אהרן צײטלין :אַ קורצע ביאָגראַפֿיע
יחזקאל ליפֿשיץ
צײטלין ,אהרן-עליִ עזער ,ייִ דיש-העברעיִ שער פּאָעט ,דראַמאַטורג,
פּובליציסט און עסײיִ סט .געבױרן געװאָרן אין  (1)1899אין אוּװאַראָװיטשי,
װײסרוסלאַנד .זון פֿון הלל צײטלין .ביז  1907האָט ער פֿאַרבראַכט אין
ַ
זײן משפּחה אַריבערגעקליבן
האָמעל און װילנע .אין אָט דעם יאָר האָט זיך ַ
בײם פֿאָטער און אין אַ חדר-מתוקן; האָט
קײן װאַרשע ,װוּ ער האָט געלערנט ַ
פֿאַרענדיקט אַ העברעיִ ש-פּױלישע גימנאַזיע און באַזוכט הױכשול-קורסן .אין
זײן ייִ נגערן ברודער עלחנן ,אַװעק קײן ארץ-
 1920איז ער ,צוזאַמען מיט ַ
ישׂראל .ער האָט זיך אומגעקערט קײן װאַרשע אין  .1921אױפֿן װעג אַהײם
האָט ער באַזוכט עטלעכע אײראָפּײיִ שע לענדער .צײטלין האָט אָנגעהױבן
שרײבן װי אַ קינד .אין  1911האָט ער שױן פֿאַרעפֿנטלעכט קינדער-זאַכן אין
ַ
דעם אָדעסער קינדער-זשורנאַל _פּרחים_ ,װאָס איז רעדאַגירט געװאָרן פֿון
ליװנערן און אױך אין אַ צװײטן קינדער-זשורנאַל _השחר_ ,װאָס איז
רעדאַגירט געװאָרן פֿון גלעב רעװוּצקי.
זײן ערשטע ליטעראַרישע שאַפֿונג _די ַמטרוניתא_ האָט ער
ַ
אָפּגעדרוקט אין _דער ייִ דישער װעלט_ אין )אַפּריל(  ,1914אונטער דער
רעדאַקציע פֿון ש .ניגער .פֿון די פֿריִ ע 1920ער יאָרן האָט ער זיך באַטײליקט
צײטשריפֿטן אין פּױלן ,ארץ-ישׂראל און
אין ייִ דישע און העברעיִ שע ַ
אַמעריקע ,װי _אונדזער עקספּרעס_ )װוּ ער איז אױך געװען דער רעדאַקטער
פֿון דער ליטעראַרישער אָפּטײלונג(_ ,ביכער װעלט__ ,ליטעראַרישע
צײטונג__ ,װאַרשעװער אַלמאַנאַך__ ,װאַרשעװער
בלעטער__ ,טעאַטערַ -
שריפֿטן__ ,גלאָבוס_ )װאָס ער האָט געשאַפֿן און רעדאַגירט(_ ,השילוח__,
צײט געװען מיטרעדאַקטער און רעדאַקטער(; אין
_התּקופֿה_ )װוּ ער איז אַ ַ
דעם אילוסטרירטן חודש-זשורנאַל פֿאַר קינדער_ ,שיבאָלים_ ,װאָס ער האָט
רעדאַגירט_ :מאָרגן-זשורנאַל__ ,טאָג-מאָרגן זשורנאַל__ ,פֿאָרװערץ_,
_צוקונפֿט__ ,אינזיך__ ,ייִ דישער קעמפֿער__ ,סבֿיבֿה__ ,קינדער-זשורנאַל_,
_הדואַר__ ,זאַמלביכער__ ,דבֿר__ ,פֿאָלק און ציִ ון__ ,די גאָלדענע קײט_,
נײעס_ וכדומה.
_לעצטע ַ
אין בוכפֿאָרעם_ :מאַטאַטראָן_ ,פֿאַרלאַג אַלט-יונג ,װאַרשע 64 ,1922
זײטן; _שאָטנס אױפֿן שנײ_ ,לידער ,פֿאַרלאַג בעלעטריסטן-פֿאַראײניקונג
ַ
בײם פֿאַראײן פֿון ייִ דישן ליטעראַטן און זשורנאַליסטן ,װאַרשע 135 ,1923
ַ
זײטן; _יאַנקעװ פֿראַנק_ ,דראַמע אין זעקס בילדער ,פֿאַרלאַג ב .קלעצקין,
ַ
זײטן; _ברענענדיקע ערד_ ,ראָמאַן ,פֿאַרלאַג ייִ דישע
װילנעַ 108 ,1929 ,
זײטן; _ברענער_,
אוניװערסאַל-ביבליִ אָטעק ,װאַרשע ַ 335 ,1937
זײטן; _אין קאַמף
דראַמאַטישע דיכטונג אין  3אַקטן ,װאַרשע ַ 143 ,1929
זײטן; _געזאַמלטע לידער_,
פֿאַר אַ ייִ דישער מלוכה_ ,ניו-יאָרק ַ 31 ,1943

פֿאַרלאַג מתּנות 3 ,בענדער ,ניו-יאָרק _ ;1957-1947אַלע לידער און
זײטן; געזאַמעלטע
פּאָעמעס_ ,פֿאַרלאַג בערגען-בעלזען ,ניו-יאָרק ַ 529 ,1970
זײטן; צוזאַמען מיט י-.י.
דראַמעס ,פֿאַרלאַג י.ל .פּרץ תּל-אָבֿיבֿ ַ 372 ,1974
טרונק_ ,אַנטאָלאָגיע פֿון דער ייִ דישער פּראָזע אין פּױלן צװישן בײדע װעלט-
זײטן; _בײן האש והישאַ_,
מלחמות ) ,_(1939-1914ניו-יאָרקַ 637 ,1946 ,
זײטן; _מן האָדם ומעלה_ ,שטי
פואמה דרמתית ,יבֿנה ,תּל-אָבֿיבַֿ 391 ,1957 ,
זײטן; _רוח ממצולה_,
פּואמות דרמתיות ,יװנע ,תּל-אָבֿיבַֿ 239 ,1964 ,
זײטן.
שירים ,יבֿנה ,תּל-אָבֿיבֿ ,טאַשל"הַ 489 ,
אין מאַרץ  1939איז צײטלין פֿאַרבעטן געװאָרן קײן אַמעריקע פֿון
זײן פּיעסע
מאָריס שװאַרצן ,װאָס האָט זיך געגרײט אױפֿצופֿירן ַ
_עסטערקע_ .מיט עטלעכע יאָר פֿאַר דעם האָט דאָס קונסט-טעאַטער
אױפֿגעפֿירט צײטלין'ס _כעלעמער חכמים_ ,װאָס איז געשפּילט געװאָרן מיט
זײן ליטעראַרישע און פּובליציסטישע אַרבעטן איז ער
גרױס דערפֿאָלג .אחוץ ַ
אױך געװען אַן אָפֿטער רעדנער אױף ליטעראַרישע צונױפֿקומען און מסיבהס.
ער איז אױך געװען פּראָפֿעסאָר פֿון העברעיִ שער ליטעראַטור אינעם לערער-
בײם ייִ דישן טעאָלאָגישן סעמינאַר אין ניו-יאָרק .ער האָט
אינסטיטוט ַ
פּרײזן פֿון דער העברעיִ שער און ייִ דישער
באַקומען די העכסטע ליטעראַרישע ַ
ליטעראַטור ,צװישן זײ די ה .לײװיק-פּרעמיִ ע פֿון קולטור-קאָנגרעס .ער איז
געשטאָרבן אין ניו-יאָרק דעם צװײטן טאָג ראָש השנה תּשל"ד און איז
געקומען צו קבֿר ישׂראל אין מדינות ישׂראל.
זײן פֿאָטער  --הלל צײטלין  --האָט געשריבן ניגערן אין  ,1914װען ער
ַ
האָט פֿאַרעפֿנטלעכט אין דער _ייִ דישע װעלט_ אַרנס ערשטע ליטעראַרישע
זײן זון "האָט געשריבן )און גוט געשריבן( בשעת ער האָט נאָך
שאַפֿונג ,אַז ַ
געלערנט אין חדר-מתוכּן" און "בשעת ער איז אַלט געװען  10יאָר האָט ער אָן
דרײ זײער שײנע זאַכן צו ה]ער[ לעװנער און ה]ער[
מײן ידיעה געשיקט ַ
ַ
לעװנער האָט זײ אַלע אָפּגעדרוקט אין _הפּרחים_ .שפּעטער האָט ה]ער[ גלעב
זײנע זײער אַ שײנע זאַך אין _השחר_.
רעװוּצקי )בן עליִ עזער( אָפּגעדרוקט ַ
זײן
נאָר די געדרוקטע זאַכן גיבן ניט אפֿילו דעם מינדסטן באַגריף פֿון ַ
שאַפֿן ...װילט איר אַלזאָ װיסן װאָס איך דענק װעגן אים ,איז אָט װאָס :ער
איז ניט נאָר אַ 'טאַלאַנט' ,נאָר אַ _גרױסער_ דיכטער ,זײער אַ גרױסער .ער
זײן פּערזאָן פֿאַראײניקן פּרץ און ביאַליק צוזאַמען און אױב ניט נאָך
װעט אין ַ
זײט .(426
העכער_) ".פּינקעס_  ,3ניו-יאָרק ַ ,1975
פֿרײנד יצחק באַשעװיס זינגער האַלט אים פֿאַר אײנעם פֿון די
זײן ַ
ַ
גרעסטע דיכטער פֿונעם צװאַנציקסטן יאָרהונדערט" .ער איז געװען אַ מענטש
גײסטיקער ריז ....צײטלין האָט געלײענט אָן אַ שיער .ער
מיט גרױס װיסן ,אַ ַ
איז געװען אַ בקי אין געטע ,שעקספּיר ,מילטאָן ,אין דער רוסישער,
דײטשער ליטעראַטור .ער האָט דאָס
פּױלישער ,העברעיִ שער ,פֿראַנצױזישערַ ,

בײ
שרײבער און דענקערַ ....
אַלץ געלײענט אין אָריגינאַל .ער האָט אַנטדעקט ַ
זײן ליד געבליבן אָריגינאַל .ער האָט קײנעם נישט
דעם אַלעמען איז ַ
װײל ער אַלײן איז
װײל ער האָט געהאַט אײגענע קװאַלן און ַ
נאָכגעמאַכטַ ,
אָפֿט געװען גרעסער פֿון יענע װאָס ער האָט שטודירט_ )_פֿאָרװערץ_10 ,טן
און 16טן פֿעב.(1978 .
זײן ערשט װערק _מאַטאַטראָן_ געשריבן:
ש .ניגער האָט שײן װעגן ַ
צײטן אַזאַ
הײנטיקע טונקעלע ַ
_װוּ האָבן מיר אין דער פּאָעזיע פֿון די ַ
קלאָרקײט ,אַזאַ ליכטיקײט פֿון זען?_ )_דער טאָג_ ,נעו-יאָרק 10 ,סעפּט.
.(1922
שרײבט
דער העברעיִ שער ליטעראַטור-קריטיקער דר .ד .אַ .פֿרידמאַן ַ
אַרײנפֿיר צו _מאַטאַטראָן_ אַז "עס שפּירט זיך אין אים אַ װעלט אַ
אין אַן ַ
גרױסע ,געזען מיט ייִ דישע אױגן; עס הערט זיך אין אים דאָס װילדע
צײטן ,אױפֿגענומען דורך ייִ דישע אױערן ....דערפֿאַר
געפּילדער פֿון די ַ
ערטערװײז דער אָטעם לײענענדיק ,װאָרעם אַזױ רעדט אַ
ַ
פֿאַרכאַפּט
_זעער_".
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