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Our 2017 Summer Festival 
Three months of Lectures, Music Programs, and Movies  
co-sponsored and hosted by the Public Libraries of  
Chicago Northtown Branch, Evanston, Highland Park,  
Morton Grove, Northbrook, Skokie, and Wilmette

Another wildly successful Summer Festival of Yiddish Culture is in the books! Over 1500 
people attended 17 programs at seven different public libraries. First time attendees and 

veterans alike sang, watched, listened, and laughed as YIVO’s well-curated schedule of  
performers entertained with passion. 
 As usual, the Northbrook audiences were enthusiastic and abundant! Charles Troy 
delighted his audience with his popular multimedia telling of the unusual backstory behind 
“Funny Girl”. His unique presentations are extensively researched and do not disappoint.
 Of course, the nine free music programs drew the largest attendance. But cost does not 
speak to the high quality of these performances! Whether you saw Jazmer for the umpteenth 
time or Bibi Marcell for the first time, you were sure to leave with a smile on your face, a song 
in your heart, and a reminder of the impact Jews have made on our musical culture.
 Eli Maor gave a fascinating lecture called “If You Thought that Yiddish and Science 
Don’t Mix, Think Again!” As he showed us, there were popular works on science written in 
Yiddish and were specifically addressed to Jewish readers of Eastern Europe. Who knew?
 Our festival chair, Fran Dvorkin, chose two feature films with Yiddish content, worthy 
of our time and attention. The first, “Mirele Efros”, is often referred to as “the Jewish Queen 
Lear”, based on the masterpiece of influential Yiddish playwright Jacob Gordin. The second, 
“The Yiddish Cinema”, is a documentary that traces the history of the genre through  
interviews, archival photographs, and film clips.       
 Fran is already hard at work organizing the 2018 calendar. Please show your support 
for her work and that of the other Chicago YIVO volunteers. Donate today!

Jazmer Eli Maor
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Looking for a Yiddish buddy? 
Someone to converse  

with in Yiddish? 

Yivo often receives requests from those 
looking for a Yiddish conversational  
partner. We will help make a match! 

 
Email YIVO at

yivochicago@gmail.com

UPCOMING EVENT

Shane Baker Presents:

“VORTKUNST:  
The Art of the Yiddish Word”
A vortkontsert/recitation of Yiddish poetry and prose, with recitations 
in Yiddish with English supertitles, and with the background of each 
piece, its author and its significance in English.

 
December 3, 2017 
Time: 2:00 p.m. 
Jewish Reconstructionist  
Congregation
303 Dodge Ave, Evanston, IL

Free and open to the public
 
Shane Baker is the best-loved  
Episcopalian on the Yiddish stage 
today. With the Congress for Jewish 
Culture, he has performed, lectured, 
and given classes in Yiddish theater 
and literature the world over; and 
tours with his critically acclaimed 

one-man show, “The Big Bupkis! A Complete Gentile’s Guide to  
Yiddish Vaudeville”. With the New Yiddish Rep, he has played Yankl 
in “God of Vengeance”, and Vladimir in his own Yiddish translation 
of Samuel Beckett’s “Waiting for Godot” for the play’s Yiddish world 
premiere, two Off-Broadway runs, and tours to Enniskillen, Northern 
Ireland and Paris, France.
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סוקצעווערס „גרינער אַקוואַריום‟ — אויף
דעניש

Sutzkever's "Green Aquarium" - in Danish
ֿפון ישעיה מַאלָאוו

.Published October 11, 2017, issue of October 27, 2017

ד״ר יצחק (יאַן) שוואַרץ, ּפראָפֿעסאָר פֿון יידיש אין לונד־אוניווערסיטעט אין שוועדן, האָט לעצטנס אַרויסגעגעבן אַן איבערזעצונג
פֿון אַבֿרהם סוצקעווערס „גרינער אַקוואַריום‟ — ניט אויף ענגליש אָדער אַן אַנדער „גרויסער‟ שּפראַך, נאָר אויף דעניש.

האָבנדיק אַליין געלייענט „גרינער אַקוואַריום‟ סַײ אויף יידיש סַײ אויף דעניש האָט דער שרַײבער פֿון די שורות געפֿירט עטלעכע
שמועסן מיט ּפראָפֿעסאָר שוואַרץ וועגן דער איבערזעצונג.

פֿאַר וואָס אַזוינס דעניש? שוואַרץ, אַ דענישער ייד, האַלט אַז דאָס איבערזעצן פֿון איין קליינער שּפראַך צו אַ צווייטער קען זַײן מער
געראָטן ווי איבערזעצן צו איינער פֿון די „וועלטשּפראַכן‟. ער אַליין לערנט קורסן אין יידיש און אויף יידישע טעמעס; צווישן זיי —

יידישע שּפראַך פֿאַר אָנהייבער און מיטעלע סטודענטן; אַ קורס פֿון חורבן־ליטעראַטור, און נאָך איינעם וועגן שלום־עליכם (די
לעצטע צוויי אין איבערזעצונג).

ווער זַײנען די ּתלמידים? מער ווי אַ העלפֿט — ניט־יידן, וואָס דריקן אויס פֿאַרשיידענע דערקלערונגען פֿאַר וואָס זיי האָבן דווקא
באַשלאָסן זיך צו לערנען יידיש.

שוואַרצס ציל בַײם איבערזעצן יידישע ווערק אויף דעניש, ווי זַײן ציל בַײם לערנען אין אוניווערסיטעט בכלל, איז דווקא ניט
אויסצוברייטערן דעם ניט־יידנס פֿאַרשטאַנד פֿון יידן, נאָר צו ברענגען צו אַ ברייטערן עולם די בעסטע יידישע ליטעראַרישע ווערק.

דערפֿאַר האָט ער מיט אַ ּפאָר יאָר צוריק איבערגעזעצט אויף דעניש „טבֿיה דער מילכיקער‟.

איצטער צו דער איבערזעצונג גופֿא: דאָס בוך „גרינער אַקוואַריום‟ באַשטייט פֿון עטלעכע קאַּפיטלען. דער צווייטער הייסט אַליין
„גרינער אַקוואַריום‟, און פֿאַרנעמט פֿופֿצן קורצע באַשרַײבונגען, סַײ דורך ּפראָזע סַײ דורך ּפאָעזיע, וועגן סוצקעווערס

איבערלעבונגען במשך פֿון דער צווייטער וועלט־מלחמה. די דערציילונגען זַײנען סוררעאַליסטיש, עטלעכע אויף אַזוי ווַײט אַז מע
וואָלט גאָרנישט געווּוסט אַז זיי האָבן צו טאָן מיט דער טעמע, לכל הּפחות לויט דעם רעצענזענטס אייגענעם פֿאַרשטאַנד. זיי

הייסן, למשל, „די פֿרוי אין דער שטרויענער ּפאַנאַמע‟, „די לעצטע פֿון אַלע בלינדע‟, „האָניק פֿון אַ ווילדער בין‟. (איך וועל אַײך
אויסזאָגן אַ סוד: דער „גרינער אַקוואַריום‟ איז דער גיהנום). אָבער דער ערשטער קאַּפיטל באַשרַײבט בוכשטעבלעך סוצקעווערס

לעבן פֿון 1941 ביז 1944, און אַזוי גיט ער אַ קאָנטעקסט פֿאַרן צווייטן טייל.

שוואַרצס נאָכוואָרט שילדערט סוצקעווערס ּפערזענלעכע און שעפֿערישע געשיכטע, אינעם ראַם פֿון דער יידישער ליטעראַטור נאָכן
חורבן. דאָס איז אפֿשר דער סאַמע וויכטיקסטער קאַּפיטל פֿאַר די לייענערס וואָס ווייסן נישט וועגן דער יידישער ליטעראַטור, און

בפֿרט וועגן איר אָּפרוף צום חורבן.

שוואַרצס איבערזעצערישער טאַלאַנט איז אויסערגעוויינטלעך. ער האָט עס פֿריער באַוויזן אין „טבֿיה‟; איצט באַווַײזט ער עס אין
„גרינער אַקוואַריום‟. ער האָט אַ געוואַלדיקן חוש פֿאַר שּפראַך־נואַנסן. אַ משל: סוצקעווער שרַײבט, „און אַוודאי ניט דעם סוד…‟

דאָס בוכשטעבלעכע דעניש וואָרט פֿאַר „סוד‟ איז hemmelighed. שוואַרץ נוצט נישט אַזאַ אומגעלומּפערטן אויסדרוק: ער שרַײבט
gåde, וואָס באַטַײט „רעטעניש.‟ אויבערפֿלעכלעך זַײנען זיי נישט די זעלבע. אָבער אַז מע טוט אַ קוק אין דעם נַײעם
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ד״ר יצחק (יאַן) שוואַרץ, ּפראָפֿעסאָר פֿון יידיש אין לונד־אוניווערסיטעט אין שוועדן, האָט לעצטנס אַרויסגעגעבן אַן איבערזעצונג
פֿון אַבֿרהם סוצקעווערס „גרינער אַקוואַריום‟ — ניט אויף ענגליש אָדער אַן אַנדער „גרויסער‟ שּפראַך, נאָר אויף דעניש.

האָבנדיק אַליין געלייענט „גרינער אַקוואַריום‟ סַײ אויף יידיש סַײ אויף דעניש האָט דער שרַײבער פֿון די שורות געפֿירט עטלעכע
שמועסן מיט ּפראָפֿעסאָר שוואַרץ וועגן דער איבערזעצונג.

פֿאַר וואָס אַזוינס דעניש? שוואַרץ, אַ דענישער ייד, האַלט אַז דאָס איבערזעצן פֿון איין קליינער שּפראַך צו אַ צווייטער קען זַײן מער
געראָטן ווי איבערזעצן צו איינער פֿון די „וועלטשּפראַכן‟. ער אַליין לערנט קורסן אין יידיש און אויף יידישע טעמעס; צווישן זיי —

יידישע שּפראַך פֿאַר אָנהייבער און מיטעלע סטודענטן; אַ קורס פֿון חורבן־ליטעראַטור, און נאָך איינעם וועגן שלום־עליכם (די
לעצטע צוויי אין איבערזעצונג).

ווער זַײנען די ּתלמידים? מער ווי אַ העלפֿט — ניט־יידן, וואָס דריקן אויס פֿאַרשיידענע דערקלערונגען פֿאַר וואָס זיי האָבן דווקא
באַשלאָסן זיך צו לערנען יידיש.

שוואַרצס ציל בַײם איבערזעצן יידישע ווערק אויף דעניש, ווי זַײן ציל בַײם לערנען אין אוניווערסיטעט בכלל, איז דווקא ניט
אויסצוברייטערן דעם ניט־יידנס פֿאַרשטאַנד פֿון יידן, נאָר צו ברענגען צו אַ ברייטערן עולם די בעסטע יידישע ליטעראַרישע ווערק.

דערפֿאַר האָט ער מיט אַ ּפאָר יאָר צוריק איבערגעזעצט אויף דעניש „טבֿיה דער מילכיקער‟.

איצטער צו דער איבערזעצונג גופֿא: דאָס בוך „גרינער אַקוואַריום‟ באַשטייט פֿון עטלעכע קאַּפיטלען. דער צווייטער הייסט אַליין
„גרינער אַקוואַריום‟, און פֿאַרנעמט פֿופֿצן קורצע באַשרַײבונגען, סַײ דורך ּפראָזע סַײ דורך ּפאָעזיע, וועגן סוצקעווערס

איבערלעבונגען במשך פֿון דער צווייטער וועלט־מלחמה. די דערציילונגען זַײנען סוררעאַליסטיש, עטלעכע אויף אַזוי ווַײט אַז מע
וואָלט גאָרנישט געווּוסט אַז זיי האָבן צו טאָן מיט דער טעמע, לכל הּפחות לויט דעם רעצענזענטס אייגענעם פֿאַרשטאַנד. זיי

הייסן, למשל, „די פֿרוי אין דער שטרויענער ּפאַנאַמע‟, „די לעצטע פֿון אַלע בלינדע‟, „האָניק פֿון אַ ווילדער בין‟. (איך וועל אַײך
אויסזאָגן אַ סוד: דער „גרינער אַקוואַריום‟ איז דער גיהנום). אָבער דער ערשטער קאַּפיטל באַשרַײבט בוכשטעבלעך סוצקעווערס

לעבן פֿון 1941 ביז 1944, און אַזוי גיט ער אַ קאָנטעקסט פֿאַרן צווייטן טייל.

שוואַרצס נאָכוואָרט שילדערט סוצקעווערס ּפערזענלעכע און שעפֿערישע געשיכטע, אינעם ראַם פֿון דער יידישער ליטעראַטור נאָכן
חורבן. דאָס איז אפֿשר דער סאַמע וויכטיקסטער קאַּפיטל פֿאַר די לייענערס וואָס ווייסן נישט וועגן דער יידישער ליטעראַטור, און

בפֿרט וועגן איר אָּפרוף צום חורבן.

שוואַרצס איבערזעצערישער טאַלאַנט איז אויסערגעוויינטלעך. ער האָט עס פֿריער באַוויזן אין „טבֿיה‟; איצט באַווַײזט ער עס אין
„גרינער אַקוואַריום‟. ער האָט אַ געוואַלדיקן חוש פֿאַר שּפראַך־נואַנסן. אַ משל: סוצקעווער שרַײבט, „און אַוודאי ניט דעם סוד…‟

דאָס בוכשטעבלעכע דעניש וואָרט פֿאַר „סוד‟ איז hemmelighed. שוואַרץ נוצט נישט אַזאַ אומגעלומּפערטן אויסדרוק: ער שרַײבט
gåde, וואָס באַטַײט „רעטעניש.‟ אויבערפֿלעכלעך זַײנען זיי נישט די זעלבע. אָבער אַז מע טוט אַ קוק אין דעם נַײעם

Avrum Sutzkever’s “Green Aquarium” – in Danish

A Danish translation of the Avrum Sutzkever book by Chicago YIVO board member  
Professor Jan Schwartz is reviewed in the Forverts by Chicago YIVO honorary chair

Professor Jeffry V. Mallow. An excerpt of the review follows.



The full review can be found online at:
http://yiddish.forward.com/articles/206381/sutzkevers-green-aquarium-in-danish/
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ֿפון ישעיה מַאלָאוו
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ד״ר יצחק (יאַן) שוואַרץ, ּפראָפֿעסאָר פֿון יידיש אין לונד־אוניווערסיטעט אין שוועדן, האָט לעצטנס אַרויסגעגעבן אַן איבערזעצונג
פֿון אַבֿרהם סוצקעווערס „גרינער אַקוואַריום‟ — ניט אויף ענגליש אָדער אַן אַנדער „גרויסער‟ שּפראַך, נאָר אויף דעניש.

האָבנדיק אַליין געלייענט „גרינער אַקוואַריום‟ סַײ אויף יידיש סַײ אויף דעניש האָט דער שרַײבער פֿון די שורות געפֿירט עטלעכע
שמועסן מיט ּפראָפֿעסאָר שוואַרץ וועגן דער איבערזעצונג.

פֿאַר וואָס אַזוינס דעניש? שוואַרץ, אַ דענישער ייד, האַלט אַז דאָס איבערזעצן פֿון איין קליינער שּפראַך צו אַ צווייטער קען זַײן מער
געראָטן ווי איבערזעצן צו איינער פֿון די „וועלטשּפראַכן‟. ער אַליין לערנט קורסן אין יידיש און אויף יידישע טעמעס; צווישן זיי —

יידישע שּפראַך פֿאַר אָנהייבער און מיטעלע סטודענטן; אַ קורס פֿון חורבן־ליטעראַטור, און נאָך איינעם וועגן שלום־עליכם (די
לעצטע צוויי אין איבערזעצונג).

ווער זַײנען די ּתלמידים? מער ווי אַ העלפֿט — ניט־יידן, וואָס דריקן אויס פֿאַרשיידענע דערקלערונגען פֿאַר וואָס זיי האָבן דווקא
באַשלאָסן זיך צו לערנען יידיש.

שוואַרצס ציל בַײם איבערזעצן יידישע ווערק אויף דעניש, ווי זַײן ציל בַײם לערנען אין אוניווערסיטעט בכלל, איז דווקא ניט
אויסצוברייטערן דעם ניט־יידנס פֿאַרשטאַנד פֿון יידן, נאָר צו ברענגען צו אַ ברייטערן עולם די בעסטע יידישע ליטעראַרישע ווערק.

דערפֿאַר האָט ער מיט אַ ּפאָר יאָר צוריק איבערגעזעצט אויף דעניש „טבֿיה דער מילכיקער‟.

איצטער צו דער איבערזעצונג גופֿא: דאָס בוך „גרינער אַקוואַריום‟ באַשטייט פֿון עטלעכע קאַּפיטלען. דער צווייטער הייסט אַליין
„גרינער אַקוואַריום‟, און פֿאַרנעמט פֿופֿצן קורצע באַשרַײבונגען, סַײ דורך ּפראָזע סַײ דורך ּפאָעזיע, וועגן סוצקעווערס

איבערלעבונגען במשך פֿון דער צווייטער וועלט־מלחמה. די דערציילונגען זַײנען סוררעאַליסטיש, עטלעכע אויף אַזוי ווַײט אַז מע
וואָלט גאָרנישט געווּוסט אַז זיי האָבן צו טאָן מיט דער טעמע, לכל הּפחות לויט דעם רעצענזענטס אייגענעם פֿאַרשטאַנד. זיי

הייסן, למשל, „די פֿרוי אין דער שטרויענער ּפאַנאַמע‟, „די לעצטע פֿון אַלע בלינדע‟, „האָניק פֿון אַ ווילדער בין‟. (איך וועל אַײך
אויסזאָגן אַ סוד: דער „גרינער אַקוואַריום‟ איז דער גיהנום). אָבער דער ערשטער קאַּפיטל באַשרַײבט בוכשטעבלעך סוצקעווערס

לעבן פֿון 1941 ביז 1944, און אַזוי גיט ער אַ קאָנטעקסט פֿאַרן צווייטן טייל.

שוואַרצס נאָכוואָרט שילדערט סוצקעווערס ּפערזענלעכע און שעפֿערישע געשיכטע, אינעם ראַם פֿון דער יידישער ליטעראַטור נאָכן
חורבן. דאָס איז אפֿשר דער סאַמע וויכטיקסטער קאַּפיטל פֿאַר די לייענערס וואָס ווייסן נישט וועגן דער יידישער ליטעראַטור, און

בפֿרט וועגן איר אָּפרוף צום חורבן.

שוואַרצס איבערזעצערישער טאַלאַנט איז אויסערגעוויינטלעך. ער האָט עס פֿריער באַוויזן אין „טבֿיה‟; איצט באַווַײזט ער עס אין
„גרינער אַקוואַריום‟. ער האָט אַ געוואַלדיקן חוש פֿאַר שּפראַך־נואַנסן. אַ משל: סוצקעווער שרַײבט, „און אַוודאי ניט דעם סוד…‟

דאָס בוכשטעבלעכע דעניש וואָרט פֿאַר „סוד‟ איז hemmelighed. שוואַרץ נוצט נישט אַזאַ אומגעלומּפערטן אויסדרוק: ער שרַײבט
gåde, וואָס באַטַײט „רעטעניש.‟ אויבערפֿלעכלעך זַײנען זיי נישט די זעלבע. אָבער אַז מע טוט אַ קוק אין דעם נַײעם
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ד״ר יצחק (יאַן) שוואַרץ, ּפראָפֿעסאָר פֿון יידיש אין לונד־אוניווערסיטעט אין שוועדן, האָט לעצטנס אַרויסגעגעבן אַן איבערזעצונג
פֿון אַבֿרהם סוצקעווערס „גרינער אַקוואַריום‟ — ניט אויף ענגליש אָדער אַן אַנדער „גרויסער‟ שּפראַך, נאָר אויף דעניש.

האָבנדיק אַליין געלייענט „גרינער אַקוואַריום‟ סַײ אויף יידיש סַײ אויף דעניש האָט דער שרַײבער פֿון די שורות געפֿירט עטלעכע
שמועסן מיט ּפראָפֿעסאָר שוואַרץ וועגן דער איבערזעצונג.

פֿאַר וואָס אַזוינס דעניש? שוואַרץ, אַ דענישער ייד, האַלט אַז דאָס איבערזעצן פֿון איין קליינער שּפראַך צו אַ צווייטער קען זַײן מער
געראָטן ווי איבערזעצן צו איינער פֿון די „וועלטשּפראַכן‟. ער אַליין לערנט קורסן אין יידיש און אויף יידישע טעמעס; צווישן זיי —

יידישע שּפראַך פֿאַר אָנהייבער און מיטעלע סטודענטן; אַ קורס פֿון חורבן־ליטעראַטור, און נאָך איינעם וועגן שלום־עליכם (די
לעצטע צוויי אין איבערזעצונג).

ווער זַײנען די ּתלמידים? מער ווי אַ העלפֿט — ניט־יידן, וואָס דריקן אויס פֿאַרשיידענע דערקלערונגען פֿאַר וואָס זיי האָבן דווקא
באַשלאָסן זיך צו לערנען יידיש.

שוואַרצס ציל בַײם איבערזעצן יידישע ווערק אויף דעניש, ווי זַײן ציל בַײם לערנען אין אוניווערסיטעט בכלל, איז דווקא ניט
אויסצוברייטערן דעם ניט־יידנס פֿאַרשטאַנד פֿון יידן, נאָר צו ברענגען צו אַ ברייטערן עולם די בעסטע יידישע ליטעראַרישע ווערק.

דערפֿאַר האָט ער מיט אַ ּפאָר יאָר צוריק איבערגעזעצט אויף דעניש „טבֿיה דער מילכיקער‟.

איצטער צו דער איבערזעצונג גופֿא: דאָס בוך „גרינער אַקוואַריום‟ באַשטייט פֿון עטלעכע קאַּפיטלען. דער צווייטער הייסט אַליין
„גרינער אַקוואַריום‟, און פֿאַרנעמט פֿופֿצן קורצע באַשרַײבונגען, סַײ דורך ּפראָזע סַײ דורך ּפאָעזיע, וועגן סוצקעווערס

איבערלעבונגען במשך פֿון דער צווייטער וועלט־מלחמה. די דערציילונגען זַײנען סוררעאַליסטיש, עטלעכע אויף אַזוי ווַײט אַז מע
וואָלט גאָרנישט געווּוסט אַז זיי האָבן צו טאָן מיט דער טעמע, לכל הּפחות לויט דעם רעצענזענטס אייגענעם פֿאַרשטאַנד. זיי

הייסן, למשל, „די פֿרוי אין דער שטרויענער ּפאַנאַמע‟, „די לעצטע פֿון אַלע בלינדע‟, „האָניק פֿון אַ ווילדער בין‟. (איך וועל אַײך
אויסזאָגן אַ סוד: דער „גרינער אַקוואַריום‟ איז דער גיהנום). אָבער דער ערשטער קאַּפיטל באַשרַײבט בוכשטעבלעך סוצקעווערס

לעבן פֿון 1941 ביז 1944, און אַזוי גיט ער אַ קאָנטעקסט פֿאַרן צווייטן טייל.

שוואַרצס נאָכוואָרט שילדערט סוצקעווערס ּפערזענלעכע און שעפֿערישע געשיכטע, אינעם ראַם פֿון דער יידישער ליטעראַטור נאָכן
חורבן. דאָס איז אפֿשר דער סאַמע וויכטיקסטער קאַּפיטל פֿאַר די לייענערס וואָס ווייסן נישט וועגן דער יידישער ליטעראַטור, און

בפֿרט וועגן איר אָּפרוף צום חורבן.

שוואַרצס איבערזעצערישער טאַלאַנט איז אויסערגעוויינטלעך. ער האָט עס פֿריער באַוויזן אין „טבֿיה‟; איצט באַווַײזט ער עס אין
„גרינער אַקוואַריום‟. ער האָט אַ געוואַלדיקן חוש פֿאַר שּפראַך־נואַנסן. אַ משל: סוצקעווער שרַײבט, „און אַוודאי ניט דעם סוד…‟

דאָס בוכשטעבלעכע דעניש וואָרט פֿאַר „סוד‟ איז hemmelighed. שוואַרץ נוצט נישט אַזאַ אומגעלומּפערטן אויסדרוק: ער שרַײבט
gåde, וואָס באַטַײט „רעטעניש.‟ אויבערפֿלעכלעך זַײנען זיי נישט די זעלבע. אָבער אַז מע טוט אַ קוק אין דעם נַײעם

Avrum Sutzkever’s “Green Aquarium” – in Danish

A Danish translation of the Avrum Sutzkever book by Chicago YIVO board member  
Professor Jan Schwartz is reviewed in the Forverts by Chicago YIVO honorary chair

Professor Jeffry V. Mallow. An excerpt of the review follows.
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The time I spent at Uriel Weinreich  
Yiddish Summer Program was an  

introduction to a language, and the culture 
fortified around that language, to which I had 
never been previously exposed. Studying, I  
saw a very finite community dedicated to the 
conservation of Yiddish. The strength of their  
dedication to the Yiddish language inspired  
my peers as well as myself. By the end, I knew 
the importance of continuing a culture as I  
had not before. I had a scholastic  
understanding of this before arriving, but now 
I see the proliferation of culture not as a goal 
but as a responsibility.
 History is made relevant by current  
culture and current culture is made cohesive  
by history. Our diets, holidays, and more are  
determined by our current culture. Our  
identities and actions are products of  
enculturation. We are made into ourselves by 
the people around us, by the village that  
raises us. The reasons for the particulars of  

A Summer of Yiddish Exploration
Zofia Klonowski
YIVO Summer Program 2017 Attendee
Depaul University, BA Philosophy and Religious Studies

Aplications for the  
2018 Uriel Weinreich Summer Program  

will be available in early 2018. 

For more information:
SUMMERPROGRAM.YIVO.ORG

For additional questions contact:
Ben Kaplan, Education Administrator (212) 294-6153

Zofia Klonowski

that enculturation are determined by the  
history of our people. We owe it to ourselves  
to learn that culture in order to know ourselves.
 Language is culture. The difference 
between British English and American English 
is the culture of Great Britain and The United 
States respectively. To speak like an American 
is to think like an American. Learning Yiddish 
allows us to think like a Yiddish Jew.
 The people that I was learning beside 
were fulfilling a responsibility to themselves 
by learning the Yiddish language in order to 
become their Yiddish identity. The diversity 
among them shows the vast relevance of the 
Yiddish identity. It is these students and their 
variety that will become a Yiddish identity while 
the Yiddish identity becomes reflective of them. 
Multiplicity of students of Yiddish show the 
potential for the Yiddish language to embrace 
the identities of a new generation — to change 
the Yiddish identity to fit a new era while the 
learning of Yiddish connects us to the past.



My Experience Attending  
an Intergenerational Shabbes Tish as told by Dave Fried

News from Chicago YIVO / Fall–Winter 2017

There’s cholent — the word that’s 
spelled out in a cookbook as             . 

But what ends up in front of you at a 
shabbes tish, served in a paper bowl — is 
chulent. What changes a clear kometz-
alef “oh” into a soft, nearly melted “uh” 
sound, is the    cooked down, relaxing into 
the surrounding consonants. The  
transformation lends itself not to the 
cooking process, but to the shabbesdik 
environment in which it is served. Maybe 
one cooks cholent but what we all want is 
chulent. Nearly a one syllable word. The 
“uh” sound in the word contains all the 
warmth, comfort, and pleasure in shabbes.
 For what I hope will become a  
recurring trend in our community, I  
recently attended an intergenerational 
shabbes tish. This was the most literal  
expression of “l’dor v’dor” I have ever  
taken part in. To hear native speakers  
conversing with the bright, enthusiastic 
yungelayt delighted my ears. There is a  
palpable hunger throughout this current 
generation for Yiddishkayt. Some have 
gone so far as to use the term “spiritually 
starving”. They want relevant ways to not 
only “be” Jewish, but ways to “do”  
Jewish. Ways that are not rooted in  
statehood. Oftentimes these are Jewish 
youth who are dissatisfied with and/or  
disconnected from the modern State of  
Israel. They are Jewish anarchists,  
socialists, and would-be-Bundists — who 
have yet to learn the phrase mir zaynen do. 
 While mixing and speaking with my 
fellow tishers, I answered at least two times 
the same basic kashe. Why are you  
studying/speaking Yiddish? A common 
answer is usually something along the lines 
of “well, nostalgia”. We all miss our  
parents, our grandparents, the sound of 
their voice. The Yiddish language is a  

On August 25, 2017, YIVO Board Members Karen Underhill and  
Richard Meller hosted a beautiful Shabbes Tish for young Chicagoans  

interested in Yiddishkayt.

container, a vessel, to transport the entirety of our  
peoplehood. Only through the deliberate and intentional 
teaching of the Yiddish language can we transmit the  
entirety of our past into the generation that will become  
the Yiddish speaking future. 
 I dream of an epoch where Yiddish is the default 
language of North American Ashkenazi Jewry. Across all 
communities, denominations, and affiliations. I proudly 
told someone “I speak Yiddish because I’m Jewish.” They 
asked ,“so why not just speak Ivrit?” Without flinching, I 
replied, “Because I’m not Israeli.” I wait for the day where 
the common question is “So what are you going to do with 
{your} Yiddish?” rather than the curious “why?”
 I don’t want to put the Yiddish language on some 
kind of radical spectrum. To preserve and protect our  
cultural heritage through our national language is in my 
opinion a fairly conservative thing to do. I want Jews to 
have it in their heads that Yiddish is not a “foreign”  
language. It already belongs to them, paid for in full with 
smoke and ash. It’s their inheritance, their entitlement, 
their real birthright.  
 
       Got zol ophitn undz!



Did you know... 
The Workmen’s Circle is back in Chicago!
The Chicago Workmen’s Circle School and Community was founded in 2015 and is going strong  
in its third year! This vibrant community of children, families, community members and talented  
educators welcomes everyone interested in Jewish cultural learning, joyous holiday celebrations,  
and social justice activism.

If you share their vision to build a shenere un besere velt far ale (a better and more beautiful world for all), 
there’s a place for you in the Workmen’s Circle! 

To learn more about the Chicago School and Community,  
visit www.circle.org/chicago and  
www.facebook.com/chicagoworkmenscircleschool 
An intergenerational Passover seder is being planned for 2018!

The Chicago Workmen’s Circle School and Community is looking for donors to help build our  
community in Chicago. Please contact Jill Morowitz at jill@morowitz.com if you are interested in  
making a donation or for sponsorship opportunities.

Interested in Yiddish Classes? Please fill out this survey.
We are currently trying to see if there is enough interest and an available instructor for  
Yiddish classes. It would be helpful if you could respond to the questions below.  
Collecting this information will help us determine next steps.

News from Chicago YIVO / Fall–Winter 2017

Level of Yiddish
 
Preference for day/evening classes
 
Location preference

Interest in Conversation

Interest in Reading

Can we share your email with 
other persons interested in  
Yiddish classes?

Email address:

Clip and return this survey to: 
YIVO Institute for Jewish Research
141 West Jackson Blvd, Suite 1910A
Chicago IL 60604-3116

"
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What is “YIVO”?
YIVO Institute for Jewish Research
The acronym “YIVO” stands for yidisher visnshaftlekher institut (Jewish/Yidddish  
Scientific Institute). Founded in 1925 in Vilna, Poland (now Vilnius, Lithuania) and based 
in New York City since 1940, YIVO is dedicated to fostering knowledge of the ongoing 
story of Jewish life, with a focus on the history and culture of East European Jewry—the 
ancestry of a significant proportion of Jews in the world today. 
 Scholars continue to uncover new layers of the story in YIVO’s archives and library, 
one of the world’s most important resources on Jewish life and history in Europe; Yiddish 
language, literature, and folklore; the Holocaust; and the American Jewish immigrant  
experience. YIVO makes available treasures from its collections through public programs, 
courses, exhibitions, award-winning publications, and websites. Visit www.yivo.org

The Chicago YIVO Society is the most active local affiliate of the YIVO Institute. 
The mission of Chicago YIVO is to entertain and educate the local com-munity through 
subsidized lectures, music programs, and film screenings that reflect the rich heritage 
and diversity of Jewish culture, and to ensure the future of the Yiddish language through 
education and outreach. Visit www.ChicagoYivo.org
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