באַמערקונגען פֿונעם צוזאַמענשטעלער
יחזקאל ליפֿשיץ
בײם צוזאַמענשטעלן אַ בוך פֿון אַרן צײטלינס אָפּהאַנדלונגען און
ַ
עסײען שטײט נישט דער צוזאַמענשטעלער פֿאַר קײן דוחק אין מאַטעריִ אַל,
נאָר גיכער פֿאַר אַן איבערפֿלוס .ס'איז קײן מאָל נישט קײן פּראָבלעם צי אַ
אַרײנגענומען װערן אין בוך,נאָר גיכער
געװיס אַרטיקל אָדער עסײ דאַרף ַ
שטײט מען פֿאַר דער דילעמע װי דאָס _ניט_ אױסצולאָזן.
ַ
שרײבער און ממש אַ
צײטלין איז געװען אַ זײער פּראָדוקטיװער ַ
זײן
פֿרײנט באַשעװיס-זינגער זאָגט װעגן אים ,אַז ַ
זײן ַ
פֿאַרכּישופֿטער לײענערַ .
"תּאװה ....איז געװען און געבליבן ליטעראַטור ,רעליגיעזע ליטעראַטור און
פֿרײנד האָבן
זײנע ַ
שײכות דערמיטַ ".
אַלדאָס אינטעלעקטועלע ,װאָס האָט אַ ַ
שרײבן אָדער
אים שטענדיק געטראָפֿן טאָן אײנע פֿון די צװײ עובדהס ַ --
לײענען.
ער איז געװען אַ פּאָעט ,אַ דראַמאַטורג ,אַ ראָמאַניסט ,אַ ליטעראַטור-
קריטיקער און אַ רעליגיעזער פֿאָרשער אױף ייִ דיש און העברעיִ ש .ער איז
אױך געװען פֿאַראינטערעסירט אין מיסטיציזם ,פּאַראַפּסיכאָלאָגיע,
פֿילאָסאָפֿיע און אין טאָג-טעגלעכע געזעלשאַפֿטלעכע פּראָבלעמען .װעגן דעם
זײן אײגנאַרטיקן אױפֿן.
אַלעס האָט ער געשריבן און קאָמענטירט אױף ַ
זײנע קענטענישן אין די זיבן-אַכט ליטעראַטורן )די ייִ דישע,
ַ
דײטשע ,פֿראַנצױזישע ,ענגלישע -- ,און זינט
העברעיִ שע ,פּױלישע ,רוסישעַ ,
שײכות מיטן װאַרטן אױף
זײן אױפֿהאַלטן זיך אין קובאַ אין  1940-1939אין ַ
ַ
דער אַמעריקאַנער װיזע -- ,אױך די ספּאַנישע װאָס ער האָט געלײענט אין
אָריגינאַל( זענען אָפֿט געװען צום שטױנען .ער האָט פּונקט אַזױ אינטים
געקאָנט רעדן װעגן געטן װי װעגן טשערניכאָװסקין אָדער װעגן פּרצן ,און
מײסטערס ,נאָר אױך װעגן פֿאַרשװיגענע און
נישט נאָר װעגן די גרױסע ַ
פֿאַרגעסענע קינסטלער ,דענקער און װיזיִ אָנערן.
זײנע אײגענע שאַפֿונגען ,נישט נאָר די פּאָעטישע ,פֿלעגט ער כּסדר
ַ
צײטונג-און זשורנאַל-
איבעראַרבעטן .דאָס קאָן מען זען פֿון די פֿאַרבליבענע ַ
אױסשניטן .גאַנצע פּאַראַגראַפֿן זענען אָפֿט איבערגעשריבן ,זאַצן
איבערגעשטעלט ,װערטער געביטן ,טיטלען געענדערט און בדרך-כּלל --
געקירצט.
מיר האָבן זיך באַנוצט מיט די געבעסערטע אױסשניטן פֿון די
אַרײן אין דעם באַנד און װערן דאָ
אַרטיקלען און עסײען ,װאָס זענען ַ
געדרוקט _נישט_ װי זײ זענען אָריגינעל געדרוקט געװאָרן ,נאָר מיט די

ענדערונגען ,װאָס דער מחבר האָט געמאַכט אױף די מאַרגינעסן פֿון די
לײדער האָבן זיך דערהאַלטן ניט צו פֿיל
געדרוקטע אױסשניטןַ .
אױסגעבעסערטע אױסשניטן.
דער צוזאַמענשטעלער האָט בלױז אױסגעבעסערט בפֿירושע
טיפּאָגראַפֿישע פֿעלערן און אױסגעלאָזענע װערטער.
אין דער אָפּטײלונג "חסידישע שיטהס און רבייִ ם" איז צײטלין
עטלעכע מאָל מחלוק מיט שמעון דובנאָװן .דובנאָװס צוגאַנג צו חסידות איז
װי פֿון אַ ראַציִ אָנאַליסט .אים איז נענטער די ח"ב"דער שיטה .ער איס אַ
זײן
קעגנער פֿון _צדיקיזם_ ,װאָס ער האַלט ר' עלימלך פֿון ליזענסק פֿאַר ַ
באַגרינדער און באַטראַכט אפֿילו ר' נחמנס מעשׂיות פֿאַר "פֿיבער-
פֿאַנטאַזיִ עס פֿון אַ מענטשן װאָס איז קראַנק אױפֿן גוף און אױף דער נשמה"
זײטן  8און  .(223צײטלין ,לעהיפּעך ,האָט
)געשיכטע פֿון חסידיסם ,ב .איִ יִ ַ ,
געשריבן װעגן חסידות װי אַן אײגענער און נאָענטער .ער איז ,פֿאַרשטײט זיך,
זײנע
באַגײסטערט פֿאַר ר' נחמנס פּערזענלעכקײט און נישט נאָר פֿאַר ַ
ַ
מעשׂיות און פֿאַרטײדיקט אפֿילו דעם "צדיקיזם".
דער אָפּקלײב אין דעם בוך איז בלױז אַ טײל פֿון אַרן צײטלינס
אַרטיקלען און עסײען ,װאָס ער האָט פֿאַרעפֿנטלעכט במשך פֿון עטלעכע און
צײטשריפֿטן בכל תּפֿוצות ישׂראל אױף ייִ דיש און העברעיִ ש.
פֿופֿציק יאָר אין ַ
ס'זענען אױסגעלאָזט געװאָרן אַ גאָר גרױסע צאָל אַרטיקלען  --אָפֿט גאַנצע
סעריעס  --פֿון דער טעגלעכער פּרעסע ,װאָס פֿון זײ אַלײן קאָן מען
צונױפֿשטעלן עטלעכע בענדער.
איך װיל דאָ אױסדרוקן אַ דאַנק דער ייִ װאָ ביבליִ אָטעק און דער
בײם צוזאַמענשטעלן
ביבליִ אָטעקערן דינאַ אַבראַמאָװיטש פֿאַר דער הילף ַ
דאָס בוך.

