
 צוזַאמענשטעלער ֿפונעם בַאמערקונגען

  ליֿפשיץיחזקאל

 ַא בוך ֿפון ַארן צײטלינס ָאּפהַאנדלונגען און צוזַאמענשטעלן בַײם
,  ֿפַאר קײן דוחק אין מַאטערִיַאלצוזַאמענשטעלערעסײען שטײט נישט דער 

איז קײן מָאל נישט קײן ּפרָאבלעם צי ַא 'ס. נָאר גיכער ֿפַאר ַאן איבערֿפלוס
נָאר גיכער , װערן אין בוךַארַײנגענומעןגעװיס ַארטיקל ָאדער עסײ דַארף 

 . אױסצולָאזן_ ניט_שטַײט מען ֿפַאר דער דילעמע װי דָאס 

 ַא זײער ּפרָאדוקטיװער שרַײבער און ממש ַא געװען איז צײטלין
ַאז זַײן , זינגער זָאגט װעגן אים-ַאשעװיס בֿפרַײנטזַײן . ֿפַארּכישוֿפטער לײענער

רעליגיעזע ליטערַאטור און ,  ליטערַאטורגעבליבןאיז געװען און .... ּתאװה"
 ֿפרַײנד הָאבן זַײנע."  שַײכות דערמיטַאװָאס הָאט , ַאלדָאס אינטעלעקטועלע

 שרַײבן ָאדער -- די צװײ עובדהס ֿפוןאים שטענדיק געטרָאֿפן טָאן אײנע 
  .לײענען

-ַא ליטערַאטור, ַא רָאמַאניסט, ַא דרַאמַאטורג, ּפָאעט איז געװען ַא ער
ער איז .  אױף יִידיש און העברעִישֿפָארשערקריטיקער און ַא רעליגיעזער 

, ּפַארַאּפסיכָאלָאגיע, מיסטיציזםאױך געװען ֿפַאראינטערעסירט אין 
װעגן דעם . רָאבלעמען ּפגעזעלשַאֿפטלעכעטעגלעכע -ֿפילָאסָאֿפיע און אין טָאג

 .  אײגנַארטיקן אױֿפןזַײןַאלעס הָאט ער געשריבן און קָאמענטירט אױף 

, די יִידישע(ַאכט ליטערַאטורן - די זיבןאין קענטענישן זַײנע
 און זינט --, ענגלישע, ֿפרַאנצױזישע, דַײטשע, רוסישע, ּפױלישע, העברעִישע

 װַארטן אױף מיטן אין שַײכות 1939-1940זַײן אױֿפהַאלטן זיך אין קובַא אין 
 אין אױך די סּפַאנישע װָאס ער הָאט געלײענט --, דער ַאמעריקַאנער װיזע

ער הָאט ּפונקט ַאזױ אינטים . זענען ָאֿפט געװען צום שטױנען) ָאריגינַאל
און ,  רעדן װעגן געטן װי װעגן טשערניכָאװסקין ָאדער װעגן ּפרצןגעקָאנט

נָאר אױך װעגן ֿפַארשװיגענע און , סע מַײסטערס די גרױװעגןנישט נָאר 
 .  און װיזִיָאנערןדענקער, ֿפַארגעסענע קינסטלער

ֿפלעגט ער ּכסדר , נישט נָאר די ּפָאעטישע, שַאֿפונגען אײגענע זַײנע
-און זשורנַאל- ֿפון די ֿפַארבליבענע צַײטונגזעןדָאס קָאן מען . איבערַארבעטן

זַאצן ,  ָאֿפט איבערגעשריבןזענעןַאֿפן גַאנצע ּפַארַאגר. אױסשניטן
 --ּכלל - בדרךאוןטיטלען געענדערט , װערטער געביטן, איבערגעשטעלט

 . געקירצט

 מיט די געבעסערטע אױסשניטן ֿפון די בַאנוצט הָאבן זיך מיר
 אין דעם בַאנד און װערן דָא ַארַײןװָאס זענען , ַארטיקלען און עסײען

 מיט די נָאר, ען ָאריגינעל געדרוקט געװָארןװי זײ זענ_ נישט_געדרוקט 



װָאס דער מחבר הָאט געמַאכט אױף די מַארגינעסן ֿפון די , ענדערונגען
לַײדער הָאבן זיך דערהַאלטן ניט צו ֿפיל .  אױסשניטןגעדרוקטע

 . אױסשניטןאױסגעבעסערטע 

 הָאט בלױז אױסגעבעסערט בֿפירושע צוזַאמענשטעלער דער
 .  װערטעראױסגעלָאזענעעלערן און טיּפָאגרַאֿפישע ֿפ

 צײטלין איז"  שיטהס און רביִיםחסידישע "ָאּפטײלונג דער אין
דובנָאװס צוגַאנג צו חסידות איז .  שמעון דובנָאװןמיטעטלעכע מָאל מחלוק 

ער איס ַא .  שיטהדער"ב" איז נענטער די חאים. װי ֿפון ַא רַאצִיָאנַאליסט
עלימלך ֿפון ליזענסק ֿפַאר זַײן '  הַאלט רער װָאס_, צדיקיזם_קעגנער ֿפון 

-ֿפיבער" מעׂשיות ֿפַאר נחמנס' בַאגרינדער און בַאטרַאכט אֿפילו ר
"  גוף און אױף דער נשמהאױֿפןֿפַאנטַאזִיעס ֿפון ַא מענטשן װָאס איז קרַאנק 

הָאט , לעהיּפעך, צײטלין). 223 און 8זַײטן , אִיִי. ב, געשיכטע ֿפון חסידיסם(
, ֿפַארשטײט זיך,  איזער. שריבן װעגן חסידות װי ַאן אײגענער און נָאענטערגע

 זַײנע ֿפַארנחמנס ּפערזענלעכקײט און נישט נָאר ' בַאגַײסטערט ֿפַאר ר
 ." צדיקיזם"מעׂשיות און ֿפַארטײדיקט אֿפילו דעם 

 דעם בוך איז בלױז ַא טײל ֿפון ַארן צײטלינס אין ָאּפקלײב דער
 במשך ֿפון עטלעכע און ֿפַארעֿפנטלעכטװָאס ער הָאט ,  עסײעןַארטיקלען און

.  אױף יִידיש און העברעִישיׂשראלֿפוֿפציק יָאר אין צַײטשריֿפטן בכל ּתֿפוצות 
 ָאֿפט גַאנצע -- ַארטיקלעןזענען אױסגעלָאזט געװָארן ַא גָאר גרױסע צָאל 'ס

 קָאן מען ײןַאלװָאס ֿפון זײ ,  ֿפון דער טעגלעכער ּפרעסע--סעריעס 
 . צונױֿפשטעלן עטלעכע בענדער

 ַא דַאנק דער יִיװָא ביבלִיָאטעק און דער אױסדרוקן װיל דָא איך
 ֿפַאר דער הילף בַײם צוזַאמענשטעלן ַאברַאמָאװיטשביבלִיָאטעקערן דינַא 

 . דָאס בוך


