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דער הַײנטיקער תכלית פון טשערנָאוויץ
(בַאטרַאכטונגען צום 110טן יובל)

רעפערַאט געלייענט אויף דער דערעפענונגס סעסיע פון דער אינטערנַאציָאנַאלער טשערנָאוויצער 
קָאנפערענץ צום 110טן יובל פון דער קָאנפערענץ אין 1908

(מָאנטיק, פינף און צווַאנציק טעג אין אב תשע″ח \ דעם 6טן אויגוסט 2018)

טויזנט איין נַאכט, ס′גלייבט זיך קַאם! דָאס איז טַאקע דער זעלביקער טשערנָאוויץ, ניט קיין ַאנדערער? 
ַא סימן הָאבן מיר, ַאז מען לעבט נָאר, איז מען עלול צו ַאלצדינג נָאך צו דערלעבן.

ַאלע  די  כח  יישר  ַא  און  דַאנק  ַא  כל,  קודם  זָאגן,  און  ַאלעמען;  בַאגריסן אַײך  מיטן  ָאנהייבן  איך  וויל 
חברשַאפט;  גוט  מיט  און  פריידן  אין  טרעפן  הַײנט  דָא  זיך  זָאלן  מיר  געמַאכט,  מעגלעך  הָאבן  ווָאס 
ַאלעמערשטנס – מַײן לַאנגיָאריקן חבר און לערער, ּפרָאפעסָאר ווָאלף מָאסקָאוויטש, ווָאס ַאדַאנק אים 
בלַײבט לעבהַאפטיק, רעַאל און הַײנטיק דער עצם ָאנדענק פון טשערנָאוויץ, טָא זָאל עס אים און אַײך 
ַאלעמען, אונדז ַאלעמען, ַא סגולה אויף אריכת ימים זַײן, מען זָאל זיך טרעפן טַאקע דָא אין טשערנָאוויץ 

הבירה אויך אין צען יָאר ַארומעט.
ַאן  אויף  צוריק,  יָאר  דרַײסיק  און  נַײן  מיט  בַאקענט  זיך  איך  הָאב  מָאסקָאוויטשן  ווָאלף  מיט  אגב, 
ָאקספָארדער קָאנפערענץ אין 1979, וואו ער הָאט געלייענט דעם גלענצנדיקן רעפערַאט: „די טיּפָאלָאגיע 
פון די לעקסיש סעמַאנטישע סיסטעמען פון יידישע לשונות: ַא קָאנטרַאסטיווער ַאנַאליז פון יידישע און 
קַארַאאימישע ווָאקַאבולַארן”. בַײ הַײנטיקן טָאג וויל איך אויסדריקן ָאנערקענונג אונדזער טַײערן ווָאלף, 
ניט נָאר פַאר זַײן אייגענער אויסערגעוויינלעכער ַארבעט אויפן געביט פון יידישער לעקסיקָאגרַאפיע, 
נָאר אויכעט פַאר זַײן געבענטשטער ַארבעט בַײם ַארַײנטרָאגן ַא נַײעם, קָאלעגיַאלן, אויפבויערישן טָאן 
אויפן ַאקַאדעמישן געביט פון יידיש, ַא טָאן פון ממשותדיקע מעשים, אין ַא רַאם פון מענטשלעכן דרך 
ַאוואו מען פרייט זיך מיט יענעמס דערפָאלג, מען  ַאן ַאטמָאספער פון דערמוטיקונג און צוטרוי,  ארץ, 

בַאדויערט יענעמס עגמת נפש, און בעת מעשה בויט מען אויף להבא די יידישע פילָאלָאגיע.
איז  ַאלעמערשטנס  זַײן.  ניט  „טשערנָאוויץ”  ווי  ווָארט  שענער  קיין  דָאך  קען  ציל,  דעם  ָאטָא  צו 
„טשערנָאוויץ” ַא פַאל אין דער געשיכטע פון געדַאנקען, ַאוואו דער טרוים איז אויסגעווַאקסן מיט גרויס 
ממשותדיקַײט, אויף גָארניט פָאראויסגעזעענע אופנים, ַא יש געווָארן, און במילא פַארבליבן דערווַײלע 

ַאלץ סימבָאלישער „ַאקט פון ּפרָאקלַאמַאציע” אין דער געשיכטע פון בַאמיאונגען לטובת יידיש.

איז: ווָאס איז דען טַײטש „טשערנָאוויץ”?
דער לכתחילהדיקער בַאגריף „טשערנָאוויץ”, אין די יָארן  נָאך דער קָאנפערענץ פון 1908, הַארט ביז 
דער ערשטער וועלט מלחמה און שּפעטער, איז דַאמָאלסט ניט געווען קיין בַאגריף ווָאס „יידישיסטן גופא” 
הָאבן געווָאלט דערוועגן ריידן. איז לָאמיר ָאן שהיות צוקומען צו דער עצם קַאנטרָאווערסַאלקַײט, צו דער 

אייביקער „נטיה למחלוקת” ווָאס ליגט ניט ַאזוי טיף פַארבָארגן, אינעם עצם ווָארט „טשערנָאוויץ”. 
ַאז מען קומט צו פָארן דָא אין אוקרַאינע, איז דָאך ַא חוק ולא יעבור, ַאז ָאנהייבן הייבט מען ָאנעט ניט ַאנדערש 
נָאר מיט – שלום עליכמען. אין זַײן „כתרילעווקער ּפרָאגרעס”, געשריבן 1914 ‒ 1915, דָאס הייסט, כמה 
וכמה יָארן נָאך דער טשערנָאוויצער קָאנפערענץ, דערציילט שלום עליכם וועגן די „יידישיסטן” און די 

„העברעאיסטן” אין כתרילעווקע. ביי ַא שטעטלשער צונויפקומעניש, הָאט גענומען ריידן ַא ייד: 
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„חברים און חברטעס!”
איז ווָאס? דערציילט שלום עליכם ַאז 

„מער ָאבער ווי די צוויי דרַײ ווערטער הָאט ער נישט געקָאנט ַארויסרעדן, מע הָאט אים נישט געלָאזט. 
ווער? די, וועלכע זענען קעגן יידיש. זיי הָאבן פַײנט יידיש, ווָארים יידיש איז ′זשַארגָאן′ און זשַארגָאן 

איז – פע. זענען זיי ַארויס דעריבער מיט ַא ּפרָאטעסט: איווריט! העברעאיש!”
נו, דערנָאכדעם, אין שלום עליכמס שילדערונג, נעמט ריידן איינער ַא העברעאיסט, בַאגריסנדיק, געוויינלעך, 
מיט: „רָאבָאטַאי” (′רבותי′), און די יידישיסטן פון כתרילעווקע זַײנען אויך, ווי מען זָאגט, ַא טַאטנס ַא קינד. 

נעמען זיי שרַײען בקולי קולות:
„′מיכנַאטַאאים! לָאקשנקוילעטש′ – יידיש, יידיש, יידיש!”

גיבן מיר ווַײטער דָאס ווָארט שלום עליכמען:
„הָאט גָאט ַארַײנגעגעבן איינעם פון די העברעאיסטן, ער זָאל צווישן די ַאלע ַאנדערע קולות געבן ַא 

ווָארף ַארויס ַא בָאמבע, אויסשרַײען אויף ַא קול:
„′ט ש ע ר נ ָא וו י ץ′ ... דַאכט זיך: ווָאס, אייגנטלעך, שטעקט ַאזעלכעס אינעם ווָארט ′טשערנָאוויץ′? 
טשערנָאוויץ איז נישט מער ווי ַא שטעטל אין דער בוקָאווינע, אין עסטרַײך, ווָאס צוויי מלוכות שלָאגן 
איינעם,  צו  עס  געהערט  הַײנט   – ַאנדערע,  דָאס  איינס  ַארויס  טרַײבן  און  דעם,  איבער  איצטער  זיך 
נָאמען  זיי דעם  ַאז מע דערמָאנט  יידישיסטן,  די כתרילעווקער  פַאר  ָאבער  איז  ַאנדערן.  ַאן  צו  מָארגן 
זיי  קָאנט  איר  געשָאלטן!  ַארַײן  טַאטן  אין  ווי  ערגער,  מָאל  טויזנט  צען  מָאל,  טויזנט  ′טשערנָאוויץ′, 
אויסווַארפן די שענדלעכסטע עבירה, איר קָאנט זיי זָאגן ווָאס אין דער קָארט, ַאבי ניט ′טשערנָאוויץ′. 

ָאט ַאזַא טבע בַײ די כתרילעווקער יידישיסטן. [...]
ַא  שווַאכער,  ַא  דווקא  יידישיסטן,  די  פון  איינער  הָאט  ′טשערנָאוויץ′,  ווָארט  דָאס  דערהערט  אכלל, 
ַא  פוס  לינקן  פונעם  ַארָאּפגעצויגן  געטרַאכט,  לַאנג  ניט  ּפַארשוין,  היציקער  ַא  נָאר  הוסטנדיקער, 
שטיוולעט און ַא ווָארף געגעבן פון זיך איינעם פון די העברעאיסטן גלַײך אין ּפנים ַארַײן און געטרָאפן 

סַאמע דָארט, וואו עס הייבט זיך ָאן די נָאז, ביי דער אונטערשטער זַײט פונעם לינקן אויג.”

עד כאן שלום עליכם, ביי וועמען מיר ווערן געווָאר ַאז יענע יָארן, ַאן ערך ַאכט ניין יָאר נָאך דער קָאנפערענץ, 
הָאבן זיך יידישיסטן גָאר געשעמט מיט טשערנָארוויץ; געבייזערט, מיט ַא ווילדן כעס, דַאמָאלסט, ַאז מען 
ניט  קיינעם  פַאר  הָאט מען,  געווָארן:  געזָאגט  ַאנדערש  פון טשערנָאוויץ.  די שַאנדע  אויפעט  זיי  ווַארפט 
געדַאכט, געווָאלט ַא יידישיסט ַארַײנפירן אין ַא ווילדן כעס, הָאט מען אים מערניט געדַארפט אויפווַארפן 

דָאס ווָארט – „טשערנָאוויץ”.
איז מאי קא משמע לן, פַארווָאס עּפעס ַא שַאנדע? ווייל דער הויּפטשטרָאם אין דער יידישער ּפרעסע, ַאר

ַײנגערעכנט די מערסטע צַײטונגען אויף יידיש גופא, הָאבן פון דער טשערנָאוויצער קָאנפערענץ געמַאכט 
ווָאס:  ַאזעלכע  ַאלץ געזעמל פון משוגעים ממש,  ַאש און בלָאטע. מען הָאט געשילדערט די קָאנפערענץ 
הָאבן פַײנט העברעאיש; ווָאס הָאבן פַײנט די תורה און די יידישע רעליגיע; ווָאס הָאבן פַײנט ארץ ישראל 
און ַאלע נוסחאות פונעם ציוניזם; רַאדיקַאלן ווָאס זוכן וויסטע, בלוטיקע איבערקערענישן אין די לענדער 
טָאמער  „זשַארגָאן”.  פונעם שמערעווָאדניקס  ָאּפגָאט  ַאן  ּפסל,  ַא  געטשקע,  ַא  מַאכנדיק  לעבן,  יידן  וואו 
ּפַארַאפרַאזירן ַאביסל טיפער ּפסיכָאלָאגיש: ַא בַאנדע אידעָאלָאגן ווָאס מַאכן גָארנישט פון דער גַאנצער 
יידישער געשיכטע און כמעט ַאלע יידישע געלערנטע און שיטות, ָאנטשעּפענענדיק זיך ָאן די מסוכנדיקע 
רַאדיקַאלע בַאוועגונגען בַײ די אומות העולם ווָאס שטרעבן צו אומָארדענונג, כַאָאס און רעווָאלוציע, טַאקע 

אין נָאמען פונעם המון עם הארצים ווָאס אויף גָאטס ערד קוגל.

גַײסטרַײ ַא  אין  ווי  ָאן טשערנָאוויץ  ָאנגעכַאּפט  זיך  מען  הָאט  מלחמה,  וועלט  דער ערשטער  ערשט נָאך 
נַײע פרַײ די  אויפגעקומען  ס′זיינען  לטובת יידיש. ַאז  בַאוועגונג  קולטורישער  הויך  דער  פון  סימבָאל  כן 
ניט  איז, שיער  יידישיזם  דער  און  רעּפובליק,  ּפוילישע  די  ַאמווָאגיקסטן  איירָאּפע,  מזרח  אין  מלוכות  ע 
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מיטַאמָאל, קען מען זָאגן, געווָארן איינע פון די ָאנערקענטע הויּפט טענדענצן בַײ יידן. ַא סימן הָאבן מיר – 
די ציש″ָא און ַאנדערע שול נעצן, די פַארלַאגן, ּפַארטייען, ָארגַאניזַאציעס און אינסטיטוטן.

ס′איז, טַײערע קָאלעגן, ניט קיין צופַאל, ַאז די „איבערמַאכונג” פון עצם ווָארט „טשערנָאוויץ”, פון ַא 
ווָארט ווָאס הָאט אין די יָארן ביז דער ערשטער וועלט מלחמה געברַאכט שַאנדע און חרּפה צו דער נשמה 
זיך פַארלָאפן  ַא „סימבָאל פון אונדזער שטָאלצטן מָאמענט”, הָאט  יידישיסט, ביז אויף להבדיל  ַא  פון 
אין  „יידישיסטן  ַאלע –  ַאקַאדעמיקער,  פילָאלָאגן,  פָארשער,  געלערנטע,  פון  הענט  די  אין  עיקר  דער 
און  אידעָאלָאגיש  זייענן  ווָאס  יידיש  פון  געביט  אויפן  געלערנטע  הייסט  (דָאס  זין”  בָארָאכָאווישן 
די  אין  ווָאדען,  נָאר  געלערנטע,  סתם  ניט  געווען,  זַײנען  דָאס  „יידישיסטן”).  אויך  געזעלשַאפטלעך 
שּפעטערע צווַאנציקער יָארן, די סַאמע גרינדער און ָאנפירער פון דער דַאמָאלסט שּפָאגל נַײער ייווָא אין 

ווילנע – דער יידישער וויסנשַאפטלעכער אינסטיטוט מיט מַאקס ווַײנרַײכן און זלמן רייזענען בראש. 
מה דָאך, ַאז בַאלד נָאכן אויפקום פון דער ייווָא, איז אויפן סדר היום געשטַאנען דער ּפרָאיעקט ַארויסגעבן 
צום צווַאנציקסטן יובל פון דער טשערנָאוויצער קָאנפערענץ ַא בַאנד מיטן סדר היום, מיט די דָאקומענטן און 
די דעבַאטעס, ָאדָאס ווָאס איז ַאפריער ניט מקוים געווָארן, ניט אין 1908, ניט אין 1909, ניט אין 1910. 
ערשט מיט ַא דור שּפעטער, ַאז ס′הָאט געהַאלטן הַארט בַײם צווַאנציקסטן יובל, הָאבן די געלערנטע אויפן 
געביט פון יידיש אין ווילנע גענומען ּפלַאנעווען, די פַארפַאלענע ּפרָאטָאקָאלן פון דער קָאנפערענץ אין 
טשערנָאוויץ רעקָאנסטרואירן אין ַא בַאנד, מיטן ּפלַאן ַאזַא בַאנד ַארויסגעבן צום צווַאנציקסטן יובל אין 
1928. ַאזַא ַארבעט הָאט שוין ָאבער ַא טבע זיך צו פַארציען; דער בַאנד איז ַארויס אין 1931, רעדַאגירט 

פון מַאקס ווַײנרַײך און זלמן רייזען און מיט ַא דַאנק ווָארט פַאר חיים ברוידען ווָאס הָאט מיטגעַארבעט.
איז ווָאס הָאט זיך געביטן אין משך פון צען יָאר, לָאמיר ָאנכַאּפן, פון שלום עליכמס שילדערונג פון די 
רעַאקציעס אויפן ווָארט „טשערנָאוויץ” ביזקל די פרישע יונגע טעג פון דער ווילנער ייווָא, ווען מ′הָאט 
יידישיסטישער  דער  פון  ממש,  ּפינה  ראש  ַא  ווינקלשטיין,  ַא  אין  טשערנָאוויץ  פַארווַאנדלען  גענומען 

מיטָאלָאגיע?
ערשטנס: אין ּפילסודצקיס ּפוילן, אין דער ריזיקער ּפוילישער רעּפובליק מיט אירע העכער דרַײ מיליָאן 
ַא סך פון די טשערנָאוויצער חלומות:  יידן, הָאבן זיך אַײנגעשטעלט אין לעבן, דָא אויף דער וועלט, 
ַא  ניט נָאר די פולשטענדיק לעגַאלע יידישע נעצן שול-סיסטעמען, נָאר ַא שטוינענדיקער וואוקס פון 
פרישער, רַײכער ליטערַאטור פון יונגע טַאלַאנטירטע שרייבער אויף ַא הויכן ניווָא, פון דער ּפרעסע, 
מיט  ממש  בּפועל  אויספירן  בכח  געווען  זַײנען  ווָאס  ּפַארטייען,  ּפָאליטישע  מעכטיקע  און  טעַאטער 
פינַאנצן און ָארגַאניזירטע אינסטַאנצן; דער עיקר, אין גַײסט פונעם לינקן, ָאבער ַאנטי קָאמוניסטישן 

סָאציַאליסטישן יידישיזם ווָאס ּפרץ הָאט מיט זיך אויף דער קָאנפערענץ פָארגעשטעלט.
מען  קען  יָארן  יענע  זַײנען  זיי  שרַײבער,  בַאליבטסטע  דרַײ  די  געשטָארבן  אינצווישן  זַײנען  צווייטנס, 
זָאגן, מגולגל געווָארן אין „די קלַאסיקער”: שלום עליכם אין 1915, ּפרץ אין 1916, און מענדעלע אין 
1917. ּפרץ איז פַארשטייט זיך געווען די סַאמע ּפרעסטיזשפולע ּפערזענלעכקַײט אויף דער קָאנפערענץ 
גופא. מענדעלע און שלום עליכם, ווָאס זַײנען ניט געקומען צו פָארן, הָאבן כידוע געשיקט בַאגריסונגס 
טעלעגרַאמעס ווָאס פון מיטָאלָאגיע וועגן קען דָאס קלעקן. נָאכמער, מענדעלעס נָאמען איז געשטַאנען, ניט 
אויף דער צעשיקטער פַארבעטונג אויף דער קָאנפערענץ, ָאבער אינעם נוסח ווָאס איז דערשינען אין דער 

ּפרעסע. מ‘הָאט ָאן איבעריקע קונצן געקענט ווי ניט איז צואייגענען ַאלע דרַײ קלַאסיקער. 
דריטנס, איז געגַאנגען אין דעם, ווָאס די ָאנפירער פון דער לעגַאלער, עלעגַאנטער, אינטעליגענטישער נ
ַײער אינפרַאסטרוקטור פון יידיש, מיט דער ייווָא בראש, הָאבן זיך ַארומגעקוקט אויף דער ַאנטוויקלונג 
פון ַאלערלייאיקע ַאנדערע קלענערע לשונות אין מזרח איירָאּפע און דערזען די ּפעולה מיט די מעלות פון 
ַא סימבָאלישער גרינדונגס אסיפה. ערב דעם צווַאנציקסטן יובל פון טשערנָאוויץ, הָאבן הויך געבילדעטע 
טשערנָאוויצער  דער  פון  נָאר  ניט  רָאמַאנטישקַײט,  די  ָאטָא  דערזען  ווילנע  אין  ּפלַאנירער  שּפרַאך 
קָאנפערענץ גופא, נָאר אין דעם ווָאס אינעם בשעת מעשהדיקן בוידעם ווָאס הָאט זיך גָאר ַארויסגעלָאזן, 
ַאז די פַארלָארנקַײט, די פַארפַאלענקַײט פון די ּפרָאטָאקָאלן – דָאס איז שוין פַאר זיך ַא גָאלדענער קווַאל 
פון מיסטיק און חשק. איז לָאמיר ניט פַארנַאכלעסיקן צו דערמָאנען פון אמת וועגן: ווען ניט ָאטָא דער 
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ייווָא בַאנד פון 1931, ַא ביז גָאר בַאשיידענער אין אויסזען, „די ערשטע יידישע שּפרַאך קָאנפערענץ: 
בַאריכטן, דָאקומענטן און ָאּפקלַאנגען פון דער טשערנָאוויצער קָאנפערענץ 1908” ווָאלט עס פון לַאנג 

שוין געווען פַארגעסן, און במילא ווָאלטן מיר ַאלע דָא ניט געשטַאנען בַײם הַײנטיקן טָאג.

ָאט דָא קומען מיר ַא סברא צו נָאכמער ּפָאליטיש אומקָארעקטע ָאבזערווַאציעס. די ָאנפירער פון ווילנער 
זָאגן,  דָא  דַארף מען  און דעם אמת  די העברעאיסטן,  ציוניסטן, קעגן  די  געווען קעגן  זַײנען טַאקע  ייווָא 
זיי זַײנען געווען מערסטנטייל שטַארק ַאנטי רעליגיעז. אין די מַאטעריַאלן ווָאס זיי הָאבן ָאּפגעקליבן און 
ַארויסגעגעבן אינעם בַאנד, הָאבן זיי גענוג געֿפונען לָאמיר ָאנכַאּפן „אינסּפירַאציעס” אין ָאטָא די ריכטונגען.
אויפן בַאנד צום צווַאנציקסטן יובל, „די ערשטע יידישע שּפרַאך קָאנפערענץ”, הָאבן ווַײנרַײך און רייזען 
בַאשלָאסן, ווי ַאזוי, ָאּפגעהיטערהייט, צו ברענגען די רייד פון די צוויי ַאזוי ָאנגערופענע רַאדיקַאלן פון 
טשערנָאוויץ, צוויי פון די מערקווערדיקסטע און טַאלַאנטירטסטע (און טרַאגישסטע) פיגורן אין דער 

געשיכטע פונעם יידישיזם: אסתר פרומקין און מתתיהו מיזעס.
די  געווען  1880), איז  אין  מינסק  אין  ליפשיץ  מלכה  געבָארן  אסתר,  נָאמען:  (ּפען  פרומקין  אסתר 
ּפיָאנערישע מחברטע פון די ערשטע ערנסטע לערנביכער פַאר קינדער אויף יידיש (דָאס איז מען עלול
בַײ הַײנטיקן טָאג פַארגעסן צוליב דער ּפָאליטיק). זי איז געווען די הויּפט ּפערזענלעכקַײט ווָאס הָאט דעם 
יידישן ַארבעטער בונד ַאריבערגעפירט פון גלַײכגילטיקַײט לגבי יידיש ַאריבער אויף ַא הייסן יידישיזם; 
מגלה  הַײנט  נַײ  ווָאס  עּפעס  מָאסקָאוויטשן  ּפרָאפ.  צוגעזָאגט  הָאב  (איך  סברא  ַא  געווען  ַאפילו  איז  זי 
זיין) ָאטָא די ָא, ווָאס הָאט אינסּפירירט דעם יינגל מַאקס ווַײנרַײכן, ער זָאל ַאריבערגיין פון בונדישער 

ּפָאליטיק ַאריבער אויף – דער וויסנשַאפט פון יידיש.
פון זינט נָאך דער רעווָאלוציע, ווען אסתר הָאט זיך סָאוועטיזירט און אין רַאטנפַארבַאנד צום סוף גָאר 
ניט  ָאבער  בונד,  פון  געשיכטע  דער  פון  אויסגעמעקט  איר  מען  הָאט  בונד,  דעם  ליקווידירן  געהָאלפן 
פונעם יידישיזם: די מיטָאלָאגיע פון טשערנָאוויץ לָאזט ניט פַארגעסן ַאז זי, אסתר, הָאט ַארַײנגעטרָאגן 
די  פָאלק; כָאטש  יידישן  פון  נַאציָאנַאלע שּפרַאך  איז „די”  יידיש  געווַאגטע רעזָאלוציע:  די דרייסטע, 
קָאנפערענץ הָאט ָאנגענומען די מעסיקע רעזָאלוציע, ַאז יידיש איז נעבעך „ַא” נַאציָאנַאלע שּפרַאך פון 
יידישן פַאלק. (דָאס איז אויכעט שוין פַאר זיך גענוג געווען בכדי די העברעער געבן ַאּפָאּפלעקסיע, נָאר 
ווָאס, נָאך דער טשערנָאוויצער קָאנפערענץ, ווען די יידישיסטן זַײנען פַארבליבן פַארקָאכט אין זייערע 
מחלוקתן, קריגערַײען און ּפלוגתאות, הָאבן די העברעער גענומען בויען די העברעאישע דערציאונג אין 

מזרח איירָאּפע, ָאבער ניט דָאס זַײנען מיר הַײנט דָא אויסן).
וועגן  ַארויסזָאגונגען  רַאדיקַאלסטע  אסתרס  ַארַײנגענומען  ניט  בַאנד  ייווָא  דער  הָאט  פונדעסטוועגן 
העברעאיש, און וועגן די ווָאס שטיצן איר אויפלעבן ַאלץ לעבעדיק לשון. דָאס איז געווען ַא בַאנד מיט 
ַא געזעלשַאפטלעכן ציל אויף להבא, אויף פַאקטיש בויען אין ווילנע ַא לעבעדיקן, ּפרַאקטישן המשך פון 

די טשערנָאוויצער חלומות.
בלַײבט ַארומריידן דעם צווייטן רַאדיקַאל, דעם געניַאלן יונגן לינגוויסט פון 1908, מתתיהו מיזעס (בַײ 
זַײנע היימישע גַאליציַאנער: מַאטיס מיזיש). ַארויסגייענדיק פון שטַאנדּפונקט פון דער לינגוויסטיק, פון 
פילָאלָאגיע, הָאט מיזעס ַאלץ יונג בחורל געווַאגט דעבַאטירן אין 1907, ַא יָאר פַאר טשערנָאוויץ, מיט 
נחום סָאקָאלָאוון אין זשורנַאל „ָהעֹוָלם”. אין נומער פון יוני 1907 איז דָא ַא סענסַאציע: דער צוויי און 
צווַאנציק יָאריקער מיזעס איז ַארויס מיט זַײן עסיי אויף העברעאיש: „בזכות השפה היהודית”. שוין נָאך 
דער קָאנפערענץ, אין 1910, איז מיזעס ַאוועק דעבַאטירן, ניט מער און ניט ווייניקער, מיט אחד העמען 

ַאליין, אין זשורנַאל „ֶהָעִתיד”.
מיזעס איז געווען דער פַאקטישער שטערן פון דער קָאנפערענץ אין 1908, צו די דרַײ און צווַאנציק יָאר זַײנע 
געלייענט ַא רעפערַאט ווָאס הָאט, ניט קוקנדיק אויף פַארשיידענע פעלער, געלייגט דעם פונדַאמענט פון 
דער יידישער פילָאלָאגיע, ַארויסזָאגנדיק געדַאנקען ווָאס בער בָארָאכָאוו הָאט ווַײטער און מער ּפרעציז 
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פָארמולירט אין זַײנע „אויפגַאבן פון דער יידישער פילָאלָאגיע” ווָאס איז אין 1913, דערשינען אין ש. 
יידיש הָאט פַארקלענערט און מינימיזירט  ווָאס  ָא געדַאנקען: דָאס  ווילנער „ּפנקס”. צווישן די  ניגערס 
ַאמָאליקע בייגפַאלן און קָאמּפליקַאציעס פון דער ַאלט דַײטשישער גרַאמַאטיק, דָאס איז ַא מעלה, שּפרַאך 
ַאנטוויקלונג, ניט קיין חסרון, ניט קיין שּפרַאך פַארדָארבונג חלילה. יידיש איז לויט מיזעס דער אמתער 
המשך פון ווַײטן יידישן ַאמָאל, פון לשון קודש און ַארַאמיש. ער הָאט אויפגעשטעלט די היּפָאטעזע, ַאז די 
עצם שנאה צו יידיש איז ַא דירעקטער רעזולטַאט פון איבערנעמען ביי די דַײטשן זייער ַאנטיסעמיטיזם, 
ַאזוי אויך דעם עצם בַאגריף ַאז די שנאה לגבי יידיש שטייט בַײם סַאמע צענטער פון ָאט יענעם יידנהַאס 

ווָאס ַא סך יידישע אינטעליגענטן הָאבן איבערגענומען אין דער בחינה פון זעלבסט הַאס.
גַאנצע פופציק זַײטלעך אין סַאמע הַארץ פונעם בַאנד וועגן דער קָאנפערענץ הָאבן ווַײנרַײך און רייזען 
געגעבן מיזעסעס רעפערַאט. מיזעס הָאט ָאנערקענט די שַאנסן פַארן אויפלעבן העברעאיש אין ארץ ישראל 
מיזעסעס  גָארניט.  נול,  זערָא,  פַאר  תפוצות  די  אין  שַאנסן  ַאזעלכע  געהַאלטן  הָאט  רעַאליסטישע,  פַאר 

ווערטער וועגן העברעאיש:
„לשון קודש בַאדַארף נישט מער ווערן די שּפרַאך פון דעם לעבן. בלומען אויפן בית עולם צו פליקן קָאן 

ָאנגענעם זַײן; צו וואוינען אויף ַא בית עולם איז ָאבער נישט פַאר די ווָאס ווילן לעבן [...]”
„לשון קודש הָאט נישט קיין שום שַאנסן פַאר דָאס לעבן.” 

[וועגן יידן ווָאס ריידן אויף דער לַאנדשּפרַאך:] „הַאלב גויים, הַאלב יידן, גוייש רעדן, יידיש פילן? ַאן 
ַאמפיביען לעבן איז ַא קַאריקַאטור ַא מַאטע, – ַא סך טרויעריקער און ערגער ווי אמתדיקע ַאסימיַאלַאציע. 

צוויטער וועזן מַאכט פלַאך און הַאלב.”
דער אויסלָאז פון מיזעסעס רעפערַאט איז דער אומפַארגעסלעכער קול קורא פון גַאנץ טשערנָאוויץ (דָאס 

מיינען מיר, נַאטירלעך פונעם בַאגריף „טשערנָאוויצער קָאנפערענץ”, לאו דווקא די שטָאט כולה):
„דָאס נַײנצעטע יָארהונדערט הָאט מענטשן רעכט געשַאפן, דָאס צווַאנציקסטע הָאט די הויכע אויפגַאבע 
שּפרַאכן רעכט צו שַאפן. ווער ס‘גלייבט אין דעם ּפרָאגרעס פון דער מענטשהַײט, דער זָאל אין אונדזערע 
שרעגעס אַײנטרעטן, און מיט מוט און הָאפענונג שטרעבן פַאר אונדזער הייליקער נַאציָאנַאלער זַאך, פַאר 

דערלַאנגען פון ַאנטוויקלונגס מעגלעכקַײטן פַאר אונדזער יידישער שּפרַאך.” 
די פַארבעטונג אויף דער טשערנָאוויצער קָאנפערענץ גופא, מיט דער ּפלַאנירטער „ּפרָאגרַאם”, הָאט 

ָאבער גָאר געהַאט בַאטָאנט ַא סך מער ּפרַאקטישע ענינים:
„(1) וועגן ָארטָאגרַאפיע; (2) גרַאמַאטיק; (3) בַאנוצן פרעמדע ווערטער; (4) ַא ווערטערבוך; (5) ביבל 
איבערזעצונג; (6) די ּפרעסע; (7) די ליטערַאטור; (8) דרַאמַאטורגיע און סצענע; (9) די בַאדַײטונג פון 
דער שּפרַאך ַאלץ נַאציָאנַאלע ָאדער פָאלקסטימלעכע שּפרַאך און איר בַאציאונג צו העברעאיש; (10) „די 

מָארַאלישע צווישן פעלקערלעכע ליטערַארישע אייגנטום פַארזיכערונג” [= אינטעלעקטועלע רעכט].”
פַאר דער ייווָא פון די צווַאנציקער יָארן, ווָאס הָאט זיך אונטערגענומען ַא ּפרָאגרַאם פון שּפרַאך נָארמירונג 
ַאלץ איינע פון די הויּפט אויפגַאבעס, איז די ברענענדיקסטע ּפרָאבלעם געווָארן אויסלייג, ַאביסל שּפעטער 
אויך ּפוריזם און שּפרַאך רייניקונג, דער עיקר אין דער לעקסיק, די מלחמות און דעבַאטעס ַארום די ַאזוי 

גערופענע „דַײטשמעריזמען”. 
פון גַײסטיקן, קולטור היסטָארישן און ּפסיכָאלָאגישן שטַאנדּפונקט, קען מען אַײנטיילן די ַאקטיווע אויסלייג 
רעפָארם קָאמּפַאניע אין צוויי בַאזונדערע קָאמּפָאנענטן. דער ערשטער קָאמּפָאנענט איז דָאס ווָאס מיר 
רופן „די נַײע ָארטָאגרַאפיע” פון בער בָארָאכָאוו און זלמן רייזען און די שול קָאנפערענץ פון 1920: 
ַארויסווַארפן דעט שטומען עין אין מערסטע ּפָאזיציעס, און בַאזַײטיקן ַאנדערע שטריכן פון די משכילים 
אין נַײנצעטן יָארהונדערט ווָאס הָאבן פַארקריּפלט ַא געירשנטע סיסטעם שרַײבן ַאדורכן נָאכמַאלּפעווען 
דעם דַײטשישן אויסלייג. טשיקַאווע, ָאט די רעפָארמען, ביזן הַײנטיקן טָאג, ווערן ָאנגענומען אויך בַײ 

פרומע, זייער פרומע, חסידישע, חרדים, ווַײל זיי טרָאגן ניט קיין ַאנטי רעליגיעזע סימבָאליק.
 – דיקטַאטן  סָאוועטישע  די  פון  יסוד  אויפן  ַאלע  רעפָארמען,  כווַאליע  צווייטע  ַא  געקומען  ָאבער  ס′איז 
ַארויסווַארפן דעם שטומען אלף און ַארַײנפירן דיַאקריטישע צייכנס געבויט אויף די נקודות. ָאט די צווייטע 
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כווַאליע שטַאמט פון די סָאוועטישע אויסלייג איבערקערענישן וואו אויסלייג הָאט שוין איינמָאל געהַאט 
ַא סימבָאליק: די יעווסעקציע הָאט דָאך געשטרעבט צו ַא יידיש שבכתב ווָאס איז אויפן ערשטן בליק שוין 
בפרט  ברען  ַא  מיט  און  יָארן,  דרַײסיקער  די  סָאוועטיש. אין  ממש  טרַאדיציָאנעל,  ַאנטי  רעליגיעז,  ַאנטי 
אין די שּפעטע דרַײסיקער יָארן, נָאכן טויט פון ּפילסודצקין, נָאכן אויפקום פון נַאציסטישן פַאשיזם אין

דַײטשלַאנד און זַײן ָאּפקלַאנג אויך צו מזרח צו, הָאט זיך דער ווילנער ייווָא ווַײטער גערוקט אויפן ּפָאליטישן 
יידישן  ָאנגענומען עלעמענטן פון סָאוועטישן  יָארן ָאפיציעל  לינקס, און הָאט אין די שּפעטע דרַײסיקער 

אויסלייג אין ַא „ּפשרה” ווָאס הָאט דעם סעמיטישן קָאמּפָאנענט פַארהיט פון דער פָאנעטיזירונג.
דָאס הָאבן מיר געדַארפט דערמָאנען, ווַײל דער גורל הָאט געווָאלט, ַאז די זעלביקע „מַארגינַאלע” פרַאגן 
פון אויסלייג ּפרטים און ַא דרַאנג אייביק צו „רייניקן און פַארריכטן” דעם ווָאקַאבולַאר פון יידיש, איז 

געווען בַאשערט שּפילן ַא רָאלע אין אונדזער דור, אויסער ַאיעדן גדר פון ַא קלָארן שכל הישר.

איז לָאמיר איצטער איבערהיּפן הונדערט צען יָאר און צוקומען צום יָאר 2018.
ווָאס הָאט ּפַאסירט פַאר די הונדערט צען יָאר?

יידישער ●  דער  פון  כמות  דער  סַײ  און  ניווָא  דער  סַײ  הָאבן  יָארהונדערט  צווַאנציקסטן  פון  משך  אין 
ליטערַאטור איבערגעשטיגן ַאלע טשערנָאוויצער חלומות ַאזש ביז אויף ַא נָאבעל ּפרעמיע; ביז אויף ַא 
ברייט צעבליטער וועלט ליטערַאטור ווָאס ווערט כסדר איבערגעזעצט אויף די לשונות פון די אומות 
העולם, ָאט ַאזַא ָא, ווָאס יודעי חן ווייסן גוט, ַאז פַארַאן נָאך ַא ים מיט ווערק פון טויזנטער שרַײבער 
ווָאס זייערע ווָאגיקע ווערק ווַארטן נָאך אויף זייער גואל און תיקון. אויך די יידישע פילָאלָאגיע און 
די  ווי  העכער”  נָאך  ניט  סברא „אויב  ַא  זַײנען  ווָאס  צילן  דערגרייכט  הָאבן  געביטן  שייכותדיקע  די 

ַאסּפירַאציעס פון די לכתחילהדיקע טשערנָאוויצער בעלי חלומות.
אין היטלעריסטישן חורבן זַײנען אומגעקומען מער ווי פינף מיליָאן יידיש ריידנדיקע יידן אין איירָאּפע, ● 

און אויף אייביק זַײנען אויסגעמעקט געווָארן די שּפרודלדיקע לעבעדיקע ישובים וואו יידיש איז געווען 
ַאזוי נַאטירלעך דעם ּפייסַאזש ווי ַא יעטוועדער ַאנדער שּפרַאך.

אין סָאוועטנפַארבַאנד הָאבן די סטַאליניסטישע רדיפות געברַאכט צו ַא סוף די קולטור, די שרַײבער, די ● 
שולן און ַאנשטַאלטן, צי פַאר דער מלחמה, צי נָאך דער מלחמה, ווען ס‘איז געבליבן לעבן ַא שארית 

ַא ווָאגיקער.
אין ישראל איז די דערפָאלגרַײכע פַארווַאנדלונג פונעם מָאדערנעם איווריט אין ַא מלוכה שּפרַאך געווען ● 

וועלטלעכן  יידיש  ָאּפגעווישט דעם  ווָאס הָאט  יידיש,  ַא פַארביסענער קַאמּפַאניע קעגן  פַארבונדן מיט 
סעקטָאר ַאלץ ווָאגיקן גליד פון דער הויּפטשטרָאמיקער קולטור.

און ווָאס איז מיט די מיליָאנען יידיש ריידנדיקע יידן ווָאס הָאבן זיך בַאזעצט אין ַאמעריקע, קַאנַאדע, ● 
קיין  געווען  ניט  היטלער,  קיין  געווען  ניט  ס‘איז  וואו  לעדנער,  ַאנדערע  און  ַאפריקע  דרום  ענגלַאנד, 
סטַאלין און ַאפילו ניט קיין אנטי יידישע העברעאיסטישע מלוכהשע מַאכט („מען הָאט שוין ניט וועמען 
צו בַאשולדיקן”), איז יידיש כמעט אינגַאנצן פַארלָארן געגַאנגען ַאלץ פולע גערעדטע שּפרַאך ביי די 
קינדער און קינדסקינדער פון שיער ניט ַאלע טרעגער פון דער יידישיסטישער קולטור גופא – לערער, 
ַא מַאסנדיקע  זיך „ביי סָאציָאלינגוויסטן”:  ַא ריי געביטן. דָאס רופט  שרַײבער, דערציער, טוער אויף 

ווָאלונטערישער איבערגַאנג אויף די לַאנד שּפרַאכן.
איז וואו הַאלט מען טַאקע הַײנט?

די גרויסע ישובים וואו יידיש ריידנדיקע יידן הָאבן אויפגעבויט שולן, צַײטונגען, זשורנַאלן, טעַאטערס, 
סוף  ַא  צו  געקומען  איז  ַאלצדינג  דָאס  ווערק,  געשַאפן  ימיהם  כל  הָאבן  שרַײבער  טַאלענטפולע  ַאוואו 
אומגעפער ָאנהייב איין און צווַאנציקסטן יָארהונדערט, ווען עס זַײנען ַאוועק אין דער אייביקַײט די לעצטע 
און שיער ניט לעצטע פון די גרעסערע שרַײבער, לערער, שַאפער, רעדַאקטָארן, ָאט ַאזעלכע ווָאס זַײנען 

געקומען צו ַא פולער שּפרַאכיקער רַײפקַײט אין דער פַארמלחמהדיקער מזרח איירָאּפע. 
ווינציק  (מיט  יידיש הָאט  וועלטלעכן)  גערופן  ַאזוי  (דעם  ַארום דעם סעקולערן  בַאוועגונג  די ברייטערע 
אויסנַאמען) ניט געברַאכט צו קיין נַײע דורות יידיש ריידנדיקע אין סָאציָאלינגוויסטישן זין פון ַא שּפרַאכיקן 
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ציבור ווָאס איז בעצם פעאיק אויפהַאלטן ַא לעבעדיקע גערעדטע שּפרַאך. דָאס איז ווַײט ניט דָאס זעלביקע 
זַײנען  ערך,  ַאן  יָארהונדערט,  הַאלבן  לעצטן  דעם  ָאטָא  אונטערגַאנג. פַאר  פולשטענדיקער  ַא  ווי  ָאבער 

אויפגעקומען דרַײ אינדזעלעך פון יידיש, ַאלע דרַײ מיט ַא כח החיים אַײנגעפעסטיקטע. 
ערשטנס, יידיש ַאלץ ברייט פַארצווַײגטער געביט אויף ַאקַאדעמישער פָארשונג: ַאלט יידיש, מיטל יידיש, 
קולטור  פָאלקלָאר;  סָאציָאלינגוויסטיק;  סָאציָאלָאגיע;  לינגוויסטיק;  פָארשונג;  ליטערַאטור  יידיש;  ניי 
געשיכטע; און נָאך ַא סך. דער רויווַארג, דער חומר גופא, פון יידיש פון די לעצטע טויזנט יָאר, איז די 
והותר אויף מעגלעך מַאכן ַא קיום אויף לַאנגע דורות, פַאר פָארשער, ַאקַאדעמיקער; פַאר ָאּפטיילונגען, 

אוניווערסיטעטן און אינסטיטוציעס, מיט ּפובליקַאציעס אין דער סביבה פון מלומדים סּפעציַאליסטן.
מען  מיינט  דָאס   ;Yiddish ַארום  טעטיקַײט  פַארצווַײגטע  ברייט  א  אויסגעווַאקסן  ס′איז  והשנית: 
צו  ארץ  דרך  ַא  ירושה,  יידישער  איירָאּפעאישער  מזרח  דער  און  יידיש  צו  ליבשַאפט  ַא  ַאלעמערשטנס 
גרויסע  ַא  גנב,  ַאמעריטשקע  אין  און  טויט)  זייער  נָאך  שוין  (ָאפטמָאל  מַאמע  טַאטע  ָאדער  זיידע  בָאבע 
ביזנעס פון „רַאטעווען יידיש”, ַאזש ביז צום אויססטרָאיען פַאר צענדליקער מיליָאנען דָאלער בנינים און 
סטרוקטורן, ָאן ַאפילו דעם בלויזן בַאגער אויסשולן אמתע קענער ווָאס וועלן ריידן, שרַײבן, שַאפן ווערק 
אויף יידיש, דערציען ניט נָאר וועגן יידיש נָאר אויכעט אויף יידיש. דָא גייט אין דער „דעשּפרַאכיזירונג” 

פון יידיש: שוין ניט קיין לשון ווָאס מען דַארף זיך אויסלערנען, נָאר ווָאס ניט איז ַאנדערש.
עיקר.  ַאן  טַאקע  זיי  בַײ  איז  יידיש  ריידן  ווָאס  יידישיסטן  סעקולערע  גרוּפע  קליינע  ַא  פַארַאן  דריטנס, 
נָאכמער, מיטן פַאקטישן און מָארַאלישן אונטערגַאנג פון פעסטע יידישיסטישע אינסטיטוציעס, הָאבן זיי 
אין ַא קענטיקער מָאס ָאּפגעירשנט מיליָאנען דָאלַארן ממש. די טרַאגעדיע בַאשטייט אין דעם, ווָאס ָאנשטָאט 
ָאּפלערנען מיט דרך ארץ בַײ די גדולים פון וועמען זיי הָאבן ָאּפגעירשנט, הָאט זיך געיַאוועט דער דיבוק 
פון שגעונדיקער שּפרַאך רייניקונג (הונדערט יָאר נָאכדעם ווי מען הָאט ַא סברא צום לעצטן מָאל געזוכט 
ברען  פַאנַאטישער  ַא  און  נעָאלָאגיזָאמַאניע,  פון  ווערטערבוך),  דַײטשישן  ַא  אין  ווערטער  יידישע  נַײע 
דער  מיט  יענער ּפשרה  פון  אויסלייגעכץ  און  („דיַאקריטלעך” בלשונם),  צייכונס”  די „דיַאקריטישע  צו 
ַאפילו דעם  אויף  קען  יָאר  גַאנץ  ַא  פון  ייד  פרומער  ַא  ווָאס  יָארן,  דרַײסיקער  סוף  יידיש  יעווסעקציעס 
 – „טָאג  פון  ּפיקעטערונג  די  געווָארן  דערפון  ווי עמבלעמַאטיש  איז  געשיכטע  דער  קוקן. אין  ניט  הַײנט 
אויסלייג  איבער   1970 ַאּפריל  אין  ברָאדוויי  איסט  אויף  „פָארווערטס”  פונעם  און  זשורנַאל”  מָארגן 
און דַײטשמעריזמען, רחמנא לצלן. מען הָאט ָאבער ניט דעמָאנסטרירט קעגן העברעאסטישע טָאג שולן 
ווָאס בָאיקָאטירן יידיש, נָאר קעגן די לעצטע שרַײבער, רעדַאקטָארן און קולטור פירער פון לעצטן דור 

געבָארענע פַאר דער מלחמה אין מזרח איירָאּפע...
גָאר ַאן ַאנדער קָאמּפלעקס מניעות בויט זיך ַארום ּפָאליטיק. אין טייל לענדער אין מערב איז דער עסק „יידיש” 
געווָארן ַא ּפָאליטישע צַאצקע אויף צו פַארגלעטן עקסטרעם לינקע ּפָאליטיק און שנאה צו מדינת ישראל. 
אין מזרח איירָאּפע פַארקערט, און דער עיקר אין ליטע, הָאט מען שוין מיליָאנען געווָארפן אויף „יידיש” 
בתורת קַאמופלַאזש פַאר עקסטרעם רעכטער ּפָאליטיק, דער עיקר אויף צו כשרן די מזרח איירָאּפעאישע 
עקסטרעם נַאציָאנַאליסטישע (און ַאנטיסעמיטישע) בַאמיאונגען אויף צו רעווידירן די געשיכטע פון דער 
נַאציָאנַאלע העלדן פון  וועלט מלחמה אין גַײסט פון „דָאּפלטן גענָאציד”, אין גַײסט פון מַאכן  צווייטער 
נַאציסטישע מערדער און קָאלַאבָארַאטָארן. מה דָאך, בַײ אונדז אין ווילנע זַײנען ַאוועק מיליָאנען אויף גַאנצע 
דרַײ אינסטיטוציעס פַאר יידיש, וואו עלף חדשים אין יָאר (אויסער דער פַארבליבענער אויסגעצייכנטער 
זומער ּפרָאגרַאם, ווָאס מען גייט בקרוב פַארמַאכן ווַײל ס′איז זיי שוין ּפָאליטיש ניט נייטיק), קען מען בכלל 
ניט לערנען קיין יידיש, און די קווַאליפיצירטע לערער פון יידיש גייען ַארום ָאן ַארבעט, בשעת ווען רַײ
כעלָאקַאלן אין צענטער שטָאט שטַארצן ַארויס ַאלץ יידישלָאזע מַאכַארַײקעס. במילא ווערט אויפן סדר 
היום ַאפילו ניט דערמָאנט דער „קליינינקער ּפרט” וועגן קורסן פון יידיש פַאר ָאנהייבער, מיטלדיקע און 
ַאווַאנסירטע אין משך פון ַאקַאדעמישן יָאר. נָאר אויפנַאמעס בַײ מיניסטָארן און מלכי מלכים פעלן ניט 
אויסעט. בשעת מעשה שּפילט יידיש, געצוואונגענערהייט, די טרויעריקע רָאלע פון מכשיר אויף אַײנשטילן 

די קריטיק קעגן מלוכהשער גלָאריפיקַאציע פון ָארטיקע היטלעריסטישע קָאלָאבָארַאנטן און רוצחים.
ס′איז ניט ּפשוט...
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איז ווָאס טוט ָאבער גָאט? 
אויף זַײן אופן, און מיט זַײן חכמה, הָאט דער אייבערשטער געגעבן, ַאז בשעת ווען די ּפָאר הַײפעלעך 
רַאטעווער און אויפלעבער פון יידיש („ואני הקטן בתוכם”), בשעת מיר הָאבן געטומלט און געשריבן, 
געלערנט און פַארעפנטלעכט, געטַארַארַאמעוועט „יידיש! יידיש! יידיש!”, איז די שארית הּפליטה פון 
חרדישע יידן, און בפרט חסידים, און בפרט חסידי חג″ת (ד.ה. די דרומדיקע, ווָאס ריידן דער עיקר ַא 
היימיש ּפויליש אונגַארישן יידיש) צעווַאקסן אויף ַאזַא שטייגער און צָאל, ווָאס קיינער, ממש קיינער, 

הָאט ניט פָאראויסגעזען.
יידישע  וויכטיקסטע  די  בַײ  פרעגן  גענומען  מיר  הָאבן  טשערנָאוויץ  אונדזער  פַאר  חדשים  די  אין 
דעמָאגרַאפן, וויפל חסידישע יידיש ריידנדיקע יידן זַײנען אויף דער וועלט פַארַאן? די שַאצונגען ווַײזן 
ַארויס ַא גרויסע ווַאריַאציע: ּפרָאפ. בַארי קָאזמין (טריניטי קָאלעדזש, קָאנעטיקָאט) שַאצט: 525,000. 
דער יידישער „דַאטַא בַאנק” אין ניו יָארק פַארקערט פָאלגט די פָארשונגען פון ּפרָאפעסָאר סערדזשיָא 
דעלַא ּפערגָאלַא פון ירושלים, שַאצנדיק: 1,100,000. ַאזוי צי ַאזוי, גייט די רייד וועגן ַאן אמתן יידישן 
שּפרַאך ציבור. נָאכמער: ַא גיך ווַאקסנדיקער מיט הונדערטער ּפובליקַאציעס ַאלע יָאר, בתוכם ביכער, 
בנות  ווי „  נעמען  ַאזעלכע  ַאחוץ  אורחא:  אגב  נָאך.  און  אינטערנעט  זשורנַאלן, צַײטונגען, בלעטלעך, 
ציון” און „דער אוצר”, טרעפן מיר בַײ הַײנטיקן טָאג זשורנַאלן ווָאס רופן זיך „אידישע צייטונג”, „די 
ווָאך”,  „דער בליק”,  „דער וועקער”, „דער פלַאם”, „מָאמענט”, און „שטערן” – ַאפילו דָא שטעלן 
מיט זיך פָאר די שּפרַאך און דער סטיל דעם נַאטירלעכן המשך פון לשון יידיש פון די וועלטלעכע שרַײ

בער און ּפעריָאדיק פון צווַאנציקסטן יָארהונדערט.
צען  הונדערט  אין  טשערנָאוויץ...)  אין  נָאר  ניט  (און  טשערנָאוויץ  אין  זָאגן  מען  וועט  זשע  ווָאס  איז 
ַא  ָאן  ַא בליצּפָאסט און  ַא גַאנצער געביט – ַאקַאדעמיש, ניט ַאקַאדעמיש, מיט  ַאז  יָאר ַארומעט, חברים, 
ווי ס′ווָאלט גָאר ניט געווען: די  ַא קוקווינקל – הָאבן איגנָארירט,  ָאן  ַא קוקווינקל און  בליצּפָאסט, מיט 

הונדערטער טויזנטער, בַײ וועמען יידיש לעבט ווי ַאן אמתע שּפרַאך?
דער גרעסטער יישר כח קומט די ָארגַאניזירער פון אונדזער טשערנָאוויצער קָאנפערענץ פַארן פַארבעטן 
אויך פרומע און חרדישע פָארשער. איינע פון זיי הָאט אין ַאן ָאקערשט פַארעפנטלעכטער ַארבעט געשריבן 
דעם ווייטָאגדיקן אמת: סעקולערע יידישיסטן קומט ָאן צו גרויס דער ּפסיכָאלָאגישער ווייטיק, ַאז זייערע 
(אונדזערע) בַאמיאונגען הָאבן געברַאכט צו ַא בליצּפָאסט מיט ַא קוקווינקל, בשעת ווען די טרַאדיציָאנעלע 
יידישיסטישע טעָאריעס, הָאט געברַאכט צום אמתן לעבן פון דער שּפרַאך אין  ָאן קיין שום  יידישקַײט, 
דער  פון  טיף  ַאזוי  הַאלטן  ווָאס  מָאדערניסטן  פרַײע  די  טשיקַאווע,  יָארהונדערט.  צווַאנציקסטן  און  איין 
ּפרַאכטפולער אייביקער יידישער ליטערַאטור, פַארגעסן בדרך כלל ַאז בערך 99% פון די גרויסע ווערק 
פון ָאט דער יידישער ליטערַאטור זַײנען דָאך געשריבן געווָארן דורך שרַײבער וועמענס קינדער יָארן און 

יוגנט הָאבן זיך דורכאויס פַארלָאפן אין ַאזַא מין סביבה ווָאס מ‘רופט הַײנט ָאנעט: „חרדיש”...
ּפָאליטיש  ַא  נָאך  דערמָאנען  איך  וויל  גַײסט,  טשערנָאוויציער  וועגן  הכל  סך  מיטן  פַארענדיקן  פַארן 
רַאדיקַאל): אין  קַאּפ  ַא  אויסדריקן  פָארט  זיך  מען  אין טשערנָאוויץ מעג  דָא  (ָאט  פַאקט  אומקָארעקטן 
די ַאלע לענדער פון די תפוצות, פון גרויסן יידישן גלות איבער דער וועלט, איז אויסער ארץ ישראל 
ניטָא קיין איין משּפחה ווָאס הָאט ניט געלעבט אין ארץ ישראל, וואו מען רעדט איווריט אין דער היים 
נַאטירלעך. קיין איינע אויכעט ניט. איווריט איז דער גרעסטער דערפָאלג אין דער מדינה און איז געווָארן 

ַא גווַאלדיק וויכטיקע מלוכה שּפרַאך. אין די תפוצות – לא מיט ַאן אלף.
יידיש, דערקעגן, איז די איינציקע יידישע שּפרַאך פון הונדערטער טויזנטער, צי שוין ַא מיליָאן, חרדים 
(דער גרעסטער רוב: חסידים), ווָאס היטן אויף די גַאנצע אשכנזישע יידישע ציוויליזַאציע ווָאס הָאט דָאך 
ַארויסגעגעבן די ווָאס הָאבן צונויפגערופן די טשערנָאוויצער קָאנפערענץ, ָאטָא דָא, אין ָאט דעם בנין, 

מיט הונדערט צען יָאר צוריק. 
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דורכאויס ערלעכע געלערנטע ביידע, הָאבן מַאקס ווַײנרַײך און זלמן רייזען געגעבן אין זייער טשערנָאוויץ 
בַאנד דעם פולן בריוו פונעם סַאמע מיסד, שַאפער און בויער פון דער קָאנפערענץ, נתן בירנבוים (מַאטיַאס 
אחר), נָאך דעמָאלט אין זַײן יידישיסטישן ּפעריָאד, ווָאס איז געקומען נָאך דער ציוניסטישער תקופה, און 
פַאר זיין טרַאדיציָאנעל פרומער לעצטער תקופה. ָאדָארטן שרַײבט בירנבים, שוין דער בעל תשובה נתן 

בירנבוים, אין זַײן בריוו פַארן ייווָא בַאנד צום צווַאנציקסטן יובל פון דער קָאנפערענץ: 
 „ָאבער הַײנט – צוליב דעם, ווָאס איך הָאב זיך אומגעקערט צו דער יידישער תורה און צו די יידן וועלכע 
ַא געפיל פון דאגה: די רַאדיקַאלע ּפַארטייען הָאבן מכלומרשט  זע איז עס מיט  לָאזן נישט פון איר – 
ַא חשד אויף איר אין דער  ַארַײנגעווָארפן  נָאר  נישט  יידישע שּפרַאך און דערמיט  די  מָאנָאּפָאליזירט 
ַארַײנגעברַאכט  נָאר אויך  יידיש –  פון  די ערשטע און אמתדיקע בַאשעפער  יידן –  פון פרומע  מַאסע 
יידיש אין דער סכנה, ַאז, ָאּפגעריסן פון זיין מקור, זָאל עס חלילה פארלירן זַײן שּפרַאכלעך ִּבְרשּות 
ַעְצָמהדיקייט, זַײן אמתדיקע יידישלעכקַײט, און זַײנע שטַארקע קָאלירן, און ווערן צו ַא גרָאען שָאטן 
פון זיך ַאליין, צו ַא מין טרוקענער בריאה, צו ַאן ַאבי איירָאּפעאישער ַאבי שּפרַאך. הלוואי די דָאזיקע 
סכנה זָאל ַאריבער בשלום, און יידיש זָאל בלַײבן דער יידישער אוצר, פַאר וועלכן ס‘הָאט זיך געלוינט 

אַײנצורופן די טשערנָאוויצער יידישע שּפרַאך קָאנפערענץ.” 

א ו נ ד ז ע ר טשערנָאוויצער קָאנפערענץ דַארף, ווי ניט איז, ּפועלן ַא סך ַא פַארגרעסערטן אינטערעס 
צו ַאנטוויקלען יידיש גופא, אין דער ערשטער ריי בַײ דעם הַײנטיקן יידיש ריידנדיקן פָאלק, ווָאס הַאלט 
קיין עין הרע אין אויסווַאקסן, אין ַא רַאם וואו מָאדערניסטן ָאנערקענען דעם חסידישן צענטער פון יידיש 
מיט  ווַײטערצופירן  גַײסט  בַאווַײזן בשעת מעשה דעם טשערנָאוויצער  און  דורות,  קומעדיקע  די  אויף 

קָאנסטרוקטיווער ממשותדיקער ַארבעט. 
מיר, ווָאס קומען צו דעם ַאלעמען אין גַײסט פונעם ַאזוי גערופענעם וועלטלעכן יידישיזם, צי פון דעם 
דעם,  מיט  מַאכן  בפירוש שלום  דַארפן  ליטערַאטור,  איר  און  יידיש  פָארשט  ווָאס  געביט  ַאקַאדעמישן 
ַאז דער אויפקום פון די הונדערטער טויזנטער יידיש ריידנדיקע יידן איבער דער וועלט איז גרַאדע ניט 

געווען „אונדזער אויפטו” – פַארפַאלן. 
פַארקערט, ּפונקט ווי די אמתע מַאמע אין שלמה המלכס משּפט צווישן די צוויי פרויען ווָאס איטלעכע הָאט 
געטענהט: „ס′איז מַײן קינד”, דַארפן מיר זיך דערפרייען אין זיבעטן הימל ממש, ווָאס מיר הָאבן דערלעבט 
זען ַאזַא ווידערוואוקס, ַאפילו ַאז מיר זַײנען גָאר ניט מסוגל צו פַארשטיין ווי ַאזוי דָאס וועט זיך ַאנטוויקלען. 
איינס איז ָאבער זיכער: אין ַא יידיש ריידנדיקער געזעלשַאפט פון הונדערטער טויזנטטער, צי ַא מיליָאן, 
ווָאס צעווַאקסט זיך אין מיליָאנען, וועט די שוין פַארַאנענע שעפערישקַײט זיך צעבליען און דער טרָאּפ 

אויף יידיש גופא וועט פירן צו גרויס שעפערישקַײט. 

אפשר וועלן די ָא אויפטוער פַאר יידיש אין דער צוקונפט זיך ניט בַאנוצן מיטן ווָארט „טשערנָאוויץ”, 
נָאר גרַאדע די נעמען פון ַאנדערע שטעט. נָאר ווָאס, ָאט די ַאנדערע שטעט זַײנען ָאבער פָארט ניט זייער 

ווַײט פון אונדזער טשערנָאוויץ (געָאגרַאפיש גערעדט...).
איך ַאליין הָאב חרדישע חברים, ווָאס ניט נָאר ריידן זיי נָאר יידיש אין דער היים, נָאר ווָאס בַײ זיי איז 
יידיש ַאן עיקר פון עכטער יידישקַײט. איז אויב ניט טשערנָאוויץ, איז ווָאס פַארַא שטָאט דערמָאנען זײ? 

ווי ווער...
בַײ טייל, וועט דָאס זיין ּפרעשבורג (צי ּפרעשבָאריק, היינט: ברַאטיסלַאווַא, סלָאווַאקיע), וואו דער חתם 
סופר הָאט ַארויסגעלָאזן זיינע ּפסקים וועגן הַאלטן זיך בַײ יידיש (בתוכם ַאן איסור אויף לערנען תורה 

בַײ ַא רב ווָאס רעדט ניט אויף יידיש). 
יהוסף  עקיבא  ר′  וואו  אוקרַאינע),  אין  ָאדָא  אוזשגָארָאד,  (היינט  אונגווַאר  אין  זיך  דערמָאנען  ַאנדערע 
שלעזינגער הָאט ַארויסגעלָאזן די עטישע צוואה פונעם חתם סופר, וואו ס′ווערט בֹולט פעסטגעשטעלט, ַאז 
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יידן טָארן ניט איבערבַײטן זייער יידיש אויף ַאן ַאנדער לשון (און טָארן במילא ניט מַאכן קיין „ַאדָאלף” 
פון „אברהם” און קיין „מָאריץ” פון „משה”). דָאס איז אגב געווען אין 1864, ווָאס מיר יידישיסטן 
געדענקען גרָאד ַאלץ געבורט יָאר פון דער נַײער יידישער ליטערַאטור, דָאס יָאר פון מענדעלעס דעבו 

אין אלכסנדר צעדערבוימס „קול מבשר” אין ָאדעס (איז ווייטער – אוקרַאינע). 
נָאך ַאנדערע דערמָאנען זיך אין מיכַאלָאוויטש (היינט מיכַאלָאווצע אין מזרח סלָאווַאקיע), ַאוואו מען הָאט 
אין 1865 ַארויסגעלָאזן דעם ּפסק פון ַא פינף און צווַאנציק רבנים („דער מיכַאלָאוויטשער ּפסק”). עס 
איז ָאבער געבליבן בַאקַאנט מער ווי דער „אונגווַארער ּפסק דין” נָאכדעם ווי ס‘איז געדרוקט געווָארן אין 
1866 אין אונגווַאר, שוין אונטערגעחתמעט פון איין און זעבעציק רבנים, לויט דער צָאל ַא סנהדרין ממש.
נָאך ַאנדערע ווידער פַאררופן זיך אויף דער שטָאט טשָאּפ (אויכעט אין אוקרַאינע, ָאטָא דָא ניט ווַײט!), 
ַאוואו מען הָאט אין 1922 ָאּפגעהַאלטן די טשָאּפער אסיפה פון חסידישע רביים ווָאס הָאט זיך געענדיקט 
מיט  יידנטום  חסידישן  מָאדערנעם  פונעם  אויסקריסטַאליזירונג  די  און  ישראל  אגודת  אויף  חרם  מיטן 
איר גַאנצער התנגדות (שיער ניט געזָאגט: „מתנגדות”) צו די ּפשרות מיטן „מָאדערנעם יידנטום” פון 
דער אגודה און ַאנדערע. די ערשטע חתימה אין טשָאּפ איז געווען פון יונגן ר′ יואליש טייטלבוים, דער 
צוקונפטיקער סַאטמַארער רבי אין ַאמעריקע ווָאס הָאט ַאזוי געווירקט אויף דער צעווַאקסונג פון יידיש 

ריידנדיקן חסידישן ציבור אין ַאמעריקע און איבער דער וועלט. 
ניט  בפירוש  לשמה,  יידיש  אהבת  טשערנָאוויץ,  פון  גַײסט  טיפסטער  דער  געבליבן?  איז  ווָאס  איז 
פַארּפלָאנטערט מיט ַאזַא צי ַאן ַאנדער ּפָאליטיק, איז געבליבן געזונט ווי אַײזן, מערניט ניט ַאזוי ווי וו
ַײנרַײך און רייזען הָאבן זיך פָארגעשטעלט, נָאר גרַאדע ווי נתן בירנבוים („מתתיהו אחר”), דער בעל 

טשערנָאוויץ ַאליין, הָאט זיך פָארגעשטעלט – גיי ווייס.

איז לָאמיר פָארט ַא ּפרואוו טָאן דעפינירן, מיט הונדערט צען יָאר שּפעטער, דעם בַאגריף יידישיזם, מער 
נייטרַאל געזָאגט געווָארן: אהבת יידיש, אויפן הַײנטיקן טָאג און אויף להבא, איז ָאטווָאס: „די ליבשַאפט 
צו יידיש, די אידיי, ַאז די שּפרַאך און פַארשיידענע פון אירע אוצרות פון דור דורות הָאבן בפירוש די 
ווערט מען זָאל זיי אין דער טיף, און אויף יידיש גופא, אויפהיטן און לייענען און לערנען; די איבערצַײ

גונג, ַאז די לעבעדיקע גערעדטע און געשריבענע שּפרַאך איז ַא יש צום היטן, נוצן און ַאנטוויקלען אויף 
אונדזער דור און אויף די קומעדיקע דורות” (זעט איר דָאך, ַא בַאשיידענע, מעסיקע דעפיניציע).

אונדזער  פון  ָארגַאניזירער  די  ַאז  בַאטרַאכט,  אין  נעמענדיק  טשערנָאוויץ?  מכח  איז  ווָאס  און  שַאט, 
געווידמעט  און  עולם  פון חרדישן  געלערנטע  פַארבעטן  ָאדָא  הָאבן  יָאר טשערנָאוויץ”  צען  „הונדערט 
ּפרעשבורג,  מיט  אינאיינעם  ַאז  סברא,  ַא  בלַײבן  קען  יידיש,  חסידישן  פון  פָארשונג  דער  סעסיע  ַא 
מיכַאלָאוויץ, אונגווַאר און טשָאּפ, וועט אויך טשערנָאוויץ ַא ווינקעלע געפינען אינעם בַאוואוסטזַײן פון 
די פָארשער, קענער און לערער פון יידיש אין די קומעדיקע דורות ווָאס הָאבן גענומען שוין שּפרָאצן מיט 

אימּפעט און בקיאות פון די רייען פון די יידישע קהילות וואו מען לעבט זיך אויס אויף יידיש די יָארן.
און אויף אונדז ַאלע ווָאס מיר פַארערן דעם ָאנדענק פון טשערנָאוויץ, און הַאלטן ליב און טַײער יידיש 
און די אומגעהייערע שעפערישע אוצרות ווָאס אויף יידיש, אויף אונדז בלַײבט די ּפשוטע, בַאשיידענע 
און בשעת מעשה שווערע אויפגַאבע, זיך פַארקַאשערן די ַארבל און ַארבעטן, און אויפטָאן ווָאס מ′קען, 
פונדעסטוועגן  און  ניט לַײכטן,  אונדזער שּפרודלדיקן,  אויף  און ממשותדיק  לויטן שכל הישר, ערנסט 

געבענטשטן געביט פון יידיש.
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