זכרונות פון אנזאל
יוסף

קריוואט,

כיויארק

איך בין געקומען קיין אמעריקע אין יאר  1911און דורכגעמאכט ,ווי איר פארשטייט
גאר א "קורצף שליטוועגס  ...פונדעסטוועגן געדענקט זיר אביסל פון אמאל.
עקאנאמי ?\ע לעבן
דאס
ראזשישטש איז געווען ,אין אנהייב פון 20סטן יארהובדערט ,א רייכער יידישער
ישוב .ס'זענען געווען פאבריקן און גרויסע עקאנאמישע אונטערנעמונגען ,ווי עטינגערס
גרויסע פאבריק פון ווינער שטילן .יידישע מיידלעד פלעגן קומען פרי פארטאג' נעמען
אהיים ארבעט און א^טראגן זי ,קיינער זאל נישט זעען .זיי פלעגן באארבעטן און
באפיצן די שטעקלעך ,פון וועלכע מיהאט געמאכט די שטילן און גוט פארדינט ,אזר אז
זיי האבן מער נישט געדארפט זיין דינסטמיידלעך.
אפטמאל האבן דערביי געארבעט דאס גאנצע הויזגעזונט און געצויגן פון דעם
פרנסה.
סיאיז געווען אלטער זיסעס )בראקערס( פאבריק פון וואלענע סחורות ,וואס האט
באשעפטיקט אסאך ארבעטער  טוךשערער.
טאנ'ס פאבריק האט באשעפטיקט עטלעכע הונדערט מענטשן .געווען צוויי
פאבריקן פון בעטלעך און גרויסע געשעפטן.
די יידן האבן פארנומען א וויכטיקע פאזיציע אין עקאנאמישן לעבן .די צוריק
געשטאנענע גויים ,די אוקראינישע פויערן ,ווי אויך די פאליאקן און די דייטשן  זענען
אלע אנגעקומען צום ייד.
אברהם

בעראזע,

אייגנטימער

פון שטילף

פון

פאבריק

אפילו דער צאר האט נישט געקענט אויםקומען אן דעם יידישן "פאדראטשיק"
)אונטערנעמער( און ווען נישט ער ,וואלטן די סאלדאטן געהונגערט און געגאנגען
בארוועס און נאקעט ...איונדזער משפחה האט צוגעשטעלט פלייש צו דער צארישער ארמיי.
די באן האט פארבונדן ראזשישטש מיט דער גרויסער וועלט און די יידן אין שטעטל
האבן געלעבט בעסער ווי אין אסאך אנדערע ערטער אין וואלין און ליטא.
;/תהלים"
חברה
שבת פארטאג  ס'הערט זיר א געזאנג " :קומו נא ,התייצבו נא לעבודת הבורא!" 
יידן שטייט אויף צו תהליט ...ר' גרשון קלאפט אין די לאדנס און זינגט מיט זיין זיסער
שטימע ,, :לא על הלחם לבדו  "...דאם איז געווען די חברה תהלים.
ס'איז אויך געווען א חברה "לינתהצדק" .ווען סיאיז געווען ווער קראנק ,איז
אלע נאכט געקומען א מענטש צו שטיין ביי זיין בעט.
סיאיז געווען א חברהקדישא ,א מושבזקנים און די תלמודתורה ,אין אן אלט
אפגעלאזט הויז.
איינמאל בין איך געקומען אין תלמודתורה און געבראכט א נייעם העפט .אויפן
העפט איז געווען געדרוקט א פאעם " :ציון ,ציון  עיר אלוהינו ,מה גדול שברך" 
האט דער רבי דאס צעריסן אויף פיצלעך " :אפיקורסים ,נאך ניט די צייט ,"...אבער דאס האט
געהאט פונקט א פארקערטע ווירקונג.
אין דער תלמודתורה ,וואס לייבל וואקסמאן האט אנגעפירט צוזאמען מיט זיינע
אינטעליגענטע חברים ,זענען די לימודים שוין געווען מער מאדערן .זיי האבן שוין
געלערנט אלגעברע ,יידישע געשיכטע און אנדערע געגענשטאנדן.

זעלבסטשוץ

די

איבער גאנץ רוםלאנד האט זיר פארצויגן א שווארצער וואלקן אליפן יידישן לעבן.
פראלעטאריאט און די
קאנסטיטוציע ...דער
דער 5טער אקטאבער   1905די
אינטעליגענץ ווארפן די ארבעט .מיזינגט די מארסיליעז און מ'טאנצט אין אלע גאסן.
אלע מענטשן זענען ברידער ...אלע גלייך...
דריי טעג שפעטער  אפגעשאפן די קאנסטיטוציע .מ'באפאלט יידן .פאגראמען אין
פאגראמשטשיק
קרעמענטשוג און אין אנדערע שטעט .דער משוגענער גלח
קישעניעוו,
קומט קיין ראזשישטש ,פיינע קריסטן לאזן וויסן ,אז מיגרייט א פאגראם...
יונגעלייט ,גיך און געהיים,
אין דער קוזשניע פון איציק קאוואיל מאכן יידישן
כליזין זיך צו פארטיידיקן קעגן די רוצחים .יצחק בארושעק פארט מיט א דעלעגאציע
גובערנאטאר אין לוצק ,באצאלט אסאך געלט און א קאמפאניע סאלדאטן איז
צום
געקומען אין שטעטל צו פארמיידן דעם פאגראם.
פאזשארניקעס געלערנט בלק מיט א פאליאק
אנדערשטמאל האבן די יידישע
אן
וואס האט זיר צעווילדעוועט אין מארק און געשריגען :
, ,זעט ,יידן ווילן אונדז פארסמען ...שלאגט יידן !"
ער האט געקויפט א פלאש קוואס און דער קוואס האט אים ניט געפאלן...
יידישע בחורים ,שניידער ,שוסטער' סטאליארעס האבן זיר פרייוויליק אנגעשלאםן אין
פייערלעשער און נישט איינמאל האבן זיי באוויזן די
דער פאזשארנע קאמאנדע אלס
גייים ,אז ס'איז דא ווער סיקען זיי גוט באצאלן...
קלעזמער
די
יא ,אז איר קוק אויפן בילד' וואס איז געווען געדריקט אין "פארווערטס" ,דערמאן איר
)בעקערמאן( קלעזמער אין זיין
מיר טאקי אין די מוזיקער פון די קינדעריאךן  :ברור
קאפעלע  אט איז געצל מיטן באס ,משה מיטן פידל.
ר' משה איז געווען געבענטשט מיט אסאד געראטענע טעכטער ,אבער קיין נדן האט
ער נישט געהאט פאר זיי .האט ער מקרב געווען דעם בעלעגלהס זון ,בערעלע ,וואס איז
געווען א יתוםיל אן א מאמען.
ווען בערעלע איז אלט געווארן  13יאר ,האט ער געגעבן א שבועה ביים רב ,אז ער
וועט חתונה האבן מיט רימשהס טאכטער דבורהלע .ר' משה איז געווארן ערנסט קראנק,
האט מען געשטעלט די חופה ביי זיין בעט און בערעלע האט געירשנט די חזקה...
אינטעליגענטע יונגעלייט.
בערעלע האט זיר געפירט פיין און געהאט פיל פריינט,
ארויסגעגאנגען דעמאלס,
ער פלעגט אויסשרייבן אלע יידישע צייטונגען ,וואס זענען
און
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אין
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ארויסנעמען אן אלטן ספר,

דעף בדהן אין דער קאפעלע פלעגט
דער האנט און זאגן "חכמות" .צום ביישפיל :
איסגעטייטשט " :מנחל בדרך ישתה ,על כן ירים ראש" :
ער האט
מנחל  איז געווען א ייד מנחל,
בדרך _ אז עף איז געגאנגען אין וועג,
ישתה  האט ער מיטגענומען זיין וריב'
על כן  וואס האט ער איר געדארפט,
אנצושפארן אויף איר דעם קאפ...
ירימ ראש 

געשריבן

מיט

■ 

שניצער

אין אט זיצט מאטל בעקערמאן ,ברוך'ס זון ,מיטן טרובקעלע און פייסי
)קאלקער( דער פידלער .יעדער שפילער האט מיטגעהאלפן מאכן פריילער.
י איך געדענק נאד די קראם פון ספרים און שרייבגעצייג פון אברהם משח שקורניק
אז מ'האט ביי אים עפעס געקויפט ,האט ער צוגעגעבן א פען אומזיסט...
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