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כמו על־פי חוק־כלים־שלובים תרבותי ,צצו
;י תרבויות־אחיות ,במיזרח־אירופה של
1שית המאה שעברה .מצד אחד ,תרבות״
זשכלה העברית ומן הצד השני תרבות־ההש־
1ה־ביידיש .הראשונה גבירה והשניה אמה ,כך

משורר קצנלסון
קדיש במילים
פחות לפי דבריו של מנדלי מוכר־ספרים,
:כתב :נטשתי את הגבירה העברית ,כדי לשרת
ת האמה האירית!
• ד א  9ליד פונ׳ס אויסגעהענגן *ודישן
אלק  -קינ תו של יצ ח ק קצנלסון על העם
יהודי ,שנכתבה ביידיש ,בראשית השואה.

מי מריבה
גדול סופרי היידיש ודד* הווה ויהיה י־־ל
רץ ,שנולד בחודש מאי  ,1852בעיירה
גושץ׳ — לא ודחק מהבית ,שבו נולדה כמה
נים מאוחר יותר ,מנהיגת המהפי מדהגרמגית■
הד! לוב פ מ מי דג .את מרבית הייו בילה י״ל
״ץ בווארשה.
שידו הראשון היד* למרבה האידוניז* שיר
יברי ,שבו כתב :סי יקרא שידיך ,היש בשיר
,רעדתי  /תדעלת! כן ,המשודר קרא  /שם
ימעת המלה לעיני תנדה  /שם שבט־מוסר
אנשי ודגן* ורשע.״
פרץ עבד בווארשד* בוועדזזקהילה היהודית,
מחלקת בית״הקברות .בראשית עגות התשעים
זל המאה שעברה היעה פרץ את יצירתו נץ
עברית ליידיש ,ואף הביע דעתו על תפקיד
יידיש במהפיכה היהודית :מי שרוצה להגיע אל
יבו ומוחו של העם הפשוט והתמים ,אלה
:המעמדות הגבוהים יותר קוראים לדש בזילזיל
■!טון■ השב נעכרה לכתוב דאדגון.
תוא מזל משתתף באסיפות פועלים יהודיים
אף פי חס קונמדסיס שהיוו את מזונם הרוחני
8ל חוגי הפועלים היהודים הסוציאליסטיים
:פולץ וברוסיה.
בשנת  1894פירסם י.ל .פרץ קונסדס־עיברי
:שם החץ ,ובו מאמרי־ביקורת חריפים נגד
!ולחן־הלאומידת .שם כתב בץ־השאר :ארץ־
שראל? הלא היא גם ערש מולדת המענים,
זסלישתים והשומרונים! הוא שלל את הציונות
מאוחר יותר ,בשנת  .1907אמד פרץ בראיון על
:ציונות זה רעיון שאינו ניתן למשמר* מפאת
זשקפותיו שנוטות לשיווי זכויותיהם של כל
זעמיפג ללא שאיפות מיוחדות!
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העם היהודי שנהוג*

תרבות־ההשכלה״העברית היוותה את הבסיס
והתשתית ,שעליהם קמה הציונות ,שהפכה את
ארץ־ישראל למיקלט עבור יהודי אירופה ,תרבות
שהוליכה במשך  150שנה ,בדרר־לא־דרך ,את
מחציתו של העם היהודי בדרכו להקמת ישראל.
לעומת זאת ,היוותה תרבות־היידיש את תרבותו
של הפרולטריון היהודי במיזרח־אירופה ,תרבות
בעלת גוון מעמדי יותר ,תרבות שהוליכה את
המוניה אל אותה ארץ־המחר של הקומוניזם ,ארץ
שלא קמה ,בסופו של דבר.
המרכדהתרבותי של העברית תקע יתד בין
שתי מילחמות־העולם בארץ־ישראל ,תוך הת
רחקות מאירופה .במקביל ,בין שתי מילחמות־
העולם ,הגיעה תרבות היידיש במיזרח־אירופה
לשיא פריחתה ,אולם הוכחדה בידי אדולן!
היטלר ובידי יוסןז גורנשווילי סטאלין.
היטלר הרג את המון קוראי היידיש ,בעוד
שסטאלין חיסל בשיטתיות את סופרי ומשוררי
היידיש.
ראשיתה של ספרות ושירת היידיש בבבא
בוך ,צאינה וראינה והמעשה בוך ,היתה
כספרות על־גבולית)לא לאומית( ,ספרות ושירה
בכתיב עברי ,שבסיסה היה בתוכן יהודי־עממי .כך
צמח לו במאה שעברה ,בהדרגה ,הרומז־
הפופולארי ביידיש ,שאחד מראשוני כותביו היה
אייזיק מאיר דיק ,שבמקביל אף ביזה לשון זו,
וכתב עליה :אליבא דאמת ,אץ שום לשון בפינו.
אץ אנו יודעים לדבר אלא דארגון)אחד מכינוייה
של היידיש — ד״ע( ,שאחנה בגדר לשון כלל.
שפה בלולה היא ,תערובת של גרמנית עתיקה,
לשון הקודש ,רוסית ,פולנית ,אנגלית ,ספרדית,
צרפתית .לשון היא ששום אומה מן האומות
אינה מדברת בה ואינה מבינה אותה...
בהדרגה הפכה היידיש ללשון אמינה של
כתיבה־ספרותית .ש״י אברמוביץ ,המכונה
מנדלי מוכר־ספרים ,היה מהראשונים שניסו
לשכנע כי אפשר לחבר ביידיש יצירות־מופת
ספרותיות .ביחד אתו הגיחו לאוויר־העולם
הקלאסיקונים של היידיש ,שלום עליכם וי־ל
פרץ ,כאשר לצידם עשרות ומאות סופרים
ומשוררים ,שיצרו אותה תשתית מפוארת ,של

ספרות ל״עם בלא מולדת״ ,כפי שכונו יהודי
מיזרח־אירופה.
י״ל פרץ היה נושא הדגל במאבק שהתנהל
בראשית המאה ,בין ספרות היידיש והספרות
העברית ,ואחד מיוזמיה של הוועידה לספרות
ולתרבות יידיש ,שנערכה בטשרנוביץ ).(1908
המאבק הפך עד מהרה את ספרות ושירת היידיש
לתרבות מהפכנית ,שהשתלבה בנטיית ליבו של
הפרולטריון היהודי במיזרח־אירופה לעב־ המהם־
כנות בכלל ,והמהפיכה הבולשביקית בפרט.
בשנות העשרים של המאה הנוכחית צצו
קבוצות של משוררי וסופרי יידיש בכל רחבי
מיזרח־אירופה ,החל בווילנה דרך וארשה)שהפכה
לבירת תרבות היידיש( ,וכלה במרכזים יהודיים
בברית״המועצות .במקביל צצו גם תיאטראות־
יידיש ,תרבות קולנוע ביידיש ,כתבי־עת,
יומונים ,וכל שאר מאפייני התרבות המקובלים.
כאמור ,נרצחה תרבות היידיש בימי מילחמת־
העולם השניה ובימי־השחור של הסטאליניזם .כל
שנותר הוא ,להספיד תרבות זו ,כמאמר שירו של
יצחק קצנלסון,השיר על העם היהודי שנהרג
בקדיש־קטן של מילים ,במיסגרת מדור זה.

חבר בתנועה האנארכיסטית היהודית ,ועורר
ביטאונה פרייע ארבווטער־שטימע .אדלשטאט
קרא בשיריו תגר על .יפי־הנפש״ שבין המשו
ררים ,המחללים את היכל השירה ... :אבל
אנשים ,למה הפכתם ההיכל  /לשוק לשוק
מזוהמת  /תחבם תמכרו ויקר-כבודבס1/ ,
והאמת תגרשו לבית־עולם...

מהפכנים
לפני שנים רבות ראה־אור סיפרון קטן
בעברית ,בשם ביכורי השירה היהודית המהפ
כנית * בעריכתו של ד״ר י .רובץ .סיפרון זה
מאחד בתוכו את ערך ההליכה אל העם ,שהוא
בבחינת מצוות־עשה לכל מהפכן ,ואחד מערכי־
הייסוד של שירת־היידיש ,בדרכה אל שיאיה.
שיריהם של המשוררים המהפכניים ביידיש,
שנועדו להלהיב את ההמונים ,מצאו קרקע כשרה
— השיר העממי היהודי שקדם להם.
אחד מראשוני המשוררים המהפכניים ביידיש,
היה דויד אדלשטאט )1892־ .(1866שהיה
• דיר י .רובץ ,ביכורי השירה היהודית
המהפכנית; ספ ריי ת פועלים;  80 ;1946עמי
)בריבה רבה(

משורר־מהפכן רוזנפלד
חיילים אנו בצבא החירות
על הפועלים והמנוצלים ,כתב אדלשטאט,
בשירו הנפח הזקן :עובד ומחשל אזיקי הברזל /
לאל הממון בעולם  /ולכל ע ת ץ השוכב סתח /
על כיסאו המגואל בדם ...בשירו אנארכיע
)אנארכיה( ,הוא כותב על אחד מעיקרי המאבק
היהודי המהפכני ,בסוף המאה שעברה ,כנגד כבלי
הדת היהודית:
עולם יהפכו בו לתר ולרמת  /בתי־מידרשות
ובתי־כגסיות / ,יכו לרסיסים כל גרדום וכל

הציונות :כאדם מבוגר השב לעריסת!
עד מהרה הפר י.ל .פרץ להיות ראשה ומנהיגה
של התנועה היידישיסטית .בוועידת טשו־נוביץ
) ,(1908באש־ הוכרז על מעמד לשון היידיש
בדדי העם היהודי .נוזלץ פרץ להגנת שזי שכמת
רמוסות בעם היהודי — החמץ והאשה —
שהיידיש היתה שפתם .בנאומו ,באותה ועידד*
אמוז המתנה — היא הפושע הגדול ביותר!
העם ,לא המתנה — זאת המילה החדשה;
האומה — לא המולדת ...תרבות מיוהדת ,לא

מופר י״ל פרץ
הגלות :שדה מערבה

גבולות ושומרי-גפולווב תודח השמידה על חיי
העמים .המתנת שהיו מקריבים לה עמים
קטנים וחלשים 3ש 8שהקריבו בימים קדמונים
ילדים למולך ,המתנה שבגלל האינטרסים של
מועמדות והעמים השליטים נאלצו להשחית
וליישר בה הפול :צבא אחד ,לשון אהוב
בית-ספד אחד .מדינה בזו 8ו באבדת את
כנביא מן העבד ,ניבא י.ל .פרץ ( 19כל *תן
מכשלות של המדינה לעחיד־לבוא ,שעליה תלמו
הציונים — נציגי ושלג התרמחי האחר,
המאמינים בתרבות העיברית .בראיון ,שהעניק
בשנת  ,1911אמר פרץ רבתם קשים 9ל ופגיונות.
הציונות ,הטבח יה בלאומיות ורואה אוו הצלתה
של האומה היהודית בת?ץמת .הנצלדוו־ ,זהו
עניין גושן מדי בשבילי .הבריתה מן המערפה
לשם הצלת הפיזיונוסיה הלאומית ממקום
מיודעי ,נעלה ממניעה ומסירת הדגל .אמם
האידיאל שלי התם מילחפה וניצחון .הגלות
היא שדה״המערכד* לבן לא אוכל לחתבדוש לה״.
בהזדמנות נוספת המשיל י.ל .פרץ (19
הציתות כתמוה אץ אדם מבוגר שב אל
הןך״ים״* ומה גט עם גדול וסמבה״״ בהרצאה,
שנשא ב־ ,1914המשיך וסעד .האידיאל שלנו וצא
על־לאומי■— באים להם הלאומיים היהודים
ובולאיט אותו בטריטוריה זבזת ובלשון
מסויי מת .כובלים בשרשראות * 1ההשקפה
היהודית העולמית .האידיאל שלנו אמנו
הצטמקות בתבניות מסוייטוח״ פי אם ־;'תשתפך
על פני בל העולם״.
קודם למותו שב והבהיר פרץ את ביקורתו על
הציונות ועל מה שהיא מייצגת• אם תחיית העם

חיהות נקראת אצלך .ציונות■ — סה טוב!
חרמי שייך לבזק .יש לי חלק בזד* בציונות
המתנית אין לי שום אמון .לגלות אמי מתבחש.
זהו שדודהמערבה שאנחנו חייבים לנצח סי.
עם כל הגעגועים לאדץ־ישראל ,לא למולדת־
במובן הגויי ,ותמי מאמין בבל עוז טעם־עולם׳
היהודי ,ט י שחזה א תו הנביא .מיעוט מיספרי
ט ל מקום ,אך רוב במובן תרבות המוסר .אתו״י
הניצחון תי מ ה ציון הנבואית ,לא המדינית״״
לדעתי ,למרות ת^ימודישראל והקמת
המדינה; למדות הצבא הרביעי בעוצמתו בעולם;
אץ לי ספק בבך שהשקפתו של יצחק ליימש
*■ץ ניצחה .מדינת־ישראל דלילה מורמת.
אנשי״דוח נרמסים בה עד עמי9( .תס שגרירי עם
עולם המהווים מיעוט מיספרי מ ל מקום הפמ
לרוב במובן תרבות המוסד( .צי מתכוון
לזמשי־הרוח והמיפרים היהודיים בארצות־הברית
הכותבים אנגלית ולאגשי״וזרווז והסופרים
היהודיים בצרפת ,הכותבים צונמית ולאחרים
בארצות אחוזת.
כיום ,בראשית שנת תשברד ,עריץ לא ברוד
לגו ,אם ותרבות העברית ושני מיליון צדכניד*
אכן ניצתו ( 19תרבות היידיש וחצי מיליון
צרבניד* ב<9״צוודהבדית ומזל בשנים האחרונות
רנמגס של תרבות״היידיש ולעתיד פיתרונינג
נין
שתרנות־ד,יידיש,
ספק
אין
תרמת
העולם התוה
שתי־פילתמות-
אידיזצלוגיודשורשית ,שהגיעה להמוני קוראים
שהלכו אחריה נאש ובמים .ותרבות הישראלית
של השנים האחרונות ,רחוקה מלהיות תרבות עם
אידיאולוגיה מוסרית ,זו או אחרת ,וספק *ז היא
מגיעה להמונים כלשהם.
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