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 23טץ!\ ~'  - l \ 901 ••1בעב ' א יז נערריסשערו .א וק "זt.ר
א ינ ע .נ  1ז  13י  t$ר נעלערנט י!דישע ל ימ \ דים  ,ד.tזז )(1861
גע Pר מעז

קייJ

ער

רואו

זשיtכ t$מ יר ,

נימנ.tזז יע  1862 .עדבירםירט "א)e
איז !\ iל זנב \) 111נרם'

ה~ט

ב.tזז וכט

ןו

יוסף -י 1אל הערדנער<

םיט ז t.בי  t$נר.tזfניע

(1862 ,11-10

פרז רעם ורא\נדערלעכז י! די שז fנ 51$קס ·מרזי, Pכtנזt.

מ• 1

נא?-יוםף גרזיק \, 1$ו א \  lאיז רעם ווסיש ז !\\ iו' i!'0~1
)\ן')\')ץ\1י'~\ ) 1866 .(1862ה~ט ל' זיו נ.tזז עצס א יז
!$זעם\ ,א\\ ער איז איז משך

\נl f

ז t.י  t$ר נעןן ען זt.

יררידי שt
.tזר ו ם 10

י~ר א י ז ע ר נעורע ז

ז t.שט ע נד יק ער מ יט.tזרבעטע ר א יו

~  'O\)'\\ 'i!'O'\J1ץ)i! ' 1

fנויד..ער צרהעוער א 1יפז

וום יש ז ארניר רע וסיטעט.

זt.נ Pfר 5טעט fנון נ יי·..

א ו ן זיו אויר ב.tזט יי ליקט איו די רוסישע ! vערולי.tזניז,
'\) ' i!'0 '\)' '0 ~\\~\~1ן')\\ץ\.1י'~\ אריו איו דעו רוםישער
ביי..ל~נע צ ר ם \) iן\\ :ל .געשויבז
םועסע \רענו

איז

דעו ררם י שער
דע ו הע ב וע ·

י!דישע ע נ ינים און רוענו

א י שע ר ארז י!דישעו  5יטע וtז טרו .ער איז געוועז איינ ער
פ רז

ד•

ערשטע צ רר י שז דעו ני.יער י ! ד י ש-ררםישער

א•נםע• 5גענץ

1$םצרש.tזצ1

רעם נ.tזדי't.כ ארז רעם וןערט

פ רז י!דיש אוז ח~ט דעו עושטער  e ~ eרל.tזויזיום די
י !דישע ליtכער.tזטור fנ.tזר די לייענערס

l'-'I
א•ז

איt

ררסישע בו  t$שרר רר עגז ז t.ק סענfנע 5דן ד~) עס ,

אפשר א•ז

קר י ט•שע .tזרנעtכ

יע נ ער ציt '.כ נערוע ז
ררע נ ז

ז t.י ! דיש ז

ררם יש.

(1869

די ערנסטסטע

שר יי .בע ר .ער איז

געו רעז איבערנענעכז צ ר יבר יש ,א רז חנם ער איז שריו

געוועז ז~ l t.נגעזע ענ ער רוםישער ושורנ.tזליםם ,ה  1$ט
ער ז• ר ניט געשעמם צו ש דיי .כ ו י!דיש ,רועז .tזנדערע

ח~נן ד  1:Jס געה.tזלט .t b iזר ז l t.א רםב~  5ר ד .א•ז דעו זעלבע ר

ציכ '.tה~ם ער נענ רמעז זl t.

 t$נtכיי? איו דעו העברעאי

שער ליםער.tזטרר ארז  eר עםע א ר ז איו גע וועז צ ררישז
די  ,ר ו  1$ס ה  1$ב ז ז י ו ב.tזטיי ליק ט אי  tר עם .t Pזםף קעגן

לערנער. ,י.-י

363

364

ז;רום

איז ל' צוליב ~ קרימינעלז פ~רברעכז

דעו ~לטער השננלה .וועז  ~.ב .ג~טל~בער ה~ט פ~ר-
עפנטלעכט זיי..ז !פ~מפלעט אגר " nצער בעל' n -ייס קעגז

~נטל~פז קיי! וזיז .צוז~מעז מיט  ~.ב .ג~טל~בערז

רעם געוו~גטז איבערש~צער פרז די ~לטע ווערטז~. ,

ה~ט ער ד~רט גע!פל~נט ~רויםצוגעבז ז; העברעאישז

1873

ק~וונער ,ה~ט אים ל' ~!פגעענטפערט מיט ~ !פ~מפלעט

זשורנז;ל  nדיnן~ ,בער םמ~לענםקיז ה~ט ג~טל~בערז

(,1867

רואו ער נעמט

~!פגערעדט פרז רעם שוז-ופות .פרז רעם זשורנז;ל איז

ק~רונער

יוכנע

~ווים כלזיז דעו !פר~בע-נומער .ד~ם איז געוועז ל'·ם

משננילים ארז ה~ט ש~רף ~נגעגריפז ג~טל~בערז אוז

לעצטער ~נה~לט איז דעו העברעאישער ליטער~טור.
וועז די רוםיש-טערקישע מלחמה ה~ט אויםגעבר~כן,
איז ל' )צוזז;מעז מיט ~ברעוע ררםישע זשורנ~ליםטן(

וו~ם די יוכנע

מיטגעגז;נגעז מיט רעם רוםישז מיליטער ארז איז משך
ה~ט ער איז בוק~רעשט ~רויםגעגעבז ~

א"ט ך1ןש  Rל \ iיז~) \l'I\ lרעם,
די

~ז

זיו

קריוודע

פזז

~.

אוז

די

די ~לטע משננילים בכלל פ~ר זייער ~!פגעריםנקייט פרז
לעבז! ,פוםטער מליצה אוז בטלנות" .דעו לעבנם-גיי..םט

-

ז~גט ל' איז זיי..ז !פ~מפלעט,

-

פ~דערז פזז אונדזערע שריי..בערם ,איז ג~ר !~ ~נדערער,

פרז

1878

ווי יענער שלעכטער גייt..נם ,וו~ם שרעקט ~זזי די גרריםע

ט"ב

איז

רוםיש

גןז~,ןשךז~ 1,י~,.1ז

ד~יפיססי

א"נ

מענטשן .דעו ד~זיקער גיי..םט פ~דערט פרז אוכרז~ ,ז

מיו ז~לז שריי..בן ,וו~ם מיו פילז ,ארז וו~ם עם גייט

וו~ם ~ברחם ג~לדפ~דעז ה~ט געגרינדעtכ איז רומעניע.

~ווים פרז אונזער ה~נט ,ז~ל זיי..ז געבויט אויף גרינו-

וועז ל' ה~ט זיו צוריקגעקערט קייז ~רעם ,ה~ט ער

ז~לז

בז;של~םז צו ש~פז ~ טע~טער ,וו~ם ז~ל ב~פרידיקז

~בער נ~ר מער

אויד רעם י;דישז אינטעליגענט .צו רעם צוועק ה~ט

ייי איז העברעאיש ה~ט זיו ל' אויםגעצייכנט ווי ~
ליטער~טור-קריטיקער איז יבריש ,וואו ער איז ממש

איבערגענומעז רעם "מ~ריאיז-טע~טער",

ה~ט~ ,בער ,ב~לד איי..נגעזען~ ,ז ננדיי צר געבז רעם

זיי..נע

עולם נעםערע יבדישע !פיעםעם ,פ~דערז זיו ב~ג~בטע

דעצענזיעם רועכן די ווערק פרז ~קםענפעלך ,מענדעלע,

דר~מ~טורגז ,וו~ם זי_ינעז דעמ~לט ניי ..יבוז ניט געוועז,

ב~רויי..זז,

לעכע

איז

ניט םפקן

איינער

געוועז

~ז

מיד

ווייניקםטנם

זייער אמתדיקייט".

ערשטע

פזז די

!!י~נערן .מיט

ער איז

1880

שלום-עליכם "~.א וו~ם ער ה~ט פ~רעפנטלעכט איז

ה~ט ל' גענומעז פרז ~כרעוע ליטער~טורז נ~וואוםטע

' 1ך'שען פ~ל ! iסבל~ט .ווי אויר מיט זיי..נע ~~.הז;נדלונ·

~ יבדישע טעמ~טיק,

דר~מ~טישע ווערק ,וו~ם ה~נז

נעז ורענן יבדישער !פ~עזיע ,פ~לקל~ר ארז מוזיק ה~ט

זיי ~לייז איבערגעזעצט ארז נ~~רבעט איז ~ פיי..נעם

ער זיו ~רויםגעוויזז פז;ר איינעם פרז די אויםגעהז;ל-

ק~רל

ארז

טנםטע

"אויבז-אויף

~ביעקטיווםטע קריטיקערם.

געוועז :

יבריש .צווישז די ד~זיקע ווערק זיי..נעז
גוצק~ןום

טר~געדיע

1Rרי  Rל

ארז

~ !~ iסטז~,

א.

ע.

ק~ז זיו אויםדז;כטז ,ז;ז איז זיי..ז קריטיק איז ',ל ז;זוי ווי

םקריבם ךי י.ידין .צום ערשטז מ~ל איז 1Rר'  Rל 1.ז ~ i1סטR

-

זז'( ארז זינט

!פיםז;ריעוו ,בלויז רז;צי~נז;ליםטיש,

) ( ...

~בער

ניט געקוקט אויף זיי..ז "!פים~ריעוושטשינע" ,קרמעז אויף
איז

אים

געד~נקעז ,בעםער

געפילז,

געז~גט,

מנכוח

e

קונםט -ר~בלעמעז .דערמיט איז ער ~כרעוש ווי די

) 45 ,1885

~ווים פרז ןךןק איז ~רעם

איז פ~רעפנטלעכט געוו~רז איז רו~רשע ,איז

דעמ~לtכיקע

איז זיי..ז רע-

~ליםטישער

א( זיי..ז

~קטן

י 1nט  11ן-ריב ~ ,11ך )iן 'צ " '1

מ~נעז נוצז

גז;נצע קריטיק

רוט אויף

קונםט איז צו ברענגעז נוצז

רעם פ~לק

) ( ...

ער

ה~לט ד~ם שריי..בז פ~ר ~ געזעלש~פטלעכער עונדא,

) ( .•.

רעוי בער מרז דעו שריי..בער זיי..ז

אויםערגע-

יייינטלער פ~ר~נטור~רטלער פ~ר זי.יד ור~רט ,ער מרז
זיי..ז אויםערגעוויינטלער !פינקטילער איז ב~שריי..בז די
ווירקלעכקייט" .כ) ב .מינק~וו(.

ה~ט

ל'

~רויםנעגעבז

\: iנ  i1ן' ~) \lרעם,

~

(,1868

-

איז

4

!פיעםעם :
ארז  9נילדער;

 I\1111'\llאין  Rיין ט~ג ,מעל~ןר~מע אין
פר~נצייזיש(; דעו פ  11ט 11ן

פ~ר דעו ניהנע נע~רנייטעט" )וו~רשע,
ארז ניי..ז

ק~רטינעם" ,פרז

איז העברעאיש

(, 1868

~ז

-

פינף נילדער" ,וו~רשע,
היםט~רישע דר~מע איז

דימיטרי ה~ט געה~לטז בעת רעם ~דעםער !פ~גר~ם.

של1ס על

י\\גן Rל )~רעם,

40 ,1888

4

~קטן ארז

7

נילדער ,וו~ך-

זנ  iJר  i1על .11

~

אליעזר צווייפעלם ורעךק

געוואוינט איז ~רעם ,ארז אריפגעfנירט עטלעכע פרז

(1868

ארז
און

איז

יבריש

~ ב  11שן~ב 11ג

זיי..נע !פיעםעם .וועז ג~לדפ~דעז איז צוריקגעקומעז פרז

ן~טשילך,

זיי..ז ריי..זע אינער רוםל~נך ,ה~ט ל' צוז~מעז מיט

(. 1869

וריי..טער מיטז

גן 1יס 11ן \1'1i

ן• יnאין ~,ז 1של י'nט ~ל  t\1 ' 9 111 ~ 1 11דין ,םער)/$

ג~לדfנ~דענעז

ארז

שמ"רז

~

JI

"

ער ה~ט אויד צובע·

צויגז צו זיי..ז טע~טער שמ"רן ,רו~ם ה~ט דעמ~לט

(, 1871

19ן ך 11ס גןןשטן י 1nסד פ · 11ס

54

זז';

:1111נ•n

~

זז'"~. ,א ל' ה~ט דעו ערשטער אויפגעפירט

ד"ר שלמה עטינ.גערם

א"ט ס 1ר

רוםיש

)(. 1882

ער ה~ט

מ~נ~גר~פיע

לעבן איז רוםל~נד א"ט 'lזי'  'Qיnסדס )~רעם,

י1nרn

26 ,1899

;('זז יז 'Q \\1lבן י\\גןאל "~ .דר~מע איד פינף ~קטען

איבערזעצונג פרז דעו רעוע ,וו~ם דעו ~רציביש~ף

בר~שןך ,א"נ ' 1Rס ןב',

n

י 111 nד  11לס~ ן

-

~"

דר~מ~טישעם בילד איז איי! ~קט ,נ~ו רעם דיי..טשעז,

שע,

)~רעם,

5

~" היםט~רישע דר~ממ~ איז פיער ~קטעז אוב

~ דערציילונג פרז רעם י;דישז

קעג t

יnשn

~קטן )פזז

אויד פ~רעפנט.לעכט זיי..נע ~ריגינעלע !פיעםעם  :י1nדי n

היםט~רישע

t

,1889

טע~טער ,די

גלריבז~ ,ז דעו ציל פרז

J

~לע יבדישע ביגעם .ל'·ם אינערזעצונג פרז ךי י.ידין

א"נ דשיך~ 1,. i1'1ז ל' ה~ט אויד נ~~רנעט פ~ר זיי..ז

זיי..ז

י

דעמ~לט איז די טר~געדיע אויפגעפירט געוו~רז אריף

מ~זענט~לם ד ~,,iJזן~ב דר~מע

רעז;ליםטן-קריטיקער ) ••• (
קריטיק זיי..נעז ניננו צרויי ז~כז :
ארז ב( ~ביעקטיווע עםטעטיק ) •( ..

ו

איז

בוק~רעשט ה~ט ער זיו בז;קענט מיטז י;דישז טעז;טער,

~לייז

f

$/נגעפירט

ו

i.

י

r
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טעtזtכער איז ~רעם .עם ח~ט זין~ ,בער ,בtזלד ~נגע-

נ"י·  21סטן 'נ!!:י און  4טן פענ' ; 1917 ,וזשווק  15נ .נ!:! !:ולער,

גtזנצז tזרריםגעשטו!פט גערו~רז פרז טעtזטער .ער ח~ט

ריא וו 13רחייט ,נ"י·  27סטן 'ולי ; 1918 ,נח !:נרילוצקי ,י:ריייט
)\'ט , i3ר)\'ט ני  1:1ליסט  15ק ,1921 ,זז'  ;46-45ש .ל .ציטר  15ן,
רנ  '13רנ'\)בט ,וו  1:1רשע 18 .טן און  25סטן נ  15ון' ; 1927 ,י· וימי-

חויב! tז קריגעריי ..צררישז די שרנףפים ארז ל' איז איז
זיו ררידער צרריקגעקערט צר זיי..ז ליטערtזרישער טעtכי·

ח~ט ל' בtזזרכט דיי..טשלtזנד ארז

קייט1884-1883 .
פרtזנקריי..ד

ווי

מ~םקווער

רעד

ציי..טונג

ק~רעם!פ~נדענט

פרז

רעד

'ב''lט~

ארז

ח~ט

ך'ט ~~ i1

"' 11ד~ n

אויד געררוקט tזרטיקלעז איז tזנדערע ציי..טרנגעז .צר-
איבערזעצז

ריקגעקרמעז קייז ~רעם ,ח~ט ער גענרמעז

נועצם 'ך'' 111\J .ג  11ב''1ב'ש  ,11פרז ררעלנער ם'איז איז

1887

tזררים כלזיז אייז בtזנד ז )"tאידישע געשינטע פרז
נ~ר עזרא"( .פרז זיי..נע tזנדערע tזרבעטז אריף יבריש
פרז יענעם !פערי~ר צייננט זיו ארים בtזזרנדערם זיי..ז

~!פחtזנדלרנג א"tכ ך' ש'ד'' ) l11'n 11איז םפפעקט~רם

s

ד''" ך~בד.

זז'

,2

(. 198-182

איז רעד ד~זיקער -פ~

חtזנדלרנג ברענגtכ ל' אויר מרםטערז פרז רעד יבדישער
פ~לקם-פפ~עזיע ארז ער טרעט שtזרף tזררים קעגז רעד

מליצה.

חעברעאיםטישער

קעגז

די

"~נחענגער

פרז

לש רז-קרוש ]יי~ם[ ררילז ניט ליי..דז' tזז רענטע מענטשז
ז~לז שריי..בז איז זשtזרג~ז; אויד קעגז די "נtזצי~נtז-

ליםטז" ייי קעגז די tזםימילtזtכ~רז ארז די "מיוחסים",
יי~ם מייגעןt ,זז זיי טרעז דעו ררעלט די גרעםטע טובח,
ררעז

זיי

"ל~זז

זיו "פ!~רזt

פtזרגיםז פ~לשע טרערז

שרי-ינן

צר

י;דיש

ארז

איבער רעד ~רעמקייט פרז

"זש~רג~ז" .ש!פעטער ח~ט ',ל די ד~זיקע אינtכערע-

םtזנטע !פערזענלענקייט ,דעו בtזגtזבטער שריפטשטעלער
איז דריי ..ש!פרtזנן! ,פי~נער פרז רעם יבדישז קינםטלע-

דישן

יבדישז

טעtזtכער ,פרז

פ~לקל~ר .פרז י;דישער

ליטערtזטרר-קריטיק ארז פיי..נער י;דישער םטיליםט

-

זיו געשמדט 1$ .םנרחt ,זז נ~ד פריער פרן רעם איז

ער געררעז tז פtזרברענטער י;דנפיי..נדt ,ז מיםי~נער ארן

tז שנףדלן ביי ..רעד ררםישער !פ~ליציי" .ררי tזזרי די
ד~זיקע פtזקטן

-

שריי..בט זלמן רייזעז

-

ל~זן זיו

פtזרבינדז מיט רעד ש!פעטערער טעטיקייט ל'·ם אריפז
בעביט

פרז

יבדישער

ליטערtזטרר

אוכרז שרועו פעםטצרשטעלז".

ארז טעtזטער,

-

איז

ל'·ם בtזדיי..ט פtזר

רעד יבדישער ליטערtזטרר איז ,בעיקר ,ייי פרז tז קריטי·
קער-פפי~נער.

-

"קריטיק איז געררעז ל'-ם אני מאמין.

עם איז ביי ..אים געררעז זייער ררינtכיק ,מעז ז!\זל ריידז
יבריש "ויין ,קל~ר .ערנםט ארז פרכם חtזרצן"

) •( ..

ל' ח~ט געפ~דערט שלימות .ניט מחמת עםטעטיזיררנג,
ניט מחמת וייבעו קרנםט,

רר~ם אים איז ד~ם געררעז

דערררידער ,ער ח~ט עם געפ~דערtכ צרליב רעד פרלער

חtזרמ~ניע פרז פ~רם ארז אידייעז" .נ) ב .מינק~רר(.

-

)זי_יז זרז ,ניק  1$לtזי ',ל  1$קריםט ,איז  1$בtזררארםטער

ררםישער

ליטערtזטרר-חיםט  1$ריקער ארז !פרשקיז-פ~ר-

שער(.

ז .רווזען ,ל'\)קסיק  '13ן ,ב'  ; 2רבי קציז .י) ח .ר!!:ווניצקי(,
איד שלום-עליכמס יורי\lנ'\) פ  '13לקס-ביבלי , '13ק)\'חט ב'  ,1ק!עוו,
 ,1889זז'  ; 342-338ב .ג  15רין'\) ,טנינ'\)llב פרן איריייטן
)\'ט , '13ר)\'ט ב'  ,1זז'  ,236-227ב'  ,2ז'  ;269ז .ז ילבערצוו~ג.

ל'\)קסיק  '15ן פרן י:רי11נן )\'ט , \3ר)\'ט ב'  ;2ו .קעסלער .ר)\'ר ט '15ב,

ביבליאלאביייט'\)ר

ניק'\) :ט  '13ט'\)ר-בוך ,ק!עוו ,1927 ,ז' ,79
ז  13רנלבוך ,1930 ,1 ,זז'  ,519-518און צי:..טייטרי~ט ·.ב' ,5
מינסק ; 1931 ,ו .גר  1:1נ  15ווםקי ,פבקס פרן  1:1מ  e15טוול פרן
י!וו  ,15ב"י·  ,1928-1927זז'  ; 216 ,214ש .נ  15ר  15וו  15י ,פיל -'13
ל '\) '13נ'11ב ייטריפטן ,3 ,ווילנע ,1929 .זז'  ;484-472יעקב
ג  15רוינס ברירו צו ז~ן פר~נו ר  15זענבלום ,ר)\'ר רנ  '13רנ'\)בס,
וו  1:1רשע 28 .סטן יוני ; 1929 ,א .ו .מלאכד ,חוואו ,נ"י·
 4טן און  11טן ',נ!!:י  ; 1935י· ק  15רן, ,וו)\'יב)\'טי')\'ק' ב"א,1950 ,
ז וכצעטל; ר  15זע שמ"ר-ב!!:טשעל י ס ,אובז'\)ר פ '13ר)\'ט llנרנ" ר ,ב" י'
 ; 19 0נ .ב .מינק  15ןן ,ז'\)קס י;רי'יט'\) קריטיק'\)ר ,פ"ג י!ובוך,
ב' א ; 1954 ,ח .ש .ק  1:1זד  1:1ן ,פרן חרר און "'יטק  '13ל  )1ס" ביז
"ציייט  ", '13מעקסדק  ,1956 ,15זוכצעטל; ש .ביגעו .ר)\'ט)\'לב
ב'\)ייטינט'\) פרן ר)\'ר ר)\'נllיר;י ליט'\)ר  13טור ,נ"י·  ,1959זז'
•397-395
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