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 אינגריד שטַארק

 ”  שבתדיקע שװעבעלעך"  װעגןאינטערװיו ַאן 
מע  זָאגט ַאז דער ּפײ סַאזש איז נישט ֿפַארשּפרײט אין דע ר : אש

 ? איז דָאס דער  אמת. יִידישער ליטערַאט ור

אױ סמָאלן א ון ַארַײנטרָאגן די , די געשיכטע ֿפ ון בַאשרַײבן:  מֿפ 
ֿפון לַאנדשַאֿפט אין דער יִידישע ר  , שעלעמענט ן ֿפון ּפײסַאז

זי הָאט צװײ  ֿפַארשי דענ ע   .  ליטערַאט ור איז זײער ַא לַאנגע
מיט זַײנע ֿפילצָאלי קע  , ך"דער  תנ. 1: צװײ  װָארצלען , ריכטונגען

ֿפון  די  , ּפָאעטי שע,  לַא קָאנישע, זײער קורצע, בַאשרַײבונגען
עם שי ר  װ י אױך  שּפעטער  אינ, ֿפון דער נַאטור, װיסטעני שן
װָאס  לױט דער יִידישער , דעם געזַאנג ֿפון די געזַאנגען, השירים

טרַאדיציִ ע יעדער  רעליגיעזער יִיד הָאט געלערנט יע דן ֿפרַײטיק 
די װירקונג ֿפון דער ַאבס ָארבַאצי ע  אין דער . 2. נָאך מיטָאג

אין ,  אײרָאּפעיִ שער גע זעלשַאֿפט אין  ֿפַארשי דענע ל ענדער
און שּפעטער אין  די ,  אין עסטרַײך,  דַײטשלַאנדאין, ֿפרַאנקרַײך

די ב ַאשרַײבונגען ֿפון לַאנדשַאֿפט זײַ נען  . סלַאװישע לענדע ר
געװָארן  ַאן ָארגַא נישער עלעמענט  אין דער יִידישער ליטערַאט ור 

 .  עלטער-אױף יִידיש שױן אין ֿפרִיען  מיטל

שּפיע  װער איז מ. מיר װעלן רעדן װעגן  סוזשעט ֿפון רָאמַאן: אש
דו  ? װער און װָאס איז געװען װיכטיק, געװען א ױף דַײן װערק

 .  הָאסט דע רמָאנט מ ילָארַאד ּפַַאװיץ 

דער סוזשעט איז ַאן . מיל ָארַאד ּפַאװיץ אי ז אײנער ֿפון זײ: מֿפ
ַאזױ װי איך הָאב שטודירט ַא סך יָארן סײַ  . אײנֿפַאכע ר

 א ון טעָארי ע ס   ַאלגע מײנע גע שיכטע, ליטערַאט ור און סַײ טעַאט ער
 געװען   –װי איך  ֿפַארשט ײ ַאצינד   –איז  מַײן צוגַאנג , ֿפון טעַא טער

דָא ס בַא טײַ ט ַאז מ ע  נעמט  ַא  שױשּפיל ער . גַאנץ ַא  טעַאטרַא לער
און מע  שטעלט  אים אין בַאזונדערע בַא דינגונגען און יעדער  

,   מיר זעען װי ער; זַײנע געדַאנקען, שױשּפילער הָאט זַײן נשמה
,   ּפַאסט זיך צו צו דער ָאדער ַאנדערער  סיטוַאציע , שױשּפילערדער 

איך הָאב  איבערג עלײענט  ַא ן  . אין די ָא דער ַאנדערע ב ַאדינגונגען



 יעקבֿפו ן , ּפָאּפוליס טישן-ַא װי סנשַאֿפט לעך, אינטערע סַאנטן ב וך
 אין ישראל און 1947דער בוך איז דערשינען אין יָאר ;  שַאּפירָא 
אױף  די װעגן  ֿפון  ,  אױף ד י סטעשק עס, ” גאולהבשבי לי„ : הײסט

דָארט ברענגט ער צװ ײ  . אױסלײזונג, ֿפון דערלײזונג, דער גאולה
די   משיחישע בַא װעג ונג איז געװע ן   . 1:  קַאבַאליס טישע גע דַאנקען

ַאזױ װי  עס ש טײט   ,  טיף בַאז ירט אױ ף ֿפַארב ָארגענעם װיסן
:   בן צװײ זַײטןגעשריבן ַאז ַאלע געשעעני שן אױף דער װעלט הָא

,   די צװײט ע ) ב, װָאס זעט יעדער  אײנער װָאס הָאט אױגן,  אײנע) ַא
,  װָאס זעען נָאר  זעלטענע מענט שן, בַא הַאלטענע , ֿפַארבָארג ענע

גָאט װעט נָאך ַא מָאל שיקן . 2. איבערהױ ּפט צדיקים און מלאכים 
נָאר  , ָאב ער  נישט צ ו ֿפַארניכטן זי, ַא מבול אױף דער װעל ט

ורײניקן דעם שמוץ און מתקן זַײן דָאס װָאס א יז קַאלי ע  ָאּפצ
.   א ין דער מענטשהײט , געװָארן  אינעם מעכַאניזם ֿפון דער װעלט

מי טן  , איז מיר זײער געֿפעלן גע װָארן דע ר געדַאנק מיטן  מבול
נעמען ֿפ ַא רשידענע , און דער טעַא טרַאלער צוגַאנג, צװײטן מ בול

ע א ון זעען װָאס קומט   מענטשן  און זײ שטעלן  אױף אײן  בינ
מיט  ֿפַארשי דענע  ,  ַארױס  מיט די  ֿפַארשי דענע מ ענטשן

,   אין  לָאמיר זָאגן זײער ַאן עקס טרעמער  סיטוַאצי ע , כַארַאקטערס
און  ; סַײ װען מיר רעדן װעגן עטיק, סַײ װען מיר רעדן װעגן נַאטור

ַא ני ש ט  , עקסטרע מער סַײ װען מיר רעדן װעגן ַא קרומען געריכט
װָאס ֿפַאר  ַא השּפעה קע ן הָאבן ַא  : כטיקן געריכטקײן רע

װַײל ;  יָאר  צוריק100מיט  , 50געשעעני ש װָאס   איז געש ען מי ט 
נישט נָאר , מיר ֿפַארגעסן אין  גיכן װָאס מיר הָאבן געגע סן נעכטן 

.   דָאס הָאב איך געט ָאן!  יָאר צוריק50דָאס װָאס איז געשען מיט  
ַאזױ װי יִידי שע געלע רנטע  , ַא מבולּכל הָאב איך ָאנגע שיקט -קודם

:  הָאב אי ך געזָאגט ,  הָאבן געזָאגט ַאז  סע קען  זַײן נָאך ַא מבול
ּון עקסטרע מ ע   א» ! ָאט הָאט איר ַא מבול? ֿפַאר װָאס נײן«

נישט ַארױסגײן ֿפון דער  , װען  מע קען נישט ַארַײנגײן, סיטוַאצי עס
און צװישן  , גױ-ַא  שבת יִידן און יִידענעס און 12װּו סע זיצן  , שול

אּון .  דָאס  איז אינעװײניק. זײ דרײט זיך ַארום דער מלאך מיכאל
ניש ט  , ַאזױ װי דו הָאסט געזָאגט, ֿפון אױסן  הָאבן מיר די װעלט

,  די  קריסטלעכע װעלט , ָאבער ַאן  ַאנדער װעלט,  ברײט נַא ציָאנַאלע
 א ױך  און. דעם ּפַא סטעך  ֿבע נעדיקט מיט זַײן  טָאכטער  קַאטַארינע

װָאס  מיר קענען עס נָאר ֿפון די , נַאטירלעכ ע-איבער -דָאס איב ער
ריזי קע  , ֿפ ַארשידענע דינָאזַא װערס ש מינָאזַאװערס, אױסגרָא בונגען

ָאבער  זײ עקסיסטירן א ױך אין די .  ֿפױגלען  און ַאזױ װַײטער
צװײ ֿפון זײ עקסיסטירן  אױך אי ן די טרַאדיציָאנ עלע  , מדרשים
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לװיתן עקסיסטירט  אין סֿפר  איוֿב װָא ס , ך" תנאין , יִידישע ב יכער
און א ין די קָאמענטַאר ען זעען  מיר ַאז װ ָאס   ...  הָאט אַײנ געשלונגן 

אין  מדרשים שטײט א ױך געשר יבן װי ג ָאט   : איז דָאס  ֿפַאר ַא  ח יה
, הב ר-װ י גָאט הָאט בַאש ַאֿפן דעם  שור, װיתןלהָאט בַא שַאֿפן דע ם 

דערמ ָאנונגען װעגן   , ניש ט קײן ס ך, זַײנען דָא א ױך זעלט ענע’און ס
לױט ד ע ר : דעם ֿפױג ל זיז װָאס זַײן נָא מען  ֿפיגורירט אין  תהילים

װעלן  די צדיקים מַאכן ַא , װען  משיח װעט קומען, טרַאדיצי ע
ַא ן , מיר װעלן הָאבן  ֿפױגל:  סעודה ֿפון די דרַײ לעגענדַארע חיות

 -בן ֿפלײ ש ֿפון שורמיר װעלן הָאבן ַא ֿפי ש און מיר װעלן הָא, עוף
.  איז דָאס איז דער אױס ער ּפלַאן . די ַאלע ד רַײ זַאכן, הבר

מיט  דע ר  , אינעװײני ק זַײנען די צדיקים מיט רבי ָאשר  אױערבַא ך
 .  צדיקים12מ יט די , רביצין

 . א צ ָאל װָאס  מע געֿפינ ט אין די  מעׂשיות: אש

;   ציָאנעלּומעטום איז דָאס טרַאדיא. דָאס  איז טרַאדיצָאנע ל: מֿפ
ַאֿפילו װען ערשטע קריסטן הָאבן זיך ָאּפגעטײל ט ֿפון דע ר  

 12,  12הָאבן זײ אױך אױסגעק ליבן די צָאל ,  יִידישער רעליגיע
 . ַאּפָאסט ָא לן

 ? ֿפַאר דעם,  צי גע ֿפינט מען  די צָאל  ערגעצװּו  ַאנדערש: שא

ֿפַאר שטײט זיך ַאז אין  ’ס.  יִידישע שבטים12די ,  יָא: מֿפ
 יִידישע שבטים און  12:  ך"ם איז דָאס ַארַײן  ֿפון תנקריסטנטו

ַא מ ענטש ֿפַא ר  , יעדער א ײנער ֿפון זײ איז ַא שֿבט  ֿפ ַאר זיך ַא לײן
 12אּון  שּפעטער  ֿפון די  . ַא מש ּפחה ֿפַא ר זיך ַאלײן, זיך ַאלײן

 12, דָאס  זעלבע  זעען מיר  דָא. משּפחות זעען מ יר ַא ֿפָא לק
 .  ֿפ ַארשידענע כַארַאקטערן 12, ֿפַארשידע נע מענט שן

ֿפ ַאר  .  דו זָאגסט ַאז  דו הָאס ט געהַאט  ַא  צוגַאנג ֿפון ט ע ַאטער: אש
 ?  װָאס איז  דָאס נישט געװָאר ן קײִן ּפיע סע

זעט  מ ען ַאז דָא רט איז ד ָא  , ַאז  מע לײענ ט עס  גוט, אי ך  מײן: מֿפ
ר   דע ; טעַאטר ַאליזירטע-נישט,  טעַאטרַא ליזירטע,  ַאזױ ֿפיל  דִיַאלָאגן

ָא ן   ,  מע זעט  די צָאל  דִיַאלָאגן: צוגַאנג איז ַא קלָארער-טעַאט ער
צי   »  ער איז אױֿפגעש טַאנען  «אֿפ שר מיט ַא רעּפליק , קָאמענט ַארן

ער הָאט ַא שױבער געטָאן זַײנע   «, » ער הָאט זיך ַאװעקגעזעצט  «
און דע ר עיקר זַײנען די , עּפ עס  ַאזױנע  קלײנע רעּפליקעס , » הָאר
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צוגַאנג צו -דָאס איז אױך ַא טעַאטע ר;  גרױסע דִיַאלָאגן,  גןדִיַאלָא
ֿפון זַײנע ,  ָא בער דָאס  איז השּפעה ֿפון ע רנעסט ה עמינגװײ. ּפרָאזע
װּו מיר הָאבן די לַאנגע דִיַאלָאגן מיט זײער ַא קורצע ר  , װערק

 ֿפרױ ַאזַא און  «, » מיס טער שמי ט איז אױ ֿפגעשטַאנ ען «:  רעּפליק

איך ה ָאב זיך געלערנט  בַײ אים און  . » ַארױס אי ן דרױסןַאזַא איז 
װַײל  , איך הָאב  געֿפילט  ַאז דָאס איז מַײן אינעװײני קסטער צ וגַאנג

הָאט זײע ר ַא גרױ סע   ,  ַאֿפילו  אין דיכט ונג אױך, ַאלץ װָא ס איך  טו
 . השּפעה ֿפ ון דרַאמַאטורגיע

ער  מיר הָאבן בַאמערק ט ַאז דער רָאמ ַאן איז עּפעס ז ײ: אש
ֿפַאר װָאס הָאסטו נישט  : די ֿפרַאגע  איז ַאזױ. טעַאטרַא ליש

 ? געשריבן  קײן ּפיעס ע

.  אי ך  װיל שרַײבן ַא  סצ ענַאריום ֿפַאר ַא  ֿפ ילם ֿפַאר הָאליװּוד : מֿפ
 ! אז זײ װעלן עס בַא שטעלן ב ַײ מיר װע ט זַײן גוט

?  ֿפַאר  װָאס ניש ט.  דו װָאלסט  דָאך געק ענט שרײַ בן ַא  ּפיע סע: אש
 ? ס איז דער אונטערשידוָא

איך גלײב נישט ַאז הַײנט .  דער אונטערשיד איז ַא גרױסער:  מֿפ 
װָאלט  איך   , מיט  מַײן ד ע רֿפַארונג, מיט  מ ַײנע ּכוחות,  צו טָאג

װַײל  מיר הָאבן דָא ַא תקוֿפה ֿפון  , געקענט  ָאנשרַײבן ַא ּפיעס ע
 ולַאד ָאנ הײבנדיק מיט,  יָא ר און ַאזױ ֿפיל ה עלדן2000ַאריבער  

מי ר הָאבן דָא . טן יָארהונדערט15צעּפ עך  אינעם ּפערִיָאד ֿפ ון 
דָאס איז דער ערשט ע ר  : טוניסיע מיט אינדזל זשערבַא

אונגערישער -מיר  הָאבן  ּפעריָאדן  ֿפון עס טרַײכיש. יָארהונדערט
ֿפון קָארדָאװע א ין ,  ֿפון כַאזַארישער אימ ּפעריע, אימּפערי ע
ישט גרײט ָאנצושרַײבן ַא ּפיעסע װ ָאס   איך בין  נָאך נ.  שּפַאניע

ַאזַא  ,  ַאז ַא ּכוח. װָאלט ג עקענט  ַארַײננעמ ען אין  זיך דָאס  ַאלץ
איך ז ע  ;  שטַארקן גלױבן אי ן זַײנע ּכוחות זעען מיר נָאר  בַײ גע ט ע

איך װײס  נישט װ ער .   נישט בײַ  ַאנדערע  שרַײבער  אױף דע ר װעלט
מע ד ַארף זַײן ַא . הָאט געהַאט ּכוחות צונױֿפשטעלן  צװײ װענ ט

 . ַאזױ װי געטע , גָאון

 ?  דו מײנסט אין  ֿפױסט: אש

איך  בין נישט  גרײט   . ד ָא ס איז ַא   ריזיק װערק. אין  ֿפ ױסט, ָאי:  מֿפ
.   צי שרַײבן ַא סצענַארי ום ֿפַאר ַא ֿפילם איז גרינגער . נָאך צו דעם
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ָאבער אי ך הָאב שױן ָאנגעשריבן ַאזױ ֿפיל סצענַאר יען װָאס  זײ 
איך גלױב נישט ַאז עמעצ ער װעט  זײ  . ן בַײ מיר אין שוֿפלָאדליג

 .  איז נישט ַארױס גָארנישט’לײענען א ון ס

אױב ד ו װײסט  ַאז אין ֿב ַאסעל אי ז דָא זײער ַא בַאװ ּוסטע ר  :  אש
 ? ארטו ר קָאהן, רעזשיסער-ֿפילם

ער איז אין ֿבַאסעל און ? װי קומט די קַאץ איב ע רן װַאסע ר:  מֿפ 
ד ע ר   . יר קערן זיך אום צו שװעבעל עךמ!  מלערַא ןאיך בין  אי
קומט  ַא  , קומט ַא דרַאמַאטורג. צוגַאנג איז קלָאר-טעַאט ער

ָא ט  , קינדערלעך«:  שול און זָאגט-רעזשיסער אין ַא טעַאטע ר
איך  , קלָאץ, ֿבױדעם, חײם, איר , שטעלט זיך ֿפָאר ַאז איר זענט

 זיך  ֿפָאר ַאז  איר  שט עלט: איר זענט  ַא ס טודענט!   װײס ניש ט װָאס
װָא ס  ,  זענַט רבי ָאשר און איר גע ֿפינט זיך אין ַאזַא  און ַאזַא מצֿב

דָאס אי ז ַאן עלע מענטַאר ער צוגַאנ ג אױף   » !איך װי ל זען? טוט איר 
א ין דער שול ; אױסצולע רנען די סטודענטן צו װערן ַא שױשּפילער

,  אין דע ר קלַאסישער רוסישער שול ,  װָאס איך  הָאב ג עלערנט
דָאס איז  געװען ד ָאס ערש טע װָא ס  מ ע   ,  סטַאניסל ַאװסקי ס יסטעם

מיכ א ל  , אּון געלערנט אױף ּפרַאקטיק װי ַאזױ איך. הָאט שטודירט
װָאלט זיך אױֿפגעֿפיר ט װען א יך װָאלט  געװען  אין  , ֿפעלסענ ב ַאום

דָאס רע ד איך װע גן שױשּפילער און װעגן אײ ן  . ַאזַא און ַאזַא מצֿב 
א  . אױב ַא שרַײבער איז מער װי אײן ּפערס ָאנַאזש. ּפערסָאנַא זש

ַארום הונדערט  , איך מ ײן, ּפל וס די ַאלע, שרַײבער איז ער ַאלײן
א ז  .  ּפערסָאנַא זשן װָאס  איך הָא ב דָארט  בַײ זיך א ין מַײן ר ָאמַאן

ס ַײ אױסג עקליבן  די ,  איך הָא ב ָאנגע שריבן ס ַײ די ּפ יעסע
װען די ַאלע   ,  צום סוףאון, ַאלײ ן עס רע זשיסירט, שױשּפילער

הָאב   איך  , שױשּפילער זַײנען  נישט ג עקומען  צו דער  ּפרעמיער ע
ַאלײן געשּפילט ֿפ ַאר די ַאלע הונדערט ּפַא רשױנען װָאס זַײנע ן   

איך  הָאב אי בערגעלע ב ט   . דָאס איז דער צוגַאנג. נישט געקומען
ך  אי, רבי ָאשר, װיתןל,הבר-ֿפון שור, דָאס לעב ן ֿפון יעדעם אײנעם

ֿפון ַא , בין ַאֿפיל ו ַארַײנגעקרָאכן אין לַײב ֿפון דער רביצין ֿפ ַאני
,  ֿפון ד עם ֿפױגל  זיז, ֿפון  די קינדער, ׂש רה איצי קס,  צװײטער  ֿפרױ

װָאס הָאט נישט געװּוסט ַאז זי גײט שלָאֿפן  , ֿפון דעם נַאִיװן מײ דל
אי ך  בין ַארַײן  אי ן   . איז ַא שרע קלעכע זַאך’ס;  מיט איר  טַאטן 

נָא ר  , װ ָאס ער  א יז שױן ני שטָא,גַײסט ֿפון   רב  ֿפַײװ ל טליתװעבער  
און ,  זַײן נשמה שװעב ט און ל ָאזט נישט צו רו  ַאנדערע  מענטשן

און אין  ; אױך אין  רבי אשרס זעונג ֿפון דָאנע רשטיק אױף ֿפרַײט יק
זַײן זעונג איז געקומען אױ ך  דער זעל בער מ ענטש װָאס  איז געװ ען   

ָאב ער ער  איז שױן געװען   מי ט   ,  ענער  צַײטי נָאך לעב עדיק צו
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און מיט   , אױסגעל ָאשענע אױגן און הָאט געטַאנצט מ יט מלאכים
דָאס איז אין גַאנצן ַאן ַאנדער  . ַא װַײס ציגעלע  אױף די הענט

.   רעַאלער  מענטש  קען עס  נישט זען,  װעלט װ ָאס ַא נָא רמַאלער
ּכדי ,  כטערצוליב דעם דַארף מען ז ַײן ַא ש רַײבער  ָאדער ַא  די
אֿפשר זײ  . ַארַײנדרינגען אין װעלטן װָא ס רעַאל מיר זעען זײ נישט

מיר װײסן עס  נישט אױף , עקסיסטי רן ָאדער זײ עקסיסטירן נישט
איז דעריבער הָאב איך געזָאגט  . ָאבער אױ ך דָא. אױ ף זיכער, גענױ

מיר הָאב ן :   ֿפון ָאנהײב ַאז דע ר סוזשעט איז גע װעבט  װי  ַא נעץ
און אונטער  ; על װָאס  ֿפירט ֿפונעם קעלער ֿפון דער שולדעם טונ

דער שול איז געֿפינט זיך נָאך ַא שול װָאס איז אױסגעהַא קט  
װעט ע ּפע ס  , ח ס  וחלילה, געװָארן  ֿפון ַא ֿפע לדז ֿפַאר די צַײטן  װען

דָאס  װָאס  מי ר ; יִידן זָאלן זיך קענען דָארט  בַאהַאל טן,   געשעען
;  ַא גרױסע , ַא ריזיקע, אונטער דער שולװַײל זי איז , זעען נישט

ׂש-און ֿפון דער ֿפַארב ָארגענער  שול ֿפירט ַא טונע ל קײן ארץ ,  ל ראי
,   װַײל צום סוף ֿפונעם רָאמַאן ,  דָאס א יז אױך ַא װעלט;  קײן צֿפת

װען רבי  ָאשר גײט ַארָאּפ  א ין קעלער  מיט ַא  ג עדַאנק ַא ז ער דַארף 
דער גרױסער גַײסטיקע ר  דָארט געֿפינען  אױסלײזונג ֿפַאר 

װָאס ליגט  אױף די  עדות װָאס הָאב ן , )זינד, שולד(ּפרָאבלע ם 
אױף די דינים װָאס הָא בן  , גערעדט  אײנער ַא זױ דער צװײטער ַא זױ
שטײט געשריבן ַאז ד ָא ס   ’ֿפַאראורטײלט לױט זײער װיסן און  ס

זָאל זַײן ֿפַאר ַאלע מען ַא גו טער בײַ שּפיל װי  ַאזױ מע  דַארף זיך 
און ; װעט ברענגען צו שרעקלעכע  זַאכן’װ ַײל ס, ישט אױֿפֿפירןנ
ָא ב ע ר  , הָאט זיך אױסג עװיזן ַאז איר שולד איז אֿפשר גרױס’ס

.  נישט ַאזױ גרױס  ַאז מע ז ָאל נעמע ן דָאס ל עבן בײַ  צ װײ מענט שן
ַא ֿפילו ַא ממזר װָאס בלַײבט ַא ממזר אין  , דָאס איז איבערגע טריבן

 דורות  10נָאך .  דורות איז ער ַא ממ זר10גוט . יִידישער קהילה
דָאס איז ַא ,  יָָא.  יָאר250דָאס הײסט . איז ַאלץ אין ָארדנונג

איז ’ָאבער ס . שרעקלעכע שטרָאף אין יִידישן טרַאדיציָאנ עלן לעבן 
א יז . נישט שרעקלעכע ר און נישט געֿפערלעכע ר ֿפון לעבן

,  נישט ריכטיק,דעריבער  װען מיר זעען ַאז מע הָאט ֿפַארמי שּפט
איך הָאב געװָאל ט אױך נ ָאכשּפירן װי ; אונד דָאס ַאצינד  בַאװירקט 

און  איך הָאב  סּפעצי ע ל געלעגט , דער ּפלַאסט, ַאזױ די געשעעניש ן
װַײל  יענער ֿפ ַאל  , מיּט  קַאטַארינען, ֿבענעדיק טן מיט זַײן טָאכט ער

יות צו ער-צו גילוי, הָאט צוגעֿפירט  צ ו דעם ֿפַארברעכע רישן ֿפַא ל
דָאס איז ַא , ֿפַארשט ײט זיך’ס, נישט מיט ַא ּכװנה, אינצעס ט 
,  װ ען ֿבענ עדיקט װָאלט געבלי בן אין ד ער יִידישער קהילה. צוֿפַאל

מע קען זַײן זיכער אױף הונדערט ּפר ָאצענט ַא ז דָאס װָאלט נישט  
זַײן מַאמעס  לעבן איז אומגערי כ ט  . אין גַאנצן נישט,  געשעען
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אי ך  װַײז נישט ָאן ַאז ער איז , זַײן לעבן, ר ןצוגענומען געװָא
ער בלַײב ט לעב ע דיק צי  ער ,  געשטָאר בן צי ני שט געש טָארבן

ָאבער  מי ר זעען  אין ֿפַאר לױף ֿפונעם  ,  בלַײבט נ ישט לע בעדיק
רָאמַאן ַא ז ער איז געװָארן נ ָאך דעם  װען ער ה ָאט ֿפַאר שטַאנען  ַאז 

איז ער   געװָארן  אין  , טער ער איז ג עשלָאֿפן  מיט זַײן  אײגענער  טָאכ
ַא  , אײזל-ֿפון ָאנהײב זעען  מ יר ַא ח מור.   גַאנצן ַאן  ַאנדער  מענטש

און איך בַאשרַײב  עס ַאז ַא מענט ש װָאס ֿפירט זיך אױף , זשלָאב
נָאר צו הָאבן הנאה ֿפון לעבן און טרַאכט נישט בכלל װעגן 

װָאלט ער נישט  ,  װען ער װָאלט יָא געטרַאכט; גָארנישט
װײַ ל דָאס א יז ,  געמַאכ ט ַאזױ  ֿפ יל קינדער אין די   ַאלע דער ֿפערָאנ

מע   , נישט נָאר צו שלָאֿפן מיט דע ר ֿפרױ, ֿפַארַאנט װָארטלע כקײט
מע  דַארף מ ַאכן ֿפון  זײ מענט שן , דַארף נָאך דערציִ ען די קי נדער

און ער װײסט נישט בכלל װער איז זַײן קינד און װער איז נישט  
.   ס  הָאט  צוגעֿפירט  צ ו ַאזַא שרעקלעכן אינצ עס ט אּון דָא. זַײן קינד

מ יר זעען ַאן  . טן ּפלַאסט2דָאס איז די מָארַאלישע זַײט ֿפון דעם 
ער  ,  װָאס נָאך  דעם װָאס איז געשעען, איבער גָאר נַאִיװ מײדל

קומט ַא יונג מײדל צו ַאז ַא  ’ָאב ער  ס, הָאט זי נישט ֿפַארג װַאלטיקט
רױ איז ַא  שטיק הָאלץ און  נישט מע ר זשלָאב װָאס ֿפַאר  אים ַא ֿפ 

זי איז ַאזױ רָאמַאנטי ש און נַאִיװ  , זי װערט נָאך העכער, ֿפון דעם
אין איר ע געדַא נקן װָאס ַאֿפיל ו נָאך דעם װָאס זי  איז  

איר בַאצ יונג צו אים  ,  זיך צעברָאכן  דָאס און יענס, ַארָאּפגעֿפ ַאלן
זי זָאגט  ;  ַא  מלךװי  צו, װי  צ ו ַא קײסער, איז װי  צו ַא מ ַאן

ָאבע ר איך ֿפַארשטײ , איך ֿפַא רשטײ ַאז דָאס איז נישט גוט: אים
נישט צו בַאשולדיקן און נישט  . ַאז ַא מלך דַארף זַײן ַאכזריותדיק

ד ָאס איז די . זוכן ַא קרבן אין  ַאלץ װָא ס איז געשעען מי ט איר
ז נָאר  אּון מיר זעען ַא. די ע טישע זַײט װָאס מ יר זעען, מָארַאלי שע

זי י ָא גט נָאך  א ים דעם גַאנצן װ עג , די  נ שמה ֿפון  ַטליתװעב ער, אײן
און דָא ס איז א ױ ך  : איבערן נ ַײעם ים און זי  בַאשולדיקט אים

דָאס איז אונדזער  , די נשמה ֿפון רב ֿפַײװל, איך מײן, השּפעה ֿפון
,   דָא ס זַײנען  אונדזערע עטיש ע  און עסט עטישע  ט רַאדיציע ס, עבר

קענען נישט ָאּפװַארֿפן דָאס מיט אײן װַארף און דָאס  װָאס מיר  
דָא ס זַײנען אונדזערע  , דָאס  איז אונדזער געװיסן; איז ַאלץ
ֿפ יזישע  , דָאס איז  אונדזער היסטָאריע,  דָאס איז  ַאלץ, קרבנות

דָאס  . ער בַא שולדיקט אים, היסטָאריע און גַײסטלעכע  היסטָאריע
נָאך  אײן שיכט . די ַאלע זַא כןאיז אױך  ַא גרױס ער ּפלַאס ט ֿפון 

מיטן גלױ בן  , װָאס איז  ֿפַארבונדן מיט דע ר משיחי שער בַא װעגונג
מיט דער  טרַאדיצי ע װָאס  א יז אין דע ר ,  ֿפון יִידן אין משיח ס קומען

אין  דער לעצטער תקוֿפה היסטָאריש ער יִידישער  , לעצטער  צַײט
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צו ַאזױ   , ותהָאט געב רַאכט צו ַאזױ ֿפיל  בלוט צו  ַאזױ ֿפיל  קרבנ
װ ָאס אײנ ער ֿפון  די גרעסטע   , ֿפיל ֿפַאר לױרענע  נשמות יִידישע

טן  20און גרעסטע װי סנשַאֿפט לער בײַ  יִידן אין , רבנים
דע ר לובַאװיטשער , בי מנחם מענדל שנײערסָאןר, יָארהונדערט

,   װָאס איר װילט , קרַאנק, ער איז געװען שױן נישט געזונט. רבי
לָאזט ַאז מע  זָאל ֿפון אים  מַאכן  ַא ן ָאבער  ער  הָאט ני שט דער 

אין זַײן  , כָאטש ער הָאט געהַאט אין זַײן נשמה, משיח,  ָאּפגָאט
ַאלס   ַא   , ַאלס  ַא קענ ער, כַארַאקטעריסטיק  ַאלס  ַא מענט ש

ַאל ס ַא  , ַאלס ַא גַײסטלעכ ער ָאנֿפי רער,  ַאלס  ַא רבי, געלערנט ער
ַאל ס ַא  מענ טש  , רַאלס  ַא  ֿפיזיקער און מַא טעמַאטי קע, כעמיקער 

איז געװען   ’א יך װײס נישט צי ס, װָאס הָאט געקענט ּפסיכָא לָאגיע
כָאטש א ײן שיכט ֿפון מענ טשנס ט עטיקײט  װּו ער װ ָאלט ניש ט  

און  ,  ַאלץ , אי  ַא דיכטע ר,  א י ַא שרײַ בער,  געװען  ַא  קענער ֿפו ן דעם
 ָאבער  א ױך ,  גָאט  הָאט אים  געגעבן   ַאזױ ֿפיל; אין טעכנ ישע ענינ ים

ַאז  מע זָאל  ֿפון אי ם מַאכן ַאן   , ער   הָאט נישט דערל ָאזט, ער
וַײל מיר הָאבן געהַאט ַא זױ ֿפיל בַײשּפילן  אין דע ר .  ָאּפגָאט

ֿפ רִיער און נָאך דעם ; יִידישער געשיכטע  ָאנהײבנדיק ֿפון ֿפרִיער
נָא ך   ;  מיט בר  ּכָאכבַא  װָאס הָא ט געברַא כט טױזנטער קרבנות

ֿפַאלש ע  , אין גלות טױזנטער ֿפַאלשע נביא יםדעם אין ּפעריָאד 
שּפעט ער הָאבן מיר געהַאט אױך א י  ;  נישט דָא געדַאכט, משיחים

דָאס ג לױבן ֿפון  ַא  ,  ש טענדיק, שרע קלעך, דעם יע קב ֿפרַאנ ק
ּפרָאסטן  מענטשן  אין דעם ַאז דער און דער איז ַא משיח ֿפלע גט  

צו ,  ולטַאטןברענגען  בַײ יִידן צו שרעקלעכע  שרעקלעכע רעז
טױזנטער און צענדליקער און טױזנט טױזנט טױט ע   

ָאב ער . שטענ דיק, ד ָאס איז געװען  שרעקלעך, אומגעבר ַאכטע
.   דָאס  איז ֿפַארשטענדלע ך, גַײסטלעך  צו גלײבן אין בע סערן לע בן

ַאז זײ װַארטן  אױף מ שיחן נישט  : אּון דָאס איז נָאך אײן שי כט
מָא רגן קומט משיח װ עלן  ; נען מידֿפַאר זיך  ּפערזענלעך װַײל ז ײ זַײ
און  װעלן ע ס ן און װע לן טַאנצן  און  ,  זײ זיצן און קנַאקן ניסעל עך

און ,  א ון זײ װע לן לעבן   אײביק,  װעלן ניש ט דַארֿפן  גָארנישט טון
און די  ֿפײגל זײ זינגען ֿפַאר , א ײן גָארטן , די װעלט  איז אײן  סָאד

איך  װײס נישט  , ישלעךאון ֿפ, און די מײדלעך טַאנצן  ֿפַאר זײ, זײ
דָא איז דער טרױם ַאז משיח זָאל . נײן! ַאל ץ איז ֿפַאר זײ, װָאס

,   ֿפַאר ַאלץ װָאס  װעט קומען , קומען ֿפַאר די קומענדיקע דורות
ַאז שױן  , װַײל ַאלץ װָאס איז געװען הָאט געקָאסט ַאזױ ֿפיל בלוט

ײבט און ער ער גל, אּון יעדער אײנער ֿפון זײ אױף זַײן אױֿפן. גענוג
װיל ַאז װָאס גיכער זָאל קומען די אױסלײזונג ֿפַאר ַאלע יִידן און  

אּון מיר זעען ֿפון מיר . דָאס אי ז נָאך ַא שיכט. ֿפַאר ַאלע  מענטשן 
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צום בַײשּפיל דעם דִיַאלָאג צװישן רבי  ,  אױסגעט רַאכטע דִיַאלָאגן
 קלײנעם  מיר הָאבן ַא: רײנַא און דעם מלאך ַּכתרִיאל יוסף דעללַא

דָאס  איז  , דִיַאלָאג  ַאלס ַא  מָאטָא  צו אײ נעם ַא  קַאּפיט ל
ַא גרױס ן   , ָאבער ֿפריִ ער הָאבן מיר ַא רעַאלן רֿב. אױסגעט רַאכט

אי ך  ברענ ג   . רבי משה קָארדָאװערָא,  עלטער-קַאבַאליס ט ֿפון מי טל
ַאלץ הָא ט צו טָא ן מיט ֿפַא רבָארגענ ער .  דָארט זַײן רעַאלן  טעקסט

,  ַא ּפשוטע ר מענטש ,   ַאזעלכע זַאכן װָאס ַא ּפר ָאסטערמי ט, לערע
צי ער װ ײסט װע גן דעם נישט צי  ער טרַאכט װעגן  דעם בכלל 

ּון איך ב רענג אױך  ַא קלײנעם ּפסוק ֿפון אונדזערע גרױסע   א.  נישט
װַײל די משיחישע בַאװ עג ונג איז  ,  עלטער-רבנים ֿפון ֿפרִיערן  מיטל

װָאס ֿפלעג ט ברענגען   ,  משיחיםֿפון ֿפַא לשע, געװען ַא זױ גרױס
װָא ס   , ַאז דער, װָאס זײ טרָאגן ַארױס ַא װע רדיקט, ַאזױ ֿפיל בלוט

װַײל יעדער אײנער  ,  װעט בַא שטעלן די צַײט ֿפ ון משיחס קומען
ֿפלעגט ז ָאגן דָאס  װעט  ֿפָאר קומען אי ן יָאר ַאז ַא ַאזַא א ון , קלוגער
מ ע ֿפלעגט  ֿפַארקױֿפ ן  , דער  צװײטער  ַאזַא און ַאזַא און ַאזַא, ַאזַא

זײ .  מיט ַשב תַאי צבי   ימח שמו  וזיכרונו און ַאזױ  װַײטער , הַײזער
ַאז   דער װָאס  בַאשטי מ ט  , איך  ג יב ע ס ני שט אײן  מָאל, ברענגען  דָא

די צַײט  ֿפון משיחס קומען װע ט נישט הָאבן זַײן חלק אין  
זײער ַא , אּון דָאס איז געװען ַא  װערדיקט.  קומענדיק לעבן

מיר װ ָאלטן הַײנט איך מ ײן , װַײל  אױב ניש ט ַאנדער ש, כטיקע רװי
וַײל ז ײ . אין גַאנצ ן װָאלטן   מיר נישט  געהַאט  י ִידן אױף  דער װעל ט

אּו ן נָאך דע ם ֿפלעגט  קומען ַא  . זַײנען געװען משו גע אין ג ַאנצן
דָאס א יז  ,  תקוֿפה װען טױזנט ער יִידן ז ַײנען איס לַאמיזירט געװָארן

אײנ ע  , ט ױזנטער יִידן הָאבן  זיך געשמד;  ל ענדעראין איסל ַאמישע
װַײל זײ הָאבן שױן געגלױבט ַא ז  , צװײטע  ֿפון זיך ַאלײן,  מיט ּכוח

מיר הָאבן ֿפַאר לױרן ַאזױ ֿפיל ֿפון אונדזער ֿפָאלק  ;  דָאס איז ַאלץ
 . צוליב אונדזער אײגענער טי ּפשות

 .  נישט נָאר דע רֿפַאר: אש

מ ע   :  אין  אי סטַאמבו ל צום בַײשּפיל. ט ײאיך  ֿפַארש, נישט  נָאר: מֿפ
,   אױב נישט , צי איר גײט ַאריב ער אין א יסלַאם,  הָאט זײ געצװינגט

.   מע װעט  אַײך מָא רגן ַאלע ָאּפהַאקן די קעּפ און דָאס איז ַאלץ
זַײנען געװען טױזנטער און טױזנטער  ’ ָאבער ס. סּכנות נֿפשות יָא

בן געג לױבט ַאז דָאס איז  װַײל זײ הָא,  װָאס זַײנען איב ערגעגַאנגען
דָאס זעלבע אין פױלן און אין  ;  משיח איז געקומען, שױן

אּון אין רוסלַאנד איז געװען  ַא  . דַײטשלַאנד און װּו נישט
יָא דָאס איז ַא ֿפַארֿפירערי ש ע  , טױזנטער און טױזנטער, בַאװעגונג

ין  איך  זָאג נישט ַאז ַא מ ענטש דַא רף נישט הָאבן זַײן װעג א. זַאך
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כַארַאקטער ֿפון  ַא  -ָא בער װע ן דָאס טרָאגט  ַא מַאסן , לעבן
.   אּון  דָאס איז ֿפַארבָא טן . דָאס אי ז שױן ַא צװײט ע  זַאך, משוגעת

איך הָאב עס ניש ט  , איך װײס  נישט װי בַײ ַאנדערע ֿפע לקער
ַא  , ָאב ער בַײ  יִידן דָאס איז שױן ַא מכולה, קָאנטרָאלירט
אין גלױבן אין די װערטער ֿפון , ונ גבַאװעג-די מַאסן , קרענקהײט

קומט אײנער װָא ס  ’ס , שּפעטער  אין צװ ײטן און דריטן,  אײנעם
לײגט ַארױף די הַאנט און הײבט ָאן  צו שװימען אין  די װָאלקנס 

און װ ַארֿפן זיך  נָאך אי ם אין י ם »  הײ, הײ «און ַאלע  ,  און דָא
דָאס איז ,  יָאיָא .מיטן קָאּפ ַארָאּפ מיט די ֿפיס ַארױ ף, ַארַײן

 .  שרעקלעך

איז אינטערעסַאנט  װַײל קַאנעטי הָאט  געשריבן ַא װיכטיק  ’ס: אש
 .  » מַאססע   און מַאכט «בוך װָאס  הײסט 

איך ה ָאב בַאקו מען   ;  מֿפ׃ איך  הָאב ָאנ געהױבן  לײענען  קַאנעטי 
א יך . זַײנע ביכער ֿפַאר דעם װָאס איך בין געקומען קײן שװַײץ

איך הָאב  . » די בלענדונג «,  ען ַא  רָאמַאןהָאב ָאנגעהױבן לײענ
צ ו קַאנעטי בין איך  . געלײענט  װעגן זַײן טעָא רעטיש װערק

 .  ֿפריִ ער הָאב  איך אים נישט געלײענט. געקומען נָאר ָאטָא  טָא

זַײנען ֿפַא רַאן מער ערע ביכ ער װָאס  ֿפַארנעמ ען זיך מ י ט  ’ס: אש
 .  רמַאן ב רָאךלמשל אױך ֿפון הע,  ָאטָא דער  טעמע  ֿפ ון מַאסע

מֿפ׃ אין  מַײן רָאמַאן  הָאב אי ך נישט געקענט שרַײבן 
.   מע  זעט . ָאבער  ע ס הָאט י ָא השּפע ה,   װיסנשַאֿפ טלעכע  ַארבעט

דָאס  איז  . משוגעתן-איך הָאב  זײער זײער מורא ֿפַאר  די מַאסן 
װען  ע ּפעס ַא  ג עדַאנק ָא דער ַא ב ַאװעגונג בַאקומט  ַא . שרעקלעך

איז מיר זעען די משוגענע װָאס רַײסן  . משוגעת-סימן ֿפון ַא מַאסן 
מי ר זעען די משוגענע װָא ס שיסן  אין  , זיך אױף מיט מע נטשן

ּכל נעמען דָאס  -מע דַארף קודם. משוגעת-איז ַא מַאסן ’ס. בודַא
מַא כן אים מ שוגע און נָאך ד ע ם קען מ ען טון  ַא לץ , גַאנצע  ֿפ ָאלק

אּון אֿפשר נישט . גענעםװָאס איז  ַארַײן א ין קָאּפ  ֿפון דעם משו
וַײל קײנער הָאט נישט  . ָאבער  נישט נָארמַאלן מ ענטש, משוגענעם

,  נישט ּפר עסידענט .  קײנ ער נישט. רעכט צו  זָאגן ַאז ע ר הָאט ר עכט
ַאז ער הָאט אין זַײנע הענט די , קײנער נישט, נישט קײן קָאװַאל

ס   דָאס  איז דָא . דָאס איז ַאלץ. ֿפָאדעם ֿפון יענעמס לעב ן
טן  1ך גלַײך אין  "דָאס  איז דָאס װָאס  שטײט א ין תנ. װיכטיקסטע

דָאס אי ז דער אוצר אױף װעלכן  די נַײע  ציװיליזַאצי ע   .  קַאּפיטל
הָאט געב ױט די ציװיליזַאציע אין דע ם געדַאנק אין משך ֿפון די  
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אּון ַאז מע קומט נָאך ַא מָאל צו דער זעלבע ר  .  יָאר5000לעצטע 
ענען אײנ ער דעם  צװײטן א ון נישט ֿפרעסן אי ם  דערהרג, בַארבערײַ 

איך  מײן  ַאז דָאס  איז נישט דער װעג  , מיט די ק ישקעס א ין אײנעם 
 5000ֿפון ַא מע נטשן װָא ס הָאט ע ּפעס א ױֿפ געטָאן ֿפ ַאר די לע צטע 

מ ע דַארף זיצן   , מע דַארף זיך צוהערן אֿפשר. יָאר אױף דער װעלט
עבן ַא טרַאכט אױף א ײן  הסּכל און ג-און אױסלײענען דעם מוסר

,   גיב ַא  ט רַאכט:  מיכאל שטעל זיך ָאּפ  א ױף ַא  ס עקונד:  מינוט
און ּפרּוװ  , צ ו װָאס זַײנען מיר געקומען, װָאס איז געװען ֿפרִיער

אּון איך  הָאב  געטָאן  ַא ּפרּוװ  אין  ַא  . עס ַאנ ַא ליזירן
:   ַאנַאליזירן,  נ ישט װי סנשַאֿפט לעכער, קינסטלערישער ֿפָארם

צו װָאס זַײנען מיר געקומען און װָאס איז  , ָאס הָאבן מיר געהַאטװ
 ?  אונדזער װעג אױף  װַײטער

 . איז נישט זײער ָאּפטימיסט יש דער סוף: אש

איז ’ס. דע ר סוף איז אין גָארנישט נישט קײן סוף: מֿפ
װָאס  אי ז , אומֿפַאר שטענדלע ך װָאס  א יז געשעע ן װָאס  אי ז געשעען 

װעגן  הערר ֿפערענטז װײסן מי ר ַאז ער איז  נָאר . מיט די  העלדן
און מער  , אין דער ביבלִיָאטעק , ַארױֿפגעל ױֿפן אױֿפ ן צװײטן שטָאק

ָאבער ֿפון  . זַײן גורל איז בַאװּוסט. הָאט אים קײנער נישט געזען
אּון איז  . װָאס  איז געשעען מי ט  זײ, ַאלע ַאנד ערע װײס ן מיר ני שט

װָאס  א יז , סוק ֿפון ַא ּתֿפילהגעבליבן  אין דער  לוֿפטן נָאר ַא ּפ 
אדושם ימלוך לעולם  » « ?צו װ עמען  איז זי«:  אומֿפַאר שטענלעך 

ָאבער א יך שרַײב .  דער אײבערש טער װע ט קיניגן אײביק: » ועד
איך בין  נישט קײן .  נישט קײן װערק װעגן דעם אײבערשטן

רעליגיעזער ֿפילָאסָאף  און נישט קײן װיסנשַאֿפ טלער װָאס   
-ּפרָאבלע מען און רעליגיע -ט  זיך מיט ֿפָארשן רעליגיעֿפַארנעמ
מיך אינט ערעסירט  אין דע ם רָאמַאן נָאר די בַאצִיונג ע ן   . ענינים

 .  צװישן מ ענטשן

 .  דערֿפַאר איז עס ַא רָא מַאן: אש

ער בלַײבט הענגען א ױך , אּון דער טעקסט. ַאך ורק,  נָאר: מֿפ
איז געװ ען   ’ ס, סוףא יך װָאלט  געקענט  ֿפָארטזע צן ביזן  . ֿפיזיש

ָאבער איך  הָאב ע ס ַארָאּפ געלָאזט ַא , ּפלַאץ אי ן דער שורה
ַאֿפילו  , ַאֿפילו ֿפיזיש, ביסעלע  נידעריקער און געלָאזט עס עלנט

איז מע זעט ַאז דָאס איז נישט קײן ענטֿפער און ס׳איז  ;  װיזועל
 .  מער ַא ֿפ רעגצײכן  ֿפון דעם װָאס איז  און װּו גײען מיר װ ַײטער
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 . איך  מײן ַאז ַא סך איז װיזועל: אש

דרײַ  ָאדער ֿפ יר ערטע ר הָאבן  מיר װּו איך הָאב  געװָאלט  ע ס   : מֿפ
אין דער קורצער ּפָאע זיע אין קַאּפיטל הָאב איך ע ס  . בױען װיז ועל

װַײל  מע דרײט  ַא דרײד ל און מע  װיל װי ס ן  , געבױט  װ י ַא דרײד ל
א ּון . װָאס מע װ ַארֿפטדער ּפור , דָאס איז דָאס דרײדל. דעם גורל

ֿפַאר  דעם אין עטלעכ ע קַאּפיט ע ל  . דָאס לע צטע  איז צום סוף
פיקוח נֿפש  «:  אײנ ער ֿפון תלמוד; ֿפרִיער אי ז דָא אױך צװײ זַאצן

דָאס הײסט   . איז לעבנ סגעֿפַאר  איז אױס  שבת’ַאז ס:  »דוחה שבת
  ּפשוט  ַא, ָא בער  ַא מ ענט ש, כָאטש ש בת איז  װיכטיקע ר ֿפון ַאל ץ

דָאס איז אײנער ; מענטש איז ַאֿפילו װיכטיקער ֿפון גָאטס שב ת
ֿפון די זײער װיכטיקע מ ענטשלעכ ע ּפָאס ט ולַאטן אין יִידישן 

א ּון דער צ װײטער ז ַאץ   .  ַא ז מענטש  איז װיכ טיקער ֿפו ן ַאלץ, גלױבן
,  איך שרַײב אין  ַא שײנער רַאם, װָאס גײ ט דָארט ן הינטן

לעכע ר אין גַאנצן און הָאט נישט צו  איז ַא  ֿפָאלקסטימ, בַארעמל ט
;  מיט רעל יגיעזע א ון ֿפילָאס ָאֿפישע ג עדַאנקען , טָאן מיט  רבנים

איז , געדַאנק, ָאבער אי ך מײן ַאז דער ֿפָאלקסטימלעכער אױ סדרוק
גלײַ ך ַאזױ װי כטיק װי  ד י  , אױ ב נישט  מער; אֿפשר מ ער גרונטלעך
ײב ַא נדערע מ ער  גל«:  שטײט געשריבן’ ס. רעליגיעזע ּפָאס טולַאטן

 -דָאס  איז מַײן לעבנס . » װי זיך ַאלײן און בלַײב  ַא מענט ש
דָאס  איז מ ײַ ן   , ֿפילָאסִָאֿפ יע און אי ך הָאב זי  ַארַײנגעשטעלט דָא רטן

ָאבער דָאס איז מַײן טעקסט װָאס איך  הָאב אים ;  טעקסט
איך הָאב אים ֿפָארמולירט און  ; געהערט ֿפון מיליָאנען מע נטשן

גלײב ַאנ דערע מ ע ר  « :רירט אין  דער זע לבער סי טוַאציעקָאנצענט 
קען זַײן ַאז ’ ס, איך ֿפַאר שטײ» װי זיך ַאלײן און בלַײב ַא  מענטש
ָא ב ער איך   הָאב רע כט אױף  ַא   . דָאס איז  נָאר מ ַײן ֿפַאנט ַאזיע

 .  ֿפַאנטַאזי ע אױך
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