
ביָאגרַאֿפיעַא קורצע :  צײטליןאהרן  

  ליֿפשיץיחזקאל

, דרַאמַאטורג, העברעִישער ּפָאעט-יִידיש, עלִיעזער-אהרן, צײטלין
, אין אּוװַארָאװיטשי) 1(1899געבױרן געװָארן אין . ּפובליציסט און עסײִיסט

 אין ֿפַארברַאכט הָאט ער 1907ביז . זון ֿפון הלל צײטלין. װַײסרוסלַאנד
אין ָאט דעם יָאר הָאט זיך זַײן משּפחה ַאריבערגעקליבן . הָאמעל און װילנע

הָאט ; מתוקן-װּו ער הָאט געלערנט בַײם ֿפָאטער און אין ַא חדר,  װַארשעקײן
אין . קורסן-ּפױלישע גימנַאזיע און בַאזוכט הױכשול- ַא העברעִישֿפַארענדיקט

-ַאװעק קײן ארץ, ערן ברודער עלחנןצוזַאמען מיט זַײן יִינג,  עראיז 1920
אױֿפן װעג ַאהײם . 1921 אומגעקערט קײן װַארשע אין זיךער הָאט . יׂשראל

צײטלין הָאט ָאנגעהױבן .  לענדעראײרָאּפײִישעהָאט ער בַאזוכט עטלעכע 
זַאכן אין - ֿפַארעֿפנטלעכט קינדערשױן הָאט ער 1911אין . שרַײבן װי ַא קינד

 רעדַאגירט געװָארן ֿפון איזװָאס _, ּפרחים_זשורנַאל -דעם ָאדעסער קינדער
 איז װָאס_, השחר_זשורנַאל -ליװנערן און אױך אין ַא צװײטן קינדער
 . רעדַאגירט געװָארן ֿפון גלעב רעװּוצקי

הָאט ער _ די ַמטרוניתא_ שַאֿפונג ליטערַארישע ערשטע זַײן
אונטער דער , 1914 )ַאּפריל (אין_ דער יִידישער װעלט_ָאּפגעדרוקט אין 
 הָאט ער זיך בַאטײליקט יָארןער 1920ֿפון די ֿפרִיע . ניגער. רעדַאקציע ֿפון ש

יׂשראל און -ארץ, אין יִידישע און העברעִישע צַײטשריֿפטן אין ּפױלן
 רעדַאקטערװּו ער איז אױך געװען דער (_ אונדזער עקסּפרעס_װי , ַאמעריקע

ליטערַארישע _, _ביכער װעלט, _)גֿפון דער ליטערַארישער ָאּפטײלונ
װַארשעװער _, _װַארשעװער ַאלמַאנַאך_, _צַײטונג-טעַאטער_, _בלעטער
__, השילוח, _)װָאס ער הָאט געשַאֿפן און רעדַאגירט(_ גלָאבוס_, _שריֿפטן

אין ; ) ַא צַײט געװען מיטרעדַאקטער און רעדַאקטעראיזװּו ער (_ הּתקוֿפה_
װָאס ער הָאט _, שיבָאלים, _שורנַאל ֿפַאר קינדערז-חודשדעם אילוסטרירטן 

_, ֿפָארװערץ_, _מָארגן זשורנַאל-טָאג_, _זשורנַאל-מָארגן_: רעדַאגירט
_, זשורנַאל-קינדער_, _סֿביֿבה_, _יִידישער קעמֿפער_, _אינזיך_, _צוקונֿפט_
 _,די גָאלדענע קײט_, _ֿפָאלק און צִיון_, _דֿבר_, _זַאמלביכער_, _הדוַאר_
 . וכדומה_ לעצטע נַײעס_

 64, 1922װַארשע , יונג-ֿפַארלַאג ַאלט_, מַאטַאטרָאן_:  בוכֿפָארעםאין
ֿפַאראײניקונג - בעלעטריסטןֿפַארלַאג, לידער_, שָאטנס אױֿפן שנײ; _זַײטן

 135, 1923װַארשע , זשורנַאליסטןבַײם ֿפַאראײן ֿפון יִידישן ליטערַאטן און 
, קלעצקין.  בֿפַארלַאג, דרַאמע אין זעקס בילדער_, יַאנקעװ ֿפרַאנק; _זַײטן
 יִידישע ֿפַארלַאג, רָאמַאן_, ברענענדיקע ערד; _ זַײטן108, 1929, װילנע

_, ברענער; _ זַײטן335, 1937װַארשע , ביבלִיָאטעק-אוניװערסַאל
אין קַאמף ; _ זַײטן143, 1929װַארשע ,  ַאקטן3 דיכטונג אין דרַאמַאטישע

_, געזַאמלטע לידער; _ זַײטן31, 1943יָארק -ניו_,  מלוכהדישעריִיֿפַאר ַא 



ַאלע לידער און ; _1947-1957יָארק -ניו,  בענדער3, ֿפַארלַאג מּתנות
געזַאמעלטע ;  זַײטן529, 1970יָארק -ניו, בעלזען-בערגעןֿפַארלַאג _, ּפָאעמעס
. י-. צוזַאמען מיט י; זַײטן372, 1974ָאֿביֿב - ּתלּפרץ. ל.ֿפַארלַאג י, דרַאמעס
- יִידישער ּפרָאזע אין ּפױלן צװישן בײדע װעלטדערַאנטָאלָאגיע ֿפון , _טרונק

_, בײן האש והישַא; _ זַײטן637, 1946, יָארק-ניו_, )1914-1939(מלחמות 
שטי _, מן הָאדם ומעלה; _זַײטן 391, 1957, ָאֿביֿב-ּתל, יֿבנה, פואמה דרמתית

_, רוח ממצולה; _זַײטן 239, 1964, ָאֿביֿב-ּתל, יװנע, ּפואמות דרמתיות
 .  זַײטן489, ה"טַאשל, ָאֿביֿב-ּתל, יֿבנה, שירים

 צײטלין ֿפַארבעטן געװָארן קײן ַאמעריקע ֿפון איז 1939 מַארץ אין
 אױֿפצוֿפירן זַײן ּפיעסע געגרײטװָאס הָאט זיך , מָאריס שװַארצן

טעַאטער -קונסט דָאס מיט עטלעכע יָאר ֿפַאר דעם הָאט. _עסטערקע_
 מיטװָאס איז געשּפילט געװָארן _, כעלעמער חכמים_ס 'אױֿפגעֿפירט צײטלין

אחוץ זַײן ליטערַארישע און ּפובליציסטישע ַארבעטן איז ער . גרױס דערֿפָאלג
.  ַאן ָאֿפטער רעדנער אױף ליטערַארישע צונױֿפקומען און מסיבהסגעװעןאױך 

- ֿפון העברעִישער ליטערַאטור אינעם לערעררּפרָאֿפעסָאער איז אױך געװען 
ער הָאט . יָארק- אין ניוסעמינַאראינסטיטוט בַײם יִידישן טעָאלָאגישן 

 און יִידישער העברעִישערבַאקומען די העכסטע ליטערַארישע ּפרַײזן ֿפון דער 
 איז ער. קָאנגרעס-ּפרעמִיע ֿפון קולטור-לײװיק. צװישן זײ די ה, ליטערַאטור

 און איז ד"יָארק דעם צװײטן טָאג רָאש השנה ּתשל-געשטָארבן אין ניו
 .  צו קֿבר יׂשראל אין מדינות יׂשראלגעקומען

װען ער , 1914 הָאט געשריבן ניגערן אין -- צײטלין הלל -- ֿפָאטער זַײן
ַארנס ערשטע ליטערַארישע _ יִידישע װעלט_הָאט ֿפַארעֿפנטלעכט אין דער 

בשעת ער הָאט נָאך ) און גוט געשריבן( געשריבן הָאט"ַאז זַײן זון , שַאֿפונג
 יָאר הָאט ער ָאן 10 איז ַאלט געװען ער בשעת "און" מתוּכן-געלערנט אין חדר

] ער[לעװנער און ה] ער[המַײן ידיעה געשיקט דרַײ זײער שײנע זַאכן צו 
גלעב ] ער[ הָאטהשּפעטער . _הּפרחים_לעװנער הָאט זײ ַאלע ָאּפגעדרוקט אין 

. _השחר_ָאּפגעדרוקט זַײנע זײער ַא שײנע זַאך אין ) בן עלִיעזער(רעװּוצקי 
 ניט אֿפילו דעם מינדסטן בַאגריף ֿפון זַײן גיבןנָאר די געדרוקטע זַאכן 

ער : איז ָאט װָאס, װילט איר ַאלזָא װיסן װָאס איך דענק װעגן אים... שַאֿפן
ער . זײער ַא גרױסער, דיכטער_ גרױסער_ָאר ַא נ', טַאלַאנט' ַא נָאראיז ניט 

 ֿפַאראײניקן ּפרץ און ביַאליק צוזַאמען און אױב ניט נָאך ּפערזָאןװעט אין זַײן 
 ). 426זַײט , 1975יָארק -ניו, 3_ ּפינקעס_." (העכער

 בַאשעװיס זינגער הַאלט אים ֿפַאר אײנעם ֿפון די יצחק ֿפרַײנד זַײן
 איז געװען ַא מענטש ער. " יָארהונדערטװַאנציקסטןצגרעסטע דיכטער ֿפונעם 

ער . צײטלין הָאט געלײענט ָאן ַא שיער....  ריזגַײסטיקערַא , מיט גרױס װיסן
, אין דער רוסישער, מילטָאן, שעקסּפיר, געטעאיז געװען ַא בקי אין 

ער הָאט דָאס .  ליטערַאטורדַײטשער, ֿפרַאנצױזישער, העברעִישער, ּפױלישער



בַײ ....  און דענקערשרַײבערער הָאט ַאנטדעקט .  געלײענט אין ָאריגינַאלַאלץ
 נישט קײנעםער הָאט . דעם ַאלעמען איז זַײן ליד געבליבן ָאריגינַאל

װַײל ער הָאט געהַאט אײגענע קװַאלן און װַײל ער ַאלײן איז , נָאכגעמַאכט
טן 10_, ָארװערץֿפ_(_  געװען גרעסער ֿפון יענע װָאס ער הָאט שטודירטָאֿפט
 ). 1978. ֿפעבטן 16און 

: געשריבן_ מַאטַאטרָאן_ װעגן זַײן ערשט װערק שײןניגער הָאט . ש
 די הַײנטיקע טונקעלע צַײטן ַאזַא ֿפוןװּו הָאבן מיר אין דער ּפָאעזיע _

.  סעּפט10, יָארק-נעו_, טָאגדער _(?_ ַאזַא ליכטיקײט ֿפון זען, קלָארקײט
1922 .( 

ֿפרידמַאן שרַײבט . ַא. ד. קריטיקער דר-ליטערַאטורִישער  העברעדער
 שּפירט זיך אין אים ַא װעלט ַא עס"ַאז _ מַאטַאטרָאן_אין ַאן ַארַײנֿפיר צו 

עס הערט זיך אין אים דָאס װילדע ;  אױגןיִידישעגעזען מיט , גרױסע
ר דערֿפַא....  דורך יִידישע אױערןאױֿפגענומען, געּפילדער ֿפון די צַײטן

װָארעם ַאזױ רעדט ַא , לײענענדיקֿפַארכַאּפט ערטערװַײז דער ָאטעם 
 ." _זעער_
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