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שמואל ברודער איי און ארטיקל, דעם פון

בילד)> אונטערשטע (דאס קאגוט

לאה און אברהם עלטערן, טייערע מיינע פאר מצבה א זיין שורות דידאזיקע זאלן

! קינדער פינף >זייערע און ריווע פרוי זיין זכריה. ברודער עלטסטן מיין פאר קאגוט,
, מימעס און פעטערס מיינע פאר מאירקע■, און אידל שמואליק, ברידער מיינע פאר

און שמם, ימח נאצים, די דורך אומגעקימען זענען וועלכע באקאנטע, און קוזינען

זיך. געפינט געביין זייער ווו נישט אפילו ווייסן מיר

זיידע מיין
נאמען פאמיליע זיין  סילצער, יוסי זיידן מיין .יך א געדענק קינדעריארן מיינע פון

קיץ צזריקגעקימען מלחמה, ערשטער דער נאך זענען, מיר ווען קאגוט. געווען איז

זיין מיט אנגעהויבן און אייניקלעך אלע צונויפגענומען זיידע מיין האט םילצעס,

רש"י. מיט חומש און א"ב לערנען

געהאט ליב זייער האב איך וועלכן רבי, ערשטער מיין געווען איז זיידע דער

לאנגע א מיט ייד מאגערער הויכער, א געווען איז ער כבוד. גרויס אפגעגעבן און

תעניתים די חוץ א דאנערשטיק, און מאנטיק אלע געפאסט האט ער בארד. ווייסע

אפגעהיטן. האבן אלע מיר וועלכע

פארצווייגטן גרויס א ,יבערלאזנדיק א עלטער, הויכן אין געשטארבן איז זיידע דער

וועלכע אוראייניקלעך, און אייניקלעך שנירן, אין איידעמס טעכטער, און זין  דור

אויר און , קאלק ראזשישטש, לוצק, ראוונע, אין אנזען גרויס מיט צעשפרייט זיך האבן

האבן קאגוט משפחה דער פון טייל א ישראל. און ארגענטינע בראזיל, אמעריקע, <גין

קאלקער. אויף נאמען דעם געביטן

יידישע צוויי נאך קאלאניע דער אין געוווינט האבן עלטערן אונדזערע מיט צוזאמען

איין און זין פיר זייערע מיט בתיה פרוי און חנא  ברידער טאטנס דעם : משפחות

. טעכטער דריי און זין פיר זייערע מיט פעסיע פרוי זיין מיט יענקל און טאכטער,

האבן משפחות אלע טעכטער. צוויי און זין זיבן פון באשטאנען איז משפחה אונדזער

מעשים מיט פול שפארזאם, און ארבעטזאם געווען לעבן, בעלבתיש שיין א געפירט

גמילתחסדים. און טובים

סילצעס און אמעלנע פון שותפות דאס
, אמעלנע דארף שכנותדיקן פון בליאק דוד די מיט צוזאמען האבן קאגוט משפחות די

בלאט א און דאוונען קינדער די געלערנט האט וועלכער לערער, א ;ויסגעהאלטן א

. דארף גאנצן איבערן געטראגן זיר האבן תלמידים די פון טענער קלינגענדיקע די גמרא.

צוזאמען קול הויכן אויפן געלערנט מיידל אלס האב איך ווען פאל, א געדענק איך

קאלק פון שוחט מאטל אינדז ביי געווען פונקט איז רש"י, מיט חומש יינגלעד די מיט

: טאטן מיין אויפמערקזאם געמאכט און

. "? שטימע הויכע אזא מיט נאד און תורה לערנען זאל מיידל א אז דערלאזטו "ווי

: געענטפערט טאטע מיין אים האט
לעבן". אין קומען צונוץ איר וועט עם מאטל, נישט, ,זארג ,

איבערגע איין געווארן אמעלנע און סילצעס זענען מנץ אץ חדר שותפותדיקן מיטן

איז , ייד חסידישער פרומער ,ון א תלמידחכם, קלוגער דער אמעלגעה דוד משפחה. געבענע



געווען צייטונג, א געלייענט מענטש, וועלטלעכער מאדערנער א געווען גלייכצייטיק

שיין ווייס א אנצוטאן קבלתשבת צו פארגעסן נישט און פאליטיק אין באקאנט

צוזאמען, פארברענגען צונויפקומען זיר פלעגן יוגנט מיר ווען שבת, און העמד. געפרעסט
ווי שפילן, פארשידענע אונדז אויסלערנענדיק פארוויילט, אונדז אמעלנער דוד האט

אופן. באלערנדיקן און קלוגן א אויף אויסלייזן פאנדן די אזוי ווי נאכהער און פאנדן,

גיין שבת יעדן פלעגן עלטערן אונדזערע שטוב. אין דודן ביי געווען איז מנין דער
א צונעמען אדער אמעלנע קיין גיין מיר פלעגן ימיםנוראים די צו בציבור. דאוונען

מיכעלס. יוסף אברהם קאלק, פון חזן

מיר שטייען ימיםנוראים די צו צוגרייטונגען די פון פארכטיקייט און ערנסטקייט די
אויגן. די פאר לעבעדיק תמיד

די פאר איינער ליכט, צוו" די פאר קנייטלען די לייגן דאס יוםכיפור, ערב שוין

אונדזער פון געבעטן און געוויינען די געשטארבענע. די פאר צווייטע די און לעבעדיקע
פארגעסן. נישט איך קאן  מימעס די מיט צוזאמען לאה מאמע

אין : שטוב אין אונדז ביי געווען איז מנין דער ווי יוםכיפור, ערב איז אט און

טישן די ווייבער. די צימער קלענערן אין מענער, די געדאוונט האבן צימער גרויסן

ווייסע און קיטלען ווייסע מיט אנגעטאן מתפללים אלע טישטעכער. ווייסע מיט באדעקט

אלע אויף פארכטיקייט און ערנסטקייט צימערן. די באלויכטן נשמהליכט די זאקן.
אויף דויב כלנדרי, פון קלאנגען די הער גאס, אויפן רגע א ארוים גיי איך פנימער.
איך געשטאלט. פארהוילענע א אין פארמירט וואלקן א זע און הימל צום אויגן מיינע
אויפצו מלאך א אראפגעשיקט האט גאט אז פאנטאזיע, קינדערישער מיין אין זיכער בין

מתפללים. אונדזערע פון תפילות די נעמען

אויף רכילות, קיין רעדן נישט געלערנט קינדער אונדז האט מאמע טייערע מיין
"דו : שבועה קיין מיט באנוצן נישט זיר קיינמאל און שלעכטס קיין זאגן נישט קיינעם

זאגן. זי פלעגט ווארט'/ אויפן גלויבן דיר זאל מען זיין אזוי דארפסט

די אנהייצן פרי גאנץ קעלטן גרויסע די אין ווינטער פלעגט טאטע, טייערער מיין
דערביי און בעט, פון ארויסגיין ביים קאלט זיין נישט אונדז זאל עס , (אויוון) "רובע"

אנגענעט אזוי געווען איז ע0 שחרית. תפילת אדער תהילים פון ניגון דעם צוזינגען
שטים. די הערן און בעט ווארעמען אין ליגן צו

דערציילן און בעט אין זיך צו נעמען מיר פלעגט זכריה, ברודער טייערער מיין

האב טרערן וויפל און עשו מיט יעקב פון ישמעאלן, מיט יצחקן פון : חומש פון מעשיות
מכירתיוסף. פון געשיכטע די העדן ביים פארגאסן איך

לערנען איך פלעג נאכמיטאג און אינדערפרי שולע פוילישער דער אין גיין פלעג איך

חברטעס. און חברים פוילישע געהאט האב איך קינדער. אלע מיט צוזאמען שטוב, אין
פאר קינדער, יידישע מיר' פלעגן שבת אבער באפריינדעט, גוט זייער זיר האבן מיר

צוזאמען. ברענגען

סימנים אנטיסעמיטישע

דערמאנען, נישט מיר קען איד און זאכן, פארשידענע פון קלייט א געהאט האבן מיר
און הערשל משה, ברידער 3 מיינע און קינדער 3 מיט בלאדאווסקי בערל מאן איר און

געלעבט האבן מיר און רעספעקטירט אונדז האבן אלע מוצאישבת. ביז פארנאכט פרייטיק
אפגעזונדערט. גלייכצייטיק און בשלום צוזאמען

איך וואלט פאליאק, א אויף ווארט שלעכט א גערעדט דעמאלט וואלט עמיצער ווען
פאליציאנט פוילישער א אריינגעקומען אונדז צו איז איינמאל ביז t געשענקט נישט אים

אויםבעטן זיך געהייסן ער האט נאכהער צובייס. מיט "וואדקא" דערלאנגען געהייסן און

די פון שטיוול די אימ אראפשלעפן טאטן מיין געהייסן און םאפע דער אויף trגעלעגער
דער און ביקס, די מיט געדראט ער האט אפגעזאגט, זיר האט טאטע דער ווען פיס.
ספעציעל, מיד דערנידעריקט, שרעקלעך אונדז האט דאס פאלגן. אים געמוזט האט טאטע

נישט. איר פארבלייב פוילן אין אז ווארט, דאם געגעבן דאמאלט זיר האב איר און

פון קינדער זענען מיי
שטעטל

: שטעטל דעמדאזיקן פון קינדער זענען מיר
אויפגעוואקסן. און דערצויגן געבוירן, דארט
מיר האבן געסלעך ראזשישטשער די אויף
איבריקע אלע מיט צוזאמען געשפילט זיך
קינדהייטאן אונדזער פון קינדער. יידישע
לופט, דארטיקע די איינגעזאפט מיר האבן
יע וואסער. דארטיקע דאס געטרונקען און
א איז שטעטל אין שאסיי פון שטיין רער
פאנטאזיע. קינדערישער אונדזער פון חלק
איז בוים און גארטן פלויט, הויז, יעדעס
האבן מיר וואס לעבן, אונדזער פון שטיק א

זיך. הינטער געלאזט
ארויס נישט מער קוקן פענצטער די פון
מאמעס, טאטעס, אונלזערע פון געשטאלטן די
דער מער נישטא ברידער. און שוועסטער
ארבעטער, יידישע די פון רעש פריילעכער
נישטא קונים. און קרעמער בעלימלאכהיס,
וואס קינדערלעך, יידישע פריילעכע די מער

פארטומלען. אלץ פלעגן
אז זיך, דוכט שטעטל דאס באזוכנדיק
געשטאלטן אלטע די זיך באווייזן אטאט
די אין פנימער היימישע די טירן, די אין
פארבייגייענדיקן. צום שמייכלען און פענצטער
אנדערו! זיך באווייזן זיי אנשטאט אבער
וואס קאלטע, פארכמורעטע, געשטאלטן,

בליקן. שטעכיקע בייזע מיט קוקן
איינך אן געלעבט האבן יידן ראזשישטשער
אייגענער מיט שטייגער, אייגענעם מיט לעבן,
שמחות. און דאגות אייגענע לייד, און פרייד
ביי מחלוקת, אייגענע געפירט אויך האבן זיי
רביים, און שוחטים רבנים, איבער עלטערע די
פארטייען, איבער  יוגנט דער ביי און
דאס האט מען וועלטיושר. און אידעען
אויך און שטאלץ געפירט לעבן אייגענע

אנדערע. פאר יושר געזוכט

. קאגאן משה'לע



מלחמה דער פאר צייט לעצטער דער איו
און געזעלשאפטן פון נעץ א געווען איז
א קאסע, גמילותחסדים א : אינסטיטוציעס
פאלקס יידישע א ,תרבות"שולע, , גרויסע
פאר אין גרופירט זיך האט יוגנט די שולע.
: לינקס ביז רעכטס פון פארטייען, שידענע
רעוויזיאניסטן, פועליציון, מזרחי, אגודה,
גרר לינקע און בית"ר השומרהצעיר, החלוץ,
ביב מיט לאקאלן, אייגענע מיט  פירונגען
קולטורעלע טיכטיקע א מיט און ליאטעקן
שטאל און באוווסטזיניקע א  טעטיקייט

יוגנט. צע
אידעאליס אן געווען, יוגנט פרעכטיקע א
און לעבן מיט געברויזט האט וואס טישע,
געזאנג. און עקסטאז מיט לופט די אנגעפילט
רא אין קהילה יידישע די מער נישטא
און געווארן, פארניכטעט איז זי : זשישטש
פון דערגרייכונגען  איר מיט צוזאמען

דורות.
פון דערציילן ס'זאל ווער אפילו, נישטא,
שטאטלעגענדעס די געשיכטע, אלטער איר
גע איבערגעגעבן זענען וואס מעשיות, און
מער נישט האבן מיר דור. צו דור פון ווארן
די איבערגעבן פלעגן וועלכע זקנים, ליבע די
זייער פון זכרונות די דורות, קומענדיקע
פון געהערט האבן זיי וואס און קינדהייט
איש. מפי איש  זיידעס און טאטעס זייערע
די ביתעולם, דער אפילו איז פארניכטעט
דער מיט נאר, אונדז ס'בלייבט און ; מצבות
ארומ האנט, אין נשמהליכט און יארצייט
אמאל איז וואס דעם, פון זכר א זוכן גיין

נישטא. מער שוין און געווען
ר. א.

ראזשישטש אין
געוווינט. האבן משפחה זיין און זכריה ברודער מיין ווו ראזשישטש' קיין אוועק בין איך
זמירות אירע קאלק. פון חייטשוק משפחה דער פון געשטאמט האט ריווע שוועגערין מיין
שטאלץ און יומטובדיקייט חן, צוגעגעבן האבן סדר ביים פסח און טיש שבתדיקן ביים

הערצער. די אין
תרבותשולע. דער אין צייט קורצע א געלערנט און שטוב אין זיי ביי געווען בין איך
קאמוניסטן. יידישע און ציוניסטן צווישן קאמף גרויסער א געווען איז צייט יענער אין

טעאטער יידיש געשפילט פארטייען לינקע די פון אמאטארן האבן ראזשישטש אין
און ראזשישטש אין געפונען דעמאלט זיך האט בליאק יענקל מילכיקער". דער "טוביה
רחמיאלי), אבנר (היינט שקורניק פייוול ווען טעאטער. אין גיין באשלאסן האבן מיר
ווילן מיר אז געהערט האט ווארשע, אין געלערנט דעמאלט האט וועלכער קתין, בליאקס
טעאטער! אין גיין פארבאטן שטרענג אונדז ער האט אנטיציוניסטן, די "שטיצך
וואדנונגען די איבערגעשטיגן האט מילכיקער" דער "טוביה זעען צו ווילן דער אבער

געגאנגען. יא זענען מיר און
טוביהן אין זעענדיק איינדרוק, שטארקן א געמאכט אונדז אויף האט פארשטעלונג די
אויב אז באשטימט, זיך ביי מיר האבן גלייכצייטיק ! טאטעס נאכגיביקע גוטע, אונדזערע
ליידן אליין בעסער מיר זאלן טאכטער' טוביהס ביי ווי פאל אזא פאסירן אונדז ביי ס'וועט

עלטערן. אונדוערע צרות פיל אזוי פארשאפן נישט און
גרויס מיט און אהיים קאלק פון געקומען טאטע דער איז פארנאכט, איינמאל,
די פון מיידלעך, מיט יינגלעך גרופע א געטראפן האט ער אז דערציילט, ענטוזיאזם
זיי ערדארבעט. לערנען פעלד אין אתים זענען וועלכע קאלק, אין היימען רייכסטע
חלוצישער דער פון סאך א ארץישראל. קיין פארן צו זיך גרייטן און חלוצים זענען
אין איצט זיך געפונען און אידעאל דעם דאנק א אפגעראטעוועט טאקע זיך האבן יוגנט

לעבן. קולטורעל שיין א פירן און ארץישראל

ישראל און בראזיל
סאסיל שוועסטער עלטערע מיין מיט צוזאמען בראזיל, קיין געבראכט גורל דער האט מיד
און הערשל משה, ברודער 3 מיינע אזן קינדער 3 מיט בלאדאווסקי בערל מאן איר און

יענקל.
לעבךשטייגער דעט איבערבייטן דאס אבער געפעלט, גארנישט מיר האט מאטעריעל

שוועה זייער געווען מיר פאר איז
אונדזערע צו ישראל, קיין געקומען שפירא שלמה מאן מיין מיט איך בין אין1962
צופרידן זענען מיר ברורחייל. קיבוץ אין משפחות זייערע מיט לעבן וועלכע זין, דריי
פאלק דעם נוצן ברענגען אייניקלעך און קינדער טייערע אונדזערע אז גליקליך, און

לאנד. און


