הירשע דוד כ″ץ )ווילנע(
דער הײַנטיקער תכלית פון טשערנאָוויץ
)באַטראַכטונגען צום 110טן יובל(
רעפעראַט געלייענט אויף דער דערעפענונגס סעסיע פון דער אינטערנאַציאָנאַלער טשערנאָוויצער
קאָנפערענץ צום 110טן יובל פון דער קאָנפערענץ אין 1908
)מאָנטיק ,פינף און צוואַנציק טעג אין אב תשע″ח \ דעם 6טן אויגוסט (2018

טויזנט איין נאַ כט ,ס′גלייבט זיך קאַ ם! דאָ ס איז טאַ קע דער זעלביקער טשערנאָ וויץ ,ניט קיין אַ נדערער?
אַ סימן האָ בן מיר ,אַ ז מען לעבט נאָ ר ,איז מען עלול צו אַ לצדינג נאָ ך צו דערלעבן.
וויל איך אָ נהייבן מיטן באַ גריסן אײַך אַ לעמען; און זאָ גן ,קודם כל ,אַ דאַ נק און אַ יישר כח די אַ לע
וואָ ס האָ בן מעגלעך געמאַ כט ,מיר זאָ לן זיך דאָ הײַנט טרעפן אין פריידן און מיט גוט חברשאַ פט;
אַ לעמערשטנס – מײַן לאַ נגיאָ ריקן חבר און לערער ,פּראָ פעסאָ ר וואָ לף מאָ סקאָ וויטש ,וואָ ס אַ דאַ נק אים
בלײַבט לעבהאַ פטיק ,רעאַ ל און הײַנטיק דער עצם אָ נדענק פון טשערנאָ וויץ ,טאָ זאָ ל עס אים און אײַך
אַ לעמען ,אונדז אַ לעמען ,אַ סגולה אויף אריכת ימים זײַן ,מען זאָ ל זיך טרעפן טאַ קע דאָ אין טשערנאָ וויץ
הבירה אויך אין צען יאָ ר אַ רומעט.
אגב ,מיט וואָ לף מאָ סקאָ וויטשן האָ ב איך זיך באַ קענט מיט נײַן און דרײַסיק יאָ ר צוריק ,אויף אַ ן
אָ קספאָ רדער קאָ נפערענץ אין  ,1979וואו ער האָ ט געלייענט דעם גלענצנדיקן רעפעראַ ט„ :די טיפּאָ לאָ גיע
פון די לעקסיש סעמאַ נטישע סיסטעמען פון יידישע לשונות :אַ קאָ נטראַ סטיווער אַ נאַ ליז פון יידישע און
קאַ ראַ אימישע וואָ קאַ בולאַ רן” .בײַ הײַנטיקן טאָ ג וויל איך אויסדריקן אָ נערקענונג אונדזער טײַערן וואָ לף,
ניט נאָ ר פאַ ר זײַן אייגענער אויסערגעוויינלעכער אַ רבעט אויפן געביט פון יידישער לעקסיקאָ גראַ פיע,
נאָ ר אויכעט פאַ ר זײַן געבענטשטער אַ רבעט בײַם אַ רײַנטראָ גן אַ נײַעם ,קאָ לעגיאַ לן ,אויפבויערישן טאָ ן
אויפן אַ קאַ דעמישן געביט פון יידיש ,אַ טאָ ן פון ממשותדיקע מעשים ,אין אַ ראַ ם פון מענטשלעכן דרך
ארץ ,אַ ן אַ טמאָ ספער פון דערמוטיקונג און צוטרוי ,אַ וואו מען פרייט זיך מיט יענעמס דערפאָ לג ,מען
באַ דויערט יענעמס עגמת נפש ,און בעת מעשה בויט מען אויף להבא די יידישע פילאָ לאָ גיע.
צו אָ טאָ דעם ציל ,קען דאָ ך קיין שענער וואָ רט ווי „טשערנאָ וויץ” ניט זײַן .אַ לעמערשטנס איז
„טשערנאָ וויץ” אַ פאַ ל אין דער געשיכטע פון געדאַ נקען ,אַ וואו דער טרוים איז אויסגעוואַ קסן מיט גרויס
ממשותדיקײַט ,אויף גאָ רניט פאָ ראויסגעזעענע אופנים ,אַ יש געוואָ רן ,און במילא פאַ רבליבן דערווײַלע
אַ לץ סימבאָ לישער „אַ קט פון פּראָ קלאַ מאַ ציע” אין דער געשיכטע פון באַ מיאונגען לטובת יידיש.
איז :וואָ ס איז דען טײַטש „טשערנאָ וויץ”?
דער לכתחילהדיקער באַ גריף „טשערנאָ וויץ” ,אין די יאָ רן נאָ ך דער קאָ נפערענץ פון  ,1908האַ רט ביז
דער ערשטער וועלט מלחמה און שפּעטער ,איז דאַ מאָ לסט ניט געווען קיין באַ גריף וואָ ס „יידישיסטן גופא”
האָ בן געוואָ לט דערוועגן ריידן .איז לאָ מיר אָ ן שהיות צוקומען צו דער עצם קאַ נטראָ ווערסאַ לקײַט ,צו דער
אייביקער „נטיה למחלוקת” וואָ ס ליגט ניט אַ זוי טיף פאַ רבאָ רגן ,אינעם עצם וואָ רט „טשערנאָ וויץ”.
אַ ז מען קומט צו פאָ רן דאָ אין אוקראַ ינע ,איז דאָ ך אַ חוק ולא יעבור ,אַ ז אָ נהייבן הייבט מען אָ נעט ניט אַ נדערש
נאָ ר מיט – שלום עליכמען .אין זײַן „כתרילעווקער פּראָ גרעס” ,געשריבן  ,1915 ‒ 1914דאָ ס הייסט ,כמה
וכמה יאָ רן נאָ ך דער טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ ,דערציילט שלום עליכם וועגן די „יידישיסטן” און די
„העברעאיסטן” אין כתרילעווקע .ביי אַ שטעטלשער צונויפקומעניש ,האָ ט גענומען ריידן אַ ייד:
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„חברים און חברטעס!”
איז וואָ ס? דערציילט שלום עליכם אַ ז
„מער אָ בער ווי די צוויי דרײַ ווערטער האָ ט ער נישט געקאָ נט אַ רויסרעדן ,מע האָ ט אים נישט געלאָ זט.
ווער? די ,וועלכע זענען קעגן יידיש .זיי האָ בן פײַנט יידיש ,וואָ רים יידיש איז ′זשאַ רגאָ ן ′און זשאַ רגאָ ן
איז – פע .זענען זיי אַ רויס דעריבער מיט אַ פּראָ טעסט :איווריט! העברעאיש!”

נו ,דערנאָ כדעם ,אין שלום עליכמס שילדערונג ,נעמט ריידן איינער אַ העברעאיסט ,באַ גריסנדיק ,געוויינלעך,
מיט„ :ראָ באָ טאַ י” )′רבותי ,(′און די יידישיסטן פון כתרילעווקע זײַנען אויך ,ווי מען זאָ גט ,אַ טאַ טנס אַ קינד.
נעמען זיי שרײַען בקולי קולות:
„′מיכנאַ טאַ אים! לאָ קשנקוילעטש – ′יידיש ,יידיש ,יידיש!”

גיבן מיר ווײַטער דאָ ס וואָ רט שלום עליכמען:
„האָ ט גאָ ט אַ רײַנגעגעבן איינעם פון די העברעאיסטן ,ער זאָ ל צווישן די אַ לע אַ נדערע קולות געבן אַ
וואָ רף אַ רויס אַ באָ מבע ,אויסשרײַען אויף אַ קול:
„′ט ש ע ר נ אָ וו י ץ ... ′דאַ כט זיך :וואָ ס ,אייגנטלעך ,שטעקט אַ זעלכעס אינעם וואָ רט ′טשערנאָ וויץ?′
טשערנאָ וויץ איז נישט מער ווי אַ שטעטל אין דער בוקאָ ווינע ,אין עסטרײַך ,וואָ ס צוויי מלוכות שלאָ גן
זיך איצטער איבער דעם ,און טרײַבן אַ רויס איינס דאָ ס אַ נדערע – ,הײַנט געהערט עס צו איינעם,
מאָ רגן צו אַ ן אַ נדערן .איז אָ בער פאַ ר די כתרילעווקער יידישיסטן ,אַ ז מע דערמאָ נט זיי דעם נאָ מען
′טשערנאָ וויץ ,′טויזנט מאָ ל ,צען טויזנט מאָ ל ערגער ,ווי אין טאַ טן אַ רײַן געשאָ לטן! איר קאָ נט זיי
אויסוואַ רפן די שענדלעכסטע עבירה ,איר קאָ נט זיי זאָ גן וואָ ס אין דער קאָ רט ,אַ בי ניט ′טשערנאָ וויץ.′
אָ ט אַ זאַ טבע בײַ די כתרילעווקער יידישיסטן[...] .
אכלל ,דערהערט דאָ ס וואָ רט ′טשערנאָ וויץ ,′האָ ט איינער פון די יידישיסטן ,דווקא אַ שוואַ כער ,אַ
הוסטנדיקער ,נאָ ר אַ היציקער פּאַ רשוין ,ניט לאַ נג געטראַ כט ,אַ ראָ פּגעצויגן פונעם לינקן פוס אַ
שטיוולעט און אַ וואָ רף געגעבן פון זיך איינעם פון די העברעאיסטן גלײַך אין פּנים אַ רײַן און געטראָ פן
סאַ מע דאָ רט ,וואו עס הייבט זיך אָ ן די נאָ ז ,ביי דער אונטערשטער זײַט פונעם לינקן אויג”.

עד כאן שלום עליכם ,ביי וועמען מיר ווערן געוואָ ר אַ ז יענע יאָ רן ,אַ ן ערך אַ כט ניין יאָ ר נאָ ך דער קאָ נפערענץ,
האָ בן זיך יידישיסטן גאָ ר געשעמט מיט טשערנאָ רוויץ; געבייזערט ,מיט אַ ווילדן כעס ,דאַ מאָ לסט ,אַ ז מען
וואַ רפט זיי אויפעט די שאַ נדע פון טשערנאָ וויץ .אַ נדערש געזאָ גט געוואָ רן :האָ ט מען ,פאַ ר קיינעם ניט
געדאַ כט ,געוואָ לט אַ יידישיסט אַ רײַנפירן אין אַ ווילדן כעס ,האָ ט מען אים מערניט געדאַ רפט אויפוואַ רפן
דאָ ס וואָ רט – „טשערנאָ וויץ”.
איז מאי קא משמע לן ,פאַ רוואָ ס עפּעס אַ שאַ נדע? ווייל דער הויפּטשטראָ ם אין דער יידישער פּרעסע ,אַ ר
ײַנגערעכנט די מערסטע צײַטונגען אויף יידיש גופא ,האָ בן פון דער טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ געמאַ כט
אַ ש און בלאָ טע .מען האָ ט געשילדערט די קאָ נפערענץ אַ לץ געזעמל פון משוגעים ממש ,אַ זעלכע וואָ ס:
האָ בן פײַנט העברעאיש; וואָ ס האָ בן פײַנט די תורה און די יידישע רעליגיע; וואָ ס האָ בן פײַנט ארץ ישראל
און אַ לע נוסחאות פונעם ציוניזם; ראַ דיקאַ לן וואָ ס זוכן וויסטע ,בלוטיקע איבערקערענישן אין די לענדער
וואו יידן לעבן ,מאַ כנדיק אַ געטשקע ,אַ פּסל ,אַ ן אָ פּגאָ ט פונעם שמערעוואָ דניקס „זשאַ רגאָ ן” .טאָ מער
פּאַ ראַ פראַ זירן אַ ביסל טיפער פּסיכאָ לאָ גיש :אַ באַ נדע אידעאָ לאָ גן וואָ ס מאַ כן גאָ רנישט פון דער גאַ נצער
יידישער געשיכטע און כמעט אַ לע יידישע געלערנטע און שיטות ,אָ נטשעפּענענדיק זיך אָ ן די מסוכנדיקע
ראַ דיקאַ לע באַ וועגונגען בײַ די אומות העולם וואָ ס שטרעבן צו אומאָ רדענונג ,כאַ אָ ס און רעוואָ לוציע ,טאַ קע
אין נאָ מען פונעם המון עם הארצים וואָ ס אויף גאָ טס ערד קוגל.
ערשט נאָ ך דער ערשטער וועלט מלחמה ,האָ ט מען זיך אָ נגעכאַ פּט אָ ן טשערנאָ וויץ ווי אין אַ גײַסטרײַ
כן סימבאָ ל פון דער הויך קולטורישער באַ וועגונג לטובת יידיש .אַ ז ס′זיינען אויפגעקומען די נײַע פרײַ
ע מלוכות אין מזרח אייראָ פּע ,אַ מוואָ גיקסטן די פּוילישע רעפּובליק ,און דער יידישיזם איז ,שיער ניט
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דער הײַנטיקער תכלית פון טשערנאָ וויץ )באַ טראַ כטונגען צום 110טן יובל(

מיטאַ מאָ ל ,קען מען זאָ גן ,געוואָ רן איינע פון די אָ נערקענטע הויפּט טענדענצן בײַ יידן .אַ סימן האָ בן מיר –
די ציש″אָ און אַ נדערע שול נעצן ,די פאַ רלאַ גן ,פּאַ רטייען ,אָ רגאַ ניזאַ ציעס און אינסטיטוטן.
ס′איז ,טײַערע קאָ לעגן ,ניט קיין צופאַ ל ,אַ ז די „איבערמאַ כונג” פון עצם וואָ רט „טשערנאָ וויץ” ,פון אַ
וואָ רט וואָ ס האָ ט אין די יאָ רן ביז דער ערשטער וועלט מלחמה געבראַ כט שאַ נדע און חרפּה צו דער נשמה
פון אַ יידישיסט ,ביז אויף להבדיל אַ „סימבאָ ל פון אונדזער שטאָ לצטן מאָ מענט” ,האָ ט זיך פאַ רלאָ פן
דער עיקר אין די הענט פון געלערנטע ,פאָ רשער ,פילאָ לאָ גן ,אַ קאַ דעמיקער ,אַ לע – „יידישיסטן אין
באָ ראָ כאָ ווישן זין” )דאָ ס הייסט געלערנטע אויפן געביט פון יידיש וואָ ס זייענן אידעאָ לאָ גיש און
געזעלשאַ פטלעך אויך „יידישיסטן”( .דאָ ס זײַנען געווען ,ניט סתם געלערנטע ,נאָ ר וואָ דען ,אין די
שפּעטערע צוואַ נציקער יאָ רן ,די סאַ מע גרינדער און אָ נפירער פון דער דאַ מאָ לסט שפּאָ גל נײַער ייוואָ אין
ווילנע – דער יידישער וויסנשאַ פטלעכער אינסטיטוט מיט מאַ קס ווײַנרײַכן און זלמן רייזענען בראש.
מה דאָ ך ,אַ ז באַ לד נאָ כן אויפקום פון דער ייוואָ  ,איז אויפן סדר היום געשטאַ נען דער פּראָ יעקט אַ רויסגעבן
צום צוואַ נציקסטן יובל פון דער טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ אַ באַ נד מיטן סדר היום ,מיט די דאָ קומענטן און
די דעבאַ טעס ,אָ דאָ ס וואָ ס איז אַ פריער ניט מקוים געוואָ רן ,ניט אין  ,1908ניט אין  ,1909ניט אין .1910
ערשט מיט אַ דור שפּעטער ,אַ ז ס′האָ ט געהאַ לטן האַ רט בײַם צוואַ נציקסטן יובל ,האָ בן די געלערנטע אויפן
געביט פון יידיש אין ווילנע גענומען פּלאַ נעווען ,די פאַ רפאַ לענע פּראָ טאָ קאָ לן פון דער קאָ נפערענץ אין
טשערנאָ וויץ רעקאָ נסטרואירן אין אַ באַ נד ,מיטן פּלאַ ן אַ זאַ באַ נד אַ רויסגעבן צום צוואַ נציקסטן יובל אין
 .1928אַ זאַ אַ רבעט האָ ט שוין אָ בער אַ טבע זיך צו פאַ רציען; דער באַ נד איז אַ רויס אין  ,1931רעדאַ גירט
פון מאַ קס ווײַנרײַך און זלמן רייזען און מיט אַ דאַ נק וואָ רט פאַ ר חיים ברוידען וואָ ס האָ ט מיטגעאַ רבעט.
איז וואָ ס האָ ט זיך געביטן אין משך פון צען יאָ ר ,לאָ מיר אָ נכאַ פּן ,פון שלום עליכמס שילדערונג פון די
רעאַ קציעס אויפן וואָ רט „טשערנאָ וויץ” ביזקל די פרישע יונגע טעג פון דער ווילנער ייוואָ  ,ווען מ′האָ ט
גענומען פאַ רוואַ נדלען טשערנאָ וויץ אין אַ ווינקלשטיין ,אַ ראש פּינה ממש ,פון דער יידישיסטישער
מיטאָ לאָ גיע?
ערשטנס :אין פּילסודצקיס פּוילן ,אין דער ריזיקער פּוילישער רעפּובליק מיט אירע העכער דרײַ מיליאָ ן
יידן ,האָ בן זיך אײַנגעשטעלט אין לעבן ,דאָ אויף דער וועלט ,אַ סך פון די טשערנאָ וויצער חלומות:
ניט נאָ ר די פולשטענדיק לעגאַ לע יידישע נעצן שול-סיסטעמען ,נאָ ר אַ שטוינענדיקער וואוקס פון אַ
פרישער ,רײַכער ליטעראַ טור פון יונגע טאַ לאַ נטירטע שרייבער אויף אַ הויכן ניוואָ  ,פון דער פּרעסע,
טעאַ טער און מעכטיקע פּאָ ליטישע פּאַ רטייען ,וואָ ס זײַנען געווען בכח אויספירן בפּועל ממש מיט
פינאַ נצן און אָ רגאַ ניזירטע אינסטאַ נצן; דער עיקר ,אין גײַסט פונעם לינקן ,אָ בער אַ נטי קאָ מוניסטישן
סאָ ציאַ ליסטישן יידישיזם וואָ ס פּרץ האָ ט מיט זיך אויף דער קאָ נפערענץ פאָ רגעשטעלט.
צווייטנס ,זײַנען אינצווישן געשטאָ רבן די דרײַ באַ ליבטסטע שרײַבער ,זיי זײַנען יענע יאָ רן קען מען
זאָ גן ,מגולגל געוואָ רן אין „די קלאַ סיקער” :שלום עליכם אין  ,1915פּרץ אין  ,1916און מענדעלע אין
 .1917פּרץ איז פאַ רשטייט זיך געווען די סאַ מע פּרעסטיזשפולע פּערזענלעכקײַט אויף דער קאָ נפערענץ
גופא .מענדעלע און שלום עליכם ,וואָ ס זײַנען ניט געקומען צו פאָ רן ,האָ בן כידוע געשיקט באַ גריסונגס
טעלעגראַ מעס וואָ ס פון מיטאָ לאָ גיע וועגן קען דאָ ס קלעקן .נאָ כמער ,מענדעלעס נאָ מען איז געשטאַ נען ,ניט
אויף דער צעשיקטער פאַ רבעטונג אויף דער קאָ נפערענץ ,אָ בער אינעם נוסח וואָ ס איז דערשינען אין דער
פּרעסע .מ‘האָ ט אָ ן איבעריקע קונצן געקענט ווי ניט איז צואייגענען אַ לע דרײַ קלאַ סיקער.
דריטנס ,איז געגאַ נגען אין דעם ,וואָ ס די אָ נפירער פון דער לעגאַ לער ,עלעגאַ נטער ,אינטעליגענטישער נ
ײַער אינפראַ סטרוקטור פון יידיש ,מיט דער ייוואָ בראש ,האָ בן זיך אַ רומגעקוקט אויף דער אַ נטוויקלונג
פון אַ לערלייאיקע אַ נדערע קלענערע לשונות אין מזרח אייראָ פּע און דערזען די פּעולה מיט די מעלות פון
אַ סימבאָ לישער גרינדונגס אסיפה .ערב דעם צוואַ נציקסטן יובל פון טשערנאָ וויץ ,האָ בן הויך געבילדעטע
שפּראַ ך פּלאַ נירער אין ווילנע דערזען אָ טאָ די ראָ מאַ נטישקײַט ,ניט נאָ ר פון דער טשערנאָ וויצער
קאָ נפערענץ גופא ,נאָ ר אין דעם וואָ ס אינעם בשעת מעשהדיקן בוידעם וואָ ס האָ ט זיך גאָ ר אַ רויסגעלאָ זן,
אַ ז די פאַ רלאָ רנקײַט ,די פאַ רפאַ לענקײַט פון די פּראָ טאָ קאָ לן – דאָ ס איז שוין פאַ ר זיך אַ גאָ לדענער קוואַ ל
פון מיסטיק און חשק .איז לאָ מיר ניט פאַ רנאַ כלעסיקן צו דערמאָ נען פון אמת וועגן :ווען ניט אָ טאָ דער
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ייוואָ באַ נד פון  ,1931אַ ביז גאָ ר באַ שיידענער אין אויסזען„ ,די ערשטע יידישע שפּראַ ך קאָ נפערענץ:
באַ ריכטן ,דאָ קומענטן און אָ פּקלאַ נגען פון דער טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ  ”1908וואָ לט עס פון לאַ נג
שוין געווען פאַ רגעסן ,און במילא וואָ לטן מיר אַ לע דאָ ניט געשטאַ נען בײַם הײַנטיקן טאָ ג.
אָ ט דאָ קומען מיר אַ סברא צו נאָ כמער פּאָ ליטיש אומקאָ רעקטע אָ בזערוואַ ציעס .די אָ נפירער פון ווילנער
ייוואָ זײַנען טאַ קע געווען קעגן די ציוניסטן ,קעגן די העברעאיסטן ,און דעם אמת דאַ רף מען דאָ זאָ גן,
זיי זײַנען געווען מערסטנטייל שטאַ רק אַ נטי רעליגיעז .אין די מאַטעריאַ לן וואָ ס זיי האָ בן אָ פּגעקליבן און
אַ רויסגעגעבן אינעם באַ נד ,האָ בן זיי גענוג געפֿונען לאָ מיר אָ נכאַ פּן „אינספּיראַ ציעס” אין אָ טאָ די ריכטונגען.
אויפן באַ נד צום צוואַ נציקסטן יובל„ ,די ערשטע יידישע שפּראַ ך קאָ נפערענץ” ,האָ בן ווײַנרײַך און רייזען
באַ שלאָ סן ,ווי אַ זוי ,אָ פּגעהיטערהייט ,צו ברענגען די רייד פון די צוויי אַ זוי אָ נגערופענע ראַ דיקאַ לן פון
טשערנאָ וויץ ,צוויי פון די מערקווערדיקסטע און טאַ לאַ נטירטסטע )און טראַ גישסטע( פיגורן אין דער
געשיכטע פונעם יידישיזם :אסתר פרומקין און מתתיהו מיזעס.
אסתר פרומקין )פּען נאָ מען :אסתר ,געבאָ רן מלכה ליפשיץ אין מינסק אין  ,(1880איז געווען די
פּיאָ נערישע מחברטע פון די ערשטע ערנסטע לערנביכער פאַ ר קינדער אויף יידיש )דאָ ס איז מען עלול
בײַ הײַנטיקן טאָ ג פאַ רגעסן צוליב דער פּאָ ליטיק( .זי איז געווען די הויפּט פּערזענלעכקײַט וואָ ס האָ ט דעם
יידישן אַ רבעטער בונד אַ ריבערגעפירט פון גלײַכגילטיקײַט לגבי יידיש אַ ריבער אויף אַ הייסן יידישיזם;
זי איז אַ פילו געווען אַ סברא )איך האָ ב צוגעזאָ גט פּראָ פ .מאָ סקאָ וויטשן עפּעס וואָ ס נײַ הײַנט מגלה
זיין( אָ טאָ די אָ  ,וואָ ס האָ ט אינספּירירט דעם יינגל מאַ קס ווײַנרײַכן ,ער זאָ ל אַ ריבערגיין פון בונדישער
פּאָ ליטיק אַ ריבער אויף – דער וויסנשאַ פט פון יידיש.
פון זינט נאָ ך דער רעוואָ לוציע ,ווען אסתר האָ ט זיך סאָ וועטיזירט און אין ראַ טנפאַ רבאַ נד צום סוף גאָ ר
געהאָ לפן ליקווידירן דעם בונד ,האָ ט מען איר אויסגעמעקט פון דער געשיכטע פון בונד ,אָ בער ניט
פונעם יידישיזם :די מיטאָ לאָ גיע פון טשערנאָ וויץ לאָ זט ניט פאַ רגעסן אַ ז זי ,אסתר ,האָ ט אַ רײַנגעטראָ גן
די דרייסטע ,געוואַ גטע רעזאָ לוציע :יידיש איז „די” נאַ ציאָ נאַ לע שפּראַ ך פון יידישן פאָ לק; כאָ טש די
קאָ נפערענץ האָ ט אָ נגענומען די מעסיקע רעזאָ לוציע ,אַ ז יידיש איז נעבעך „אַ ” נאַ ציאָ נאַ לע שפּראַ ך פון
יידישן פאַ לק) .דאָ ס איז אויכעט שוין פאַ ר זיך גענוג געווען בכדי די העברעער געבן אַ פּאָ פּלעקסיע ,נאָ ר
וואָ ס ,נאָ ך דער טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ ,ווען די יידישיסטן זײַנען פאַ רבליבן פאַ רקאָ כט אין זייערע
מחלוקתן ,קריגערײַען און פּלוגתאות ,האָ בן די העברעער גענומען בויען די העברעאישע דערציאונג אין
מזרח אייראָ פּע ,אָ בער ניט דאָ ס זײַנען מיר הײַנט דאָ אויסן(.
פונדעסטוועגן האָ ט דער ייוואָ באַ נד ניט אַ רײַנגענומען אסתרס ראַ דיקאַ לסטע אַ רויסזאָ גונגען וועגן
העברעאיש ,און וועגן די וואָ ס שטיצן איר אויפלעבן אַ לץ לעבעדיק לשון .דאָ ס איז געווען אַ באַ נד מיט
אַ געזעלשאַ פטלעכן ציל אויף להבא ,אויף פאַ קטיש בויען אין ווילנע אַ לעבעדיקן ,פּראַ קטישן המשך פון
די טשערנאָ וויצער חלומות.
בלײַבט אַ רומריידן דעם צווייטן ראַ דיקאַ ל ,דעם געניאַ לן יונגן לינגוויסט פון  ,1908מתתיהו מיזעס )בײַ
זײַנע היימישע גאַ ליציאַ נער :מאַ טיס מיזיש( .אַ רויסגייענדיק פון שטאַ נדפּונקט פון דער לינגוויסטיק ,פון
פילאָ לאָ גיע ,האָ ט מיזעס אַ לץ יונג בחורל געוואַ גט דעבאַ טירן אין  ,1907אַ יאָ ר פאַ ר טשערנאָ וויץ ,מיט
נחום סאָ קאָ לאָ וון אין זשורנאַ ל „הָ עוֹלָ ם” .אין נומער פון יוני  1907איז דאָ אַ סענסאַ ציע :דער צוויי און
צוואַ נציק יאָ ריקער מיזעס איז אַ רויס מיט זײַן עסיי אויף העברעאיש„ :בזכות השפה היהודית” .שוין נאָ ך
דער קאָ נפערענץ ,אין  ,1910איז מיזעס אַ וועק דעבאַ טירן ,ניט מער און ניט ווייניקער ,מיט אחד העמען
אַ ליין ,אין זשורנאַ ל „הֶ ﬠָ ִתיד”.
מיזעס איז געווען דער פאַ קטישער שטערן פון דער קאָ נפערענץ אין  ,1908צו די דרײַ און צוואַ נציק יאָ ר זײַנע
געלייענט אַ רעפעראַ ט וואָ ס האָ ט ,ניט קוקנדיק אויף פאַ רשיידענע פעלער ,געלייגט דעם פונדאַ מענט פון
דער יידישער פילאָ לאָ גיע ,אַ רויסזאָ גנדיק געדאַ נקען וואָ ס בער באָ ראָ כאָ וו האָ ט ווײַטער און מער פּרעציז
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דער הײַנטיקער תכלית פון טשערנאָ וויץ )באַ טראַ כטונגען צום 110טן יובל(

פאָ רמולירט אין זײַנע „אויפגאַ בן פון דער יידישער פילאָ לאָ גיע” וואָ ס איז אין  ,1913דערשינען אין ש.
ניגערס ווילנער „פּנקס” .צווישן די אָ געדאַ נקען :דאָ ס וואָ ס יידיש האָ ט פאַ רקלענערט און מינימיזירט
אַ מאָ ליקע בייגפאַ לן און קאָ מפּליקאַ ציעס פון דער אַ לט דײַטשישער גראַ מאַ טיק ,דאָ ס איז אַ מעלה ,שפּראַ ך
אַ נטוויקלונג ,ניט קיין חסרון ,ניט קיין שפּראַ ך פאַ רדאָ רבונג חלילה .יידיש איז לויט מיזעס דער אמתער
המשך פון ווײַטן יידישן אַ מאָ ל ,פון לשון קודש און אַ ראַ מיש .ער האָ ט אויפגעשטעלט די היפּאָ טעזע ,אַ ז די
עצם שנאה צו יידיש איז אַ דירעקטער רעזולטאַ ט פון איבערנעמען ביי די דײַטשן זייער אַ נטיסעמיטיזם,
אַ זוי אויך דעם עצם באַ גריף אַ ז די שנאה לגבי יידיש שטייט בײַם סאַ מע צענטער פון אָ ט יענעם יידנהאַ ס
וואָ ס אַ סך יידישע אינטעליגענטן האָ בן איבערגענומען אין דער בחינה פון זעלבסט האַ ס.
גאַ נצע פופציק זײַטלעך אין סאַ מע האַ רץ פונעם באַ נד וועגן דער קאָ נפערענץ האָ בן ווײַנרײַך און רייזען
געגעבן מיזעסעס רעפעראַ ט .מיזעס האָ ט אָ נערקענט די שאַ נסן פאַ רן אויפלעבן העברעאיש אין ארץ ישראל
פאַ ר רעאַ ליסטישע ,האָ ט געהאַ לטן אַ זעלכע שאַ נסן אין די תפוצות פאַ ר זעראָ  ,נול ,גאָ רניט .מיזעסעס
ווערטער וועגן העברעאיש:
„לשון קודש באַ דאַ רף נישט מער ווערן די שפּראַ ך פון דעם לעבן .בלומען אויפן בית עולם צו פליקן קאָ ן
אָ נגענעם זײַן; צו וואוינען אויף אַ בית עולם איז אָ בער נישט פאַ ר די וואָ ס ווילן לעבן ]”[...
„לשון קודש האָ ט נישט קיין שום שאַ נסן פאַ ר דאָ ס לעבן”.
]וועגן יידן וואָ ס ריידן אויף דער לאַ נדשפּראַ ך„ [:האַ לב גויים ,האַ לב יידן ,גוייש רעדן ,יידיש פילן? אַ ן
אַ מפיביען לעבן איז אַ קאַ ריקאַ טור אַ מאַ טע – ,אַ סך טרויעריקער און ערגער ווי אמתדיקע אַ סימיאַ לאַ ציע.
צוויטער וועזן מאַ כט פלאַ ך און האַ לב”.

דער אויסלאָ ז פון מיזעסעס רעפעראַ ט איז דער אומפאַ רגעסלעכער קול קורא פון גאַ נץ טשערנאָ וויץ )דאָ ס
מיינען מיר ,נאַ טירלעך פונעם באַ גריף „טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ” ,לאו דווקא די שטאָ ט כולה(:
„דאָ ס נײַנצעטע יאָ רהונדערט האָ ט מענטשן רעכט געשאַ פן ,דאָ ס צוואַ נציקסטע האָ ט די הויכע אויפגאַ בע
שפּראַ כן רעכט צו שאַ פן .ווער ס‘גלייבט אין דעם פּראָ גרעס פון דער מענטשהײַט ,דער זאָ ל אין אונדזערע
שרעגעס אײַנטרעטן ,און מיט מוט און האָ פענונג שטרעבן פאַ ר אונדזער הייליקער נאַ ציאָ נאַ לער זאַ ך ,פאַ ר
דערלאַ נגען פון אַ נטוויקלונגס מעגלעכקײַטן פאַ ר אונדזער יידישער שפּראַ ך”.

די פאַ רבעטונג אויף דער טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ גופא ,מיט דער פּלאַ נירטער „פּראָ גראַ ם” ,האָ ט
אָ בער גאָ ר געהאַ ט באַ טאָ נט אַ סך מער פּראַ קטישע ענינים:
„) (1וועגן אָ רטאָ גראַ פיע; ) (2גראַ מאַ טיק; ) (3באַ נוצן פרעמדע ווערטער; ) (4אַ ווערטערבוך; ) (5ביבל
איבערזעצונג; ) (6די פּרעסע; ) (7די ליטעראַ טור; ) (8דראַ מאַ טורגיע און סצענע; ) (9די באַ דײַטונג פון
דער שפּראַ ך אַ לץ נאַ ציאָ נאַ לע אָ דער פאָ לקסטימלעכע שפּראַ ך און איר באַ ציאונג צו העברעאיש; )„ (10די
מאָ ראַ לישע צווישן פעלקערלעכע ליטעראַ רישע אייגנטום פאַ רזיכערונג” ]= אינטעלעקטועלע רעכט[”.

פאַ ר דער ייוואָ פון די צוואַ נציקער יאָ רן ,וואָ ס האָ ט זיך אונטערגענומען אַ פּראָ גראַ ם פון שפּראַ ך נאָ רמירונג
אַ לץ איינע פון די הויפּט אויפגאַ בעס ,איז די ברענענדיקסטע פּראָ בלעם געוואָ רן אויסלייג ,אַ ביסל שפּעטער
אויך פּוריזם און שפּראַ ך רייניקונג ,דער עיקר אין דער לעקסיק ,די מלחמות און דעבאַ טעס אַ רום די אַ זוי
גערופענע „דײַטשמעריזמען”.
פון גײַסטיקן ,קולטור היסטאָ רישן און פּסיכאָ לאָ גישן שטאַ נדפּונקט ,קען מען אײַנטיילן די אַ קטיווע אויסלייג
רעפאָ רם קאָ מפּאַ ניע אין צוויי באַ זונדערע קאָ מפּאָ נענטן .דער ערשטער קאָ מפּאָ נענט איז דאָ ס וואָ ס מיר
רופן „די נײַע אָ רטאָ גראַ פיע” פון בער באָ ראָ כאָ וו און זלמן רייזען און די שול קאָ נפערענץ פון :1920
אַ רויסוואַ רפן דעט שטומען עין אין מערסטע פּאָ זיציעס ,און באַ זײַטיקן אַ נדערע שטריכן פון די משכילים
אין נײַנצעטן יאָ רהונדערט וואָ ס האָ בן פאַ רקריפּלט אַ געירשנטע סיסטעם שרײַבן אַ דורכן נאָ כמאַ לפּעווען
דעם דײַטשישן אויסלייג .טשיקאַ ווע ,אָ ט די רעפאָ רמען ,ביזן הײַנטיקן טאָ ג ,ווערן אָ נגענומען אויך בײַ
פרומע ,זייער פרומע ,חסידישע ,חרדים ,ווײַל זיי טראָ גן ניט קיין אַ נטי רעליגיעזע סימבאָ ליק.
ס′איז אָ בער געקומען אַ צווייטע כוואַ ליע רעפאָ רמען ,אַ לע אויפן יסוד פון די סאָ וועטישע דיקטאַ טן –
אַ רויסוואַ רפן דעם שטומען אלף און אַ רײַנפירן דיאַ קריטישע צייכנס געבויט אויף די נקודות .אָ ט די צווייטע
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כוואַ ליע שטאַ מט פון די סאָ וועטישע אויסלייג איבערקערענישן וואו אויסלייג האָ ט שוין איינמאָ ל געהאַ ט
אַ סימבאָ ליק :די יעווסעקציע האָ ט דאָ ך געשטרעבט צו אַ יידיש שבכתב וואָ ס איז אויפן ערשטן בליק שוין
אַ נטי רעליגיעז ,אַ נטי טראַ דיציאָ נעל ,ממש סאָ וועטיש .אין די דרײַסיקער יאָ רן ,און מיט אַ ברען בפרט
אין די שפּעטע דרײַסיקער יאָ רן ,נאָ כן טויט פון פּילסודצקין ,נאָ כן אויפקום פון נאַ ציסטישן פאַ שיזם אין
דײַטשלאַ נד און זײַן אָ פּקלאַ נג אויך צו מזרח צו ,האָ ט זיך דער ווילנער ייוואָ ווײַטער גערוקט אויפן פּאָ ליטישן
לינקס ,און האָ ט אין די שפּעטע דרײַסיקער יאָ רן אָ פיציעל אָ נגענומען עלעמענטן פון סאָ וועטישן יידישן
אויסלייג אין אַ „פּשרה” וואָ ס האָ ט דעם סעמיטישן קאָ מפּאָ נענט פאַ רהיט פון דער פאָ נעטיזירונג.
דאָ ס האָ בן מיר געדאַ רפט דערמאָ נען ,ווײַל דער גורל האָ ט געוואָ לט ,אַ ז די זעלביקע „מאַ רגינאַ לע” פראַ גן
פון אויסלייג פּרטים און אַ דראַ נג אייביק צו „רייניקן און פאַ רריכטן” דעם וואָ קאַ בולאַ ר פון יידיש ,איז
געווען באַ שערט שפּילן אַ ראָ לע אין אונדזער דור ,אויסער אַ יעדן גדר פון אַ קלאָ רן שכל הישר.
איז לאָ מיר איצטער איבערהיפּן הונדערט צען יאָ ר און צוקומען צום יאָ ר .2018
וואָ ס האָ ט פּאַ סירט פאַ ר די הונדערט צען יאָ ר?
●

●
●
●
●

אין משך פון צוואַ נציקסטן יאָ רהונדערט האָ בן סײַ דער ניוואָ און סײַ דער כמות פון דער יידישער
ליטעראַ טור איבערגעשטיגן אַ לע טשערנאָ וויצער חלומות אַ זש ביז אויף אַ נאָ בעל פּרעמיע; ביז אויף אַ
ברייט צעבליטער וועלט ליטעראַ טור וואָ ס ווערט כסדר איבערגעזעצט אויף די לשונות פון די אומות
העולם ,אָ ט אַ זאַ אָ  ,וואָ ס יודעי חן ווייסן גוט ,אַ ז פאַ ראַ ן נאָ ך אַ ים מיט ווערק פון טויזנטער שרײַבער
וואָ ס זייערע וואָ גיקע ווערק וואַ רטן נאָ ך אויף זייער גואל און תיקון .אויך די יידישע פילאָ לאָ גיע און
די שייכותדיקע געביטן האָ בן דערגרייכט צילן וואָ ס זײַנען אַ סברא „אויב ניט נאָ ך העכער” ווי די
אַ ספּיראַ ציעס פון די לכתחילהדיקע טשערנאָ וויצער בעלי חלומות.
אין היטלעריסטישן חורבן זײַנען אומגעקומען מער ווי פינף מיליאָ ן יידיש ריידנדיקע יידן אין אייראָ פּע,
און אויף אייביק זײַנען אויסגעמעקט געוואָ רן די שפּרודלדיקע לעבעדיקע ישובים וואו יידיש איז געווען
אַ זוי נאַ טירלעך דעם פּייסאַ זש ווי אַ יעטוועדער אַ נדער שפּראַ ך.
אין סאָ וועטנפאַ רבאַ נד האָ בן די סטאַ ליניסטישע רדיפות געבראַ כט צו אַ סוף די קולטור ,די שרײַבער ,די
שולן און אַ נשטאַ לטן ,צי פאַ ר דער מלחמה ,צי נאָ ך דער מלחמה ,ווען ס‘איז געבליבן לעבן אַ שארית
אַ וואָ גיקער.
אין ישראל איז די דערפאָ לגרײַכע פאַ רוואַ נדלונג פונעם מאָ דערנעם איווריט אין אַ מלוכה שפּראַ ך געווען
פאַ רבונדן מיט אַ פאַ רביסענער קאַ מפּאַ ניע קעגן יידיש ,וואָ ס האָ ט אָ פּגעווישט דעם יידיש וועלטלעכן
סעקטאָ ר אַ לץ וואָ גיקן גליד פון דער הויפּטשטראָ מיקער קולטור.
און וואָ ס איז מיט די מיליאָ נען יידיש ריידנדיקע יידן וואָ ס האָ בן זיך באַ זעצט אין אַ מעריקע ,קאַ נאַ דע,
ענגלאַ נד ,דרום אַ פריקע און אַ נדערע לעדנער ,וואו ס‘איז ניט געווען קיין היטלער ,ניט געווען קיין
סטאַ לין און אַ פילו ניט קיין אנטי יידישע העברעאיסטישע מלוכהשע מאַ כט )„מען האָ ט שוין ניט וועמען
צו באַ שולדיקן”( ,איז יידיש כמעט אינגאַ נצן פאַ רלאָ רן געגאַ נגען אַ לץ פולע גערעדטע שפּראַ ך ביי די
קינדער און קינדסקינדער פון שיער ניט אַ לע טרעגער פון דער יידישיסטישער קולטור גופא – לערער,
שרײַבער ,דערציער ,טוער אויף אַ ריי געביטן .דאָ ס רופט זיך „ביי סאָ ציאָ לינגוויסטן” :אַ מאַ סנדיקע
וואָ לונטערישער איבערגאַ נג אויף די לאַ נד שפּראַ כן.

איז וואו האַ לט מען טאַ קע הײַנט?
די גרויסע ישובים וואו יידיש ריידנדיקע יידן האָ בן אויפגעבויט שולן ,צײַטונגען ,זשורנאַ לן ,טעאַ טערס,
אַ וואו טאַ לענטפולע שרײַבער האָ בן כל ימיהם געשאַ פן ווערק ,דאָ ס אַ לצדינג איז געקומען צו אַ סוף
אומגעפער אָ נהייב איין און צוואַ נציקסטן יאָ רהונדערט ,ווען עס זײַנען אַ וועק אין דער אייביקײַט די לעצטע
און שיער ניט לעצטע פון די גרעסערע שרײַבער ,לערער ,שאַ פער ,רעדאַ קטאָ רן ,אָ ט אַ זעלכע וואָ ס זײַנען
געקומען צו אַ פולער שפּראַ כיקער רײַפקײַט אין דער פאַ רמלחמהדיקער מזרח אייראָ פּע.
די ברייטערע באַ וועגונג אַ רום דעם סעקולערן )דעם אַ זוי גערופן וועלטלעכן( יידיש האָ ט )מיט ווינציק
אויסנאַ מען( ניט געבראַ כט צו קיין נײַע דורות יידיש ריידנדיקע אין סאָציאָלינגוויסטישן זין פון אַ שפּראַ כיקן
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דער הײַנטיקער תכלית פון טשערנאָ וויץ )באַ טראַ כטונגען צום 110טן יובל(

ציבור וואָ ס איז בעצם פעאיק אויפהאַ לטן אַ לעבעדיקע גערעדטע שפּראַ ך .דאָ ס איז ווײַט ניט דאָ ס זעלביקע
אָ בער ווי אַ פולשטענדיקער אונטערגאַ נג .פאַ ר אָ טאָ דעם לעצטן האַ לבן יאָ רהונדערט ,אַ ן ערך ,זײַנען
אויפגעקומען דרײַ אינדזעלעך פון יידיש ,אַ לע דרײַ מיט אַ כח החיים אײַנגעפעסטיקטע.
ערשטנס ,יידיש אַ לץ ברייט פאַ רצווײַגטער געביט אויף אַ קאַ דעמישער פאָ רשונג :אַ לט יידיש ,מיטל יידיש,
ניי יידיש; ליטעראַ טור פאָ רשונג; לינגוויסטיק; סאָ ציאָ לאָ גיע; סאָ ציאָ לינגוויסטיק; פאָ לקלאָ ר; קולטור
געשיכטע; און נאָ ך אַ סך .דער רויוואַ רג ,דער חומר גופא ,פון יידיש פון די לעצטע טויזנט יאָ ר ,איז די
והותר אויף מעגלעך מאַ כן אַ קיום אויף לאַ נגע דורות ,פאַ ר פאָ רשער ,אַ קאַ דעמיקער; פאַ ר אָ פּטיילונגען,
אוניווערסיטעטן און אינסטיטוציעס ,מיט פּובליקאַ ציעס אין דער סביבה פון מלומדים ספּעציאַ ליסטן.
והשנית :ס′איז אויסגעוואַ קסן א ברייט פאַ רצווײַגטע טעטיקײַט אַ רום  ;Yiddishדאָ ס מיינט מען
אַ לעמערשטנס אַ ליבשאַ פט צו יידיש און דער מזרח אייראָ פּעאישער יידישער ירושה ,אַ דרך ארץ צו
באָ בע זיידע אָ דער טאַ טע מאַ מע )אָ פטמאָ ל שוין נאָ ך זייער טויט( און אין אַ מעריטשקע גנב ,אַ גרויסע
ביזנעס פון „ראַ טעווען יידיש” ,אַ זש ביז צום אויססטראָ יען פאַ ר צענדליקער מיליאָ נען דאָ לער בנינים און
סטרוקטורן ,אָ ן אַ פילו דעם בלויזן באַ גער אויסשולן אמתע קענער וואָ ס וועלן ריידן ,שרײַבן ,שאַ פן ווערק
אויף יידיש ,דערציען ניט נאָ ר וועגן יידיש נאָ ר אויכעט אויף יידיש .דאָ גייט אין דער „דעשפּראַ כיזירונג”
פון יידיש :שוין ניט קיין לשון וואָ ס מען דאַ רף זיך אויסלערנען ,נאָ ר וואָ ס ניט איז אַ נדערש.
דריטנס ,פאַ ראַ ן אַ קליינע גרופּע סעקולערע יידישיסטן וואָ ס ריידן יידיש איז בײַ זיי טאַ קע אַ ן עיקר.
נאָ כמער ,מיטן פאַ קטישן און מאָ ראַ לישן אונטערגאַ נג פון פעסטע יידישיסטישע אינסטיטוציעס ,האָ בן זיי
אין אַ קענטיקער מאָ ס אָ פּגעירשנט מיליאָ נען דאָ לאַ רן ממש .די טראַ געדיע באַ שטייט אין דעם ,וואָ ס אָ נשטאָ ט
אָ פּלערנען מיט דרך ארץ בײַ די גדולים פון וועמען זיי האָ בן אָ פּגעירשנט ,האָ ט זיך געיאַ וועט דער דיבוק
פון שגעונדיקער שפּראַ ך רייניקונג )הונדערט יאָ ר נאָ כדעם ווי מען האָ ט אַ סברא צום לעצטן מאָ ל געזוכט
נײַע יידישע ווערטער אין אַ דײַטשישן ווערטערבוך( ,פון נעאָ לאָ גיזאָ מאַ ניע ,און אַ פאַ נאַ טישער ברען
צו די „דיאַ קריטישע צייכונס” )„דיאַ קריטלעך” בלשונם( ,און אויסלייגעכץ פון יענער פּשרה מיט דער
יעווסעקציעס יידיש סוף דרײַסיקער יאָ רן ,וואָ ס אַ פרומער ייד פון אַ גאַ נץ יאָ ר קען אויף דעם אַ פילו
הײַנט ניט קוקן .אין דער געשיכטע איז ווי עמבלעמאַ טיש דערפון געוואָ רן די פּיקעטערונג פון „טאָ ג –
מאָ רגן זשורנאַ ל” און פונעם „פאָ רווערטס” אויף איסט בראָ דוויי אין אַ פּריל  1970איבער אויסלייג
און דײַטשמעריזמען ,רחמנא לצלן .מען האָ ט אָ בער ניט דעמאָ נסטרירט קעגן העברעאסטישע טאָ ג שולן
וואָ ס באָ יקאָ טירן יידיש ,נאָ ר קעגן די לעצטע שרײַבער ,רעדאַ קטאָ רן און קולטור פירער פון לעצטן דור
געבאָ רענע פאַ ר דער מלחמה אין מזרח אייראָ פּע...
גאָ ר אַ ן אַ נדער קאָ מפּלעקס מניעות בויט זיך אַ רום פּאָ ליטיק .אין טייל לענדער אין מערב איז דער עסק „יידיש”
געוואָ רן אַ פּאָ ליטישע צאַ צקע אויף צו פאַ רגלעטן עקסטרעם לינקע פּאָ ליטיק און שנאה צו מדינת ישראל.
אין מזרח אייראָ פּע פאַ רקערט ,און דער עיקר אין ליטע ,האָ ט מען שוין מיליאָ נען געוואָ רפן אויף „יידיש”
בתורת קאַ מופלאַ זש פאַ ר עקסטרעם רעכטער פּאָ ליטיק ,דער עיקר אויף צו כשרן די מזרח אייראָ פּעאישע
עקסטרעם נאַ ציאָ נאַ ליסטישע )און אַ נטיסעמיטישע( באַ מיאונגען אויף צו רעווידירן די געשיכטע פון דער
צווייטער וועלט מלחמה אין גײַסט פון „דאָ פּלטן גענאָ ציד” ,אין גײַסט פון מאַ כן נאַ ציאָ נאַ לע העלדן פון
נאַ ציסטישע מערדער און קאָ לאַ באָ ראַ טאָ רן .מה דאָ ך ,בײַ אונדז אין ווילנע זײַנען אַ וועק מיליאָ נען אויף גאַ נצע
דרײַ אינסטיטוציעס פאַ ר יידיש ,וואו עלף חדשים אין יאָ ר )אויסער דער פאַ רבליבענער אויסגעצייכנטער
זומער פּראָ גראַ ם ,וואָ ס מען גייט בקרוב פאַ רמאַ כן ווײַל ס′איז זיי שוין פּאָ ליטיש ניט נייטיק( ,קען מען בכלל
ניט לערנען קיין יידיש ,און די קוואַ ליפיצירטע לערער פון יידיש גייען אַ רום אָ ן אַ רבעט ,בשעת ווען רײַ
כעלאָ קאַ לן אין צענטער שטאָ ט שטאַ רצן אַ רויס אַ לץ יידישלאָ זע מאַ כאַ רײַקעס .במילא ווערט אויפן סדר
היום אַ פילו ניט דערמאָ נט דער „קליינינקער פּרט” וועגן קורסן פון יידיש פאַ ר אָ נהייבער ,מיטלדיקע און
אַ וואַ נסירטע אין משך פון אַ קאַ דעמישן יאָ ר .נאָ ר אויפנאַ מעס בײַ מיניסטאָ רן און מלכי מלכים פעלן ניט
אויסעט .בשעת מעשה שפּילט יידיש ,געצוואונגענערהייט ,די טרויעריקע ראָ לע פון מכשיר אויף אײַנשטילן
די קריטיק קעגן מלוכהשער גלאָ ריפיקאַ ציע פון אָ רטיקע היטלעריסטישע קאָ לאָ באָ ראַ נטן און רוצחים.
ס′איז ניט פּשוט...

הירשע דוד כ″ץ

18

איז וואָ ס טוט אָ בער גאָ ט?
אויף זײַן אופן ,און מיט זײַן חכמה ,האָ ט דער אייבערשטער געגעבן ,אַ ז בשעת ווען די פּאָ ר הײַפעלעך
ראַ טעווער און אויפלעבער פון יידיש )„ואני הקטן בתוכם”( ,בשעת מיר האָ בן געטומלט און געשריבן,
געלערנט און פאַ רעפנטלעכט ,געטאַ ראַ ראַ מעוועט „יידיש! יידיש! יידיש!” ,איז די שארית הפּליטה פון
חרדישע יידן ,און בפרט חסידים ,און בפרט חסידי חג″ת )ד.ה .די דרומדיקע ,וואָ ס ריידן דער עיקר אַ
היימיש פּויליש אונגאַ רישן יידיש( צעוואַ קסן אויף אַ זאַ שטייגער און צאָ ל ,וואָ ס קיינער ,ממש קיינער,
האָ ט ניט פאָ ראויסגעזען.
אין די חדשים פאַ ר אונדזער טשערנאָ וויץ האָ בן מיר גענומען פרעגן בײַ די וויכטיקסטע יידישע
דעמאָ גראַ פן ,וויפל חסידישע יידיש ריידנדיקע יידן זײַנען אויף דער וועלט פאַ ראַ ן? די שאַ צונגען ווײַזן
אַ רויס אַ גרויסע וואַ ריאַ ציע :פּראָ פ .באַ רי קאָ זמין )טריניטי קאָ לעדזש ,קאָ נעטיקאָ ט( שאַ צט.525,000 :
דער יידישער „דאַ טאַ באַ נק” אין ניו יאָ רק פאַ רקערט פאָ לגט די פאָ רשונגען פון פּראָ פעסאָ ר סערדזשיאָ
דעלאַ פּערגאָ לאַ פון ירושלים ,שאַ צנדיק .1,100,000 :אַ זוי צי אַ זוי ,גייט די רייד וועגן אַ ן אמתן יידישן
שפּראַ ך ציבור .נאָ כמער :אַ גיך וואַ קסנדיקער מיט הונדערטער פּובליקאַ ציעס אַ לע יאָ ר ,בתוכם ביכער,
זשורנאַ לן ,צײַטונגען ,בלעטלעך ,אינטערנעט און נאָ ך .אגב אורחא :אַ חוץ אַ זעלכע נעמען ווי „ בנות
ציון” און „דער אוצר” ,טרעפן מיר בײַ הײַנטיקן טאָ ג זשורנאַ לן וואָ ס רופן זיך „אידישע צייטונג”„ ,די
וואָ ך”„ ,דער בליק”„ ,דער וועקער”„ ,דער פלאַ ם”„ ,מאָ מענט” ,און „שטערן” – אַ פילו דאָ שטעלן
מיט זיך פאָ ר די שפּראַ ך און דער סטיל דעם נאַ טירלעכן המשך פון לשון יידיש פון די וועלטלעכע שרײַ
בער און פּעריאָ דיק פון צוואַ נציקסטן יאָ רהונדערט.
איז וואָ ס זשע וועט מען זאָ גן אין טשערנאָ וויץ )און ניט נאָ ר אין טשערנאָ וויץ (...אין הונדערט צען
יאָ ר אַ רומעט ,חברים ,אַ ז אַ גאַ נצער געביט – אַ קאַ דעמיש ,ניט אַ קאַ דעמיש ,מיט אַ בליצפּאָ סט און אָ ן אַ
בליצפּאָ סט ,מיט אַ קוקווינקל און אָ ן אַ קוקווינקל – האָ בן איגנאָ רירט ,ווי ס′וואָ לט גאָ ר ניט געווען :די
הונדערטער טויזנטער ,בײַ וועמען יידיש לעבט ווי אַ ן אמתע שפּראַ ך?
דער גרעסטער יישר כח קומט די אָ רגאַ ניזירער פון אונדזער טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ פאַ רן פאַ רבעטן
אויך פרומע און חרדישע פאָ רשער .איינע פון זיי האָ ט אין אַ ן אָ קערשט פאַ רעפנטלעכטער אַ רבעט געשריבן
דעם ווייטאָ גדיקן אמת :סעקולערע יידישיסטן קומט אָ ן צו גרויס דער פּסיכאָ לאָ גישער ווייטיק ,אַ ז זייערע
)אונדזערע( באַ מיאונגען האָ בן געבראַ כט צו אַ בליצפּאָ סט מיט אַ קוקווינקל ,בשעת ווען די טראַ דיציאָ נעלע
יידישקײַט ,אָ ן קיין שום יידישיסטישע טעאָ ריעס ,האָ ט געבראַ כט צום אמתן לעבן פון דער שפּראַ ך אין
איין און צוואַ נציקסטן יאָ רהונדערט .טשיקאַ ווע ,די פרײַע מאָ דערניסטן וואָ ס האַ לטן אַ זוי טיף פון דער
פּראַ כטפולער אייביקער יידישער ליטעראַ טור ,פאַ רגעסן בדרך כלל אַ ז בערך  99%פון די גרויסע ווערק
פון אָ ט דער יידישער ליטעראַ טור זײַנען דאָ ך געשריבן געוואָ רן דורך שרײַבער וועמענס קינדער יאָ רן און
יוגנט האָ בן זיך דורכאויס פאַ רלאָ פן אין אַ זאַ מין סביבה וואָ ס מ‘רופט הײַנט אָ נעט„ :חרדיש”...
פאַ רן פאַ רענדיקן מיטן סך הכל וועגן טשערנאָ וויציער גײַסט ,וויל איך דערמאָ נען נאָ ך אַ פּאָ ליטיש
אומקאָ רעקטן פאַ קט )אָ ט דאָ אין טשערנאָ וויץ מעג מען זיך פאָ רט אויסדריקן אַ קאַ פּ ראַ דיקאַ ל( :אין
די אַ לע לענדער פון די תפוצות ,פון גרויסן יידישן גלות איבער דער וועלט ,איז אויסער ארץ ישראל
ניטאָ קיין איין משפּחה וואָ ס האָ ט ניט געלעבט אין ארץ ישראל ,וואו מען רעדט איווריט אין דער היים
נאַ טירלעך .קיין איינע אויכעט ניט .איווריט איז דער גרעסטער דערפאָ לג אין דער מדינה און איז געוואָ רן
אַ גוואַ לדיק וויכטיקע מלוכה שפּראַ ך .אין די תפוצות – לא מיט אַ ן אלף.
יידיש ,דערקעגן ,איז די איינציקע יידישע שפּראַ ך פון הונדערטער טויזנטער ,צי שוין אַ מיליאָ ן ,חרדים
)דער גרעסטער רוב :חסידים( ,וואָ ס היטן אויף די גאַ נצע אשכנזישע יידישע ציוויליזאַ ציע וואָ ס האָ ט דאָ ך
אַ רויסגעגעבן די וואָ ס האָ בן צונויפגערופן די טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ ,אָ טאָ דאָ  ,אין אָ ט דעם בנין,
מיט הונדערט צען יאָ ר צוריק.
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דער הײַנטיקער תכלית פון טשערנאָ וויץ )באַ טראַ כטונגען צום 110טן יובל(

דורכאויס ערלעכע געלערנטע ביידע ,האָ בן מאַ קס ווײַנרײַך און זלמן רייזען געגעבן אין זייער טשערנאָ וויץ
באַ נד דעם פולן בריוו פונעם סאַ מע מיסד ,שאַ פער און בויער פון דער קאָ נפערענץ ,נתן בירנבוים )מאַ טיאַ ס
אחר( ,נאָ ך דעמאָ לט אין זײַן יידישיסטישן פּעריאָ ד ,וואָ ס איז געקומען נאָ ך דער ציוניסטישער תקופה ,און
פאַ ר זיין טראַ דיציאָ נעל פרומער לעצטער תקופה .אָ דאָ רטן שרײַבט בירנבים ,שוין דער בעל תשובה נתן
בירנבוים ,אין זײַן בריוו פאַ רן ייוואָ באַ נד צום צוואַ נציקסטן יובל פון דער קאָ נפערענץ:
„אָ בער הײַנט – צוליב דעם ,וואָ ס איך האָ ב זיך אומגעקערט צו דער יידישער תורה און צו די יידן וועלכע
לאָ זן נישט פון איר – זע איז עס מיט אַ געפיל פון דאגה :די ראַ דיקאַ לע פּאַ רטייען האָ בן מכלומרשט
מאָ נאָ פּאָ ליזירט די יידישע שפּראַ ך און דערמיט נישט נאָ ר אַ רײַנגעוואָ רפן אַ חשד אויף איר אין דער
מאַ סע פון פרומע יידן – די ערשטע און אמתדיקע באַ שעפער פון יידיש – נאָ ר אויך אַ רײַנגעבראַ כט
יידיש אין דער סכנה ,אַ ז ,אָ פּגעריסן פון זיין מקור ,זאָ ל עס חלילה פארלירן זײַן שפּראַ כלעך בִּ רְ שוּת
ﬠַ צְ מָ הדיקייט ,זײַן אמתדיקע יידישלעכקײַט ,און זײַנע שטאַ רקע קאָ לירן ,און ווערן צו אַ גראָ ען שאָ טן
פון זיך אַ ליין ,צו אַ מין טרוקענער בריאה ,צו אַ ן אַ בי אייראָ פּעאישער אַ בי שפּראַ ך .הלוואי די דאָ זיקע
סכנה זאָ ל אַ ריבער בשלום ,און יידיש זאָ ל בלײַבן דער יידישער אוצר ,פאַ ר וועלכן ס‘האָ ט זיך געלוינט
אײַנצורופן די טשערנאָ וויצער יידישע שפּראַ ך קאָ נפערענץ”.

א ו נ ד ז ע ר טשערנאָ וויצער קאָ נפערענץ דאַ רף ,ווי ניט איז ,פּועלן אַ סך אַ פאַ רגרעסערטן אינטערעס
צו אַ נטוויקלען יידיש גופא ,אין דער ערשטער ריי בײַ דעם הײַנטיקן יידיש ריידנדיקן פאָ לק ,וואָ ס האַ לט
קיין עין הרע אין אויסוואַ קסן ,אין אַ ראַ ם וואו מאָ דערניסטן אָ נערקענען דעם חסידישן צענטער פון יידיש
אויף די קומעדיקע דורות ,און באַ ווײַזן בשעת מעשה דעם טשערנאָ וויצער גײַסט ווײַטערצופירן מיט
קאָ נסטרוקטיווער ממשותדיקער אַ רבעט.
מיר ,וואָ ס קומען צו דעם אַ לעמען אין גײַסט פונעם אַ זוי גערופענעם וועלטלעכן יידישיזם ,צי פון דעם
אַ קאַ דעמישן געביט וואָ ס פאָ רשט יידיש און איר ליטעראַ טור ,דאַ רפן בפירוש שלום מאַ כן מיט דעם,
אַ ז דער אויפקום פון די הונדערטער טויזנטער יידיש ריידנדיקע יידן איבער דער וועלט איז גראַ דע ניט
געווען „אונדזער אויפטו” – פאַ רפאַ לן.
פאַ רקערט ,פּונקט ווי די אמתע מאַ מע אין שלמה המלכס משפּט צווישן די צוויי פרויען וואָ ס איטלעכע האָ ט
געטענהט„ :ס′איז מײַן קינד” ,דאַ רפן מיר זיך דערפרייען אין זיבעטן הימל ממש ,וואָ ס מיר האָ בן דערלעבט
זען אַ זאַ ווידערוואוקס ,אַ פילו אַ ז מיר זײַנען גאָ ר ניט מסוגל צו פאַ רשטיין ווי אַ זוי דאָ ס וועט זיך אַ נטוויקלען.
איינס איז אָ בער זיכער :אין אַ יידיש ריידנדיקער געזעלשאַ פט פון הונדערטער טויזנטטער ,צי אַ מיליאָ ן,
וואָ ס צעוואַ קסט זיך אין מיליאָ נען ,וועט די שוין פאַ ראַ נענע שעפערישקײַט זיך צעבליען און דער טראָ פּ
אויף יידיש גופא וועט פירן צו גרויס שעפערישקײַט.

אפשר וועלן די אָ אויפטוער פאַ ר יידיש אין דער צוקונפט זיך ניט באַ נוצן מיטן וואָ רט „טשערנאָ וויץ”,
נאָ ר גראַ דע די נעמען פון אַ נדערע שטעט .נאָ ר וואָ ס ,אָ ט די אַ נדערע שטעט זײַנען אָ בער פאָ רט ניט זייער
ווײַט פון אונדזער טשערנאָ וויץ )געאָ גראַ פיש גערעדט.(...
איך אַ ליין האָ ב חרדישע חברים ,וואָ ס ניט נאָ ר ריידן זיי נאָ ר יידיש אין דער היים ,נאָ ר וואָ ס בײַ זיי איז
יידיש אַ ן עיקר פון עכטער יידישקײַט .איז אויב ניט טשערנאָ וויץ ,איז וואָ ס פאַ ראַ שטאָ ט דערמאָ נען זײ?
ווי ווער...
בײַ טייל ,וועט דאָ ס זיין פּרעשבורג )צי פּרעשבאָ ריק ,היינט :בראַ טיסלאַ וואַ  ,סלאָ וואַ קיע( ,וואו דער חתם
סופר האָ ט אַ רויסגעלאָ זן זיינע פּסקים וועגן האַ לטן זיך בײַ יידיש )בתוכם אַ ן איסור אויף לערנען תורה
בײַ אַ רב וואָ ס רעדט ניט אויף יידיש(.
אַ נדערע דערמאָ נען זיך אין אונגוואַ ר )היינט אוזשגאָ ראָ ד ,אָ דאָ אין אוקראַ ינע( ,וואו ר ′עקיבא יהוסף
שלעזינגער האָ ט אַ רויסגעלאָ זן די עטישע צוואה פונעם חתם סופר ,וואו ס′ווערט בוֹלט פעסטגעשטעלט ,אַ ז
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יידן טאָ רן ניט איבערבײַטן זייער יידיש אויף אַ ן אַ נדער לשון )און טאָ רן במילא ניט מאַ כן קיין „אַ דאָ לף”
פון „אברהם” און קיין „מאָ ריץ” פון „משה”( .דאָ ס איז אגב געווען אין  ,1864וואָ ס מיר יידישיסטן
געדענקען גראָ ד אַ לץ געבורט יאָ ר פון דער נײַער יידישער ליטעראַ טור ,דאָ ס יאָ ר פון מענדעלעס דעבו
אין אלכסנדר צעדערבוימס „קול מבשר” אין אָ דעס )איז ווייטער – אוקראַ ינע(.
נאָ ך אַ נדערע דערמאָ נען זיך אין מיכאַ לאָ וויטש )היינט מיכאַ לאָ ווצע אין מזרח סלאָ וואַ קיע( ,אַ וואו מען האָ ט
אין  1865אַ רויסגעלאָ זן דעם פּסק פון אַ פינף און צוואַ נציק רבנים )„דער מיכאַ לאָ וויטשער פּסק”( .עס
איז אָ בער געבליבן באַ קאַ נט מער ווי דער „אונגוואַ רער פּסק דין” נאָ כדעם ווי ס‘איז געדרוקט געוואָ רן אין
 1866אין אונגוואַ ר ,שוין אונטערגעחתמעט פון איין און זעבעציק רבנים ,לויט דער צאָ ל אַ סנהדרין ממש.
נאָ ך אַ נדערע ווידער פאַ ררופן זיך אויף דער שטאָ ט טשאָ פּ )אויכעט אין אוקראַ ינע ,אָ טאָ דאָ ניט ווײַט!(,
אַ וואו מען האָ ט אין  1922אָ פּגעהאַ לטן די טשאָ פּער אסיפה פון חסידישע רביים וואָ ס האָ ט זיך געענדיקט
מיטן חרם אויף אגודת ישראל און די אויסקריסטאַ ליזירונג פונעם מאָ דערנעם חסידישן יידנטום מיט
איר גאַ נצער התנגדות )שיער ניט געזאָ גט„ :מתנגדות”( צו די פּשרות מיטן „מאָ דערנעם יידנטום” פון
דער אגודה און אַ נדערע .די ערשטע חתימה אין טשאָ פּ איז געווען פון יונגן ר ′יואליש טייטלבוים ,דער
צוקונפטיקער סאַ טמאַ רער רבי אין אַ מעריקע וואָ ס האָ ט אַ זוי געווירקט אויף דער צעוואַ קסונג פון יידיש
ריידנדיקן חסידישן ציבור אין אַ מעריקע און איבער דער וועלט.
איז וואָ ס איז געבליבן? דער טיפסטער גײַסט פון טשערנאָ וויץ ,אהבת יידיש לשמה ,בפירוש ניט
פאַ רפּלאָ נטערט מיט אַ זאַ צי אַ ן אַ נדער פּאָ ליטיק ,איז געבליבן געזונט ווי אײַזן ,מערניט ניט אַ זוי ווי וו
ײַנרײַך און רייזען האָ בן זיך פאָ רגעשטעלט ,נאָ ר גראַ דע ווי נתן בירנבוים )„מתתיהו אחר”( ,דער בעל
טשערנאָ וויץ אַ ליין ,האָ ט זיך פאָ רגעשטעלט – גיי ווייס.

איז לאָ מיר פאָ רט אַ פּרואוו טאָ ן דעפינירן ,מיט הונדערט צען יאָ ר שפּעטער ,דעם באַ גריף יידישיזם ,מער
נייטראַ ל געזאָ גט געוואָ רן :אהבת יידיש ,אויפן הײַנטיקן טאָ ג און אויף להבא ,איז אָ טוואָ ס„ :די ליבשאַ פט
צו יידיש ,די אידיי ,אַ ז די שפּראַ ך און פאַ רשיידענע פון אירע אוצרות פון דור דורות האָ בן בפירוש די
ווערט מען זאָ ל זיי אין דער טיף ,און אויף יידיש גופא ,אויפהיטן און לייענען און לערנען; די איבערצײַ
גונג ,אַ ז די לעבעדיקע גערעדטע און געשריבענע שפּראַ ך איז אַ יש צום היטן ,נוצן און אַ נטוויקלען אויף
אונדזער דור און אויף די קומעדיקע דורות” )זעט איר דאָ ך ,אַ באַ שיידענע ,מעסיקע דעפיניציע(.
שאַ ט ,און וואָ ס איז מכח טשערנאָ וויץ? נעמענדיק אין באַ טראַ כט ,אַ ז די אָ רגאַ ניזירער פון אונדזער
„הונדערט צען יאָ ר טשערנאָ וויץ” האָ בן אָ דאָ פאַ רבעטן געלערנטע פון חרדישן עולם און געווידמעט
אַ סעסיע דער פאָ רשונג פון חסידישן יידיש ,קען בלײַבן אַ סברא ,אַ ז אינאיינעם מיט פּרעשבורג,
מיכאַ לאָ וויץ ,אונגוואַ ר און טשאָ פּ ,וועט אויך טשערנאָ וויץ אַ ווינקעלע געפינען אינעם באַ וואוסטזײַן פון
די פאָ רשער ,קענער און לערער פון יידיש אין די קומעדיקע דורות וואָ ס האָ בן גענומען שוין שפּראָ צן מיט
אימפּעט און בקיאות פון די רייען פון די יידישע קהילות וואו מען לעבט זיך אויס אויף יידיש די יאָ רן.
און אויף אונדז אַ לע וואָ ס מיר פאַ רערן דעם אָ נדענק פון טשערנאָ וויץ ,און האַ לטן ליב און טײַער יידיש
און די אומגעהייערע שעפערישע אוצרות וואָ ס אויף יידיש ,אויף אונדז בלײַבט די פּשוטע ,באַ שיידענע
און בשעת מעשה שווערע אויפגאַ בע ,זיך פאַ רקאַ שערן די אַ רבל און אַ רבעטן ,און אויפטאָ ן וואָ ס מ′קען,
לויטן שכל הישר ,ערנסט און ממשותדיק אויף אונדזער שפּרודלדיקן ,ניט לײַכטן ,און פונדעסטוועגן
געבענטשטן געביט פון יידיש.
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