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 pקריטייידישערפוןפ~ר-געשיכטעבים? ~

עקי 5 ~מיטt;זזזיןחיינטקריטיקידדישערדעופרןגעשיכטע ,,

טז 10רעםגעדררקטיt;זגר~פיע", 5נינ"ירדישעצעדערנרימםם~נדער

-~כt;זזט 5דעמt;זפרזמנשר". 5"קרנומעדטז 22אינעם , 1869ירכי,

יטער~טרר. 5ורענןעז 5~רטיקארזנt;זטיצןמנשר" 5"קראיןזין jוןי.כז

טן lOרעם-ד~טעדינ~שםימםניטנt;זןט 5רוt;ז~?ייןדt;זםt;זנער

ענערע 5קקייןניטקריטיק.ידדישערפרזt;זנחיינרעםווי- 1869ירכי

קרי-ערשטזארנדזערניי.ככרונהנפיררשע ~ט 5י eגעשדt;זהt;זט·ע 5רt;ז

עכע 5ניצדיצרוישזמחיצה ~ן 5אריפצרשטעגעוועזאיזכוונהדיםיקער.

עכע. 5שעדדיארזשרי.כנערם",t:כיכטיקעפרז~דריםקרמעז,.וזt;זםווערק,

חינררים".t;זזע 5"צוועק·די

ניזןיטער~t:כרר 5ידדישעג~נצעדיאיזנt,זן,צעדערנוימעזנt;זן

געמt1זנטען 5יק 5ארמגממשחt;זטיי~ם .~ז~געודעזמבשר" 5"קר

 1pמרוt;זםספרים,ע 5 ~דיורי.בבער"."דידיארזם" 5ערגעמיינעם"ערם
-יטערt1זטרר" 5(זש~רגt;זז)ידדישערt;זםם e"ארנדזעראיזגעדררקט כ:tז;tח

מוסר·מדרשים,ארזעגענדעם 5מיטטי.כtנש-חרמשדt;זםסידוריםתנ"ן,

געמיינעסרעםט~קע"חו;זט-נבא-מעשרתארזתחינותדינים,ספר•ם,

ד~וזענעז.כי.כםאיינד~כt:כ ,כ:tז,tגפ~רערפררכt:כעמt:כ 5אי.כנגעפק 5פt;ז

שt:כו-עכע 5שרעקמיt:כרינן, t5;זנערגגרעםt:כזרעםמיטפ~רמישטt;זנער

תענו-עכע 5זינארזגיהנרםפרנעםדעררנגעז 5שיפרוכt:כנ~רעמיt:כתים,

געשמז;קרעםק 5פt;זכי.כם"פ~רדt;זרנזהt;זטדt;זםארזגז-עוז".אינעםנים

דימחמת " ...שריפטזיקע 5היידיגענעטז.t:כרי.כנע 5אינח~ ,,פ~ר

מעזחt;זטםרקים. eדיאיזאר.כנגעררענט""הt;זבזמחבריםדיורt;זם~גדות.

שוועו-די"ארזתורהרעדאיזשt:כייטעםווt;זםגערו~םטניt:ככפירוש /

י- 5רעירישער 5ארנדזערגעורt;זרז".גערייצטאיזפ~נt:כ~זיעמערישע
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"גןו ~פ~רצערערבויםח~לםתחינות.איירעלעו'י~:.זעזיע. eגיעזע
בערךאויפגעקומעןאיזוו~:.זםפ1:,זלקל1:,זר.חםירישןרעםורענןשרועץ".

צוניטרר~:.זרטגוטאייןקייזערח~:.זםי~:.זרחונרערט.טן 18מיטן tאי
חםירישעאוןפ1:,זלקל1:,זרחםירישערג~נצעררעואיזאיםפ~רז~:.זגז.

אנרערן".רעםפוןגרעםערליגז"איין-ור~:.זרט-קונםט

 ןז.:~טוט~לץר~:.זם-זיכערגעוועןאיזצערערבויםםשכילרעו
זי·"חינרערןווערקפריערריקע~לעויש~:.זדן.גרויםןנ~:.זרעו?םרעם
זייערעאוןזיןפ~רז~:.זרגןצוציגעפילע.נירגערלעכעריינעה~:.זנזצו

פ~רשט~נען,גוטד~:.זםה~:.זבןמענטשן"גענילדעטעמ~נכע Hקיבועו",

פ~רפירטמען~זריוויצוזעזח~רץר~:.זםגענלוטיקטממשזייח~:.זטעם

איי-רעם"איןשרטכן~:.זנגעחרינזזייח~:.זנןפ1:,זלק.ר~:.זםטע eד~:.זםעם
געדיכטער~:.זמ~נען.ז~:.זג~רטע~טערע.מעשות.ריינערעזש~רג~:.זזנענעם

ח~:.זבזם 1$1למענטשן".גענילרעטע"ם~נכעויצווישןיענעאוןוכרומח".

שריפטן~זעלכעגערענקטרניט 1$גנז 1$"ח ,"ם~ eש"פ~רן 1$געםניםעם

 tדע"איזשרטבערוועדןצרגעשעםטזיןח~:.זנזזיי~רויםצונעבז".

 •זש~רג~:.זז"!י$רעמעז

אויפ-איז-צעדערנויםווטטערשרטבט-מבשד""קולםיטן
או;לקם-מענטשן 1$פאויןגערועזשרטנער.ניצלעכעדור ~געק,·םעז

רניט 1$גזייט 1$חפ1:,זלקלטרנריקןפרןל~געדיור~:.זםפעזק,עדווקא

 .עקול~ציע" eש ~רן 1$געוון 1$זש~רגאיזטייל ~"נטאינטערעםירט.
ט-די 1$נ~טר~כטט~קענן 1$המשכיליםדיצערערבוים.זיןגט 1$נ~סל

רעםעקל.נרעםטןםיטןליטער~טור"-"פ~רררטלונגאויפגעקומענע
נן 1$חליטער~טורי!דישערוערפרן~נטוויקלונגועראיזשונא jגרעםט

ס 1$דאיזזייפ~רמ~נען. 1$ראינטערעם~נטע"חעכםט"דיאיןגעזעזזיי

 ~~ר eגעזעלש~פטלעכעברענענדיסע ~פר~גע.נגעווייטיקטע 1$~זגעווען
מושלםורטט-זעעענדיקערוערט 1$חב~קעםפןצום 1$1כדיאוןבלעם.

 '•רב~קעמפןקענעןערוועטקריםיקמיט~זדערפילט.צערערבוים

עקול~ציע. eשזיימיטטרטבןשרטבערדיווt~זםשריפטן.יענעפוןמגפה

ביכער.שערלעכעדינעז 1$דערמניטאינג~נצןורעםערגט-צו 1$זער

טיכט_יקעפרן~וויםקוםעןרר1:,זם"זיאיבערשרטכןבלריזורעםער
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בינ-רריץ. 1$~בר~מבער. t1$:כל 1$גע"ה.עםינגערדר.ה"הררי :שרר.בבעו

ובדומה".לינעצקידפאדען. 51$גריק.ק, 1$שt:כ

1$ l:יןדישעדינעקומעזאיזנריםגעזעלשאפטלעכערדעופרז כ

 jאובררנהבאשטימטעראמיםנעקומעזזיאיזזעען.מיוזריקריטיק.

צע·רן 1$נערראיזעלעמענםט-דער 1$רועןשליחות.נאשטימטאיכיט

שרר.בבןצונצרהייבן 1$געשםויםןאיםם 1$ד כ:t 1$הבאור~םט.דערבוימען

זר.בןמיטבאהויפטונג.ערשםעראונדזערצוצוריקמיוקומעזקריטיק.

קןו-י!דישעשאפןנגעהויב'ן 1$צעעררנויםם 1$חגראפיע" 1$ביבלי"ירדישע

טיקער.

רנעשיכ- 1$פדירגעשיכםע. 1$פאביםלפאראןאוין!$כעראיזעס

ר 1$ימיטזאון 1866ר 1$ימיטן-ואטעםצוויימיםפארברנדןאיזטע

קריטישןאמיטשררותצופעליקעמיונעפינעז 1866ד 1$יאיז . 1867

קרי·וייפערכאמתאמיטפארכרנרןאיז 1867ר 1$ים 1$דארןאינהאלט.

ניtכרוםיש.איןד 1$גאוריםאיזם 1$\ראונעםאז!$בעראונעם.םישער

י~ריש.אין

נעקר!$-אפנעדרוקם 1$געורעןמבשר""קולאיןאיז 1866ר 1$ 'איז

 401--אלםן 3!ש • 26נום.מבשר".("קולאקםענפעלדןישראלוועגזג 1$ל

צעדער·עקםאנדער 5אגעררעזאיזג 1$51$נעקררעםפרןמחברדעו .) 404

ניטזיכעדם 1$חמחברדעוארז.-אונטערגעשריבןזיןט 1$הערברים.

גן 1$המידווידן. 5אקםענפעוועגןקריt:כיקאשרר.בכזצוכוונה ,,געה::!ט

-נ:rעדיצעדערבוימען.בר.כע 51$רוויכטיקעאט 5י 3!שכוונהנאמערקט,

אגב-ווימעדניטזיינעןורערקדם 5אקםענפעוועגזקריטיקשוררתלעכע

פאראןאיז • 40נום. • 1861"המליץ".איןבאמערקרנגעז.אררחאדיקע

.צע-רטן 1$דשרר.כבטעשה".צדקהאשד"גרי 5ארטיקצרםטיץ 1$פרםנא

בעד t1$:כל 1$נכ.א.זין.אקםענפעלדםוועגזפרםנ:$טיץ,רעדאיזדערבוים.

 . 131ז. • 1859"המגיד".איןדן 5אקםנפעריז 5בדערמ~י:זנט

דרר.כאיבערפארנעמt:כדן 5אקםענפערועכןנ 1$51$נעקרצעדעדברימם

מערניטפאראןגאנצןאיןזיינעזרt:כן 1$דמבשד". 5"קראיןטז 5שפא

ט 1$ווערק.דם 5אקםנפעקריטישעז 5נאהאנדם 1$ורשורות.עכע 5עטווי

 :זייזיינען
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מעשיותאמתעזיינעזטע~טערעאוןמ~נעז 1$רזטנע"~לע
ח~טמעזם 1$וומענטשןפוןגעשילדערטזטנעק~ר~קטעערדיאון

~סן e.ל 1$ !עםאויםגעשטעלט,~זוינ~טירלעךנ~רגעקענט,זיי
פעלערן ,,,דערקענעזאוןמוסר ~געפינעזוריבעןז~ליערעראון

מענטשן".ענלענעקל~סןנצע s~גפוז

איבע·די~לט. eשח~לבע ~פ~רנענזט~ר~גו~ף eג~נצערדעו

ליטער~טור·היםט~-אוזפישע s~גר 1$ביפוןגעמיש ~זיינעזשורותריקע
 :כ~מערקונגעןוישע

גוטאוןדינקותאגרםאגעקענטך 1$נט 1$חערם 1$וו"חוץ

לtנ 1$געווערט 1$חויליש, eאוןררסישאויןדטטש,לשוז·קרדש,

ניטח~טארןלקסקענטעניסע 1$פזטנעמיטנ~ציעזטןזטזניצלעך

זיינג.יזור~םר~נן eש~כרעועיז tזמ~נןצוב~רימטזיןגעזונט

יע-איןועוצוך 1$נלק, 1$פרעםנדערם 1$בעזצרגענגלעך,ניטיוון

זטנעאידעעגרטעדיל~נגשריזגעפ~םטח~טערצטטן,נע

א'ןגעניטש~פטזטןארןרועלטקענטניםעזטנעמעשירת.אמתע

ה~טועוצושילדערן,צויורישםט 1$ רנ:!.אריףזיטן,יודישע~לע

דיאוןמענטשנפ~רשט~נדגעזונטעראויםגעצייננטערזטןאים

ער~זגעדינט,שריפטן,ניצלינע!פעישע 1$אייר tאינעלעזנהייט

זיטענ·ארןגעשיכטלענעירדישעאריסגעצייננטע·געשריבז כ:t 1$ח

דוארן ~פ~רריבעןם 1$ווטע~טערע,ארזמ~נען 1$רשילדערנדע

ועזנגעלעגנחייטן. 1$פ~מיליען·אוןגעמיינדע·ירדישעפוןיגל eש

געדינט~לייןח~טעררין 1$ורגעקענט,גוטערט 1$חחםיריםמום

פ~רגעניגןמיטבן 1$חמענטשןגעכילדעטםטעדין. 1$פדעואין

פ~לקםדינטער".ווארער ~געורעזזאיזערשריפטן,זטנעגעלעזן
-~בביבלי~גר~פישעדימיט~ר~גר~ף e.רעםפ~רענדיקטעראון

 :·םערקונגען
טע·צור'יקלענםטעדיר 1$נזיינעזשריפטןזטנעאלע"פון

חיקריגןצראיזם 1$(וורעקרוט"יודישערערשטער"דעוזsטערע

/$בעראיז(רר~םשטערנטינל"ם 1$"דאוןג~לדענבלום)דר.ביים
פאר-צום tארויםגעקומעניטאיצטביזאומשטענדעגערויםעדודך

 ~געכליבןאיזאריםעדדעםגעדרוקט.ציג eלייאיןביידעקריפן).
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וו~;זל-רו~;זםחיבוריםפערטיגעקליינעארזגרריםעק~םטזג~נצער
ועבטזייעררר~;זלטעםפ~;זלק.רעםפ~רגעררעזניצלעךזייערטז

- e ז;iשריפטזניצלענע.דיגעזע?ש~פט ~מ~נזזיוז~;זלעםגעררעז
גענרצט".פילזייערפ!$לקרעםדערמיטרר~;זלטמעזצודררקז,

אריף e ז;iצעדערבריםגיט~?טז eשח~לבארזצווייאיבעריקעדי
e פגעשעפטז.בילדרנג,(ירגנט,בי~;זגר~פיע~קםענפעלדםורעגזרטים~-

רעדבית ~געררעזאיזחריז~קםענפעלדם~זרעם,ררעגזמיליע-?עבז.
פ~רגעפעליקייטזארזצדקה~רריםגעג~נגעזאיזד!-$רטפרז"ארזלחכמים,

זיז,דדר.ב~קםענפעלדסררעגזרטים eקומעזנ~;זנרעם?ר.בדנדע").פילע
מ~?ער.רעם-יכויר(חיאריםל~נדאיזשטודירזגעשיקטח~;זטערור~;זם

זשררנ~ליםטרעם-י~ק~;זבר~;זפעם!$ר, eמעדיציז-רעם-~לנםנרר
~קםענ-ערב~שרר.בבטסוףכר.בםשריפטז).~;זליטישע eפרזמחברארז

~ריז. eאיזקיבועודיבט?עבזזטזפרזי~;זרצוריי.?עצטעפע?דם
דעומיטשייכרתאיזד~טעצווייטע ~דערמ~;זנטפריערח~;זבזמיו

יענעםאיז . 1867י~;זרד~;זם-קריטיק,יןדישערפרזפ~;זר.געשינטע
~קםענפע?דסאיבער~נ~ליזקריטישער?ערנערםי.י.~דרים tאיי~;זר

פ~ך-ניט~פילועםט~;זרמעזקריטיק.אמתעשריזאיז:ד~;זםווערק.
לער--זיופ~רשטייטעםר~רוז. eערשטעצעדערברימםמיטגלטנז
 tאיי~;זרזער 60-דיפזזגר.בםטמיטזדררנגענרמעזאיזקריטיקנערם

דערקלע- .זי?~נ~פ~ר~ז,ד~;זרטזזיינעזז~נז~ברעועצררישזררםל~נד.
ז~;זלמעזאריבהנחות.עסטעטישע~פילוארזאידעעב~ררטזז,דונג.
קומטנ~:י,זך.קרר~ליטעטדעונ~;זך~קםענפעלרקריטיקזטזררעגזטז eמש

לי-יד:דישערדעואיזקריטיקערערשטערדעווויבכרוחדילערנערז
געשריבזררערק~קסענפע?דסאיבער~נ~ליזז!כזח~;זטערטער~טרר.

"קולאיזאטנגעפירטח~;זטצעדערבריםאיידערפריערי~;זרצרויימיט
-~ב~.רעםח~;זט?ערנעראמת,נ~;זטיצז''·"ביבלי~;זגר~פישעדימבשר"

נע-זטז~;זנגעשריבזה~;זטצעדערבריםווינ~;זכדעםי~;זר ~געשריבזליז
צרגעררעזאיזבררנהצעדערברימס~;זבער~קסענפע?דז.איבערל!י,זג $tקר

מיטפ~רגלטךאיז-רעםחרץקריטיק.ניטארזנעקר~;ז?~;זג ~שרטבז
צע-איו"קריטיק"שוררתעט?ענעדימעןקען- "זיל~נז.11"לערנערם
איזד~;זך~;זנחייב.אמתז~זפ~רפ~ררעכענעזניטנעקר~;זל~;זגדערברימם

•, t 

... 
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~;זנחיינרעםווייז" 5 ~נ~"עדנעדם 5~;זננעםעןקענעזמידציפד~גע. ~

איזאוןדיש 1יאיזגעשדיבזניטאיזעםמחמתקדיטיק,דישעד 1יפרז

דוםיש.איזג~;זדtזדרים

העבדעישאיזיז 5אנארעםגעשדיבזעדנעד 5י.י.ה~;זטלכתחילה

איזקדיטיקד~;זזיקעדילעדנעדה~;זטגעשדיבז"המליץ''.איזבדירואווי

"המ-פרןדעואקט~;זררעדצעדעדבוים. . 1867ירליטז 20רעםנעדם~;זז.

געקרקטניטרווקן,גערר~;זלטניטהאנדלרנג e ז;~ר~;זזיקעדיה~;זטיץ", 5

אקםענפעלדז.פ~דדדךאדץ 5~זריפיגעהאט ט::~העדרר!$םרעם,אריף

ועד-דיגעקד~::גזארזדוםישאדיףאיבעגעזעצט iליי 8/לעדנעדעםה~;זט

איזד!$ם(ררי 1867 דעב::~טק::~טז 20רעםצענזרד.דעו jפרלריבעניש

.איזגופאבד!$שדדדיארזבד~;זשדד).געדדדקטעדרעדאיז ! i~נגערדי

שעד-אדיפז 5 כ:tיכ:tלאנגז ~מיט 1868י~דאיז-דדםישאיז-~דדים

 :בלאט
-HeMe1t ס-cK ג"!: Ha eBpe 11סe.u:aBH וsHxc שBlIB וסs11qecKifi pa36op·b (n זKpn 

. 6ll.\e סBo מHX וseJib.U:a) 11 Hanpr1BJieHi זfi He COt{!!HeHiit l'J. AKce11 סapr {!) סM סK 

ריב-זייעדורענןארז.וועדקאקםענפעלדםי.רועגזאנאליזקך•טישעד(א

 jד:יש-די..!טש 1יאריפזאדויםצודיקלאנגנישטזי..!נעזרר~םבכלל.טונג

זשאדג!$ז).
קריטי-י!דישעדעדשטעדרעדצעדערבויםאפשראיזהיםט!$דיש

בליקומטנ~ך.קוואליטעטרעדנ~ךטז eמשז!$למעז~בעדאריבiיעד.

וועגןדנג 5האנר e ~עדשטעזטזה~טעדהגםלעדנעדן.בנדדהדיספק

 1אדדיםגעגענעםארזהענדע!שאיזגעשדיבזליטעדאטדדדישעד 1ירעד

רא-די-דטים eצורייד~זיקעדיזטז.נישטז~לזאךדירדידדםיש.א•ן

י!דישעדרעדפרזפ~;זדגעשינטערעדצדגעהעדז- 1867ארז 1866טעם

קדיטיק.

כןיטיקיכערנערםפרןיסרורעו

@ג
דימיטי- eאטרעד.דאקטישעד eאגעררעזאיזצעדעדנדים~לנםנדד

אייגענעזטנענטגעזעזנישטעד ט::~הסתירותםךקייזראקt:כיקעד. eורעד

גע-ה~טחשדנים.גדדיםעדיפרזנישטעמיצעד.אדיבמשכילים.בנ•-ךןן

איזמיינרנגעז.~נגענרםענעדיקעגן!$רעדאיםקעגזשטעלזזיורראגט
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 1או.נים. sעזות-tזז-שוט s-כ:1םז;1ר sאריגןצערערברימם Iאי tגעוזעער
ןןייניק-ווt;זםאיםחt;זטרt;זםז!.כן.סותרלייז S!זיןפלעגטערררt;זםרt;זם.

בוצןברענגעז :וועלטיקt:כ S!באיםחt;זטמחשבהאייזכלזיזאינטערעםירט.
ךר•רט. S!געבישםאיםחt;זטרt;זם-וועזווt;זם.זוי. S!ייינרירער.ז!.כנע
ערחt;זטרעריבערנרלט. S!נעהערהt;זטזוי S!-פt;זדערט.מt;זמענטדעו

 ISמים tגעשריבהt;זטערווירקערt:כ. S!פונקט eשר!.כנןגעקענטה!.כנט
הt;זטערווt;זםדt;זם.ל! 1Sפ 1Sב-מt;זרנזאויףאוןפרזער.צ!.כטקורצער
שנעלזייערזיןט lפעזקי·יירמt;זגט S!פהt;זטעררטיידיקט. S!פנענטז

נ!.כעםיעדן !נS E!דערשנממשפלעגמערגעשעענישז.נ!.כעאיזt;זרי·גונטירז
איזלץ S!רt;זםt;זנערליםט, S!זשורנ IS iפוחוש ISערהt;זטט 1Sגעהארזרוינטל.
ער 60-דיאיזבפרטלעבז.יזהאיז!.'פרt;זצעםזטיפערעדיאויבנאויף.געוועז

נ!.כעדיגעזעזנישt:כהt;זטער . 1נע 1Sרשט 1Sפנישמערהt;זטדt;זם-יt;זרז
ארים-געזרכt:כהt;זבןווt;זםפt;זדעררנגען.ארזשטרעמרנגעזפטלעכע S!געזעלש

לעבז.יזרישזאינעםשינריים·יינעז 1Sרשט 1Sפבישםאויןחt;זטעררווק.
אינמעליגענץ.ם S!קלנ!.כער IS tאויםפררעמעאיןלטן 1Sגעהזיןהt;זטעםוו~
אריםפררעמעןגעזt;זלמהt;זבןר~;זצעםז eאינערלעכעבישם-רקערט 1Sפ

פרןקרמעזבלריזקענעזבחמרתארןישועותדינt;זרלעבז.ידדישערt;זם
צוך S!זאייזבלריזבל!.כבt:כאונחר 1Sפלייז. S!אוכרזפרז :ל S!קור iאיי
מיו t!Sוו!.כזז.מרזןמיד : 1רענםפער 1Sפלץ S!רועםן S!זt;זט-דיארז iטt;ז
t:כt;זמעדאוןנעד". 1Sארנםעדםדוםישעטד!.כעארז"ניצלעכעז!ב! iוויל
רענו-ועדמצדt;זנעדקענרנגמינדםםעדיעדגעץ-רר~געקר~;זגזידו ISהt;זט

דענידונגד.ילרינם S!בt;זם :רו!.כז S!בא!.כזערנעד t!Sגעררעןדt;זםאיזדונג.
לע S!םt;זצילנעמיינע S!צרקרמעןנעד". S!אונטערם lטד!.כע"נרצלעכן.יערז
געשעעניש,דאיינצלt:כעד 1Sפ ISפרןסמך tאריפ tאריםפיד!פt;זליטישעארז

- S!כנעררעןאיזדt;זם-ידון.איינצלנעם llSמיםדלt;זפן S!פזיואיזררt;זם
"קולדן S!פנt;זדבישםצעדעדברימעז.ד 1Sפנt;זדבישםקטעדיםטישע S!ד

צ!.כם.יענער tאי tמענטשסך ISד S!פנt;זדמבשר",

יזדישע n ( "כ:tכ.!צ f כ.! fאוןמבשן""קןלדעד nנדלרננ S! חפ'.!ז;f tז!.כאיז
יי'דרים. S!צינבערנברעננם .) 00-89ז"ז • 1913 . 2נרם'ררילנע.ורעלם".

איינ-זעלכע S!בנרגעיt;זדזעד 60-דיאיזגעררעזז!.כנעזמשכיליםדיזרר S!נ
"מזל"י!דישעררעד~ז-צינבערנשרטכם-אמונה"די . fל S!פצלנע

ן'
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מינדםטעדי~זגורים,~זרינעררעזאיזררערז","דעוהיינטנ~לדררעט

התלהבותגוריםמיט lל 1$זמשכיליםארנדזעועגענרג,געררעזאיזקלייניקייט

דע-דים 1$ררד\ 1$גנגוריםעדיררעגןישראלתפוצותנבלריקז eצעבלטן

יזרז".ו s~פט~זצרנרעהtכ 1$הטרט,גיררנג

שמחהגוריםמיטמנשר""קולדעומעלדעטציננערג,שרטכם ,ט$/"

אוכרזמיטעונםטקע s~טמיינטועגיוזנג"ארנדזער :נומעד/$נחייבאין

דעופרן"ק~נויו~ט l1$1לעזזינזעף 1$י ~איינעועפעםכבז,נאשרידון".

מל~דשיגעזזעזאיצטניזאיזארניזזעוםיטעט,םקזרער 1$מקייזעולענעו

א•זאיצטו. 1$ט 1Sגרנעוננער 1$נעוםגטםוזטשעני 1$!פניך 1$ם 1$זזניק 1$טשינ

טשיןאין lו 1$גערזשטעטיקט s~נאיזארזררניק 1$טשינםט~ושישריוער

איז כt$/ .) 12נרמ' , 1866מנשר"("קולו" s~םעקועטלעזשםקי 1$ק(ר~נג)

מעדמיוזעעזטעגלע s~ "ז isמודיע,ארזמכריזמנשר""קולדעוררידעו

שטייט s~נרר'!כז s~ננ'!כערדעוארז ..."רר s~א " tרז'!כז s~ננ'!כעקרינוארז

 1 ~ר s~פ/'$נעוקענטמעןtכ 1$השטיינפינקעלםרחו 1Sעם eערזt,זםועוין,

 ~קרמען s~נtכ 1$הזר'!כנליזדישע ISעם eע .) 31נרמ' ,כ:tו 1$(רעוננ•וגעו _

קויםטלעך ~לענזם 1$רגעו~טעררעטהt,זטזים 1$ררך, s~רעופמעד~ל

ר\t,זםנדענט, 1$רעם!פ 1$קדעוגעטורנקען.זיוtכ 1$היענענעתמיידל,

 :מערקז s~נצווערביינייטיקפ~רה~לטידיעה,זיקע 1$·רדינרענגט

אין tגערזיילטטם 1$גפרזזרעטזיכבזך, ~ \ב!'זררעטנכלליזח"פ~ר

איזהtזוץיזדישtזררt,זםזרייםט,עד~זציינן, ~בז t:1הנד s5~אזנדזער

נtזציע"tזנדער !~פרןר t5זפיררעגןמענטשנם ~פרן 11$טצואימשטtזנו

 .) 36נרמ' , 1867מנשר" 5("קן

נtז"/$נערז'!כנעז-צינבערגאריםפיוט-פכרטיםע 1יל tדt,ז"די

גtזנ-וערפז_זרוויגופא,מנשר""קולרעםפtזוtזזזינישטך~קt:כעויםטיש

~וזיםגערריזזנן t:1חקלייניקייטיערערניכעלרת eהתענע 5ענעפכt,זנע.::ער

דעו~פילוו 1$נצי-בט,יענערפרזנלעטעוהעבועזשעדינלריזנישט

 "."ז t:1"םי!פעזשער 1$אייומעד

עדלערנעו.י.י.געהערטאריפגעקלעוטעשיבט~כרעו~זו 1$גצר

צע·.דעווויהענער!פ 1$קtזמיטגעשטtזנעזזטנעזלגחהחבריםזי-בנעארז

ו 1$ננישטםיםטעמtזטישעראיזעדמשכילים.נירגעולענעדעונרים-מיז

אריףבליקאייגענעםtזז כ:t 1$העדשוי-בבז. tזט tאיאריוו 1$נרריסזאיז
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קריטיקזטןבז5:גרינדזנג,רעטישע 1$טע :5זtב 1$חז5:ני-מז5:מיןזר.כןזזעלט.רעד
{ t געזעלשז5:פטלעכעאזיףבליקזטןמיטחסכםאיןאיזאזיסגעחז5:לטן.יז

שרר.כ-פליגלגרעסיזזן 1$!'פרצרםגעחערטערצעסן. 1$!'פרו•טערז5:רישע jאו

איםדערניסט. 1$מ :5זעראיזצר.כטיענערפז5:רדן. 1$יער 60-דיאיןבער

א•זערכע. 1$ע!'פ ן".!זפרןדערגרייכזנגען 1דפרעמדנישטלחלוטין iז!."נע
נן, 1$זז5:פילוקעןמע-גיש, 1$לז5:זזי!'פונקטאוןהנחרת,ז!."נעאיזגיש 1$ל

טעמע :5ז'פז5:נז5:נדערוזיקלטערוזעזער.איזגיש. k1$5.זרכיטעקט~י,זניש-
אויםפירן.דימז5:כטאזן

יד.דיש,אזיףשר!."בער.פונעםעובדאידעוקריטיק,אויףבליק !".!!

פזןל~י,זגישז5:רזיסמtב 1$שtברז5:לץ D1$ד-טעז5:טערי:דישןאזןר 1$לקל 1$פ
איןר 1$ננישטנער 1$!'פי :5זאגב,איז'ערלעבן.י:דישזועגןונ~גריפזז!."נע
ק~מףאיןאזיןידדישיזםר. 1$קל 5פ~י,זידדישזאיזאוירר 1$נקריטיק,וער

טע~טער.י:רישזבעםערז :5זפז5:ר

-ז5:קםענפעלדןזועגן-~י,ז!'פחז5:נדלונגקריטישערערשטער !י'.!זאיז
דע-לטיקן 1$דעמוזעגזבז5:מערקונגעזאינטערעםז5:נטעעטלעכעמיוגעפינעז

 ז:5ז" .ז".!זו:5זב :5זזזיגערינטאיםח~י,זבןרזערקדם 5ז5:קםענפעמ1י;זקר~טיזם.
מענטש-ג~נצערדעומיטצזזז5:מעזרזים 1$פש!'פ~נטפ~לקידדישער1י;זם

י~י,זר-טן 19פונעםג!."סטאיזעםזיוב~זזעגטאופניםז5:לעאיזאוןחייט

איבערצוזעצןיגז iב~וזאיםח~י,זטער.שר!."בטז5:גב.ד~י,זם.אוןחזנדערט".

l!."t "לייענער.רוםישזפ~רזרוםישאיז"ז.ז.נ~ליז
 :ב~גרינדונג :5ז!~ערח1י;זטהנחה !י'.!זפ~ראון

דערמיט,ב~זזנדערםאויםזיןצייכנטרחונדערט 1$יטער 19-"דעו

די!'פlי;ז!'פזל~ריזירז1י;זנגעחויבןמעןח~-,זט1י;זנקום !".!!מיטוו~ס
~לגעמיי-מער ~~י,זננעמעזז1י;זלאויפקלערונגדי~ז~זרירויםנש~פטן.

זזיסנש~פטזזעז ט".!צביטערעיענע~זועקשזיןס'איזכ~ך~קטער.נעם

ארניזזערסיטעטזדיפרזרזענטדיפרז~דריםנישטו 1$נז!."נעזקרנסטארז

צזגענגלעךגעוועזז!."נעזזייורעןאזןלערז-~נשט~לטן.~ברעועארז
ליקער 1$פילצדעובעתמענטשן,ל 1$צאומב~ד!."טנדיקערס~מערעדבלו•ז

(דיזיארןפרעמד.געבליבזבילדזנגנייטיקעדיאיזמזcזסע~רעז.בעו
שזיזז!."נעזמיויעם-הארצות.לעכסטער 1שרעלאיןגעשימלטט 1$חמ~סע)
אופןבשרםקענעזמידוו~י,זסאיבערצ!."גרנגעז.~זעלכעצוגעקומעןאיצט
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ליטעראטררזיטןרר~ספ~;זלק,אאיןיזאציע 5ציררי~נערקענעןכישtכ

רר~;זםשרטנער.נארר~סטעעטלעכעפרןםרסטעדררערקמיt:כנאצירטאיז

ע- 5עגעקינצלטעשאפןצראריףאנטן 5טאזייערעע 5אן eאריםשעעגן 5פ

~;זדעד.ד 5שלאנטפעאריפןגעפאלענעח. 5העפרןטריטרעםררעגןגיעס

תקיפיםדיפרןלענן$1דספארזיםןן 5ז~;זרר~;זסרtי$םאנען.פארפאסןצראריף

גע-ז~;זזיקעדימיטג~;זרנישטאיצטצירז 5שט~;זמיוררעלט.ארנדזעראין

ררעגזגעחאטניטרנג 5רשטע $'1פקיין כ:t $'1חערלםשרטער eעזורר~;זםערנטע. 5

גע-מ'ח~;זטרר~;זםדאו. eשאאיןנעשרינןה~;זנזס $'1ררארזארנעטז.זייערע

אזרעם,ררעגזזיוקימערזניטארזצענרעכז.ציינערדירעםאריףקענט

אזארזערנטע. 5נריעדדגעזייערעריז 5נעו 5צרגענגאיזמליצההריבעזייער

נאדריערטיפןמיטאנד. 5אומנאקאנט_אזזינלטנט.טיילגרעםטזפארן

מאםעעכע 5ארמגליקדיררעזעבר.טרריעריקן~;זט~;ז-דעםאיצטמידרער~;זמנעז

פרזיטן 5געזיה~;זטפיזישדערנידעריקט.מ~;זראלישארןפיזישגעררעןאיז

ארזיינ-אייגנטרם). 5 (פאנשטשינעדעומחמתט-אריםט~;זקראטן, 5געדי

מיטאריםט~;זקראטז. 5-שנגעררפענעאזרידיגעלערנטע,יענעפרזיש 5~;זמרא

גע-נז $'1חנגידיםדירריפארריםנקייטקראטישער $'1אריסטניקער 5זערעו

גרנג. uאינערצדעומיטריער. eאפרזבט 5ערםאריףגעקרקטעו 5רויינ

 כ:t $'1חעראזארזזייינ 5צרריז 5ננאשאפזאיםח~;זטג~;זטאז

צר-איזלל/'$םגרטן.אלעםרעםפרזזיטזצרנחנהועבטקייןנישטטאקע

זיוערנטע 5געדיאזריאריוה~;זנז-מענטשז.אנדערעע 5אגענגלעו

קן: $'51פאריפזאזטראכטנדיק,ט.םייגפ~;זלקסצרם 55ננבאצריגז

 $'51זעםאזבורנה.עדומיטריז 5נארמקרקןזיומעזדארףעכז 5ישז 5ט~;זרא

טע 5געקינצפרןף 5הידעומיטטאלאנט~;זעטישער eדעוררערזםעטיק

רשן $'1אריםפנעמען $'51אמזיופלעגטזייפרזאיינעור 5אפיאריבפראזן.

ה~;זטר~;זמאנעז.זטנעאיזדערז 5שיזייארןפ~;זלק,פרזזיטןארז.מנהגיםדי

פרזעכטע 5שם $'1דארזנוטע$1רםזז uארריםררכדינישטגעט~;זזד~;זםער

tי $'1דכדיבררנה.רעדמיטנ~י;:ראמת.צרםורעבאויפזפירזאיםארזק, 5פ~

ריזנע eקאדיפארגעניגןברענגעזז~;זלבאשוטברנגעןזיקע $'1דדיייענעז 5

נגידים".

אריםטt;זקרא-גי.כםטיקערt;זט-דער"מחמת :אריםפירטערנער 5ארז

צוורערקט 5צרגעשטער $'1ננישטחt;זבזסנ~בן,גי.כםטיקע יר-!;יtט$'/טיע,

G2 



 \(.( 1 ן(.(ל

נז 1$הזייר 1$נגבירים,דיפרזגעפיל-לעבזסענסועלעס 1$ד 1פריד.יק 18 :
פיזישבז 1$היענענגעהויבז. 1$בז 1$חגביריםדימ 1$ווס. 1$דדערג~נצט

טרינקעןזיןסן 18מ.דיזז 1$געלבז 1$הבז 1$םנדיאוןסן, 18מדיפט 18רשקל 18פ
 " ...עם-הארצותשרעקלעכסטער.~דעואין
וריב-כט 18נעבררט eרעםאיזט 1$חרהרנדערט 1$יטע 19-ס 1$ד!$נער .

·דערשטנונ-~ברעועאוידוויויערים. eדיפ~רפרטחייטדישינויים.טיקע

סימניםגעזעזלערנער י,t 1$הרעם tאי-רחונדערט. 1$יטן 19-א'נעם tגע
ב~וויזזשויזט 1$"הס 1$דרררעמעני").("דרך"צטס-גטסט"נטעם ~פרז
אינסעלעקטרעלןלקס 1$פרעםגרסן"צרםאיבערצר~נדערשזדטtננדיק 18נ

נד. 18צרשט

tב 1$"ה-לערנערשרטבט-רהרנדערם" 1$יסז 19-פרזגטםס",ךער
זיקע 1$דדיפרזקר~טיזם 1$~ריססליםער~רישזרעםצעשםערסאינג~נצז

נן 1$הגעלערנםעאונדזערעארזשרטבער.רנער-ררענדיקע 1$לאויף~לםע.
 1$-משרםקייזניםפעלזלק 1$פרעם~זאיבערצטגט,םרף-כלם-ו1::ןזין

 ."ז eרינצי eר~לישע

 1גריפ 18בסיסםעםג~נצער ~פרזזיןנעמטלקישקיים 1$פלערנערס
עד-צופירטבטסטט-דער 1$רהרנדערם. 1$יטז 19-פרזגטםםרעםזועגז

לס 1$פרעם ז~"איבערצטגונג.וערצואויןפירטערםישקייט. 18מ~י,;קר
 ." 1eרינצי eר~לישע 1$משוםקייזניםפעלן

לער-מיםזטזמסכיםמעזקעןוועלט-ליםער~טררדעושטןם 1$וו
נע·בז 1$הס $'1ווקר~טן", 1$~ריסט"ליטער~רישעטייליענעםמכוחבעוז
אריף!$בערקומטעס1י,זרדענונג.ד~לער 1$פע:דעובמשךליםער~םררש~פז

ערדמיטשיינותאיזגעמיינם.לערנערעסט 1$הרועמעז-פר~גע ~
-~ב.די ~געמיינטאוכרזאריוסע 18טערט 1$ה ~י!דזנטליטער~טרר
רהונדערט 1$יטז 19-פרזגטסט"דעו :רע 1$קל 18 $1'11איזשרfידיקרנג

 1$-דדיפרזקר~טיזם $'1~ריסטליםער~רישזרעםצעשםערםנצז 18אינגtנ 1$ה
 "· ..שרטנעררבער-רוענ·דיקע 1$5אריףלטע. 8/זיקע

געמיינtכאריוח!י$tנער~זמיו.זעעזהקדמהזטזאיןווטטער~ניםל
-·אקעןמעןזרי 8/וויררטזן 18בזיןערב~מיטפר!ערגעלערנטע.י!דישע

ס $'1"ד :אטנפל~כצןאידאיוזחרףמעוועלט.ב~נצעדיבער~נדערשן
רן-רעםערב~קעכםנ!י$כדעםדערחויבעכע".ד!י$סאוןגוםעם :;tדשייגע.
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זטנעןלל!;!םשרטבער.יזדישעtכישע 18דעמ!;!קריענעמיטלייענערסישז

.פשוטעררעדאדיףביגעופז 18שזיי"צטט-גטםט".מיטזדררכגעדרונגעז

אינ-דיגעווידמעטאויםשליםלעןזטנעןלל!;!םבינעך,ן, 18נגשפר 18ארםג

א•ן ם!;!ד 1רלל!;!ם 18פאריודערקלערטלערנער .קל!;!פפשוטןפזןtכערעםז

צלליידימחמת-פעלקערנדערע 18בטיייייינטיקער ן!;!ניזרזבט

זוינם 18איזרו!;!םאייודערקלערטעריזדיש.אוןחעברעזש :ר~נז eש

איינציקעירעדאיזערשליחות.זטזאוןמעלותגרויםעזטנעיזדיש,

"קלוגע. ם!;!ד-פ!;!לקצוםצוקומעןקעןאיםנק 18.ד 18לל!;!םאינםטרומענט,

לל!;!רט.נןצלעכע"

 ט!;!ח"-לערנערשרטכם-~לעםרעםאויףגעקוקטנישט"און

שרטכןצו~נטשל!;!םזנישטאיצטביזזיןגעלערנטעריז.דישערקייז

ערז~נלעך".ארזנוצלעןזטזז!$לווtי;זםעפעם lזשארג!;!!;!ט-דעםאדיף

פרןגעלערנטעיזדישעדיבטשטזsמט ם!;!דצי-נענדינישטיייים

פ!;!ראורטיילןזייערעפזז!;!דעו~ריםtכ!;!קד~טיזם""ליטער~רישזזייער

גופא.שפראךדעוקעגז

-!;!טםיר~"ליטער~רישזרעםלערנעררבינדט s~פ .!;!דזעעזמידייי

באזוב-רעםאדיףגעקוקטנישטשרטבער.ידדישעמיטאויןtכיזם" 18קר

שט~נ.ך-אוניווערם~לן 118פרזלערנערב~טראכטכאראקטער,יזרישזרעדן

זטנעזלל!;!םבאדינגונגעז.חיםט!;!רישעדיחזליטער~טור.דיחן.פןנקט,

געוועל-ליטעראטוריזדישערדעואיןשאפונגען.ליטער~רישע·דיגורם

ייי"צטט-גטםט"זעלביקערדעותנאים.רישע 1$חיםטזעלביקעדיטיקן

פ~ך-אומזיםטנישטארןליטעראטרר.פעזשער 1$איירג~נצעררעדאיז

לק 1$פיזדישע ם!;!ד" :לייענעררוםישזזטןהקדמהרע.ואיזערזיכערט

~לעאיזארזמענטשחייטג~נצעררעדמיטצוגלטןפ!;!רויםש.פ~נט

"דירחונדערט"; 1$יטן 19-פרזגטםטאיזללעגרעםעםגייטפרטים

נעמעזזיי ;.פר!;!גדעםפזזג~נגרעםאיזפ 1$נישטאויןשטייעזיזרז

נוצלענעווערזצוזיןזייב~מזעזמ~םז.דיבילדזצומיטלעזאלע !!;!

געזעלש~פט".מענטשלעבעררעדפזןבירגער

 :tדע-גופאעםיי,רעדאיזאויןר 1$נהקרמה,רעדאיז ר!;!ננישט

-!;!טםיר~"ליטער~רישזמכוחנ!;!טעדיזיןחערט-tזקםענפעלר-~נ~ליז

מtזטערטעםאזריייילערנעררערציילט!'$נחייבאיוגלטןקר~tכיזם".
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 :rש;ירעו ;פ;יכטיערזינישטטרעזשרר.בבעויןרישעדי :ז~ךאייזאים
שליחות.זר.בןאריםנישטפירט

שרר.בבעו,ארנדזערעטיילגרעסטזרעם.רערמ~;זנטאריוזיןה~;זנ"אין

פרןלעבזד~;זספ~רבעסערןצרפליכטהייליקעד~;זסליגטעםורעמעזאדיף

זיי~זמיינענריק,רנישט, 1$גזייטועןט~;זזtן:נער ...פ~;זלקאייגענעם

ליטע-שע 1העברע·דיפ~רגרעםערזזייוו~;זסרעם,מיט!ייערם~;זפפטרז

צענדליק, ~מיט~;זדערווערקגעקינצלטענרצל~;זזע.אייגענעמיטרtזטרר

רוערטער".אריסלענדישעכדערע 15

ארןמענטשז.רז!דיקtזל-געשטימטז 1$פרזטענה ~גערועזאיזדז$ס

צורעכענעןמעזןף 15ךלעדנערזז 15מיו.דרינגעזטענה·ד~;זזיקערדעופוז

בדיורזר.בן~;זבערלייענטמעזררעזצר..בט.זר.בזפרזירגנטר~דיק~לער.דעוצו

כשלימדתגעדררקטק~;זרונערז.אזריאנוחםקריטיקערשז 1העברעצום

עקסטרעמען.צוםגעהערטלערנעדז 15קל~;זך,ורערטפרחים","צרורזר.בז~:יז

 • jק~;זורנערשרר..בבטלערנערי~;זרן.ער 60-דיאיזירגנטלער 15ךיק 15ןפליגל

ס 1$"ווורעדטער.~רריסגעז~;זגטע~;זפזדיפוזנחת-רוחגוריםגעה~טה~;זטער

שרטבערשער 1העברעאייזקייזז~;זגזצוגערר~גטנישטט 1$הך uאניז

גער 15לאין~זגלויבן.געקענטנישט ט!;!הלעדנער ."ט uצער iאונ.רפרז

מענטש, ~ ך!;!נזיןגעפינט t ר!;!יעד 60-דיאיזבער uשרשע 1העברעפוז

ליטער~-העברעןשעררעדקעגזאמת!~זעלכעגן 1$~רויסצרזרו~גטרר!;!ס

לטיקע 1$דעמדילערנעררtזקטעריזירט 15כ~זרירו'ארזט. uציענערפוזטוו

שטייעןליטער~טזאונדזערע~לע "°'בט uשרער ~ליטעד~טזשע 1העברע

 ...!פרינציeפזפ~רשימלטע~לטעפוזפ~;זזרעדארנטער
("דיירהמתים"אל"דרושניבלזר..בזצרהקדמהקליינעררעדא·ז

 .ןל~פנ!;!טל!;!בערם 1$גקעגןק!;!רונערןערפ~רטיידיקטטויטע"). ,,צר

ורעדש~רפערעמיטך 1$נליטער~טזהעברע!שעדיורעגזרט $tדערועוט

עפענען"צואיזצילזר..בז :עררזיכערט 15פהקדמהד~;זזיקערדעואיזtנער.

העברעדשע·.דינען uזעםורעוזיי,זז uאויפווברידער".נע uזפוזאויגזדי

• t;, צעשטערער(זייערעיצאו"מחםומחריביהם"מהרסיהם~ז- רעב!'.."ר

הקדמהדעואיזווענדונגדיאוןגופא).זייפרןמעז 15שטחררבז-מ~כערארז

געציילטע".השובעדי"צוגעהערtנ
ער- 1פרג~נצז ~קעגןגעציילםע""חשרבע 1$1שtנייעזזעעזמיוווי
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"געציילטע".ט-די 1$צררישזזיןגעפינטלערנערארןליטער~טז.דרודיiכז

רבער- 1$לאויףלטע. i8".דיאריףחד e i8רפן 1$נגערר 1$בשעתם iב 1$חזיי

חררבז-ארן",צעשטערערז 1$איצטזיירופטערם 1$ררשרטבער",ררטע i8נ

מ~נער".

ג~נצעדדעומיטאיינםגעררעןאיזקריטיקלערנערםפרזיסרודעו

עדט 1$הזייצרם 1$לל o"יןנגע",דיק~לע i8עקםטרעם-רדיבטאטנשטעלרנג

גלטןגעררירקטנישט כ:i 1$חאטנשטעלרנגזיקע 1$דדיאריו/$בערגעחערט.

ירנגע"."דיצרצורענענעזקעזמעזם 1$ררשרטנער.לע i8אריף

"ירנגע"דיאוןסיכותיטיש-עק~נ~מישע 5'פ~

יענעםרגעשטעלט 1$פזיןמיטנן 1$הי~רזער 60-דיאין"ירנגע"די

- i8ליטערי!.דישערעדואריףבליקנטעם ~מיטגעקרמעזאיזם 1$ררדרו,

יזדישןאיזב~גריפזנטענצט i8רפל i8פאריו כ:i 1$הדרונטעו/$ט-וערטרד.

לעבז.
איזרן 1$יער 60דיאיזדעוניםטז 1$משיבטנצער i8נזיקעו 1$דדעו

געברנדןארזט eנעקניסיברת,רישע 1$היםטדרטפרזרעל-ירצא e i8נעורעז

קרלטרר-מישע, 1$נ 1$ליטיש-עiכ 1$ נ:!. :געררעזזטנעזסיברתדיזין.צררישז

דעו-קטער i8ר i8נזייערנער-אינטעלעקטרעלע. 1$לרצי 1$רעררארזצי~לע 1$ס

שינויים,דיאריורזי"ירנגע".דינעררעןזטנעןעםזרעואזין,קלערט

לעבז.יזדישזאינqעגן 1$~רטנגעטרבז 1$הזיים 1$רר

טישער 1$eדעםדעוגעפירטט 1$ה ) 1856-1854 (מלחמהקרימערדי

ט 1$המלחמהזיקער 1$דדעו"'איזערשטער.דעול~י 1$ניקצ~רררםישער

םים-ג~נצע.די·אריור 1$נפל~ט.ארן~דמייררםישעדיגעליטזכ~רנישט

ניק~-ה~טלה eמקרימעורעדאיזiכציע. i8רעלייז-הערשנדיקע i8דיטעם,

ארנטעריעדערר~רזמעשים-תעתועים.זטנער i8פלט 1$ב~צניטעוי i8ל

ג~נצעו i8צרדריטעו. ~צרצררייטען, ~צרגעפירטט 1$הזטנעדריקרנג

- iהעזטזגעררעזאיזעםטישער ii8כר 1$אריטם 1$רררעםיעם. eרע·סיםטעם

אינ-דעואיזנז i8אריפררגענרמעזבז 1$המרידה-געפילזמערלץ i8ש~פט,

רעםגעמ~נטערדיקער eפררנט 1$הלה eמדעק~בריםטישעדיטעליגענץ.

נעד~נקעןנערע 1$רערר~לרציפ~רמרראניק~ל~יםדז. 1$בנערז 1$לרצי 1$רעלר
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iאיטנצרפירןגעצרר~נגעןאיםט 1$ :וis ארים-פריטעןבנרגעצענזרראיטזערנען

-$\גר 1$מורא.זעלנעררעדפרןגעטרינןנילדרנג.ארןפרעםעדעור.ווק,

אריפ-רעםארנטערודיקטערגעהיים-!פ!$ליציי.פ\$רצרריטגטע ~ערניזיוט

ערנםטיטרציע. 1$קאיו!פ 1$שוsפו:כ .) 1831-1830 (ז 5פריאיןשטtזנד

ארב-איןאריפשט~נדאזארנטערדריקזעםטריטוהעלפןמיליטער·שיקט

נאשיצןאריםריידנטערן 1אטערקייקעגןמלחמה S!פארפירטערגאון.

זינעןאיןמערערט 1$חאמתזדעואיןארנטערטאנער.קריםטלעכעד.י

ליטיק 1$!פזיטןנאלקאנען.דיאיןאיטנפלרםררםלאנדםפארשפרייטןגעחאט

'ד 1$יפרןגעזעץ·רעםאיזאריםגעדריקטזיוט 1$חגע s~ירדן-פרדילייזזצר

' 1827 • Dl$1 זזארמעם,דיאיןירגנטי!דישע.דידערצרעןצרגעמיינטט 1$חtק

ניםטן- 1$קאנט(דיצררעקזיקן 1$דרעםפארקיבועוי!דישעוריכזארז

 ,,איזנלריזינען iררצרי!דןדערלרינו:כנן 1$הם 1$ררגעזעצן.דיגזירה).

 1$-פגאנצערזיטןמיטהסכםאיזגעררעזזיטנעזתחרם-חמרשנ.פרן:גרענעצז

נאמיסזיןערט 1$הזיטנער 1$יצעזלעצטעדיאיזאריבירדן.בנרגעיטיק 5

א·זירון.צררישזנילדרנגררעלטלעכעפארשפרייטזצרמיטלעןt;זנצרנעמעז

עיידררעט-איטנגעזעןערט 1$ח-גזירותמיטםיכח. $\ועוביטגעררעז

ירדי~~זשטארקןאינעררייניקןרעםמחמתפראגע.ירדישעדילייזזנישט

\רידעושטאנד.

 tאי'נארריזזר 1$קל כ:t 1$חמלז:דמהער bקויועראיןמפלהלאים 1$ניק

גע-נן 1$המרי?.אריפזשלעםעוצענזןך,פינצטעוער 1$ידויטםיק :זאך

-~קאדמיניםטראטיררעדיפאואו:כ. s~מלרכה-גאנצןרעםדרוכפועםןלפן i1$ז

דיאומיי.שטאוקערדעוררעגןלענענדעדיגעמאכטחרוב כ:1 1$חררפציע

פראנ- 1$-אנגלדעואונטעוגענןגעמרזטזיוט 1$חקרtזטיע 1$אריטורםישע

גרראלדמיו:כזיונן 1$הררםלאנדפרןטריעוןדיארןאינרראזיע.צריזישעו

פע. t::1איירקאפיטאליםטישערדעופאר·געעפנט

 tצררייטנרעםאלעקםאנדעראיןאלץם 1$דזיוט 1$האריםגעדריקט

ר- $iפ .) 1861 (!פריעויםדינאפויטעןמלרנה-צרריטגן.tזלעאיןרעפ~ומעז

 . 1865איןניםטן-םיםטעם t::1קtזנט ... ,!פשאפז t::1 (לעבןירדישעם t::1דיטבt:כעוז 5

דרכג 5ביחעכערערמיטירדןגי?דע-םרחרים,ערשטעירדישעפארועבט

אא"רר).אנד 5רוםגtזנץאיבערינעז 1ררצראנרת 5י-מ 5בעארן

ידוןבז t::1חהנחרתערכו:כ?עכעצררייו:כנםרעםעקםtזנדער 5א~ואבק
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 jפררעמע iנגעחויב 1$זיןט 1$חשיבטצי~לער 1$םנטעו ~טעמט. 1$!פגע 1$פרט
פ~רשיירענעארזצרשטעלערםי iמלרכח-ליררער~נטז.ין·רישעדי~רום

 ::tעןן~קםז.אייואיזגעח~לטןט 1$חשיבטזיקער 1$1ירעוארנטערנעמערם.
גימנ~זיםטן,םטרדענטן,אינטעליגענטן,מירטע 1$י!פל iצרגעקרמעזזטנעז

א~"רר.ברכח~לטערםסוחרים,

אריפ-איזם 1$ררידון,בטשיבטצי~לער 1$םנטעודעוגעררעןאיזם 1$ד
רעםפרןרן. 1$יער 60-די iאיגערר~קםןשנעלארןער 50-דיאיןגעקרמעז

סט-~םימיל~נטזיזדיש-ררםישעארנדזערע~דריםזטנעזשיבטנטעם
-~בשפנעטערזיןבז 1$חם 1$ררנערע. 1$לרצי 1$רעררדיםטארזבררזשר~זעדי

ערע- eרני 1$"טש·רעםאיזארןררtן:לי~"אי"זעמלי~~רזםארזאיןוזיזן
ויעל".

אינטע-יזדישע~רריםגעגעבזאריובער 1$ט 1$חשיבטזעלביקערדעו
"ירנגע",שיבטדעוגעררעזאיזם 1$דםטזטז. 1ב~רריזדיש ~.מיטליגענץ

געציילטע"."השובעאייגענעצררזי·גערעדטלערנערי.י.ט 1$חאיםצום 1$רר
 t:1$דפ~רנעמעזצון, 1$נאויםדררקלערנערםן 1$נגעקרמען,זטנעןט-רי 1$

ועיר jפרמשכיליםשרטבער"ב~ררטערבער 1$לאדיף~לטעדי"פרז טר::~
 .)ןר::~יער 50-דיביזער 20-(דירוםל~נדאיןחשכלח-כוו~ליעערשטער

יוכנע""דיפוןכאזעטורערע 5'ו p-'5ס~צי~די

איזירנגעדי.פרןנים eליטישע 1$צי~ל-פנ 1$םם 1$דוזיקלערערר 1$נ
 ::tמשכיליפריערדיקעדיארזזייצררישזיסוד.קולטורעלערזייערגעררעז

תחום. ~ממשגעלעגן!פרטרעםאיןאיז
דע::געשטיצטבן $tחרז 1$יער 40-,ךדאיןמשכיליםוריכטיקםטעדי

 •;לייזזלט 1$געורט 1$חערררז. 1$אוארר~רגר~ףבילדרנגם-ןניניםטער
נעלעיי: 1$טר~דיציוערפרןקינדערי:דישע Jפרטם 1$'דורןפר~געיזדישע

 1$- ,דעומיטבירגער"."ניצלעכעאיזפ~רור~נדלעןזייארןדערצןרנג
דירוםיפיצירזגעמיינטרר 1$אואוו~רט 1$חרם 1$שרל-רעפיזדישערזיקער

דיארז .) 1844 ( " 1שול 1-"קרויעציעל-געש~פענע eםדיאיזיונבטיזדישע
ב~ד~רפטח!$בזמיר, 1$זשיטאיזאוןווילנעאיזר~נינער-שולן,צוויי

נ~מערקטוזילערער.ארןר~נינערררםיפיצירטעגענילדעטעצרגרייטן
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רע·ד~זיקעדיגעשטיצטמשכיליםרריכטיקםטעדיטאקעבז 1$חפריער

ארים·איזליטיק 1$ פ:!רישער 1$ררםיפיקאטזיקער 1$ד 1דעופרןבער 1$רמעז. 1$פ

טי!פפריערדיסזרעםקעגזגעשטעלטזיוtכ 1$חם 1$ללשיבט,אסםז !;tנעור

משכיל.

ם- 1$מ 11פאר"רוםז",פ~רנtי;זרנישטזיוח~לטזמשכיליםני.כעדי
 1$-אריטדיבערלינטשיקעם","דימשכילים,פריערדיקעדיקעגזקווער"

חאלטזזיימענטשז.גרעםיררע !;t!:פראריףוויזיואדיףקרקןזיידידאקטז.

פרןררי.כטצרריקגעשטאנענע.פארבטלנים,פארמשכיליםפריערריקעדי

רע- 1$דיפרזלענןם 1$דרמירז !;tרעפורילן~לטע.דייענע,לעבז.ררירקלעכז
ר 1$ננריטן,ררירקלעכעפארענטפערןהעלפזמיטניטמאסזידדישעמע
לעםינגסקע", !;t"גלשילערםפרןםענטימענטןדיצרזיידערהייכזמיט

שמים"."בתדעורועגןמליצהחעברעישערמיטארזורייזע"רעד"נ~ט~ן
איזם !;tד-לעבןרע~לןצרםררירקלעכקייט,רעדצרפוניםמיטן

פרעמרעלערנען 1$ישריןאריבמשכילים.ני.כעויפרןורףרעדגעורען

זידארףמעשפוראך.רוםישעדי-אלץפ~רפרד.עראיזשפוראכן,

ג-טעגלעכז !;tטאיןעצהקייןגעבזניטאיד ! 1$זיוקעזמעררי.כלקענעז,

םאמערעדפרןטריערז.דיאיזאריכןניטאויןמעזקעזאיוז 1$לעבז.
 ~·ל~בי.כמיינרנגדיגעוועזאיז~זריקולטרר.ררםישעררעדענטםטער, 1$נ

וונערז. !;tקאהזמענדעלעז, ~הזמשכילים,ני.כע

איןגלייבט-ידדישיםטב~רר~םטזיניקעררעד-לערנעראריו

ג~נצעדדעומיטב~גלי.כךררים !;tפ"שפן~נעןקענעזצרררםיפיק~ציע,
ער 60-דיאיזרהונדערט". $tיטן 19-פרזגי.כםטלריטן ...מענטשהייט

ם.בייגרנגעז".העבדעדשע"ורענןררםישאיןשרר 1$בראאוריםאיזרן 1$י

אי·רן. $tיער 30דיאיזשרר !;tברדיצרנריפגעשטעלטט $tה!:פינםקער

ידדישערפרןלערערדעוב~כר~ך,י.עםט !;tחררםישאריףבערזעצט

זיקע !;tדדילערנערב~גריםטגימנ~זיע.רישעליעררעררעדאזןרעליגיע
טעקםט- ~צרנריפצרשטעלן!:פר~ררערשטזרעם"ווי~ובעטניצלעכעזייער

איןלערנערעםט !;tהגעשריבןשפוראך".טערלענדישער !;tפדעואויףכוך
רריעםט-דעםקי !;t "איןבי.כעם",גראפישע !;t"ביבלי~רטיקלררםישןזעם

בא·זיוואופןלערנער,חtזלטביכער,מיןדעו . 184נרמ. , 1868כיק",

עלעמענטארע~זעלכעפרזחילףוערמיטכלזיז"רוי.כלמיו, $btלורוי.כזן
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פ~רשפרייטזיןר~ך eשפ~טער?ענדישעדיקענעזד~סרזtינ:?טביכער.

tינ:נגענרמעזרעםפוזרר~?םדערצזרנגררעמעםירגנם.ידדישערדעוצורישז

?ער-שריכבם-מים?זיקז 1$דרעם"מיטקםער". 1$כ~ררוסישזרייז ~

ער?ה sמיטשו?עמענדע?םtינ:זדיח~םאיםמיםורtינ:ם-\רי.בטעונער

ד~זיקןרעםמים-י~רחונדערם jריק 1$פאיזדיכםש?~נדאיזזעררירקם

יזרז".דיררסיפיצירזצופ~רווירק?עכזנאמתמעזקעןמיtנ?

אייגע-זייערפרזז~גז e ~זיןד~רפזיז:דןניט.נער $tמיינםד~ס

אין·משכי?ים.ורבדעוריידיקט eגעח~טס 1$דוויר~ך. sפ~?קסשנער

רע:םאיז ? 1$צק?ענערערדעוצררישזט~קעגעררעז?ערנעראיזרט aרעם

 .יוכנע" 11?~גער

נ~מזונגעןדינ~גריסט?ערנערנעת-צי.בםזע?ניקערדעואיז

 01$ללמיט?.רוירקז~מסטזרעםפ~ריזדישעדח~?טידון.רוםיפיצירז
רעםאיזבפירוש 1$1 :גייטעםארןמ~סז.דיצוצרקרמעזמעןקעזאיםמים

:עראיזט~קערעםמחמתאון.ררירק?עכקייט.שם 5 5מיטורירקז~מסטז

דערררי.כ-זיונז 1$חזיירויכ?צי.בם.זי.בןפרזשרי.בבערחעברעישעדיקעגז

מ 1$ח?ק 1$פס 1$דם 1$ררר~ך. sש ~אריףאיםצרבערערםק, 51$פפרזטעום

פ~דשט~נען.נים

?ערנעוזיושטע?םשרי.בבערחעברעישעדיצוב~צזרננזי.בןמים

"יוכנע".דיצררישז 51$צענערער 5ק ~ד t:tנפרןרייעזדיאיז

רריעם-דעסקי t:t "נטז 1$דערמרעםאיז , 5~דטיקרריכטערדיקן ~אין

חענרעדשעדיררעגזוערנעררעדם ) 81ז. • 24נרם. • 1869 (מניק"

דעופ~רחושרעםרז t:t5פ~ראינג~נצןבז 1$חזיי~זריייי •.שרי.בבער

העב-דיאויןלי.כרט-ערויבט 5ג-דערפרזארןעכקיים, 5ווירק

ויטער~טרר.רעישע

ן-?יםע- 1$זש~רגידדישערדעואיזנ~ררעגרנגקענוtכעכע ~"

זג·אריףניכערעכע 5ניצארזנוטעדערשינענעפט 1$דיר~טרר.

א\ןיזדן.י~ן 5מיצרוייחעכערעך 5פ~רשטענדאיזם t:tורר~ך. sש

מ~םעדעואיזווערקזיקע 1$ד.דירייטז sפ~רשע 5שנעם t:tדםרף. 5

 r5t:tפארנדזעראיזמענטשןבעםםעדי~זב~רריכזם.ץ 5 ~ם t:tד-
עכע 5ערזיקע t:tדדי~זנרידער.זייערעורענןערנסםרנן t:tז
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ךופוזאינטערעםזדיאיזצטטפרטעזייערtזררעקגיבזעסקנים

רעד-פולןםיטגעקרוינט\רערזב~םירנגעזזייערע~זארןלעצטע

פ~רחרשכטע,לערנעזיייז~ךמענטשלעכעמערקייז 1$ניטפ!;זלג.
צי..כטזעלביקער·דעואידארן ;ענדטע 5פ~רבדיאריגןדיעפענעז

:.שרטן. ~אריףtזלץדערקלערזרריז~ךניצלעכערעקייד 1$ניטאיז

 ~~זן. 1$נעמעזמידאריבדי~לעקט.צרגענגלעכזtזלעמעזפ~ר
לעגע 1$ק ~זר.בבעםםיטעצחנעזזיןמעבחרלח. ~חיילנדיקקטער. 1$ד

ניטך 1$נרעםפרןאיזר.אכן. eשאריםלענדישע.פ~רשיידענעאריף

לאטיי!~רטנברענגעןועבט ~ט 1$חקטער 1$דרעד~זגעדררנגען.

איזמידזעעזזעלביקעם 1$ד~ציענטז. eדימיטדיירזי..כנעאיז

רועןרחרנדערט. 1$יחטנטיקז/$נחייבליטער~טרר.חעברעישעררעד

פעישע 1$אייר~ברעועאיזמעגלעךאוין.ארןררםל~נדאיזיזוז

פר~נקרטך.ארןענגל~נדאיזזין.פtזרשטייט~חרץ.לענדער.

ציוריליז~ציע--מך-נידעריקערזייער ~אריףגעפרנעןזיןבז 1$ח

געררעזאיזהארצותעםארזפ~נ~טיזםפרזחושךרעדוועזוגח.

זיןמעגלעכקייטשרםקייזגעררעזניטאיזעם~זשטtזרק,~זרי

דענקענדיקעבז 1$חלט 1$דעמ-רט. 1$ררtזמיטזיי 1צרררענדזצר

 jאריםדריקזיןבtזדערפענישדיט 5געפיבז 1$חם 1$ \\מענטשז.

זייערעאריפרודערזט 51$געררעם-איז 5-רריפt:כש 1$כבז 1$חם 1$ררארז

זייערעשרטבזצרםז 1$5בtזשזייבז 1$חט 51$דעמריבנם-ברידער. 5ג
צר-געררעזטש 1$כאיזם 1$ררר~ך. eשחעברעישעררעדאיזררערק

ם 1$דט 1$תלמרדיםטן.אייפער,ךיקעקרטזבאגרענעצטז ~עך 5גענג

רעדאיזבארריזזזיןבז 1$חעםזוי $tוויאופזרעדגעורעןאיז

וערריט 5עכע 5ענך 1$דר 1$נפtזרשיידנ~רטיקע.דיעכקייט 5עפנט

ערםערןמיזעםן.כמtזלן. 1$קרנען. 1$עורענז 5פרזורערקטענדענץ.

איזאריפקלעררנגפtזרקעמפערזיקע 1$דדיזין.פtזרשt:כייטא.א.

ויז 5בזיןרייטז eפארשררעדקזייערערריצרצרזעזניטעוזייער

געפער-געררעזאיז כ:t 51$דעמ!$בעד ;מענt:כשז~ם 5קאייזצררישז

ז 5רשטע 1$פזין ! 1$קמעררטטער.גייזצרנרצז. !$!אפשרארזעך. 5

ען 5רtזנגב~ד~רפt:כזיןבז 1$חעםשטעררננעז $tפ~דם 1$ררמיt:כ
זייר 1$נ ;ררעגרנדיקז 1$דזייעראריףאשניקעם eרע 1$חזיקע 1$דדי
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בעוז.זנק,מיטזזיוטרייםטנדיקגז. $tדורכגעטרמרטיקעםבז $tה

ברי-זייערעפז.זרז $tטצראטנגעגעבזזייזיוט $tחם $tעם-רר e.עt.זז

ברייט,ז,זאיבערזן $tלזיי-וריכטיקעראיזם $tררארזררעגז.דעו

ררעטעםתנאים,בעםערע,ארנטערוועמעזיורשיםזייערעפעלו

טיילגרעםטערדעוט $tחבז.זדריערןצרםז.זרבעטז.צרגרינגערזטז

גע-ניטררעג.ז.זנדערזז.זזר $tגאריףפ~רנרמעזזיולגעד $tנ/$כפ

ך· e.םך ~איןארמשטענדז.געביטענעדים 1$רררעם,אריףקרקט

אריםבריי-מעגלעכקייטדישרטבערזיקע $tדדיגעגעבזבז $tחטיס,

ענגערזיןארן~ובעטליטער~רישערזייערפרזגרענעצזדיטערז

פרזדערררטטערזנגעחריבז $tזיוזייבז $tח-פ/$לק,מיטזצרנריפגייז

פרזרמעז $tפדימיטכלריזט e.פ~רכז.זררערנדיקארז.געח~נק,יעדז

רז $tגעררזייזיינעזמליצה,מיטארז .ש.!פר~ןחעברעישערדעו

לפז 1$צרגעחםן ~אריוט 1$חרעםצר~לץ.ם $tדארזרז. 1$פר~זי

ט 1$חלייענערקרטזנטער 1$אויבנדערמדעום $tררארמשטז.זנד,דעו

(צורז.זך e.שחייליקערדעוצרדרך-ארץמערמיטבז.זצריגזזיו

ארב-שרטבער.דעוגעשריבזט $tחעםררעלכזאריףקרוש),ושרז

קרטזרעםאיןזיןט $tחעבר,פינצטערזפונעםאטנפלרםטערז

אריפבלדרנגדעואיזזעענדיק :בליקבז.זזונדערז.זאויםגעפררעמט

פרןאויפחז.זלטאיינציקזרעםליטערז.זטורחעברעישער.דעופרז

אוי~ורערקנטעםיעדזמיטצופרידזגעוועזעראיזידדישקייט,

זייבן $tחעלות e.חתזעלביקעדימיטארןרז.זך. e.שזיקער $tדדעו

·דימחמתפרז.זזע..!פרםטעז.זאיכעוז.זנקניצלעכזז.זאיאויםגענרמעז

דעואיזגרריקייטז.זז~מיטמיוזיובז.ז·געגענעןסיבותזיקע $tד

ארזכמרת,מיטאריםזיוצייכנטם $tררליטערז.זטרר,חעברעישער

שרםקייז $tנישטאיזרטז $tדם $tרררעםמיטאוכרזאיבעדרז.זשט

דיבער $tצרפרידז.זטנעזשרטבערפישע $tםק $tמיקר :איכרת

 ."ן $tנישטזייגייטניצלעכקייטז.זלגעמיינע

"נז.זטז.זז-דער-ררייזעדיארז"ךרםז.זקעם"דיםקררער", $t"מדיצרוישז

לשםקז.זמףז.זאריףבאמת $tדקומטדידז.זקטז" $tז.זררטבת-שמים~דעו

רעז.זלים·"טרז.זכטנדיקעפז.זרזיוחז.זלטן"רוםז.זקעם"יוכנערירעז.זליזם.
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t:אודורך "ןכi .כישדרוך:tכררעלעפארררענדןפראק:tדערגרייכרנגעןקרל-
גע-בן $tהמשכיליםעלטערעדיוsלץ.רזיהעכערזייברכשטייטם $tד

אלץ,איןמעםיקייטזיציעם, $tפנעלע $tטראדיצי tארכנצרהוsלטקעמפט

דראננדעtפקעגןגעקעמפטבן $tהזיי-ריטעטן. $tאריטפארדרך-ארץ

ירגנט.ארמצרפרידענערכרויזנדיקערדעופרן

דיפרןראדיקאליזםדעוגעשפילטאריו $tד כ:t$ tהל $tרגרריםעא

ט $tהעררן. $tיער 60-דיאיןראדיקאליזםדעוגערועןאיזם $tד"יוכנע".

יוגנטדייונבט.אינטעליגענטעררםישעגוsנצעדיפוsרכאפטכשעתר

רוסישןאינעםנוחרתקרוts:כיזירנריקע $tרעמדיאויףריענטירט $tזיוט $tה

אל-דינן $tהארכנשטעלרנגעןפריערדיקעזייערעמיטלעבן.י!דישןץרן

דעואדיףנגידים,אריפגעקלערt:כעדיאריףריענטירט $tזיןמשכיליםt:כע

משרתים.אירעארזגררים-בררזשראזיעי!דישער

זין כ:t (t$iקינדער)ארןטערם $t(פדיעטי"איוt:כצי $t "צררישזקאמףדעו

לענן.ררםישןאינעםנט $tפרגוsנצןאריפןגעצריגןרן $tיעד 60-דיבמשך

מיטל-רעםארןבכללמוsםןירדישעדינרכבוsרריזןאויןזיו כ:t$ tהער

בפרט.קלןsם

"ירנגע"דיכרכיסודקרלטררעלערגאנצערדעואיזזעען,מיוווי

שאt:כיררנגעןפארשיידענעאיו-ראדיקאליזםארןרעאליזם :גערוען

מדוגרת.ארן

וםז 1איינפלאינטערעקטוערע

איןלערנעררעדt:כרן $tיער 60-דיאיןירגנt:כירדישערדעוררעגן

איזיוגנt:כדיבעדן. $tt:כל $tגקעגןפאפלעt:כדעוהמתים",אל'דרוש ן!:..!'ז

רישע $tהיםטדימשכילים.דרופריערדיקןרעםלגבירעאליםt:כישנערוען

 lזיiכ $t·דרעםארריםגעררפןאיואיובן $tהצרכt:כיענערפרןבאדינגרנגען
רעאליזם.

וימשכילים,אלt:כעדיאדיףגעררירקטבן $tההשפעותשטארקע

"ירנגע".דיאדיףגעררירקטאויןבן $tההשפעותשt:כארקע"בערלינער".

א~ז"אלtכע"דינרכמאנt:כיזם $tקרלטרר-ררעםבאשטימטעםבן $tהזיי

"ירנגע".דיברכקרלt:כרר-רעאליזםרעם
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ררםל~נדאיזמשכיליםערשtכעדיצראיזהשכלהג~נצעדי

זיןtכ 1$הם 1$ללדר~נג",ארז"שtכררעםיעכעםמיטכיטגעקרמעז

סי-גערויםעמחמתד'!.כtכשל~כד.איז 1$נעtכדעודרוךגז 1$געטרכשעתר

-רז 1$יער 60- ,,ניז-יזרזררםישעי:זיצררישזהשכלהדיtכ 1$הכרת
טיזם 1$דעם!:נררםישעררעו-ערשטנם.רם. 1$פ~נרעד~זt:זננענרמעז

 !:.!'רפשוםקייזצרגעלt:זזזניטלה eמלער 1$ נ:! 1$םערר~םtכרעוניזט 1$ח

לענזנעלע 1$טר~ריציידרישעדt:זם-צורייtכנםגעד~נק.דער 1$רט 1$רו

א'!.ככגע-מערפעםטעך,געדיכtכער.געררעזהמושב,תחוםאיז • 1$1איו

i איזנ~ל 1$נ~צימעררצלט, 1$רt '!.כנם,עצם. זכtררםישעג~נצעדי-ררי

-נכ.!'אטיףצרגעררעזכיטמשכיליםערשטעיקע t1$דדי כ.!'באיזקרלטרר

רגעקרמעז. 1$פניט 1$רזיינעזפ~רבינדונגעזרג~נישע 1$קייזרצלט. 1$נערר

ררםל~נך,קייזדורכגעדררנגעזא'זם 1$ללהשכלה,די-פעוטכם,ארז
ם 1$ררם 1$דר~ך. eשד'!.כtכשישעררעדאיזר'!.כטשל~נד,פרזגעקרמעןאיז

פרעמ-געורעזאיזד'!.כטשל~נ.ראיזרע~ליםtכישארזרג~ניש 1$געררעזאיז

געה~טניטעםtכ 1$הררירקלענקייטעצםמיטזררםל~נר.איזלכרשדעו

 iר 1$גערונררייעניש 1$פרעמדעדי tאי~ורם~זרימגע-ומשא.גרריםעקייז
 1אי·געטרוימטט 1$המעזפ~רררענדרכג.!:נר.~קטישעווירו~נטש.מער

"ברעכגעןצרמליצההעברעישעראיזדער 1$ש!:נר~ךגעטעםארןשילערם

ירדיש-געציילטער 1$נדיגעררעז'!.כנעז tאריםנ~ם~ןלק". 1$פרעםכרצן

 1$-דעמאמתעדי-משכיליםיזריש-נ~רר~םטזיניקערער 1$ש~פנדיקע

מ~נ- 1$רגערועזז'!.כנעזאיבעריקעדי!:נר~קטיקער.ארןtכרוימערקר~tכישע

מעשים.!:נר~קטישע"מעםיקע"זייערעאיו~פילוטיקער,

גע-איזם 1$דרן. 1$יער 60-דיאיזיונבטדיגעררעזאיז~כערושר 1$ג

 jג 1$געקרשריוט 1$הירגכטזיקע 1$רדיאיכטעליגעכץ.שיבטנ'!.כער 18ורען

רו-שככישעדיר~ך. eשררםישעררעדאיזבילדרנגםער-עם-איז 1$רו ~

זייערפרןטיילרג~נישער 1$~זיזרזדי כ.!'ברז 1$געוראיזקולtכררםישע

געזעלש~פטלע-ררםישערדעופרזבלעמעז 1$ר eדיקרלtכרר.אייגעכער

~;זרג~כישארןבלעמעז. 1$ר eאייגעכערז 1$גערוזייכעזררירקלעכקייטנער

 :tררירקלענקיי·געזעלש~פטלענעיזרישעדימחמתגעררעז~לץם 1$דאיז

בשרת-געזעלש~פטלעכקייט.~לגעמיינערדעופרןטייל ~געררעןאיז

ררירקלעכקייט.ליטישע 1$ נ:!דידן, 1$בדעוגעררעזאיזפרת'דיק
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אויפ-ה~טיונבטדיפ~רור~םהוי:פט-םיבותדיגעורעזזיינעזר~ם

 . Tא'ןן~םד~םעפ~בע.רעדפרזהשפעותאינטעלעקטועלעדיגענומעז.

געזעלש~פט,רוםישעררעדאיזיונבט"טר~כטנדיקער"רעדמיטגעשעז

גע-י!דישערדעואיןיונבט"טראכטנדיקער"דעומיטגעשעזאויןאיז

 jרא:ריק~לרעםפרזג!כםטרעדגעווירקטט 1$הביידעאויףזעלש~פט.

1$S ,פארשיידענעארזרמעז 1$פפארשיידענעאי!זין,פארשטייט!יטיוויזם

מדרגות.

יוגנט,רוםישעררעדפרזמוחות"די"באהערשטה~בןרו~םדי

הער-"דיאוןיונבט".י!דישערדעופרזמוחותדי"באהערשטאוירה~בן

-כ~רעאליזם.רעםא!כנגעפלאנצטבן 1$היי~םמוחות".דיאיבערשער

מיז ISגעשאפזאויןדעדמיטה~בןג~ג~לז.פושקינען,מיטגעהזיבז

וו~רט-דיייימערנ~ןלעבן.צוםצוגאנגפיש-פר~קטישז 1$פיל~ם

גע-רוםישעדייונבט.רעדאויףגעררידקטקריטיקערדיה~בז::כינםטלער

זיינעןס 1$וופונקציעם,~זעלכעקדיtכיקעדדיצוגעtכיילטט 1$השיכטע

ליtכעראטורז.אנדעדעאיןבנמצאגעוועןניט

-עט$!פר!כגעל~זןניטtכ 1$הדעזשיםדעםפ~tכישעדררםישעררעד

 .געדאנפ~ליטישעאויםצודדיקזר~ור 3!יעדןרערשטיקטט 1$הערמען.
ד 1$נגעבליבזגעדאנקעזגעזעלשאפtכלעכעארזפ~ליטישעפאראיזקעז.

קר·-רעדאיזק.יטיוקעישד ISועטילדי :~פזורעביאייז

פר-פר~בלעמעזם!כפד~בלעמעזם~ציאלעם!כגעלייזטמעזtכ 1$ה:ניק

זייע-:געפונעזה~בזפר~געםפישע 1$ם 1$פילאוןליטישע 3!1$יחיד.נעם

 :tאוים(עשפילזיןבז 1$הד~רטזקריטיק.ליטערארישעדדעודודןורעב

e אלע-וו~רטאייןמיטל!כדנשאפטז.אידע~ל~גישעארזאדטיי~שע

לעבז.געזעלשאפטלעכןמיטןשייכותאגעהאטבן 1$הם 1$וופראגעם.

פר~-קינםטלערישעקריטיק.רעדאיןפארענטפערזצוגעזובטמעזט 1$ה

תיכףאיזמעןאוז~נגערירט.ג~דניט~דעוגל!כןמעןה~טבלעמעז

בא-צ;געהאנדלט.ריכטיקה~טלאוורעצקיציפראגערעדצואריבער
פרזסיבותדיטאקעזיינעןדיארז.דיציגערעכט,געוועזאיזוו $'1זאר

"נאר~ררזסקיס 1$~םtכרבאשטייטעםם $'1וואיןארויםטריט.טשאצקים

 .ור . S/א.לקישקייtכ $'1פנ~םט"
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 ~געלעגכהייט-קויטיק,ור", 1$רר 1$פ 1$פ 11קויטיק ~עםאיזגעררעז

וייז-ווי~כרעושעפעםמיטזיופ~ונעמעזצרתירוץ ~תיורץ-קויטיק

מרזקויטיק.וויפרבליציםטיקמעדגעררעזאיזזיעכיכים.ליטעו~וישע

אריםפרועמעןזיוגעקענטניטזכנוערשט 1$הזיפ~ושטייז./$בעדמעז

~וריפ-ארן~וריפגעלייגט.איואריףט 1$המעןם 1$ללל~םט,דעואונטעו

קרלטרועלעליטישע, 1$פצי~לע, 1$ם~לעמעזט 1$האידאריףגעלייגט

קייןגעפוכעזכיט ט!:..!'צזייעראיזבן 1$הם 1$לל • 1בלעמע 1$פועטישעארן

קויטיקערררםישעבן 1$הביעלינםקיזר ~פך 1$נאויםדררק.tזנדערן

-קיכםטלעוגעזעלש~פט.דעודינעזל 1$זליטער~טררדי :דעוט 1$געפ
ד.זכרפןזיידענקעו.פז. 1$ם 1$פיל !!:..!'זדזכרפז-געהזכלטזזייה~בז

פ~ך-ירנגרעד .ט!:..!'צזייערפרזאידעעזפישע 1$ם 1$פילדיאויםדריקז

פרזרעטיקער 1$טערעדלל, 1$ררענערריטינקויטיקעוארזעט 1$פרבענעו 1$שט

קלזכםיציזם.רוםישזרעםוביטז !'tפט 1$חררז;:סמזכנטיזם 1$רפישז 1$ם 1$פיל

אפילו-פיע. 1$ם 1$פילפיכטעם}~וזשעלינגםפל~טז;:ם,פרזפ~רעועוtז

ז;:זמ~נטיקער 1$ומזננטיקעך, 1$רםתםגז 1$פזכרטרגעקענטניטט 1$העד

 ל;:~זם 1$ררקרנםט, ~קרנםט,אידעדשע~זנעפ~:;דערטהז;:טערפוינציפז.

י 1$ערר 5פ~אוידלעבז.געזעלש~פטלעכזמיטזגעבונדזארזגעקניפט ן!:..!'ז

ד\עכערעאינםפיוזכציע,חעכערעגעפ~;זדערטח~-,זבזכאדעזש.ךיןארז

ניע-ורענןארזלעבן.זייערמענטשןדיפ~ובעםעוזז 51$1ם 1$ללצילן,

ט 1$הערוועזביעלינםקיז,רעםבזכזונדעוםפגערעדט, 1$ 11$1איזלינםקין

·דערנעעכטערטזיוט 1$הארזא'!..:!נפלרםהעגעליזככישזרעםפרן ט!:..!'ופ~בזיו

 1$-ם 1$פילמ~טעריאליםטישערפ'!..:!עוב~כישעררעוצוצי~ליזם, 1$םצום

טשער-געורען ןעכ!:..!'זוע~ליםטישו 1$קלארזש~ופערך 1$נארזפיע.

פים~רעור.אוןלל 1$כר~ליוכ 1$רנישעררםקי,

געפררעמטבז 1$ההשפעותאיכטעלעקטועלעאויםגערעככטעדי ט$/

ארזם 1$ ;"השפעות,די . Jר 1$יער 60-דיאיז"יוכנע"ידרישעדיאוין

יערערגעלעבטט 1$האידאיזם 1$ווםפערע. 1$~טמהעושנדיקעדיגעוועז

איכג~כצז Jב 1$הם 1$ווגעד~נקעז,דיגעורעז זענ!:..!'זם 1$ראינטעליגענט.

יוכנעודעוגעורעזלט 1$דעמאיזעםוויאינטעליגענט ~ז~דורכגענומעז

לערכער. •י .י
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ניהיליסטוער-לעו,נער

פרןגעורעזזיינעןיt;זרןער 60-,ךדאיןיוגנטלעכעיודישע~לעניט
-~קאינדוסטריעלערt;זנקוםענדיקערדעוטן. 1$געקנטייגזעלביקןועם

~זוי-גערופענעדילעבזצום~רויסגעררפןחt;זטנד 1ררסלאיזפיט~ליזם
 t:1$דזיינעןיווןאוכרזבט"ך~זנt;זטשינצעס".דילקם-אינטעליגענץ, 1$פ

ארןגימנ~זיםטזחטנטיקעדיאוןישיבה-בחוריםנעכטיקעדיגעוועז

-~נ 1$פעםי 1$ ר!:!לערער,-מיטלקל~ם-מענטשן,פ~רשיידענעםטודענט\,
עםוועזצטט ~דt;זסאיזגעוועזרז. .~א.נגעשטעלטע 1$ב~~מטע,לן,
-ז;tפאיזשיכטן.נטעאוןקל~םזנטעפררעמעןאיז Jגעה~לטזיןבן 1$ח

קר~טן. 1$דעמרעווt;ז?וציt;זנערעארז?יבער~?ז~דריםזיורוקןדערגררנד
הt;זבןם 1$וולק, 1$פארזגרעם 1$ר eררעגןגערעדטבז 1$חווt;זםליבער~לן,די

פ~ך-פרןמענטשןגעזועזזיינעןזיי-לעבן,ם 1$דאיבערגע~נדערשט
חt;זבןווt;זםקר~טן, 1$דעמרעווt;זלרציt;זנערעדיאוןמודגרת.שיידענע

ה~בזזייאריו-געזעלש.~פט,צי~ליםטישער 1$·ס ~רועגזגעטרוימט
ש~טיררנגען.פ~רשיידענעפרןמענטשזזיוצווישזגעח~ט

פרןמענטשזזיןצררישזגעה~ט Jב 1$הירגנטלעכעיודישעדי 1אריו
רעםאיזגערוענדטשטענדיקזיןט 1$העםש~טיררנגען.פ~רשיידענע

רעדאיוזטזגעררt;זלטט 1$חמעזארזגעוועזאיזמעזפ~רורt;זרצלטטיףווי
אוידגיע.שפילטדt;זט 1$חר~ל ~קרלטרר.טר~דיצי~נעלעריודישער

כ~ר~ק-ערזענלעכער eזטןאוידווישיבט,זטןאוןבילדונגיחיד'םועם
רעד-געזעלש~פטלעכעאויפצונעםעןפעוקייטארןער~מענט eטעמטעו,

שיינונגען.

מעסיקע,~זעלכערז 1$יער 60-דיאיזדעריבערב~געגענעזמיו
םענדעלעגעוועזאיז 01$דווימענטשזנקרעט-רע~ליםטישע 1$ק~זעלכע

רt;זנרעםי- eפרזעח eהשדעוארנטערגערועזאוידאיזערמוכר-ספרים.

נעלע 1$טר~דיצייודישעויפ~רווt;זרפזניט~בערט 1$העראידעען.זרע
נ~לע 1$נ~ציארזצי~לע 1$סקעגזאויפגעשט~נעזאיזמענדעלעקרלטור.
ירושהדיבער 1$פ~לק,רעמעז 1$קעגזב~ג~נגעזאיזמעזם 1$ללעוולות.

יודישעררעדפרזאמונה.יו.וישערדעופרזט-יםרדות eהרידידרדרת.פרן

דיארזנריםירדישעדינגערירט. 1$ניטער כ:! 1$חם 1$דקרלטרר-רעליניעזער
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איםח!$טם 1$ד-ק, $!5פקעגןנאגייטמעז ם$!י'עוולות.שרטענדיקע

!$נערדור.זטזפוזמענטשזגרעםיווע 1$!פרדיצו tצוצושטייגעצרר~נגעז

ידושח,י!:דישעוגרזיםערדעופארגעשטאנעזער~יזיראחגוויםוניט

אייגנארט. iי!דישעטישזרעםזיןאיזגעטר!$גזחt;זטם 1$רר

מענטשזגעהערטיזגנטלעכעדיצוח!$נזתקופהזעלניקער.יעראיז

"!פיםא-הענוע!שערדעולמשל.וויעקםטרעם.אנדערןאזג!$ופוז

ארויםגע-(תרכ"ו) t 1865איט 1$הוונער 1$קוונער. 1$קtזנרחם-אורירע'י"

דנו"."חקרזטזגענן
 • 1868איזש!פעטער.אוז("נאטראכטרנגעז").

ש~רףערט 1$חרטז 1$דנלרמעז").נינt:כל א"(פנוחים""צרורזטז

נט-הענרע!שעדיקויטיקירט
מש-דרופויערדיקןרעםפוזליםעראסוו

קונציקעזייעועאוןלעבןלעכן 1וויורפוז/$!פגעפרעמדטזי.בזזייערכילים.

ג. 1$טהעלןמיםזאיןורבעון!פלרצימדיקעגערועזם 1$דזיינעזסליצות.

.יערקעגז 11$נניטגעשטע?טררנער 1$קזיןהןנ:טעקסטרעמיזםזטזאיז

חענרעישעד
אמ~ןז-ר l!.דקעגןד 1$נניטצטט.זטןפוןמליצח-'?יטעדאטור

ליקעד
רכניש-דעליגיעזעד

גוונם-דיקעגזאדריםטדעטערליטעראטור.

י!דישעדרעדפוזיסודות
tבראדיצי!$נעו-ועליגיעזעד

בדכיט~כקו?טור.

ארןאי.בנשtבעלונג.י!דישערפריערדיקעררעדאיןחייליקייטקייזאים

געמיינטקעגנווארט.י!דישערדעואיזחייליקייטקייזאיםבדככיטןנ:

שוידערלעכעדיאזנאמת.ק!$ררנעו b1$ח
ח!$בןאיםאדיףקעגז-אטאקעס

-t;זדערמזל.קייזניטהt;זטערוריכלדערפאר.בלויז!$נגעהויבזזיו

זודיק/זי.בןאדיףענטפעראזזיינעזזיי
קעזד!$סאיזטעמפנעראמענט.

עדרר!$סרעם.איזליגטאמתטיפערערדעו!$בעדאמת.אפשרזטזזין

פרןtי;זפנפרעמדזזיןלט 1$געור!$דעו!פגעפרעמדט 1$געורעזאינערוייניקאיז

ארב-.יערכ~י;זרכיטמרםר.מיטאלעמעזנרעכעזועובטאזןארומיקעדי

י 1$נלע. 1$ראגעש!פילטדt;זט 1$הבני-דרוזטנעארןאיםצררישז'טערשייד

איזם. 1$מי!רישערביט ~מיט!פרtי;זבלעםי!דישעריערערצוצוגייזזטז

איבערגינזבורגשאולגיט ) 162 .ז(רוסלאנד".צארישזאין"משומדים

וובערז. 1$סצווובריגעדרוקטזיטנ sנם :j'1ג!$רדל. .יפרןט sציטא

"פ~רדו~ס-וונערן. 1$קערשרטכם _.אלץ"פרעגט"איו

ליגטענטפערדעו ~אנדערשאוברזביטאוןזרי. sנדז:רע sביכאיז

וודכלר. sדערפאנדערשאיזעםפארגע.מע sםרעדאיזשריז ·
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יעדעםר~ך. eשיערערלר..כטז.בר..כניטארןאוכרזבר..כאיזד~;זם
ב~זונדערןזייעראייגנש~פטן.זונדערע 18בזייערעה~;זבזלק $tפ

זר.בזאיןוו~;זרצלעןטיפעזר.בבעtכ 1$הוו~;זםכ~ר~קטעד. iנ~צי~;זנ~ל
עםארזש~פן. e ז;~ניטזייוועטאידדערצדונג.ארזהיםט~;זריע

-ז;~שקייזקיינעםנרענ-געזזייווטלצוש~פן. e ז;~זייניטזיולרינט
 1צליטער~טררהענרעישערוער Jאי~לץזוכטאידניט.רז

 ~מיט :גט 1$געזריכטדקערמ~;זס.עישער eאייר~;ז 1 ~מיטמעסטז

~רשיז"רוסישן

ד~רףמעז~;זדערד~רףמעזציפר~געדיאיצטר~;זאיזוויכטיקניט

אידוריכטיקמ~;זסן.פרעמדעמיטליטער~טוראייגענעדימעםטזניט
וו~;זםי~;זרן.ער 60דיאיןירנגעדיפרזפ~;זרשטייער ~ורטזז 18נצו 1$ד

די iז 1$רל 18פצוגרייטלענן.ידרישןפרןשררעלרעדאויףנען 18געשטאיך
ערוו~;זםד~;זם-ייייסרועדאינטעלעקטרעל.דיצי~;זנעל. 18טר-שורעל
ל~;זגי- ~געורעןאפשראיזלק, 1$פזר.בןפ~רל~;זזזפ~קטיששפע.טעוה~;זט
~לייןזיןה~;זטור~;זםמרסר-ז~;זגער.םם-המוותריקן ~פרזרעל-ירצא eשער

געשטריםן. e ז;~אריוה~;זטמעזורעמעזאוןפגעפרעמיט 1$

רר- 1$ק ~ארןמענרעלע 18-עקםטרעמעזצורייזיקע 1$רדיצררישז
בעפי- 1$דטיררנגען. 18שרשיירענע 18פפרןמענטשזמידגעפינען-כעוז

ריגינעלן 1$רעם • 18ערנ e ~ eביעלינםקי""העברעישזמילדןרעםמידנעז
 .~א.לים 1$מ~רגמנשהווימענטשז ~ז~ליפשיץ,מ.י.ידדישיםט

ק~;זורנער-רעםצופליגל.עקםטרעמםטןצרםגעהערטערנער 5י.י.
איזיענערנעתררנערן 1$קנ~גריםטלערנערtכ 1$הארמזיםטניטקרר.בז.
מליצה-שרטנער.דרופריערריקןרעםקעגןטן 1$~רריםגעטררף 18ש~זרי
געשט~נענע 91$דיקעגןק~מףאיןנרררער 18ררנערז 1$קאיזדערפילטער

"שטייעןרר~;זםצטט",רעדפרןגטםט"מיטןניטגייעןור~;זםשרר.בבעו.
ברעננם(ק~;זררנערן" eפרינצירשימלטע 18פטע 518פרזפ~;זןדעוארנטער

פרחים")."צוררזר.בןאיןבדיוררעם

מיםזיומידנ~קענעןק~;זררנערןצוברירוזר.בןאיןווימערו 1$נ
 11$זיוערנעמט$1ררטןהמתים".אל"דרושזר.בןאיןניהיליזםערכערם 5

פרן"בטסטפ~רןמף 18קגעמיינעם 5 ~רעםקעמפטארןורנערז 1$קפ~ר
צטט".
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רר~ם • 1ג~ט?~נערקעגז tגעשרינהמתים",א?"דרושז'!.כזאין

ה~ם ."עט?א"די 1קעג~רויםטריטזז'!.כנעפ~רק~ררנערזנ~פ~?זאיז

רעםפרןמשני?ים.דורפריערדיקזג~נצן.יעםקעגןגעצי?טלערנער

 .ר~?קארזנולט "טכ.!'צפרזג'!.כםט"דעו~דריםועוט~מפ?עמ aד~זיקז

יר-ר~דיק~?עדינ~הערשטנז 1$הרו~םגעד~נקען,דירט 1$דהעוזמיו

געד~נ-ים~רעררם aרובי aע?גערועזזיינעזד~םרז. 1$יער 60דיאיזגנט

-.~לקורעדםים~רערושטשינע" a "ג~נצער.יערפוזר~םדעואיזאוזקעז.

ניהיליזם.?ערנערם

 iאידעעורם 1$ד~נר~ליונאוזטשערנישעררםקיםפרןאויפקוםמיטז

 .,צררישןאונטערשיידדעונולטגעזעלש~פטרוםישערדעואיןרוערט

ריינעדיפרזאויםנ~םמיטזטענדענצז.ליבער~?עדיארזצי~?יםטישע 1$ם

,יי iה~ב . 1דרוזשיניאוזדודישקיז • 1ור 1$~נענקוריקריטיקער-עםטעטיקער

 jאוטשעדנישעררםקיןפ~רפריער 11$נקריטיקעררוםישעררינטיקםטע

 jפו Yפרנקציגעזעלש~פט?ענעררעדפ~רגעקעמפט • Jרר 1$יוב 51$ד~בר

געקעמפםט 1$הד. 1$ערי aפריערב~ך- J כ.!'זאיןביע?ינםקי,ליטער~טוו.דעו

למש?, • 1רר 1$מאיקפ~וקריטיק.קר~טישעו 1$נער-דעמ 1$לוצי 1$וערראפאר

געזעלש~פט?ענזפוזגעשינטעדיגעורעזליטעראטור-געשינטעאיז

-~,יק 51$פ"רוםישערפ~רגעקעמפטט 1$הריעוו 1$גריגז 1$5א e ~געדאנק.

אויםדררקאריפזווי?יטער~טוראוי;:ןגעקוקט Jב 1$האלעזייקייט".

קינםט?ערפונעםדערט 1$געפה~בז~לעזיי?עבז.געזע?ש~פטלענזפזן

קונםט"."אידע!שע-

ארטי-איזאוזעקרר'!.כטערך 1$נרט aרעםאיןאיזטשערנישעווםקי

זיצי?ז.קיין·נישטט 1$הגע?ערנט,ערט 1$חקרנםט.קריטיק.ליטארישער

רריםזז 51$זמיו~זאזרי,דערק?ערזא?ץדאו;:ןזילעבז.רעםדינעזדאו;:ן

 כ.!'ב ~..בע?ארנדזעראיזרינטיקניטאיזוו~םאוןרינטיקאיזם 1$רר

גרטםאפארם 1$רר :גערועזקרנםטוועגזפראגעדיאיזלירב~ררז 1$ר~בר

 ~מאםזמזענייקעיריברענגעזעםקעז

לערנערםגעפורעמטזיוט 1$העםררעז • Jר 1$יער 60דימיטזאיז

דיאיבער"הערשעררעוגערועזיםאדערר aאיזב~וו~םטז'!.כז.קריטיש

אונישויזגעווירקטט 1$הואקטיק e?יטער~רישעיםארעוום aמרחרח".

טשעד·מיטפאלרעדגעררעזאיזם 1$דוריאומשטענרזאנדערעג~רטעו
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ב~ו- ~אריףפענרנגען 1$ח~נטרישטעדירוז. 1$וירב 1$בר 1$ואוןנישעורסקיז

איזקציע 18ועדעומחמתוויוקן.נגעחריבז 1$בז 1$חווציע 1$ועורריקעו

ב'!כזיןט 1$חב~זועגרנגעז.געזעלשtזפטועכעדיאיזענעוגיע,ייגעפ~וז

געשיכטע.אויףנויקערז~;זורצי~;זנערעררעדאריסגעפורעמטטיםוsועווז
פט- 8!טוו-רויסנש 8!נכטס 1$פארזועש~;זטס 1$מניננערם,ווירקןאיםאויף

איצטקעןווציע 1$רערודיניטליזם. 8!טערי 8!מניםמישער 8!מענלענעו.

 1$-געפעסט 1$חלל 1$ד~;זבר~;זליונווימעשים,ר 1$ננועמען, 1$!:נר~ועייזז 5

אינטע-רעדאיןוו~סמזי..:יז 18נרעםחיינזנז-ןרו~סטזי..:ין.וערכ:ן:וועוט,

 ;ז;~צדינז-ןנד 8!כ s~נמעוזזיוו 1$זעסועם,צופירזדז-ןרףס 1$דליגענץ.

 8!-נזין L[ממרזדערגויינןצוד~;זסכדיאוןיםטן". 5רע~"טרז-ןכטנדיקע

נורידארזגעיוsנק"רעדוריסן,וו~סטזיניקע 8!בד~;זםוריסן.מיטור~;זפענעז

פרז~;זרדענונגנצע 8!גדיב~ני..:יעזארזנדערשז 8!אינעוקעןגעד~נקדעו

ליסטיש 18"וע!:נר~קטיש,-ערח~;זטגעמיינטארזועבן".עכז 5מענטש

גע-ערח~;זטפטן, 18וויםנשטעכנישעכ~טור-וויסנש~פטז,ועובטוריסן".

-~בזיןועבןענז 5געזעוש~פטאיזפנ~;זזיציעם~ועף 1ארז 5ז~;ז:פריידיקט.

אינעויקעד~;זםשריזוועטיםטן, 5רע~וויםנש~פטוענעטיכטיקעווי..ייזז

פ~קטזמיטבוויזרעכענעזזיןמעזוף 8!דועבןאיזיין. 5 ~זיןפרזקרמעז

קרימישזארמבוחמנותדיקןויסטם 8!רערעם 1דורכגיירף ;:tדל'ד 1$ארז

דיע-אי"~;זטצי ! 8!ר~;זמזי..:יז(פרןיזז 1$ז~ר 18בטורגעניעווםאיז . $5tק~;זנטר

יע-פרזפ~רקערפערונגדיגעזעזערח~;זטקיבועו")ארז"פ~;זטערם-טי"

ערמבחגים.~;זנערגלויבענישז.טרוsדיציעם,ע 5 ~וייקנטוו~;זםןןך,נעם

~;זזרניט 1$גנעמטעריק, 5חייג·~רועזפריעראיזוו~;זס~וץ,~;זפןן~רפט

וו~;זם"ניחיויםט",טערמיזד~;זזיקןרעםאיזט. 5געגוטפ~ר(כ.יחיל)

גוריבז.:כים~רעווםאויסגעדריקטזיוח~;זטגעש~פז,ח~;זטטורגעניעוז

בז 1$חד~;זםוזיעםטעטיק,די"צעשמעטערט"פים1:.זרעזוח~;זטנ!$רניט

געוייקנטאריושפעטערח~;זטערנ~;זררלויפער, 1$פז'!כנע 11$געט!בריער

נייטיק.ניטארזרויכטיקניטאיזזיקונםט.איזגמרי 5

-ז;~מגעוויםז ~איזט 1$הן. 1$נמיינונגזי..:יזך 1$נפרשקיז,אריבארז

אינ-איםערט 1$הגעזעוש~פט,וערכרצןברענגעזגעקענטניטמענט

איבערצר1:.זנרערשןגעשטערטוט 1$רעמד~;זךט $tהערגעמtייכט"."חרובג~נצז

פרזענערגיעדי נ:! 1$קרנםטדיציטר !;1נניטפט. 8!געזעושזיקע $tו.יי
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 1$':1ררגעלט.ועםפארדן. 1$שן 1$נבדענגטזיד 1$נלעבן,געזעלשאפטלענז

בידעןגעקענטמעןלט 1$ררקרנםטררעדק,פ~דשיידענעאריףאריםגיטמעז

ארןקליידערשין,בוריט,פלייש.קריפןררידt:כשאפטן.אטנפידןפאבדיקן,

מנשירים.

ררנעד 1$קניהיליסטהעבדע!שעדדעום 1$ררצופאל.קייזניt:כעםאיז

 :א!:נעדנא eצרבדירואאיואויםגעדדיקt:כאזריזיןט 1$ה

 eדינצי eרעםאיזשלמהבאמונהנלריבםטרביעלינםקי"ורי
אביםt:כרעדרריהחרשת").למעז("החרשתקרנסt:כלשםקונםt:כ

- eכאביעלינקקיוויטימיםט. S1$ארןאידעאליםt:כפולשt:כענדיקעד
יערערפרןשמחהמלאביםטארזבארר~נדעדםטעלות, eהתסטר

t:te ,כקלינגענדיקארןמליצותאירעמיטשייזעזיע:tא'דעמי

רש- eטריזנטגעבז et:tיםאדערר. eרריגדייט.ביןאיןארןפעדזן,

מינ"ל,רטןפרןלידעדדיאריוארןלי.יער.ררם t:tנט 1$לעדמארןקינם

"באמים-ררעגזלמשל,אדטיקל.נוצלעכן!$בעדשרטן eאייופאר

 .) 132נומעד, , 1909הזמן,(הדפעלדעד"t:כיקן

ררייםעדדעאליםט"."t:כדאכטנדיקןאפארזיןבאטדאנטלעדנעד

ארןניהיליםטןדיצררישזקאמףרעםפרזסיבהדיעד,גלריבטנעכרי,

עד.האלטדרו.אלטןפונעםמשכיליםדימשכילים.דרופדיעדדיקןרעם

קע-זייקאמף.רעםפרןסיברתטיפעדע·ייבאנעמעןניטאפילוקענען

אי-בן 1$הנימעד" e"עזרתירנגעדיס 1$פאדררבאגדייפן.ניטאפילונען

ררעלטרעדאיוסתםניטיסאדעררם. eדיפרןניהיליזםרעםבעדגענרמען

-·סאינעררייני.קםטעפאדאזן 1$דזיינעזעםן. 1$געטס 1$דזייבז t:tהאדטז

כרת.

רועכןעדשדטבט-אים"פארגוריםאיזנעפאדדי"אז

- et:tאדזיןעדט t:t"ה-המתים"אל"דרושזטןאיובעדז 1$טל t:tג
אליי!בעד t:tטל 1$גאזמעגלען,באבץס'איזהאדצן.פרןגעדעדט

 1$יררייםןמיד!$בעדאדרים.איזען eזטןפרןם t:tרוניט,רריים

ירגנטלעכע.דיאריףנגעפאלן 1$דן 1$צאזאמיטאיזעדם t:tפארור

ניטארנדזפאראריואיזעםארןדן. t:tידיאיםדעדגייעזס 1$רר

הארץזטןגעשטאדקטאזריט 1$הס 1$רועיקר-סיבה.דיסודקייז
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רשעות~דויםווטזןאוןסכסוכיםאוןקדיגערייעןדיאויפצוהיינן

פ~רגינםטיקעקייןניטאיזזי~זה~לט,עררר~סצטט, ~אין

אים".

דעו~זאויך,עד.רעדקלערט~זיטיוריםט eמ~טערי~ליםט- ~ווי

 :אומפ~רמיידלעךאיזדורותצווישןק~מף
צווישןשטריים ~ן 1$גייטן 1$דורותפרן~זנ~וו~סט,"ם'איז

טרעטןצטטז~לעפרןצטטיעיעראיזאוןיוכנע,און~לטעדי

נ~לע 1$טר~דיציזייעדעאויףזין jשטיצם 1$ווזקנים,די~דרים

 rלט s~האוןחכמה.זייעדמכזהזיינעןיי~םיוכנע.דיקעגןהשגות.
רעד~ן-גיי~~זריארזכבוד.כלומרשטןיערזיפרזקנ~פג~נץ

זיינעןדובם 1$דוו~נעןביז~כרעועדיקעגןאייגעפרזשטרייט

אוןחכמהזייערמיטצוז~מעזער·~טע.דיבעתלעצטע.דימנצח

מיוזעעזשטרייטזזעלכע :!tפ~רל~י::רז.גייעזארזשט~רנזנבון,

יעטוועדע"'איןארזאומעטרםלעבזגעזעלש~פטלעכןאיזתמי.י

אומגליקלע-דיפרזגורלאויפזוו~י::םרערפ~ר.י~יזם 1$דארזצטט.

דע~פרזנז~י::גער 1$דיזטזצואויםתמידפ~לטיוגנטלעכענע

חורכותדיאויףצוקונפטדיבויעזצוארזצטטנקומענדיקער 1$

~ווים-שוועוזייעראיזעםם 1$ללדערפ~ר.ט~קעארזעבד.פרז

לטע sם 1$דווטלנטעם,פ~רן,ל~ץ eמ~נזאוןלטע sם 1$דטרז eצו

ניטזט 1$לאוןנוחות~לעמיטזיןשט~רקטקעגנזו~רט)(.יי

גע-דערינערזייזיינען-(קדושה).הייליקייטזטזדשוועכז sפ

אוןה~נטרקער sשט ~מיטאיםקעגזקעמפןצוצור~נגעז

זייפ~ראיזאויפג~נע,אוןצילזייערגעטרטשט~רקבלטננדיק

ס 1$ורלע. sדיצוסוף 18מ~כזנ~:זרווימעגלעךניט~ברעוש

רעם-רועגזייעראויףזיישטערזאזןנטקעגן sזייזיושטעלז

לעקן eנט s tשטרייטזעלנע 8/אריבארזרוים. 1$פפירטם 1$ווורעב.

ס 1$ררפעלקער,ר~גרעםיררע e~לעפרןלעבזאינעםאוכרזר sפזיו

דיצולינאוןלענן.פזןגעזעצזדילויטרזים 1$פנסדרגייעז

זייניטאויראויףקומעזעכעירזנגעזאזןשינוייםרשיידענע tפז

אייןפזןגעניטדעוארזבליקז, jאואידעעז~כרעועפ~רשיידענע

פונדעסט-ארז-צזוייטע,די 11$ניטר 1$ה ~אדיףוירטאידעע
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!ייערמיטזינערגייזצרב~נרכערדיפ~רשזרעורט t\!פאיזזזעגז

זיןארזנשטרענגרנגעז t\!מ~כזצרגעצזז~נגעזזיינעז "!ארזזזעג

פ~ך-זיים t\!וזפעדערם,זייערעפרזרט 5במיטררעג ~גז t$5דררכש

פ~רגיםזם $tזר.יז. 5העדיייירנסט e.יטער~טרר, 5זייעראיזגיםז

שריזד~רףעך 5שרעקזרי iאי-ד. 5~כטפע 5שאריפזרט 5בזייער

הרב-שזיז.!פגעזרנדערט $tעבט 5ם $tררק, 51$פ ~בינחמח 5מ ~!~זטז

זזעגאריפזניטטריטאייזקייזר 5אפיט 5שטעארזרז t\!ידערטער

זז t\!בלצררצים 5 פ!.ז t\!הייבזעםאריבחיים).רחזת t\! (עבז 5פרז

lאיםררעקטצרקרנפטדעופרזשטיםאמיקע 5פדיארזזרינטזנרכע

עבז. 5עך 5מענטשאפרזינט 5מיטזעבז 5צרף t5\!שזרכזפרזאריף

!\t טווו~כגעקדעופרזשטויברעםזיןפרזעז 5.!פצרטדיים

-כ ~גו ~פרעדפרזך $tישררערזרעםזיןפרז.!פרזארפז $tארארן

 ·"טהייכגע

ע- 51$ פ!.-שטיםאמיקער 5פרעדארזרזינטזנרכעדימיטצרז~מעז

 $t:'tרלדור.נטעו ~רצים 5 פ!.אריפגעקרמעז"איז-רררכטערערנער 5מיזירט

איגע-רעדמיטצרזאמעזזייגטימזואז "גצראיז 5ציזרכז

 ~"~קערט 5צעפזיוט $tחעםארזש~פט". 5געזעעכער 5מענטשריקעו

חייפע-ייז 5ק ~"ארזזקנים""דיצררישזחמח" 5ממרראדיקעארזשררערע

שרראךאויםזעעזעכע 5ירגנטורייניקעדייםטז. 5רעאטראכטנדיקעלע"

ידוזרכוריזז.ייישטארקזייזיינעזאמתזרעדאיזבער $t "אויבנאויף,

פארקעמפטצרכטפרזגטםטרעדאוז "זואפט 5י פ!.שטינצ

דיי".שט~רiכטארזזיי

איםמיטארז~בערז. 5ג~טערעצחטיםט 5רע~טואכטנדיקעראייי '

רעםםיבה.דיפארשטייזבעםערארזצרחערזזיוזיננע.חבריםע 5א

גע-טז 5קאא"מיטז. 5באפאזייאיזם $tררפוחך,גרריםזרעםפרזמקרר

רזעטעניז.גאנצזרעםאיזארטנטראכטז 5~ביםזיןזייד~רפזמיט"

גופאזאךדיאוזגעשר~קז.אומזיםטזיןה~בזזיי~ז .ר~ 5"קזזערזזיי

פאר-ו 5אפיפארש~פזאוזצונוץקרנזעזזייiכעז ...איינפאךגאנץאיז

געניגז".

אזרירזיבערז 1$5ט $tגערנער 5דערמ~נטעמיiכ 51$ נ:!ש~~רפערזטזאיז
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אינע-סיברתצוליב 1 ,פינצטערניש.איזגעלעבטח~;זטפ~לקי!.יישעם 1$ד

~זריוויגעטר~בטניםי!דזדי"ה~;זבזדרויםנדיקםטע".ארזרויי~יקםטע

לעבז."מלרכחשזארזגעזעלש~פטלעכזאיזמצבזייערפארבעםערזצר

געפרנעזח~;זבזזייוו~פ~;זלק,מיטזבאריואיזגעקומעזניםזיינעזזיי

ד~איזארטנגעט~;זזלעבןגאנץזייער jח~;זבלומדיםדימקלט.מקוםא

םיטל~לטער.איזרדיפותאלעך 1$נאיבערגעבליבזזיינעזם 1$ררספרים.

טטער.ארזליבזטזזייל 1$tספרים-שפראךדים 1$פארוונאטירלעך,איז

זיקע 1$דדי!$בערמצנח'!חייליקע ~"וויבאטראכטזזילז 1$זזייאון

דורות.יוריבמשךרט 1$איופרזגערירטניםשטייזגעבלינז"איזמצנח

אטנגעשל~;זםזגעזעלשאפט.דעופרזפארשטויסענע ."ג 1$טחטנטיקןביז

 1$-דדעואיזטרייסט ~געפונעזזייח~בזרנקייט 1$פארלאייגענעראיז

פריירזייערגעוועזאיזאלייזזיד 1$נס 1$"וושפראך.חייליקערזיקער

אוןגעפטניקטעם 1$ד ."ך 1$בראוןטז eפרזצטטזדיאיזטרייםטארז

"רדישפראךחייליקערדעואויףגעקוקטtנ 1$חלק 1$פאונטערדריקטע

אמונה.דיאויןשטארקטזיהאומה".קיוםפרזפאדשטארקרנגאאדיף

געקענטח~טס 1$רראיינעם.יעדןבארר~ניערטלק 1$פס 1$דtנ 1$חדעדפאד

אויףtנ 1$"חלק 1$פס 1$דקושד.לשרןאדיףשודרתר 1$פא~;זנשרטבז

פרז~;זנזעזרעםאויףחייבםעדרוטלחשיבות.מיםגעקוקטאזעלנז

שפראך."ארזפ~לקזייז

"א-ווטטעדלערנעדשרטכם-צטט"ד~זיקעדי"tי;זט

לעבןאינעםגליקלעכסטעדיגעורעזאיזפינצטעדנישפרזצטט

פא~געוועזלטכטאיזדעמtי;זלט ...שרטבעדחעברעישעדיפרז

גע--געלייענט.ניםארזגעלעדנטניtנוו~;זס-מענטשז.א

פרזרוערטרעםאחוץרוטלמחבר.נtי;זמעזמיtנזווערזצוקוויכם

פרזבז 1$הארזגעוו~סטגtי;זרניטייענעד 5דיח~בזשפראךדעו

איזצטטזיקע 1$רדיגעפtי;זדעדט.ג!$דניטמעדשדטבעדזייעדע

אומגלויב-געזעזמידבז 1$חלט 1$דעמורטלרר~נדעדלעכע.אגעורעז

כלעולייגט 1$פארמח~טשרטבעריעטורעדעררועזזאבן.לעכע

בעלאאויפקלעוער.אזמליץ,אדיכטער.אגעררעז-מעלות.

ס'איזווtי;זםארזצוזאמעז.אלץבעלעטריםט.אלtי;זג. 1$1$זאןקךןק,
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געוו~םטניטה~טזייפרזרוב ם$/ 1-ור~נדערלעךועמו $tכ

געוועןפועמיזייאיזבאזרנדערג~ראוןלינקםאריףרעכטםפרז

פארנרמעז".זיןזייח~בזאיםמיטרו~םענין.רעד

מיטגעשריבןבן $tה-לערנערסענהט-שר'!.כבערדי

הארץזייערהקרלםרם"."השבעתען. eפארכישרפסעדאעם eע

זייור~םפארשטאנעז.כיסט 1$השכלזייערארזגעפילסניטtנ 1$ה

ה~טעם-ררערסעראנדערעמיםאפניר. eאריפזאדריםברענגען

יםארעור eם 1$רובאוו~םסז'!.כז.יענערז. כ.!'זטם ~ור ~בגעפעלט

דיערזענלעכקייס". e"טראכטנדיקעררעדפרזדערט 1$געפט 1$ה

אריפזגעשטיצטזיןבז 1$הארטנגערעכנס.יבדישעדיניהיליםטז.

וויו-ארזפ~רערונגורילדערקעגזקאמףזייעראיזבאוו~םטזטן

 • 1ריטעט 1$אריסכלרמרשסענ~כפנלאפנלעןקעגזבאג'!.כםטערונג.דעו
בלינדערהייס.געי~נקעז.נטעאויןרריאלטעאינערנעמעזקעגז

t$ נר 1$קקריסישערשוםזtס 1$דה~סדרויוכנעורעדורעןארז . 51$ב

e גע- •••יונבטרעדפרזשטים"דיה~טאריפגעדעקט~לץלרצים

זייערזיןנעמםדאנעזפרןאוןרובעו"אווישרטבערדיפז 1$טר

ויגעזעצסבז 1$הזייררעלכערמיטרריל.יקייס.ארזצעסרמלעניש

-ז 1$געטם 1$דבז 1$היוכנעדיאון . eקעדיאיבערניהיליםטז
רעדמחמתר 1$נצער'!.כ. 1$שקלשםנישt:כ-לערנעררר'!.כטערשרטכם

איזזים 1$רוארזזיןאיןנס 1$סריונבטדים 1$רופליכט.הייליקער

ק. 51$פאומגליקלעכזרעםשולדיק

לדעהחבריםזטבעפרן~זיציע eדילערנערפארטיידיקט-"אמת

שרטבערזיקע 1$דדיפרןשכינהוי l1$נעס e1$זיו כ:t 1$הלאנגכיס 1$"ו .
דיורטל-שטבען.צראויפגעהערt:כtנ 1$הנליקפרזשטערזזייערארז

!$נגע-בוידעראונדזעועבן 1$הלענדעואלעאיןכמעטורעןצטט.עצטע 5

ז'!.כןמתקזגענומעןאוןפוטהייטצוקנעכטשאפטפרןאוויםצוגייןהזינן

אריפ-באםיעןנענוםעןזיןיוגבםדיtכ 1$הבילדרנג.זייעופרןמצברעם

שו'!.כבערזטנעמיםאזאים.אריפררטזזארזלק 1$פפרן tאויגדיצרעפענען

מיטפראזע.עירפרזהייליקייט ,,פארשררעכםה~בזזיישקר.רעדפירט

המעשה".אלאעיקרהמדרשא 5אזאויפררר.בזן.זייער
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זייעדאיזבערז 1$5ט 1$גקעגזארויםטריטלערנערםצרגענן.מרזמעז

א- eםימקייזאוריםנישטרופטם 1$ררארמנרחמנרתדיקער.אזשאופער.א

שרר. 1$נרזיקער 1$דדעואיןאינער/$פםזיןחזרטעראים.צרטיעם

עט eאימסךאמים/$נגעשרינןעםאיזרנקט, eשטאנדעמישן 51$eפרזד~;זך,

חערנער.דיפאר!$קםרעם/$ננעםעןאטןזיוגיםאיםאנט. 518טארז

איןגעורעןאיזם 1$ורעראמענם, eטעםמיםןגעשרינןאיזעט 5מפ 18eדעו

מעןרועןארןרן. 1$יער 60-דיאיןייגם 5נגע 1$שטארקארן עד!,'!מדעו

ארזיםםן 5ניחידיצווישןקאמףנאנצןרעםאיןפאנאנדערזיןיינם 5ק

זונערן~ 1$קפרןז 1$ערז eדעואיז·םטן. 5ניחידיאזר. 1$5קורעדםא?םע.די

קעגןאtכאקעםשארפעזייערדי/$נצרהיינןערשםעדיגעוועןטאקעזטנעז

!$נער/$!.בגעשםאנענקייט.ארןנרת 5נםפאר/$נגענרמעןנן 1$חזיי ם!,'!רררעם.

אוןנרעםערסךאגעורעןספקבליזיינעזםע 5אדימצדקעגז-אטאקעםדי

פטעדדינעשאפזזעומיםםאקענז 1$חזייארזרוי?ד.ממשביטערער.

דיצרצרגעחערtכבישםזיו ןב!,'!חזייירככם.דעוארזזיוצררישזיניע 5

נא-בישם t נ!,'!הזייזיי.איזפארםיפםבישםזיןירגנט,דעופזןמעברת

םרו. 5קראייגענערדעופרןצרקונפם.ייהמשך,רעםזריירגנטדיטראכט

פארא ם!,'!ווארנטערשיידשרם 11$איואדיףגעט~;זזל~;זזאזין Jח~;זנזיי

נעוועזנישטטאקעאיזיוגבםדיהאנם.איזפט 18געכ ןב!,'!הזיינעורער

שםאוקגעררעןטאקעאיזאלםעדיפרןכברדדעוגערעכט.אינגאנצן

ווילדעורען.יענעםבארעכטיקםנישטאלץך 1$נעםה~;זטד~;זך~::נגעדיוט

ירגנtכשק~;זצעוראטעדיררערטאזרי/$נערארריםגערריזז. ןב!,'!הטע 5אדי ם!,'!רר

אניסלגן 1$פארם"אלםע"דיםטדזטע". 5"א.יימצדבאגעגנט !,'51עמ 5 ~

ןן~נדער.קייזנישטדעריבעראיזבארז~םםזטן.\$דעוטרר 5קרטיפער. 1$הרמ

לערנעד ט!,'!חםערע. 5עדימצדנוראלדזא?עדיאדיףענטפעראזזרים ~;tור

/$נגערירס/$פןט 1$חערבאקציינער.מיטאמפ?עט eזטןאיןגערעדט

קאמף.זיקן 1$דרעםאיןפאררריקלטגעוועזזטנעןם 1$ווהרי!פט!.ברנקטן,ע 5א

אריפחערןלן !,'lזזייחבריםזטנעארזבערן 5!,'1ט !,'1גדערט-אריף !,'lפער

לעצtכע י".םיטצרנריפנעמען.זיובעםער ."זג!,'!לקארזי!',!מערזעז. 5.,טרמ

ט- $tנפן !,'l~םלזטנעזאיםפרזןן~םרט. !,'lאריפן !,'flטקרק 18ארז:רוחרת,

שרטכם-געזען"םטר !,'51רולט 1$"דעינברים. nצטם-זטנעארזבער 1$5

צדיק 18פארליכטצעזייtכ 18ליכט.tכטער 18שטנםרטן !,'lד"אז-ערנער 5
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ב~פעם-ר~;זוטז 18שכל,רעואדיףנליצטר~;זוטז~זלצדיק)זורע(אור

זיןםטר 1$האיופ~רוו~;זםערך,ט-ר· j1$. 1$טרזיבזבאמתערטיקtנ

 iקייארזעררהייליקע 18איזרעררריבtננם,פרזזיזעענריקרקרימט 18פ
דיןט 1$הוו~;זםציטערניש,ג~נצעארזב~טרעטז.ניtנזיט~;זרפרעמדער

דיכיבאיזןםיוום $/ךוריכלר, 18דערפנלויזאיז~וומגענרמעז

אויםשל~ק.~זזרישריבכער,יבר'י~ע

י- eרעםמערו 1$ננtיSרהריך,זייערלערנערשעצזכוריםזנtיSרנישט

חברים,זיבנעארזג~טל~;זבערבז;ור~םtנזיבז.רעם-הריפט-יםורם~ר·ערוישז

דיאוזלעננםשטייגערנצז 18גרעםנ~נעמעןנישטקענעזער,לט 18ח

אייגענעדימיט a! $יtממששtנויםזירנגע,דיזיי·ירנגע.דיפרןפירונגעז

 .רע·-דרוך,דערגוייכןגעקענtנב! 1$הזיירו~םכן, 18זגרטעלע 18דיחענtנ

רעו-יוכנע,דימשרגעים.אזעלכעגעורעזנישטרוtיSלטזזייוועזליטער~טרר.

נtיSיתענרגים,ארןלעבזגרט 18פרז פ!.~גtיSרנישtנזיןז~י,זגזלערנער,קלערט

רעם.איזשטייט 18בער~נרערער.~זגtיSראיזפארגעניגזגדעםטערזייער

SיtזוD ט " •..שרטכןזיים ?1רו 1ליפיי"זSיtנזטן 18"ברעוtרר~ם-
פ~ןלעבןרעםאיזתענוגגרעםטעוועראיזדtיSם-לעונעונtנ 1$ב~ט

זקנים.דינרירעד.יטבענישטפילזתענרגרtיSזיקזרעםארזיונבט.רעו

נישטtיSאיזווערקזייעועאיזרוטליtיSרן,מתרשלחםלעבז~פילרזייז~;זלן

 " ...בזעלפרזטםטגזעו
שרטבערדעורף 18רtיSט-רtיSם-הישרשכלנ~ור~םטזטן.ורימז.

לערנערקומטציtיSנאליזם 18רזעלביקזרעםמיטארזלק. 1$פועםבועכנעז

דיאיזtיSנצורירןסננה 18נעררעןאידוו~;זםפר~נע.טיפעועו 18נ~;זןצו

"איךאמונהפרזנג 18פ~;זרההינטערןזיןנ~ח~לtנזד~~זם- tר 1$יעד 60-

שבלוער"אז-טל~;זנערז 1$ג 31$!.נישטערלtיSזט-גרט"נץ 18גרריים

אוןניםט,רוווי tמענטש 18Tl8 118פר~י;~רןשטעניקער 18וויאיזהישר

ז e ~ננSיt"מיטטערועז 18רקענעןצרזיופענרנג 1$חוערמיםזיונtזרםטדר

הtיSםטדר T/8שרך, 1$נר tדטקע 18טרןטזטם 1$ררדימזבח".רז 18פזין

דיןמ'וועט-ג·עמיינטנים, eדטזאריףאמרנהפרזםקע 18מדיtיSנגעטtיSז

םיקער 18e.יעראיזז 18זינערררימערו 1$נניז • 1איארזדערקענטז.כישט

ארזשבלרז 18פמררא 18לז 18פ 18בררירערדיןם'ררעטררעזציבט

הילףזרנזרוירערררעםטוהעלפן,ג~;זרנישטדירוועטעצהערשטערטן
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 rושםעוןרכזוהםמוועםםאוןבערגלויבן. 1$איזt.זפילו
שרץזרכןצונגענעמער 1$סך ~זטןדירם'וועס :ם ;מעטןקב

ם 1$ללשכל.פ~רןבויגןזיןאיידערפt.זלשקייסאוןשקרפוזtכן 1$שאין

מאוימריק."~זויאויםזעםריר

עםקעןלערנערצווייפלען.צ.א.אויףז 1$ערפt.זלסש~רפערך 1$נ

רס-ז~גער. 1$וו ~פירער. ז.tאויפקלערער.~ז~זויוויב~נעמעזרנישס 1$ג
י!רישע.ייפ~רחםידות.אויףזכות ~געפינעזר 1$גז~לליכס-ברענגעד ~

1$e חםידות,שונא.פינצםערםסעררעדגעורעזחםידותאיזזיסיוויםסז

עם-הארצות.איזזינקעזלקם 1$פערםגעוועזגורםtכ 1$חגעח~לסז.זייבז 1$ח

צביעותלערנערזעםרן 1$יער 60-דיפוזנ~ליםס 1$ר~ציר~דיק~לער ~ייי
פירנריקן ~מצדחםידותצוב~צ!ונגיסיווער T1$ ל:! ~איזשווינדלארז

מעזוועז-לערנערשרטבtכ-אומעtכיקערך 1$נוועדם"עםמשכיל.
מחמתג. 1$סחעלזאינמיtכזר 1$פקומעזז~כז~זעלכעוויזעם
פרזשווינדלער,עtכלעכעפוזמוטרעםמחמתארזאומפ~רשעמטקייטרעד

ליטער~טז".יןדישעטונקעלע

וויעםס-דעםקי $j "איןגעשדיבזלערנערט $jחווערטערש~רפעזיקע 1$דדי

 • 1869 ("קיעוולי~ניז"איזאיבערגעדרוקט .) 82ז. • 24נומ. • 1869 (ניק"
ישראל".על"שלוםרוערקצווייפלםמיטשייכותאין .) 68ז. 16נומ.
מיטן~;זבערערשסימםגעווען,בן 1$חנישtכל 1$T~רריםטריtכדעוש~רףווי

דיקעגזק~מףדעורן. 1$ימער 60-,רדאין"יוכנע"דיפרןג~נגב~נצז

בן 1$חצדדיםביידעאוןלעבז.אויףאוןסויםאויףגעררעזר~;זאיז"~למע"
ר~ 1$נרעםאיןלערנערשרטבtכדייר.פענע 1$אומברחמנותדיקע,בערערם

 :כר.כעם")גר~פישע 1$("ביבלי~וסיקלנtכז 1$רערמ D1$ול

 iאונמערכוך ~~וויםחעברע!שאויף.איזצוריקל~נג"נישtכ
דיפ~רטיידיקןצואיזצילזטזיי~םישראל",על"שלוםמעז 1$נ

נצורירן 1$ןן~גז D1$לל~לע, tפופנים Dl$1פ~רשוו~רצזאוןחסי.ריס

געטלעכןרעםחםיחיזםפרזט-גרינדער eחויערםפרזכבודרעם

ד~;זזיקע Dl$1ב.וtכ-םש-לעבלאושין'מענtכשן,

ב~וו~םטעדיפוזאיינעםגעחערטצדיקיזםרעםזטןזכותמלמד

איינערtכ 1$חצוריקר 1$יפירמיטאויבצווייפל.ח'-שרטבער
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םיראזנארוטזז.צונגעשטרענגט 1$זיןרנליציסט eי!.יישערא

 ~ן 1$נועוצרארזוכיסטעם.אפארחסידיזםרעםהאלטזדt:.זרפז

נהענגעד. 1$אירעפרזהערצערדיאיזפארלייגטאיזס 1$ררסיםטעם.

אזז. 1$נעםטצןרייפל.ה'ררטטער.סך ז.11אוועקצורייפלה'איז

עדדעדט 1$פנוצז.גרריסער ?'tג iי!דגענרt:.זכטט 1$החםידיזםדעו

חרי.!פט-גרי.ניעדרעםדרן-ארץ-צינזזלן 1$צז~לןמיד~זאוכרז.פרז

טרעע~לייזארזסעקטע.ועכעלצינזיקער 1$דדעופרז

פרן~נחייבאיזה~טערס 1$ררדערמים.נטש:פיל ~ייי~וריסער

 Pצדירעםלרינ-געז~נגארזלידעציעל eםאפג.עדררקט 1$רוערקזטז

.יעםאיזרנקם eנגעשרינז 1$איזלידס 1$דב.ום-םש-לעב

צריסישעאלענעשדינזכללנדרןזטנעזעסוויארפזזעלניקז

"המליץ",צטטרנגדירעםררעגזנ~מעדקטגערעכטזי'ערררערק.

זטזפרןעדרתזטנעזמיטלעןריגינעלע 1$צררייפלסזיקע 1$דדיt:זז

וויחסידים,דיפרןשמייגעורעםכצרםאכז 1$נזין~;זנשםרענגרנג

נרכזטזנים eנושאררילןרוt';זססוחרים.ניליקעפט 1$טרעז.י~;זס

ר 1$נזיימאכןארןמ~ל:פעסייינt';זךזייזייטועןקונים.זייעדע

איזפרםנ~;זטיץאקומט 1$1דייר".ארןהעריותזייערעמיטאפילו

ח~;זנזמיוווי"נ~;זכדעם :אזריזיולייענטרר~;זס~רטיקל.לערנעדס

איןדררכגעלייענטםירה~;זנזאדםיקל.איצטיקןרעםגעענדיקט

סיברת~·םחםתה~;זטצררייפלה'אז"המליץ",נומעדטז 44-רעם

 ,זרכןצרבז 1$צרגמ~כןגעםרזטאים,פרן e ז;iנישטהענגעןור~;זס

ררערק".

 :לערנערשרר.כבטררטטעד
טיילערשטעדדעוריז 5באיזררעדקאיצטיקצררייפלס 'ה"

באקענעןניכזאידאוברזרעכנטמחברערדוו~ברן.רעםפרז

שמרעות.דיכלריבןז~;זלמעןאריבבליק.נירתדיקן e-זז;~זטןמים

ד~;זזיקערערדאיד 5~;זנטיינעמעןמבשר"."קולאיןדעט 5געמע

עסםערב-גונעדניעס.דיאיןוווינעזרר~;זםצדיקים,ע 5 ~אויםג~בע

דיבארר~נדעדזצרנישטשרועד!$בעדס'איזזין,פ~דשטייט

זייעדעכללבדרןאטן~;זדדענעןצדיקיםדיכער 5ורעמיםינקייט 5פ

אינעםס 1$ררארמשטאנד.דעופאדחידרשט!$כעדאוברזגעשעפטן.
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נישטצדיקיםדיפוזחענטדיאיזכלי-זייןועדאיזפ~לאיצטיקז
םידע: 1$זשיטפרןלערערדעוצררייפל.ח'ר 1$נחםיד. ~םתםעם eע

ם 1$דרזיפ~ררעכנטררערטם 1$רר~נשט~לט.~ן-ר~בינער·שרלע
 ." tי!דדרםישעצררישןאריפקלעררנגפ~ררט 1$פל~נץ·

 •..שררינדלפלינקן ~ז~זעטםעןזרעןטרריעריקררערט"עם
ר~לי· 1$ס ~יייםענלעך.ארזזין. Jדררקביכעדשעדלעכע~זעלכע

פ~רשט~ד-.עיםבעתלק, 1$פאיזרייט eפ~רשזייררערזםם.שער
נרצזזייעדיי~סררערק,אריסגעצייכנטענם 1$לעררינזב.י·בעבעם

טרריעריק,פ~רשtכעקט.ערנע-ץרר~ליגזד~רפזאריננשיינלעך.איז
אםת".עםאיזדו~דואון

ירדישיםט iרעערלערב

ם~מעדינעורעזז'!כנעזרtוזם-ר ::tחודשכלאוזכ~רר~םםז'!כןרויםן.
בלריזנישטtוזבעדשר'!ככ\.ארןטד~כtכןלערנערםאיןיםרדותרריכטיקםטע

 ~ארזדעמ!$קר~ט ~פ~רנעמ~כטאיםכז 1$חנעד~נקעןדערם!ן!נטעדי

מעןקעןלק, 1$פ ttניטכ~ה!ן!פטןז'!כןורעלן!ן!דערב~חעפטןזיןד~דיק~ל.
טיפערענעלעגןלערנעדזאיזז'!כנעןערגעץ·רר~רל. eפלמיטבלריזנישט

~יי~געקרקםנישטקם·גררל. $!5פםיטןפ~רברנדןאיםחו~דכןזיירז~;זרצלען.
פ~;זלק.ז'!נןזן t;tפ~רלג~;זדערח!ן!טעלטעדדעואריףרר~;זם.יעם.

ער 80-ארןער 70-ע.ר 60-דיאיזאינטע?יגענץי!דישעררעוצררישז
רזיק, 5פ1ן!פרןרערררטםערםזיןח!$בןררtי;tםסך, ~נעררעזז'!כנעזי~;זרז

פרעם·הערשנריקערדעופרןםריערזדיצר~גז 5רערשזיןבן 1$חזייר t;tנ
הו~דכןזייר t;tנזער·ררטםערם.נ!$ונישטזיוה!$כזטיילקרלטרר.דעו

 .וידעובזייעדעזז $5!פ~ראיננ~נצז
םיטנ!$ךגעענםפערםררנערן 1$קםעז כt$!הנפ~?ן t;tז'!כנעפ~ר-למש?
איןט t;tהםעזם t;tררד~ס.נעררעןאריואיזםיברתדיפרןאייגעגרעםעדע.

םענםשן. ~נ~רפרעםדן. ~ר t;tנבישםארןפרעםדז. ~דערפי?םדיירז'!כנע
יזדישעארןהעברעזשעג~נצעדיו~דןררייניק-רר!$סבאמתבייםאיםור!$ם

 5רוטנעה~?טן,ך t;tנאגב,ער.ט t;tהמנשר""קולרעםפרןליטער~טרד.
ע 5םענדעארןערנ~ e ~ eאריו .ק?~פצררישןאריףעם eעטרםצטטרנגדי

91 



 "~iו n' 1ב. . 1

t או•ךצטט.זייערפרןשרר.בבעוהעברעזשעדיאויף/$נגעפ~לזטנעז

רוזקעמחנה.עיראיןקויל ~ווי j"געקומעאיז~רויםטריטםענדעלעם

ורטטזטנעזזיי-טענותזייצוגעח~טט 1$חמענדעלעאויןשרר.בבעו".

איזזיןטרינקטלק 1$פם 1$דבעתחלומותינעז eשאיןח~לטןלעבז,פרז

נישטזייבן 1$חדיירמענדעלעםאיז/$בערעם-הארצות.ארז~רעםקייט

רעםממשםמטלעבז.ם 1$ד כ!$/זייגט 1$זורנער 1$קפרעםדז.קייןגעפילט

טט'וערארזליטער~טור.י!דישערארזחעברע!שעררעדפרזקיוםג~נצן

אטךבטם 1$וום 1$ד 11ם~דיזם.צוענט 1$נהנאה,;ב~זונרער ~מיטעם

-ערנ~ e ~ eצוערשרטבט-טרויער"ארזב~דויערז~וויםרופt:כ

פ~ר-ביידזאוכרזפרזיערערפ~ר~נטונג.אוןעקלמידאיז"דערוועקט

מיינט.אידרינטונג.ב~זונדערזר.בזנאר~קטער,באזוב.יערזר.בןמt,זגט

פ~זמערחאלטt,זבעראיךוו~ם·ער.לענלענעמיטווירקזדאדףמעזtזז

שורינדלער".ליטערtזרישעדיבדזעןרעםמיטווילאיךארזזודיקע,

 :געשריבזשריפטשטעלעדרוםישזאצובדיור ~איזחt,זטקt,זוונער

 "כ!$/אינג~נצזאיםבן 1$חרז 1$יער 60-דיאיןאידעעזגרעםיווע 1$!:נרדי

"משומ·גינזבררג:(שאוללק 1$פיזדישזפרזגעזונדערט e $/ארזגעפרעמדט

 :איבערגיטגינזבורגשאולאון .) 167ז'רוםל~ני"צארישןאיזוים

צטט.יענעראיןשויזצעריםןם 1$פולקקt,זרונערט 1$חיזדנטוםרעם"מיט

ארזרדt,זנען. 1$גצוברירורעםאיזהארץזר.בזםן 1$אויםגעגט 1$הערורעז

נלו•זגעוועזם 1$דאיזגעטויפט,זיןעטער eשר 1$י 25מיטtנ 1$הערוועז

רר· 1$קאיןזאךקייןאינערלעךtנ 1$חרוt,זסרמ~ליטעט, 1$פאריםערלעכע~ז

געענדערט".נישטבעוז

 ~פארבאטראכטםיאtנ 1$חמעןם 1$ררור~נדער,קייזנישטאיז

אונדזעדעל! 1$ז 11 :געשריבןערהt,זטליטעראטררארנדזערורעגזפרעמדז.

 ~חעברעזשאיזבאשאפזורעלןזייאזמיינען,נישטשריפטשטעלער

 • !'..tlזנישטל 1$קיינמוועטדt,זםליטער~טור..יויערחאפטיקעלעבעדיקע,

 1 ·,פחילףרעדמיטדעררועקןאיןבלויזבאשטייזד~רףאויפג~בעזייער
/$בערבילדרנג,נt,זךדודשטאיונבטארנדזערנטיזדישארזהעברעזש

חיל::.יערמיטר 1$נק~;זנעזיונבטע rJיזדידיררעטדורשט/$ט-דעםש.טילז

יזדישזרעםפאררועלזיזדישארזחעברעזשר~נז. eשפעזשע 1$איירדיפרז
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ארךר~כז. eשהריבעדיפרזטעמפלצרםטדעפ ~רזינ~רדינעזלייענער
ליכט".אמתע.י~םדערזעזזייררע?זד~רטזנ~ד

רריפרנקטעלטערדעואריףפ~לקזי..כזפ~ר?~זזאריוה~טלערנער

אייגענעםצרםב~צ!רנגזי..כזאיזשריטפ~ט~?ןזי..כזביז~בערק;;זרונער.

געשריבןאיינם~?נישטה~ט~לייזער~כרעוע.~זאינג~נצזגעורעזפ~לק

ערטערםך ~זיןגעפינעןררערקזי..כנעאיזפ~לק.צרםצרברנדזי..כזוועגז

פ~לק.צוםליבעורעגזועוטעריי~

פ~רםועראיז iגעשריבורערק,~קםענפעלדםאיבער~נ~ליזזי..כזאיז

לערנערדערציילטצעדערנרימעז).(געמיינטרעד~קט~רצרםברירו ~פרז

געלעבטה~טערבעתב~פ~?זאיםזי..כנעזרר1י?םלי..כדז.מtי,זר~לישעורעגז
~לעפ~רגעםןצרגעצרו~נגעזאיםבן 1$היםרריםדו;זזיקעיי ..כערםו;זזאיז

~לצדינגבכללארזבלעטער.צעדערברימםפ~רשרי..כנזמכוחגן $tצרזזי.בגע

איבער?עברנגעזי..כנלעכע eד~זיקעדיפרזצי..כטאיןארזרוע?ט.דעואיז

צרשט~נדרעםפ~רגעםזגעקענטנישטרגעאייזקייזאריףנער 1$ערה:י$ט

-פ~נ~טיזם".פרז 11$ 'ארנטערזך 1$נגליורערט"ןן~ם-לק, 1$פזי..כזפרז
"נישטאריםגעזעןאיםפ~לקם-מצכדעוה~טצי..כטיענעראיזפ~רקערט.

זי..כנעורענןגעטר~כטט 1$הערכעכעכדיקער".ארזמארימדיקערערך~ז

ה~טערזיי.איזזיןטרינקעזזיים 1$ררצרות. ע?~דיברידער.~רעמע

-ר~פ"ם 1$רושרי.בבער.דיארזפ~רפירער.דיצדיקים..ייוועגןגעטרtזככז

ווערק".אריםגעקינצלטעארמנרציקע.מיטליטערtזטורידדישעדימעוז

 ע?~די"ארן-דו;זרטןערשרי..ככט-דערמ~;:נט"םך ~זיןהו;זכ"איד

טרריער".מי.בןפ~רשט~רקטמערנו;זךהו;זכןדערינעררנגען

 :?ערנערשרי..כבטהמתים"אל"דרושצוםהקדמהקליינערזי.בןאיז
ה~טם 1$ווה~רץ, ~פרןפליםןזייו;זבערשרוערדז.ייישטעכזדייר"זי..כנע

צרות".זי..כנעמיטווייטיקטאוןפו;זלקזי..כזליבובתמיםבאנזת

-·אווערטוועקער"."קליינעםאיזגעדרוקט"קערמישל".רעםאיז

עיקר-מיטןידדישרו;זבלעם eדיפ~רביניט?ערנער~זרירזיבערגעגענז

ליבה~טירד)(וער"ערער.שרי..כבטזמז"."כללק. 1$פצוםליבעגעפי?.

זיןקעזררער"און-דער 1$"י!דיש".בז 1$הינ 5אריוערורעט"ירדן".
ררי..כ·נו;זךגייטער "~פו;זלקגעפ~?זעך. 5ארמגליקזי..כזפרןדעררוי..כטערן

קייזאיזזש~רג~ז~ז"שרי.בעז.ררו;זםדי.~ז-מרמז.איזער :טעו
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קם- 51$פ"אמתעדיר 1$נפ~רשט~נר.ר 1$ננישטט 5פעזיינישט",שוז 5

רז. 1$םפנעקטפ~רםט 1$טרעם 5קערמישאויפזטרינקטערוועזאוזיבע". 5

עד.יריקטיום-טוב,אינטימעזרעםדדנט 1$אטנגעtכ 1$חמעוועמעזפ~ר

פ~רער. 5שריפטשטעדישע 1יע 5 ~פ~ראיךטרינקעצט 5"צו :אויםזין

מיטדינעזאוןק 51$פאונדזעריב 5בז 1$חם 1$ווחבריםאונדזערעע 5 ~

ברירער".זייערעחשק

זרכןצוצוג~נגרעואיזערנערז 5יםט 5ניחי.ערםגטזעעז.מיוווי

 :tים 5ניחירעםגטווי~נדערעראזר 1$גיטעראטור 5קם 51$פרעםאוזק 5פ~
זרכןצוז 5געפיזטנערועגןמחברפונעםווערטעד·ייאויבאוזוונערז. 1$ק

ערנערם 5צוצוקוקזזיןמעןקעןבענוג.ויבט 5ב~גנישטזטנעזק 51$פ

צרםאוזק 51$פצוםיבע 5זטזוועגזגעשויבןtכ 1$חעדבשעתמעשים

 .שפנוארקם 51$פ
דעומיטגימנאזיע.איזדונג 5ביררםישעזטזגז 1$געקדtכ 1$חערנער 5

דישע 1יחונדערטעכע 5עטויז 5באויםגעצייכנטזין jר 1$ייענעאיזבז 1$ח

ראם·ד?י~/'$בשטשעםטרר~"איםט!י$די~ררערם 1$טשעריק :(זעטט 5יונגע

ז'ר!י$םיא".וו'יערורע'י~מימעזשדוםוועשטשעני~ 1$!.פרםטר~ניעני~ 1$!.פר

גימ·דישע 1י 159געורעז~נד 5רוםג~נץאיזזטנעז 1853ר 1$יאיז .) 129

איזדז 1$יער 60-דיאיז . 552ווימערנישט- 1863איזאוזנאזיםטז.

רעםאיזפאקולטעטיורי.דישואויפזצוחערעדפרטער ~געורעז?ערנער

אוןווםישגעשריבזט 1$חעד/$רעם. iאיאונירועזיטעט.םיםקי 1$וו!י$ר 1$נ

 ~געורעזעראיזר 1$יצעזבמשךידדיש.וויפרטאזויונקט eחעבדעןש

ע~וויעםטניק".דעםקי 1$ "רוםישזרעםאיזמיט~רבעטעדשטענייקער

ר~םיםקי 1$"נ!י$לואיזארזיאניז" 5"קיערואיזב~טייליקטאויןזיןח!י$ט

טעלעגראף".

צוביכולתגעוועזזטנעזם 1$לליונגעלטט.ידדישעמחנותגרויםעקייז

אוןגעוועז.נישטרז 1$יער 60-דיאי!זטנעזזשורנ~ליםטז.רוםישעורעדן

אינ·!$דעוזטנעזקרלטור.רוםישעררעדמיטדורכגענומענעדייענע.די

זייערקעגזגוויםגעחאלטןזיןח~בזזיי!$עורלק 1$פפוזאררעקג~נצז

אר 1$גגעורעזמשמעות.צטטן.יענעאיזאיזקענעןררםישלק. 1$פאיינן

שפלות· ~מיטמענטשןורעז .טפ$/זייערד!י$ךטרעפטם 1$דעניז.רראזשנער

.יי,אפילוקולטור.פרעמדערחערשנדיקער ~פ~רגעשטעלטווערזגעפיל
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מענדעלע.למשל.ווי."רוסן".גרויסעקייזג~רגערועזנישטזטנעזס 1$\ו
זייאיידערמף ;l!קניטערן i8זיןמיטפירזרפט i8געדה~בזזיי~פילו
און"אומודירדיקער""פ~רש~לטענער".דעומיטרקנסט i8פזיןח~בז
עם eע~נגעשריבןמ~ל i8ה~בזרו~סדיארזט!$כטער".רשטויסענער i8"פ
וויה~בן.וו~סזעלכע. i8געוועזד~םזטנעזן. i8ר eשד~זיקערדעואיז
ה~בןאוןם i8eש 18ר i8פכט i8געמ"עםצעיעובוים.אויםזיוודיקטעם

שוט eזיןה~בןטייל ;רויסצוגעבז i8שריפטזזעלכע i8געדענקטג~רנישט
רג~ז". i8זש~רעמעזועםאיזוועדןצומחבריםEנלוציםגעשעמט .

 •רוסישגוטקעזעראיבעל-לשון". i811אימענטש. i8קומט $tדארז
י~רןער 60-דיר i8פירדיש.ר i8פעמפער ?iהייסער 18ג~רווערטעראון
דעועראיזליפשיצן.פרזם i8אויםנמיטזון. eה~דם ! i8ג~רעראיז

אוכרז.בטירדישיםטוווסטזיניקער i8בערשטער

ז tגעוו'אריגןזטנעאיזאיזשרטבערפרזערדיקע.ייבטהשכלהדי
פרן~נחייבאיןאויםזיןודיקטערוויהשכלה".כלומרשטע"דיבלויז
פ~לק,צוםגעפירטת~טוו~סהשכלה.אמתעדיהמתים".אל"דורשזטן
"קרי·זטזאיזיזדיש.צופירזגעמוזטאוידן. 1$נמיינונגזטזן 1$נט 1$ה

איז"עם :) 3 'ז(ערשרטבטורערקקסענפעלרס i8איבערליז" i8נ i8טישז
איןגריפז i8בנוציקערשEנרייטז i8פצרווימיטלבעסערערקייז 1$נישט

ודיקטערווי-נ~ריזדיש.ט i8גלנישטבער 1$ירדיש.דורןווילק" 1$!כ
רו~סער-ידררכצופירז"כדי :ירדישריינעם i8דורןר 1$נ-אויםרטז 1$.יזין

 ~איןדערקלערזאיםעםמעזרף i8רלק, 1$פאיזגעד~נקנטעםעם-איז
לעקט". i8דיאיבערגעפירטזז i8איזנישטאוןנגשפר~ך. i8~~ומגוייבעו
 31געשיכטלעבEנ~ר i8שורותעטלעכעאיזאיבערגיטערווינ~כדעם

ר~זיקעדייזדיש.פוזקטער i8ר i8כרעםוועגזערועוטירדיש.וועגןקטז i8פ

י~רהוכעירט i8כמעטאיצט.פילו i8רנעמעז i8פצוכד~יאיזמערקונגעז i8ב
שפעטער.

אויםזיןצייכנט-לערנערד~רטזשרטבט-ב$לגעמייז"איז
פ~לקפוןטער Pi8כ~רצרםענלען~ריגינעלקייט.םן i8מיטלשוןם 1$ד

נ- i8ררזייערעכמשןח~בזירדןדיוו~םלערנער.מיינטד~ם.אוןגופא".
זיירווהין. i8כט i8געבראוןפעלקערנדערע i8פרזצוגעאייגנטדערונגעז

זיימיטרר~סבן. i8זנוציקעזייערגעוועזזטנעזד!$סכ~זעצט.זיןה~כז
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,רעדאיזאויןEנ 1$זיןיגלט aשם 1$דאזן . jר 1$גערררעכטיקט tsבזייזיטנעז

איזט 1$הירדישז tsריי.י,ז'!.בנעפרזמעזדרינגטאופז ts~זאריףך. tsר aש

נקען-טיפ- tsגעדד'!.בטשישעדיש~רפקייט,פר~נצויזישע"דילמשל.זין,

ערשר'!.בבט ,"ך~ר aשזיקע 1$ד"די ".רר.~.אשטרענגקייטענגלישעדיקייט,

רעםפרזבלוטארזפליישאינעםרצלט 1$א'!.בנגעווזוי s~זיו"ה~טרו'!כטער.

דעימיט :שריטארזטריטיעדזאויףאיומיטזיןב~נוצטער~זיןדז.

ערטעטיק,איצטאוידירדרעדאיזך s~ר aשד~זיקער.יערפרזהילף

איזאיםדינטרז;ך eשיקע t1$דדי ;עקזיםטירטארזנדלט s~הדוצירט. 1$פנר

ועראויף ;פר'!.בנדצורישזמסיבותאיזאוזמשפנחהרעדאיז iגעשפנרעכ

מיtב ;ליבט !;tהארזהוsםטירד,רעדפילטארזטרוsכטך s~שפנרד~זיקער

ט~גטעגלענזרז s~פצוגעאייגנטזיןה~טשפנר~ךזיקע 1$.ידירט. 1$וראייז

אויםצוכ'!.בטזזיןמסוגלעראיזשפנרtזךזיקער 1$דרעדאיזנ~רארזלעבז

ר s~פנוציקארזקלוגאיזם 1$וררט. 1$ווז;אויםהעוזארזנקען s~געדדימיט

 " ...אים
וויכטיקםטע.ד~ם !ב.!'זצואויםאיםזעטירדישו s~פ~ובעטןארז

פ~לקד~םו~פנ s~פירז-געגליינטד~ךעדה~ט-"צדיקים".די

- s~פוsושטעםה~נזזייפינצטעוניש.איזאיםחוsלטזארזהישרדוןפרז
וערדודך.יווקאארז-פ~לקפרזחוsוץםז;מעצוםצוקומעזזוי s~ווינעז

לעבזאיזגעשעענישגווים 1Sנעוועזאים ב.!'כעםאיזדעופ~רש!פר~ך.

-ארזיש. iיןאיזגעשוינזווערקוsקםענפעלדםדעדזעזה/$טעררועז

מרה-איזרזונקעז s~פגעוועזאיזלערנער.ער.בעתגעשויכז.קינםטלעויש

ווערקנטע 1$דערמדידוsנק s~-ערט 1$הפ~לקם-גורלרעםמכוח'~חורה

וsקםענ-ז'!.בנעזאיםפ~רכוחות.פוישעמיטנ~נ'!.בטווידעופילטזין-

פ~לקםאיז~tזקטלוצי~נערער 1$ועוו 1Sגעורעזירדישאיזוועוקפעלדם

נ'!.בעדיתקופה.נ'!.בער 1Sפרז~נחייבז is.יעםאיזדערזעזט 1$חערלעבז.

כיטעוםטזלקם 1$פרעםנ~ך.מיינונג !ב.!'זך 1$נבוsקעמפן.וועטתקופה

אריגן.פ~לקםרעםעפענעזזירועטוערמי~געררער.אייגז !ב.!'זמיטשונא

ש!פעטעו,סך 1Sאריםגעדריקטאריוערה~י:;טירדישאיזגלריבז !ב.!'ז

פר'!.בנטנוטעם 1$ור"קרעמישל".ב'!.בםגעורעזאיזם 1$דון. 1$יכציקער s~סוף

מ.ה'פרזרז 1$דורכפב'!.בם~רעםאיזגעמ~כטה~בזלשוןיןדישזפרז

לפ"ק).תרמ"טה'תמוז 'ב( 1889יוניטז 19רעםנטיק 1$מר. 1$םפנעקט
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רופסוועקסלערנעמי).(אישוועקסלערזלערנערענטפערטסט 1$טזי.בן Jאי
~ i מד-ש"דיי:דישsזוe ."כעsצע-זיוועטשפעטער"דער 1$"פריעררו

ענטפערם.ער"צר.כט-גר.כסט".איםרופטמען D1$ורווינט.וער jווtזרפ
רנישט 1$גקעזמעז"זיזידדיש. jוועגאויםפיררעםאדיףפעלדבערגזאויד
 11$חיינטלערגערעקזיסטירז".ך 1$גוועט ! 1$זשז.;רגועררווsגעזניזוויסז

וער-צופ~ל.קייןנישטאיז 01$ד ."ןד:י"ווענדונגוערמיטרעועזי-כז
רט 1$וו~נוער~ןאיזאיםדערמאנטיזוזרט 1$ווס 1$דרעם 1$ורער.קלערט

דימיטזטזמסכיםניטאיםל~::זזט"רןךיש"רט 1$ווס 1$דאון"רןךיש".-
קרעמישל.נטםגט t$T~רויסגע כ:! 1$חמעז 01$ורעצות.ע 5ז;

אונדזעראויסער ז~"-לערנערז~;זגט-גוט"גt:זגץווייסט"איו
ם $iווז. $iזש~רגtז $i.י ך:;~נאיזדר.כטשז.פון~וויםשט~מטוו~סרג!$ן. tזשז

ווt;זסירדז.ז $iמילי ~פוןמער $Diוראוןשפ~נישזצום'tפ-ייכותנזערה:י;;ט
אדיףריידזנזזרח-לענדער.דיאיזגרעסטנטייל~~וזפע 1$אייריז t ~ינעז iוו
~ t .זש~רג~ך;ןשפ~נישזרעםאטנגעפ~לזנישטקיינעם}~רןדעסטוועגזפוזים

 J1$זש~רגדטטשעראונדזער ר::~גאוז"יבריש". Jל./$מעכזיטז jחייליקצו
מעזרופט~צינדנtי;זךארזי1י,זרחוגדערטערעטלעכעשייגעשריז~זדיהייסט

מיטנז $iהעלטערז"אונדזערע"עכרי-טי..כטש".~רעו " cיכד" םט~.~.ו"אים
לשוזרעםצוצוגענוגדזלק $tפפוגעםמזלגזינצעד~;זסצוריקדורותדורי
נ~צי1י,זנ~ליטעטזייערפז.זרקניפטשט~וק~זריזיינז 1$ה"י:דישן"מיטזארז
וועטהמשולשחוטוערtזזזי..כט.~נוערוערפוןצרותדיזי..כט,אייזפרז

אדיריוויקיבועואונדזערע ." jרועראינערגעריםזנישטקיינמ~לשויז
גישטtזפילואוזמדינח-ל·tנ-וןואס jריידיל iווזיומעגזדורל.י-כער.יער

ווי-כלז.בעללשוןאונדזער~לץוועטך $tדידדי·tפ-.קייזפtזרכי·טייז
ודיקטזש~רג~י;זזרעםאין !ירדישזיאעםירדיש.טסייחעם
יר.ייש·ג,ד~סהמצאחלע.ירדישעד~י;זםגלטכווערטל.י:דישעד~:זםז~ויסזיו

וו~רטאייןמיטקרעכץ.י:דישערוערפשטל.י:דיש(ע)ד~םחכמחלע.
-פז;~זי-כןל 1$זאיטלעכעררוטטוויאוןבייגעו.דימיטירדרעדליגטר~

ז~;זלדערצןונגדי~זדיווי"רןךרשקייט",אויסנווייניקסטןועםפוןגעריסז
ךרזייאדיףלייגטוו!$םז~כןפ~רשיידענעפוזדערווי-כטערזנישטאים

ס 1$"ד 1רופמיוס 1$וור,עם.צוצדגענונדןערבלר.כנטחתימה."ידדישע"
לינאויןערוועט"ידון",לינט 1$חער iזמכלאון ...ידו"טינטעלע
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אוירזיוערורעטברידער,זטנענ~ענטאיםזטנעז ..."יןדיש" Jב 1$ח;

פרןדערווטטערןזיוגעןוועדאוןלשון.זייערפרןרוררכטערן pדנישט

ס 1$וודערויף,יי eשאגעבןקעןרועופ~לקגעפז.זלןאומגליקלעך,זרכן

נאצי!$-זייערפרן ! 1$פדעואריףאוריםשטעלןזייוו~ם"יןדיש",דופן·זיי

ועכסנישטח~טרועקםלערח'אזאיך,געפיןדערינער •.. ?כאליטעט

זז.זמררעםפרן :זז.זמראויףווי ! 1$זשז.זרגאויפןקוקטערור~םיערמיט,

יןדרעדט 1$חזייאויףם 1$ללאבן,לוחותשטיינער.לאנגשויזדרכנען

זי:.כןנאליטעט-געפיל, 1$נאציזרכןפענונגעז. 1$חזטנעאלע.אויםגעקריצט

נישטלט 1$וופעלדבערגה'אזאוין,איךרעכןדעריבער ..•חיותגז.זנץ

 : \ 1$זשארגפונעםצוקונפטדעוורענןדיירןאומבז.זשטימטאזרינאדארפט

 ! 1$זשארגרעדי~רחונדערטערוריפלוריסןנישטקעןמעאזמיינם,ער
חשב:'!רעדוריסן,י~עםקעןמעאזז~ג.איךאוןעקזיםטירן,ך 1$נוועט

מ·ט"ין.ייש",ויי.דןדייורעלןזרכן,ורעלן"יןדן"זמןכל-ר. 1$קלאיד

יזדישעדיווילאנגאזרילענןרועט ! 1$זשארגדעו :ווערטער·אנדערע

נז.זצי~נאליטעט".

לקםלידער) 1$פיזדישע(ורענןמוזע"דירישע"דישטודיעזטזאיז

פארטיידיקןזיוערנאמיט-מיזרעםפרןשטודיעערשטעדיאפשר-

פזזשונאיםאלעקעגזאדריםטרעטער-נ~כמעררז.זך. eשיזדישעדי

"מיוחסים''.דיאוןאםימילאט~רןדיקעגזנאצי~נז.זליםטן.דיקעגן :יזדיש

" e ערשררכבט-פ~לקיזדישןרעםפוןלענןגאנצעם 1$דוויאזריונקט

מעןקעןאזריאופנים,געוויינלעכעקייזנישטאריףזיוט eשלע-ד~רטז

דעיפרזגז.זנב.יעםאיונאמערקןארמגערריינלעכקייטזזעלנע.דיאריו

נישטאיזנרירעראונדזערעפרזלאגעדירועןדעמ~לט,ד 1$גראוןראך. eש

און eק~רעםאויפחיינןדווקאן 1$זשארגרעםמעזזעט .••פוינלדיק·אזרי

אלעצררישזלז.זץ eאגענן e ~אויןאיםל 1$זמעפ~דערזוויאזריכמעט

ירושים eנאזוכיערעקיין iרועלמיד ?באטרכטן b1$דז~לוו~םלשונות.

נז.ז-אזאפרןאויבורייסרועואזז~גן,מיומרזןזז.זךאייזר 1$נלערנען.ניט

גרע-א!פחענגיק 1$נישטאויראיז ! 1$ז·~ארגפארשימלטןרעםפרזוענונג

דערמונטערןאפ~לק,גאנצןרעםפרןאויפלענונגאז-המתיםתחיתסער

אןנאל-געפיל, 1$נאציפרן~טעםנטעואחלשות,חונדערט-יעריקןפונעם
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וועדןגעזונטצוםהתחלה~ןם~קעאוןאבריםקר~נקעמיםרירזtי;זנחייבז

מלא".נ!כח

וועטלק 1$פג~נצעם 1$דוויאריוערזעםידדישאריפלעבןמיטז

 tמי ~אריפשטרכג.גרריםןיענעםרזיםגעזען 1$פם 1$חלערנעראריפלעבן.
זיןשמעלםערקרלםרר.ידדישערמ.!$יערנערג~נצערדעופרןדענעם~נם

זש~ר-(דעוערכם. i8אריםגעםרבז 1$חשונאיםדים 1$רררעם."אריףאזיד כ!$!

חייםטוו1:;זםטעריע. s~.מאיידעלערדעומיםן 1$זוייניקר 1$גזיוקערן) $tג

F:נ 1$חם 1$דעזיע". 1$ נtררעגזשמזריעדישררככןצןנגערענט 1$חסתםמןאים

לקםליד. 1$!כ

~לעפוןןןרכטבישם"שטייט-עדשררכבם-מזזע"ידדישע"די

זרכנעזם 1$ד :ם 1$ג'פזןמתבזתזייזטנעזגלטך s~ב~לע !שזרעםטעראירע
איינע~לץאיבער~לזיואדיףגט 1$טרם 1$רובזים.גרזיםןאייןפזןצווטגן

רג. s~בבריבעםאייביקאזיפןבשמים.שמעקעדיקעאזן!כירזתטטערע

מזזעידדישע,דיאזידם 1$חחכבזד.כםאפ~רןשטייעןמזזעםלע s~ןן~

אייגענערדעוםן 1$אזיםגעגאזיןאיזאיואיבערארן!כלוsץבכברדיקןאיו

בישםמטבע.פגעריבענע 1$קייןנישטאיזזישיינקייט.אייגענעם $tדחן,

דעו-ם 1$ררקור~ל.רעםפזזרר~םער ~איזזיחרשענא.גענע 1$!כגעשל $tקייז

פטער.רעםפרןשטיק ~איזז,ירץ. 8!חמענטשלעךד1:;זרשטיקם 1$דקרריקט

ורעדן".שן 1$פ~רלבישםל 1$מקייןאזןברענעןאייביקזרעםם $tרו

 :שמזתפזן!כםרקפ~רקירצטןרעםמיםשמזריעזרכןענדיקטערארז
רעןשיך.די 31$!~ררן~ךף !חראקודשאדמתכירגליךמעלנעליך"של

 " ...רt:כ 1$חייליק ~אדיףשטייסםדו

כר~יטיקיםטישע 5'דע~

מערגערועןאיזידדישצרארןלק 1$פיןדישןצרםצרג~נגלערנערם

גע-ם 1$דגעקרםעזאיםברכאי!פדי;זראינטעלעקטזעל.ררינעל 1$צי 1$עמ

איםם 1$חפריערריע. 1$טעזרכןגעש~פןערט 1$חערשםעטער eשפיל.

נ~ליזירם 1$ר~ציערtנ 1$חעםער eשערשםארןכעמים.זטזזרעלםיקם s~כ

געפילן.זטנע

י- eררילערנער.איזקויטיקאין :אויםר~כטןזיוקעןאויכנריף
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מיטב~לויכטזוועד\ד~ךד~דףלץ s~ד~צי~נ~ליםטיש.בלריזם~דערן,
יענעםררעגזאמתט~קעד~םאיזהישר.שכלארזב~רר~םטזר.כזוריסן,
ש~פט· 5געזעד~םעכע. 5ניצד~םנ~ט~נטעדנעד 5יי~קדיטיק,טייל

איזםטע 5ררעדטפום 1$i-נזערקררידריק~;;בעדקרנםט.איזעך-נייטיקע 5

י· e. "זר.כזאויףגעקוקטניט~כרעוש.עפנעםג~דאיזקדיטיקוערנערם

גע·גט, 1$געזבעםערגער~נקעז.איםאיזקומעז-אויףם~רעורשמשינע",

~כרעושעראיזדערמיטז.עמע 5ב ~רפ-טםכוקמכוחז. 5פי

זייה~בז 5מש 5ק~ררנער.ווייםטן-קריטיקער. 5רע~רעמ~לטיקעדיווי

וויכטיקערפ~ררער 5פעב~מיםטיקזררעגז~רטיקל~זגעה~לטז.ר~ך
?יוער.נם $'1עבענז 5מיכלארזערמ~נטt;זורם 5פנרשקינם.ררי

זר.כזא) :ז~כזצרוייניכרזיינעזקריטיקרע~ליםטישערזר.כזאיז

שטר~מטאיינםק.יטעטםעערריטקעיב ~ב)ארזנרצזנעז 1$מ
עםטע·פנרטאיןצורייטז.פרןזכרתאין?עבט~!יינםצרוייטן,פזן~ווים

אוידאיםט 5שטער~םדור.ג~נצןזרכןפרןאויםזיןערטיילטטיק

קריטיק.י~דישערפרזגעשיכטעועראיזמווינההויכער ~אויף~וועק

ערשטעדיצורישזי~רזער 60דיאיזק~מףרעםב~טר~כטזמיווועז

מיוזעעזניהיליםטז.ירנגעדיארזדרו~לטזפרזשרר.כבערהעברעישע
געררעזאיזר~םשרר.כבער.קרר.כזזצורייצורישזק~מף ~ווימערעם eע

רע·פ~ר~ריענט~ציעם.ם~צי~לעיירענע ttפ~דיפ~רר $tנניטק~מףtז
ליבע·מילרז~וערנםערור~טיזם $tקקעגזרעמ~קר~טיזם,נערז $tרוt;זלרצי

ר~מ~נ-ארזרע~ליזםצררישן-ק~מף ~אריום $tדאיזגעררעןר~ליזם.

מיזם.

גע·זיינעז"יוכנע"דיצורישזש~רף-רעוו~לוצי~נערעדינ~רניט

גע·ניטזיינעזם 1$ורמענטשן,אוידבעלי-מליצה.עלטערען\קעגזררעז

ג~נגרעםאטנזעזגעמוזטה~בז"יוכנע"דימיטמסכיםאינג~נצזורען

שיי-דירעקטזשוםקייזגעה~מניטה~;זטור~;;םליטער~טור,ועראין

איזה~-;זטלמשל.מענרעלע,מעםיקערוערלעבן. jפ~קטישמיטזכרת

~דרים·איזכידוע.~לייז.ערארזניהיליםטז.דימיטגעה~לטןרט eרעם

מליצות.וםטע eזייערעארזשרטבערעלטערעדיקעגזגעטר~;;גן
טע·תנ"כישעמיטב~נוצט~פטזיוה~בזשרטבערעלטערעדי

שרר.כ"ועררר~;;םעניזצום~םט eצוגעבלויזזייארןעבר.ירדישןפרזכזעם
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שריכבערדי-מעז, iאויםגעקאיזעםב~רירז.צובדעה.עהזsט 1ט 1$הבער

געד~נק ~צוגעטר~נט iב $tהזיישרטכן.זייוו:;,ןםגעפילטניטבן 1$ה

משל. ~מיטנ~~רבעטאיםארז

המתים",אל"דורשאינעםבערז. 1$ג~;זטלקעגןשור 1$ברזיכזאין

מליצה.וםטער eד~;זזיקערדעווועגזאויםפירלעךלערכערט~קעשריכבט

לעכב-דעו ז~"נט, 1$נ~טעדמ~נטיזם. 1$רנטלנישזזיקן 1$דרעםורעגז

-כ~~ןר 1$גאיזשרטבע.ואונדזעדעפרןדערז 1$פיוכנעדים 1$ררגיכםט.

שרעקטם 1$וררעה),(רוחטםטגועטכעלשיענערוויוערער

גטםטד~;זזיקערדעו :מעכטשזגרויםעדיגלטכן.די.כנם 1ארזדיןtזזוי

פילן·"רמים 1$וו •בזשרטלן 1$זמיד~זאוכרז.פרזדעדט 1$פ

המ-אייכפ~לז.אויףגל~טכיטגעבויטזטן~לץמרזפילז~חוץ/$נער

ה~כטאוכדזערפרז~וויםגייטעםם 1$ור"ארזב~רריכזז.אויףנ~רצארת.

-~כגרינטלעכעאדיףגענויטזיכזל 1$ז-ווטטערלערנערשרטבט-

אמתרי-זייעראיןםפקזניטזיןלז 1$ז~לייזמידווייכיקםטנם~זרויכזז.

צילדעואיזוו~וויכזןצורז Uנ 1$טל 1$ג~דריםפ~;זדערטלערנער:וייט".

געשטרענט.נן 1$הציכט-חברים,זיכנעשרטנער.הענרעישעדירוע.לנעצו

פ~לטם 1$ורניט."ריידזיענעוו~;זםדערמיט, 1יונגעדיפ~רטיידיקטער

פ~רשטיינערטעזייערעמיטtזלטעדיטועזם $'1דווימויל.איז~רטזזיי

אויןארזנקען ;:tגעדנטע~וויםאוכרזפ~רנרענגעזזיי 11$נהערצער,

 " ....ראיותמיטאויפגעוויזזזיכנעןם 1$ללtזלטע,

ט- !:lגרעכנטוונערז !:lקקעגזגעשרינזחיים",נעלי"צערזיכזאין

-~כ~חטאים·רויכזיקע 1$דדי"יוכנע".דיפרןחטז~יםדריכאויםל~:;בער

 :זיכנען ם;:~דהמתים".אל"דורשזטזאיזאריםפירלעןלערנערליזירט
(אוב-וויםנש~פטשייגעדיכעגירזם 1$דאויט~כ:ריטעtכז,צוניtכולדעו

און ).מכ.כ.-קונםט,-לערנערמיינטוויםנש~פטשייגעטעו

ונקט eלעצטערדעו(הנשואין).זווגפרןהייליקייטדיצעשטערזם 1$ד

געזעל-איןפר~געםררינטיקםטעדיצרוישזרן 1$יער 60דיאיןגעוועזאיז

שטרעבזפוריםדעומיטפ~רבונדןגעוועזאיז ם$/ 1לעבז.ש~פטלעכז

גע-זיכזד~רףלעבזזייערמ~ן. jמיטגלטכנ~דכעטיקטפויכ.זיכזצו

 ;:~דזיינעןמיד . 11לינעפרזנעפיל :rפונעגעפירטארז"שכלאדיףבויט
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ערשt:נעדישיירון~;זםאויםפירזלערנעוםמיטראינt:נערעםירט S!פ~;זבער
רנקטז. eצרויי

פ~ר- :ג~;זטל~;זבערןלערנערללטזט-אויף ."אנ:tח"ערשטזרעםמכוח
נ~;זכ-אריט~;זריטעטז.צרכברדגוריםסיטזיוב~ציטיונבטדי-קערט.

ד~;זסארז ...אריט~;זריטעטזלטכטנץ S!גזיוש~פטירגנט"די-מער
ארי-·אייןבלריזאריםדעררריילטזיןה~;זטיונבטדילל!כלדעדפ~ר.איז

-ל~דיבעת~רגרמענטן.ב~גלריבםטעזטנעארןשכלרעם-ט~;זריטעט
 ."ל~צ IS~;זןאויט~;זריטעטןזיןש~פןםע

 ·~~מ~;זל"קעז-לערנערטענחט-ארפז" ~ז~"אריף
ררעלט,רעדאיז~וויםניטנ~;זךאיזם 1$ררנ~;זמען, 1S~;זז 11Sירנגערמ

אמתר 1$נועוטעראריבריטעט. 1$אריט i ~ר S!פ~;זנגענרמעזררערז

דייר).גישע 1$(לדייועקטיכי ,זיופרזהעוזזט 1$5ארן

כלעוליימיטאריט~;זריטעטזיןמעזפט 1Sרש 1Sפלטע S!דיבטנעת

דריידלען.ארזקרנצשטיקמערז 1$ררענדטעםרועוארזמיט~ען,
- S!בניטמעזן 1$קדעדיבערארןמווינה. 1Sז is tדערגרייכק:\ןןדעו

~דוכא. :אריט~:זריטעטןמבt:נלאיזזיז S!ירגנטדישרלדיקן

איםזיןקעןזייבטארןאריט~;זרימעט.~זיב 5באמתבן 1$הזיי
אריט~;זריטעט·כ!נערטער S!געדעוןןטלקעגנשטעלז.ניטן S!ז tקיי

אריט~:ז-דעויי~ארזכברד.אייגענעםזייערררעק S!זייב!כשטריםט

קייז e ז;iניטאויד~לייזזיןזייניבןרשוועכט. s~פווערטויטעט
פרעבארזיוכנעדיפרזאיינעםמיטדיירןק~;זרשט 1$רוביר eכברד.

דעמ~;זלט·רועטער ..מיינרנג!נרירר~טע \כ!'זל~;זגיקארזשכלסיט 91$
אוגדןב!כם'איזאוזזינו.ז'!כנע lז'!כסררהלt::נן S! הנ:tז;~ניטזין
רעםצראמתפרזנ~;זמעזמיטזקרמםטדרייעזניט.םפקשרםקייז

נים eעזרתרעם .).מב.נ.-(ק~;זןונערזדבר""חקרפרזסחבו
פעםטעארןראיותרקע S!שטמיטלםt:כ 1$רלארזדור.הטנטיקןפוז

שרם~;זןגעוויםעררו~;זלטמיינרננען,ז'!כנעגעפרעגט e ז;~וו'!כזן s~ב
ערתתו')(לתקןפ~רקרימטה~;זטעדוו~;זםד~;זם.געררעזמתקןספק
ארי-~זןןטל .•אמתרעםז'!כזמרדהגעשעמטניטזיןלtנ 1$ווארז
הייליק."איםב!כאיזריטעט 1$ט
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ד-יבלויזםנטלזיינעזיונגעדי~ז • 1געדרונגעאיז".דערפוז
אויט~י;זריטעטן,דיםיינטד~י;זםגעטע.רפרעמדעפוזהייליקייט

גטםז~םדוויגעמערטאוןערט eגעפרוכאטןבטזיןה~י;זבזוו~י;זם

כיטרע-זייערםיטרו~י;זםי.נט. 5דיזיינ·עזד~י;זם-ים,נרעג
מעגניטאוםרריםנקייטצרליבארןזיןזיינעמען(ערמה).קייט

אריט~י;זרי-פ~רמוראזייח~י;זנז~נערנכלל ;נעמעןבכברריקעזיי

 ".זייחיטזארןטעטז

וועגן,-קרנםטדיםיינםד~י;זםוויםנש~פט,שייגעדינעגירזמכוח

זיןב~ציטזינים.זילייקנטירגנטדי~זלערנער.שרי.ננטרעם
ךובעתצי.נט",הי.ננטיקעדרעד"איזטעררואידצרקריטישבלריז
 :לי.נדטמענטשחייט~בצע

שיי-ארןקרנםטדינעגירז tוועג-טענהצווייטעדי.נז"אוין

-ירנגעדייייילניט,גררנטקייןח~י;זט-וויםנש~פטןנע
דיאריףזיןב~זירןרר~י;זםשכל.פרזראיותדיטי.נערה~לטנדיק

-כ~מיטנ~ציעןצרזיןמחויבדערינערזיינעזנ~טרר-געזעצן,

~י;זעזיע. eמיםפולב~ררוםט,וויא•ז,רו~י;זםנ~טור,דעוצרטרנג
 "-עגקייזגעפינעןניט tז~י;זלזיימעגלעךניטאיזדעריבעראון

וריםנ-שייגעדיפוזאייגעאיזוו~י;זםגופא.~י;זעזיע eאיזםרב

דע-ם'איזתענוג.אוןפריירנשמחרעדפ~רש~פןרר~י;זםש~פטז.

-~כדי~כטזרר~י;זםמענטשן,~זעלכע~זז~י;זגז.צרח eחר ~וינער
ערד-נ~טררדיבעת~י;זעזיע. eדיה~לטזטי.נערניטז~י;זלןטור

ני-איזרר~י;זם~י;זעזיע. eהריבעררונדערלעכעוויאוכרזפ~רשי.ננט
~מ~י;זלגעלינגטקינםטלעראריםגעצייכנטעבלריזגלי.נכז.אידט~י;ז

נ~טרד.רעדפרןגעשט~לטןדערחריבענעשייגעדיאריסצרקריצן
אייג~פילוירנגעדידפי)יתנו(לאניטגרינגשעצזאמתןרעדאיז

זייעו~י;זנעדנעגידזזיירריםנש~פטז.ד~י;זזיקעדיפרזצררי.נג

אנ-\דז.פרזפ~י;זדעדטוו~י;זםצי.נט.הי.ננטיקער·רעדאיזטועיי

יי~םרריםנש~פטז.יענעפרזפעלואריפן~דבעטזז~י;זלזמיו~ז
בילדוננ.אוזלענןאונדזעדפ~רנייטיקמערםטנםצוםזיינען

באמתח~י;זבזרר~י;זםיונגע.דיגערעכםג~נץט~קעזיינעןעםארז
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ררעז-תיקו\.ארזפרירזאיופtזררגז $tזאוזמענטשחייטדיליב
i זפטזשייגעדי~זאדיף,ןןטזזייtזיינעזרריםנשsאילוקסוסוj 

ן $tנחרנגעריקאיזלק $tפם $tרנעתווינלצי.בט,חי.בנטיקעררעו
ר $tנניטם $tלללביבות,קייזגענזניטאיםמעזר~רףט,ירוב

"ר $tג $ltקם $tדנ~רחרנגער.זייערדערמיטשטיל!ניטזייררעלז
םם."זייר rsפררערז

גויר.בזייערמעזקעזלערנערםב~חויפטונגלעצטעזיקע $tדדי
ער :עםמיינטש!פר~ןאיצטיקעראונדזעראדיףוויל.מעזוויטי.בטשז
ערעםטעטיק.פרזנייטיקייטדיניט~בערעםטעטיציזם,רעםנעגירט

ניט!$בערתענוגים,בלויזפט 18פtזרשלל!$םלוקםום-קונסט,דילייקנט

ערכלי-שלימות.זיינעזזייווינלנוצז.ברענגעזוו!$םקונםטווערק,יענע

ווערטקייזניטח!$טקונםט)(דיוויםנשtזפטשיינעדי :קל!$ר t$1 טג$!!
וו!י:'םקונםט.יענע!$בעראיזוויכטיק-חונגעריק.~•יזפ:;זלקד!$םבעת

קריטי-נדערע 18זי.בגעאיןאויגז.יריאיםעפנטפ~לק, ם:::~דבtזורירקט
דינ!$רניטניט,זע 18פראייןמיטtזפילינים,ערולייקנט 18פרוערקשע

מ!$מענט.געגעבענעםוsאיזקונםטפרזווערטרעםאויןנ!$רקונםט,

עםטע-דיארזנט. 18חאיזח~נטאיםכי.בגייעזעםטעטיקאוןניצלעכקייט
ם 1$ללניצלעכקייט,רעומיטאיינםזי.בןארז~רויםשטר!$מעזמרזטיק
!פרב-פרז-רעם~חוץקונםט.פרזצילדעו-לערנעוזלויט-איזד!$ם

געשיכט-געוויםז ז.i 11אי T ז./! , 1הt1זלטמעז jקעשט11.זנדפונקט, iליציםטיש
/$נער-מעזוועז11.זפילוקונםט,קייזבז $tחניטמעזרף 1$רמ!$מענט.עכז 5

פיזגרענעצזדיאיזtזרי.בזטרעטכזעזוועזרגע,רעואיז~בערזי.סענט

 ::rדע!$!פרוtזופזדעמ!$לטמעזמרז • 1ליזיו 18~נעםווילמעזארזוועוק ~
צי.בטדעוזעלניקעוארזאייזאיזניטקעזמעשטtזנדפונקט.רעומ~נטז

צוזיןצווירזניטקונםטווערק, ז.11זי.בט ~ !$!!$!פרו::כזפוsרלייקענעז.אי

~!פחtזנר-ליטעוtזטוו-קריטישעזי.בנעאיןtזנtזליזיוז.עם 11$1ארזאים,
קויטיקער.רעםוועגרעם!פ 1$פוכליקוםדעוטועטלרנגעז

קונםטפרזצילדעוtזזגלויבז.ד·עםאדיףווטקריטיק,גtזנצע jזי.ב

 ~ם 1$1מעזדערגוייכטtזזויוויאיזלק. $iפרעםנוצזברענגעזצראיד
~זמעז.זעטורערק,tזנtזליזיוזאופזלערנערסצוצוזיןקןקטמעררעז
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מרזרערינערtזחריות.געזעלשtזפטלעכעtזפtזרשר!כנ!ר~םחtזלטער
וזtי$רט, !כ!!פtזרפ~רtזנטוזtי$רטלעךאויםערגעוויינלעךז!כןשר!כנעררעו
וזירקלעכקייט.דיב~שר!כבןאיז!פינקטלעךאויםערגעוזיינלעךז!ב!מזזער
רעםעפענעזרעם.וועגזשר!כבזלעבז.פtי$לקםמיטזפtזרנונרןז!כןמרזער

צוקונפט.ליכטיקערtזצוtזרויםפירזאיםז~וזטויערזפtזדריגלטעtזלעפ:;זלק

עדשטעדיזיינעזוועדקtזקםענפעלדםtזזגעחtזלטז.חtי$טלערנעד
וזעדק,tזקםענפעלדםורעג.נ!כעםtזגעעפנטחtי$בזווtי$םאיינציקע.דיאוז

מעtזזזיזזיוו!כזןמtי$לtזלעפtזדמtי$לאייזזזעלזגעחtזלטן.עדחtי$ט
ם 1$זופידערם.פtזלשעדיפזזרזידקזנגשעדלעכעדי jבtזקעמפקעז

וויtזקםענפעלרןtזרויםשטעלטעדפינצtנערניש.איזפtי$לקדtי,זםחtזלטן
צוכריפtזדמt;זגן.דtזרףקינםטלעדtזזtזזוtי$םtי.זזווטזטעדמוםטעד.tז

אייגנ·פירtזקםענפעלרםאויםדעכנtנערפtי$לק.רt;זםכtזווירקןן;ענעז
!פינקט-מtי$םיענעדערגרייכןtזקםענפעלדן.אים,חעלפזווt;זםשtזפטן.

 :פt;זדעדטוועדקשלימותדיקtזשtזפזווtי$םלעכקייט.

ווt;זםדיtזלעקטן.tזלע'כtזחערשtנאויםגעצייכנטtנ $tחעד )א"
ווt;זםrפtזדשוינעןטיפישעדיtזזtזזויפt;זלקם-שיכטז.tזלעכ.זצןעם

לייענעד.יערערtזזאמתדיק,אוןענלעךtזזויזיינעזשילדערטער

גלטךזיימסוגלאיזמענטש!פדtי$םtנםtנעדרעדtזפילוז!כןעדמעג

מעשיםזייעדעtי$דעדגענtזרעדייעז 91$זייערעדערזעזאוןדערקענעז

מידות.שלעכטעאוןנוטעיזייערעטונים,

~ 
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!פינקטלעךכtזזזיזןערהt;זטלענןלtזנגיtי$ריקזטזנמשך )ב"

ווישtזטידונגען,זטנעtזלעאיןפt;זלקםלעבזדt;זםדערלערנען

 1שלעכט:אוןגוטעאירעמtזםע.רעדפרזחtזנדלונגעזדיאויר
זטטן.

ם 1$ווtזלץ,אינערצוגעבןטtזלtזנטרעםפtזרמtי,זגטט 1$חער )ג"
זטנעtזזtזזויפtזרבן.אמתריקעםtזמעדיאיזבtזמערקט,ט 1$הער

tזפtזדם 1$וואיזבtזגריף,!פינקטלעכןtזגענןאוכרזקענעזווערק

צו·ר 1$יפופציקמיטי!דןרוםישעדיגעפונעזזיוכז 1$העםמצב
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שטעטק?יינע.דיאיזאיצטך 1$נזיוגעפינעזטיי?צרםארזריק
~זגן. 1$זמידקענעז 5'בכגרבעדניעס.מעדבדיקעדיארזרי?ז i:!איז

ניט 51$זאקסענפע?דח'דעוס 1$ררז~ך.אייז tקיי 1$ניטאיזעס
צוס 1$דאי.בנגעבןניטאיםזין 51$זס 1$ררארןב~מערקטבז 1$ח

דע- 1מ~דק-יאפרזנחייבנדיק 1$ארזזי.בז.צר·~רףעםייישי?דעדן

קא-זי.בגעמחמת f1$נדיפ~רדי.בסטס 1$ררעושר.~זידדז ~ניזנע

נאטיד?עכסטןסאמערעםאיז~דריםעדפירט~ועזיייט~ון. 3!

אריםזעז.

זי.בגע~ועאיזס 1$ורם. 1$דאיז ץ?~פרןמעדקררירדיקעד )ד"

אום-געשטע?טזיןט 1$חערם 1$רריו.צדעוד 1$5קורעדטררעדק

ורעדק,א?עזי.בגעפרזפ~רדינםטא?געמיינעםרעםפרזחענגיק 31$!

זד.בגאיזניטפעוטאידעעז.נטעארןציררי?יזאציעשייום 1$רר

 ."?יצאוןנוציקייט.םפנעציע?עדיורעדקיעדז

ב~ווי.בזטאקםענפע?ד :ר 1$5קנט 1$באטזעען.מיויייועדנעד.

ער ;לעבןס 1$דדערק?עדטער ;פ~רבןאמתע'דיאיזועבזם 1$דאוכרז
מש--איזצי?זי.בזאוזציו.אט 1$חעד ;ועבזצוםשטעלזנג ~נעמט

e לעבז.ם 1$דטז

בא-יענעם"מיט-ועדנערשדי.בכט-ב~ק~נט""זייענדיק

איי-פזןזיינעזם 1$זזג?ויבנם-ברידעראזנדזערעפזןטיילדי.בטנדיקן

סיברת.דיאזיןגוטקענענדיק ;עם-הארצותאיזפ~רזונקעז ! 1$ביק

ל $tשטדאייזקייזניםזז 1$לארזפאנאטיזםקם 51$פ!רעםנערןם 1$וו

ןו?משו.וויפינצםערניש.זיקעד 1$דרעדאין.דזדכדדינגעןנילדונג

ני:םארןג. 1$טצוג 1$טפרןזיןמעדןם 1$ררחסידים.אוןצדיקים

ארך-דיפז.זדפעםטעד~לץח~?טןזיןלק 1$פם 1$דזייחעצןד 1$נ

 131$-אופנים~לעאויףזיןב~מיעזזייד 1$נבעדגלויבנם. 1$~וטע

ה'איז~לץ.ם 1$דרריםנדיק ;באגרי\:\וענטזיערזזייביכנעמעז

אריפ-פרןשונאיםדיקעגןטז 1$~רויםגעטדמרטיק~קםענפעלד

זיקע 1$דדיקעגזערקעמפטררעדקזי.בגעאלעאיזארזקלעדזנג
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ברענגעזאזןבלוט Jזי.כ Jזייגור~סאזנטערדריקער.-פ~לקס
געסעמפטערח~טאזריזנסט eנוחרת.אזן tפעיקייטזי.כנעאזם

שדלן,דיצדי!דןטיילגרעסטןרעםמצדגלטנגילטרעםקעגן
בא-זין כ:t~חעראזןיזגנט.י!דישעדידערציעוצדגעגרינדעt:כע

בילדזנג.סיסטעמאטישעאאיזעםנייטיקורידערררטזןזיימיט
 1יןדישרעםפרןילן eבטשררערקטיילאיוועובטברענגענדיק

רז~רט,אייןמיטע. eםערב-אייר~איןלענדער~ברעועאיןלעבן
שעדלעכןאיי!קייןפירונג.איין tקיידןרנגעלt:זזוניטחt:זטער

אטנגע-איםזין כ:tז:tחאלץאזןזטט.שרואנעאייו tקיימבחג.
ררע-איןיעבע.אפילואז~זרי.חידושדיק-ריכטיק,ציינעבעןגעבן
זטבעפרןריכטיקייטדילייקענעןניטקענעןצילן.זרערקזטנעמען

ר v~זזירריאקםענפעלדןח'מיוזעעןאדפןאז~"אדיףטיפז".
ביכ-אאזןזזt:זרטערנסטזאזמיt:כורערקזי.כנעאיזאוריםטרעט

~בערגלזיכןאריסכרצןזרt:זםשזזינדלער.דיקעגזסאטירעםיקער
זיי-דערינער ;גופאt:זבערגלזיבזרעםקעגןאויןאזרימיטל. ~ייי
חt:זטזייפזןיעדעארזאידעעזנטעמיטפזלררערקזי.כנעאלענעז
ציל".נזציקןאיו

י"

אןגעזועזלערנערןפ~ראיזדt:זם-פt:זלקפ~רזניצלעך Jזי.כצד
ערפרt:זבלעם.עטיש-עסטעטישעאזגעזt:זגט.נעםער!פדt:זבלעם.עטישע
שיינקייטדיזזיכt:כיקאיזאיםןזי.כלניטזועדק,פזןשלימדתפ~דערט

שלמה.כליקייזניt:כאיזררt:זםער,גלזיבטררערק,א .•אלייזזיןפאר
אוןגעפילזמענt:כשנם ~איבעראנדערשןניטקעןזיזזירקן.ניטגt:זרקעז

דt:זםוזטלקונםט.מווינההעכערעאערפt:זדערטדערינערבאגריפז.
באוז~םt:כזי.כז.לעזערםצוםורעבאיינציקערועראיז

זייערעערדערמt:זנטווt:זרט-קינםטלער"יונגע"דירדעגןרעדנדיק
אברהםני.כ".און"~לטווי.כנשטיינםי.שטייגערא-ררערקנוצלעכע

שרטכםעריזנגל".ויליש e "לינעצקיםיזדעלע". םז:tד·"ג~;;לדפאדענם
פארבע-צואיזטציל eהויזייעררדt:זםורעדק,ענלעכע"~זעלכע :ט~קע
אלטעדיאיםני.כאויםצ~וו~;;רצלעןמצב. iמt:זראלישי!דנםרעםםעדז

אזעלנעניצלעך.אוןני.כאיזווt:זםד~םפ~רזייצרגרייטזאזןפt:זראורטיילן
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 :מוםיףגלי.בןאיזער/$נער ."כ:iל 1$פאיזשנעלזיןפ~רשפרייטזזרערק

מחבריםדינ~קליידזזייאיזווז;זםרמעז. 1$פצוציענדיקעדיד~נק ~"

t נרעב-זייארזגעלייענטבעוזררערק)דז;זזיקע(דיוזערזאידעעם,ייערע

נוצז".אריםערגעוריינלענזגעז

"ז;זרעםקיכיכעם",גר~פישע 1$("בינלי~רtניקלזעלניi:כ!רעםאיז

פז;זלקם-'רעםרועגזלערנערועוט ) 82ז. , 24נומ. , 1869רויעםטניק"

גע-הז;זטזייזדיש.אויףגעשינטע""רוסישעגז;זרדז;זנסמיכל~ז;זעט,

זיןשטעלט~רויס.בקרובט~קעאיזארז • Jדערשיכנעגינזאיזז~לט

ררערקדז;זםווז;זסנרצז,גרריסזרעםאדיף~לץרויפריערלערנערז;זפ

שיינעזיכזנעז 1$דערמגלי.בןניטפ~רפעלטער/$בערברענגעז.וועט

 :פז;זרם

זי.בנעםצילרעםמחמתמערקרוירריקאיזורערקגז;זרדז;זנס 'ה"

מלרכה,יענערפוזגעשיכטעדעומיטיזרזדוסישענ~קענעז

פז;זטערל~נך,!ייערפ~ר iה~לטזיועבט ~איצט jכ 1$הזייס 1$רר

מח-רעםמעזזעטאיםאיזווז;זסשריכב\,אופזמיטזאויר~זוי

 ~יזרזצררישזפ~רשפרייטז-נשטרענגונג 1$ב~זונדערענוס

פוזטיילערשטזרעםדודכ:'כייענענדיקגעד~נקעז.ניצלעכעסך

וריטש 1$רז;זר 1$פעמינ~ילניזריוריקז(פוזגעשיכטעזיקער 1$דרעו

אד-געוועןמידזיינעזטרז;זז).אויפז~רויפשטיכגןווס 1$מ~נ 1$1

 l1$111$גה'ס 1$ורעניז,רעם Jאיאיזערב~ה~וונטוויבערר~שט

ר'איבערר~שטאוכרזט 1$חמערנtי$ךאוז ;משמעותגט 1$פ~רמ

געשינטעדיאיבערערגיטאידאין D $/ 11רם, 1$פוררנדערשיינע

מ~סע".רעד

מ~סזדיגעה~ט.לערנערחז;זטמ~םזירדישעדיאיזגלויבזארז

אד- tגעורעאויןאיזערז;זנערגעזעז.ערט 1$הס 1$דפ~רפירז,מעזקעז

נ~טירלע-ארזגעזונטערtזיגט 5פז;זלקפוזהערצערדיאיז :בערציכגט

ענז. 5איזזtזכזשענערעארזבעםערעפ~רחושנער

שריכבטםט~" 1$~ק"אוריאלגוצק~רוםפוזאיבערזעצונגזיכזאיז

לז;זזטפז;זלקםטע 1$1פדז;זם~זפענונג, 1$ה"מרכז :הקדמהדעואיזער

פ~רטערהז;זטשכלרעםז;זכערורעג,פונעםפפירז 1$~רגרינג 11$גזיו
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ערשרטבט-פריירגווים"מיט!פגענ~רט". 1$ניטמיוט 1$חזיו·בט
עסוו~רעםאוןפריינדלעווויאיבערצטגט,מיואיךבן 1$ח-ווטטער

פ~ר- ~פ~רם 1$ללמיטדר~מען,ערנםטערז 1$געוואויפגענומעןזיינען
חשספ~ר~ם 1$ללמיטגעד~נק,יעדןצוצוחערןזיןפלעגטמעזגעניגן

איגאיבערדרוקש~צקיםדר. :(זערט". 1$לליעדעםצעקטעןפלעגטמען
לדפ~דען"). 1$גר 1$י"חונדערט
טע~טר~ל ~וויאוןשרטבער ~ווי~ובעטג~נצערזטןאיז

וריב-דיפרןאייגעבפירושמעןזעט-זיופ~רק~!פיטלב~דטטנדיקעד ~
קריטיק,רע~ליםטישערצוגעטריבןאים Jכ 1$חם 1$ללטעמים,טיקםטע

איןגלויבןלוטער 1$~בם Jזטגעוועןאיזם 1$דטע~טער.בעםערןצום
גרינגקעןמעןחגםמאבלים",פרישעפ~רדייעז"קעןלק 1$פם 1$1לק. 1$פ

טע-יבדישן jאיוועזצטט,יענער Jאי!פונקטגעשמ~ק.זטןפ~רד~רבן
ורען"קוני-לעמלם",ידיאון"שמענדריקם"דיגעחערשטח~בן~טעו

אין~רטננ~רןעמעצןגעוו~רןשוועופשוטאיזתנועהנדחנישער ~ ן~"
רישע 1$חיםטעטלעכעאויפגעפירטערח~טדעמ~לטפונקטטע~טער",

זיי-פגעטרעטן 1$בז $'iח"ק~ליקעם"ארז"משוגעים"וועלכע J"אישטיק,
םצע-מיאוםעפינצטערעפרן~רטאויפןאוןגיבוריםאיידעלעפל~ץער
חיי-דעופרןבילדערערחאבענעאוןליכטיקעזעןגעק~נטמעןח~טנען

~זוווויגעזעזב~שיינפערלעךח~טעראוןפ~רג~נגענחייט".ליקער
ז~כן.חעכערעצופ~לקד~םינען iצוגעווקעזמע

אויר"איז-ערשרטבט-ליטער~טור"נישע 1$זש~רג"אונדזער
"קוני-לעמלם""שמענדריק",ווי"פ~רזעענישן",~זוינעמיטפ~רפלייצט

יבדןאונדזערע~זדרינגען,צוועופרןאיזק~ליקעם,ערגערענ~ךאון
מעךמרז ~לייענעןצום Jז~כלטטישערעקייזנישטט~קעפtי;רדינעז

 ~ 1$נישטמביןקייזזייצווישזר 1$גאיזבעםערםאויףtי;זפשט, ~לערנעז
ליטע-נישער 1$זש~רגדעואיזב~וועגונגלעצטעדי ! Jניי~זרעכן,איך

יבדישערדעו~זזטן,מודחמרזמעאוןהיפוךרעםפונקטב~וזטזטר~טור
 11$נזטנעןזיי~כימאכלים.וייגעאוןפרישעאוין Jפtזרדטעק~זמ~גז
אינ-איםקעןם 1$לל~זעלכעם,געבןעולםרעםד~רףמע :געמ~כטגוט

ן $tח~רצז.פונעםערנסט..ר 1$קלויין.דיירןאיםמיטמרזמעטערעםירן,
אייבער-םברות".~;זןחכמחלעך, i ~קונצן,~זוו~נקען,

 ג(} 9



ך-

 "~ i11טיב. . 1

איםבטאיזאני-מאמין.לערנערםנעורעןאיזקריt:כיקרע~ליםt:כישע

פרנעםארןערנםt:כר. 1$קל"ויין.דיירןל 1$זמען-ררינt:כיקזייערגעררען

 jמיt:כ/$ננעמעןגעקענt:כנישt:כער כ:t 1$חt:כעם,זיקן 1$דרעםמחמתח~רצן".

מעב-פ~רשבפיצt:כןארןפארשבפארt:כןארמפארשt:כענדלענןרעםחארצןג~נצן

מעשלרם-עלינמען.קליגלדיקן"לטנt:כזיניקן"לט 1$דעמרעםארןדעלען.

ער כ:t 1$הם 1$דאייבער-םבררת".ן 1$ "רר~נקען". r11$ולק 1$פצרםריי'דןדארף

שלרם-אריףזיןבאציt:כ"חנמהלעך"רt:כ 1$ררם 1$דארןמענדעלען.געמיינt:כ

קלאםיקער.ביידעארנדזערעגעשעצt:כהריךער כ:t 1$חך 1$דארןעלינמען,

איןרן, 1$םבפעקt:כלכברדקערמישלנt:כן 1$דערמבטםרעועזטןאין

אחריותם 1$ד-פראגעדיאריוערשt:כעלt:כ/$רעם.איןהריזלינעצקים

דערציילt:כלינt:כיק,נישt:כאריוך 1$נאיזאיצt:כלק. 1$פצרםשרטבערפרן

ן 1$פרט.אינגאנצןנישt:כך 1$נאיזלק 1$פצרםררעגעדוארןלערנער,

פאראןזטנעןעםחגם!פחאלt:כן, 1$נישt:כקיינעם~בערדארףד~םדערנער.

מעב-פרעגציינןאארנt:כערשt:כעלt:כערארןוויי.שt:כארקt:כרעןרר~םזאב!

 :פ~לקצרםאחריותדעלעם

"/$t:כפרלערגרריםעראייימיוזעען כ:tכאלאנ:t.ררם 1$רושרטבערt>? כ:tל

עראזאטן,זיןרעדt:כן-ליt:כעראt:כרר. 1$זשארגועראין !~כ:tפילגעקענt:כ

זטנעאריף~בפררעןשריזזיןמעגעראזגעררען.יוצאזטנםשריזט 1$ח

ארןן. 1$רנישט 1$גאיםמיt:כזיןקערןצ~ם-פראגןאלעאזארןרכערן 1$ל

קררעלןל 1$זררעלt:כדיאזפ~דערt:כ,ארןזאבןעמירקצרזיןנעמt:כער

ערבאפאלt:כארמגערעכt:כ.ארןשארפער.ך 1$נחכמות".אלt:כעזטנעפרן

-ים 1$בפםערררארנt:כערן ) 1889 (ררעקער""קליינעםאינעםמענדעלען

פררמעם.צדוק

געפעלן/$כערt:כאלאנt:כ.שלרם-עליכמםגעשעצt:כאריו כ:t 1$חלערנער

אריםגעוריזזאיםזיוח~טשלרם-עליכם.נישt:כ.שלרם-עליכםאיםאיז

ם 1$דנישt:כלערנt:כערשרטכן.זטןצרגענרנערנםt:כנישt:כזיונאציt:כ

קונצן,גלאt:כבאררטזןצרמיt:כלאאריף"רריידדישאריףקרקt:כערפ~לק.

ארטן".ורעלםדעואיןפראזןשייגעשרטכן

"ך~םקערמישל.בטסרעועזטןאיןגעז~גt:כt:כאקעעם כ:t 1$חלערנער

איזt:כאלאנt:כזטןם 1$ררשרטבער.-ידנגערזאפרןאריומיוזעעןאייגענע

 51$זעררועןארבעt:כן,שt:כארקגעקענt:כרר~לטרר~םארןקלייןנישt:כאריו
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 • 1קרנצנ?אטבארריכזןצומיט?אאדיףוויע!:פעםזשארג~ןאדיףקוקזנ.ישט
ע-גןו~םזרי!:פונקט ...~ויכןררע?טרעדאיןפראזזשייגעשריכב\

ד~סייי~רעדציקז.איזגבורותזיכנעבארויכזטוו~ם ?גבי~ 1ט ~ו
זייכןרר~םח.שורירעטעפאמיט ?מעךייאעכיכר

 " ...שר?איזשבועותרעד?אמאב!איזבאשטייטבריחשאפט
"עם :ווערטער~ט-דימיטערפארענדיקטגעדאנקד~י,זזיק\רעםארז

געמיינעראונדזעררועןציכט.אזאאיןיי~םטרויעריקזייערבאמתאיז
חובחיי?יקםטערדעוורעןרר~רט.ועבטאע!:פעםנ~ךאויםגייטעולם

אוןשעת-הכושראזאמיטכאנוצזזין-איזמחבריםאונדזערעפזן
מענטשן.זיוגעפינעןכוונה.באזונדערעאשורהיערעראיזאריכנלייגן

וו~םחכמות.איבערגעש!:פיצטע!$רעדמעשות.!:פוםטע~דעושריכבןם 1$רר
אמיטמלמד ~וויפארשטיכטשזאוןירושים eלערנעזזייאויףמוזמע

 "· ..פינגערגר~בז
ש?ום-עליכמז:וועגזקריטיקנעגאטיוועאגעשריבזה~טלעדנערורען
ש?ום-.רויכ?דערפאר.געט~זעםערח~טכלאבק",םענדער 'ר"ר~מאן
~רעדפ~לק,~ערםנוצלעךזייכןצופארפע?ט tר~מארעםמיטה~טע?יכם

אב-נישטטאקעאיזבלאנק,םענדער 'ר"אוים.זיוודיקטלערנער·ייי
~רעםאונדזערצוליבע~זנ~רע.בי ?ן ~ר~מאזאווירעוש
פרןקריכזוו~םמעשותמיט !פ:! 1$שטאויפחערזעםמרזמעיי~םפ~לק,
מיםזיכזמחזקאיםמזזמעם 1$ווזשארג1י,זן.אונדזערצוליבע !$!חא?דז.

אוןגו?מםליימענעפרןםי!:פוריםמיטנישטאוןלעבנם-בילדערריכטיקע
מתים".?עכעדיקע

מיטט $jחש?ום-ע?יכם-טענה.לערנערםגעורעןאיזם $jדאון
ה~טעראוןק. 51$פפארןן 1$אויפגעטרנישט 1$גכלאבק"םענערר 'ר"זי.כן

שאפןאיכנגעגעכזנישטזיןט 1$האיםוריכללק, 1$פפארן ! 1$אויפגעטנישט
איןדורכגעפא?ןאיזשלום-עליכם-עםמיינםמיינעזשלמה.כליא

זי.כןל 1$זעםכדיפ~דערםווערקרעאליםטישאוו~םעםטעטיק,ערד
ריק.שלימות

געזעןט 1$הערלי.ככםזין.איושלום-עליכמעןבאשולדיקםלערנער
פארהא?םןזיןט 1$האקםענפעלדצוגרייםונגאוןערנםטאןפאריי~םמיט
מאנםמעאזריוויבאנעמעןגעקענטבישםט 1$חעראוןשריבכן.זי.כןצו
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ם uבה~וטן-ועבז,בו~נקםםענדערו'איזע::ניז~דאייזפרזר~מ~ז ~

איםזיןבז uקובני-ביתדיפיש,מיטאיבערגעגעםזזיומחמתשט~רבן

טענה~:ע!:פיז~ך,~זאיזס 1$דגעזרנט..!כווציםווערטערארזירשנעזצו

איזדעוויו 1$וו ~ו~כז,צוםםצענע"קויינער ~פ~ובענוגוערנער,

קייזפ~רנישט!$בערעט. eשזיצזבט uבווו~םערום.פ~רזטע~טער

אוב-פרזףיוג ~ב ~ Jגענוייענערי~דישזרעםך~ךףם 1$וו . 1מז: 1$ר

ב~ועבזגעפיוז,פ~רשו~םענעבררםטז uז iאיררעקזפ~-,:וקם-וענז.וזעו

וו!י$םז,ייטשוז:פק~נעזו 1$זערז,עקכ ~ועג פ;;~קז uזאיז

 jארדענקעזינעז iגערוזיוז!י$וערט.כעוש!$דעוטרגאיז

פ~ר-וועוכעםארזה~רץז uזנ!י$ענטבז uבוד~רףררעוכעםאיבערוייגז

ב~דויערז".~;;דעוהtזםז uזדינט

עםררעמעזכ!.בשוום-עויכם.ור~םםרף-כו-םרף,נישט~רטוערנערז

ערנםטער~זוזיורערטו,ך uגו ~וצנרת. ~וע 1$רגרעםערעז:יוט e"ש

~זזעקגע-ד-אינטריגע 1$עפיזגז:נצערזיקער 1$דדעואריףה!י$tנגעדז:נק",

 1$-ררעםגעורעזמוחוררי-עם-איזנ!י$ןעררז!י$וטד!י$םטז. uז 104פטוט '

פרזאיינעם"וזיאיםשעצטארזזייערה~וטערוועמעזפרזכ~~ניםט,

םענדערמיטהמצאהדעוחרץז:בעו". uזש~רג~;;ז-שובעםטעארנדזעוע

איז נt$י!ארזגעפז:ואיזאים uבעראיזט 1$ "-געזרנט-ררעוזבוז:נקם

וערשיודערונגעז.זעזוט 1$געררערה~י;:ט-ריז"ז:רזיגעזרנטשזיזער

פרןבוז:נק,םענדערו'רעדעראיזורעו-דעוזעזן 1$דדז:וףלייענעו

ועונערבוז:נק.םענ,דערז:מעזררערטז:זריוויזין,ערנעמטורז:נען

פז:ר-געקענט(ור!י$וט)וייענעו"דעוזרעןגעזרען,מרחוז:וץאיםוו!י$וtכ

אישז:םענדערדעואיזציט~ן.צוי~ ט;;~הערררעמעזמיטשטייז

אריםרר~רף,ז:זאיזער~דעווצירן. 1$שטאיםמיטך~וף 1עררר~םמכרבן,

-;;~כזרכןדז:רףארןשטעט.י~דישעארנדזערעאיןטזעקוען 5געז:וערזי

ן 51$זוערנער,טענהטפז:ררר!י$ם,ארן ."ט;;~ eשצרארזשז:נדצרמז:נזמען

איזציארזקיבועו"נע uזמגדוז~יזערז:זרי"זריזעזנישטטז:קעמיו

 tניש~פז:וטרר!י$ם"עפעוע".מיז ~באמתיע" 5פ~מיגעשעצטע 5"פין uז

 ."ע 5"ביימעפרנעםט uור

-כעם 'ו("ער :גענרגנישטאיםאיזז~גט,יכם 5רם-ע 5שרר~ם

איזארזט 5עגזעמיקז:בזביוהעגכ ~ט $'!הו)עד
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פוזפע?חענדלער,אכע.דביק ?-1רראפרןכערניק, ?-1וזאחלפןאיפרזגעלל!$רן
צעלניקער.אגראבארשטשיקאפרןגראבארשטשיק,אפעלחענדלער ~

זsסוח.ראאלייזנער $'1ק!$מיםיא jפ\נער. 1$מיםי 1$ק ·~צעלניקעראפון
שרר.כבטמחבר,"דעוסוחר".ור.כבעואסוחר,גרויםעראצוקערחענד?ער.

-(סימניםפרימיעטעםקייןגעזשאלעררעטנישטדווקאט 1$חערנעך, 5
זט $;1ארויםגעלאיםמיטט 1$חערם $;1רלרט, 1$ פ'.!םאפ'.!רעםאריף ).מב.נ.

ך 1$נאפילואויםרעכענעןגעורען ל$!!ער ר!;~נרועלט,דעואויףחעלד iזי..'י
םענ-ו'דערקענעןצוגעורעזשוועואויןור~;!לט!.'פרנםות,צענדליקדרי..'י

בא-צו-קלייניקייטאייזפארגעםןט $'1חשלום-עליכםוד~י;זרןועוז".
אןגערר!$רןאיזחלפן~רעמערגעמיינער.~;!ט-דערירזאייררררי..'יזז
פולגעשעצטערגבירישער.גאנצעראפרןפ~;!רשטייערא"אוןעושר,

פאמיליע".

ור!$רט,אייזמיט-אזרי""ררי jאו"פארור~;!ם"רואנען","פרןדעו
אמתפארפאםער.רעםפעלטלערנער,טענחטד~ם.-מtי$טיורירונגדי

ציזיןנעשאטנישטלט 1$ללעם :זיןפארענטפערטפארפאםערדעו
רעםעםקעןערר 1$נפארגאנגענחייט,העלוםרעםזרעגזעפעם.~ערוריסז
ס 1$דאיזנישט.עםרזייסאלייזערמחמתגז. ?-1;~ונטעדטרנישטלייענער
איןטירזירונגעז 1$מדינישטשאפטם $'1ד!$בעראי.כנפאל.פר.כנערז~אפשר
לעבעדיק-,נישטאוזמ~;!דנעמשרנחדיקאלץורערטזיי !!:"מ~ז. ?tררעם
ד'קענעזנישט ך!;~דקעזער-חלצהשלום-עליכמםאוזאמתדיק.נישט

שרי:.כ-א :טענותטויט-ערנםטעאוריםלערנערןבר.כרופטוועלט,ו.~נצע
נישט,טאקעעםדארףאוזוועלט.גtזנצעדיקענעןנישטטוsקעמעגבער

נ~שרר.כבט.ערוו~;!םמענטשן,דיקענעןמוזער\'$בער

וו~;!םשלרם-עליכמען,איזשטריךאאויף !!:"ררר.כזטלערנעראון
שמ"ר·דעואיז ם!;~דאנאליזירט.רער $'1קלנ!$ךביגעוש.עם ט!;~חשפעטער
עםטע-אזפ.אראר.כן 1$1זיושטעלטלערנערשלום-ע?יכמעז.איןשטריך
זטןרוע.ורים, t ~נישטמאכטעםאזגן. 1$ז"נישטר $'1טמעפרינציפ.טישז
 ~ 1$1איזזאכזדיאיןביין,מעקלער.אצימלמדאציגעררען,איזזיידע

 iעב $'!קמעקלעראמיטמלמדאארזאונטערשייד,רעםיורג
וך, eחירעםגט $'1זמעאויבאייניסלעך.עכייאץלאכז $'1חכישט
קעזבת-מלנחאאזבבא-מעשה,אאיזועבט,אלץאויםקומעןשויזמעג
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פוזאזר~מאנעז.שמ"רסאיזווי~דעופויגל,אאיזזזערזרפז 1$פארור

אסיג·פאלשעפארסיבירקייןאיםפארשיקטמעוזlי$סידדל.ינסקער teז

~ט·דעtיאויףארזק~נסול".דענישעראוועדןלוצלינג eגlי$רזlי$לנאציעס

" e ."ערדוי.בזטרעםאויףלוצלינג~ i • בלויז.פאלאייזאויףנישטארז

ערוויכלאבק,סענדערו'פ~רקומטאוברזפרעמדזזינ~ר"באטראכט

וויחתונה.שלום-עליכמסה'איזמחרתזאפרזנישטנים eקייזג~רהlי$ט

לוצליבג eג~רארזאויסגעריסזערגעץפוזזיןה~טער~זאויםורי.בזטעם

זיוקערעררו~םנישטזרייםקיינערכ~טש ./ 1$קאיזרונגעז eארי..:ונגעש

פאראנידערגעשטעלטנלאטזיןה~טעס eעבעלי-שמחות.דימיט~ז

 .ז~אוכרזררי.בזטמחברערואוןידופרעמדערוזילדאאויגזאונדזערע

כלאבק".םענדעדו'איזד~םtזז

-סענדערזו'צונעענטערצוקזק/אפילוזיוהייםםשלום-עליכם

לערנעראיםענטפערטמיו~"וויאזריקענטלעךאי.בןעראיז"אפשר

אר.בז.זיןקוקטמעמער"ןן~סנישט.ד~העלפטצוקוקן·זיךד~ס-

םענ·דערסו'פרזארזאריג/.דיאיזינטלט eעםזזייניקער.מעזזעט

מיטט e~נגעשט~כריךגרlי$בערדעואוריםםטארטשעטפיגרונאנצע

עבט·סענדערז.ו'קענעזמיוציפראגע.דעואזיףארזפיש".געפילטע

טוףאוברזגטליעראזיםגעצייכנט.איםקענעזמיו :לערנערפעוט

ו.עךנעסו'ועזךנוא-איזד~ס~בערביינער.דיאיז

נישט.מיו·דערקענעזםענדערו'שלום-עליכמםשלום-עליכמס.נישט

פא·"פילגעשעצטעגאנצעדיאוןמת".לעבעדיקער"אגזלם. ttאיזער

"לעבעדיקע~זלערנערטאקערופטצרזאמעזסענדערזמיטמיליע"

מתים".

קענט·נישטסענדערו'איזלערנער.האלטגופא.שלרם-עליכמעז

 :דיירלערנערסזי.בנעז~טלעך.

זר.בזאיזאלייזמחבררעםאזאריס.מידזזי.בזט"איבעריקנם

·ערד-אוריםמעזזעטד~סקענטלעך.ררייניקג~ראזידסענדערו'

באשע·משרנהמיזאזאפארסענדערזו'זר.בזהאלטעררר~ספרז.

קיטיטש''"קיט 1 ~עםררפטעררר~ספארזעעניש.אפארפעניש.

נישטררייםאיופאס~/.ידדישזרעםאריףשביט.ידדישזרעםאריף
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"קיטפוןטיפרעםמיטבאקאנטווייניקשלום-עליכםח'איזצי
-ם~שריפטשטעלער.ררםישערבארימטעדדעו~ו~םקיטיטש",
דראמא~ ענ!:.!'זאיןאריםגעארבעטקינםטלעןאזריח~טטר~ווםקי,

זיןט $tחעראזז~גן.~פזאיומוז .~יאויבנ~רווערקע.טישע
קיטי-"קיטירדישעבאשאפז ל!:.!'וופארזינדיקט,שטארקידערמיט
פאמיליע-יזדישעד~סבאליידיקזוויפילא·זויחייסטטשעם",

דיאפילווו~םחייליקייט,ירדישערדעואריף זג$!!רכילותאעבז. 5
חייםטקיטיטש""קיטדערריף.מקנאאוברז זענ!:.!'זשונאיםגרעם.טע

וועלכערקופיעץ,בן 1$גרא !:.!'בבאגעגנטמעןוו~סקטער gכאראזא
באטראכטקיבועודימיט ב!:.!'רר·ד~םארןדעהדיגאנצזאיןח~ט
רועוארןאימת-מרת.איםפארציטערטמעזשקלאפן.וויער

פשוטזיןמעזט~רכוסח.איבעריקעאזכאפטעראזשמרעםט
"םאמ~דרר"א~נגעררפזווערטד~םאריגן. ענ!:.!'זפאר זז!:.!'ורנישט

~נבייגזאיםפארז~לררעלטגאנצעדיאזווילרו~םמענטש. ~
פרןדראמעדעואיןרצון. ן!:.!'זט~זנ~רז~ליערערארזק~פרעם

כריי-א :כאראקטערמיזאזאר 1$פקומטזא" $t"גרררסקי, $t~סטר
-!:.!'פם 1$רראוזי" $t"ךיקמעז 1$נ ן!:.!'זמיטחייםטם $tררחביתבעלטעו
שיקטאיועקערגעץגייטערררעזז;זשטוב.גאנצעיייאזריניקט
ארזפארחאלטןלענגעראביםלאיםז1י,יזלמעבעטןארנטערמעז

 1$-קדעואיזטוב.יוםא~פאר ט!:.!'ציינע 5קדימעזמאכטדעררר'!.:!ל
אויןמיוגעפינעזוו $tווי $tל $tםפרזבעלוגינא""זשעניטבאמעדיע
זימעגציז $tאים !:.!'בזיןפרעגטוו!."בם $tדם $tוובריאה.מיזאזא

פרןרו~רט, 1$דר $tנזעןמעז $Jtקדררן $tסז;מכע 5אזעאפילו.רריינעז
זייערוויפרויעזזייערעבאטראכטזמענערדיפלעגזאי~ביק

מעןנ~ררו~אוןררילןזיירר~םערר<מיטט~ןמעגזם $tרראייגנטום
בחדריפארשל~םןבתולותדיגעחאלטזלאנגנישטר 1$גט 1$ח

דארףנוגראטעם.א'!.:!זערנעמיטטורמעםחויכעאיזחדרים,
פרעמדאיזלעבןירדישעד~םאז Jבאור'!.:!זזין.פרעגטנ~ן.מען
פאםיליע-ירדישעד~םקעןעםרועו ~דערש!."נונגעז~זעלכעפרז

יכדישעדיצערטלעכקייטארזפר!כחייטרועלכעורייםטארזעבז 5
דעופ~טערם,ארןמענערזייערעב!כגענ~םןקיבועואוןפרריען
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בישם.מידח:י,זבזקיטיטשעס""קיטי~דישעקייז~זזי..כן.מרוחמרז

/$t:סענדערו'רר:י,זם ) 53(זי..כט"בדיורו"אי'גענע 01$1טאקענעמט כ

 ~/$!ננעמעזד~רףמ~זאיורועזנt:כער. 1$ כ:tזי..כזשרי..כנטבואכק

 ~עראיז jז~נאועך 1$נ~ז~רריסזעזאידרועטיורשה.גרריםע

איזעראמת. .כ:t 1$דעם!נ tקיינישטאיזארזטער 1$פצערטוענער

 ~פארשטענזזt:כ 1$געוזיווט 1$רוערק~רגער. ~נוב.גרריםערא

 ~~פבז 1$חמרראו 1$זמעז 01$ללעכברוש. 1 ~גואט/$בערשז. 1$גו'

נישט.אררדאיקיטיטש""קישקייזארזנישטעראיזם 1$דרוך.זי..כז

שורם-עוינםח'ם 1$זזפרעגז.מיןאידזזעטעם.קרמטזרי-זשע

עבט-איךררעורערריף ~טערתבז 1$גר~זאאיזוז i8~רי..כנגעפאיז

ארזנישט.קשירתקייזמעזפרעגטמעשהקייזאדיףאזפעוז.

ן eאוזיפשועאיםאריףמעזמעגגדום. ~מיטז 1$טצרט 1$חמעאז

ררקע". 1$רי 1$eקיטיטשעםקיטאייצע. eזשרבואנקםםענדערו'אי

איזשמ"ריזםרעםערנt:כ 1$ כ:t~בגעועגנחייטצוזייטער i8בי..כאזין

ו'מיטנז i8זגעשעעזעסtזזריזריומשו.בtזזוי..כזט.ערשורם-עוינמעז.

סינר, t18זזדרוך"אריבt:כירויורנג. 1$משרם 11$סיבה.שרם 11$זרז.םענרעום

דעוtזנטקעגזוירו i8זינגעזארןרקע 1$ו i8אדיףשיפזאוידזין("בעםעו

 ).מ.ב.כ-זרזסענרעוס 'ו(מtזרקרםזפרזנt:כ 1$געק כ:t 1$חובנח")זיונערנעו

שמ"רםאיזורעזזי..כז.קשהאוכרז 51$1ם-זשע 1$פtזררוםטררענט. i8ררערז

ומוכרת"~שני i8ב~חעופער ~ jפוררערטויבע"טיממtזנעז 1$"ר

בו~נקםענרער 'ו"ויגע i8! 11$מ 1$רועםאיז!נtזרשרינעז~ועדי

איז 01$1נרומם.זי..כנעזנישט.ועבןמיויע" i8פפיוגעשעצטעזי..כזארז

 ,::tגעגוריבוערנערtנ 1$ח-דערפרזעםזיןנעמטמיינרנג.וערנערםגעורעז

מי~-עםטעטיק,אינטערעםירטווייניקזייערtנ 1$חשורם-עוינמעז 01$רל-

לל" 1$טוענtזנ.ווינט. i8געטרנישטtנ 1$חשורם-עוינם :עסמיינטנעז

 ;ם" 1$מ/$ניעקטיווער"זcזזפרזטערמינעזאיזאריםגעדריקט,זיווt:כ 1$לו
כא.ורצן·נדי/$רעוכרונה.דעומיטשטימטאריםפיררנגדימערם 1$;,וו

 jקינםטוערישפרזרם 1$פדימערם 1$רואויםדררק,tזוגעמיינעםמער ~

געורנגעז".עםאיזמערו·ד- i8אידעעזי..כזמיטשטימטורערק

נישטערפעקטקייט. eשוימרת.- :וערנעררערט 1$געפט 1$חם 1$דארז
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ם 1$דאיזאיםם 1$ררקונםט,וייבעומחמתנישטעםטעטיזירונג,מחמת

ניע 1$ה~רמער 5פורעד"ינ 5צודערט 1$געפעםט 1$הערדערווידער,געורעז
 tי tזצורייטז.רעםז 1$ענן 5נישטקעןאיינםאידעע.ארזרם 1$פצררישז

וויJלצווייטע.ם 1$1ס 1$ורנע 5זעס 1$דערשטעם 1$1איז , 5סך-הכעצטז 5
נישטז~ךדיאיז- 1$1ט 5פעעמענט 5עאייןאויבאיינם.זיJנעזזיי
טויט.איזזיימותדיק, 5ש

יסטז 5ניהיסך ~יםט. 5ניהי ~געוזעזערנער 5איזייייסז,מידווי
נישטט 1$הפ~רקערט,ערנער, 5קריטיק.ייקנט 5גענצן sאינגר 1$גנז 1$ה
םיםטעם.ג~נצע ~געה~טט 1$הערנt;זרקריטיק,ייקנט 5גענישטר 1$נ
אוןדעה.-5חנריםזטנעפרןריעם 1$טעדימיטגעשטיםטנישטט 1$חזי

יויך, t3זנוציקע ~וויט~קע"קונסט",ר!כנגענומען Sט 1$חםיםטעםזד.כן
-~בעך 5ד 5ביקענעןזיימעןוועטרעםדורךם~סן.דיפ~רנויט.-ז~ך ~

·ן 1פי·ררעקז.זייאוןעבן, 5אייגןזייערפרן·ניזם sםעכעבעדיקן 5רעםווד.כזז
 ,ג. 1$טיכטיקז 5פרןשד.כזרעדצורויםפירן sארז

םענדער 'ו"יכםם 5ום-ע 5שפרןדערט 1$נעפtכ 1$הערם 1$ורס. 1$ד
פריע:ר 1$יצור~נציקםערע 1$ור ~מיםערט 1$ח , 1888ר 1$יאיזנק" sבל

געפרנעזערט 1$הדן 5קםענפע sבדכ/$בערדן. 5קםענפע sפרזגעפ!$רערט
רעטיש 1$טעאריועםט 1$הערנער 5אידעע.ארזרם 1$פצרוישזניע 1$רמ sחדי

דערקלערט.

 ~,ר s·דקרנםט.פרןטערמינעןאיזגע sפר·דישטעלטיין 5sערלערב ·
לקם- 1$.פשוטע e "נט sטר sבמעוויורע'חק~קםענפעלדםטר~כטז sבמעז

.פ~לקם··",פשוטעדיצורישזאויםטיילן·זיימעןרף sדאון ~·דערצייילונגעז"
ר, sדעופ~י ~ניצלעךזד.כנעזזיירוינלר, s·דערפנלויזדערציילונגעז"

 :t~קסענפעלדחרירשעצiנלערנעררוערט~ערישז 5קינםט sבן 1$חזיירוד.כל
זד.כנעןזייררד.כלניצלעך,·זד.כנעזזיי·"ארזניצלעך.זטנעןזיי.ררטלרוערק,

ש. rקינם~לער

לערנע:ח~לטרהרנדערט 1$יטז 19 .מיטזפרזגד.כסטםיטזחסכםאיז . '
דעום 14'1$רעם.איזב~.שטייטקונםטפרזפונקצי.עדיז. sץ, 5 ~וויפר~ער

עבטארזליםטיש sדעארזכ~טוררעדפזזלערנעזזיור1:ן sדקינסטלער
~ריסט~טעלישןזיקז $1!רעם 11$ ·נעמםער 11$נזרי·ז.זטרר. r:דיפירז 1$ק
e וינצזs , · ערגייטs צורב'~!ארנטעדשייד~זש~פטערורד.כםער:ט 1$טר

1·17 



 "~ il 1 '1ןב. . 1

קינםט-"או.עלטםביקןתמאאןאוןועלטםגיקא
ם $tןןךען,איז n-אקםענפעלראנאליזזר.בןאיןמידלייענען-לער"
ם•רקענעזקינםטלעראמתעראז tאונאטורדינ~כמאכזינקטלעך eקען

נאטירלעכערמיטאויםזיוצייכענעןווערקוועמעםיענעם,ר $tנ~נדופן

שאפוגגרעדאוןקונםטווערקזר.בןצווישן~זמווינה. ~ז~צוענלעכקייט
~פילואונטערשייד,קלענםטעררעדזר.בןנישטל $tזגופאנ~טור·רעדפרז
אריג".ש~רפםטןאוןדערפ~רענעםם~מערעםפ~ר

לייע-אינטעליגענטער"רעדה~טרהונדערט $tי tט 19םיטזאיזן $tנ
איצט,וויט $!51דעמעםטעטיק.רט $tוום $tדפ~רשטאנעזריכטיקנישטנער"

ניע, $tהארמהריבענישטאיזעםטעטיק~זנגענוםען. $tםענטשןםך ~בז $tה

שילדערזם $tדר $tנקונםטווערק,אדןפ~רםאוןאינח~לטפרןניזם $tמרעד

ז~ן.מיאוםע ~נעשילדערטח~טעםעצערנ~רוויאיזזאבן.שייגעבלויז
עםטעטיק.רעדאיזק~נ~נעז·דיברעכםער~זנעםיינט.מעזט $tח

בא-ח~טערזעלבםשטענדיק.נעוועןרט eרעםאיזאויןאיזערנער 5
א•ןדופןיי~םםצענעם.םיאוםעשילדערזקענעז~קםענפעלדםוו~נדערט

~ווים-אוברזאיזעמזקעןנעפיל!~זעלכעעקל.פרזגעפילן~וויםאוברז
נ~טון,רעדאיןגעשעענישןענלעכעזעםמעזורעןלט $tדעמבלויזדופן
אםתר•קוויב~וור.נז, ~·ד~םאיזלערנערןפ~רווירקלעכקייט.רעדאין
-ק~ווערק.זר.בבעאיזאיזערקינםטלערישוויד"חאקםענפעלדאיזעם

אוןשייגעד~םשלעכטע.ד~םאינוםעד~ם"אישילדערןקעןסענפעלד
ץ 5אזינו".אוןמוגנטק~מישע.ר~םאוןדערחויבענעד~םםיאוםע.ד~ס
זיןרור.בזןזייוויפ~רם,יענעראיז"געשילדעדטאיםברנוועדןאלעארן
 5אזויפיאריףזר.בבעןורערק"אקםענפעלדםנאטרר".דעואיזעז 5האנדארן

ר $tחאאריףזר.בןנישטמיינרנכ.ארנדזערנ~ךם'ררעט.אזעריש, 5קינםט

ורערטערךז!ניטזייורעכןאו~םדריקןזיןן 5ררעם•ראריבאיבערטריבן.
זרכןאיןח~טוו~ם .).םב.נ.-(ריכטער e ~ 5זשאןכרריםזרעםפרז
רו~רט.יעדעםם t$1 " :חעסנערזורעכןגט $tגעזעםטעטיק"צוררשרלע $t"פ

איסט".ורארהאפטארןפעםטפ~רביק,כאר~קטעריםטיש.נ~ןןן,

אין~קסענפעלרןבאשרלדיקןורעלןס $tוולערנער.טענהטדי,ארן

קייזנישטנ~ךח~בןזיי~זבארור.בזן,"ורעלןעסטעטיק,רעדקענןזינו
צרעםטעטיק".פרןבאדר.נטונגרעוורענןב~נריףב~שטימטןאוןקל~ון

118 

..... 



_J 

1נר 1ר 1\ל

אי;איזנז1םררדישילדערםם $;1וזשרר.בבעו,צרםטענותבז 1$הם $;1רר
נז1םרר.דעוצרבז 1$הר $;1גך 1$דמעזדז1רףטענהדיאויםזעז.אמתדיקז שיינעם.מיטזצוזז1מעזאמתמיארםע,ם $;1דבז1שז1פזך $;1דט $;1הזירז 1$וו

i ,מיארםע,ם 1$דנז1טרררעדאיזעקזיםטירזנישטלט $;1ררעם"ררעזשנית
ררר.נל,שיינעם.ורענןבז1גריףגעהעריקזרעםגעהז1טנישטמיולטז $;1וו

און,זיטיורע, 1$Bם $;1דב~שטימעזנעגז1טיורז tמיטבלויזקענעזמידכידוע,
פינצםערנישאוןליכםצרוישזאובטערשיי-דרעםדערזעזבולטערך. 1$~זוינ

צוזז1מעןמרזןם $;1ררנטרז1סטן, 1$Pעקםטרעמעז1נדערעצורישזאויןווי
נז1טור".רעדאיזעקזיםטירז

נעזיב·רנישם $;1גמיםם $;1השרר.בבעו"רעו-איז.אריםפיררעדארז
רעד-זיוערלם 1$רו •••מיארםעם $;1דגעשילעדרםט $;1הערורעזדיקט
רן 1$נעררררערקזר.בןפרזלם $;1ררררירסלעכקיים.דעופרןטרעםן e1$לריבם
אמת".ארים

בז1-ורעדןורערקרעז1ליםםישעאיזעםםעםיקורעבןגער~נקעזז1לעדי
נרענגטלערנער D1$ררבזיל'!.ככםונגען,ארזילז eב'!.כשדימיםקרעפטיקם

גערז1נקען,ם-געברז1כםע $;1ררר $;1נדיז1נז1ליזירנדיקררערק..ז1קםענפעלדםפרז
קינםםלעידעום 1$ררערלעכערסךז1אריואיזעם :ררר.נםערער•::רר.בבם
קינסםלער,פרןדערם 1$פ"קרנסםנןםע. D1$דארזבייזע סח,t·שילדערןד~ןף

ה~לםןזיןל 1$זערארזאיינזר.נםיקייטררעלכע·עם·איזאריםמ'!.כדזל $;1זער
שיו-ר $;1נבישםדז1רףקינסםלעררעוררירקלעכקייט".רעדאיזשטרענג

 D1$דםז eמשאררטיילן,אויןר 1$נםר.נםשן,ר 1$נבישםלעבן, D1$דועוז
מרזער!$בערערברא.ארםיליםז1רישעקינםטלערסרעםאיז D1$דלעבז.

ז1םיע:: eםימלייענעראינעםז\רריסררפן nכדיפרנקציע,ז'!.כןפרזציל,ז'!.כז jפוtכרעםז B1$בישםכריררערק,פרזשלימותקינסםלערישעדערגרייכז
מיט-מיינםם 1$ר .;'זםיא ;מצרםעקלארןםעניישצום
דערגי:ויבזקינסםלעררעדקעןעסםעטיקדעז1ליסטישערזיקער 1$דדעו

צררעסן.ארטיליםז1רישע
ער-ואשית,~קסענפעלר.רערגרייכםלערנער,מיינםם. 1$רארן
ר'!.כםז. B1$בישםאיםפרןשריןזיןערקעןררערק,ז1קסענפעלרםלייענעזצר 11$לייענעררעדחייבםאים.איבערהעשרטערלייענער.רעםם eפ~רכז1

איזארמנ~טירלעכקיים",ניזאיםנר.נל 1$~מעם"עורנייםמער 1$טארן
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פנעדשע 1$אייולע 18איזניו $tמדעוגעוועזאיזס 1$דווטלר. 18ד·ערפעס
עדוויזרי 18צרבטז.קסענפעלדס 18איזגעהערשטט 1$הס 1$ווליטעו~טרוז"

זייעי-:אויםגענוצטערט 1$הסז, 18מדיפ~ראויסשליסלעךגעשריבזט 1$:ך
פוזאויפלייזונגנטע $tאינטעועסמע 18סדיעצט 5אריףזז 1$5געכייגעו,

בידלייענעזלייענעורעםגעצוו~נגעזערט 1$הדערוורבלאינטריגע.דעו
חויפנט-אידעע.דעוצוצוקוקזזיןארזאריפלייזונגדעו

איזטור 18נדעואיזדעו·שיינונגעזדעוהייבענעוועגזשורבבזצר

מיטאויםצייכענעזנישטזיורעםצוליבד~רףמעשוועד.זוי 18ב~רנישט
קליינלעכע,פנוםטע, .פזז!$נערד. '1ערנ' 5מיינטל~נט, 18טנ~יזרנדעוז ~

!ייערזטזמעזראוףנילדעו,עטישע 1$!פפז $tשכז $tזדרבטנדיקע $tאומכ
sפזעלביקע,ם 1$"דענטיוט. 5מזr. גרויםערדעוטענהטערנעו, 5וענדיקט

 !!.!!פרזטיילצווייטזרעםאיזועוטערבעתהיינעעט 1$!פדרבטשעו
רעכע-מי.ואוןטסי 1Sפזרכןאוןגעטעזורעגזע" 5שומזsנטישע 1$"ר
זרבנעענרעוונג,קליינער 18 .מיט • 1$1ברענגעזצ.ואיבעויק,נישטר ,rפנעז

ק~נםטלער.אמתעו l?S-איזהיינע,גט 1$1געטע,וועוטער.רטטנדיקע s~פיל-ב
אפרזנגעהויבז 1$טוו. 18ננצע 18גדימיוגעפינעזטםי 1Sפז.רבזאיז

הימ-דיאיןפליטם 1$רומלאך,ביזזערך,דעואויףקוינטם 1$וורעם, 1$וו
ך-עך 1יאעםיי.וגם. $!דאוכרזפ~רלמ 1$מערוועזלעז.

ביכולתזכננעזזsנערועאריו 118ננעמעז, 1$ך 1$נמידקענעןע,בעביוה
עכ.ע 5.כייגקם 1$דשרטבט 18בערררעז!$בער ;כצרמזsכז 1$נאים
אומ-אוברזפזsרעראיז.ט 51$דעמנ~טרך,דעואיזעקיר . 5קעארן

רועמ.איינ.ערקיוזזsזהריפנטז, $tבבפירושקענעזמיואכזפזsרגלי!..כלעך,
 "· .•אופןעכז 5ענאזאדיףן 51$מם 1$דק_ענעזבישט

געורעז.איזס 1$ד---..,..צרבטןערנערס 5איז'זטזצראו-טילימזsרער
בלעמע!. 1$!פרעםטעט~שעמיט.!$בער,זיןאינטערעסירז ..נזsטירלעךג~נץ
ך 1$נדערשיננרנג.טענע 5זע ~-געררעזאיזד~י;זם-עכקייט, 5~יצושם

איז .'.עם!$רעםווי.·געדענקטמעררעזtי;לץם 1$דורערטמערקררירריקער
בט-ארזמלי.צחקעגן_מף ,rקרעםאויןוזייטערtי;טר-ר 5י~דישעדיגעורעז
עונער 5דעושיננטט 5דעמ~י;זטרו. $tליטעוחזזבועישערדעואיזלנות

איזט~לז;נט.ארן.בילדרנג.איזאמת,ק.ריטיקעו.,ררוכטי~ער ~--ררנ
!$בערצרבט-חברים.זטנע .ר s~פחעכערקעפנ.מיטגעשט~נע-ז-ער.
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יטר 1ריטר

קריטיק.רעדאיןאריםגעח~לטז jזי..כפ~ראיםקומטשבחגרעםטערדעו
י- eדיגערר~רפן e ~ח~טערזעלבםטשטענדיק.זי..כזפ~ר-נ~:;כמער

·עםטעטי-~לעפרזגט 1$!פגעז 1$זיוט 1$ח!פים~רעררבעתם~רעוו-חשםנעח.
ט~קעםן, 1$מעםטעטישעבי..כגעח~לטןזיןלערנערט 1$חפר~געם,שע
טשערנישעררםקים.פרןמען 1$נאיןניצלעכקייט,פרזמעז 1$נאיזדווקאארז
נ- 1$ט 1$חערלעבן.ם 1$דטז eמשארזטי..כטשןשילדערן.ררם 1$לירב 1$בר 1$ד

מיrנט 1$חרר 1$לעכ~נ eם 1$וררינצי!פ, eרעםקריטיקרעדאיזגעררענדט
ם 1$מרעדט 1$מיטם. 1$מביעקטיררע 1$די-נגעררפז 1$עטער eשי~רז
דיארזרם 1$פדיאיינםאיזעםצידערקלערןצרגעמיטזיוערח~ט

!פי~נער-קריטיקער, ~נ~רניטעראיזרעםמחמתררערק.פרזאידעע
קריטיקער.~ביעקטיורעארןאריםגעח~לtכענעארנדזערעפרןאיינערנ~ר
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