאסקעלַא שדרָאשד ,סיַארָאמ .ס ירנעה ,רעלהָאק .שד סקַאמ דנערהעוו

 -עג עשידיא-שינַאקירעמַא ןעגעוו ןעבעירשעג זעבָאה ערעדנַא עלעיפ ןוא טוהָאק

 עשידיא איד ןיא ןוא "סנעשייקילבָאּפ" איד ןיא ,עקרעוו ערעדנוזעב ןיא עטכיש

 -רעפ רעד זיא (1846 ,קרָאי וינ ןיא .בעג) סנעקרַאמ קַאזייא .עידעּפָאלקיצנע

 עלָאפהטרעוו ענייז ןופ סָאװ ,(1888) "ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד" ןופ רעסַאפ
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 איד ןיא ןוא ָאד טנָאמרעד ןענייז סָאװ עקרעוו ערעדנַא איד ןופ ןוא לַאירעטַאמ

 םהרבא .קרעוװ סעזעיד ןעניטרעפרעפ וצ ןרָאװעג טצונעב סעלעיפ זיא ,ןעציטָאנ

 רעטמהירעב רעד ,(1889 .קעג ; 1867 ,רנַאלסור ,ַאניר ןיא .בעג) סודיירפ ןמלז

 -בַא עשידיא איד ןופ עציּפש רעד ןַא טהעטש רעכלעוו ףַארגָאילביב רעשידיא

 ךיז טניפעג סע ואוו ,קרָאי וינ ןופ קעהטָאילביב עכילטנעפע איד ןיא גנולייהט

 רעד ןיא ַאקיאדוי ןוא ַאקיארבעה ןופ ןעגנולמַאז עטסלָאפהטרעוו איד ןופ ענייא

 -ַארנָאילביב ןופ רעסַאפרעפ רעד זיא ,(ףיש .ה בָאקיישד ןופ ןעקנַאשעג) ,טלעוו

 -יפיסַאלק ןופ םעטסיס ַא" ןופ ןוא ,עדנעטשנענעגנ עשידיא ןופ ןעטסיל עשיפ

 עשידיא רַאפ הטרעוו ןעסיורג ַא טָאה עכלעוו "רוטַארעטיל עשידיא ןופ גנוריצ

 -יוו ןוא (1840--1908) רעזייק זיִאלַא .ןערַאקעהטָאילביב ןוא רעלמַאז-רעכיב

 -ָאלעמ-טּפיוה איד ןופ גנולמַאז א" ןופ רעסַאפרעפ איד ןענייז רעגרַאּפש םַאיל

 ,דנַאלסור ןיא .בעג) ףָאנורב .ג ןָאטַאלּפ ןוא ,(1893 ,ָאנַאקיש) "גָאנַאניס ןופ ןעיד

 דנַאב ַא ןעבעגעגסױרַא ,עקרעוו ערעדנַא ןעשיווצ טָאה ,רָאטיזָאּפמָאק רעד 3

 .ןעידָאלעמ טימ רעדעיל-סקלָאפ עשידיא

 סָאװ עדנעטשנעגעג עשידיא רעביא רעכיב איד ןופ רעטסדנעטיידעב רעד

 איד" זיא ,סטייטס דעטיינוי ןיא ןעדיא-טינ ןופ ןרָאוװעג ןעבעירשעג ןענייז

 (1816--99) ילייד .ּפ זלרַאשט ןופ "ַאקירעמַא דרָאנ ןיא ןעדיא ןופ גנוצעזעב

 "-יּפ .ס ןָאסידעמ .רד .קרעוו סעזעיד רַאפ ןעלעווק איד ןופ ענייא זיא עכלעוו

 ןענעוו עקרעוו עשיהטַאּפמיס ןוא ערעלוּפָאּפ ענינייא ןעבעירשעג טָאה סרעט

 ,קרָאי יינ) "גנורעדנַאװסיוא עיינ" ןייז ןיא קירדערפ דלָארַאה ןוא ;ןעדיא

 ןיא דנַאלסור ןיא עדנעטשוצ איד ןופ גנוביירשעב עטּפַאהבעל ַא טיגנ 2

 רעצעלּפ ערעדנַא ןוא ַאװקסָאמ ןופ ןעננוזייווסיוא עטיינעב איד ןופ טייצ רעד

 "ָאטעהג ןופ טסייג" םעד ןופ רעסַאפרעפ רעד ,דונּפַאה סנישטָאה .1891 ןיא

 איד ןעשיווצ ןענייז (1910 .שעג ,ןָאטהָאנקעמ ןַאללַא .סרמ) יללעק אריימ ןוא

 ,עיינ ענייז ןיא טנַארגימיא ןעשידיא םעד ןעביירשעב טריבורּפעג ןעבָאה סָאװ

 -דנעטשרעפנוא ןעטכיזניה עכנַאמ ןיא זיא רע ןעוו ,ןעדנעגעג עטצעזעב-טכירעג

 .ערעדנַא רַאפ איוו טונ ױזַא ןיילַא ךיז רַאפ ךיל

 -ימָארּפ רעטציא ןעמהענרעפ ןוא ןעמונרעפ ןעבָאה ןעדיא ?להָאצ עשביה ַא

 -ייצ ןופ רעבענסױרַא ןוא ,ערעטקַאדער ,ןעטסילַאנרושז סלַא ןעגנולעטש עטנענ

 עכיירסולפנייא איד ןופ רענייא ןעוועג זיא הַאָאנ ?אונמע יכדרמ .ןעגנוט

 ןיוודע .(141 עטייז ןעביוא העז) טייצ ןייז ןיא קרָאי וינ ןיא עטייל-סגנוטייצ

 זיא ,לעטיּפַאק ןענירעהירפ ַא ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד ךיוא זיא רעכלעוו ,ןָאעל עד

 עכלעוו ,ןָאטגנישַאו ןיא "סערּפ ןרעהטואס" איד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג
 רענהָאװנייא איד ןופ ןַאנרָא רעד סלַא ןרָאװעג טעטכַארטעב טייצ ןייז ןיא זיא

 -ַאליפ ןיא .בעג) סּפיליפ טענרַאב .טדָאטש-טּפױה איד ןיא הטוַאס איד ןופ

 ןעדנוברעפ ןעוועג רהָאי גיסיירד איוו רהעמ זיא (1905 .שענ ; 1828 ,ַאיפלעד
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 ףלָאדַא ןופ ןעבעגעגסױרַא רעטציא טרעוו עכלעוו "סמייט קרָאי וינ" איד טימ

 רעטכָאט ַא טעהטַארייהעג טָאה רעכלעוו ,(1888 ,יטעניסניס ןיא .בעג) סקָא .ס

 ןָאטגנישַאװו שדרָאשד ,רעדורב רערעגניא ןייז .זייוו .מ קַאזייא יבבַאר ןופ

 -לעדַאליפ ןופ עציּפש רעד ןַא רעטציא זיא (1861 ,יטעניסניס ןיא .בעג) סקָא

 .בעג) סקָא וָאלרַאב ןָאטלימ ,רעדורב רעטירד ַא ןוא ,"רעשדעל קילבָאּפ" רעיפ

 ַאגונַאטַאשט" ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג רעהירפ זיא ,(1864 ,יטעניסניס ןיא

 סּפיליפ סיררָאמ ."ןעקירעמַא ליוושַאנ" םעד סױרַא רעטציא טיג ןוא "סמייט

 וינ" ןופ רעמיהטנעגייא ןוא רָאטקַאדער-טּפיוה רעד ןעוועג זיא ,(1834--1904)

 .בעג) רעטָאװזוָאר דרַאװדע .ןערהָאי ענילדנהעצ רַאפ "לענריושד םוָאה קרָאי

 זיא ,(1906 ,ַאקסַארבענ ַאהַאמָא ןיא .שענ ; 1884 .קעג ;1841 ןעמהעב ןיא

 רעטנוא זיא עכלעוו "עיב ַאהַאמָא" ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג ןערהָאי עלעיפ

 ןוא ,טסעוו-לעטימ איד ןופ ןעגנוטייצ עטסערג איד ןופ ענייא ןרָאװעג םהיא

 ןיא .בעג) רעטָאװזוָאר רָאטקיװ ,ןהָאז ןייז ןופ ןעבעגעגסיױרַא רעטציא טרעוו

 עלַאנָאיצַאנ עשינַאקילבוּפער איד ןופ דעילגטימ ַא זיא רעכלעוו ,(1871 ,ַאהַאמָא

 רעדנעציזרָאפ רהיא ןרָאװעג זיא ןוא ַאקסַארבענ םייטס םעד רַאפ עטימָאק

 רהעפעגנוא זיא (1849 ,דנַאלשטייד ןיא .בעג) טרָאּפָאּפַאר פיליפ .1912 ןיא

 ".ןויבירט סילָאּפַאנַאידניא" איד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג רהָאי גיצנַאװצ

 רעמיהטנענייא רעד ןעוועג ןעטרָאד זיא ,אווָאייא ,ןיִאמעד ןופ ,סיורטש לעוימעס

 ןופ רעבעגסױרַא רעד ןעוועג רעטעּפש זיא ןוא "רעדעיל דנע רעטסישדער" ןופ

 .קעג ;184/ ,ןרַאננוא ןיא .בעג) רעצילוּפ ףעסָאשד ."בוָאלג קרָאי וינ" איִד

 -בֶא רעשידיא ןופ ןעוועג זיא "דלריָאוװ קרָאי וינ" איד ןופ ,(1911 .שעג ;4

 ,סיאול .טס ןיא .בעג) גנָאי עד יררעה לעקיימ ךיוא זיא ױזַא ןוא ,גנומַאטש

 ."לקינָארק ָאקסיצנַארפ ןַאס" ןופ רָאטקַאדער ןוא רעמיהטנעגייא רעד ,'8

 ןופ ןהָאז רעד ,(1886 ,רָאמיטלַאב ןיא .בעג) ָאהלַאװרַאק סילָאס ןָאמָאלַאס

 ןופ רעטלַאװרעּפ-טּפױה רעד זיא ,ָאהלַאװרַאק .נ ןָאמָאלַאס ,רעלטסניק םעד

 ענעדעישרעפ ןעמהענרעפ ןעדיא להָאצ עסיורג ַא .ןעננוטייצ ס'טסריוה .ר .וו

 ןעצנַאג ן'רעביא ןעניזַאגַאמ ןוא ןעגנוטייצ ןופ ןענָאיצקַאדער איד ןיא ןעלעטש

 -יטירק עשילַאקיזומ ןוא עשיטַאמַארד ,עשירַארעטיל ,ערעטקַאדער ןופ ,דנַאל

 עכילטפעשעג איד טימ ןעדנוברעפ ךיוא ןענייז עלעיפ .סרעטרָאּפער זיב רעק

 .וו .ז .א רעטלַאוװרעּפ ,רעבעגסױרַא סלַא ,םזילַאנרושז ןופ ןעלייהט

 -סעדנַאל איד ןיא ןעגנוטייצ עשידיא ערעטלע איד ןופ עטסניטכיוו איד

 עכילטַאנָאמ" איד .ןעלטיּפַאק ערעהירפ ןיא ןרָאװענ טנָאמרעד ןענייז עכַארּפש

 ץטירָאמ ןופ ןרָאװעג ןעבעגעגסױורַא ןערהָאי עלעיפ רַאפ זיא עכלעוו "הרונמ

 טָאה ןוא ַאקירעמַא ןיא ןיזַאגַאמ רעשידיא רעטסעב רעד ןעוועגנ זיא ,רעגניללע

 אריא וינ" רעד .טרָאס ןעזעיד ןופ ערעדנַא איוו רעגנייל טריטסיזקע ךיוא

 ןרָאװעג ןעבעגעגסױרַא רהָאי עגינייא זיא רעכלעוו "ןיזַאגַאמ דעטײרטסָאליא
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 ןָאיצקַאדער איד ןופ ,(1850 קרָאי וינ ,ינַאבלֶא ןיא .בעג) יַאוויל רָאדיזיא ןופ

 .טפירשטייצ עלָאפהטרעוו ַא ןעוועג ךיוא זיא ,"ןויבירט קרָאי וינ" איד ןופ

 -טַאנָאמ עשידיא עניצנייא איד רעטציא זיא "ןַאעבַאקַאמ" רעשיטסינויצ רעד

 ַא ָאד זיא סע  .ַאקירעמַא ןיא ןעבעגענסױרַא טרעוו סָאװ שילננע ןיא טפירש

 ,סעלעשדנַא סָאל ןופ "רעשדנעסעמ תירב ינב" רעד ,ננוטייצ עכילטַאנָאמ-בלַאה

 -לעוװ ןופ ,ןעטפירשנעכָאװ גיצנַאװצ רעביא ןוא (1897 טעדנירגעג) עינרָאפילַאק

 ייז ןופ עטסניטכיוו איד .עסערעטניא עלַאקָאל ַא רונ ןעבָאה עטסיימ איד עכ

 ןיא .בעג) ןעוָאק פיליפ ןופ ,1879 טעדנירגעג "ורביה ןעקירעמַא" רעד : ןענייז

 -סיוא רע'ַאנאקיש ןייז ןוא ?טײלעַארזיא ןעקירעמַא" רעד ; (1883 ,קרָאי וינ

 ןַאס ןופ "?אונמע" רעד ;1884 ןיא זייוו .מ קַאזייא ןופ טעדנירגעג ,עבַאג

 יבבאר ןופ 1895 ןיא ןרָאוװעג טעדנירנעג זיא רעכלעוו ,עינרָאפילַאק ,ָאקסיצנַארפ

 ; (1908 .שעג ; 1892 ,דנַאללָאה ,םַאדרעטסמַא ןיא .בעג) רעגנעזרָאָאפ בָאקיישזד

 = באקיישר ןופ ,1888 טעדנ!רנעג ,קרָאי ןינ ןוֿפ "דרַאדנעטס ורביה" רעד

 ,קרָאי וינ ןיא .שעג ;1888 ,דנַאלגנע ,רעטסעשטנַאמ ןיא .בעג) ןָאמָאלַאס

 -לעוו ןופ ,1895 טעדנירגעג ,רָאמיטלַאב ןופ "טנעממַאק שיאושד" רעד ;(09
 רעד ;רָאטקַאדער רעד זיא (1806 ,רָאמיטלַאב ןיא .בעג) ןיוועל .ה סיאול עכ

 שיאושד" רעד ;1886 טעדנירגעג ,ַאיפלעדַאליפ ןופ ?טנענוָאּפסקע שיאושד"

 טרעוו ןוא 1884 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעכלעוו ,סיאול .טס ןופ "סיָאו

 ,ןרַאננוא ןיא .בעג) ץיּפש ץטירָאמ יבבַאר ןופ ןעבעגענסױורַא רעטציא ךָאנ

 ןופ 1891 ןיא טעדנירגעג ,ָאגַאקיש ןופ ?טייקָאװדַא םרָאפער" רעד ;(48

 טפירשטייצ ַא .,רָאטקַאדער ןייז רעטציא ךָאנ זיא רעכלעוו ,שריה .נ ?ימע .רד

 וצ טנָאמרעד טנעידרעפ ןוא טַאנָאמ רָאֹּפ ַא ןיא לָאמנייא רונ טניישרע סָאװ

 1907 טייז ןעבענענסױרַא טרעוו רעכלעוו ,"םוירָאטַאנַאס" רעד זיא ןערעוו

 -יא ןעפלעה וצ טפַאשלעזעג איד ןופ ןַאגרָא רעד סְלַא ,קַאװיּפס .ד .ס .רד ןופ

 .ָאדערָאלָאק ,רעוונעד ןופ עגיטכיזדניווש עשיד
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 .עסערּפ איד ןוא ַאמַארד ,רוטַארעטיל עשידיא

 ןופ ןעטעָאּפ איד טימ ןעכיילגרעפ ךיז ןענעק סמייטס דעטיינוי ןיא ןעטעָאּפ עשידיא

 -- רעבירַא טינ ייז ןעגייטש ייז ביוא ,רעדנעל ערעדנַא ןֹיא עכַארּפש עבלעז איד

 ערעדנַא ןוא רעוװָאשוַאב -- יקסנַאקרַאש ןוא "שַאוהי" --- דלעפנעוָאר סיררָאמ

 רעביירש-ןעציק רעביירש-סגנולהעצרע עשידָאמ-טלַא --- רעזנוצ --- עלַאקידַאר

 -נענַאמ רנבא -- ןעטסילַאער עשיסור ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענייז עכלעוו

 ערעדנַא ןוא ןיוועז ,ןילַאמרעה ,"ץנַארק" -- י!װַאקרַאה רעדנַאסקעלַא -- םיוּב

 ענייז ןרָאװעג ןענייז סָאװ רעביירש-ןעמַארד איד ןוא ןעדַאפדלָאג םהרבא ---

 ןוא רעלעיּפשיוש עשידיא -- ןעטסילַאער איד ןוא ןידרָאג בקעי --- רעגלַאּפכָאנ

 זיא סָאװ גנולעטש עכיוה איד -- עסערּפ עשידיא איד -- ןענירעלעיּפשיוש

 עכילטַאנָאמ ןוא עבילטנעכעוו -- ןעגנוטיוצ עבילגעט איד ןופ ןרָאוװעג טכייררע

 .ןעטפורשטייצ

 טכייררע דנַאל ןיא ָאד טָאה רוטַארעטיל עשידיא רעדָא עשטייד-שידיא איד

 -רַא ערעסעב איד ןופ עכנַאמ ןוא ,ננולקיווטנע ןופ עפוטש עכיוה ךילמעיצ ַא

 טייברַא טרָאס עבלעז איד טימ גיטסניג ןעכיילגרעפ ךיז ןענעק ןענַאד ןופ ןעטייב

 ,אמארד איד ןוא עיזעָאּפ ןופ רהַאו סרעדנָאזעב זיא סעזעיד .,דנַאלסור ןופ

 עשיריל עצרוק רעדָא ןעדַאללַאב ןופ סנעטסיימ טהעטשעב עטשרע איד שטָאח

 סיררָאמ .גנוריטּפָאדַא איוו רעטייוו ןעטלעז טהענ עטצעל איד ןוא ,רעדעיל

 טעטכַארטעב טרעוו ,(1886 .קעג ; 1862 ,ןעלױּפ-שיסור ןיא .בעג) דלעפנעזָאר

 ענייז ןופ ?ייהט ַא ןוא ,טלעשוו עיינ איד ןופ טעָאּפ רעשידיא רעטסעב רעד סלַא

 -יײּפָארייא ערעדנַא עגינייא ןוא שילגנע ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ןענייז עקרעוו

 -סור ,ןעללַאבריװ ןיא .בענ ,"שָאוהי") ןעדרַאנמולב לעוימעס .ןעכַארּפש עשיא

 םהרבא ןופ רעדעיל איד ןוא ,טבַאנעב ָאזנעבע זיא ,(1892 .קעג ; 1870 ,דנַאל

 עשידיא איד ןופ עטסעב איד וצ ןערעהעג (1867--1907) ,יקסנַאקרַאש .מ

 .בעג) יקסוועשטניוו סיררָאמ ,טַאטשלעדע דוד רענעברָאטשרעּפ רעד  .ךַארּפש

 ; 1874 ,דנַאלסור ןיא .בעג) רעווָאשוװָאב .י ןוא (1893 .קעג ; 1886 ,דנַאלסור ןיא

 ןיא ץנעדנעט איד סָאװ ןעטעָאּפ עלַאקידַאר איד ןענייז ,(1899 טייז קנַארק
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 'כיד רערעלוּפָאּפ רעטלַא רעד .טסנוק איד טּפָא טלעקנודרעפ גנעזעג ערעייז

 -עירשעג טָאה ,(1913 .שעג ; 1840 םורא אנליוו ןיא .בעג) רעזנוצ םוקילא ,רעט

 רעד .ןעמוקעגנָא רעהַא זיא רע טייז רעדעיל עטנעכייצעגסיוא עכנַאמ ןעב

 -רעדעיל עשידיא עֶלַא ןופ ,רעטסערג רעד ןעטכיזניה עכנַאמ ןיא ןוא ,רעטסשידיא

 ,קרָאי וינ ןיא .שעג ; 1840 ,דנַאלסור ןיא .בעג) ןעדַאּפדלָאג םהרבא ,רעביירש

 וצ ,רעסאפרעפ-לעיּפשיוש סלא איוו רהעמ ךָאנ ,טעֶָאּפ סלא טרעהעג 8

 .טלעוו עטלא איד

 ןינ ןיא .שעג ; 1849 ,דנאלסור ןיא .בעג ,ר"מש) שטיוועקייש ריאמ םוחנ

 .קעג ; 1850 םורא ,דנאלסור ,רימָאקליװ ןיא .בעג) טרעפייז .מ ;(1909 קרָאי

 עשידָאמ-טלא איד ןעטערטרעפ יקצילָאד טעָאּפ רעשיאערבעה רעד ןוא ;(7

 ןעהעג סָאװ איד .רוטַארעטיל עשידיא עגעיה איד ןיא רעביירש-סגנולהעצרע
 -נייא םעד רעטנוא רעביירש-ןעציקס סנעטסיימ ןענייז ןעדָאהטעמ ערעיינ ְךָאננ

 בקעי :ערעדנַא ןעשיווצ ייז וצ ןערעהעג סע ןוא ,ןעטסילַאער עשיסור ןופ סולפ

 ; (1909 ,קרָאי וינ ןיא .שעג ; 1890 .קענ ; 1883 ,דנַאלסור ןיא .בעג) ןידרָאג
 ןירבָאק ןָאעל ;(1899 .קעג ; 1808 ,דנַאלסור ,ַאדיל ןיא .בעג) ןירָאג דרַאהנרעב

 .15/2 .רנא?פור ןיא .בעג) ןיביל .ז ; (1892 ,קענ ; 1872 ,דנַאלסור ןיא .בענ)

 רעד רַאפ ןעבעירשעג ךיוא עלַא ןעבָאה עכלעוו ,יקסניּפ דוד ןוא (1893 .קעג
 רעדָא ,רעביירש עלעיפ איד ןופ .ןעטפירשטייצ ענעדעישרעפ רַאפ ןוא ענהיב

 עלענַאיצַאסנעס עגנַאל איד ןופ ,רעריטּפָאדַא ןוא רעצעזרעביא טגָאזעג רעגיטכיר

 -עּפש ןוא ,ןעגנוטייצ ןיא ןוא ןעטפעה ןיא ןענעישרע ןענייז עכלעוו ןעגנולהעצרע
 ,טרהיפעגנייא ייז טָאה רעכלעוו ,רענייא רונ טנעידרעפ ,רעדנעב עקיד ןיא רעט

 .ןערעוו וצ טנָאמרעד

 ,דנַאלסור ,טניווריש ןיא .בעג) ,םיױבנענַאט רנבא זיא רענייא רעזעיד

 ןייז .אקירעמא ןיא רעביירש רעשידיא רעטסכילצינ רעד ,(1913 .שענ ; 8
 -ענ טינ ןעציַאג ןיא ןענייז סָאו איד וליפא זַא טכַאמעגנ טָאה ליטס רעטכייג

 -לָאהענ טימרעד טָאה רע ןוא ,ןהעטשרעפ םהיא ןעלָאז ןעזעל וצ טנהָאװעג ןעוו

 גיצנַאװצ איוו רהעמ טייז טרהעלעב טָאה רע ןעכלעוו םוקילבוּפ םעד ןעפַאש ןעפ

 -ניא עלעיפ ןעטלַאהטנע סָאװ ןעגנולהעצרע ןופ ןעגנוצעזרעביא ענייז טימ רהֶאי

 לושז איו ױזַא ,טלעוו עשינכעט איד ןוא עשיזיפ איד ןעגעוו ןָאיצַאמרָאפ

 עשירָאטסיה ןוא עכילטפַאשנעסיװ-רעלוּפָאּפ ענילהעצנוא ענייז ןוא ,ס'ןרעוו

 .ןעטפירשטייצ ענעדעישרעפ ןיא ןעלקיטרַא

 .קעג ; 1805 ,דנַאלסור ,קָאדָארהָאװַאנ ןיא .בעג) יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא

 ןופ טנַארגימיא ןעשידיא םעד רַאפ טײברַא עכילצינ לעיפ ןָאהטעג טָאה

 -דנַאה ןעביירש ךרוד ,גנוטכיר .רעדנַא ןַא ןיא רעדנעל עשיװַאלס איד

 ,עשילגנע-שיסור ,עשילגנע-שידיא ,עכַארּפש עשילגנע איר ןעורעלרע וצ רעכיב
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 -ןעפעירב ,סרערהעל-סקלָאפ ,רעכיב-רעטרעוו ,ןעדָאהטעמ עשילננע-שיאערבעה

 עשידיא ענעדעישרעפ ןיא רעטייברַא-טימ א ןעוועג ךיוא זיא רע .וו .ז .א רעלעטש

 -שידיא איד ךילסילשנייא ,ייז ןופ ענינייא ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא ןעגנוטייצ

 -רע זיא שידיא איד עכלעוו ןיא ,(1894 ,קרָאי וינ) טַאלבנעכָאװ עשינַאקירעמַא

 .הרוש ףיוא הרוש ,גנוצעזרעביא עשילגנע ןַא טימ ןענעיש

 ,ןעילָאדָאּפ ןיא ןרָאבעג ,ָארבמָאר בָאקַאי רַאפ םינָאדיײסּפ) "ץנַארק ּפיליפ"

 ,עקרעוו עדנערהעלעב עגינייא ןופ רעסַאפרעפ רעד זיא ,(1890 .קעג ;(8

 רַאפ "רערהעל רעשילננע" ןַא ןוא עטכישעג-רוטלוק ַא ךיז טניפעג רעטנורַאד

 ,(1886 .קעג ;1868 ,ןעינעמור ,ןילסַאװ ןיא .בעג) ןילַאמרעה .מ .ד .ןעדיא

 ןופ ,םינינע יײלרעלַא רעביא עקרעוו עלעיפ טצעזרעביא ןוא ןעבעירשעג טָאה

 לַארשי .ןעגנולהעצרע עשיטסילַאער-םערטסקע זיב ןעגנולדנַאהבָא עשיזיפַאהטעמ

 טָאה רעכלעוו ,(1889 .קעג ;1872 ,דנַאלסור ןיא .בענ ,"ק"רשת") ןיוועז .י

 -ענּפָא טָאה ,רָאמוה ןעשידיא-שינַאקירעמַא ןעשיטסירעטקַארַאכ ַא טלעקיווטנע

 םעד ןופ ןעגנוביירשעב ןוא ןעציקס עשיטסירָאמוה ענייז ןופ ןעגנולמַאז טקורד

 -מַאז עכילנהע .ןעטנַארגימיא עשידיא עטריזינַאקירעמַא-בלַאה איד ןופ ןעבעל

 ,שעג) רעקעהטָאּפַא דוד ןוא זונָא .ד .א איוו ,ןעטסירָאמוה ערעדנַא ןופ ןעגנול

 ,םיובנעגייפ .ב .רהָאי עכילטע עטצעל איד ןיא ןענעישרע ךיוא ןענייז ,1

 ןעבעירשעג ןעבָאה ןעטסידנַאנַאּפָארּפ עלַאקידַאר ערעדנַא ןוא עּפסַאק .א .רד

 -בלַאה סְלַא ןערעוו טעטכַארטעב ןענעק עכלעוו סטעלפמַאּפ ןוא רעכיב עלעיפ

 ןעירָאעהט ערעייז ןערעלקרע וצ קעווצ םעד טימ סנעטסיימ ,ךילטפַאשנעסיװ

 עשידיא" ַא ןופ רעבענסױרַא רעד ןעוועג זיא סניבבַאר .ר .ב .ןעסַאמ איד וצ

 -עג טסַאפרעפ זיא סָאװ טרָאס םעד ןופ עניצנייא איד ,שידיא ןיא "עטכישעג

 .ַאקירעמַא ןיא ןרָאװ

 ,קצולס ןיא .בעג) יקסנַאילסַאמ שריה יבצ ,רענדער רערעלוּפָאּפ רעד

 ןיילא ךיז רַאפ סַאלק ערעדנוזעב ַא וצ טרעהעג ,(1899 .קעג ; 1886 ,דנַאלסור

 .(1908) "תושרד" עשידיא ןופ ךוב ַא ןופ רעסַאפרעפ רעד סלַא

 גיגנייהבַאנוא רעגינעוו ןעסקאוועגפיוא זיא עכלעוו ַאמַארד עשידיא איד

 -יירפ רהיא טכייררע טָאה ,רוטַארעטיל עשידיא ןופ לייהט רעדנַא רעדעי איו

 ןוא סַאמַארדָאלעמ איד .ַאקירעמַא ןיא ָאד גנולקיווטנע עטסכעה ןוא עטסע

 -עג ןעבעירשעג ָאד ןענייז עגינייא עכלעוו ןופ ,ןעדַאפדלָאג םהרבא ןופ סַאטערעּפָא

 ,רַאוטרעּפער ןעשידיא ןופ רעקיטש עטסעב איד רעמיא ךָאנ ןעביילב ,ןרָאװ

 -עּפש איד ןופ קרעוו ערעטסנרע איד ןעבעלרעביא ןעלעוו ייז זַא טנייש סע ןוא

 ןעבעירשעג ןענייז סָאװ רעקיטש איד ןופ טייהרהעמ עסיורג ַא .עדָאירעּפ ערעט

 -יינוי ןיא ענהיב עשידיא איד רַאפ ןרָאװעג טריטּפָאדַא רעדָא טצעזרעביא רעדָא

 איד ןיא ןוא ,ס'ןעדַאפדלָאג איוו סַאלק ןעבלעז םעד וצ ןערעהעג סטייטס דעט
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 עטסוויטקודָארּפ איד .סולפנייא ןייז ןעקרעמעב טכייל ןעמ ןעק ייז ןופ עטסיימ

 גנונדרָא איד ךָאנ ןענייז סַאלק ןעזעיד ןופ ןעגרוטַאמַארד עטסכיירגלָאּפרע ןוא

 ; 1859 םורַא עינעמור ןיא .בעג) רענייטַאל ףעזָאי ; רעהַא ןעמוקנָא רעייז ןופ

 .שענ ; 1844 ,ןעיצילַאג ,וַאלסינַאטס ןיא .בעג) ץיוורוה סעזָאמ ; (1883 .קעג

 ךיוא טייצ עטצעל איד ןיא ןוא שטיוועקייש ריאמ םוחנ ; (1910 ,קרָאי וינ ןיא

 -ַאמָאהט ןוא ןַאמנייפ ,(ןָאסניקדָאר) סקרַאמ ףלָאדור ; רמש םהרבא ןהָאז ןייז

 ,יקסוװערעטָאלָאז ,ןילַאמרעה ,יקסנַאקרַאש ,טרעפייז ; רעלעיּפשיוש איד ,יקסוועש

 רַאפ רעטציא ןעביירש ןוא ןעבעירשעגנ ךיוא ָאד ןעבָאה ערעדנַא ןוא ראש לעשנַא

 .גלָאפרע רענינעוו רעדָא רהעמ טימ ענהיב עשידיא איד

 ןופ עלוש ערעטסנרע איד ןופ עציּפש רעד ןַא ןעוועג זיא ןידרָאנ בָאקַאי

 -ניירא ךוזרעפ ַא טכַאמענ ןעבָאה עכלעוו ַאקירעמַא ןיא ןעגרוטַאמַארד עשידיא

 -םעלבָארּפ איד --- ןעגנוריטּפָאדַא ןוא ןעגנוצעזרעביא ךרוד ךיוא -- ןעגניירבוצ

 רעשידיא רעד ףיוא רעקיטש עשיטסילַאער ןוא עשיגנָאלָאכיסּפ איד ,ַאמַארד

 טעמב רעטציא ןיוש זיא עכלעוו עכָאּפע עיינ ַא ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה ייז .ענהיב

 ענייז ןופ עכנַאמ טכַאמעג ןעבָאה קינכעט ןוא ליטס רעטונ ס'ןידרָאנ .עדנע וצ

 ןיא טלעיּפשעג לעיפ ךיוא רעטציא ןערעוו ייז ןוא ,רעלוּפָאּפ ךילמעיצ רעקיטש
 ןירבָאק .ל ןוא ןיביל .ז ,דנַאלסור ןיא רעטַאעהט ןעשידיא ןעטבעלעגפיוא םעד

 ענינייא ןוא ,סרענלָאפכָאנ עטסעיירט ענייז ןעוועג טייצ עסיוועג ַא רַאפ ןענייז

 רעסיוא רעבָא .נעוו ןייז ףיוא ןהעג טריבורּפענ ןעבָאה ןעטַארעטיל ערעדנַא

 ךיז עלוש עזעיד טָאה רעקיטש ענינייא ןופ טעטירַאלוּפָאּפ עגילייווטייצ איד

 עשיסור ףיוא טהעטש טנעמַאדנופ רהיא ?ייוו ,ןעלצרַאוװנייא טנעקעג טינ ָאד

 ןירָאנ דרַאהנרעב .ץַאלּפ ןייק ָאד ןעבָאה סָאװ ןעלַאעדיא עשיסור ןוא עפירגעב

 -ַארעטיל ןעבָאה עכלעוו רעקיטש ןעבעירשעג ךיוא ןעבָאה יקסניּפ דיווייד ןוא

 -יסַאלק טינ ןענעק עכלעוו עגינייא ךָאנ ןָאהטעג ןעבָאה ױזַא ןוא ,תולעמ עשיר

 .עלוש עיינ איד ןופ רעגנייהנַא סלַא ןערעוו טריציפ

 ןעּפורט עלענינירַא איד ןופ סעסירטקַא ןוא ןערָאיטקַא עטסעטבַאנעב איד

 טריזינַאנרָא טָאה ,ןעדַאפדלָאנ ,רעטַאעהט ןעשידיא ןופ רעדנירג רעד עכלעוו

 -עמַא ךָאנ ןעמוקענ ןענייז ,ךיירטסע ןיא רעטעּפש ןוא ,דנַאלסור ,ןעינעמור ןיא

 .רהָאֹי ניסיירד עטצעל איד ןופ ףיולרעפ ןיא ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ַאקיר

 -ָאה עכלעוו רעטלאוװרעפ ןוא רעלעיּפשיוש עניהעפ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ייז

 איד טכארבעג ָאד ןעבָאה ,ןענעלָאק עשינַאקירעמַא ערעייז ןופ טנרעלעגנ לעיפ ןעב

 טכייררע טָאה איז איוו גנולקיווטנע ןופ עפוטש ערעכעה ַא ףיוא ענהיב עשידיא

 .ּפ בָאקַאי :ןענייז ייז ןעשיווצ עטסעטנענימָארּפ איד .רעדנעל ערעדנַא ןיא

 דנומגיז ; הערעס יורפ ןייז ןוא (1886 .קענ ; 1899 ,ַאסעדָא ןיא .בעג) רעלדַא

 רהעפעגנוא ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,(1828 ,ןעיבַארַאסעב ןיא .בעג) ָאקסעלונָאמ
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 עכלעוו ,שילַאק ַאהטרעב םַאדַאמ ; ןיצּפיל .ק םַאדַאמ ; טייצ רעבלעז רעד ןיא
 -ָאהט סירָאב ;ענהיב עשינַאקירעמַא איד ףיוא עשידיא איד ןופ רעכירַא זיא

 דיווייד ; עיססעב יורפ ןייז ןוא (1881 .קעג ; 1866 ,וועיק ןיא .בעג) יקסוועשַאמ

 ,שטיװָאקסָאמ ,ןייטשנרעב דרַאהנרעב ,לעבָאל םַאדַאמ ,רענַארּפ ַאניגער ,רעלסעק

 ,קנַאלב ,ץטיוָאמַארבַא םַאדַאמ ,ןײטשּפע םַאדַאמ ,(1911 .שעג) גרעבנרָאהט

 ןַאמצנַאט םַאדַאמ ןוא ררעה ,סַאײבָאט םַאדַאמ ןוא ררעה ,דניקשיפ ,ןַאמקילג

 -ענ טניישרע ,רעלעיּפשיוש רעשטייד רעד ,ןָאסירָאמ ץטירָאפ .ערעדנַא ןוא

 ַא ,טיורקדליש ףלָאדור סנעטצעל ןוא ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ךילטנענעל
 רעשטייד רעד ףיוא טנענימָארּפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעינעמור ןופ רענערָאבעג

 -יש רעשידיא ןַא סלַא קרָאי וינ ןיא טצעזעב ךיז טָאה ,ַאּפָארייא ןיא ענהיב

 רעלעיּפש

 -רעד ןעביוא ָאד ןענייז עכלעוו עקרעוו עשידיא ןופ סרעסַאפרעפ עלַא טעמכ

 רעדָא ןעבעירשעג ןעבָאה ,ןעגרוטַאמַארד איד ןופ עלעיפ ןוא ,ןרָאװעג טנָאמ

 טכייררע ָאד טָאה עכלעוו ,עסערּפ עשידיא איד רַאפ רעטציא ךָאנ ןעביירש

 טסולפנייאעב זיא עכלעוו עסערּפ עשידיא איד  .גנולקיווטנע עטסכעה רהיא

 -צעל איד ןיא זיא ,ןעננוטייצ עשינַאקירעמַא איד ןופ לעיּפשייב םעד ןופ ןרָאװעג

 ןעקנָאשעג טָאה איז סָאװ טיײיקמַאזקרעמפיוא איד ךרוד רהָאי גיצנַאװצ עט

 ,רעזעל ערהיא ןעריסערעטניא ןענעק סָאװ ןעגַארפ-סעגַאט וצ ןוא סעיינ וצ

 םעד וצ טייקטנעהָאנ רהיא ךרוד ןוא ,טייקרָאלק ןוא טייקפרַאש רהיא ךרוד -

 -נוטייצ עשידיא איד איוו הגרדמ ערעכעה ַא ףיוא ןעמוקעג ,ןעבעל ןופ םָארטש

 עשידיא" איד .םוקילבוּפ סערעסערג ַא ןעבָאה ןענעק ייז ואוו רעדנעל ןיא ןעג

 ןיא גנוטייצ עשידיא עטסעטלע איד רעטציא זיא קרָאי וינ ןופ ?ןעטעזַאג

 איד ןוא .ןעבאטשכוב עשידיא טומ .טסורדענ טרעװ סאו טלעװ רעד

 -רהַאו טרילעּפַא ,"רענַאקירעמַא רעד" ,גנוטייצ-ןעכָאו ערעלוּפָאּפ ערעגניא

 רעד ןופ ןעניזַאנַאמ עשיריא עֶלַא איוו םוקילבוּפ סערעסערג ַא וצ ךילנייש

 ןעהעטש ןעגנוטייצ עכילנעט עשידיא איד .טרַאװנענעג רעדָא טייהנעגנַאגרעפ
 ןיא ַאקירעמא ןופ ןעגנוטייצ עשילננע-טינ עלַא ןופ עהייר עטסרעדָאפ איד ןיא

 ןיא ןעדיא איד ןופ תורצ איד ?ייוו ךילנײשרהַאװ ,ןָאיצַאלוקריצ ףיוא גוצעב

 -יילב ָאד לָאז טנַארגימיא רעשידיא רעד זַא ןעכַאזרוארעפ רעדנעל עשיװַאלס

 ןעלדנַאהעב ןוא סעיינ איד ןענניירב עכלעוו ןעגנוטייצ ןיא טריסערעטניארעפ ןעב
 םעד ןופ לַאפ רעד זיא סָאד איוו רעגנייל ,הטַאמייה עטלַא איד ןופ ןעגַארפ איד

 סָאד" זיא גנוטייצ עכילנעט עשידיא עטסעטלע איד .טנַארגימיא ןעשידיא-טינ

 ,ףָאקטָאלָאז ןָאעל ןופ טריטקַאדער רעטציא טרעוו עכלעוו ?טַאלבעגַאט עשידיא

 ןעשידיא" וע'ָאנַאקיש ןופ רָאטקַאדער רעד ןערהָאי ערערהעמ ןוא רעדנירג רעד

 איד .(1891 טייז ךילנעט ; 1887 טפירשנעכָאװ ַא סלַא טעדנירגעג) "רעירוק

 -עג זיא רעכלעוו "טַאקָאװדַא-סקלָאפ" רעד זיא רעטלע ןופ טקנוּפ ןיא עטייווצ
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 -סורַא זיא סע עכלעוו ןופ ,1887 ןיא גנוטייצ-ןעכָאװ ַא סְלַא ןרָאװעג טעדנירג

 -ענ 1905 ןיא זיא סָאװ (1894) "דלָארעה רעשידיא רעכילגעט" רעד ןעמוקעג

 -ָאס רעד .רעלימ סיאול ןופ ןָאיצקַאדער איד רעטנוא "טייהרהַאוו" איד ןרָאװ

 ,רָאטקַאדער רעד זיא ןַאהַאק םהרבא ןעכלעוו ןופ "סטרעוורָאפ" רעשיטסילַאיצ

 ,ייווצ ענעי איו ױזַא ,טניישרע רע ןוא ,1897 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 עשידיא עכילנעט עטרעיפ איד ,"לאנרושז ןענרָאמ רעשידיא רעד" .גָאטימכָאנ

 ןייטשריפַאס בקעי ןופ 1901 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא קרָאי וינ ןופ גנוטייצ

 ךֶאנ טהעטש רעכלעוו ,(1887 .קעג ;1883 ,דנַאלסור ,קָאטסילַאיב ןיא .בעג)

 רעיפלעדַאליפ ַא ָאד ךיוא זיא סע .,ןָאיצקַאדער איד ןופ עציּפש רעד ןַא רעטציא

 .גרובסניג בָאקיישד ןופ גנוטייל איד רעטנוא "לַאנרושז ןעגרָאמ"

 ןופ ?עסערּפ עכילגעט עשידיא" איד ,ָאנַאקיש ןופ "עסערּפ עשידיא" איד

 ,לָאערטנָאמ ןופ "רעלדַא רעדענעק" רעכילנעט רעד ןוא ,ָאייהַא ,דנעלווילק

 ערעדנַא איד ןענייז ,רָאטקַאדער רעד ןזיא ןיניירב ןבואר ןעכלעוו ןופ ,עדענעק

 -עוװו איד ןופ .ַאקירעמַא ןיא ןעריטסיזקע עכלעוו ןעגנוטייצ עשידיא עכילנעט

 (1899 טעדנירגעג) "עמיטש רעטייברַא עיירפ" איד זיא ןעגנוטייצ עכילטנעכ

 ןַאנרֶא רעד זיא (1909) "טלעוו רעטייברַא עשידיא" איד ; שיטסיכרַאנַא דלימ
 -יא עטסעטלע איד זיא "רעצעביק רעד" ;ָאנַאקיש ןופ עלַאקידַאר איד ןופ

 ןענייז סע .קרָאי וינ ןיא טניישרע עכלעוו גנוטייצ עשיטסירָאמוה עטרירטסול

 -רעדיילק איד ןופ "טסָאּפ עיינ איד" איוו ,ןעננוטייצ-ךַאפ ענינייא ָאד ךיוא

 ןָאינוי סרעקעב איד ןופ "רעקעב רעשידיא רעד" ןוא ,רעטײברַא עירטסודניא
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 גילעז ףסוי ןופ ןעבעגעגסױורַא ,"דניירפסקלַאפ" רעוויטַאװרעסנָאק רעד

 רעד זיא "קלאפ עשידיא סָאד"7 .1889 טייז גרובסטיּפ ןיא טניישרע ,קילג

 ןופ טריטקַאדער טרעוו ןוא 1909 טייז טניישרע רעכלעוו ןַאנרֶא רעשיטסינויצ

 וצ ןעביוהעגנָא טָאה ָאנַאקיש ןופ "דרָאקער רעשידיא רעד" ; גרעבדלָאג .בא

 -נוא עסיוועג טימ טניישרע "טפנוקוצ" עכילטַאנָאמ איד .,1910 ןיא ןעניישרע

 סעקינימ .י ןנח ןופ "רעטעלב בוט םוי" איד ןוא ,1892 טייז ןעננוכערברעט

 : .1897 טייז רהָאי ַא לָאמ ענינייא ןעניישרע

 עכנַאמ עכלעוו ןופ ןערָאטקַאדער ןוא רעביירש עלענָאיסעּפָארּפ סַאלק ַא
 וצ ןעסקַאוװעגפיוא זיא ,ןעטייקניהעפ עדנעטיידעב טימ ןעטסילַאיצעּפש ןענייז

 ןופ סרעדנָאזעב ,ןענָאיצַאקילבוּפ עשידוא איד ןופ ןעגנורעדָאפ איד ןע;יפרע

 ןרָאװעג טנָאמרעד רעהירפ ןענייז סָאװ איד רעסיוא .,ןעגנוטייצ עכילגעט איד

 ,יקסנַאדילַאד .? .י ,קילבוב הילדנ ,ערעדנַא ןעשיווצ ייז רעטנוא ךיז ןעניפעג

 ,ןיקרעירפ ףסוי ,גרעבנרָאפ .רד ,ןאמשיפ בָאקיישד ,עבלע .? ,ןילדע םַאיליוו

 -ּפַאק .נ ןוא םירפא ,יקסווָאנַאי .ש ,ןַאמפָאה .ב .רד ,ןַאמקינָאנ .י ,ןַאמדעירּכ ,י
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 םהרבא ,ץילַאמ םייח ,ווָאדינַאמ בָאקיישד ,(טלַאװ) ןיסעיל .א ,הטילבנרָאק .ז ,ןַאל

 ,ןָאספלָאװ .מ .י ,ןיריווז ןעהטיינ ,םינָאלס ?אוי ,ןיוולעש דרַאהנרעב ,ןעזייר

 עשידיא ענעברָאטשרעּפ איד ןופ .ינויצ ?ארשי ןוא יקסווָאלטישז .ח .רד

 (1841--1904) יקסנַאקוב .מ ןערעוו וצ טנַאמרעד ןענעידרעפ ןעטסילַאנרושז

 ןעגָארטעגייב ןעבָאה עכלעוו עטייל איד ןעשיווצ (1871--1907) יײלַאּפ הנוי ןוא

 .ַאקירעמַא ןיא ןעזעוו-סגנוטייצ ןעשידיא ןופ גנולקיווטנע איד וצ
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 ןעדיא ןופ גנוטײרּפשרעפ איד ןוא להָאצ איד .עדנעטשוצ עגיטציא

 .טרָאוװ-סולש .ַאקירעמַא ןיא

 איד -- סעינָאלָאק איד ןיא ןוא דנַאל ן'רעביא ןעדיא איד ןופ גנוטיירּפשרעפ איד

 להָאצ איד -- ןָאילימ יירד רהעפעגנוא זיא סטיוטס דעטיינוי ןיא ןעדיא להָאצ
 איד ןיא ןעדיא להָאצ איד -- סטייטס ענעדעישרעפ איד ןיא תולהק עשידיא
 רעסערג לעיפ זיא סנעשייגערגנָאק רעדָא ןעלוש להָאצ איד -- טדעטש עסיורג

 גנוזעלפיוא ןופ סעצָארּפ רעד -- ןעגנונכייצרעפ איד ןיא טניפעג ןעמ איו
 -הקדצ -- ןעדייבעג-לוש עיינ -- ןעגעגַאד ןעטייברַא עכלעוו ןעטפערק איד ןוא
 עדניימעג איד ןופ ןעטייקגיטעהט ערעדנַא איד רהעמ טםינ טלעקנודרעפ טייברַא
 וצ טיײקמַאזקרעמפיוא רהעמ טקניוש ןעמ ןוא ,עדָאירעּפ ערעהירפ איד ןיא איו
 -נעטעלע ענעדעישרעפ ןעשיווצ ןעגנוהיצעב ערעסעב -- טייקשידיא ןופ םינינע
 -וצנוא ןוא קימירק-טסבלעז -- ןעגינייארעפ וצ ךיז ץנעדנעט איד ןוא ןעט

 עסיורג רעזנוא -- ןעגנורעסעברעפ ןעכוז לָאז ןעמ ןעפלעה עכלעוו טייהנעדעירפ

 עכלעוו ןיא ןָאיצַאזיליװיצ ערעכעה ַא ףיוא גנונפָאה איד טייהנעגעלעג

 רעדעיו טםינ ןעלעוו ןעגנונדרַא ערעטלע איד ןופ ןעטייקגיטכערעגנוא איד
 .ןעניישרע

 ןופ ירָאטירעט ןוא טייטס ןעדעי ןיא ןעדיא (1913) רעטציא ןענהָאװ סע

 ָאטרָאּפ ,יאייַאװַאה ןיא ןעדניימענ עניילק ָאד ןענייז סע ןוא ,סטייטס דעטיינוי

 -ַאזינַאגרָא עשידיא ןַארַאפ ןענייז סע .ןעלזניא ןעניּפיליפ איד ףיוא ןוא ָאקיר
 רהעמ ןיא אשידק הרבח ַא רעדָא שדַאל ַא ,לוש ַא ןופ םרָאפ איד ןיא ןענָאיצ

 ךַאלטדעטש איד ןופ ,רעצעלּפ ענעדעישרעפ גיצפופ-ןוא-טרעדנוה-ןעבעיז איוו

 עדניימענ עשיריא עניזעיר איד זיב םיארונ םימי םוא רונ ןינמ ַא ָאד זיא סע ואוו

 .תושפנ ןָאילימ ַא ןופ טנעהַאנ ףיוא טצַאשענ טרעוו עכלעוו קרָאי וינ ןופ

 עשידיא ?הָאצ איד ןענעוו רעפיצ עניטכיר ןעגעירק וצ ןעוועג ךילנעמ זיא סע ואוו

 -ערנ ןיא ןעלוש ?הָאצ איד ןענעוו ןוא ךַאלטדעטש ערענעלק ןיא רענהָאװנייא

 רעפיצ עטכילטנעפערעפ איד איו רעסערגנ סנעטסיימ ייז ןענייז ,טדעטש ערעפס

 להָאצ איד ןעלעטש וצ ננוניטכערעב ןייז וצ טנייש סע ןוא ,ןעגנוצַאשּפָא ןוא

 ןיוש זיא להָאצ עזעיד ביוא ,ןָאילימ יירד ןופ טייוו טינ ףיוא דנַאל ןיא ןעדיא

 להַאצ עטסערגנ איד ןוא תולהק עטסערג איד .,ןרָאװעג טכייררע ךילקריוו טינ
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 גנוטיירּפשרעפ איד רעבָא ,טסעוו-לעטימ איד ןוא טסיא איד ןיא ןעביילב תולהק

 .ןָא ךילנהעוועג טמהענ ןעמ איוו רעסערג לעיפ זיא דנַאל ןעצנַאנ ן'רעביא

 ןיא ךַאלטדעטש ןוא טדעטש ניצרעיפ ןַארַאפ לעיּפשייב םוצ ןענייז סע

 סטייטס ערעדנַא ;ןעדניימעג עשידיא ןעריטסיזקע סע ואוו סַאסקעט טייטס

 ןעבָאה ,עינישדריוו ןוא יּפיסיסימ ,ענעיזיאול ,ַאמַאבַאלַא איוו הטואס רעד ןופ

 ,עישדרָאשד ,וַאסנַאקרַא ןוא ,להָאצ רעזעיד ןופ טפלעה ַא רהעפעננוא רעדעי

 רעדעי רהעפעגנוא ןעבָאה יסענעט ןוא אנײלָארַאק הטוַאס ,ַאנײלָארַאק הטרָאנ

 ןעדעי ןיא ןעדניימעג עשידיא רעיפ רעדָא יירד וצ ךיז ןעניפעג סע .ןהעצ וצ

 טָאה ַאמָאהַאלקָא ;ַָאקיסקעמ וינ ןוא ַאנָאזירַא ,סטייטס עיינ ייווצ איד ןופ

 טייז ןופצ ןעטסעטייוו ןיא ןיעמ ןוא טייז םורד ןופ גערב םייב ַאדירָאלּפ ; ףניפ

 ערייב איוו רהעמ טָאה עינרָאפילַאק ; דנעצוד עבלַאה וצ רעדעי ןעבָאה חרזמ ןופ

 ערעדנַא איד ןופ .ענייא ןָאנערָא ןוא יירד טָאה ןָאטגנישַאװ ,ןעמַאזוצ ייז ןופ

 ,ייווצ ַאנַאטנָאמ ,ןעדניימעג ייווצ הַאטוי טָאה טסעוװ עטייוו איד ןיא סטייטס

 רעטנעהענ גידנעמוק .ןיינ ָאדערָאלַָאק ןוא ענייא גנימָאייו ,ענייא ָאהַאדייא

 ,הטוַאס רעד טימ ךיז ןעצענערנ עכלעוו סטייטס איד וצ ןוא טסעוו-לעטימ איד וצ

 ,ירוזימ ןיא ףלעווצ ,סעזנעק ןיא טכַא ,ַאקסַארבענ ןיא תולהק רעיפ רימ ןעניפעג

 .עינישדריוו טסעוװ ןיא ףניפ ןוא יקָאטנעק ןיא טכַא ,ַאװַאייא ןיא ןהעציירד

 ןהעצניינ סָאװ טייצ רעד ןיא ,טכַא ַאטָאסענימ ,ףניפ טָאה ַאטָאקַאד דרָאנ

 סולפנייא םעד ןעזייוו ןעגישימ ןיא גיצנַאוװצ-ןוא-רעיפ ןוא ןיסנַאקסיװ ןיא תולהק

 ןיוש ןענהָאװ ןעדיא ואוו סטייטס-לעטימ עסיורג איד וצ טייקטנעהָאנ איד ןופ

 להָאצ עטסערג איד זיִאניליא טָאה סטייטס עזעיד ןעשיווצ .תורוד ייוװַצ ןופ

 איד רעבָא ,ָאגַאקיש ןופ עדניימעג עסיורנ איד טעטלַאהטנע איז ?ייוו ,ןעדיא

 סָאװטע ןעטרָאד זיא ,גיצנַאװצ-ןוא-יירד ,תולהק עשידיא טימ טדעטש ?הָאצ

 רעדָא גיצנאווצ-ןוא-סקעז ָאד ןענייז סע ואוו ,ענעידניא טייטס ןיא איוו רענעלק

 סָאד ךיוא ןעהעז ריס .גיצנַאװצ-ןוא-ןעבעיז ןארַאפ ןענייז סע ואוו ,ָאייהָא

 רימ ביוא ,ואוו ,דנַאל ןופ חרזמ ןיא טדעטש עטסערג ייווצ איד ןיא עבלעז

 להָאצ איד זיא ,עדניימעג עגיצנייא ןייא סלַא קרָאידינ-סיורג ןענעכער ןעלָאז

 -נעּפ ןיא איוו רענעלק סָאװטע ןעדניימעג ערעדנוזעב ןעטלַאהטנע סָאװ טדעטש

 יסריושד וינ .רעצעלּפ עכלעזַא גיצכעז-ןוא-ייווצ ָאד ןענייז סע ואוו ,עינעווליס

 סטעסושטַאסַאמ זיא ןעטאַאטש דנַאלגנע וינ איד ןופ ; גיצרעיפ איוו רהעמ טָאה

 טימ םהיא ךָאנ טמוק טוקיטקענָאק ןוא ,גיסיירד-ןוא-ףניפ טימ רעטשרע רעד

 .רעיפ וצ רישמעה וינ ןוא טנָאמרעװ ,ןעבעיז טָאה דנעלייא דוָאהר .גיצנַאװצ

 ,(ןָאטגנישַאװ טדָאטש-טּפיוה איד) עיבמָאלָאק ווָא טקירטסיד ןיא עדניימעג ןייא

 (*.עטסיל איר ןעגידנע רעוועלעד ןיא ענייא ןוא דנעלירעמ ןיא ףניפ

 עשיריא ןופ טסיל ענידנעטשלַָאפנוא איד ףיוא טעדנירגענ ןענייז רעפיצ עזעיד (*
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 ייוצ עניצנייא איד קרָאי וינ רעסיוא ןענייז ָאנַאקיש ןוא ַאיפלעדַאליפ

 ןָאטסָאב .ןעדיא דנעזיוט טרעדנוה איוו רהעמ עדעי ןעבָאה עכלעוו טדעטש

 ןוא דנעלווילק ,רָאמיטלַאב ,להָאצ עזעיד ןופ לעטרעיפ יירד רהעפעגנוא טָאה

 ,קרַאונ ןעמוק ייז ךָאנ ןוא ,דנעזיוט גיצפופ ןופ ךרע ןַא עדעי ןעבָאה סיאול .טס

 דנעזיוט גיסיירד רהעפעגנוא טימ יטעניסניס ןוא גרובסטיּפ ,ָאקסיצנַארפ ןַאס

 ייז ְךָאנ ןעמוק יטיס יסריושד ןוא סנעדיװָארּפ ,ָאלּפָאב ,טיָארטיד .עדעי

 ,יקָאוװלימ ,ןעווייה וינ ,זויקַאריס ,רעטסעשטַאר ןוא ,ןופרעד טפלעה ַא טימ עדעי

 טימ טדעטש סַאלק איד וצ ןערעהעג יטיס סעזנעק ןוא סניִלרָא וינ ,ליוויאול

 -ַאענימ טרעטש-גניליווצ איד .רענהָאװנייא עשידיא רהעמ רעדָא דנעזיוט ןהעצ

 ייז לָאז ןעמ ןעוו סַאלק ןעזעיד וצ טרעהעג ךיוא ןעטלָאװ לוַאּפ .טס ןוא סילָאּפ

 .טייקכילקריוו רעד ןיא ךיוא ןענייז ייז סעכלעוו ,טדָאטש ןייא רַאפ ןענעכער

 עכלעוו טדעטש איד וצ טרעהעג ,ןָאטגנישַאו ,טדָאטש-טּפיוה עלַאנָאיצַאנ איד

 סע עכלעוו וצ ,רענהָאװנייא עשידיא דנעזיוט ןהעצ ןוא ףניפ ןעשיווצ ןעבָאה

 ;סַאסקעט ,סַאלַאד ;ָאייהַא ,סובמָאלָאק ;קרָאי וינ ,ינַאבלֶא ךיוא ןערעהעג

 ; טוקיטקענָאק ,דַרָאּפטרַאה ; סטעסושטַאסַאמ ,רעוויר לָאפ ; ָאדערָאלָאק ,רעוונעד

 ;יסענעט ,סיפמעמ ;עינרָאפילַאק ,סעלעשדנַא סָאל ;ענעידניא ,סילָאּפַאנַאידניא

 ,ןָאטנערקס ; ןָאגערָא ,דנעלטרָאּפ ; יסריושד וינ ,ןָאסרעטעּפ ; ַאקסַארבענ ,ַאהַאמָא

 ָאד ןענייז סע .יסריושד וינ ,ןָאטנערט ןוא ןָאטגנישַאו ,לטַאיס ; עינעווליסנעּפ

 -יוט ףניפ איוו רענינעוו ןופ ןעהעטשעב עכלעוו ןעדניימעג עניטכיוו ןוא עטלַא

 טנעכערעגסיוא ָאד סיורג וצ זיא סָאװ סָאלק ַא וצ ןערעהעג ייז רעבָא ,דנעז

 .ןערעוו וצ

 ןוא טריזינַאגרָא דנַאנַאכָאנ ןערעוו ןעדניימענ-לוש רעדָא סנעשייגערגנָאק

 ,טריטסיזקע רעהירפ ןעבָאה ענייק ואוו רעצעלּפ ןיא טיובעגפיוא ןערעוו ןעלוש

 ןעלייהט עֶלַא רעביא ןעדיא ןופ גנוטיירּפשרעפ עזייוונעדַארג ַא טזייוו סעכלעוו

 -ער רעד סלַא ןעלוש עיינ טיובעג ןערעוו טדעטש עסיורג איד ןיא ןוא ,דנַאל ןופ

 .ןעטפַאשרַאבכַאנ עיינ ןיא ןעגנוצעזעב ןופ רעדָא ןעגנוגינייארעפ ןופ טַאטלוז

 איד רונ ךילנהעוועג ןעקרעמעב ןעלוש ?הָאצ איד ןענעכייצרעפ סָאװ איד רעבָא

 ןוא ,ןעקעווצ עזעינילער רַאפ ןעצנַאג ןיא טעמדיוועג ןענייז עכלעוו ןעדייבעג

 רעצעלּפ-טַאוירּפ ענעננודעג ןיא ןענוװַאד עכלעוו סנעשייגערגנָאק עניילק איד

 ןיא סנעשייגערגנַאק ןעגעוו סקיטסיטַאטס איד .ןהעזרעפ סנעטסיימ ןערעוו

 ןענעוו רעפיצ איד איוו טפַאהרעלהעפ רהעמ רעבירעד ןענייז סטייטס דעטיינוי

 םעד ןופ לכה ךס רעד ןוא ,טייקניטעהט עשידיא ןופ ?ייהט ןערעדנַא ןעדעי

 טרעוו להָאצ איד ואוו ,(68 עטייז ,ט"סרת רַאפ) ךוב-רהָאי ןעטנָאמרעד-ןעביוא

 -אישינַאקירעמַא ןיא ןענעישרע זיא עכלעו סטייטס דעטיינוי ןיא ןענַאיצַאזינַאנרָא עלַאקַאל

 ןרָאװעג טלהעפרעפ ןעטרָאד זיא סע סָאװ רעסיוא ןוא ,(1907) ח"סרת רַאפ ךוברהָאי ןעשיד

 .רהָאי ףניפ עטצעל איד ןופ סקַאוװ-וצ םעד ןענעכערוצ ךיוא ןעמ ףרַאד



 445 ןעטייקגיטעהט עגיטעהטלהָאװ ןוא עשידיא

 ,תמא םוצ רעטנעהענ ןייז וצ ןערעוו טלעּפָאדרעּפ ףרַאד 1749 סלַא ןעבעגעגנָא

 סע איוו טייוו ױזַא גנוצַאשּפָא עטסנעלק איד ןעמהעננָא לָאז ןעמ ביוא וליפא

 .דנַאל ןיא ןעדיא ?הָאצ איד וצ טגנַאלעבנָא

 ןיא גנוזעלפיוא ןופ סעצָארּפ ַא ןָא טהעג סע זַא ןעבעגוצ זומ ןעמ ביוא

 ַא רעדָא גנַאגרעביא ןַא איו סערעגרע סָאװטע טהעז טסימיסעּפ רעד ןעכלעוו

 ךיוא טייז ןערעדנַא ןופ סע זיא ,טלעוו עיינ ַא ןיא ןעגנוגנידעב עיינ וצ גנוסַאּפ-וצ

 איד ןעגעג ןעקריוו וצ גנוגניירטשנָא לעיפ טכַאמעג טרעוו סע זַא דנעלַאפפיוא

 עשידיא איד ןופ ןעטנעמעלע ענעדעישרעפ איד  .גנוטכינרעפ ןופ ןעטפערק

 ןופ ןעדָאירעּפ ענעדעישרעפ ןוא רעדנעל עלעיפ ןעריטנעזערּפער עכלעוו ,עדניימעג

 ןהעטשרעפ וצ ןָא ךיז ןעננַאפ ןוא ןעמַאזוצ רעטציא ךיז ןעמוק ,גנורעדנַאװנייא

 טלָאװ גנוטלאהרע-טסבלעז ןופ טקניטסניא רעד איוו ױזַא ןערעדנַא םעד רענייא

 ןעלוש ןעיוב ןיא טייקניטעהט עסיורג איד .גנוגינייארעפ וצ ןעבעירטעג ייז

 רעהירפ ןענייז עכלעוו עלעיפ ךיז ןעגילייהטעב סע עכלעוו ןיא ,םישרדמ יתב ןוא

 םעד ןופ םינמיס איד ןופ ענייא זיא ,ךילדנייפ רָאנ רעדָא גיטלינכיילג ןעוועג

 ןָאהטעג טרעוו סעלעיפ .דנַאל ןיא ָאד םוהטנעדוי םעד ןעטלַאהרע וצ ךוזרעפ

 -קרעמפיוא רהעמ טגעירק עטצעל איד ,גנוהיצרע עשידיא רַאפ ןוא הקדצ רַאפ

 ןעלוש עכילטנעפע איד .טייהנעגנַאגרעפ רעד ןיא ןעוו דנעגריא איוו טיײקמַאז

 ןעבָאה ,קרָאי וינ ןופ לעיּפשייב םעד נידנעגלָאפכָאנ ,טדעטש עסיורג איד ןופ

 םעד ןעריזינַאקירעמַא ןופ טייברא איד ןופ לייהט ןעטסערג םעד ןעמונעגרעביא

 .ןעטלַאטשנַא עשידיא ןיא ןערעוו ןָאהטענ רעהירפ טנעלפ סָאװ טנַארנימיא

 גינניהבַא ןענייז סָאו איד ןופ ?להָאצ עכילקריוו איד ךיוא ןוא טנעצָארּפ רעד

 ךֶאֹנ ןעפרַאד ןעטלַאטשנַא-הקדצ איד שטָאח ןוא ,רענעלק טרעוו טַאהטלהָאװ ןופ

 וצ טיײקמַאזקרעמפיוא רהעמ רעטציא ןעבעגנ ְךָאד ןעמ ןעק ,לעיפ רהעז רעמיא

 איד ןופ עגַארפ איד ןעוו עדָאירעּפ איד ןיא איוו םינינע עשידיא עלעיצעּפש

 -עהט ערעדנַא עדעי טלעקנודרעפ טָאה ןעטנַארגימיא איד ןופ הטיונ עלעירעטַאמ

 .עדניימעג עשידיא איד ןופ טייקניט

 רהעמ ַא ףיוא ןעריזינַאנרָא וצ ךיז טכַאמעג ןערעוו סָאװ סעבָארּפ איד

 -רֶא עדנעריטסיזקע ןעדניברעפ וצ רעדָא ןעצלעמשרעפ וצ ,ןפוא םעניימעגלַא

 ךיירגלָאפרע ךיוא ןענייז ןוא רעטפָא לעיפ ןעמונרעטנוא ןערעוו ,ןענָאיצַאזינַאג

 רָאלק רהעז ךיוא טגייצ סעכלעוו ,ןעדָאירעּפ עגירעהירפ ןיא איוו עלעפ רהעמ ןיא

 עטסיימ איד ןיא .םוהטנעדוי ןעשינַאקירעמַא ןיא טייצ רעד ןופ טסייג םעד

 -הקדצ עלַאקָאל עניטכיוו איד ןענייז קרָאי וינ בלַאהרעסיוא טדעטש עסיורג

 טניפעג ןַאלּפ רעזעיד ןוא ,ןָאיצַארעדעפ ַא ןיא ןרָאװעג טגינייארעפ ןעטלַאטשנַא

 ןעמונעגנָא טינ ךָאנ זיא רע ואוו רעצעלּפ ערעדנַא ןיא רעגנייהנַא רהעמ רעמיא

 רהעמ ָאד רעטציא ןיוש ןענייז סע עכלעוו ןופ ,ןענָאיצַארעדעּפ עזעיד .ןרָאװעג

 ערעסערג ןופ ןעטלַאטשנַא עגיטעהטלהָאוו ערעדנַא עלעיפ ןוא ,דנעצוד ַא איו



 ַאקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עטכישעג איד 2410

 ץנערעפנָאק ןעלַאנָאיצַאנ םעד ןיא ןעטָארטרעּפ ןענייז ,טדעטש ערענעלק ןוא
 .(1899 טריזינַאגרָא) סטייטס דעטיינוי ןופ סיטירַאשט עשידיא ןופ

 -ַאקירעמַא ןיא איוו ױזַא ,ןעבעל-עדניימעג רעזנוא ןיא ךיוא טקרעמ ןעמ

 עכלעוו קיטירק-טסבלעז ןופ ץנעדנעט איד ,ללכב ןעבעל ןעכילטנעפע ןעשינ

 סעלַא טימ טייהנעדעירפוצנוא עגיבייא איד ,גנודמיילרעפ ןיא טפָא טעטראטנע

 ,ןעדנעטשמוא עגיטציא איד טימ ןוא רעטציא זיב ןָאהטענפיוא טָאה ןעמ סָאװ

 .ןעטַאטלוזער ערעסעב ְךָאנ ןעכייררע וצ שנואוו ןעניטכירפיוא ןַא ןופ םינמיס

 זנוא ןופ עלעיפ סָאװ גנוניימ עטכעלש איד ןוא טייהנעדעירפוצנוא איד שטָאח

 ןַא ןעבָאה אקירעמַא ןיא ןעדיא איד ןופ עגַאל עגיטסייג איד ןעגעוו ןעבָאה

 ןעלקנודרעפ ,ןעגנורעסעברעפ וצ טפַארק-בעירט ַא סלַא הטרעוו ןערַאבצעשנוא
 רע ביוא סרעדנָאזעב ,רעטכַאבָאעב ןעדמערפ םעד ןופ ןעניוא איד טּפָא ייז

 ןעמ ןוא ןעביול ןיילא ךיז לָאז ןעמ גהנמ ַא זיא סע ואוו דנַאל ַא ןופ טמוק

 רשפא ךָאנ זיא סע .ןעדנעטשמוא עדנעשרעה איד טימ ןעדעירפוצ ןייז לָאז

 ןופ ןעטייקגיטעהט עכילטפַאשניימעג איד ןופ סנַאלַאב םעד ןעכַאמ וצ הירפ וצ

 ןענייז רימ טייוו איוו ןעזייוונָא ןעריבורּפ וצ רעדָא ,ַאקירעמַא ןופ ןעדיא איד

 טהעז ןעמ רעבָא .ןעמעלבָארּפ עטסדנעגנירד איד ןופ גנוזעל איד וצ ןעמוקעג

 םעד ןופ עסערעטניא איד ןוא ,ןעבעל סעניטפערק ַא ןופ סנעכייצ לַארעביא

 סע .רעסערג גידנעטש טרעוו ןעטייהנענעלעגנַא עשידיא ןיא ןעדיא םענלעצנייא

 טייהנעגעלעג איד זַא ןעפָאה וצ ןוא ןעביולג וצ עכַאזרוא עדעי ָאד רעבירעד זיא

 איד -- גנונדרָא ןיא זיוה עשידיא סָאד ןעגניירב וצ ָאד ןעבָאה רימ סָאװ

 טצינעגסיוא טעוו --- תולג ןיא טייהנעגעלעג עטשרע איד טכייללעיפ ןוא עטסעב

 -עמַא ענערָאבעג ןופ תורוד עגיטפנוקוצ איד ןופ ןפוא ןעטסעב םעד ףיוא ןערעוו

 .ןעדיא עשינַאקיר

 -בָארּפ עשידיא ענייק ָאד ןעבָאה רימ סָאװ ךילקילג ןעצעש ךיז ןעפרַאד רימ

 -נעל עגילעטשרעטניה איד ןיא סעזעיד טהעטשרעפ ןעמ איו ןיז םעד ןיא ןעמעל

 רעזנוא ןופ לייהט ַא ןעדנעוושרעפ טינ ןעפרַאד ריס .טלעוו עטלַא איד ןופ רעד

 רעדָא עסערּפ עשיטימעסיטנַא ןַא ןופ עפירגנַא ןעגָאלש קירוצ ןיא עיגרענע עטסעב

 טוג יוזא ןיילא ךיז רַאפ טייקכילצינ רעזנוא ןוא ,ײטרַאּפ עכילדנייפנעדיא ַא ןופ

 עדמערפ ןופ רעדעילנטיפ .רעסערנ לעיפ טימרעד זיא םינכש ערעזנוא איוו
 דנענריא איוו רעסעב ?עיפ דנַאל ןיא ָאד ךיז ןענָארטרעּפ ןעסַאר עכילדנייפ ןוא

 ערעייז ןוא ,טייהנעגנַאנרעפ איד ןיא רעדָא טייצ רעגיטציא ןיא ואווסרעדנַא
 -רעפ "ּפָאט-ץלעמש" םעד ןופ סױרַא ןעמוק ןרָאבעג ָאד ןענייז עכלעוו רעדניק

 ןעגנוגנירעב עטרעסעברעפ רַאפ שנואוו ַא ןוא םזיטָאירטַאּפ ַא ךרוד טגינייא
 איד .רענַאקירעמַא םעד ןעריזירעטקַארַאכ עכלעוו ןעגנוהיצעב ערעכילדניירפ ןוא

 -יולנ איד ןופ טייקניטרַאנעדעישרעפ איד ןוא גנורעיגער רעד ןופ טייקכילטלעוו

 -רעפ ָאד ךיז לָאז סע זַא ךילנעמנוא רַאפ סע ןעכַאמ ָאד ןעשרעה עכלעוו סנעב



 | 2 מרַָאוװ-סולש

 ןופ עכַאזרוא עכילקריוו איד זיא סָאװ םזיטַאנַאפ רעזעינילער רעד ןעטיירּפש

 סָאװ טייהכיילנ ןוא טייהיירפ איד ; רעדנעל ערעדנַא ןיא ןעגנונלָאפרעפ עשידיא

 סע רעדייא ןערעוו ןערָאלרעּפ ןיילא ןעזומ רעגריב ןעדעי טריטנַארַאג ָאד ןענייז

 -נַא איוו גיטסניגנוא ױזַא ןערעוו ןעלָאז עדנעטשוצ איד זַא ןעמוקרָאפ ָאד ןעק

 רעזעינילער ןיא ןעביילב ןוא רענַאקירעמַא ןַא ןערעוו ןעק דיא רעד .ואווסרעד

 -רעפ טייקטרעדנוזעגּפָא עזעיד ןעק רע ןוא ,ערעדנַא ןופ טרעדנוזעגּפָא טכיזניה

 ריִמָאֹל .טייהיירטנוא רעדָא טײקגיסעלכַאנ ענענייא ענייז ךרוד רונ ןערעיל

 ןעיובוצפיוא ןוא ןעגיטסעפעב וצ טסנרע רעטציא ןעטייברַא סָאװ איד זַא ןעפָאה

 רעדָא לַאזקיש רעד זַא ןוא ,ךיירנלָאפרע ןייז ןעלעוו ַאקירעמַא ןיא טייקשידיא

 טָאה ,ןערהָאי עדנעזיוט טייז ןעטלַאהרע זנוא טָאה סָאוװ החנשה עכילטעג איד

 איד ןיא ןעדנעטשמוא עיינ רעטנוא ןעגילייהטעב וצ ךיז רעהַא טכַארבעג זנוא

 ןעטייקניטכערעגנוא איד עכלעוו ןיא ןָאיצַאזיליוויצ ערעכעה ַא ןופ גנולקיווטנע

 .ןעניישרע רעדעיוו טינ ןעלעוו עגירעהירפ איד ןופ

 ע/דנע
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 א
 56 ,בהובא

 42, 43, 44 ,קחצי 'ר ,אקעסנָאפ אד בהובא

 80 ,לאפר ,בהובא

 208 ,הדוהי ,ןַאמרעבָא

 סינכייצרעפ-ןעמענ

 459 ,םַאדַאמ ,שטיוװַאמַארבַא

 403 ,ןַאמרעה .רד ,ץיוװַאמַארבַא

 15 ,קחצי ןָאד ,לאנברבא

 117 ,קַאזייא ,םהרבא

 100 ,חנ ןײטּפעק ,םהרבא

 060 ,סחניּפ ,םהרבא

 497 .ד .א ,זוגֲא
 42, 44 ,עד בקעי 'ר ,ראלינא

 81 ,בקעי ,ראליגא

 42 ,עד לאפר השמ ,ראליגא

 85 ,דראוודע ןהאשד ינעג ,ּפרָאהטלנַא

 928 ,.א .א ,עידא

 173 ,םהרבא ,רעלְדא
 429 ,קאזייא .רד ,רעלדא
 161 ,רַאמקנַאד ,רעלדַא
 438 ,.ּפ בָאקַאי ,רעלדַא

 212 506, 597 , 359, 311. 389 ,סורייס ,רעלדַא

393 ,859 ,0 

 184 ,לעוימעס .רד ,רעלדַא

 438 ,הערעס ,רעלדַא

 24, 21 ,.נ ןָאקלע ,רעלרַא

 187 ,סקילעפ .רד ,רעלדַא

 2060 ,ַאסערַא

 ןַאירדַאה העז ,ןַאירדַא

 130, 248, 244, 259, 443 ,ָאײהַא
 425 ,השמ ףסוי 'ר ,ןָאסנרהא

 14 ,ןופ ףָאשיב ,אליווא

 ,ער ץוע לאומש ,רַאליװא

 194 ,.אשד ,ַאטסָאניװַא

 ,גַארטרעּפיסגנורעּפעילסיוא

 389 ,.מ קַאזייא ,ןַאמלוא

 244 ,לעוימעס ,ןַאמלוא

 ,געירק-סטייקגיגנײהבַאנוא
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 589 ,רָאדיזיא ,גרעברעטנוא

 422 ,לעוימעס ,רעיימרעטנוא

 203 ,יקָאטנעק ,ַארַאבסנעוִא

 410 ,אקירעמַא הטוַאס ,יַאגַארוא

 17 ,לעבַאויא ,ַאירַאזַא
 80 ,ףסוי ,יהגנעלָאטַא

 404 ,עדענעק ,עװעטטָא

 557 ,עידעּפָאלקיצנע עשידיא

 5809 ,"ַאװקַאטַאשט" עשיריא

 159 ,דנעלירעמ ןיא "ליב רעשידיא"

 406, 309 ,ןיײיארעפיסנָאיצַאקילבוּפ רעשידיא
 6, 13, 22, 23 ,ןינינעק ,ַאללעבַאזיא

 53 ,חנ ,סקאַאזיא

 69 ,דוד ,לעַארזיא

 ןעדיא איד ןעגעװו) "עטוָאנ עשיטילעַארזיא"
 912 ,(סַאזלע ןופ

 4 ,ןעילַאטיא

 49, 44 ,ןעיליזַארב ,ַאקירַאמַאטיא
 109, 244, 280, 443 ,אוװַאיײא

 117 ,ןהַאשד ,סמַארביײא

 117 ,םַאיליװ ,סמַארבײא

 980, 443 ,אהַאדייא

 194 ,ךוד קאוײא

 100 ,לעַארזיא ,קַאזייא

 194 ,היעשי ,קַאזיײא

 109 ,סעוָאמ ,קַאזײא

 118 ,םהרבא ,סקַאזיײא

 157 ,רעדנַאסקעלַא ,סקַאזיײא

 505 ,.ס .מ ,סקַאזיײא

 248 ,סעזָאמ ,סקַאזײא

 400 ,.ס רעיימ ,סקַאזיײא

 190 ,.מ לעוימעס .רד ,סקַאזיײיא

 198 ,ללה לאומש ,סקַאזיײא
 100 ,.לָאק ,סקַאזײא

 426 ,ןויצ ןב ,טדַאטשנעזייא

 198, 202, 425, 420 ,רוד הדוהי ,ןייטשנעזייא
 117 ,.סַאמ ,ירעבסמייא

 184 214 220 ;ריווייד .רד ;ןראהנַײא

 429 ,םקאמ .רד ,ןרָאהניײיא

 241 ,סקַאמ .לָאק ,ןייטשנייא
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 114, 152 ,דרַאהנרעב .רד ,יײװַאליא
 431 ,ירנעה ,יציװַאיליא
 87 ,ער ןַאי ,ןאליא
 149--7,159--00, 809, 8488--42 ,גנורעדנַאװנייא

 (סקיטסיטַאטס ךיוא העז) 828, 7
 160--92, 248, 844, 280, 443 ,ןיַָאנילליא
 319, 427 ,ץריה ילתפנ ,רעבמיא
 102, 248, 244, 889, 442 ,ענעידניא

 162, 203, 444 ,.דניא ,סילָאּפַאנַאידניא
 16, 25, 116, 172 ,רענאירניא
 13, 17, 22, 23--30, 460 ,ןָאיציזיוװקניא
 84 ,.ַאּפ ,ןָאטסיא
 116 ,יסריושד טסיא
 411 ,ורעּפ ,סָאטיקיא
 152, 2860, 4142 ,ַאמַאבַאלַא

 171 ,טנעמונָאמ ,אמטלט
 11, 188, 264, 444 ,.י .נ ,ינַאבלַא
 202 ,ץעטש יבצ 'ר ,םובלצ
 20 ,'ד סנָאּפלַא ,קרעקובלַא
 20 ,'ד ַאקסיצנַארּפ ,קרעקובלַא
 404 ,עדענעק ,ַאטרעבלַא

 86 ,ָארעיװילא
 86 ,עד דוד ,ארעווילַא
 139, 140 ,רישזלַא

 801 ,יַאלָאקינ ,װוָאקינײלַא

 206, 218, 810, 882 ,"טילעַארזיא סנַאיללַא"
 278 ,יסריושד וינ ,סנעײללַא
 298--909 ,עשידיא איד ,סנעיײללַא

 598 ,דרַאשטיר ,ינלָא

 409 ,.א .מ ,ףרַאדנעלַא
 584 ,(אבוצ םרא) ,ָאּפעלַא
 208 ,רַאצ 117 רעדנַאסקעלַא
 294, 425 ,רזעילא םהרבא 'ר ,ןײטשרעּפלַא
 209, 444 ,ַאקסַארבענ ,אהַאמָא
 69 ,השמ ,סויזָארבמַא

 70 ,םַאדרעטסמַא
 ישטוּפסעוװ העז ,ַָאגירעמַא
 69, 72, 75 ,'ד ראטאװלַאפ ,עראּרדנַא
 309, 289--9 ,עטימָאק עשיריא:שינַאקירעמַא
 ,ןייארעפ רעשירָאטסיה רעשידיא:שינַאקירעמַא
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 510 ,עידייס סימ ,ןעקירעמַא
 431 ,רענרעוו דיווייד ,םַארמַא
 848 ,עימעדַאקַאדךעטָאלּפ ,סילָאּפַאנַא
 סָאנַארַאמ העז ,םיסונַא
 294 ,רזעילא 'ר ,רעטסקינַא
 18 ,דיװעשנַא
 9259 ,ןעטלַאטשנַא

 77 ,בָאקַאי ןַאהַאי ,רָאטסַא
 437 ,דוד ,רעקעהטָאּפַא

 169 ,רָאטי זַאּפמָאק ,ךַאבנעפָא
 431 ,סמיישד ,םײהנעּפָא
 80, 115, 120 ,(טריטיצ) .ס ,םייהנעּפָא

 347 ,ה ןרהא ,לעצּפַא

 סינכייצרעפ-ןעמענ

 847 ,,מ לאינד ,לעּפּפַא

 417 ,.ב .דערפ ,רעּפּפָא

 47 ,(ןיירּפ יבור) יבר ;םירפא

 844, 442 ,ַאכָאהַאלקָא

 439 ,.ס ףלָאדַא ,סקָא

 498 ,.ֹו .שד ,סקָא

 498 ,.ב .מ ,סקָא

 404 ,עדענעק ,(עינָאלָאק) ,וָאב סקא

 56 ,ןָאפ סירָאמ ץ'נירּפ ,ןעינַארָא

 ְפפ ,ןָאפ לרַאק םלעהליוו ,וַאססַאנדעינַארָא

 811 ,גנוגעװעבירעטײברַא

 30, 409--9 ,עיניטנעגרַא

 528 ,,א רעטסעשט טנעדיזערּפ ,רוהטרַא

 880, 443 ,ַאנָאזירַא

 90 ,קחצי ,סעירַא

 96 ,טקידענעב ,דלָאנרַא

 166, 107, 228, 218, 880, 449 ,ןאגערָא

 844, 980, 449 ,וַאסנַאקרַא

 טדָאטש עשידיא עטעװענַאלטעג איד "טררא"
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 198, 201, 202 ,ףסֹוי םהרבא 'ר ברה ,שא

 294 ,יכדרמ ןרהא 'ר ,יקסנישַא

 407 ,טרעברעה .רד ,יזנכשא
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 431 ,ץנַארפ ,זַאָאב
 39 ,ןעיליזַארב ,ַאיהַאב
 254 ,(טריטיצ) סרעיּפ ,רעלטָאב
 951 7 טי. דרשישב
 . 826 ,.פ סַאמָאהט ,דרַאיַאב
 435 ,.י ,רעװָאשװָאב
 5857 ,םַאיליװ .פָארּפ ,רעכַאב
 500 ,.מ ,ַאנַאשטַאלַאב
 וו ף, 184 195, 245, 9203 ,.דמ ,רַאמיטלַאב

4 3900 ,870 ,501 
 410 ,ןַאמיס ,רַאװילַאב

 411 ,ַאיװילַאב
 169 ,ןַאמרעה ,רעגרעבמַאב
 309 ,דלָאּפָאעל ,רעגרעבמַאב
 151 ,ןָאמיײס ,רעגרעבמַאב
 263, 890, 444 ,.ססַאמ ,ןַאטסַאב
 89 ,יבַאר ,ַאליקסַאב
 204, 444 ,קרָאי וינ ,ָאלּפָאב
 50 ,ָאַאסַארוק ןופ סָאיהטַאמ רָאנרעװַאנ ,קַאב
 148 ,ןָאמַאלַאס ,םעהגניקַאב
 410 ,רָאדיזיא ,יקסווָארַאב
 5403 ,דנָאפ שריה עד ןַארַאב
 815, 889 ,ףעזָאי ,סעדנַארַאב

 57, 00--9 ,סָאדַאברַאב
 5889 ,סיאול ,טכינעגרַאב
 141 ,(יטירט) לעָאשד ,וָאלרַאב
 60, 78 ,בקעי ,ןַאמיסרַאב



 םינכייצרעפדךעמענ

 440 ,הילדנ ,קילבוב

 241 ,עד ירנעה ןײטּפעק ,קַאיניזוב

 386 ,.מ ירנעה ,לעצטוב

 893 ,סעזַָאמ ,רעזייוונעטוב

 412--6 ,סוילושד ,יקסנעטוב

 198 ,אבא ,םיוב

 108 ,אװָאיײיא ,ןָאטגנילריוב

 405--1 ,סערייא סַאנעוב

 441 ,.מ ,יקסנַאקוב

 400 ,לַארענעג ,ןיִאנרוב

 16 ,סָאגרוב

 910 ,רָאדיזיא ,שוב

 115 ,ריוװייד ,שוב

 100 ,סיאול ,שוב

 84, 99 ,והיתתמ ,שוב
 99 ,ןָאמַאלַאס ,שוב

 808, 885, 289 ,ןעהטיינ ,רושריב

 214 ,סמיישד טנעדיזערּפ ,ןענעקויב
 216 ,ןרעייב

 389 ,.מ .ע ,רעקייב

 8399 ,ףעסָאשד ,ַאנַארניב

 258 ,סוילוי ,ןעיב

 04 ,םַאיליו רעס ,ןַאטסעיב

 240 ,דרָאל ,דלעיפסנַאקיב

 191 ,דנַאלגנע ,םעהגנימריב

 152 ,עילימַאפ ,קַאלב רערָא ךָאלב

 106 ,.פ .ה ,ךָאלב

 159 ,ףלָאװ ,ךָאלב
 152 ,רעזעילא ,קָאלב

 421 ,ףלָאדור ,קָאלב

 459 ,רעלעיּפשיוש ,קנַאלב

 301 ,רוד ,ןיײיטשיולב

 ,רַאמיטלַאב ןיא ןעדיא ןופ עטכישעג ס'םולב
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 439 ,("שאוהי") ,ןָאמַאלַאס ,ןעטרַאנמולב

 246 ,רלַאּפָאעל .נעג ,גרעבנעמולב

 151 ,ףעסָאשד .נעג ,דלעיפמולב

 419 ,סירָאמ .ּפָארּפ ,דלעיפמולב

 895, 417 ,.שד סמיישד ,ןיעלב

 417 ,.שד טערַאנרַאמ ,ןיעלב

 258 ,רעדרַא טנעדנעּפעדניא ,תירב ינב
 55 .ררעזח ;יסינב

 418 ,דיווייד ,ָאקסאלעב

 404 ,ערענעק ,ליוולעב

 08 ,ַָאירַאזילעב

 65 ,עטנַאפילעב

 51 ,ןירעטכיד ,עדינעוונעב ,עטנַאמלעב
 104 ,ןָאמַאלַאס ,טידנעב

 879 ,ןופ םָארנַאּפ ,רעדנעב
 404 ,עדענעק ,רעדנעב

 890 ,.ש .רד ,ילרעדנעב
 198 ,םהרבא ,ןימעשדנעב

 100 ,ןרהא ,ןימעשרנעב

 408 ,.ד דערפלַא ,ןימעשדנעב
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 403 ,.ס ןישדוי ,ןימעשדנעב

 254 ,(ןיטרַאמ .טס) עילַאטַאנ ,ןימעשדנעב
 241 ,עטטענינ ,ןימעשרנעב
 402 ,לעוימעס ,ןימעשרנעב

 258 ,הקבר ןוא פיליפ ,ןימעשרנעב
 114 ,ףלָאװ ,ןימעשדנעב

 158, 282--41 ,.ּפ הרוהי ,ןימעשרנעב

 144 ,ןָאדרָאג סמיישד ,טעננעב
 165 ,,מ לאונמע ,גרעב
 404 ,עדענעק ,ןילרעב

 216 ,לוסנָאק ,סיאנרעב
 65 ,לַאנרעב

 15 ,ָארטסעמ ,לאנרעב
 889 ,.װ קַאזייא ,םייהנרעב
 429 ,דרַאהנרעב ,ןייטשנרעב
 269, 427 ,שריה ,ןייטשנרעב
 580, 428 ,ןאמרעה ,ןייטשנרעב
 4251 ,דרַאהנרעב ,ןָאסנערעב

 809 ,ירנעה .רד ,ץיווװַאקרעב

 03 ,עילימַאפ ,ַאזנַאגַארב
 426 ,ש..ח 'ר ,יקפרַארב
 65 ,עילימַאפ ,ָאװַארב

 66 ,רעדנַאסקעלַא ,ָאװַארב
 19, 24, 20--44 42, 409-10 ,ןעיליזַארב
 499 ,,ר סיאול ,סעידנַארב

 404 ,עדענעק ,דרָאפנַארב
 158 ,סַאמָאהט ,שדירנעקַארב
 421 ,.ס ַארזע ,אנדורב

 429 ,.ג ןַאטַאלּפ ,ףָאנורב

 421 ,.װ דלַאנרא ,רעננורב
 69 ,סָאדַאברַאב ,ןוָאטשדירב
 4 ,אינַאטירב

 404 ,עיבמָאלָאק שיטירב
 498, 440 ,ןבואר ,ןיניירב
 258 ,רעדרָא .ּפעדניא ,םהרבא תירב
 958 - ,רעדרַא ,םהרּבא תירב
 264--5 ,קרָאי ןינ ,ןילקורב
 289 ,ץנערעפנַאק לעסירב
 415 ,.ד רָאטקיװ ,רענערב
 164 ,סיאול ,רעלסערב
 164 ,.ע .ס רעלסערב

 598 ,רעטדנַאזעג ,שדירניקערב

 ג

 417 ,ףעזָאי ,שטיװָאלירבַאג
 187, 209 ,װַאטסוג .רד ,?ײהטַאג
 46, 306, 282, 897 ,דרַאשטיר .פַארּפ ,?ײהטַאג
 153 ,.ה .ב ,ףלעהטָאג

 491 ,םהרבא ,בעילטַאנ
 100 ,.שד ,בעילטָאג
 417 ,.? ןבואר ,גרעבדלַאג



 סינכייצרעפדןעמענ : 259

 303 ,סוילושד ,ןַאמדלַָאנ
 427 ,.מ ,ןַאמרלַאג
 66 ,.ה סיסנַארפ רעס ,דימסדלָאג
 243 ,רעדעירב ,הטימסרלָאג

 153 ,.י ,הטימסרדלָאנ

 428 ,ןָאסרענ ילימע ,הטימסרלָאג
 530, 351, 274 ,.מ ירנעה ,לעגָאפדלַאג

 430, 437 ,םהרבא ,ןעדַאפדלָאג

 405 ,.ש יבבאר ,ןײטשרלַאנ

 ,153 ,.א ,רעקיטשדלָאג
 170, 179 ,סַאסקעט ,ןַאטסעװלַאג

 399 ,.מ ,ַאקסעלָאנ

 ַאמַאג ַאד ַאקסַאװ העז ,אמַאג
 74, 18 ,סעוָאמ סיאול ,ץעמָאג
 440 ,.י ,ןַאמקינָאנ
 127 ,םַאיליװ ,ןָאטסַאנ

 19 ,ַאמַאג ַאד רַאּפסַאג
 436, 428 ,בקעי ,ןידרָאג

 430, 438 ,דרַאהנרעב ,ןירָאג

 899 ,לאננח ,איסרַאג

 425 ,יכדרמ ,לעיפרַאג

 65 .,רוד/ ,יאבנ
 548 ,םאוג

 422 ,עילימַאפ ,םייהנענונ
 370 ,לאינד ,םייהנענונ
 309 ,יררַאמ ,םייהנעגונ

 150 ,.ק סמיישד רעניבַאר ,םייהטוג
 05 ,טקערעטוג

 914 ,.ה .א ,ןאמטונ
 377 ,סיטריוק ,דלָאנ

 425 ,ןימינב 'ר .,ןַאסלעטינ
 440 ,בקעי ,גרובצניג
 פ50 2395 .סיאול ,גבעבצנינ

 5325 .רעטסינימ -,עד .מ  ;םרעינ

 8, 14 18 ,לַאנוטרַאּפ ןוא ןעינַאּפש ןופ שוריג

 21 בפ

 240 ,.ע .וװ ,ןַאטסדַאלג

 105 ,"ַאוַאייא ןופ ןעדיא" ס'רעזַאלגנ
 404 ,עדענעק ,יעב סַאלנ
 207 ,ןהַאשד ,ןָאדרילג
 440 ,גילעז ףסוי ,קילג

 439 ,רעלעיּפשיוש ,ןַאמקילנ

 489 ,ףעסָאשד ,ץיענ

 4 ,ןעכיירגינעק עשינַאמרעג

 106 ,סיאול ,לטסרענ

 164 ,?אונמע יבאר ,רעטכערענ
 599 ,םהרבא ,סידַארג
 399 ,דוד סידארג
 105 ,ַאינרָאפילַאק ,יעלַאװ סַארג

 19, 420 ,זלרַאשט .ּפַארּפ ,סָארג
 165, 293 ,סיאול .רד ,ןַאמסַארנ
 41 ,ָאנוה ,סויצָארג

 85, 84 113, 131 ,דרַאנרַאב ,ץארג

 899 ,ןאמייה ,ץארג

 84 ,לאכימ ,ץַארג
 393 ,שדעלאק ,ץארג

 114 ,הקבר ,ץארג

 124 ,ןועמש ,ץארג

 116 ,יסריושד וינ ,ןוַָאטסגירג

 218 ,.ר .וװ רַאיעמ ,םיירג

 158 ,םהרבא ,ןירג

 586 .,.ע .מי ,םיובנירנ

 404 ,טרַאה .א ,ןירג

 104 ,.סיוו ,יעב ןירג
 431 ,.ה סוילושד ,ןַָאטפנירג

 169 ,קַאזייא ,רעדלעפסנירג

 102 ,ירנעה ,םיובענירג

 974 ,רנעלייא גנַאל ,טניַאּפנירג

 198 ,והילא ,ןייטשנירג

 151 ,סעזָאמ .רד ,זעירג

 3 ,דנַאלנעכעירג

 577 ,דיווייד ףַאשיב ,רעירנ
 245, 218, 559 ,.ס .וי טנעדיזערּפ ,טנערג
 406 ,עטכישעג עשידיא ס'ץערנ

 ר

 916 ,(ץייווש ןופ) טנעדיזערּפ ,סבָאד
 54 ,ןָאפ םלעהליוו ןַאיטסירק ררעה ,םהָאד
 404 ,עדענעק (ןָאקוי) ,ןַאסוָאד
 440 ,. .י ,יקסנַאדילַאד
 819, 427, 450 ,.מ .מ ,יקצילָאד

 444 ,סַאסקעט ,סַאללַאד

 417 ,סענַאהַאי רעטלאוו ,שַארמַאד
 417 ,דלַאּפָאעל .רד ,שָארמַאד
 417 ,.ה קנערפ ,שָארמַאד
 597 ,ןיווריוא ,ןעגנָאד

 74 ,רָאנרעװַאג ,ןַאנענָאד
 114 ,ןהאשד ,דלעיּפָאד
 501, 589 ,לעוימעס ,ףרָאד
 519 ,.ד .א ,ץיוועזבוד
 61 ,סיאול ,סַאיד

 164, 263, 444 ,ןענישימ ,טיַארטיד
 401 ,עילימַאפ ,דיווייד
 401 ,טראה ןרהא .רד ,דיווייד
 400, 409 ,דיווייד ,דיווייד
 503 ,לעַארזיא ,ןהָאזדיווייד
 159 ,לאומש ,ןהָאזדיװייד
 416 ,ףעסָאשד ,ןָאסדיװייד
 950 ,ןָאפרעּפעשד ,סיווייד
 959 ,ןָאסרעפעשד םַאדַאמ ,סיווייד
 163 ,אווַָאיײיא ,טרָאּפנעװיײד
 557, 898 ,דרַאהטָאג ,שטייד

 145--6 ,ןופ גנורערנַאװניײיא ,דנַאלשטייד
 81 ,םַאנירוס ןיא ןעדיא עשטייד



 םינכייצרעפ-ןעמענ

 76, 140, 266, ,(טריטיצ) .ּפ ןלרַאשט ,ילייד
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 170 ,רָאדיזיא ,רעייד
 816, 427 ,םירפא ,דרַאנײד
 170, 173 ,ןָאעל ,רעייד

 155 ,.שד יבבאר ,?עיּפשלעקניד

 444 ,(ןָאטגנישַאו) עיבמַאלַאק ווא טקירטסיד
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 209 ,.רד ,עשַאקיד

 205---10 ,ןופ ?ובלביטולב ,קשמד

 859 ,בָאקיישד ,זאַאה עד

 371 ,לעקיימ ,טיוועד
 86 ,ןָאעל עד

 71, 115, 2889, 442 ,סאוועלעד
 102 ,ַאװַאיײא ,ןיאמעד

 227 ,ילתפנ סיאול ,ץיבמעד

 444 ,.לָאק ,רעוונעד

 158 ,ןרהא ,סלעינעד

 409 ,םהרבא 'ר ,ַאלָאס עד

 402 ,ַאלַאדלעמ ,ַאלָאס עד

 80 ,קחצי ,ָאגַארד

 889, 426 ,.ב .רד ,ןַאמכַארד

 179 ,לאירבנ ,עיסּפַארד

 893 ,.א סעזָאמ ,עיסּפַארד

 893 ,"שדעלַאק עיסּפַארד"

 849--51 ,עטכישעגיסופיירד
 ?ןז ;מ .עירהד

 148 ,לעַארזיא דיווייד ,זָאסנהַאשד

 169 ,.שד דרַאװדע ,ןָאסנהַאשד

 150 ,.י .פ ,ןָאסנהאשד

 246 ,ורדנע טנעדיזערּפ ,ןָאסנהַאשד

 154 ,לעַארזיא ,סנוָאשד

 128 ,ןָאמַאלַאס ,סנוָאשד

 49, 57, 02--, 1929 ,ַאקײמַאשד
 298 ,םהרבא ,סַאנָאשד

 299 ,.פ ןימעשדנעב ,סַאנָאשד

 299 ,זלרַאשט ,סַאנָאשד

 148 ,רעדעירב ,סַאנָאשד

 147, 149, 150 ,ףעסַאשד ,סַאנַאשד

 112 ,ןָאייל ,סַאנָאשד

 149 ,סעזָאמ ,סַאנָאשד

 409 ,םושרג ,ףעסָאשד

 402 ,בָאקיישד ,ףעסָאשד

 401 ,ירנעה בָאקיישד ,ףעסָאשד

 401, 409 ,יסעשד ,ףעסָאשד
 108 ,.ה ,ףעסָאשד

 149 ,לאומש ,ףעסָאשד

 110, 114 ,לעונַאמ ,ןָאסּפעסַָאשד

 87 ,רעטירד רעד שדרָאשד

 85--0, 886, 443 ,אישדרַאשד

 499 ,הירוא הַאדושד

 150 ,טרַאה (הדוהי) הַאדושד

 204, 444 ,יטיס יסריושד
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 19 ,ַאקרָאללַאמ ןופ גינעק ,םיישד
 87 ,רעטשרע רעד סמיישד
 רעד סמיישד גינעק) קרָאי וָא קויד ,סמיישד

 74 ,(רעטייווצ
 559 ,ףעסָאשד יבבאר ,ןיסיישזד

 102 ,ןימעשדנעב ,סבָאקיישד
 380 ,.מ ןָאעל ,סבָאקיישד

 124 ,סעזַאמ ,בָאקיישד

 200, 218, 857, 395 ,ףעסָאשד ,סבָאקיישד

 67 ,שררָאשד .ווער ,סבָאקיישד
 101 ,טרַאה ,סבָאקיישד
 199 ,.ס ירנעה .ווער ,סבָאקיישד
 429 ,.מ ןלרַאשט ,סבָאקיישד

 158 ,סירָאמ ,סבָאקיישד

 163 ,לעוימעס ,סבָאקיישד

 5499 ,לעוימעס ,סבָאקיישד
 429 ,ןַאהטַאנ .רד ,ןָאסבָאקיישד
 105 ,ַאינרָאפילַאק ,ַאירַאמ וסישד
 90, 122, 132, 259 ,סַאמָאהט ,ןָאסרעּפעשד
 142 ,ורדנַא טנעדיזערּפ ,ןַאסקעשד

 806, 807 ,.ב ןהַאשד ,ןָאסקעשד

 105 ,ַאינרָאפילַאק ,ןָאסקעשד
 144 ,(האַאנ) הקבר ,ןָאסקעשד

 ה

 386 ,דראנָאע/ ,זאאה
 264 ,יסריושד וינ ,ןעקַאבָאה
 23 ,(טסּפַאּפ רעטעּפש) לַאנידרַאק ,ןַאירדַאה
 151 ,ןרהא .רד ,ןהַאה
 442 ,ןעלזניא ,יאיַאװַאה
 412 ,ַאבויק ,ַאנַאװַאה
 54, 26 ,רעדנעלַאה איד ןוא דנַאלָאה
 49, 151 206, 289, 419 ,.ה .שד .רד ,רעדנַאללָאה
 םַאנירופ העז ,אנַאינ ("שטָאד") עשידנעלַאה
 56--60 ,עידניא טסעוװו עשידנעלַָאה
 59, 43 ,עינַאּפמַָאק עידניא-טסעוו עשידנעלַָאה

57,0 
 269, 426 ,והילא ,ןַאמצלָאה

 34 ,גרובמַאה
 404 ,עדענעק ,ןָאטלימַאה
 379 ,ןופ םָארגנַאּפ ,לעמָאה
 418 ,רַאקסָא ,ןיײטשרעמַאה
 / 439 ,סנישטָאה ,רוגּפַאה
 151 ,קַאזייא ,ןַאמפָאה
 440 ,.ב .רד ,ןַאמּפָאה
 503 ,.ה סמיישד ,ןַאמּפָאה
 417 ,ףעזָאי ,ןַאמּפָאה
 402 ,םהרבא ,גנונפָאה
 803, 809, 289 ,.ב םַאיליוװ ,גרובנעקַאה

 ןלז ,8-5 ,יבראה
 243 ,רעיימ יַאוװיל ןײטּפעק ,יברַאה
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 248 ,םהרבא ,טרַאה

 399 ,ןרהא ,טרַאה
 401 ,ּפיליפ ןרהא ,טרַאה

 112 ,םירפא ,טרַאה
 309 ,ןימעשדנעב ,טרַאה

 431 ,טערב ,טרַאה

 201 ,ןהַאשד ,טרַאה

 118 ,הירכז ,טרַאה

 84 ,עילימַאפ ןוא רעיימ ,טרַאה

 400 ,לעיקעזע ,טרַאה

 םהה .ה ב םיטענפטראה
 89, 444 ,.ננָאק ,דרָאפטרַאה

 490--7 ,רעדנַאפקעלַא ,יװַאקרַאה

 894 ,בָאקיישד ,רעדנַאשַאה

 172 ,סַאסקעט ,ןַאטסיוה

 1792 ,םעס ,ןַאטסיוה
 870 ,ףלָאדנער םַאיליוװ ,טסריוה
 889 ,.ס ירנעה ,רעלצטוה

 386 ,דרַאהנרעב ,שטיוורוה
 812, 431 ,.א קַאזייא ,ץיוװרוה

 498 ,סעזָאמ ,ץיוורוה
 395 ,"טוטיטסניא ורביה"

 257, 393 ,שדעלַאק ןָאינוי ורביה

 192 ,ףלָאדַא יבַאר ,שביה

 877 ,.וװ קנַארפ .ווָאג ,סניגגיה
 09, 93, 120, 154, 306 ,(טריטיצ) ,ןָאעל רענהיה

 23,יטיאייה
 166, 290 ,ןָאמַאלַאש ,טדלעפנעדייה

 106 ,ןַאקלע ,טדלעפנערייה

 223 ,ָאלעשרנַא ,ןירּפליײה

 296 ,סיאול ,ןירּפליײה
 223--4, 9177, 421 ,לאכימ ,ןירּפליײה

 223 ,לעדנעמ סחניּפ ,ןירּפליײיה

 155 ,רעדעירב ,ןַאמייה
 164 ,סוקרַאמ ,ןַאמייה
 889 ,.י לעוימעס ,ןַאמייה

 301 ,.ּפ לעינעד ,סייה

 164 ,.סקעלַא ,ןייה
 416 ,ילתפנ ירנעה ,ןַאמענייה

 599 ,ורדנע ,סייה

 40 ,.א .ּפ יבַאר ,ןַאמפליה

 815, 431 ,סירָאמ ,טיווקליה
 453 .םהרבא ,ַאריריה
 404 ,עדענעק ,(עינַאלַאק) שריה

 104 ,םַאדַא ,שריה
 303 .,עד סירָאמ ןָארַאב ,שריה

 298 ,רעיימ ,שריה
 228 ,ןָאמַאלַאס ,שריה
 188--9 ,לעוימעס .רד ,שריה
 298 ,ררַאוװדע ,שריה
 189, 857 , 885, 424 ,.ג לימע .רד ,שריה

 425 ,רעבע םהרבא 'ר ,ץיוװַאשריה

 881, 358, 801, 2309 ,ןהַאשד ,יעה

 131 ,ןיפמעשדנעב ,סיעה

 םינכייצרעפ-ןעמענ

 116 ,ריווייד ,סיעה

 1851 ,בָאקיישד ,סיעה

 154 ,לעקיימ סעזָאמ ,סיעה
 114 ,ןָאמַאלַאס ,סיעה

 404 ,עדענעק ,סקַאפילעה

 265, 309 ,סקַאמ ,.רד ,רעללעה

 154 ,קַאזייא ,סקירדנעה

 77 ,ןימינב ,םקירדנעה

 12 ,לַאנוטרָאּפ ןופ ץנירּפ ,ירנעה

 126--, 139 ,בָאקיישד ,ירנעה

 108 ,בָאקיישד ,ירנעה

 151 ,.א .ה ,ירנעה

 120, 121, 122 ,קירטַאּפ ,ירנעה

 69, 72 ,.ס בקעי ,עקירנעה

 95 ,םהרבא ,סעקירנעה

 63 ,סעמָאג ,סעקירנעה

 08 ,בקעי ,סעקירנעה

 816 ,"ןעטפעה"

 209 ,לימעל רשא ,סירעה

 198 ,ןַאמייה ,סירעה

 437--8 ,.מ .ד ,ןילַאמרעה

 210 ,דנומגיז ,לצרעה

 851 ,רָאדָאעהט .רד ,לצרעה

 152 ,.ע יבבַאר ,ןַאמצרעה

 109 ,ןַאמייה ,ץרעה

 169 ,ףעזַאי .רד ,ץירעה

 1850 ,ירנעה ,סיררעה

 801 ,דרַאהנרעב ,סיררעה

 158- ,םייח ,סיררעה

 499, 340 ,ןימעשדנעב טנעדיזערּפ ,ןָאסיררעה
 164 ,.מ .א יבַאר ,ןַאמשרעה

 981 ,יסריושד וינ ,ןייבדואוו

 404 ,עדענעק ,קַאטסדואוו

 389 ,לעוימעס ,רענלואוו

 95 ,לַארענעג ,רעטסואוו

 153 ,.לָאק ,ןָאטגניהטריָאװ

 420 ,זלרַאשט ,.פָארּפ ,ןײטשדלַאװ

 420 ,סיאול ,ןײטשדלַאװ

 420 ,ןיטרַאמ ,ןײטשרלַאװ

 86 ,ןָאמַאלַאס ,ןײטנעלַאװ

 171 ,.א ,ףלָאװ

 124 ,ןימינב ,ףלַאװ

 389 ,ןימעשדנעב ,ףלַאװ

 52 ,רעיימ .י ,ףלַָאװ

 162 ,סעזָאמ ,ףלָאװ

 57, 90, 150, 140, 172, 230, ,ןָאמייס ,ףלַאװ

9 ,285 ,309 ,801 ,244 

 306 ,ןיוודע ,ףלָאװ

 441 ,.כ .י ,ןַאספלָאװ

 428 ,ַאהטרַאמ ,ןייטשנעפלָאװ



 סינכייצרעפדןעמענ

 75 ,סוילינרָאק ,ןרָאה ןַאװ

 389 ,זלראשט ,רעיל ןאוו

 18, 19 ,ַאמַאנ אד אקסַאװ
 05 ,עילימַאפ ,זיַאװ
 889 ,.מ סקילעפ ,גרוברַאװ
 161 ,קַאזייא ,רעסמרָאװ
 418 ,דיווייד ,דלעיפרָאװ

 196 ,ןעליױּפײשיסור ,אשראו

 245 ,(ירָאטירעט) ,ןָאטגנישַאװ

 480, 443 ,(טייטס) ,ןָאטגנישַאװ

 263, 801, 444 ,(טרָאטש) ,ןָאטגנישַאװ
 90, 99 ,(ףעירב) 106--12 ,שדרָאשד ,ןָאטגנישַאװ

 239 ,.א .ל ,ןָאטננישַאװ

 ם2/ 3532 ר גררכע .ם"הוו

 378 ,ירנעה ,טייהוו

 . 114 ,ירנעה יבַאר ,רעוװאדיוו

 294 ,בקעי םייח 'ר ,ץיווערדיוו

 357 ,.ה קנערפ ,יללעטיזיוו

 851 ,ייגרעס ּףַארג ,עטטיוו

 426 ,בוד באז ,ןייטשנעטיוו

 380, 443 ,גנימַאיײװ

 152 ,םהרבא ,לענייוו

 151, 182--4, 215, 433 ,.מ קאזייא .רד ,זייוו
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 859 ;ןעוויטפ ..רד .,זייוו

 389 ,ַאעל ,לייוו

 416--7 ,סקַאמ ,ליײוװו

 172 ,רעדנַאסקעלַא ,גרעבנייוו
 133 ,לַארענעג ,רעדנייוו

 586 ,סיררעה ,קאטשנייוו

 420 ,סיאול ,ןייטשנייוו

 427 ,םייח ,לעשנייוו

 169 ,ןָאמייס ,סייוו

 171 ,סַאסקעט ,ָאקייוװ

 47, 48 ,ררָאל ,ײבוָאליװ

 203 ,דוד בקעי 'ר ,יקסווַאליװ

 36 ,(רעדנעגייווש רעד) שדנַארַא ןָאפ םלעהליוו

 78, 79 ,רעשרדַאר ,סמַאיליוװ

 115 ,.לעד ,ןָאטננימליװ

 127 ,.ק .נ ,ןָאטננימליװ

 103 ,סמיישד ,ןָאסליװ

 361 ,.7 ןלרַאשט ,ןַאסליװ

 56, 59 ,ַָאַאסַארוק ,דַאטפמעליוו

 39 ,רערידנַאמָאק רעשידנעלַאה ,ןעקעליוו

 215 ,.א ןהַאשד ,סקַאקליװ

 455 ,סירָאמ ,יקסוועשטניוו

 404 ,ערענעק ,געּפיניװ
 114 ,םַאיליװ ,רַאטסיװ

 164 244, 386, 443 ,ןיסנַאקסיװ

 40 ,ארעיוו

 29 ,ןַאװ ,אטנעציוו

 404 ,ַאיבמָאלַאק שיטירב ,ַאירָאטקיװ
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 203 ,יּפיסיסימ ,גרובסקיוו

 120--4, 218, 844, 889 ,עינישרריוו

 157, 212 ,לעינַאד ,רעטסבעוו

 44 ,עד בקעי ,ַאניזַאלעװ

 168 ,סַאסקעט ,אקסַאלעװ

 309 ,ָאנַאקיש ןופ גנולעטשסיואיטלעוו

 205, 206 ,ןיטרַאמ טנעדיזערּפ ,ןערויב ןעוו

 411 ,ַאללעוזעגעוו

 404 ,ערענעק ,רעוואוקנעוו

 86--01, 14, 80, 216 ,ןעידניא טסעװ
 116 ,יסריושד טסעוװ

 544, 389, 443 ,עינישדריוו טסעוװ

 118, 847 ,עימערַאקַא טניַאּפ טסעוו

 13 ,ףעוָאי ,ָאהניסעװ

 19 ,ָאנירעמַא ,ישטוּפסעװ

 150, 589, 443 ,טנַאמרעװ

 438 ,יקסוועראטאלָאז

 801, 439 ,ןָאעל ,ףָאקטָאלַאז

 547 ,.שר סעזָאמ ןײטּפעק ,יקסנילַאז

 16 ,ַארָאמַאז

 406 ,לעַארזיא ,ל?יװגנַאז

 891, 242--4 ,עגַארפ-סנַאטנָאז

 159 ,.ש .ה יבבַאר ,ןיײישנעננָאז

 819, 427 ,ביל ףסוי ,ץינסַאז

 441 ,ןעהטיינ ,ןיריווז

 106, 421 ,ףלָאדַא ,ָארטוז

 114 ,סעזָאמ יבַאר ,רעכַאבצלוז

 181, 805, 806, 277, 385 ,רעיימ ,רעגרעבצלוז

83 ,399 

 289 ,סורייס ,רעגרעבצלוז

 882, 874 ,םַאיליוװ ,רעצלוז

 294, 428 ,ןועמש השמ 'ר ,ץיוויז

 4236, 428 ,.מ ,טרעפייז

 426 ,ףסוי םולש ,ןייטשרעבליז

 557, 501 ;רַאריװיא :רד ;רענניז

 408 ,סיאול ,טרעבגעיז

 160 ,קַאזייא ,רעלגעיז

 15, 18 ,לאומש ןב םהרבא (אטוקַאז) תוכז

 437 ,(ק"רשת) לארשי ,ןיוועז

 166 ,רעדעירב ,ןַאמנילעז

 420 ,.א .ר ןיוודעי .פָארּפ ,ןַאמגילעז

 818 ,.ג ,ץיװַאקילעז

 389 ,דרַאהנרעב ,לעמעז
 170, 178 ,ירנעה ,ןָאסגילעעז

 170 ,לעקיימ ,ןָאסנילעז
 204 ,ןַאמּפיל רשא 'ר ,יחרז

 511 ,ןופ םָארגַאּפ ,רימָאטישז
 441 ,.ח .רד ,יקסווַאלטישז
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 56 ,(ץפח) ץיוװַאח

 551 ,ןויצ יבבוח
 42 ,יקינַאלַאס ןופ יתבש םייח 'ר

 407 ,לאומש ,ןפלח

 ט

 15 ,סעררָאט סיאול ןופ טקעדטנע ,קַאבַאט

 86 ,ףסוי ,סַאײבָאט

 86 ,לאכימ ,סַאײבַאט

 439 ,.סרמ ןוא .רמ ,סַאײבַאט

 374 ,.א .שט ןַאמסערגנָאק ,ינוָאט

 99 ,.ה דרַאפַארק .ּפָארּפ ,יָאט

 42 ,ןעיליזַארב ,ַאקירַאמַאט

 318, 426 ,רנבא ,םיױבנענַאט

 439 ,.סרמ ןוא .רמ ,ןַאמצנַאט

 042, 832, 848, 349 ,.ה םאיליוו .זערּפ ,טפאט

 403--4 ,עדענעק ,ָאטנָארָאט

 15 ,עד סיאול ,סעררָאט

 133 ,.ס .ע ,סַאמָאהט

 438, 439 ,סירָאב ,יקסוװעשַאמָאהט

 439 ,יסעב ,יקספעשַאמָאהט

 רענַאידניא זַא עירָאעהט ןייז ,דוגוארָאהט

 16 ,םיטבשה תרשע איד ןופ ןעמַאטש

 151 ,ןַאמייס ,ןַאמרָאהט

 439 ,רעלעיּפשיוש ,נרעבנרַאהט

 348 ,דיוװייד דרַאװדע לַארימדַא ,גיססיוט

 139 ,סינוט

 58 ,ַאללעווענעוו ,סַאקַאקוט

 30 ,ורעּפ ,ןַאמוקוט

 86, 58 ,ָארוט
 108 ,םהרבא ,ָארוט

 108, 151, 154--7, 219 ,הרוהי ,ָארוט

 81, 105 ,קחצי 'ר ,ָארוט

 178 ,ירַאכַאז לַארענעג ,רָאליײט

 836 ,ןהאשד טנעדיזערּפ ,רעלייט

 195 2.3 ,םיט

 152 ,.מ יבבאר ,רענטניט

 896 ,ןעטלַאטשנַאיסגנוהיצרע עשינכעט

 130, 580, 443 ,יסענעט

 1608--/5, 544, 5860, 443 ,סאסקעט

 386 ,ויגַאטנָאמ ,טסעירט

 444 ,יסריושד וינ ,ןָאטנערט

 202 ,ירנעה ,קָאשט

 198 ,?אימחרי ,קָאשט

 76, 86, 110 ,ַאנײלַארַאק הטוַאס ,ןָאטסלרַאשט

92 2338 178 ,149 ,159 

 209 ,ָאײהַא ןופ .ּפ .ס רָאנרעװַאנ ,סיישט

 30, 411 ,ילישט

 396 ,ןַאנָאל .ס ,ןַאמּפישט

 404 ,ערענעק ,םעהטעשט

 סינכייצרעפ-ןעמענ

 15, 18 ,לַאנוטרָאּפ ןופ גינעק ,ָאַאָאי
 246 ,.שד ּפיליפ לַארענעג ,ןעסמיכַאָאי
 440 ,.ש ,יקסווָאנַאי

 83 ,ןרהא ,סַאנָאי
 455 ,עד .ה .ס ;ננַאי
 206 ,רעקירָאטסיה ,טסָאי

 197 ,ףעסָאשד רַאסעּפַארּפ ,ווָארטסַאי
 197, 287 ,סירָאמ רָאסעּפָארּפ ,ווָארטסַאי
 198--1, 809, 897 ,סוקרַאמ יבַאר ,ווָארטסַאי

 421 ,םהרבא .רד ,יבָאקַאי
 59 ,טיררעג ,סבָאקַאי

 404 ,עדענעק ,הטוַאמרַאי
 389 ,.מ ,יקסווָאלומראי
 404 ,עדענעק ,ןוָאטקרַאי

 969, 270 ,יכדרמ ,ןייטשמלהי

 19 ,ןָאנַארַא ןופ גינעק ,ןַאוי

 55 ,לַאנוטרַאּפ ןופ רעטירד רעד ןַאוי
 28 ,ןעיליטסַאק ןופ ןיגינעק ,ַאנַאוי
 5880, 443 ,הַאטוי

 919--90 ,דיווייד (יַאװיל) ,עילוי

 ,סנעשייגערגנָאק ורביה ןעקירעמַא וװָא ןָאינוי
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 290--3 ,ללוכה בר ,בקעי 'ר ,ףסוי
 979 ,דַארגטעװַאסילעי
 593 ,.א עשוהי ,הפי

 294, 425 ,ןנחלא םולש 'ר ,הפי

 804 ,408 ,א"קי

 56 ,ןורושי
 394 ,ןנחלא קחצי 'ר תבישי
 394 ,ףסוי בקעי ונבר תבישי

 ת

 45 ,םהרבא ,ןהכ

 420 ,ךורב 'ר ,ןהכ

 114, 124 ,בקעי ,ןהכ
 113, 400 ,לאפר בקעי ,ןהכ

 124 ,לַארשי ,ןהכ

 198, 202 ,לארשי ,ןהכ

 3;..198י? .,ןהּכ

 86 ,השמ ,ןהכ

 150 ,ףעסָאשד .ש ,ןהכ

 4 ,(ןעיניסעבַא) שוכ

 278 ,יסריושד וינ ,קמרכ

 ל
 166, 108 ,.ק .א ,טַאבַאל
 439 ,םַאדַאמ ,לעבָאל
 42 ,בקעי 'ר ,ָאטרַאגַאל



 םינכייצרעפ-ןעמענ

 07 ,ץעּפָאל ?ארשי לאינד ,ַאנונַאל

 469 ,הטעס ,וָאל
 386 ,(.שעג) קַאשד ,בוָאל

 166 ,רעדעירב ,רַאזַאל
 157 ,סָאמיײא ,סנערוָאל
 118 ,ןרהא ,סורַאזַאל
 399 ,דיווייד ,סורַאזַאל
 86 ,לאכימ ,סורַאזַאֿ
 80 ,274--11, 428 ,ַאממע ,סורַאזַאֿל
 458 ,ףעזָאי ,רעניײטַאל

 5 ,הטַארדעכריק ,ןַארעטַאל
 164 ,בָאקיישד ,גנאל
 89 ,לעוימעס .ווער ,ןָאדגנַאל

 80 ,.ווװ ירנעה ,וָאללעפננָאל
 386 ,סקַאמ ,רעוַאדנַאל
 274 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל

 404 ,עדענעק ,ןָאדנָאל

 29 ,.ק .ס ,סירנַאל
 204 ,סקַאמ .רד ,גרעבסדנַאל
 84 ,.אּפ ,רעטסַאקנַאל
 4260 ,יבצ 'ר ,סַאל
 169, 444 ,ַאינרַאפילַאק ,סעלעשדנַא סָאל

 198 ,דוד ,יקסַאל
 164 ,רעדנַאסקעלַא ,רעקסַאל
 420 ,קַאשר ,בעַאל

 417 ,סיאול ,בעָאל

 417 ,ןָאמַאלַאס ,בעָאל
 162 ,ענעידניא ,טעיַאפַאל
 81, 1085--6 ,ןרהא ,ץעּפָאל

 108 ,סעזָאמ ,ץעּפָאל

 86 ,ןהַאשד ,קַאל

 65 ,ַאקײמַאשד ,איװָאקַאל

 8295 ,וװָאקילעמ-סירָאל

 152, 208, 444 ,יקָאטנעק ,ליוװיאול

 422 ,עילימַאפ ,ןהָאזיאול
 389 ,ףלָאדַא ,ןהָאזיאול

 150, 146, 154, 286, 443 ,ענעיזיאול

 103 ,ןעהטיינ ,סיאול

 61 ,קורב דוד ,ַאדַאזול
 25 ,ןיטרַאמ ,רעהטול

 ןופ טגלָאפרעפ ,רענַארעהטול
 25 ,ןָאיצ

 84 ,בקעי ,ָאזָארבמול

 29 ,עד ַאלַאזנַאנ ,אנול
 69, 72, 74 'ד םהרבא ,אנעצול

 85 ,עד םהרבא ,ןָאיל
 100 ,עד בָאקיישד ,ןָאיל
 426 ,לאומש הימחנ ,שטיווַאביל
 295 ,דנַאלסור ,יוביל
 4360, 428 ,.ז ,ןיביל
 198 ,םהרבא ,יַאוװיל
 234 ,םהרבא ,יַאוויל
 105, 124 ,ןרהא ,יַאוויִל

 "יזיווקניא איד
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 251--2 ,.פ הירוא רָאדַאמָאק ,יַאוװיל
 424 ,רָאדיזיא ,יַאוויִל
 154 ,קַאזייא ,יַאוויל
 09, 73 ,רשא ,יַאוויִל

 116 ,רשא ,יַאוויל
 148 ,טענרַאב ,יַאװיל
 84, 102 ,ןימעשדנעב ,יַאוװיל
 118 ,?אינד ,ישוװיכ
 148 ,ףעסָאשד ,יַאוויל

 259 ,.מ ןַאסרעּפעשד ,יַאוויל
 76, 84, 102, 112 ,ןַאמיײיה ,יַאוויל

 117 ,םַאיליװ ,יַאוװיל

 117 ,ףעזָאי ,יַאוויל

 198 ,בקעי ,יַאוװיל

 244 ,לענַאײל ,יַאוויל
 95, 801 ,דרַאװדע סיאול ,יַאוויל
 258 ,.נ ָאעל ,יַאוװיל
 222 ,ןָאעלָאּפַאנ .? ,יַאװיל

 115 ,סעזָאמ ,יַאװיל
 170 ,טרעבלַא סעזָאמ ,יַאוװיל
 116 ,סרעיימ ,יַאויל
 100 ,לעינַאהטַאנ ,יַאוויִל
 116 ,ןעהטיינ ,יַאוװיל
 83 ,ןתנ ,יַאויל
 115 ,ןָאסמַאס;יַאוװיל

 899 ,ןָאמייס ,יאוויל

 154 ,לעוימעס ,יַאװיל
 166 ,לעוימעס ,יַאװיל
 801 ,דנַאנידרעפ ,יַאװיל

 77 ,הרופצ ,יאוויל
 83, 84 ,ןושמש ,יאוויל

 47 ,ןעילאטיא ,אנרָאװיל
 424--41 ,רוטַארעטיל
 114 ,ןָאמַאלַאס ,ןָאיײל
 170 ,קַאזייא .רד ,סנָאיײל
 191 ,הדוהי קַאשד .ווער ,סנָאײל
 168 ,בָאקיישד ,סנַאיײל
 166 ,.א ירנעה ,סנַאיײל
 109 ,לאומש ,סנַאיײל

 153 ,.ש ,סנָאײל

 410 ,.מ ,ץיוװָאביײיל

 106 ,.סַאמ ,רעטסייל

 401 ,.מ ירנעה .רד ,רעניצּפייל
 198 ,ןימינב ,ןייטשנעטכיל
 151, 182--3, 205 ,סקַאמ .רד ,לַאהטנעיליל
 29, 411 ,ורעּפ ,ַאמיל

 86 ,השמ ,אדניל
 63 ,סַאמַאהט רעס ,שטניל

 210, 224 229 ,םהרבא טנעדיזערּפ ,ןלָאקניל
7 ,240 

 81 ,לָאנוטרַאּפ ,ןָאבסיל
 949 ,.ע טרעבַָאר ,לַארענעג ,עיל
 585 ,.ה .ד ,ןַאמרעבעיל

 441 ,םהרבא ,ןיסעיל
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 יבַאר ,רעסעיל
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 114 ,בקעי ,ןַאמּפיל

 429 ,.ק םַאדַאמ ,ןיצּפיל

 172, 173, 243 ,עד .ק דיווייד ,ןָאעל

 175, 452 ,עד ןיוודע ןָאעל

 161 ,.מ .ל ,רדלָאּפָאעל

 386 ,.ס סיווייד ,ןַאמהעל

 ט10,לאונמע ,ןַאמהעל

 162 ,רעדנַאסקעלַא ,יווװעל

 84 ,דרַאנרעב ,יוװעל

 92 ,ףסוי המלש ,יוועל

 434 ,.ה סיאול ,ןיוועל

 58 ,סַאילע ,ןיוועל

 294, 889 ,הירא בוד 'ר ,לאהטניוועל

 429 ,הדוהי לאיחי ,ןַאסניוװעל

 151 ,ןרהא ,טיירטנעװעל

 94 ,.י .מ רעניבַאר ,ןייטשנעװעל

 386 ,סוילוי ,ץיוװַָאקװעל

 ֿמ

 181, 191--2, 209 ,קַאזייא

 441 ,בָאקיײשד ,ווָאדיגַאמ
 411 ,(טריטיצ) ידייל ,סונגַאמ
 404 ,עדענעק ,ןַאװַאטענגַאמ
 859, 385, 889 ,.ל .י .רד ,סעננַאמ

 242, 943 ,רעדעירב ,סעזָאמ
 116 ,עילימַאפ ,סעזָאמ
 80 ,םהרבא ,סעזָאמ
 17 ,עד אנידרַאנרעב ,ַאמרעל
 155 ,.אלא ,?יבָאמ
 438 ,דנומניז ,ָאקסעלונַאמ
 294, 425 ,ןושרג םהרבא 'ר ,רעסעל
 206 ,לָאטַאנַא ,עילַאב-אורעל
 88 ,רעקירָאטסיה ,יקעל
 148, 150 ,סחניּפ ,סעזָאמ
 242 ,לעַאפַאר ,סעזָאמ
 130 ,ןעהטיינ ,סעזָאמ
 847 ,.ווװ .שד רָאיַאמ ,סעזָאמ
 151 ,רעיימ ,םעזָאמ
 244 ,לעַאפַאר .לָאק ,סעזָאמ
 08 ,ַאל עד קאשז ןײטּפעק ,עהטָאמ
 100 ,ַאל עד בָאקיישד ,ַאטטָאמ
 408 ,עיניטנעגרַא ,ליװזיאמ
 154 ,בָאקיישד ןוא קַאזייא ,עזיִאמ
 289 ,שרעלַאק ,סעדינַאמיַאמ
 51 ,.מ ,ָארַאכַאמ
 152 ,.מ יבבַאר ,לָאכַאמ
 963 ,ענעיזיאול ,וָארנָאמ

 15 ,ןעינַאּפש ,ַאנַאלַאמ
 30 ,לעבאזיא ,אדַאנַאדלַאמ
 394 ,ירנעה ,רעטלַאמ
 441 ,םייח ,ץילַאמ

 סינכייצרעפרךעמענ

 18, 19 ,לַאנוטרַאּפ ןופ גינעק ,םָאד ,לעונַאמ
8 ,89 

 844, 280, 443 ,ַאנַאטנַאפ

 158 ,.ַאלַא ,ירעמַאגטנַָאמ
 65 ,אקיײמַאשר ,יעב ַאגיטנַאמ
 410 ,יַאגַארוא ,ָאדיװעטנָאמ
 53 ,המלש ,לעטנַאמ
 65 ,(? עשוהי) רָאיפעטנָאמ
 157 ,סעזָאמ רעס ,רָאיפעטנָאמ
 95, 898--403 ,עדענעק ,לָאירטנָאמ

 79 ,הדוהי ,סינָאמ
 417 ,דיווייר ,סעננַאמ

 25 ,ַאסנָאפלַא ףָאשיב ,ָאסנַאמ
 166 ,.מ ,דלעיפסנַאמ

 191, 140 ,סמיישד ,וָארנָאמ
 109 ,לעוימעס ,סַאמ

 79, 344, 889, 443 ,סטעסושטַאסַאמ
 437 ,שריה יבצ ,יקסנַאילסַאמ
 416 ,ירנעה ,רעלסָאמ

 428 ,ירעמ ,ססַאמ

 439 ,רעלעיּפשיוש ,שטיװַאקסָאמ

 985, 880, 889 ,.וו ,ןעילושד ,קַאמ
 133 ,ןהַאשד ,ןָאהַאמיקַאמ

 4 ,ןעינָאדעקַאמ

 41 ,עד ץעדנַאנרעּפ ַאקסיצנַארפ ןָאד ,ַארַאמ
 רוה, 182, 199, 202, 431 ,.ס :ירנעה ,סיַארַאמ

 101, 192, 220 ,יתבש 'ר ,סיַארָאמ

 84 ,ןָאמָאלַאס ,עכַארַאמ
 66 ,.מ .ס .רד ,סעלַארָאמ

 9 10 51 ?2, 20, .82 ,((םיפונא) םסָאנַארַאמ
4 ,46 ,87 

 90 ,ַאקַארַאמ
 393 ,ןַאילושד ,ןרעטשנעגרַאמ
 498 ,ַאהטרַאמ ,ןָאטרָאמ
 130 ,קיניטרַאמ

 407 ,עיניטנעגרַא ,ַאיסירַאמ
 56 ,ַאנעכרַאמ
 914 ,.ל םַאיליװ ,יסרַאמ

 96 ,ךיירקנַארפ ,?יעסרַאמ

 899 ,לאירוא ,ַאקסערָאמ

 399 ,עד בַָאקיישד ,ארערַאמ
 15 ,סובמַָאלַָאק ןופ רעטיילנעב ,אקרַאמ

 970, 427 ,.ל .ש ,סוקרַאמ

 886 ,ָאטטָא ,סקראמ

 105 ,קַאזייא ,סקרַאמ
 393 ,.סקעלַא .פָארּפ ,סקרַאמ
 301 ,דרַאהנרעב ,סקרַאמ
 88 ,ףסוי ,סקרַאמ

 164 ,לעוימעס ,.ווער ,סקרַאמ
 166 ,לעוימעס ,סקרַאמ
 4958 ;ףלָאדור ,סקרַאמ
 145, 154 227 ,(טריטיצ) קַאזייא ,סנעקרַאמ
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 158 ,ןייטשקרַאמ



 סינכייצרעפרךעמענ

 359 ,רעטדנַאזעג ,סיררָאמ

 422 ,.ד דרַאװדע ,סיררַאמ
 96, 102, 105, 129 ,טרעבָאר ,סיררָאמ

 392 ,.ד רָאדיזיא ,ןָאסיררָאמ
 439 ,ץירָאמ ,ןָאסיררַאמ

 809 ,דרַאוװדע ,ןָאסיררַאמ

 392, 389, 889 ,סיאול ,לַאשרַאמ

 4 ,ידמ
 47 ,תידוהי ןוא קחצי ,בוטהמ
 41 ,בקעי ,עטַאקומ

 6, 8, 17 ,(ןענירומ עשינַאּפשישיבַארַא) ןערומ

 ,ןָאיציזיװקניא איד ןופ טנלָאפרעפ ,רענ'דמחמ
29 

 198, 201 ,הדוהי ,ןַאמלעדימ

 152, 218, 244, 880, 443 ,ירוזימ

 1 ,רעטלַאלעטימ

 88 ,ןַאהטַאנַאשד ,והיימ
 196 ,שורעב 'ר ,שלזיימ
 258 ,רעטדנַאזעג ,ןָאסיימ

 120 ,.לָאק ,ןָאסיימ

 243 ,ףלָאדַא .נעג ,רעיימ

 106 ,בָאקיישד ,רעיימ
 417 .("ייה') ירנעה .רעַײמ

 246 ,םַאיליװ לַארענעג ,רעיימ
 422 ,יַאװויל ,רעיימ

 106 ,רלָאּפָאעל ,רעיימ

 202 ,ןתנ ,רעיימ

 428 ,ןעהטיינ יננע ,רעיימ
 416 ,טנַאטסנָאק ,רעיימ
 162 ,דלָאּפָאעל ,רעיימ

 99 ,קַאזייא ,סרעיימ

 151 ,בָאקיישד יבבַאר ,רעיימ
 1153 ,רשא ,סרעיימ
 124 ,יַאװויל ,סרעיימ

 151 ,יכדרמ ,םרעייפ

 386 ,סַאײלע ,לעַאקיימ

 418--9 ,.א .א ,ןָאסלעקיימ

 419 ,זלרַאשט ,ןַאסלעקיימ

 419 ,םירמ ,ןָאסלעקיימ

 296 ,לארשי ,יקסווַאלַאכימ
 501 ,ןָאמייס ,רהוימ

 104, 444 ,ןיסנַאקסיוװ ,יקָאװלימ

 408 ,רעדנַאסקעלַא ,רעללימ

 440 ,סיאול ,רעללימ

 89 ,קחצי ,סינימ
 440 ,.י ןנח .סעקינימ

 444 ,.ננימ ,סילַָאּפַאענימ
 165, 344, 886, 4423 ,ַאטָאסענימ
 296 ,סחניּפ ,יקסווָאקנימ
 380, 443 ,יּפיסיסימ

 809 ,סעזָאמ .רד ,רעניצלעימ

 125 ,ףַארגנ ,ָאבַארימ

 399 ,ַאדנַארימ

 83 ,קחצי ,ַאדנַארימ
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 126, 310 ,.ל ןָאירַאמ ,שימ

 164, 248, 218, 844, 380, 443 ,ןענישימ

 16, 41 ,לארשי ןב השנמ
 187 ,אנַאידניא ,ןָאסידעמ
 105, 121, 122, 129 ,סמיישד ,ןַאסידעמ
 44 ,עילימַאפ ,אזעמ

 50 ,עד ,ַאזעמ

 50 ,לאינד ,איזעמ
 844, 889, 444 ,ןיעמ
 849 ,(ףישסגעירק) "ןיעמ"
 444 ,יסענעט ,סיפמעמ
 123 ,סעזָאמ ,ןָאסלעדנעמ
 109 ,.ּפ .א יבַאר ,סעדנעמ
 ,851 ,ַאלָאס עד .פ .א יבַאר ,סעדנעמ
 211, 212 ,יעלרָאד .א ,ןנעמ
 148 ,ןַאמַאלַאפ ,ןעקנעמ
 09 ,קחצי ,ַאסעמ

 ךפק ,שר ירנעה .רד ,נניסעמ
 54 ,עד םהרבא ,ַאטיקסעמ

 165 ,ַאװַאיײיא ,רָאנערגקעמ
 874 ,.שד םלעסנא רָאטַאנעפ ,ןירָאלקעמ
 877 ,.ב .שד ,ןַאללעלקעמ

 28, 411 ,ָאקיסקעמ

 168--/2 ,המחלמ עשינַאקיסקעמ

 809 ,רָאדַאסַאבמַא ,קימרָאקקעמ
 849 ,םַאיליוװ טנעדיזערּפ ,יעלניקקעמ

 90 ,קחצי ,ַארעמ

 268 ,יּפיסיסימ ,ןעידירעמ

 84--5, 1231--9, 889, 443 ,דנעלירעמ

 165 ,ַאינרָאפילַאק ,ליווסירעמ
 848--9 ,ףלָאדַא ,סקירעמ

 238 ,רעטדנַאזעג ,עיסרעמ

 187 ,.ל יבַאר ,רעכַאבצרעמ
 41, 00 ,עד םהרבא ,ַאדַאקרעמ
 60, 61 ,עד לאפר ,ָאדַאקרעמ

 295 ,יבצ ?לאירבנ 'ר .,תוילנרמ
 495 ,.? סקַאמ ,תוילגרמ
 204 589 ,ןוקבז הסמס ;!ר .תויפנרפ
 1553 ,םהרבא ,יכדרמ
 124 ,סעזָאמ ,יכדרמ
 118 ,דערפלא רָאיַאמ . ,יכדרמ
 118 ,בָאקיישד ,יכדרמ
 84 ,השמ ,יכדרמ

 118 ,סעזָאמ ,יכדרמ

 243 ,.שד ףלָאדנער ,יכדרמ

 נ

 105 ,לעואשד ,האָאנ

 100, 102, 136 ,יכדרמ לעונַאמ ,האַָאנ

 196--44, 422 ,לעונַאמ יכדרמ ,האָאנ
 92 ,ןיעטיּפַאק ,האָאנ

 235, 226, 835--/ ,ײטרַאּפ "גניהטַאנרָאנ"
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 ס 84 ,ףסוי ,ןַאהטַאנ
 65 ,ןָאיצַאזילַארוטַאנ
 409 ,ןעיליזַארב ,לעירבאג ַאַאס א 263 ,יּפיסיסימ ,זעשטַאנ

 41 ,ןָאפ סירָאמ ןַאהַאי ,וַאסַאנ 05 ,ץערַאָאס

 212 ,238 ,רעזייק 11 ןָאעלַאּפַאנ

 169 ,סַאסקעט ,סעקָאדגָאקַאנ

 8 ,ַאקירּפַא דרָאנ
 95, 117, 124--8, 880, 443 ,אנײלָארַאק דרַאנ

 278, 844, 886, 442 ,ַאטָאקַאד דרַָאנ

 192, 204, 444 ,יסריושד וינ ,קרַאונ

 65 ,ץענונ

 80 ,בקעי ,ץענונ

 85 ,לאומש .רד ,ץענונ
 149, 154--8, 170, 205, 870 ,.אֹל ,סנילרָא וינ
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 164 ,רלָאּפָאעל ,רעיובוינ

 100, 161 ,.פ ,גרעבוינ

 389 ,סיאול ,רענרעבוינ

 306 ,סירָאמ ,רעגרעבוינ

 116, 278, 844, 289, 443 ,יסריושד וינ

 82, 444 ,.ננָאק ,ןעווייה וינ

 117, 889, 443 ,ריישמעה וינ

 88:068, זז/ 1נס 111 5 .144 177 .קרָאי וינ

,9286 ,973 ,262 ,9589 ,247 ,208--198 ,192 

2 ,8009 ,389 ,309 ,844 ,200 

 248 ,.לָאק-.טייל ,ןַאמוינ

 385 ,רָאדיזיא ,ןַאמוינ

 386, 443 ,ָאקיסקעמ וינ

 78, 248 ,רנַאלננע וינ

 98, 16, 80--9, 105 ,דנעלייא דוָאהר ,טרָאּפוינ

 44, 57, 68 ,(קרָאי וינ) ,םַאדרעטסמַא יינ

 401 ,.רמ ,ןעהטיינ

 389 ,ןָאמַאלַאס .רד ,ןַאמיינ

 393 ,דוד ,קרַאמיײנ

 57 ,דנַאלרעדעינ יינ
 42 ,רעקירָאטסיה ,ףָאהײנ
 1592 ,יבבַאר ,ןעהטיינ
 148 ,סעזָאמ ,ןעהטיינ

 113 ,ןָאמייס ,ןעהטיינ

 50 ,קחצי יבר ,ָאטעינ

 פ ,הטַארדעכריק רעשינַאעקינ

 2098 ,רַאצ 1 יַאלַאקינ

 344, 280, 443 ,אקסַארבענ

 386 ,ַאדַאװענ

 162 ,ַאינרָאפילַאק ,יטיס ַאדַאװענ

 245 ,קירדערפ רָאיַאמילַארענעג ,רעלפענ
 47, 81, 59 ,רֹוד ,אישנ

 59 ,עשוהי ,אישנ
 54 ,.ס .י ,אישנ

 59 ,קחצי ,אישנ

 50 ,לאומש ,אישנ

 18 ,ַאָאנ ןופ גינעק ,ַאיַאבַאס
 99 ,עד סַאמָאט ןָאד ,עטנַאמערבַאס
 281, 203 ,.? .ה ,שטיוװַָאסבַאס
 589 ,רָאדיזיא ,לעבָאס
 19 ,סערגַאס
 85, 109, 263 ,אישדרַאשד ,הַאננַאװַאס
 408 ,ַאקירעמַא הטוַאס
 978, 2844, 280 ,ַאטָאקַאד הטוַאס
 40 ,טרעבָאר ,יעהטוַאס
 88--0, 880, 443 ,ַאנײלַארַאק הטוַאס
 404 ,עדענעק ,ןהַאשד .טס
 263 ,ירוזימ ,ףעסָאשד .טפ
 159, 260, 265, 290, 444 ,.ָאמ ,סיאול .טס
 1698, 205, 444 ,.ננימ ,לוַאּפ .טס
 404 ,עדענעק ,ןירהטעק .טס

 454 ,.ּפ .שד ,ןַאמַאלַאס
 510 ,.ג ַאננַאה ,ןָאמאלאס
 104 ,םַאיליװ ,ןַאמַאלַאס
 102--4, 113 ,םייח ,ןָאמָאלַאס

 104 ,.מ םייח ,ןָאמַאלַאס
 899, 400 ,יאוויל ,ןָאמַאלַאס
 67 ,.ה .מ ,.ווער ,ןָאמַאלַאס
 169, 245 ,.ס ,ררַאװדע ,ןָאמַאלַאס
 802 ,.ס סופלַאדַא ,סנַאמַאלַאס

 165 ,לעַארזיא ,סנַאמַאלַאס
 974 ,(טריטיצ) עלעדַא ,דלָאס
 195, 277, 800, 259 ,עטעירנעה ,דלָאס

 195 ,ןימינב יבַאר ,דלָאס
 86 ,סיסנַארפ ,רָאדַאװלַאס
 202 ,ריאמ ,ןעוולַאס
 404 ,עדענעק ,רעוויר טלַאס
 80 ,סילָאס
 401 ,דוד ,ןעהָאק-סילָאס

 499 ,בָאקיישד .רד ,ןעהָאקיסילָאס

 801, 422 ,ןָאמַאלַאס .רד ,ןעהָאק-סילָאס
 903 ,החמש ,ןָאסלימַאס
 4 ,רענרעוו ,טרַאבמָאס
 23 ,ַאגנימַאד ןַאס
 112 ,ןָאמַאלַאס ,ןָאסמַאס
 165 ,עינרָאפילַאק ,ַארָאנָאס
 179 ,סַאסקעט ,ָאינַאטנַא ןַאס
 14, 16, 17 ,עד סיאול ,לעגענַאטנַאפ
 407 ,עיניטנעגרַא ,עפ ַאטנַאס
 411 ,ילישט ,ַָאגַאיטנַאס
 410 ,ןעיליזַארב ,אירַאמ ַאטנַאס
 10, 17 ,?אירכנ ,ץעכנאפ

 99 ,ןַאו ,ץעכנַאס
 15 ,ָאנירדָאר ,ץעכנַאס
 162--0, 245, 203, 801, 444 ,ָאקסיצנַארפ ןַאס



 סינכייצרעפ-ןעמענ

 440 ,בקעי ,ןייטשריּפַאפ

 108 ,ַאינרָאפילַאק ,ַאטנעמַארקַאס

 16 ,ַאירַָאס
 39 ,עד סיאול ןַאד ,אזוס
 2 ,(םיילבב עטלַא) סנַאידַאקַא:ַארעמוס
 41 ,םירפא ,ָאירעופ
 144 ,רָאנרעװַאג ,דרעוס
 117 ..ם-שד ,?עוס
 152 ,("רפופ םתמח") .השפ 'ר ,רֿפוט
 426 ,יתבש 'ר ,רפוס
 44, 40--29 ,םַאנירוס
 76, 1529, 2230, 293, 919, 309, 890 ,םקיטסיטַאטס

-409 ,315 ,898 ,358 

 586 ,.ק .שר ,רעּפלָאטס

 103 ,ַאינרַאפילַאק ,ןאטקַאטס
 -עינייינ ןופ רָאנרעװַאנ ,רעטעּפ ,טנַאזעוװייטס

 57, 69 ,דנַאלרעד

 81, 89, 89 ,ארזע ,סלייטס
 111 ,.נָאק ,דרַָאפטַארטס
 5389 ,.מ .ס ,קורטס
 212 ,.מ .לֵָאס ,קורטס

 813 ,סקיירטס

 444 ,ןָאטננישַאו ,?טאיס
 50 .,יבכב ?ארשי תיפס
 404 ,עדענעק ,יענדיס

 216, 589 ,.ה םַאיליוװ ,דרעויס
 93 ,רָאטיזיוװקניא ,עד סענעמיכ ,סָארענזיס
 09, 70 ,ַאל עד םהרבא ,ןָאמייס
 166 ,.ב ,ןַאמייס
 84 ,ףסוי ,ןָאמייס

 198 ,םהרבא ,רענייס
 112 ,ןימעשדנעב ,סַאסייס
 181 ,קַאזייא יבַאר ,סַאסייס
 111, 112, 1153 סעדנעמ םושרנ יבַאר ,סאסייס
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 206 ,.שד רָאדָאעהט ,סַאסייס
 106, 108 ,סעזָאמ ,סַאסייס
 08 ,עד ,ַאװוליס

 153 ,רעניבַאר ,עד ,ַאווליס
 50 ,עד ןרהא ,אווליס
 46 ,ַאד עסָאי ,ָאינָאטנַא ,ַאווליס

 30 ,ןהָאז ןייז ןוא ,ץענונ אגעיד ,ַאװליס
 30 ,עד ַאדַאנַאדלַאמ ַאקסיצנַארפ ,אוול?יס
 164 ,בָאקיישד ,ןַאמרעוװליס
 389 ,ףעזָאי ,ןַאמרעװליס

 164 ,לעונַאמ ,ןַאמרעװליס
 402 ,לעוימעס ,ןַאמרעװ?ליס
 97 ,ןעינַאּפש ,סאקנַאמיס

 201 ,ןַאסמַאס ,ןָאסמיס

 147--51, 396, 444 ,.ָא ,יטעניסניס
 278 ,ענעיזיאול ,לעזניא ילעסיס
 389 ,.א .ּפ ,ןייטשלעגעיס

 י 904, 444 ,קרָאי וינ ,זויקַאריס
 441 ,לאוי ,םינָאלס
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 166 ,סיאול ,סָאלס
 989, 380, 422 ,.ס .מ ,ססָאלס

 934 ,238 ,סַאמַאהט ,לערילס

 44 ,ןעיליזַארב ,ַארַאעפ

 33 ,לַאנוטרַָאּפ ןופ גינעק ,ןַאיטסַאבעס

 293 ,רעטסינימ ,ןַָארדעס

 12 ,ַאקירפַא דרַאנ ,אטועס

 380 ,.נעב ,גניללעס

 150 ,ףעסַאשד ,לעוימעס

 403 ,סיאול ,לעוימעס

 403 ,קרַאמ ,לעוימעס

 105 ,רעדעירב ,סלעוימעס

 163 ,סירָאמ ,סלעוימעס

 192, 898 ,עשינַאלָאעהט עשידיא ,ירַאנימעס
 15 ,םהרבא ,רָאינעס

 385 ,סקַאמ ,רָאינעס

 116 ,יסריושד וינ ,?יווסטאּפס

 425 ,ןרהא 'ר ,קַאװיּפס

 301 ,434 ,םייח .רד ,קַאויּפס

 02 ,סָאדַאברַאב ,ןוָאטסטהיײּפס

 24 ,עד ַאנעיד לַאנידרַאק ,ַאזָאניּפס

 895 ,.מ ירנעה ,רעקיּפס

 200 ,.א ףעסַאשד ,ליוװָאקס

 444 ,.אּפ ,ןָאטנערקס

 ע
 29 ,רוד ,ןַארבע

 440 ,םַאיליװ ,ןילדע

 455 ,דוד ,טדַאטשלעדע

 258 ,רעטדנַאזעג ,סמערע

 90 ,ןהַאשד ,סמערע

 420 ,.ב רלָאנרַא ,ךילרהע

 162, 203 ,.דניא ,?יװסנַאװע

 300, 801 ,.מ םַאיליװ ,סטרַאװע

 157 ,דרַאװדע ,טערעווע

 124, 206 ,בָאקיישד ,לעיקעזע

 414 ,.שד סעזָאמ ,לעיקעזע

 4 ,(ןעיניסעבַא רעדָא שוכ) ,ַאיּפָאיהטע

 114, 131, 135, 124 ,ןָאמָאלַאס ,גניטע

 132 ,ןבואר ,גניטע

 420 ,ךורב 'ר ,ןָאזלעטע

 209, 427 ,רוד ןמחנ ,ןָאסלעטע

 440 ,.ל ,עבלע
 417 ,ַאשימ ,ןַאמלע

 219, 214, 215 ,ןופ ןעדיא ,סַאזלע

 162, 294 ,(טריטיצ) .ה ,ווָאשַאילע

 809, 433 ,ץירַָאמ ,רעגניללע

 308 ,.שד ,םַארבא ,סוקלע

 169 ,טרעבלַא ,לאונמע

 158 ,ךורב יבַאר ,?אונמע

 ,אישדרַאשד ןופ דיווייד רָאנרעװַאג ,לאונמע

14 

 393 ,ירנעה ,רעדנַאלגנע
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 60--7 ,סעידניא טסעוװ עשילגנע

 47, 12, 91, 242 ,רערנעלגנע

 394 ,.ש לאומש ,ןָארדנע
 408 ,עיניטנעגרַא ,סָאיר רטנע

 028 ,ֿפסוי ,סעקירנע

 05 ,עשוהי בקעי ,סעקירנע

 602 ,השמ ,סעקירנע

 57 ,יכדרמ עשוהי ,ץעקירדזע
 ,ןעידניא טסעוװ (ןעינַאּפש ןיילק) ,אאלָאנַאּפסע

99 

 499 ,םַאדַאמ ,ןײטשּפע
 104 ,סָאילע יבאר ,ןײטשּפע

 166 ,סוילושד .רד ,ןַאמקע

 418 ,7 .א ,.רענעאלרש

 418 ,ל לעשטימ ,רעגנַאלרע

 6 ,עידעּפָאלקיצנע ס'רעבורג דנוא שרע

5 

 434 ,בָאקיישד יבַאר ,רעגנעזרָאָאפ
 216 ,.ג שדרַאשד ,גאפ
 273 ,ןעמָארגַאּפ
 203 ,יקָאטנעק ,הַאקודַאּפ
 178 ,ווַאטסוג יבַאר ,יקסנַאנזַאּפ
 444 ,.שד .נ ,ןַאסרעטַאּפ
 112 ,רעיימ ,סעינָאלַאּפ
 52 ,ןרהא בקעי ,קַאלַאּפ
 441 ,הנוי ,יילַאּפ
 165 ,ַאינרָאפילַאק ,קַאסלַאּפ
 201, 426 ,ןהכה עשוהי ,קלַאפ
 444 ,.ססַאמ ,רעוויר לָאפ
 164 ,.מ יבאר ,קלַאֿפ
 46 ,עד ןיקרַאמ ,לַאבמָאפ
 05 ,ַאקײמַאשד ,הטוָאמלַאּפ
 411 ,ַאמַאנַאּפ
 68 ,ַאקעסנָאּפ
 58 ,עד ץעּפָאל םייח םהרבא ,אקעסנַאּפ
 50 ,עד סוַאלַא ,אקעסנַאפ
 58 ,ער ,ץעּפָאל לאפר דוד ,אקעסנָאפ
 57 ,עד ץענונ ףסוי ,ַאקעסנָאפ
 57 ,עד קחצי ,אקעסנַאפ
 899 ,עד ץעדנַאנרעּפ ,אקעסנָאפ
 402 ,.מ רעניבַאר ,סאפ
 151 ,ףלָאװ יבַאר ,רעדניבסַאפ
 822, 335 ,.ווװ ןהַאשד ,רעטסַאפ
 41 ,סויסָאפ
 19 ,ףסוי ,ןיקַאפ
 80 ,השמ ,וָאקעקַאפ
 56 ,ַאל ,ארַאפ
 63 ,יאבנ המלש ,ָארַאפ
 409 ,ןעיליזַארב ,ַארַאפ
 42, 44 ,ןעיליזַארב ,ַאכיהַארַאּפ
 םַאנירוס העז ,אבײרַאמַארַאּפ
 407 ,עיניטנעגרַא ,אנַארַאּפ

 םינכייצרעפ-ןעמענ

 399 ,גנורעדנַאװנייא רעביא עטימָאקידרַאפ

 80 ,דוד 'ר ,ָאררַאּפ

 98, 66 ,עשוהי 'ר ,ָאדרַאּפ

 80 ,עד .ר קחצי ,ָאדרַאּפ

 409 ,ןעיליזַארב ,ַארגעלַא ַאטרַאּפ

 203 ,יּפיסיסימ ,ןָאסבינ טראפ

 23, 442 ,ַאקיר ַאטרָאּפ

 פי 6 15, 99, 14 ,שורינ 2 ,;לַאנוטרַאּפ

 162 ,.רניא ,ןיעוו טראפ

 166, 167, 301, 444 ,ןַאגערַא ,דנעלטרַאּפ

 80, 117 ,ריישמעה וינ ,הטואמסטרָאּפ

 208 ,דיוװייד ,רעטרַאּפ

 386 ,.שד ןיוודע ,ןַאמרַאפ

 440 ,.ק .רד ,גרעבנרַאפ

 207, 209 ,ןהַאשד ,הטייסרָאפ

 329 ,.ס .שד רַאטַאנעפ ,סניקריוּפ

 152 ,יבַאר ,דלופ

 435 ,ףעסָאשד ,רעצטילוּפ

 397 ,קַאוייא .רד ,קנופ

 169 ,.לליא ,ַאירָאיּפ

 105 ,ַאינרַאפילַאק ,ןַאטלד יפ

 79 ,רענַאטירויּפ

 402 ,ריווייד יבַאר ,אזיּפ

 444 ,.אּפ ,גרובסטיּפ

 432 ,.ס ןָאסידעמ .רד ,סרעטיּפ

 899 ,.פ ןהַאשד ,דלַארעשרצטיפ

 497 ,.ב ,םיובנענייפ

 103 ,ןָאמאלַאס ,ןייּפ

 458 ,דנומניז ,ןַאמנייפ

 899--00, 410 ,.פ .ב ,ַאטטַאשייּפ

 416 ,.מ .ד .שד ,ַאטָאשייּפ

 409 ,ַאנַאירָאלּפ לַארענעג ,ַאטַאשייּפ

 62, 760, 85--4, 110, 111, 112 ,ַאיפלעדַאליפ

4 ,202 ,259 ,209 ,190 ,84--181 ,150 ,115 

4 ,200 ,370 ,301 

 24 ,ןעינַאּפש ןופ רעטייווצ רעד פיליפ

 25 ,ןעינַאּפש ןופ רעטירד רעד ּפיליפ

 442 ,ןעלזניא ןעניּפיליפ

 157, 158 ,רשא ,סּפיליפ

 410 ,ןעיליזַארב (עינַאלַאק) ,ןַאסּפיליפ

 439 ,טענרַאב ,סּפיליפ

 115 ,.מ ירנעה ,סּפיליפ

 115 ,ןַאמגילעז ,סּפיליפ

 93, 136 ,סַאנָאי ,סּפיליפ

 439 ,סירָאמ ,סּפיליפ

 198 ,לעװייפ ,סּפיליפ

 394 ,.ה סעזָאמ ,סּפיליפ

 75 ,קירדערפ ,סּפיליפ

 148, 889 ,דיוװייד .רד ,ןָאסּפיליפ

 211 ,דרַאלימ טנעדיזערּפ ,רָאמליפ

 80 ,השמ ,ַאטנעמיּפ

 410 ,ןעיליזַארב ,לַאהניּפ

 19 ,ןיטרַאמ .רד ,ָארײהניּפ

 43 ,ָאטניּפ



 סינכייצרעפ-ןעמענ

 59, 101 ,םהרבא ,ָאטניּפ
 101 ,בָאקיישד ,ָאטניּפ
 101 ,םַאיליװ ,ָאטניּפ
 90 ,קחצי ,ָאטניּפ

 101 ,ןָאמַאלַאס ,ָאטניּפ
 2924--1 ,ץירָאמ ,רענניּפ
 420, 458 ,רוד ,יקסניּפ
 16 ,ַאקסיצנַארפ ,ַאללעניּפ

 90 ,.מ ירנעה .רד ,דלעיפ
 175, 214 ,טנעדיזערּפ ,סרעיּפ
 898 ,.ד .ה .ה ,סרעיּפ
 431 ,סירָאמ .רד ,גרעבשיפ
 389 ,םַאיליװ ,ןַאמשיפ
 440, בָאקיישד ,ןַאמשיפ
 389 ,יררעה ,לעשיפ
 439 ,רעלעיּפשיוש ,רניקשיפ
 158 ,םהרבא ,ץַאלּפ
 990, 586, 443 ,ארירָאלּפ

 154 ,.סרמ ןוא .רמ ,סנערָאלּפ
 303 ,.ס .ס ,רעשיילפ
 421 ,ןַאמייס .רד ,רענסקעלפ
 496--7 ,ןענַאיצַארעדעּפ
 409 ,ןעיליזַארב ןופ רעזייק ,ָארדעּפ

 380 ,.וװ .ע רָאטַאנעס ,סוטטעּפ
 214, 215, 216 ,.ס רַארַאעהט ,יעפ
 377 ,.ווװ סלרַאשט .זערּפיסייוװ ,סקנעבריעפ
 409 ,ןעיליזַארב ,סאטאלעּפ
 1092, 187--8, 220 ,דרַאהנרעב .רד ,לַאהטנעזלעפ

 402 ,ַאל עד קַאזייא ,ַאהינעּפ
 2 ,(ך"נת ןופ םירוצ איד) ,רעיצינעפ

 88, 110 ,םַאיליװ ,ןנעּפ
 83, 115, 24/ 389, 443 ,עינעווליסנעּפ
 60, 13 ,גינעק ,דנַאנידרעפ

 24, 29, 411 ,ורעּפ
 422 ,רנאלסור טימ גארטרעפ
 50 ,קחצי ,אריירעּפ
 44, 56 ,עילימאפ ,עריײרעּפ
 61 ,םהרבא ,עריירעּפ
 67 ,םהרבא 'ר ,סעדנעמ עריירעּפ
 389 ,.ה .רד ,סעדנעמ-עריירעּפ
 עפיצער העז ,אקובמַאנרעּפ
 41 ,ץַאיד רַאּפסַאנ ,אנערעפ
 418 ,לאינד ,ןַאמהָארּפ
 418 ,זלרַאשט ,ןַאמהָארּפ
 80, 444 ,דנעלייא דוָאהר ,סנעדיוװָארּפ
 60 ,בקעי ,ָאזַארפ
 4259 ,ַאניגער ,רעגַארּפ
 79 ,(? רעיזערפ) ןַאזַארּפ
 99 ,ןָאיצולָאװער עשיזיוצנַארפ
 יַאלַאק ערעייז ןיא ןעדיא ןעגעג ,ןעזיוצנַארּפ

 47, 50, 130 ,סעינ

 166 ,םהרבא ,קנַארּפ
 162 ,רעדעירב ,ָאקנַארּפ
 79 ,ןָאמאלַאס ,ַאקנַארפ

203 

 499, 400 ,םהרבא ,סקנַארפ

 96--9- ,קַאזייא ,סקנַארפ

 85, 84, 99, 116 ,דיווייד ,סקנַארפ
 95--6 ,.ס דיווייד ,סקנַארּפ
 164 ,בָאקיישד ,סקנַארּפ
 400 ,סבָאקיישד ,סקנַארּפ
 99 ,בקעי ,סקנַארפ
 109 ,.ב סעזָאמ ,סקנַארּפ

 889 ,רעטלָאװ .שד ,גרעביירפ

 439 ,.ז .א ,סודיײרֿפ
 211 ,עזָארעה-יירפ
 425 ,ריאמ ,ןַאמיירפ

 80/ 109/ 1ופ/ 118 120 225 ,יירערעיױמשירּפ

 998 ,לַארענעג ,טנַאמירּפ

 958 ,לעַארזיא ווא סנַאס ירפ

 988 ,ןימעשדנעב ווװָא סנַאס ירפ
 164 ,ןרהא ,רעדנעלדעירפ

 589, 203 ,לעַארזיא .פָארּפ ,רעדנעלדעירפ

 166 ,ץירָאמ ,רעדנעלדעירפ

 4351 ,.ק קַאזייא ,ןַאמדעירפ
 164 ,ףעסָאשד ,ןַאמדעירפ
 426 ,יבצ ןרהא ,ןַאמדעירפ
 440 .י ,ןַאמדעירפ

 889 ,.מ .ל ,ןַאמדעירפ

 245 ,סקַאמ .לֵאק ,ןַאמדעירפ

 116, 205, 210, 220 ,.מ טרעבלַא גרעבנערעירפ
2 ,400 

 559 ,ןרהא .רד ,דלַאװנעדעירּפ

 359, 889 ,יררעה .רד ,דלַאװנעדעירפ
 806, 889 ,טרעברעה .רד ,דלַאװנעדעירּפ
 440 ,ףסוי ,ןיקדעירפ

 452 ,דלָארַאה ,קירדערפ
 00, 72 .רוד ,ארערפ

 489 ,.וװ קַאזייא ,קנערפ

 90, 114 ,ןימַאשדנעב ,ןילקנערפ

 165 ,סיאול ,ןילקנערפ

 164 ,.מ ַאעל .רד ,ןילקנערפ

 421 ,ןַאיבַאפ .ּפָארּפ ,ןילקנערפ
 889 ,,ק עיל ,לעקנערפ

; 

 "בַארּפנעסַאר סָאד" -- ץַאנגיא .רד ,ןַאשלָאצ

 8, 4 ,"םעל

 456 ,םוקילא ,רעזנוצ

 112 ,רעדנַאסקעלַא ,ץנוצ

 441 ,לארשי ,ינויצ

 851--2 ,םזינויצ

 817, 404 ,ןעטפירשטייצ

 216 ,ץייווש ,ךיריצ

 105 ,ירנעה .רד ,ףרָאדנריצ

 44 ,עשוהי ,יתפרצ
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 ֹק
 22 ,ָאנעיד ,ַָארעלַאבַאק

 19 ,ץערַאװלַא ָארדעּפ ,לַארבָאק
 430, 428 ,ןָאעל ,ןירבָאק

 801 ,.ּפ טרעבלַא .רד ,ןָאסידַאק

 813, 4231, 440 ,םהרכבא ,ןַאהַאק

 197--8 ,רעדנַאסקעלַא יבַאר ,םוהָאק

 79, 198, 425 ,(טריטיצ) ,.א שדרַאשד ,סוהָאק

431 

 121, 219, 284 ,(טריטיצ) .שד סקַאמ ,רעלהָאק
1 295 ,306 8083 

 105, 857, 893 ,ןַאמפיוק .רד ,רעלהָאק

 101 ,רעדעירב ,ןהָאק

 161 ,םהרבא ,ןהָאק

 229 ,םהרבא ,ןהָאק

 420 ,ףלַאדַא .פָארּפ ,ןהָאק

 420 ,טרעבלַא ,ןהָאק

 570 ,רלָאנרַא ,ןהָאק

 385 ,.ה ףעסָאשד ,ןהָאק

 8860 ,.מ סירָאמ ,ןהָאק

 486 ,ןעהטיינ ,ןהָאק

 242 ,רעדעירב ,ןעהָאק

 152 ,עילימַאפ ,ןעהָאק

 82 ,יבאר ,ןעהַאק

 154. 157 .:מ .נ יבאר ,ןזעהַאפ

 151 ,בָאקיישד יבאר ,ןעהַאק

 159, 134 ,.שד בָאקיישד ,ןעהַאק
 403 ,לעשריה 'ר ,ןעהָאק

 172 ,ירנעה .ווער ,ןעהַָאק
 104 ,סקַאמ ,ןעהָאק

 586 ,לאונמע ,ןעהָאק

 148 ,סיאול ,ןעהָאק

 417 ,.מ ענירעהטַאק ,ןעהַאק

 380 ,רַאזיס ,ןוָאק
 (הטַאר) "ליסנוָאק"

 424 ,ּפיליפ ,ןעוָאק

 164 ,ַאיפָאס ןוא קאזייא ,סניזָאק

 874 ,.נ .ר ןַאמסערגנָאק ,סניזָאק

 75, 116, 117, 233 ,ןעקילַאהטַאק

 589 ,יררעה ,רעלטָאק

 589 ,.שד םהרבא ,ץטַאק

 44, 47, 58, 01 ,ענעיאק

 15, 14 16, 17, 023 ,רעפַאטסירק ,סובמַאלָאק
409 

 444 ,.ַא ,סובמָאלַאק

 411 ַאיבמָאלָאק

 278, 404, 406 ,סעינָאלָאק

 278 844, 886, 443 ,ָאדערָאלָאק

 404 ,עדענעק ,אטרעבלַא ,ירַאנלַאק

 105--0, 203, 843, 280, 443 ,ַאינרָאפילַאק

 151, 104, 165, 192 ,רָאדיזיא יבַאר ,שילַאק
 459 ,ַאהטרעב ,שילַאק

 102 ,לעוימעס רעטכיר ,שילַאק

 810 ,ןעיוהפ עשידיא ןונ

 םינכייצרעפ-ןעמענ

 15 ,עד ַאזנַאפלַא ,עללַאק

 76 ,רעטעּפ ,םלַאק
 589 ,ןָאעל ,ַאקיַאמַאק
 512 ,.ר ןהַאשד ,סנַאממַאק
 948 ,ןָאמייס ,ןָארעמַאק
 80 ,יכדרמ ,לאנאּפמאק

 414 ,רָאדיזיא ,יטנָאק
 םפ, 218, 844, 889, 443 ,טוקיטקענַאק
 80 ,עד םהרבא ,ַאטסָאק
 20 ,אד ָאטנעב ,ַאטסָאק
 54 ,אד דוד ,ַאטסָאק
 69, 79 ,עד ףסוי ,ַאטסַאק

 50, 86 ,אד קחצי ,ַאטסָאק
 41 ,קחצי ,ָאהנוהטסַאק
 44 ,עד םהרבא ,ָארטסַאק
 179 ,ירנעה ,ָארטסַאק

 179 ,סַאסקעט ,?יװַארטסַאק
 179 ,סַאסקעט ,יטנואק ַארטסַאק
 915 ,סיאויל ,ססַאק

 360 ,.א ןהַאשד ,ןַאססַאק
 8 ,(סיִלואּפ .רד) גילעז ,לעסַאק
 60 ,עד ןימינב ,סערעסַאק
 60 ,עד ירנעה ,סערעסַאק
 50 ,ער סעקירנעה ,סערעסַאק
 457 ,.א .רד ,עּפסַאק

 441 ,םירפא ,ןַאלּפַאק
 804 ,.א לארשי ,ןַאלּפַאק

 502 ,.מ יכדרמ .פָארּפ ,ןַאלּפַאק
 441 ,.נ ,ןַאלּפַאק
 501 ,.ּפ ,ןַאלּפַאק

 404 ,עדענעק (עינַאלַאק) ,לעּפא'ק
 115 ,(?סעלעּפרַאק) עלעּפַאק
 4895, 896 ,.ס לעוימעס ,סקַאק
 411 ,אללעוזענעוו ,ַארָאק
 411 ,ַאללעווענעוו ,סַאקַארַאק

 98 ,עילימַאפ (ַאהלַאװרַאק) לַאכַאבַארַאק
 28 ,עד סיאול ןָאד לַאכַאבַארַאק
 98 ,ער ץענונ ַאקסיצנַארפ ,לַאכַאבַארַאק
 290 ,"עקבָארַאק"

 41 ,רָאינעס דוד ,לענַארָאק
 17 ,ץענונ סיאול ,לענָארַאק
 05 ,עד ,ַאװַאדרָאק

 111 ,עד בָאקיישד ,אוַאדרַאק
 399 ,עד לאונמע ,ַאוַאדרַאק
 25 ,עד ָארדעּפ ,אוַאדרַאק
 56, 05 ,ַאזָאדרַאק

 67 ,עד םכח ,אזָאדרַאק
 86 ,ץענונ םהרבא ,ַאזָאדרַאק
 160 ,קַאזייא ,אאזָאדרַאק

 212 ,.מ .שד ,אזַאדרַאק
 859 ,(טריטיצ) .א .ע ,ַאזָאדרַאק
 17 .הטוו 'ר ?האה
 105 ,ַאהלַאװרַאק
 59 ,קחצי ןיעטיּפַאק ,ָאהלַאװרַאק



 םינכייצרעפ-ןעמענ

 493 ,.ס ןָאמַאלַאס ,ָאהלַאװרַאק
 84 ,.ס .ב יבַאר, ןַאלירַאק
 52 ,קחצי ,ָאהלירַאק
 23 ,רעזייק ,רעטפניפ רעד ?רַאק
 359 ,ןעינעמור ןופ נינעק ,לרַאק
 441 ,.ז ,הטילבנרָאק
 67 ,.מ .י .ווער ,סָאקרָאק
 82 ,קחצי םייח ?לאפר 'ר ,לַאגעררַאק
 197, 225 ,גיוודול ,הטושַאק
 19 ,ןעידניא ,ןישַאק

 386, 390 ,"הלהק"

 404 ,ערענעק ,קעביווק
 998 ,.לליא ,יסניווק

 05 ,סעדנעמ השמ ,טנַאסקיוװק

 56 ,סעקירנעה ,ָאהניטוק
 61 ,קחצי ,אהניטוק

 8929 ,ףלַאדַא ,רענטוק

 169 ,.ס דיווייד ,ןַאמפיוק

 294 ,רנומסיניז ,ןַאמפיוק
 161 ,ץַאנגיא .ווער ,רעהטיירנוק

 20 ,עפעסוה רעדָא ,אפוק

 296 ,לארשי ,רעּפוק
 548 ,ןָאמייס ,קוק

 44, 56--00 ,עירניא טסעוװ ,ַאַאסַארוק
 206 ,.ב .שד ,טדעישרוק
 163 ,ַאװַאייא ,קוקַאיק
 15, 25, 412 ,אבויק

 432 ,זיַאלַא ,רעזייק
 414--5 ,םירפא ,רעזייק
 ןכ 22 40:92 ;ט .רד נני2רעוייק

 68 ,(? ַאבויק) ,ינַאהטנַא .טפ ּפייק
 65 ,ַאקײמַאשר ,ןַאטסגניק
 973 ,וװעיק
 308 ,ןופ םַארנַאּפ ,ווענישיק
 408 ,עיניטנעגרַא ,ַארַאלק
 151, 444 ,.ַא ,דנעלווילק

 ףפ9, 840, 809 ,רעװַארג טנעדיזערּפ ,דנעלווילק
377 

 154 ,.ַאלַא ,ןרָאביילק
 418 ,זלרַאשט ,ןיילק
 161 ,רעיימ ,ןיילק

 205 ,289 ,פיליפ .רד ,ןיילק
 2192 ,ירנעה ,יעלק
 58 ,טסּפַאּפ ,רעטעבעיז רעד סנעמעלק
 29 ,טסּפַאּפ ,רעטכַא רעד סנעמעלק
 159 ,רענידערּפ .? ,גרעבמעלק

 102 ,(רעלפענ) ,רעלפענק
 422 ,אריימ ,יללעק

 25 ,ףַאשיב ,ןַאוי ַארפ ,ַאדעוװעק
 586 ,.ה קַאזייא ,רענפּפמעק

 278, 844, 386, 443 ,סעזנעק

 263, 444 ,ירוזימ ,יטיס סעזנעק
 1350, 152, 344, 389, 443 ,יקָאטנעק

 209 ,.ווער ,ידענעק

205 

 155 ,סַאמַאהט ,ידענעק
 91, 298--403 ,עדענעק
 829 ,.ה סיטריוק ,לסעק

 439 ,דיווייד ,רעלסעק
 42, 60 ,רעוװילַא ,לעװמַארק
 437 ,ּפיליפ ,ץנארק

 954 ,סוילושד ,טינשטורק
 258 ,ףלַָאדַא ,זיורק
 103 ,םַאיליװ ,עזיורק
 257 ,ףעסַאשד .רד ,ףּפָאקזיורק
 410 ,ןעיליזַארב ,ַאטלַא ץורק
 401 ,ןהַאשד רעס ,גיערק

 19 ,(הדוהי) ַאדוּפַאי ,שקשרק

 258 ,רעדרַָא ,לזרב לש רשק

 ר

 46. 52 93 ;!ם .י ווער ;םָאאר
 457 גר .ב .םניב-אה

 427 ,קחצי ,ץיװַאניבַאר
 426 ,ריאמ ,ץיוװַאניבַאר
 4927 ,יול לאכימ ,ןַאסניקדַאר
 61 ,ַאמינַארעשד ,סָאגירדַאר
 114 ,סעזָאמ יבַאר ,ואר
 380, 433 ,רָאטקיװ ,רעטַאװזוָאר
 4223 ,דרַאװדע ,רעטַאװזוָאר

 407 ,עיניטנַעגרַא ,ָאירַאזַאר
 112 ,.ּפ .ה ,ּדַאבנעזַאר
 3486 ,.ג 5: ,םיובנעזאר

 489 ,.מ ,םיובנעזַאר
 808 ,.שד .ס ,םולבנעזַאר

 817, 426, 421 ,.ח .א ,גרעבנעזַָאר
 161 ,בָאקיישד ,גרעבנעזַאר

 547 ,סקילעפ רָאיַאמ ,גרעבנעזַאר
 585 ,.וו ןָאמייס ,ליידנעזָאר

 281 ,יסריושד וינ ,ןייהנעזַאר

 880, 289, 895, 422 ,סוילושד ,דלַאװנעזַאר
 109 ,ףלָאדַא ,לַאהטנעזָאר

 416 ,טרעבלַא ,לַאהטנעזָאר
 169 ,.מ .שד .רד ,לַאהטנעזַאר
 2178, 357, 427 ,ןַאמרעה ,לַאהטנעזָאר
 417 ,.ע יבוָאט ,לַאהטנעזַאר
 416 ,סקַאמ ,לַאהטנעזָאר
 151 ,.א ,דלעפנעזַאר

 409 ,ןעיליזַארב ,עדנַארג ַאיר
 498 ,סירַאמ ,דלעפנעזַאר
 418 ,יינדיס ,דלעפנעזַאר
 817, 427, 428 ,ןושרנ ,גייווצנעזַאר
 923, 824 ,רָאדָאעהט ,סיורטשנעזָאר

 264, 444 ,קרָאי וינ ,רעטסעשטָאר
 198 ,עשוהי ,ןײטשהטַאר
 198 ,המלש ךורב ,רלישהטָאר
 6 ,רעקירָאטסיה רעד ,עקנַאר
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 עשילַאהטנעזַָאר איד ןופ גָאלַאטַאק ס'טסעַאר

 50 ,קעהטָאילביב

 198 ,רָאדיזיא ,לאפאר

 191 , 220 ,.שר סירַאמ .רד ,לאפאר
 4234 ,ּפיליפ ,טרָאּפָאּפַאר

 198 ,?ביל ,רעקצַאר

 112 ,ןימעשדנעב .רד ,שָאר
 290--3 ,ללוכה בר

 71, 79, 82, 105--6, 844, 389 ,דנעלייא רוָאהר
442 

 4 ,רעײּפש ןופ ףָאשיב ,רעגידור

 81 ,סעגירדָאר בקעי ,ַארעוװיר

 551, 247 ,רָאדָאעהט טנעדיזערּפ ,טלעוװזור
7 ,871 ,809 ,898 

 329 218 ,והילע ,טור
 2 5 ,םיור

 598--07 ,ןעדיא עשינעמור

 42, 409 ,ןעיליזַארב ,אריענַאשז עד ַאיר
 61 ,ָאנירדַָאר םהרבא ,ַאיגיר

 38 ,ָאקסיצנַארפ ,ַארעיביר
 114 ,דיוװייד ,זיוהנעטיר

 110, 124, 181, 191 ,עינישדריוו ,דנַאמשטיר
0 ,19 

 497 .טקַאמ .רר .יוייר

 441 ,םהרבא ,ןעזייר

 298  ,ילתפנ 'ר .רעטייר
 519 ,השמ ,ןָאסרעכיײיר

 527 ,רַאדיזיא ,רענײר

 803, 416 ,ירנעה ,סייר

 206 ,.רד ,ףליר

 164 ,לעבייל ,ףּפָאקסדניר

 210 ;;?איורבנ ,רעפעיר
 61 ,יול םהרבא ,ָאינער

 106 ,לעקיימ ,זעיר

 404 ,ערענעק ,אנישדער

 181 ,ןמלוי-עניהער

 העז ,המחלמ ערענָאיצולַאװער
 .געירק-סטייק

 91 ,ןעטקעס עזעיגילער
 117, 120--8 ,טייהיירפ עזעיגילער
 209 ,.רד ,ייסמער
 121 ,ילרעוועב ,ףלָאדנער

 175---89 ,גנוגעוועב:םרָאפער

 175, 224 ,ײטרַאּפ עשינַאקילבוּפער
 39--44 ,עפיצער

 -גיגנייהבַאנוא

 ש

 457 ,.ש םהרבא ,רעמַאש

 105 ,אינרָאפילַאק ,ַאטסַאש

 438 ,לעשנַא ,רָאש

 75 ,ןהַאשד ,ּפרַאש

 435, 438 ,.מ .א ,יקסנַאקרַאש
 100 ,טקידענעב ,טרעבוש

 סינכייצרעפ-ןעמענ

 160 ,ןעהטיינ ,טרעבוש
 166 ,קַאזייא .רד ,בַאװש
 198 ,היבוט ,ץרַאוװש

 ףול םפז7 .ב .ש ,נרעבצראווש
 עשיריא ןעגעוו טייקגיריווש ,קילבוּפער ,ץייווש

 910--17 ,רענריב עשינַאקירעמַא

 517, 426, 427 ,ףלָאװ ,רוש
 589 ,ףעסָאשד ,ץלָאטש

 175 ,לעאקיימ ןײטּפעק ,טפיטש
 109 ,סופלָאדַא ,ןרעטש

 486 ,סירָאמ ,ןרעטש
 409 ,רעיימ ,ןרעטש
 429 ,עילימַאפ ,םיורטש

 5878, 389 ,רָאדיזיא ,סיורטש
 79, 88, 2803, 205, 274 ,.ס רַאקסָא ,סיורטש

9 ,578 

 848 ,ףעסַאשד טנַאנעטיײל ,סיורטש
 381 ,ןעהטיינ ,סיורטש
 454 ,לעוימעס ,סיורטש
 52 ,ער ירנעה ,סעסייש
 559 ,דרָאל ,ירעבסטפייש

 518, 456, 428 ,(ר"מש) ,.מ .נ ,ץיוועקייש
 84 ,.אּפ ,ןוָאטסרעּפיײש
 439 ,ףלָאדור ,טוַארקדליש
 965 ,.רד ,יסענישירעליש
 429 ,עילימַאפ ,ףיש

 805, 882, 874, 818, 285 ,.ה בָאקיישד ,ףיש

2 ,589 

 160--92, 187, 200, 205, 295 ,,לליא ,ָאנַאקיש

4 ,8900 ,3801 
 169 ,ןָאמייס ,סָאלש

 406, 857, 293 ,ןָאמַאלַאס רַאסעּפַארּפ ,רעטכעש
 441 ,דראהנרעב ,ןיוולעש
 166 ,ףעסָאשד ,ןָאנעש

 101 ,ןימעשדנעב ,לַאטפעש

 109 ,יַאװיל ,לַאטפעש

 404 ,עדענעק ,קורברעש
 80, 101--9 ,יכדרמ ,ףָאטּפעש

 51 ,ןַאװ רָאנרעװַאנ ,ןעציוהנעּפרעש

 העז ;5, 6, 13 ,ןעריא ןופ שוריג 2 ,ןעינַאּפש
 .שוריג ךיוא

 846 ,המחלמ רענַאקירעמַאשינַאּפש
 65 ,אקײמַאשד ,ןוָאט שינַאּפש
 432 ,םַאיליװ ,רעגרַאּפש
 4 ,רעײּפש

 246 ,.מ סוקרַאמ ,לעגעיּפש

 159, 434 ,ץירָאמ .רד ,ץיּפש

 960, 2817, 870, 42/ ,יבצ לאירתכ ,ןהָאזהרש
 263 ,ענעיזיאול ,טרַָאּפװירש

 497 ,ןרהא השמ ,רעביירש

 ת

 894 ,תורות דומלת
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 21:. 6464 1016/018 0295 4006 2 0009/ 5611 1606 01 014 {ת תופ 00000114-|

 (1סמ, ,111510:ע 01 486 }1669 1ת ,40161104. 116 35 210380/ 4026406/ 106 !;תסשג

 1800 01 ,4016110240 }1660198 111510ע 1104 116 11ת)6ס 01 (0}טענסט5 10 136 4
 423, 264 25 86 00ט619 106 6011/6 000610601, 186 165016 15 2 16211/ ת2ת64צ ע01-

 טתנס, 1824 6111 541806 107 186 01641םגזץ 162061, 206 רשמנסמ 6111 411604 {06 5165
. .9440684 86} 04 



 1 תגצס 62161011/ 6421010664 106 טסז/ 2264 86 1{ 40 06 48010080 226 1046/-
6 641604060 10016 2 101 21645316 000914612016 4601076 40 6240604 2064 656102 

 04 14.--(20. 44. 200/1/41, 171061/01 ס} 106 12601041 .5601001 107 20ע5

 (600951461109 406 641604 01 406 5001604, 106 0064060921100 15 ע6ז3 6611 40ת6}

 2260 סת 186 יא)016 486 טשסזא 81969 20 1016112604 פטזטסץ 01 486 םופזסזצ 1

 /400611044 ןסשזע} 110 406 21160110ת 10 149 5120180204 16240169.--/ 701. 140זז15

 7051/010, 04ע0751/ 0} 1000015/1:07110-

 14 15 {86 8154 {1זמס ש6 8276 2 002101646 5107 01 24006110240 1615 864416-

 1601 2060 {06 1246 01910/צ, 50 12/ 25 ש6 אתסש 1{ 1ם 006 8226 עט010016:--2100-

-52010, 16110? 

 100 9606 4299 6106 560 86199126 384 214ת6011006 1470616 ט0111684.--22/. 21.

 םזסשוו , 1:01107 21 0110155011/1/4 114 (ג6561110/116 1400 70 1556056/00/4+ 465 144671115 ,

.01 /26) ,270510 

 106 20140ז 225 611010064 רא611 תופ 4254 226 15 10 26 0008124012164 סח

 {ת6 םז0403040מ 01 24 2008 01 46014066 2136 220 026 4821 6111 00ת101224 2

 םסקט1211/} 21016 {הגת 6086006121 14 6954421158640 21. 1016/םנא פ 1184 10 6

 01295664 210009 186 101610094 01 10114619 סת ,401611040 1660158 111910זץ.--- 0

 240/06115, 444120ז ס} "1106 1160ז0105 1 2110067100.

 1 0009106/ 11 2 81621 200167610601 1מ 0000021190מ 048 {06 2062816 1010ז-

 102110 םצ 2815 016460695015 שמס 82ע6 טפ 004{ 28 0041106 01 }166ופמ 1119/0זץ 8

 /40061102----/. 20. 1:196005161װ, 1:4110ז ס} 106 11607010 1:016461076010 "'(080ז 157061."

 1 8864 11 2 646611604 עס|טזמס 2260 2 64191104 000411004100 40 03 סט(,(6

 0{ 486 ,1119101ץ 01 4186 )669. 14 819 2 220 שםנסמ 029 2668 268160464 טצ 06

 11156011229. . . . 1 2276 1644 186 2008 {/סעג 0064 10 0076 2064 255316 ץסט

 {82+ 1 ת2עס 4006 1{ 148 2108{ 1 8276 16210664 תוגתצ 101089 01 נס 1 2266

 טס60 12001204 2616401016---22/. 246004/106 11500070, 641007 ס} "126 1665: 6

.12110170111/0611 0100 20006 {0 51449 

 1 וטופמ {0 600812401246 ץסט טקסמ {86 2ט01:024100 01 101 101ק0112ת+ ואס11

 1 1661 0611218 1024 1019 עס}טמנס, 1ם שש810ג 104 406 8151 1106 106 12619 00006/0-

 108 406 1116 2264 2001676006045 01 4186 }סשפ 1 ,40061104 216 8100064 6167

 000019617 286 313141צ, יא111 96/ט6 2 21051 356101 0ט10056 16 ש11 םס+ סםֹוצ 162
 {06 םסת-}ןסשש 10 30061512260 106 ,401611048 280 ,14016116201266 ןסש, 231 1{ ט1

 2190 0610 186 ץסטמ8 260612410מ 01 240061104מ }ןסשזצ 10 1006151206 106 ןסש65 4
 {ת61/ 0024118041009 40 1401611088 1116.---117101411 136/151011, 44:411107 4010 70:6/101-

.451 

 דימ6 ם1גמ 01 {86 2000 19 640611604 21ט1מ0 2 210264 ט1ס6ש 01 406 זמגתע 6
 4041714169 04 186 }6619 260016 . . . 106 טס}טז6 16016960/5 2 21624 2זמסטתז

 01 ןג00/ 284 500016016219 1מ זמהתצ שגעֿפ 186 18101ח02610מ 10 06 1034 1מ 6
 81644 1000ע010266412, 2280 1 םהצס 1624 16 ש1{מ 21625016 2206 קז0814.---/ 1666 80/-



 {06 441140110. 686 2000164 ץ621/9 280 18616 0616 {וטס 01 10166 180052064 }6635

 ומ 186 0001464 542465, 204 1042צ 1616 216 86211} 25 זמגתצ תנו110תפ, 186 2018 1
 (תסתנ ת2ט109 00206 1ג 1086 1254 18166 0 1034 0602069 1506 2/ח) 01 186 ט(67

 ס+ {וחופ 2004 19 10 1600 106 014182ז/ 16246/ 00 15 10461651664 1ת ן600158 102/-
 {615 !מ 2 2606121 שגע. 1 םטפ טממ606984// 64642115 וטמ1סג יטסט14 0761031460 6

 ועסז1: 2116247 1011 276 2660 01014464 106 510זץ 15 2 12901021108 026 1/0/1
 {תס 8191 002046ז, 0621009 ש1(ג 186 221110102010 01 ןסש9 1מ 106 641960ע6ז/+

 {תס אס 100014, {ס 186 1254 ט01סם 1162405 01 486 1696 00041008 01 סטז

 ק60016 ות 1024 ססטמזזע 8 060104 01 1016 1020 400 ץ62/9 15 0076164, 236 6

-215 01 160014 1066 2 1040 8008 186 401064 204 245 1204 01 200002006 

 011021{4 96101089 2264 ן00106/1089 306 םגע6 2 00ת6ותטסט9 81910/ץ, 10111160 1ת 2

 116ז2ז/ {סזזמ, 240 2 רט014 1021 0111 102166 186 2401611048 }סט 2044 01 6
 646ט61001060+ 2060 21081699 1024406 טצ תוּפ ם60016 זמ 1024 60004061101 1284 6
 ס00001410 01 ,1400601040 ןסשז} 2610 רוא24 1? 19 2 2001: 1146 1015 111 11246 2

 וע106 200641 {0 1669 21/ 0ע6ז 486 000114. 149 10100142206 19 00091461221/ 64-

 112400664 סצ תמגמצ 11115112610ת9 01 21021106041401611048 1669, 2840 סע ג 9

 1060626,---/ 61015/4 10 0710, 1:00000װ, 1:001000, 160. 3, 1913

 16 ופ 2 72132016 0001060601טזג 01 ,400611024 166198 111510ז3 601640 4
 4211 10 06 01 81624 156 גת 1010100109 9040 (.0115112ת5 204 |16ש9 01 486 1

 0001110011009 10266 םסצ 4186 }669 1/סמג 186 62111681 {1ת165, 40 14006110248 215101צ.

 1 2276 םס 4004 486 2004 111 2664 2 000012/ 46012864---210װ. (0560ז 5105.

 ט406661081/ 10461691108 2064 6116 ס 4004 26 01 זמטסמ 214 10 106 6

 561062/ 01 166158 46ט610011604 1 4015 6117 286 000041צ----2100 10600 11. 5048.

 ד'מ6 םס0/ 15 641160061/ ט2132016. 149 91246006015 216 6014160+ 204 106 1עס018

 164961/ פםסששפ 2 0216101 284 661 1402664 21120260060+ 01 11154011021 4244. 211.

 ןש:61018 18 10 86 0008121012460 סמ 2 846 0011100410 10 2401601048 סט 8
 11:612!ט16 206 ,401611048 160150 1840זעץ----2060. 20ז. 13. 260761/0 110:1465, 1

 ס} 1006 .5700015/0201100906656 6000ז60011008 2060 1072, 8. ע4

 סט תגט6 53001664 2 6221 טמוסמ תנטפ+ 1276 2660 1616 סצ 6טסז/ 5614060+ 1
 166158 תופזסזע. 1 625 221110012411/ 1046165464 1מ 186 8154 00204619 ומ 8108 ץסט
 םוטס, 6024 תגגצ 26 021164 406 ק1681540110 2151סזע 01 ס0ט1 260216 1מ 101 ס0טתזזע;

 826 {םטפ 651281198664 486 18010328 00886604104 01 14016110404 151261 11 1

.0236 165 2264 ,0114 186 0761 /81 

 60091461109 486 22/11/6 01 486 1021611215, שםוסמ 206 12106/ ומ ג 64
 0006011100, ץסטז ט0014 1ם 0011600008 1860 2264 ם1ט1ם2 {םסזמ 1154011021 ס0ת/:םטנוצ

 2860 1000141098 {גסתג 1010 006 2162+ 6016, תגטפ+ 12ע6 2668 5000610108 ץסזצ

 2409010109 2264 4110001+ 01 20002001150810604, םט+ ץסט 2276 530066466, 2864 1 604-

 818101246 ץסט 0094 162111/ טקסמ ץסטז 5000688---/ 701. ,50101/0װ .5611601116ז ,

 276516601 ס} 1116 0418/0 111601001601 .560010107"ע-

 1184 1 401 414 4060 162602816---27ז0/  ן1סזזװ 17ז1646010010, 1100ז זע

 270510601 ס} 126 1:6406/01100/ 0} ,4000671640 21001515



 2610. 3106 םגטס 646010164 רש1{ג 1166/ג4ז/ 58011 186 תופזסזע 01 186 ןסש9 ת
 /40161102, 8260 1015 15 4006 18 2 0164 8000616486 01 21| 406 86605 12/6ת סצ

 {תסזמ 1ת 106 41861601 2611045 01 סטז ת2410021 1116--- 26 21610060151 / 3011110076 ,
160. 13, 13 

 עז. 2646 10161014 25 6111160, 286 186 /60158 6595/:1 1 03011901098 (001-
 קהמצ 25 קט01158664, 2 1119401/צ 01 4186 1669 1 ,400611024 רש1נסמ 86 118011ץ 0121זו9

 {ס 06 4106 8154 01 149 161064 1 1015 002101646 101עג 4824 129 2660 210000660. 14 8
 8 1009 104005111005 00010112410 1/0תג 2654 202112016 8001069, 18014016 06
 זשסתזץצ טס}טזמ69 01 486 ,400611044 }600158 11154011021 5060166צ, 2864 121189 10-

 26106/ 2 1216 2100024 01 101010021100 1ת 2 16242016 284 121//} 00060156 1011.

 211. לש16:ם18 61714065 486 8001601 1040 5676 566410059 106 5023 4
 001439656 261106, 4186 201060 2064 16081150 (:0100121 061104, 186 26ש0131104 46

 186 261104 01 1040209100, 186 9600264, 01 106 (2610028 ק61106 01 1/0001212110 6

 סגט11 לשגז 204 486 7010021106 61104, 486 10114, 0 2099128 ק611064 01 {חנזנ!-

 212110ת, 204 4086 8{1660116 06ת?טז} 6084611/188 1019 6171910 01 {86 5066

 25 0111 06 5660, 15 2 16008011100 01 4086 18166 10210 51162ת05 01 100001212110 6

 5608276010, 106 (261002ת, 2064 406 209512מ. 0'1ז 486 8181 110016 20 260640246 פטזטסצ

 01 106 81910110 2506015 01 186 803512מ ק6171064 19 5ץתנק2106110211/ 21ע6מ םטצ 211.

 ץש16:014.

 146 ססס{ 19 ס610209 0ט61120604 148 220065 2264 ט1{ג 1195 23? 0085146/-

 ותק 1021 16 19 2 210066/ 0110 14 15 0162/ 220 20001216 2864 ש11| 06 1624 ש4|

 10461651 21. 10161014 4069 204 21160001 2תםצ 2606121122110מ 01 406 תנגמקע 9
 םס 825 סזסט804 4086406ז, 206 1015 15 קסזמגקפ 186 00161 121/מ8 01 215 0014.

 04 16 60012105 50 זמטסמ 182? 19 096101 4824 11 60014 86 30912010095 10 00ת0-

 ק!גומ 01 024{ 216 610209 2606952// 110011244105 106 2004 18 664

 וענ{ג 2 םטתנפסז 01 ם01112149 01 }1600198 ו00110165 01 240167104 284 19 44

 וא11ת 28 614001216 1264624---/4700710000 11607610, 1600. 28, 1913

 /4 '11156סז} 01 4186 ןסש9פ 1ת 24/0601024, םסצ 2646 10160014. 6419010565 6

 114416-אמסיאמ 1204? 1024 10616 וע616 1699 1420 10,000 ן6שפ 1מ גאסוא 7011 6

 060401169 2116 115 641900ע6ז}, 284 1821 2800 4000-181149 01 {,סתנ 117664 !ת

 {06 10654+ 1060169 01 1מ 5004 ,40061102. 1 025, 01 600196, 6027014020216 4026{ 6

 קס11100 01 4115 018 46004664 10 406 1101464 542465 580016 06 4190/0001110081619
 14186.---2660161ע ס} 100410105, 21070// 1913

 זמ 406 ,111960ז73 01 486 ןסשפ {מ 240061104, /1646  1016ז014 2295 01016ת 3
 ססס{/ ישמנסמ יא111 06 01 תמטסמ 26061721 18461654 14 6111 80101196 גהתצ 006 שמ0 85

 תס+ 10246 2 50660121 51343 01 106 5001604 40 1621 תםסש זמגמצ {ן6ש8 0066 קע0תנ!-

 060{ גמ 186 31149816 10 1046068406006, 224 םסש 12186 8 211 106 1206 5

 ץ12ע64 1ת קט0110 242118 51006 126. 123651468 106 516640068 01 ן6ש3 מ 0
 תופ?סזצ, 186 2ט(תסז 00ט6/5 {86 221{ 1286 סצ םנפ 1206 ות {86 2660 0

113 ,1 .6 ,0/1/0711016) 1*/01161500 56000---.06110045 00102121 20143280696 206 

 ''מופ 1פ 2 2008 שמנסמ יא11| 06 01 82162/ 1046165/ 40 )1669 סם 2044 5165 1
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 90068551117 101 115 קטזק096. 14 00842105 5016 21021200165 01 8044016 8

5 2006--.10464654 01 /212446 /54241541021 01 2047 000914612016 2 284 1665 

 26 001/01צ , 10:/2:01100617, 160. 1013

 260102119/0 1125 זמטסג 10 40 ש14ג {86 600802108 01 0105 060016 9 16264122 0

 4 טסז} 11001464 2162, 10 טקסמ 18056 53016049 טט21סג םהטס 10 {םסתנ ג 14

 11620100 206 10161016421100מ {0סצ 0416 40 1646 0213 112446/ 01 2 1180! 4

 ת2{טז6ס. 280 102116/ טט02+ 006 9 2117246, 01 108611464, 2864 1019 15 01468 186 0256,

 ץוסשפ, תנגצ 26, 1101212110מ 1ז0תג 0406 8001065, טקסמ 0464 514695 01 106 4065-

 {וסת, 580014 06 6248611} 500804.

 11 סמ}צ 016 0161206 206 101100000100 10 2. 3016/018 8 .111510ז7 01 ןסש9 ן{ת

 /40161104 26 1644 טצ גתצ 1211-01184664 26190ת, סטסמ {80088 01 24 6041161ץ 411-

 {6160+ 1216ת, {םסצ 0014 2גצ6 {ס 06 עסז} 1241021 18406664 11 גתצ 1668 7

 {מגמ 4024 01 20001121100 2060 16950604 16501464. 10646660 2 0216101 1626109 0+ 6

 160021006/ 01 486 2004 101069 10 287086 ש80 6111 1624 406 {ט0 95
 1060110060 + 3ש1םסט1 גתצ 1201089 0 121106108 42169 (2864 תוגמצ 00014 6

 {014) 4086 014 יט0014 תופזסזע 01 {0ו1פ 2060160+ 1206 19 21164צ3 004110646, 2080 6

 ז622100 206 21655286 01 140161104 6401210664 406160צ-

 "ד םס 11196ס0ז/ 01 1669 14 ,40061102 19 4171064 1040 56ט68 22119 0100 20-

 סס0טמ+ 10 186 1206 100 106 502ת158 2260 12016190656 26101040 2860 486 ק2/-

 {101021108 01 186 ןסש9פ {מ 486 41900ט6/ץ 04 240161102, 40 186 166011648 ס6ם!טזצ

 0020141005, 001 1מ 106 11014646 542465 21006, 234 זמ 0106 0006041168 10 2400611024

 2064 1 09512----// 05/101101010 1 111005, 1660. ל, 1913

 "1 מס 111540+ע 01 186 1669 {מ ,400611024, םצ 2646 1016זת18, 01 !אסשש 3011

 םט0115864 סצ 486 }6619 2168 200119מ01מ8 (00ת1ק2םצ, 15 541161891/ 6

 {זסעג 0461 244600049 10 4162 186 604)900 1 1024 1{ 4670465 2 תנטס מת 7

 92806 40 486 061104 51006 186 208912מ 101101812110מ 2682 : 4024 15 10 106 4

 51006 ז88ֿ/:+ 106 014 19 4606 סצ 2 002106161 תגגת, 2 1001021151 2 21015611 

 8951 }ןסש, 284, 25 16 15 106 8151 5611009 1162100604 01 {מ6 061104 1ת 2 קטס-
 1158660 טטס14, 16 19 01 81624 10460654 . . . 186 200{א 15 101015864 ש11ת ג 1

 1040654, טטמ108 0111 6028216 2מצ 006 1046165464 1מ 2 5060121 1010 {0 {טזמ 1116 1616/-

 6006 1646011ץ---1 26 (600001000 1064015// 1100065, 160. 7, 113

 "'ס 111960זץ 01 486 }669 1מ ,40061102, 1/0זמ 106 ק60104 01 186 641900ע6זץ

 01 {םס םסש 1ע0114 40 46 216560/ 4106, טצ 2646 001610110 125 2660 185364 םצ 6

 1סי6198 0695 70401190109 (0סעגקגתצ, 01 !אס6ש + 014 (21?ץ3. 1 6 טסס{ 15 2 11009844-

 {ט1 5103 01 486 }סשפ 1ת 1019 ס00טמ+זע+ 106 5001069 0276 2668 צסזץ 1013 6
 מס, 284 106 165014 18 2 טסז} 9005420112/ טס!טזמס 01 450 ק2965.---,17/1071000

-1913 ,16 .100 ,15/061116 

 1 ם1פ תנפ{סזצ 542145 !זסחנ {06 ?60104 01 {06 4פססטסזץ 01 {ת6 אש 48
 {0 {86 2165604 1106. 11 15 ס0ענקז1ס|סתפוץס, 100151ט6 206 1054/400ט76+7/066

 040 06 םס 40004 01 106 816210658 01 {01פ 2162 060016, 4061 10400547121, 60020-
 1ת1ס, 0910685 200 1611005 162:0165 1276 10206 {םסזמ קז0001מ604 1מ 6שט6זע
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 0626/02 186 תופזסזצ 01 6211167 860410ת9 01 {06 1606158 2000124100 01 ,4006/102----

.44006016, 0 206707 

 106 ישסז; 15 4026 סצ 2 00010264601 תנגת, 2 10010211515 . . . 24, 25 1{ 5

 {ת6 4194 95611005 116210160+ 1ת 2 קט219860 ששסזא, 1{ 18 01 81624 10461654--

 ,764015/1 601011116211( 

 ץסז 2 12014 9367 2060 גת 629, 4190019176 821124106, 4186 2004 044 6

 1621111} 16001010600660. 14 0111 2ז1מ8 10 {86 (2604116 1686461, 65060121/}, תנטסה

 1166664 10101012410.--1 06 2040 עז 6011 1206010007 11, 12-

 מס םסססא 195 18010390 2064 568012/1ץ/, 284 106 101146 125 4126 01 ת12-

 {61121 110תג 2040011444176 8001068----1 6 (201065100 20 6405, 2/06061006/ 24, 112-

 2646 1016ז014 הגפ 0ז10400664 2 2012816 2000 ןמ 19 .111560ז/ 01 {06 ןסשפ
 גמ /40061102. . . . 21 3016/מ18 9 פטזעס} 01 160190 26011716165 1ת 186 6

 וץסז10, 286 תוֿפ 5134צ 01 4106 128060069 1864 8276 646101964 1מ 211 1165

 01 סט! 6010111224100, 21454 26 1682414064 25 ש014 01 406 0156 06

.1912 ,8 12666101067 ,0611) 1*/01161560 960 

 ואס טטסז8 סמ {86 ןסש9פ 1מ 240061102 229 2668 000115864 1024 007609 6

 םזסטמ( 90 5241512010ז11} 2064 50 18010ט881/ע 25 21ז. 9'1/16:014 0004 םסטט 6
 ט5. 1'סוש תוס 201009 106 16210664 508012/5 01 215 1206 216 50 61 ָָׂׂ 1 0
 041161, 412654 2064 ק165601 10 24112041/6 10זזמ 106 0242 14 00212105, 25 106 20400/-.

 116 829 106 104610121 1016 1021 9602812469, 2221/265 226 8169 149 000010910ת9 ת

 9100016 1014. 116 3/11465 24 410165 0148 406 10501120004 01 2 קז0ק061 ז{מ 151261
 116 4065 204 21/ס60 215 1076 104 215 260216 40 264/23 םותג 1040 101600061246 1

 זת }36101005 54246006445----2201107 6000 114011/6ז, 1266000067 28, 12-

 7646 3016101/ 5 .111910זץ 01 186 1669 1מ 2400611024 19 10016 2060 6
 80108 40 06 1004664 טקסמ 25 2 ע2102016 00041100610מ 10 21510זץ. 145 5011

 {210698 2260 149 202011654 4681/6 10 40 1354106 40 21/ 560410ת9 01 ןסשזעצ ֹות

 /40061108 00100106 10 102/6 186 2004 096101 10 2ם7 5611005 51446--06
 1160ז010 .51000076 ,/ 100:60/'/ 10, 1913-

 ך'תס גטזתסז 01 {0נפ וטסע4, 211. 0646/ 1016/018 229 000460564 ות 2 9

 ץס}1טענ6 01 1036 8030641664 2860 121ז1} 02969, 0118 2מ 6482051176 1064 01 תותס-

 {604 2865, 2 21299 01 8606121 101010024108 1024 110 26 6061000066 טצ סעסזצ
 514060+ 01 {ג1פ1סזע, 2264 10006 20 1041506052816 2441600 10 106 |1סזגזצ 01 סעסזצ

.1912 ,12660100067 , 470167100/0,---.42161104/ 14 /122011 1660190 

 0מ6 8ט001640 ץ628/5 280 {8616 0616 1699 {ת2מ {סמ 100092040 ןסשפ ומ 9

 ססטמוזצ ; םסשש 1866 216 21016 1040 {טטס 10111025, 0? טתסזג 2200 006-1211 176

 ומ !אס6 3014 616/.+ 100 4186 0151 1106 2מ 64014 19 1246 10 0011604 10101102-

 זוסמ 2000+ {86 1665 1100 186 1116 {םסצ 8194 02ת16 40 1015 ססטמזזע 10 6

 קז6560+ 2064 10 קט 4086406/ 106 4242 10 162402816 5206. 24243121/ץ 40 6015

 811 1019 10101002410מ 1040 2 510816 עס!טזמס 16401165 2 8006 4623 01 641002 ג6געצ

 04 0416100156 10160654108 202460121 034 106 20100/ 029 012ת2864 10 40 /ופ 014
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 21. ?ט16זם18 2ג5 106 8004 56856 10 2014 {טס עסז} 5820 0186 14 6

 64116תנ012 01 6ט6ז} 0011461 סמ 5308 ג 214 604)500 25 106 0165601. 24100108 10 8

 {תס 6ט761ע402/7 5144601, 0106100196 021164 106 014122ז/ 162461, 186 20140/ 9

 תס+ ק116 1מ 186 1680148 01 01181021 10ט65412261009 2264 1621266 641540151109 8
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