פלאר מ�ז �די שמאט פו קונםט או הינםטלסר
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 ,םקו?פטור ,ארכיטעק די טעשה וועגען "אטעריגא" אדער *
שריבעז ווערעז אויר ?אטייז — די מיט א ווארנוגג ,אז אויב זיין פום וועגעז פלארענץ .דאס וואס מ'האט אין רוים ,או! איז דערנאר פאר � םאה?עריי
די גרעסטע מענשן אין דעו געשיכטע פון איטאליע
שפראה וואס א?ע געבי?דעטע טענ � וועט נאכאטא? באטרעטע! דעם בא� אים פארוועהרט צו וואוינע! אי! פלא � ברענט געווארע! אויפ' ן שייטעדהוי � טור — דערטיט האט זיר פ?ארענץ "אמעריקא" .און אז ם' ןיינען אוועק א
שטאט,
פון
כןומען
י
די
וואו
ארמיי
דער
אמעריקאנער
ס
אוז
אן
א?ם
פעז
"אפיקורוס"
די
געווען
שען,
דאנטע'ז
רענץ
"גאט
פאר
איז
פ?ארענץ,
וועט מעז איםפאר �
ניט ב?ויז איז איטא?יע נאר או � דעז פוז
אויםגעצייכענט .קיין אנדער שטאט פאר דורות ,האט מען שוין קי ין אנדער
טעטום האבען גענוצט און פארשטא � ברענעז ?עבעדיגערהייט .איז 14טע! גרעםטע טראגעדיע פוז זיי; לעבעז.
האט איצט געפיהרט א דראמאטישע שלאכט— .
לעסטערער" .האט געגעבע! דער וועלט איז דער גאנצער געשיבטע פון דער נאמענ ניט געהאט פאר די ניי �
פלארענץ האט געגעבען דער וועלט •פלארענץ
נעז .ב?ויז "פראסטאקעס" ,ב?ויז יארהונדערט' און אין פ?ארענץ ,אז
דעד דיכטער דאנטע ,דעד מאלעד און םסולפטאר
פאלקס �טענשעז ,פלעגע! דעטא?ם רע � מ'האט געזאגט " :פארברענעז ?ע � מ א ק י א ו ו ע ? י — פארפאםער בענווענוטא טשעליני — דער גרעס � מענשהייט — אפי?ו ניט די פארציי � ענטדעקטע ?ענדער ווי "אמעריקע".
מייסעל אנדזשעלא ,דעד שדייבער באקאטשיא ,די
דע! די פארשידענע איטאליענישע פעדיגערהייט" — האט מעז דאם גע � בוז "דעד פרינץ" ,א מעלט �קלאסי � סער גאלדשמיד פון זייז צייט .פאר � טיגע אטהענם ! — :האט ניט געגע � און אזוי איז עם שוין פארב?יבעז
דיאלעקטעז .האט דאנטע נענומעז טיינט בובשטעב?יד ! דאנטע האט קער .או! איז פלארענץ האט געלעבט פאםער פון א! " אויטאביאגראפיע" בע! רעד ווע?ט אזוי פי? 'קינםט?ער אויר שטענדיג!
מעדיטשי �פאמיליע — .ווען פיארענץ איז געווען
א סר גרויסע איטא?יענישע שטעט
דעם דיאלעקט פון פלארענץ ,און עם פארלאזען פלארענץ אי! יאר  ,1302און געשאפעז "ב א ק א ט ש י א י' — מאם האט צו זיר ,במעט קיין גלייבעז ווי פ?ארענץ י
די רייכסטע שטאט אין דעד וועלט.
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"דעקאמעראז"
ער
האט
זייז
באנוצט פאר ליטערארישע צוועקעז .או! פאר די נעקםטע  19יאר
אנגעהמבען האט זיר עם ארוס זיינעז דורות �?א,נגי געווען כ?וטרשט �
�
איי
אמאנטוריסט
פרויעךיעגער,
אז
דער דיא?עקט פון פלארענץ איז ד ערי � ארוטגעוואנדערט איבער איטאליע פון פון הונדערט פיקאנטע מעשיות ,אוז
דעם 14טעז יארחונדערט — געענ � דיגע רעפוב?יקען ,אין דער מירק?יכ �
בער געווארעז דער ?שון פון גאנץ איין שטאט צו דער צווייטער ,אבער איז ראם ערשטע גרויםע ווערק אין נער אין דער ווע?ט.
עם ארום 16טעז יאר � קייט ,אונטער דער הערשאפט פון
האט
זיר
דיגט
איטא?יע .אהן דאנטע' ן ווא?ט קיי! קיינטא? טעהר ניט צוריקגעקוטען קיין פראזע אויר דער איטאליענישער אי! פ?ארענם האט גע?עבט אוז גע � הונדערט — או; דערטיט פארענדיגטי דעספאטען און טיראנען .אבער קיין
שאפען ראפאעל ,מיקע?אנדזשע?א,
איטא?יענישע שפראד ניט געוועז ,פ?ארענץ ,זייז געבורט �שטאט .גע � שפראר.
פון נ .ז א ל א ו ו י ץ
פאטי?יע פון איטא?יענישע דעםפאטעז
מאלט קייז איטאליענישע ?יטעראטור שטארבעז איז ער אין ראווענא' און
פ?ארענץ האט געגעבע! רער ווע?ט פרא אנדזשע?יקא? ,עאנארדא דא פ?ארענץ האט געב?יהט איז צייט און טיראנעז איז ניט אמי באריטט
ניט געוועז .דאם איז געוועז דאנטע'ם דארט געפינט זיר טאקע זייז קבר .די ם א ו ו א נ א ר א ? א — א רע?י � ווינטשי ,מאסאטשא ,די גאדי פאטי � פונים איטא?יענישען רענעםאנס — אין דער געשיכטע ווי די מ עד י �
*
�
אנ
האט
ט ש י פאטי?יע .מיי? די טיטג?ידער
איינע פון די שעהנסטע ,איינע פה ן ארמםגעגעבן אזוי פי? ערשט �ראנגיגע בייטראג צו רער איטא?יענישער קו? � א?ע יארעז מאם דאנטע איז געוועז גיעזער פאנאטיקער און פאנטאזיאר ,ליע ,די ?יפי פאטיליע ,גובערטי  -אנ � די אויפב?יה �פעריאדע וואם י
טור .און טיט וואם האט אים אפגע � א נע�ונד' ניק ,האט ער ניט אויפגע� וואם האט געהערשט איבער דער בא � דרעא דעל םארטא ,דזשאטא ,דאנא� געזאגט ,אז רער טיטע?א?ט ער איז פון דער טעדיטשי פאטי?יע זיינען
די אינטערעסאנטםטע� ,און איינע פה טאה?ער,
םקולפטארע! אוז ארכיטעק � דעט פלארענץ — זיי; פלארעניז ? הערט צו בענקעז נאד פ?ארענץ ,צו פע?קערונג א פאר יאר ,וואס האט גע � טעלא — יעדער פון זיי א מע?ט �בא� שויז טויט ,או! די טאדערנע ווע?ט ניט ב?ויז—אפי?ו ניט הויפטזעכ?יר—
ט'האט יאים פארטריבען פון שטאט ,רעדען ווענעז פלארענץ ,צו שרייבעז וואגט ווידערצישפעניגעז דעם פאפםט ריטטקייט ,א גאו!' א זשעני.
די ע?טסטע שטעט אין איטא?יע איז טע! ,ווי פ?ארענץ.
הא?ט ביים געבוירעז ווערעז.
געוועז דעםפאטען און טיראנעז.דעס �
פ?ארענץ האט געגעבען דער ווע?ט פאטען או! טיראנע! זיינען זיי טאקע
פלארענץ.
די קירכעז פו! פלארענץ זיינעז
א רייזענדען טיט'ז נאטעז אטערינא געוועז ,און ג?ייכצייטיג גרויסע ?יב �
די איטא?יענער רופען די שטאט צווישע! די שענםטע אין רער מע?ט.
א סווארטאל אין פלארענץ פאר דעד מלחמה
וועספוטשי — און א דאנק אים הייםט האבער פון ?יטערא.טור ,געווא?דיגע
פירענצע .די פארצייטיגע רוימער הא� דער דארטיגער קאטעדרא? — די
דאד אונזער ?אנד א ט ע ר י ק ע .פארעהרער פון קונסט ,מענשעז וואס
"
איינוואוינער
רופעז עס "דאטא —
אטעריגא וועםפוטשי איז • ראד ניט האבעז זיר ארוטגערינגע?ט אין זייערע
יען גערופען די שטאט פ?ארענשא — איז איינער פו! די פיינםטע איזפרעכ �
געוועז דער ענטדעקער פונים ?אנד הויפען טיט די גרעסטע גע?ערענטע,
"דער-פלאץ וואס ב?יהט".
טיגסטע ,וואם די מע?ט פארמאיט.
וואם ט' רופט איצט אטעריקע .רער טוזיקער ,טאה?ער ,םקו?פטארעז אוז
פון רוים ביז פ?ארענץ איז א טה?ר רעם דאזיגעז קאטעדרא? האט טעזאנ �
אמת'ער ענטדעקער איז דאר געוועז א ארכיטעקטען פו! זייער צייט .זיי זיי �
פו!  140מיי?ען .רמס? ,מט דער לעי געפאנגעז בויעז ענדע פוז 13טען יאר �
מאז מיט'ז נאטעז קריםטאפארא קא � נעז א?ע געווען טעצענאטעז איןפיינ � .
און
�
געווא
פארענדיגט
איז
הונדערט'
אי!
געווארעז
גענדע ,איז געגרינדעט
?אטבא — קריסטאפער קא?אמבוס' סטעז זין פון ווארט .דאס איז ביי זיי *
יאהר  753פאר דער קריםט?יבער רעז ערשט אין 19טען יאר הונרערט.
ווי מיר רופעז איהם .ער ,אמעריגא ניט געווען א שפי? א,זא ,א! אנשטע?,
צייטרעכענונג .פ?ארענץ? ,ויט דער די םאנטא קראטשע קירר — די
וועספוטשי ,האט אבער געשריבעז ייעד אדער א פארזור אויםצונעמען ביים
ג עשיכטע ,איז געגרינדעט געווארעז קירר פה היי?יגען קרייץ — איו דער
האבען ווירק?יר גע �
זיינע ערפאהרונגען ,ווירק?יכע פא?ק ,נאר זיי
אין יאחר  80פאר דער קריסט?יכער פאנטעאז פון פ?ארענץ .דארט געפי �
געז כ?וטרש^דיגע ,סור פוז 15טעז אוז עהרט און געשעצט י קונםט און ?יטע �
און
צייטרעכענונג .חים איז ,א?זא ,טיט נעז זיר די טרונעם פון מיקע? אנ �
אנהויב פון 16טען יארהונרערט .דאס ראטור .גיעווא?דיגע חסרונות האבעז די
 673יאהר ע?טער ווי פ?ארענץ .רוים דזשע?א ,פון טאקיאווע?י ,פוז גא?י �
וואס אטעריגא וועספוטשי האט גע � טעדיטשים א?ע געחאט ,אוז אוירגע �
איז שמן א?ט  2,697יאהר .פ?ארענץ ?עא און פי?ע אנדערע אוטשטערב �
שריבען ,איז נאכהער גע?ייענט געווא � ווא?דיגע טע?ות .ניט פאר זיי ,און
—  2,024יאהר .מען און ווי אזוי הים ?יכע קינסט?ער ,שטאטס?ייט און ווי �
צווישען אנדערע ,פון א דייטשען ניט נאד זיי ,האט פ?ארענץ ,אדער
רען
איז געגרינדעט געווארען — דאם םענשאפטם?ייט.
פראפעסאר טיט'ז נאטען מארטין אירגענד אנדער אזוי �גערופענע איטא'
פ?ארענץ איז דאד די שטאט וואס
איז א?ץ איינגעמיקעלט אין א נעבע?
מא?דזעטי?ער ,וואס האט שפעטער ?יענישע רעפוב?יק ,געחאט ,אזע?כע
פון ?עגענדעם .אבער מען און ווי אזוי האט ארויםגעגעבען ד א ' נ ט ע ' ז
רעם אנגעשריבעז א בור אויר חערשער ווי די טעדיטשים.
וועגעז
פ?ארענץ איז געגרינדעט געווארעז — — דעד ערשטער און
�
אי
גרעסטער
?אטיין" :קאםטאגראפיא אינטראדאק � אויר איטא?יעניש באדייט מ ע ד י �
פאעט.
טא?יענישער
דאנטע'ם פאעטע
וועגען דעם ווייסט טען באשטיטט.
שא י'—אייגיענט?יר ,אז אנ?ייטונג פון ט ש י—א דאקטאר .ווי אזוי די פאמי*
?יגט אין א טא? ,ביי די "?א קאטעדיא" ,די מע?ט האט עם
געאגראפיע .אינ'ם דאזיגען מערק? ,יע האט באקוטעז דעם דאזיגען נא �
פ?ארענץ
בערג .ס'?יגט שפעטער א?ייז א נאטען געגעבען,
י '
וואם איז ערשינעז אין  ,1507האט טעז ווייסט טען ניט .דער ערשטער
פי ס פון די אפענינעזאויר ביידע ברע � "?א דיווינא קא�מעדיא" )די געט?יכע
דעד דייטשער פראפעסאר ערק?ערט ,פראטינענטער טעדיטשי—דזשאוואני
ביים
ארנא טייר — טייר .פ?ארענץ קאמעדיע(,
�
א
ק
די
אבער
"געט?יכע
אז די א?ע ?ענדער וואס אטעריגא טעדיטשי—האט גע?עבט פון 1360
געז פונים דאזיגען
מעדיע"
איז
געשריבעז
געווארעז
און דער גאנצער ארוטיגער געגענד
מעםפוטשי האט ענטדעקט—אין דעד ביז  .1429מיט קייז דאקטאריע האט
טאםקאניע — א אויפ'ן איטאליענישעז דיא?עקט ,וואם
אטת'ז האט ער זיי גארניט געהאט ער זיר קיינטא? ניט פארנוטען .גע �
געהייםעז
האטיאמא?
?גענוצט
אין
פון קנאפע  9טויזענט קוואד � מעז האט דעמא?םט
ענטדעקט  — Iדארר טעז אנרופעז וועז איז ער א באנקיר—א גרינדער פון
פדאמינץ
האט איינגעש?אסען פ?ארענץ און אומגעגענט ,און א
א ,מ ע ר י ג א ,ארעד א מ ע ר י ק ע .באנקעז איז גא!נץ איטא?יע ,אוז אפי?ו
ראט �מיי? ,וואס
פלארענץ ,פיזע ,םיענא ,דאנק דעם פאקט,
דאנטע האט
אגדערע פראפעסארעז האבען שפעטער אין אנדערע ?ענדער .אזוי אדום האט
וואםדיא?�
די שטעט
אין
עקט,
באנוצט
דעם
דאזיגען
ריזיגען
א
אנגעזאמע?ט
ער
פארטע �
?יווארנא או! קארארא.
ארויםגעגעבעו אנדערע איינ?ייטונגעז
יאהרהונדערט פון דעד עם נאבהער געווארעז די ?יטערארישע.
צו געאגראפיע ,איבערשרייבענדיג געז .און א דאגק זייז פארטעגעז האט
איי{ 6טע!
האבע! די שפראר פון גאנץ איטא?יע .פאר דעם
מא?דזעמי?ער'ס בור ,אריינגערעכענט ער געקראגעז א סד פא?יטישעזאיינ �
איצטיגער
"^ 9
צייטרעכענונגע?טער �עלטער פ?עגעז דאד א?ע וויכטיגע זאכעז גע �
פ?וס או! מאכט .ער האט נאד זיד
 בארבארען — די ע?טער �איבערגע?אזען צוויי זיהן—קאםימא
זיירעצ פון די איצטיגע דייטשען —
און ?ארענצא .קאסיטא טעדיטשי האט
אפגעמישט פ?ארענץ פו! דער ?אנד �
•גע?עבט פון  1389בין ? ; 1464ארענ �
קארטע .ט'האט נאכהער די שטאטצו �
צא מעדיטשי האט גיע?עבט פון 1395
ריק אויפגעבויט ,און אין משר פון די
ביז  .1440פון קאסימא מעדיטשי'ס
נעקםטע פינר�זעקם הונדערט ? יאהר
קינדער זיינען עם ארויסגעקומען די
אין"ךג שטאט געווארען א?ץ רייכער,
רעםפאטען אה טיראנען וואס האבען
א?ץ מעכטיגער ,א?ץ שעהנער.
דורות ?אנג געהערשט אין פ?ארענץ �-
אין 13טעז יאהרהונדערט איז פ?א�
ווי אויר פאפסט ?עא דער 10טער.
�
?רענץ געווע; די רייבםטע שטאט אין
מאס האט גע?עבט פוז  1475ביז
מעג א מאמע בעטען אדיף*
.דער מע?ט.
 ,1521אוז פאפסט ק?עטענט דער
 - .הונדערטער יאהרעז איז פ?ארענץ
איה ר זודזנ'פ טויט  — 1א
7טער ,וואס האט גע?עבט פון 1478
' געמען א רעפוב?יק — א?ענפא?ם,
ביז  .1534ווען דעד ע?טעגיער צווייג
איד וואפ פאדקויפט אין
אזוי..איז די שטאט דאטא?םט כאציי �
פוז דער טעדיטשי פאטי?יע איז אפע
בענט געווארעז .ם'זא? הייםען' אז דאם
חמץ לייכען און הןןלפאנ�
•האט דער טורה �הוראה געפרעגט 'געשטארבען אין 16טעז יאהרהונדערט*
מעג זי בעטעז גאט ,אז איהר זוהז,א וואר—וויפי? איינער האט געקאנט 'י איז גרייט איהם צו געבען א גט :דער ווייב צוגעזאגט צו צאהלעז א
פא?ק .האט דאטא?םט רעגירט ,נא �
קוו �
טען — .גענז וואפ י
פענסיע יעדע מאד ,א םארט אליטאני' — ,דער רבי מעט באלד זעהז.
האבען גענוטעז הערשען דיאור �אור �
זא? שטארבען ,אדער זי טאר נישט ? אפשפארעז ...יערער איינער האט געי אפשר איז ראם געוועז וועניג,
שט^נ* א קעניג .אייגענט?יר האבען
האט אבער ער האט גיד אויפנעהערט צאה � די אידענע האט ארויסגענומען אייז אור אייניק?עד פון ?ארענצא מעדי �
טשען נאף דעד שחיטה—.
רעגירט די רייכע ?ייט פון שטאט —
די א;לטע גענוטען איינ'טענה'נען טיט
דער טורה הוראה האט געענט � נוי אנגעשריבען וויפי? עולם �הבא
ער דעד דינסט ,אז זי זא? איינגעהן אויר ?עז .די א?טע האט געזא?ט קריגען א גאנז או! זי אוועקגע?עגט אויפ'ן טיש ,טשי'ז ,קאםימא'ם אינגערער ברודער.
די גתייםע הענד?ער און באנקירען און
פערט ,אז מעז טאר נישט בעטע! גאט
אנדערע טשיקאווע עג �
עטיצער פארקויפט או! פאר וואם פאר א פרייז .רעם שידור .זי האט גע?ויבט א ייהר טיי? פונים טעבע? אוז דישטוב �זא � דאז האט זי גענוטעז די אנדערע גאנז דעד דאזיגער צווייג פון די מעדי �
אויר קיי י
גא?דשמידעז .מיט דער צייט האט
אויב
טויט.
נעטם
דער
אוטזיםט האט
טורה הוראה אלטעז איז היטע? אדיין ,דערצעה?ט כעז ,אבער די דינםט האט אלץ צונע � או! א ווארר געטאז אויר דער ער � טשים—אונטער דעם טיטו? :גרוים �
שיפטעפ וואפ חאגען אפ�
איינע פון די דאזיגע פאמי?יעם —
איהם
גאט
באשטראפט
זינדיגט,
שטעד .עם האט זיד דערהערט א היי� הערצאג פון טאםקאניע—חאט גע � 1
א?ייז .געוויס טאר זי נישט בעטען איינגע'טענה'ט טיט דעם אידעז ,אז וויפי? געלט ער האט ,גערעדט וועגעז נוטע; .מעז ראם געוועזענע ווייב האט
געשפיגעלט
לעפענפ�
די "טעדיטשי" פאמי?יע — מע?כע
קיין עו?ם �הבא קאן טעז נישט קויפעז זיין גוטסקייט ,וועגעז זייז שעהנעם געפדואווט פראטעסטידעז ,האט די זעדיגער קוויטיט ,א געשריי פון א גאנז .הערשט אי  ,איטא?יע פאר נאד צומי
אה דאטא?םט געמען די רייכםטע ,די
אויפ'ז טויט פו! איהר מהן ,מעז
שטייגער.
—דער רבי הערט ? וועד .איז טיר הונדערט יאהר.
זי או! פארקויפעז ,או אז ם'ווא?ט בעסער נאמען ,או!—צו טאכעז א ?אנגע דינסט זי אנגעש?אגע! ,געווא?ד! —
פעהיגסטע ,די וויכטיגםטע ,אריינגע�
וואו
זיכער
אויר
ני'טט
אפי?ו
ווייםט
אוועקגעבען
געלט
דאם
זאל
ער
געווע!
אידענע
די
האט
—
טיר!
אין
טע �טה קוריו—די אלטע האט טיט האט די פדוי נעשריע! — וואו זיינען און ווינד
די צווי י באריטטםטע טעדיטשיס
קראגען די פו?שטענדיגע טאכט איז
ער איז או! וואם עם איז פו! איהםגע �
•
אויר צדקה או! אליי! זאל ער תשובה איהרע רייד פארדרעהט ביי דעם געווען טיינע אויגע; ? וואס האב איד גערופעז — .די גאנצע שטוב איז ביי פון פ?ארענץ זיינען געווען :קאסיטא
יאהר
איהרע הענט .א פאר הונדערט
ווארעז.
טאז .דער א?טער טאז האט נישט גע'
אפגעטא; ? העלפט ,טענשעז ראטע� טיר דערשראקען צום טויט .די קינדער טעדיטשי ,וואס האט גע?עכט פון ?%
נאבאנאנד — פון 14טען יאהרהונ �
דינסט �מיידע? רעם קאפ או! ארויסגע �
פין יצחה וואדשאווםיןי
עם האט זיר שפעטער ארמסגעמי �
^
מיינען או; ק?אגע;...
 1389ביז  ,1446און ?ארענצא מעדי �
האט קי ין השק און קי י; צייט תשובה קראגעז ביי איהר א צוזאג ,אז אויב וועט!
דערט ביז' ן 16טען יאהרהונדערט —
זעז ,אז שויז ?אנ�גע יארען ווי די פדוי צו טאז .מאס ער האט געוואלט איז  :דער אלטער וועט זיר גט'! ,וועט זי —מ' האט דאד אייר נעווארענט!
דער מורה הוראה האט זיר א?ייז טשי—באךיטט אין דער געשיכטע
האבעז די טעדיטשיס רעגירט א לם
קויפע! יענעטם עולם הבא .ער האט
געהט ארום איבער די
אויר דערשראקען .ער האט געהייסעז א?ם "ע? טאניעפיקא" ,ארעד דעד >
— האט דער טורה �הוראה געזאגט.
פאקטישע דעספאטען .די ג?אנץ �
ווארשעווער געהאט טיט זיר ברי � פון עפעם א רב ,טיט איהם חתונה האבען .אלץ
א .גאםען און יעדע; גוי וואם זי זעהט,
אפגעאיז� — וועה ,געוואלד ,כ י בה געווען דער אידענע נאכאטאל א ווארר טא; ג?ענצענדער—וואם האט גע?עבט פון ^ �
עפאכע פון פלארענץ איז גראד די אי! קיי! שום אינסטיטוציע ביי י
געוועז צווייטען דעם פארפאלק
אפגעשפיגע?ט� באטראכט זי גענוי או! זוכט איז איהם וואו עם איז געשטאנען 'טווארץ
אויר טאכט .איצט זייגעז זיי זיר געקומעז ווי פארבלענדט! א משוגעת איז מיד איין גאנז אויר דער אנדערער און עם  1449ביז  .1492דער דאזיגער "ע?
זיר
האט
דעז
אזוי
נישט
קיינמאל
עפאכע פו! די טעדיטשיס.
און
ענ?יכקייט צו זיר ,אדער צו איהר ווייס ,א,ז טע! קען קויפע;
פאד �
האט זיר ווידער געהערט א קוויטש.
מאניעפיקא" איז געווען אן אייניקע?
איז פלארענץ ניט געווען אזוי רייה דער ארומיגער ?עבענם �שטייגער,
באפאלע!! ...א ווילד משוגעת! ..
האט גע?יטעז קויפעז עולם �הבא .עם איז א גילטי -גט'!.
ווי פארפיהרער .די פריי
די אלטע פדוי האט זיד אוועקגע � — נישט אנדערש ,נאד ם' איז א פון קאםיטא טעדיטשי.
אזוי טעכטיג ,אזוי אינטערעםאנט און אין א בית �דין�שטוב ,אין א
שטוב פו! א שולד �געפיהי ,וואם האט פאר � גער מסהר .ער איז �געוועז זעהר עני מעז דער טורה הוראה האט דער �
�
?
א
אז
אנגערופעז
זיר
—
דיבוק
האט
,
די
'
הוראה.
מורה
א
אדער
רב
א
פו!
קאםימא מעדיטשי וועגעז ווע?כעז
אמיי קארופט — א?ץ אי! איינעם !
טוישט מאם דעד מורה הוראה האט הערט אזא מעשה ,איז ער געמארעז זעצט אויר א בענקעל או! געיאמערט .טעד איד ,מאם איז געוועז דערביי.
— שא?ות ,די דיז �תורה' ס ,די גטין ,די ביטערט איהר לעבעז.
ס'ווערט דא גערעדט ,ווערט באציי �
ווי אין די צייטעז פון די טעדיטשים.
איהם נארנישט געוואלט פארקויפעז .אן אויפגעציטערטער .ער האט גענומע! דיי רבי'צי! האט איהר אריינגעטרא �
�� די מייטע פארגאנגענהייט פון פ?א� התונות ,וואס זיינען דורכגעגאנגע; — מאם טוט טעז ,רבי ?—האט זי
דער געז א גלאז טיי או! א שטיקעל ברויט — םטייטש ,פארוואם זא? עפעס כענט א?ס "דעד ע?טעדער" ,כדי איהם
— ער האט ערווארט צו כאפען דא א גרויי מארענען םאי רעב טאז או! םאי
רענץ איז הונדערט �טא? וויכטיגער דיבית �דין �שטוב ,האבען געגעבעז א גערופען און געבראכעז די הענט,
מיט פוטעד .די אלטע האט געוויינט אריין א דיבוק אין צמיי גענו ?...
אונטערצושיירען פון שעפעטערעמע �
פדוי,
אז
האבען
זיי
מציאה...
סע
געלאזט
זיר
אויר
יאה אינטערעסאנטער ווי די געג נע � בי?ד פון דעם אידישען ?עבען טיט עם וועלעז פון מיר ארויסקומעז
א ג?יטשיגען וועג .וואם טוט זיר או? געגעסעז .זי איז נעבאד נעוועז דער טורה הוראה האט ארויסגענו � דיטשים ,וואם האבען געהאטדעטזע? �
מארט ,און ט'קעז זיר גארניט פאר � זיין גאנצער אייגענארטיגקייט און רשעים ,אנטיםעמיטע! ,שונאי �ישראל.
איז רער איד געווען משוגע ? נייז .טיט אייר ?—האט דער טורה הוראה הוננעריג .זי איז געוועז א קרבן פון מעז דעם יורה דעה או; גענומעז זוכעז בעז ערשטען נאטען .נאכ'ן טויט חא �
שטע?ען ,אז די צוקונפט פוז פ?ארענץ טערקווירדיגקייט .פי? שא?ות אה די! איר ווע? קיינטא? נישט האבען קיין ער האט גערעדט פולשטענדיג צו דעד געריפעז—.די גאנצע זאר איז א טעשה א טשונעת ,אויר וועלכעז עס האבען אה נישטערעז ,אבער עם איז דארט בען איחם די איינוואוינער פון פ?א �
גלויביגער
א
געווען
ער
פשוט
איז
זאר.
�
טוי
קיין
א?ץ
רענץ גענוטען רופען "פאטער פאטריא"
שום די! וועגע!
מעט זמן ..א הונדערט �ה?ק אזוי וויכ � תורה'ס האבעז געקאנט דינעז אלם טנוהה אין קבר .וואס
ערשט גענויער אננעוויזען טיט יאה � נישט געמען
שפעטער,טיינע מענש אה דערצו איינער וואס איז יצר �הרע .ער האט
פון
—דעד פאטער פון זיין ?אנד .דעד
וועט געווארענט דעם רעז שפעטער די פםיכא �אנאליטיקער .טע גענז מאס קוויטשעז.
פמ* אוז אינטערעסאנט ווי די פאר � טעטעם פאר סקיצעךשרייבער ארעד גרעסער וועט ווערען די
צא?טוט טען ? פארגלויבט אין רעם כיח פון האנדעל .א?,טעז ,אז ער
האבעז
ביי* דער אבער וואס איז דער אונטערשייד ? טיטאטא? איז אריינגעקומען די דאזיגער קאםיטא טעדיטשי איז גע �
גאנגענהייט .פ?ארענץ געהערט ' צו פאר ראץמאניםטעז .דער שרייבער פון אייניק?עד ,די רשעים .וואס
.נט?ויפט ער חאט א גאנץ ?עבע! געקויפט און דינםט א ביטער ?עבעז .ער
א
;
האט פאר � העלפעז האט איהר קיינעד ניט געקענט .רביצה .ווען זי האט געהערט וועגע! ווארען דער אבסא?וטער הערשער פון
וואו
דער פארגאנגענהייט — צום ר ע � די שורות האט געהאט א געלעגענהייט וואו געהט טען ?
פארקויפט אלערליי סחורות .פארוואם אמםגעזאגט רער א?,טער פדוי,
בענקשאפט אז זי דער א?טער ,פאר וועטע! זי האט זיר וואם עם האנדע?ט זיר ,האט זי גענומע! פ?ארענץ ,כאטש קיין אפיציע?ען אטט
צו אבסערווירעז וואם עם טוט זיר איז טע! ?...
נ י ע ס א נ ס .פ?ארענץ ?עבט
וועט אויםגעהן פון
נאד
טיט'!ם א ,ווארשעווערבית �דיךשטוב אי! משר דער מורה הוראה האט איהר פאר � זאל ער נישט קאנעז זיר
האט ער קיינטא? ניט געהא?טען' אוז
"נעכטעז" או! טאכט א ?עבעז פונ י
איינקויפעז� איהר מאן און זיי וועלען ,ח?י?ה ,ביי � מקריב געווען ,האט אפילו ניט געוואלט די גענז און ארויםגעריםען פון
?
הבא
פוי
איז
עולם
געווען
זיינעז
עם
זייערע קיינע פון די פרייהייטען ,וואס דיביר �•
זיכערט ,אז מעז זי וועט תשובה טאן,
"נעכטען" .פ?ארענץ איז א שטאט פין פון יארעז.
הע?זער די גרגרת'?ער .ראן האט זי
די �תורה.
ימאס האבעז געהאט דע זיר מקצר ימים זיין .כדי צו .האבען קוטע; צו א ן
וועט איהר גאט טוה? זייז .ער האט ?עז גענוג אידעז'
גער האבען געהאט גענאםעז פאה
?טוריםטען און פאר טוריםטען .פונקט
געזאגט:
איינטא? האט זיר געעפענט די טיד איהר דערמאנט ,אז פון אברהם אבינו פון רעם טין צופיל .און אביםע? מעהר מעהר מירקונג אויר די אלטע נארא�
—איצט פרואווט נאכאמא?מאר � דורות ?אנד ,האט ער ניט אפגעשאפט.
ויוי רוים איז דער גייםטיגער צענטער פוז בית ן
�די �שטוב און עם איז אריינ � און פון יצהק'ז זיינעז אויר ארויםגע � עולם הבא ,אביםעל מעניגער האט נים ,האט דעד רבי אריינגערופעז אויר
פארשרייבען פען די גענז איינע אויר דעד אנדערער .זיין איינפ?ום אין שטאט איז געווען
'פ�ה איטא?יע ,אזוי אי ה פ?ארענץ דער געקומעז אז ע?טערע פדוי .עם
די רביצין און זי האט נאד שטארקער פאר פסה קוטע :אידען
איז קומעז רשעים—ישמעא? און עשו .ניט געשפי?ט פאר זיי קיין רא?...
האט געווארפען ,אבער אזוי גרוים ,אז וואס ער חאט 'געמא?ט
איז
פרוי
קינסט?ערישער צענטער — כאטש געוועז צו דערקאנעז ,אז די
די אידענע
געווארענט די אלטע לייט ,אז זיי זאלעז חמץ.
האבען שויז איצט געשוויגען .האבען די איינוואוינער ג?ייר גיעטאן.
רוים איז ג?ייכצייטיג פו? טיט קונסט אטא? ,אין די יונגע יארע! ,געוועז א אבער די פרוי האט זיר נישט גע?אזט או! וועד ווייםט ? אפשר האט אטא? זיר נישט איילעז צו דעם משוגעת .די איינמאל קומט אריי י * $דיקליכער די גענז
טרייםטען.
קאסיטא טעדיטשי איז געווען דער
רער איד געקויפט אויר צו פארקויפען ? רביצין איז אפי?ו אוועק רעדעז טיט גוטינעס?יידטער איד או; זאנט ,אז ער די זאר איז געווען אויפגעק?ערט .ראם
און פ?ארענץ איז ג?ייכצייטיג פו? שעהנע.
ווארפעז איה גאנז אויר דער אנדערער ערשטער טעצענאט פה דער טעדיטשי *
טיט גייסט.
— וואס זאגט איהר גוטם ?—האט — טיינע קינדער וועלען שלאגעז אפשר האט ער געמא?ט מאבעז פרא � רעם דינםט און זי בעטעז זי זא? וויל •פאדשרייבען חטץ.
אידעז !—האט זי גערופעז אין פאר � פיטעז אויר ? אין רעם טוטעלדיגעז או; ?אזע! דאם אלטע פאר פא?ק צורוה — .מאס איז אייעד חמץ ? — האט ארויסגערופען ,אן איין גרגרת פאטי?יע .פאר אים האבען געארבייט
פ?ארענץ איז די שטאט פו! דער טורה הוראה זי געפרעגט.
אין
פוי?ע;
?עבעז
אידישעז
געדיבטעז
זאל ארויםלאזעז א ק?אנג .די סיבה ו^זעלכע באריטטע קינםט?ער ווי ברו �
קינסט און פון קינסטלער .קיין פ?א�
נישט
קיינטא?
ווע?
—איד
צווייפלונג.
אבער עס האט אויסגעזעהז ,אז א פרעגט רעד מורה �הוראה.
?רענץ קוטען קינסט?ער אוז קונסט � — רבי  ,איד ווי? פרעגעז א שא?ה ,האבעז קייז רוח! נישט אויר דער איז כמעט אלץ טעגליר געוועז...
טשוגעת האט ארוטגעכאפט א?ע דריי — .איד האב חיות ,וואס עםעז חטץ .איז געווען א ריין טעכאנישע .דער נע?עםקי ,דאנאטע?א? ,וקא דע?ארא �
— היות ?י איהר מיינט טסתטא מורה הוראה האט גע'פםקנ' ט ,אז די ביא ,גיבערטו ,און א סר אנדערע .ער
מבינים פון דער גאנצער מע?ט — צו —האט די פרוי געזאגט נאד אקווענק � וועלט און נישט אויר יענער וועלט !...
א?ץ איז געווען באשלאסע! .די אלטע
לוקעז ,צו באוואונדערעז ,צו שעפעז ?עניש.
.
האט געהאט פא?אצעז און מי?אם.
איינמאל האט זיר געעפענט די טיר האט אפי?ו שויז געהאט געטאכט דער פערר ,וואפ עסע; �אבער — זאגט דער גענז זיינעו כשר.
**
פ?ארענץ איז א — נו ,פרעגט.
— איר ווא?ט פונדעסטוועגען אייגגעהאנדע?ט גריכישע און ?אטיי �
באגייסטערונג.
פו; ביה �ריךטוב אה עם איז אריינ � דינםט אן אויסשטייער או! איהר מורה �הוראה.
— עם איז ניט קייז געוויינליכע איינטאל האט זיר
נישע טאנוםקריפטען און געגרינדעט
שטאט פו! פא?אצען ,פו! טוזעאוטס,
געעפענט די טיר געקוטען א; אלט פארפאלק .בי ידע זיי' אוועקגעגעבע! א טיי? פה איהר צי � ן — ניט קיי; פערד ,נאד חיוה.
די פא?אצעז שאלה— ,האט די פדוי געזאגט— .איד אוז צום מורה הוראה איז
�
זו
ל
אריינג^
אזעלכע גענז נישט גענוצט — האט די ערשטע פרייע ביב?יאטעק איןפ?א �
פרז קונסט �גא?ערעעז.
— וואסערע חיות ?
נען  -שויז געוועז אין די טיפע זעכ � �ונג .א?ע דריי האבעז גערעדט אזוי,
געזאגט דעד איד.
טורא
האב
איד
פרעגעז...
צו
זיר
שעהם
א
אין
�
ר
א
שוו
איד,
רענץ .זיין הויז איז איטער געמען אפען
עלטערער
מעז
א!
זעהעז איים ווי תפיסות ,וויפעםטונ �
ווי זיי וואלטעז געווען היפנאטיזירט — ! .לייבעז ,טינערס ,העלפאנטען,
צע! קאפעלירט ,אי! א סורדוט טיט ציגער.
געז — וויי? זיי פ?עגען אטא? טאקע די וועי^טער ארויםצובריינגעז...
— איהר קענט זיי נוצעז — האט פאר א גע?ערענטעז טענשען .ער
הירשען ,טאלפעס.
עס איז געוועז א טיז
— שעהטט אייר נישט און האט זיידענע לאצעז ,און
נערוועזיטעט ,דער מורה �הוראה האט אין אנהויב דער מורה הוראה געזאגט .זיי זיינעז פ?עגט זיר ארוטרינג?עז טיטפי?אזא �
באנוצט ווערען פאר אזע?כע צוועקעז.
געיטטרייפטע — וואם זאגט איהר גוטם ?—האט מאס האט ביי די טענשע! אפגענוטען
נשר...
שמארץ .פעז' אוז האט הא?ד געהאט צוצוהע �
קיין שטאט אין איטא?יע האט ניט נישט קי ין טורא .זאגט דעם אטת!
נעמיינט ,א-ז דער איד איז משוגע .ער
הויזעז און טיט א ,טעקע אין רער האנד .דער טורה הוראה געפרעגט זייןשטענ � דעם שכל.
די
געווען
איז
גאם
אונטע!
טוידען ,אידעז ,רעז זיר צו זייערע פי?אזאפישע גע �
— רבי ,מעג א מאמע בעטע! גאט ,דער איד האט געהאט א גרוי שיטער דיגע פראגע.
עס איז איבעריג צו זאגעז ,אז דעי איז אבער נעוועז ביים פו?ע! זין .ער צעהנדליגער ווייבער,
שפרעכעז .ם'ווערט דערצעה?ט ,אז ער
אז איהר זודיז זאל שטארבעז ?—האט בערדעל .ער האט אויסגעזעהז
;,
א
ווי
די
—האט
ווילעז
טיר
—
זיר
גט'
פון
אייגענטיטער
א
אז
נעוועז
איז
מנגע! ,האבע; געווארט,
מורה הוראה האט זיר אפגעזאגט צי
מעט נייגעריג צו איז געשטארבעז—דעם 1טעז אויגוםט.
איד א משכיל ,אז אויפגעקלערטער .אידענע געזאגט.
די פרוי געפרעגט.
גטין ראם אלטע פארפאלק .אבער עם צירק ,וואם איז אדומגעפאהדעז איבער הערען מאס דער רב
פםקנ'עז .א —1464בעת ער האט זיר איינגיעהערט
— רעדט ק?ארע ווערטער !—האט דער מורה הוראה האט געבעטעז דעם
רוסלאנד .עם איז אמת ,אז ?ייבען או!
— גטי; ז
יר?לאגנפארוואס עפעס ? האט זיר געפונעז איו ווארשע אן ?!ע -טיגערם עםעז פלייש; ניט קיי! המץ ,םר אידע' האבען פאראויםגעזאגט ,אז ווי איטיצער האט פאר איהם פארגע �
רער מורה הוראה זיר א בייזער געטאז .א ידען זיצעז.
שוי!
זייט
איהר
ווייב?
אה
'158 0£112ץ\4 .1£
ט;*!
איינוויקלע!
גענז
די
טוזען
וועט
טע!
\
און
הוראה
מורה
דער
האט
יענער
?ייענט פ?אטאנ'ס דיא?אג.
— מאס זאגט איהר גוטם ?
?11(11181183 07
—מאם האט געטראפען ?
— טיר האבע! שוי! ,קייז עיז הרע ,דורכגעפירט רעם גט .נאר אן אנ � אבער א "זו"  ,אין א?נעטייז ,יאיז א אין תכריכים און זיי טאכעז א ?ויה.
.
!
?ארענצא מעדיטשי—"ע? טאניע �
1> 4.88001 *11014מ4זז\08י122) 1
הטצ' דינע אינםטיטוציע און טעז 'דארר
די פדוי האט דערצעה?ט די פא? � — רבי— ,האט רעד איד געזאגט —,אמםגעגעבעז א?ע אונזערע
קינדער —,דער טורה הוראה האט התונה געמאכט זי פארקויפעז אויר איבער פסח .צווי � עפעם א ק?ייניגקייט ,גענז וואס קווי � פיקא"—איז געווען אן אבםא?וטער
;1ח661(16ז? *4011111 961(1.
גענדע געשיכטע :וועז זי איז געווע!! איד ווי? אייר עפעס פארשלאגען ,נאר האט די אירענע געזאגט— ,טיר האבען
1� 6!18.י 5'- '1י 8. 0601061*, 560
טשעז געשאכטענערהייט !...
טיט
אלטען
רעם
ראם
דינםט.
רער
דעםפאט ,כאטש פ?ארענץ האט נאד
י�
שעז די ?אקשענברעטער אוז תמצ
; 0(0068ס 0י( .)03ינ1ט?
א יונגע פדוי ,איז זי פארפיהרט גע � זייט נישט אויר טיר ביין.
שויז ,גאט צו דאנקען ,דערוואקםענע א?טע פארפאלק האט געוואוינט ניט דינע טעפ ,מאם דעדטורה �הוראה האט די אידענע איז געגאנגעז א טריאוט � א?ץ געהייםעז א רעפוב?יק .אין זיינע
. X.א ?01-11 2.
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זו6א מארען און געבוירעז אן אונ?עגא? — פארוואם זא? איר זיין ביין ? אייניק?ער.
0111036:0. II!.
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ווייט פון רעם טורה הוראה או! מעז יענעם יאחר פארקויפט דעם גוי ,הא� פירענדע און געטראגעז ביידע גענז האנד?ונגען איז ער אפטטא? געוועז
קינד ,א אינגע?ע .זי האט דאס קינד רעדט יקלארע ווערטער.
— ווי איז דאם געהערט געווארעז ,האט געהערט פון שכנים וואס עם האט בעז זיר אויר געפונעז ?ייבען ,טינערם ,ביי די הע?זער .ווייבער האבע! גע � טיראניש .ער האט ב^שעפטיגט א
מאן
�
צו
אפ?עבע!
זאלעז
ווייב
או!
אז
גערעדט,
הא�
געשריגעז,
?אכט,
,
יונגעז
אונטערגעווארפעז .זי ווייםט נישט — ד י טעשה איז אזוי —האט רער
זיר ביי זיי געטאן .מי אונג?ויב?יר
גאנצע ארטיי פון שפיאנעז ,וואם הא�
)• (?313 10 *07800א1?110מ317330
קראקאדי?,
א?ער?יי
העלפאנטעז,
א
גטין
און
פיל
אזוי
זאטעז
זיר
יארעז
בעז געפייפט.
ביז היינט וואם עס איז דערפוי געווא� איד געזאגט— .איד האב נעלעבט נישט
בעז געוואוםט מאם ם'טוט זיר ביי
דאם זא? נישט זיין ,נאד די א?טע איז שלאננעז ...עס איז אזש נעווארעזאוט �
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רעז .זי ווייסט ב?ויז ,אז טעז האט דאם ווי עם באדארר צו זייז .איר האב זיר אויר דער עלטער ?—האט דער מורה געווע; אויר דעי חתונה .זי איז גע � היימליד אי; בית �דין�שטוב .עם איז די םוהר' טע ,מאס האט פארקויפט יעדי עז איינעם אי! טעפע?..פונדעסט �
ת1 ?68
$12 . 00
אינגע?ע אריינגעגעבע! אין א פוי?יש אפגעגעבע! אלע יאהרעז טיט תאוות ,הוראה געפרעגט.
מען די ערשטע אפצוגעבען דער דינםט שוועד געווע! זיר אויםצומאלעז מי די גענז איז געגאנגעז צוזאטעז טיט וועגען האט ער אויפגעטאן זעהר א
6 *100(118 . . . . ...... .. . . . . . . . 0. 26
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 13 *100(118פינד? �הויז ,וואו טע! ערציהט אונטער � טיט עולם �הזה .איר האב אפגעטאז — איר טו דאם פאר זיין טובהווע � מז? טוב און צו טרינקעז מיט איהר אזוי דעד מורה �הוראה ,דעד שוואכער דער אידענע .איהרע ביזנעס זיינעז סר גוטעם פאר פלארענץ ,און זייז
*100(11
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געז,
געזאגט.
אידענע
די
—האט
טעהר
נישט
שיער
געווארעז.
געבראכעז
אז
איין,
איד
זעה
איצט
עבירות.
?עקער�אוךבראנפען.
אז
םד
א
זאר
גאנצע
די
געווארפענע קינדער .זי איז זיכער,
איינפלום איז אויר אויםגעאיבט גע �
איד ,נעמט זיר אונטער צו פארקויפען
 ,מו�חמחב? 103,ז6םז. 300(11 4מ(1החה0
טען
נאר
געפעה?ט,
נישט
איהר
האט
ביי
ארמסגעומזען,
האט
עם
טעז האט איהר מהן ערצויגעז א?ם א איר האב פארלוירעז מיין וועלט אויר
אז
זיר
ווארעז אויר גאנץ איטא?יע? .ארענצא
האט אדויסגערופעז ביי מענשע! אי; חמץ אריי; אזעלבע ווילדע און
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גוי ,אז אגטיסעמיט .טיט א צייט צו � נארישקייטעז ,אבער ס'איז צו �שפעט .רעם אלטען פארפאלק איז געוועז א שטוינונג ,גע?עבטער או; אויר שרעק.
זא?.איהר מאכע; א שם -אז זיפאר � מעדיטשי'ס פא?אץ אה געוועז דעד
?>(00101111080 (£8|)01>11
חיות...
בייזע
פארז א1ט?ונגם �ארט פון די טא?אנט � ^
קויפט געני טיט דיבוקים !...
ריק איז זי געגאנגען אין גאם או; וואלט איד געוואלט איהר זאלט מיד דינסט .רעם אלטע! איו די דינסט אבי � ווייבער האבעז געשאלטען די דינםט
,ך
ת68צ 1
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נעזעהז ווי א גוי א פייערלעיטער פארקויפע! א טיי? פו! אייער עולם � סעל געפעלען געוואדעז ,אבער אמי ווי או; דעם אלטע ,טיט טויטע קללות.
(118 . .. . . .•.-. . .ם6 *10
עפ איז שווער זיר א?יי; צוצוג?ויבעז ,פו?סטע און גייםטרייכםטע טענשעז
*1.75
8 *100(63 . . .. .-.- .•.* 8.60
האט געטאן א קלא"פ א אידעז .טיט הבא .איר האב געהערט זאגעז ,אז ער איז שויז געווען אז אלטער איד ,טעז האט גערעדט ,אז זינט ווארשע איז
I
איינמאל איז אדיינגעקומע; א בלא � אזאט �די געשיכטעם ,או! פי? עהנ?יכע אין איטא?יע .טיקע?אנדזשע?א איז
1*100(11
1. 2 5
אטאל האט זיר איהר אויםגעדוכט ,אז איהר זייז א פרומער איד .איד ווי? איז איהם אפילו נישט איינגעפאלע; א שטאט ,איז נאד אזא נבלה נישט סע אידענע מיט א גדויםעז שייטעל צו י זיי ,האבעז געטראפען אי! דער דארט געוועז א שטענדיגער איינגע � V
(?<3 ?80100 008ת0811101*0)8 8
אין
מארשע,
שטאט
�
א
נ
צוו
גרו
יסער
קויש,
קאפ.
ענינים.
א,זעלכע
�הבא,
עולם
א
געטראגע;
טראכטען
צו
זי האט
געשעהן.
וועגעז
הער? .ארענצא גופא איז געוועז א
רער פייער?עשער איז איהר מהן .זי נישט ,הלילה ,די גאנצע
אויפ'ז
'1 ?681
$13.00
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איז כטעט זיכער אין דעם .ער איז נאר בלויז פאר איי! יאהר תורה או; טאלע מאס עס קומט אלץ א מאנםביל א צייט איז אדיבעד או; טע; האט איז ווע?כעז עם דיינעז גע?עגע :צוויי צינםטע! יאהרהונדערט .ווארשע האט באגאבטער פאעט—כטעט אז ערשט �
,
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געהאט א פרומעו אבערג?מבערישעז ר אגגיגער ; ער האט געקענט דיסקוטי*'
עהנ?יד געוועז םיי צו איהה י םיי צו מצוות .איד וועל שעה; באצאלעז ...אויפ 'ן זינען! ער האט אבער זיר גע � אין דעם פאר�פאלק שוי; כטעט פאר � טויטע גענז ,אה! קעפ.
1 1100(11
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איחר פארפיהרער .דאס האט ארוים � — איהר מאגם לצנות ?—האט דעד האט ארויםגעבאפט פאר זיין אלטער ,געםעז .טיטאטאל האט זיר געעפענט — רבי — האט זי געזאגט — איד הטה .צוזאטעז טיט דעם הורב; פון רע! א?ע קונסטע! או! א?עוויסענשאפ �
1מ01**1ז
אז דאם דינסט טיידעל אין א שעהנע די טיר פון בית �דיז שטוב אוו די א? � ווי? פרעגעז א טורא' דיגע שאלה.
וואר'טע זיינען פאר?וירע! געגאנגע; טעז .ער איז געוועז פארקאכט אין ?י �
גערופעז אין איחר אזא שטורם ,אז זי טורה הודאה געפרעזט.
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און אז מעז ער מאלט געוועז איוננער � טע פדוי איו ארייננעקומע; .זי איז — וואם א-ז די טורא' דיגע שאלה ? אוצרות פון לעגענדעם ,מנהגים ,א? ער � טעראטור .ער פ?עגט א?ייז איבער �
איז נעכט דערנאר נישט געש?אפעז — .קיי; שום לצנות.
9.00
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זי האט א צייט ארומגעזובט דעם עם האט זיר ארויםגעמיזעז ,א*ז רער טאז' אה נישט געהאט קי ין ווייב ,ג?ייד אריינגעפא?עז טיט א געמייז:
— 'ב �אב נעהאט צומי גענז• .די ליי אבערגלויבענס ,איינרעדענישעז ,זעצעז פארצייטיגע גריכישע און ?א �
1 *100(13
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פייער?עשער ,אבער זי קאן איהם ניט איד געהט אדום אויפקויפען עו?ם � מאלט ער מיט איהר חתונה געהאט .רבי ,הע?פט טיר ! ...ם' האט זיר ארוים � נענז האט טע; נעשאכטע .:די קעפ?עד םגו?ות ,אפשפרעכונגעז ,אי! די וואר � טיינישע טאנוסקריפטעז אויר איטא �
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געפינע! .זי האט איצט אייז פאר?אנג' הבא ; ער האט געוויזען רעם מורה עס איז שוועד געוועז !ץ דערגעהןפאר � געמיזעז ,אז די דינסט ,וועלכער זי �זאב איד אפנעשניטע; .אבער די גענז שעווער פרוטע געם?ער האט געלעבט ?יעניש ,און געהא?פען טאכעז איטא-
>*001(6(1 3(8(68 (I ?*81
$3 . 6 0
אז דער אנטיסעטיט זא? פגר'ן .זי ווי? הוראה בריר פה פרומע ?ייט? ,וטדים ,וואס ,נאר אט �די ווערטער האבעז האט נעהאלפעז פארנעטעז איהד קוויטשע.:
די גרויםע ירושה ,וואם איז אונז אי � ?יעניש א ?יטערארישע שפראר .דעמ
* 60161*10נ11ט>ז3 80(1 8ג<3ח03
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נישט ברענגעז קייז דורות וואס ש?א � מאם האבעז איהם פארקויפט מער א געטאכט אויר רעד פתי א געמאלדיגעז פ?אץ ,האט גענומעז דעם אלטע! — מאס הייםט ,די גענז קוויטשעז ? בערגעבליבע! פו! די מיטעלאלטער?יכע צונאמע! "ע? מאניעפיקא"—דערג?ענ �
)ת61$0 (006 ?68ז 0י6
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געז אירע! .איז זי געקוטעז פרעגעז  :יאהר עולם הבא, ,יוער א חודשי ,וועד איינדרוק .זי האט גלייר .ערק?ערט ,אז פעסט אי ו די הענט אדיין .ער האט — טויטע נענז קענעז ניט קוויטשעז .געטאס.
צענדער—האט ער כשר פא.רדינט.

שאלות דן�תווה'ס ,גטץ און חתונות ,וואט פלעגען
פארסומעז אין א כית�דין שטונ אין פוילען
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