
 יצחק איכט
 !!!הָאט ער געדַאװנט, אױ

 )ס מעריֿב'אַײנדרוק ֿפון גלַאנץ (
ַא געזונט !" "הָאט ער געדַאבערט, אױ!" "הָאט ער געדַאװנט, אױ"

אױסקושן יעדן אֿבר !" "מאריך ימים זָאל ער זַײן!" "אין זַײנע בײנער
 !" דַארף מען אים

נעלסָאן סטריט אין , הָאט איר געקענט הערן, ָאט ַאזעלכע אױסרוֿפן
זונטָאג ָאװנט װען חזן גלַאנץ הָאט געדַאװנט , )1(סֿפַארדישע שול

 . מעריֿב און געגעבן ַא קָאנצערט

איך בין געזעסן אין שול און בַאטרַאכט דעם ענטוזִיַאסטישן 
: אין די געדַאנקן, װַײטטשעּפלער עולם און צו זײ געזָאגט

 ."  יִידןװַײטטשעּפלער, געבענטשט זָאלט איר זַײן"

: צו ָאט די יִידן) אין די געדַאנקען(הָאב איך הײסט עס געזָאגט 
ׂשונאים הָאבן אױף . װַײטטשעּפלער יִידן, מאריך ימים זָאלט איר זַײן

, שלעֿפעריקע יִידן, ַאז איר זַײט קַאלטע יִידן, אַײך אױסגעטרַאכט
נען די צו װעלכע מען קען ניט געֿפי, װעמען מען קען ניט ָאנװַארעמען

װַײטטשעּפלער יִידן זַײנען הײסע יִידן ! ַא ליגן. װעג צו זײערע הערצער
מיט װַארעמע הערצער און עס איז גָאר ניט שװער ַארױסצורוֿפן בַײ 

װָאס קומען צו די װַײטטשעּפלער יִידן , ָאבער די. זײ ענטוזִיַאזם
ע דַארֿפן ַאלײן זַײן מענטשן מיט װַארעמע הערצער און מיט ֿפילנד

, ס מעריֿב'װער עס איז געװען זונטָאג ָאװנט בַײ חזן גלַאנץ.... נשמות
 . דער װעט בַאשטעטיקן מַײנע װערטער

 : און געטרַאכט הָאב איך בשעת מעׂשה

רײדנער און װיֿפל ַארטיקלען " ּפרָאמינענטע"װיֿפיל מיטינגען מיט 
אום , שרַײבער װָאלטן מיר בַאדַארֿפט" ּפרָאמינענטע"ֿפון 

װי חזן גלַאנץ הָאט ַארױסגערוֿפן , רױסצורוֿפן ַאזַא מין ענטוזִיַאסםַא
 . מיט זַײן דַאװנען, בַײ די װַײטטשעּפלער יִידן



די ֿפירער ֿפון די , אין דער נעלסָאן שול, װי נעמט מען ַאהער איצט
װעלכע זוכן ֿפַאר זײערע , )2](אוניטעד סינַאגָאגוע[שולן -יונַײטעד

מיט די ) 4"(חזנים-לעװַאנדָאװסקי"מיט ) 3"(חזנים-זולצער"שולן 
זײ זָאלן ] סַאלװַאטִיָאן ַארמי סָאנגס" [,סַאלװײשָאן ַארמײ סָאנגס"

, ַא קוק טָאן אױף דעם צעֿפלַאמטן עולם ֿפון דעם רעליגיעזן ֿפַײער
װָאס ֿפַאר , און זָאלן זײ זָאגן. װָאס גלַאנץ הָאט אין זײ ַארַײנגעבלָאזן

 .... רוֿפט ַארױס די רעליגיעזע געֿפילן בַײ יִידןַא כַאזָאנעס עס 

קומט צו צו מיר ַא בַאגַײסטעטער און ) 5(און ּפרָאֿפעסָאר ַאלמַאן
 : זָאגט

װָאס ָאט , איך הָאב קײן װערטער ניט אױסצודריקן מַײנע געֿפילן"
איך קען . יָאריקער גלַאנץ הָאט בַײ מיר ַארױסגערוֿפן-דער דרַײסיק
ער ! ז דָאס איז דָאס לעצטע װָארט ֿפון כַאזָאנעסַא, נָאר זָאגן

 . ֿפַאראײביקט זיך מיט זַײן כַאזָאנעס

װָאס חזן גלַאנץ הָאט , ָאט דָאס זַײנען די בַאגַײסטערטע װערטער
ַארױסגערוֿפן בַײ קנַאזָאנעם און מענַאגנעם און בַײ ַאזַא גרױסן 

 . אױטָאריטעט װי ּפרָאֿפעסָאר ַאלמַאן

װָאס ֿפַאר ַא ? װָאס זָאגן זײ? אין די מַאסן? בליקוםאון דָאס ּפו
 ? ס ּתֿפילות'געֿפילן הָאט בַײ זײ ַארױסגערוֿפן חזן גלַאנץ

דָאס סידור , מיט ַאן ָאֿפן מױל, אין די מיטעלע יָארן, ָאט זיצט ַא יִיד
ָאבער קוקן קוקט ער אױֿפן חזן און נָאך יעדער , ליגט נעבן עם

גיט ער ַא שטורכע דעם שכן זַײנעם און ,  זָאגטװָאס דער חזן, ֿפרַאזע
נו : װי אײנער רעדט!" הַא"עֿפנט ברײט די אױגן און לָאזט ַארױס ַא 

 ? הָאסטו נָאך געהערט ַאזעלכעס

די אױגן ֿפַארמַאכט , ַא צװײטער זיצט ַאזױ מיטן קָאּפ אױף ַא זַײט
ֿפון ַא װי עס װַײזט אױס הָאט דער יִיד ַאמָאל ֿפַארזוכט דעם טעם (

װָאס , און הערט זיך אַײן מיט גרױס ּכװנה, )ּפרַאװען" טיש"כסידישן 
און װען דער חזן ענדיקט עֿפנט ער די אױגן קוקט זיך . דער חזן זָאגט

ַארום אױף זַײנע שכנים און רוֿפט אױס מיט אױסערגעװײנלעכע 
עס איז ַאן עק ? װָאס דָאס איז! װָאס װײסט ער! יִידן: "היסּפַײלעס

און די ." ער איז דָאך ממש בױנע אױלָאמעס! ון דער װעלטֿפ
 . ַארומיקע יִידן זַײנען מסּכים מיט אים



און ָאט זיצט ַאן ַאמעריקַאנער יִידישער ַאקטיָאר צװישן ַא גרוּפע 
ער דערצײלט ". רָאל"יִידן און ניצט אױס די געלעגנהײט צו שּפילן ַא 

 גלַאנץ רוֿפט ַארױס בַײ די װָאס ֿפַאר ַא בַאגַײסטערונג, די יִידן
 . ַאמעריקַאנער יִידן

ביז איצט הָאב איך מיר : "זָאגט מיר ַא יִיד" בעצײס יִיסרָאעל"נָאכן 
דָא הָאב איך ." יעצִיעס מצרים"ניט ֿפָארגעשטעלט דָאס בילד ֿפון 

װי דער יַארדען הָאט זיך , װי דער ים איז ַאנטלָאֿפן, דערזען
ערג זַײנען געשּפרונגען און איצט װײס איך ָאּפגערוקט און װי די ב

 ." אױך ֿפַארװָאס דָאס איז געשען

צו ַא גרוּפע חזנים װָאס טײלן זיך מיט די , זָאגט ַא חזן!" איר הערט"
דָאס איז דָאך ַא גאונישער ." ס'ַאטָא"אַײנדרוקן ֿפון די זיבן 

ּתֿפילות ֿפון ֿפַארשײדענע " ס'ַאטָא"צוזַאמען נעמען זיבן . אַײנֿפַאל
ַא שּפַאציר איבער זיבנערלײ " ס'ַאטָא"מיט די , און מַאכן מיט זײ

. נוסחות און ַאזױ קונציק איבערגײן ֿפון אײן נוסח אין צװײטן
און " ,ַאטָא יַאצַארטָא" ַארַײן אין --" ַאטָא ניגלײסָא"ָאנהײבן מיט 

און ָאט איז ער אין " װָאכעדיק ַאטָא קָאדױש"ַא שּפרונג אין 
איז ער גָאר אין , און ָאט" ַאטָא עכָאד"אײגנַארטיקן " דיקןשבת

,  איר שּפילט זיך--." ַאטָא הָארײסָא לַאדַאַאס"ּתורהדיקן -ׂשמחות
עס איז דָאך ממש אױזן ? װָאס ֿפַאר ַא גדולעס ער הָאט דָא בַאװיזן

די ַאנדערע חזנים זַײנען מיט ענטוזִיַאזם ." לא שַאמַא קַאזױס
 . רײד ֿפון זײער קָאלעגעמסּכים צו די 

ַאז די ַאלע ברכות זָאלן אים מקוים , װינטש אים, איך ֿפון מַײן זַײט
. װָאס ער הָאט מיר ֿפַארשַאֿפט דעם ָאװנט, ֿפַאר דעם ּתענוג, װערן

 . איך װעל דָאס לַאנג לַאנג געדענקען

 ) 1920/1921" ,די ּפָאסט("


