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Introduction: Solomon Simon was born near Kalinkovitch, in Belarus, in 1895, and            
came to the United States as a teenager to avoid military service. As an adult he lived in                  
Brooklyn, NY, where he worked full-time as a dentist. He also published twenty Yiddish books,               
along with numerous articles for newspapers and journals, and was active in the Yiddish secular               
schools, serving as director of Sholem Aleichem Shul Number 15 and, intermittently, as president              
of the Sholem Aleichem Folk Institute . He is remembered today primarily as a children’s              1

author. His two best-known books, Di heldn fun khelm and Shmerl nar, were translated into               
English as The Wise Men of Helm and The Wandering Beggar. 

Yiddish secular schools in America began in the second decade of the twentieth century              
and burgeoned in the 1930s. Three ideological branches, all of which were either areligious or               
antireligious, emerged. The “Linke” or left(ist) schools were Communist, or Labor Zionist, as             
exemplified by the Ordn schools and the Farband schools. The Arbeter Ring (Workmen’s Circle)              
schools were socialist, and the Sholem Aleichem Folk Schools were deliberately politically            
unaffiliated. All emphasized Yiddish language and taught some version of Jewish history and             
culture. Over the half century in which the schools were an influential part of American Jewish                2

life, there were regular schisms and especially later, to cope with declining enrollment,             
consolidations. 

Der goyrl fun undzere yidishistishe shuln, or The Fate of Our Yiddishist Schools, by              
Solomon Simon, was originally published in 1956. I [DRF] decided to translate it after reading               
an article in the Forverts by Rukhl Schaechter . Her article highlighted Simon’s central role in                3

1 For more about this umbrella organization for the Sholem Aleichem Folk Schools and Simon’s role see 

Saul L. Goodman (Ed.) Our First Fifty Years: The Sholem Aleichem Folk Institute. A collection of essays 

published in Yiddish and English in 1972 by the Sholem Aleichem Folk Institute. 
 

2 See F. P. Freidenreich (2010) Passionate Pioneers. Holmes & Meier: Teaneck, NJ, especially chapters 6, 

7, and 10.  

3 Ver Darf a Yiddishe Shul in Amerike, Feb 5, 2015, by Rukhl Shaechter. 
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the protracted controversies over what religious content to teach, and how to teach it, in the                
Yiddish schools. Gella Schweid Fishman, who helped create Stanford University’s archive on the             
secular Yiddish schools movement, seconded the importance of Simon’s perspective, referring to            
Leybush Lehrer as the head of the Sholem Aleichem Schools and to Simon as the heart. . This                 4

little-known pamphlet contains the fullest expression of his thoughts on the subject.  
These essays contain an insider’s view of the crisis in the Yiddish schools following              

World War II. The author’s concerns as an educator are on full display, along with his intellect,                 
his sharp sense of humor, and his deep devotion to, and exasperation with, the secular Yiddishist                
education movement. The pamphlet is part lament and part call to action. 

Arguments concerning how to address the decline in the Yiddish schools took place in an               
atmosphere of upheaval. The Holocaust, the founding of the State of Israel, assimilation, the              
movement to the suburbs and the crystallization of Jewish community around the synagogue all              
had profound impacts on Yiddish education in America. 

Simon’s central argument is, first, that a counter-assimilationist battle must be fought full             
on. Theoretical aims, day-to-day community life, and pedagogy must all unite in directed effort.              
In saying the shules should become bote-midroshim , Simon hoped for an integration of the              5

spiritual, ethical, cultural and educational life of the community. His second argument is that              
Jewish education without knowledge of religion is an oxymoron. Jewish literature, for example,             
is not comprehensible without understanding traditional Jewish religious life. Though it was            
anathema to the secularists of his day, he believed this knowledge could best be communicated               
not abstractly, but through practice.  

The Fate of Our Yiddishist Schools begins with a discussion of an earlier controversy              
over teaching the Khumesh (Five Books of Moses) in the secular schools. Simon goes on to                
describe the process of preparing an abridged Khumesh far kinder. He then contrasts the hostile               
reviews by critics with its warm reception from teachers and its manifest utility in the Yiddish                
schools. His point is that these hard-won gains have now been erased, because the children are                
no longer able to read it. He then turns to his primary subject. 
 

 

  

4 Personal communication, October, 2015. 

5
 The word ‘besmedresh’, plural bote-midroshim, means both ‘synagogue’ and ‘house of study’. 
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The Fate of Our Yiddishist Schools 

 

 
 

The Current Condition of the Schools 

 

A true picture of the condition of the Yiddish schools does not come from comparing the number                 

of children who go to Yiddish schools today with the number of children who went to Yiddish                 

schools ten, fifteen, or even twenty years ago. The number of children now may not be less than                  

it was a couple of decades ago. And if the figures are looked at from a different angle, as                   

statisticians do, it might turn out that a greater number of children attend the Yiddish schools                

than there were before. Of course, the statistician would not mention that these include Sunday               

schools or schools found in public school buildings. The true condition of the schools is reflected                

in the number of graduates, whether from the folk schools or from the high schools. 

Last spring a total of only about 160 children graduated from all three types of schools:                

Sholem Aleichem Folk Schools, Peretz Schools (Arbeter Ring), and folk schools from the             

Natsyonaler Arbeter Farband, give or take ten children. But even that is not the true number. A                 

large number of graduates were not qualified to graduate. One could honestly deduct more than a                

third, who according to their level of knowledge, should not have been permitted to graduate.               

They were graduated nevertheless, because they were too old to continue in a folk school,               

because they became Bar Mitzvah, because they would not stay in school any longer, or because                

they had already attended school for four years.  

The number of children in all three high schools gives a still better picture of the number                 

and quality of our graduates. In all three high schools there are no more than one hundred and                  

fifty or one hundred and sixty children. Maybe even fewer. The Arbeter Ring high school has                

roughly eighty or ninety children, and the high schools of the Sholem Aleichem Folk Institute               

and Natsyonaler Arbeter Farband each have up to thirty or thirty five children who graduate. One                

must remember that until a decade ago, the Arbeter Ring high school had about three hundred                

children, the Sholem Aleichem high school about two hundred children and the high school of               

the Natsyonaler Arbeter Farband about one hundred children. 

 

3 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2018) 

Most of the children who now attend the secular Yiddish schools come from homes              

where Yiddish is not spoken. The parents who send their children to our schools do not have any                  

connection to Yiddish as a language which contains in itself a living culture of the people (I am                  

aware that the Arbeter Ring and the Sholem Aleichem Folk Institute sent out a survey. It’s a                 

tangled matter, and the teachers have drawn a different conclusion from the answers, but they are                

not correct). 

Many of today’s parents do not send their children to a Yiddish folk school that places                

emphasis on a national culture, that promotes a certain degree of separatism from the general               

American culture. They send their children to a “Hebrew school,” to get a taste of “Judaism”                

(Yiddishkayt). The publications for the secular schools list the program of the folk schools:              

Yiddish, Jewish History, “Bible,” Bar-Mitzvah, Music, Jewish Knowledge etc. etc. The parents            

interpret the program according to their inclinations and their desires. 

The majority of children, practically all, do not come from Yiddish-speaking homes.            

True, the sound of Yiddish speech is more familiar than, for example, Hebrew, but nevertheless               

they don’t know any Yiddish. In the first classes, the official language is English, and in the                 

older classes, English is also in residence. A lot of time and effort must be spent teaching the                  

children to understand Yiddish and to read Yiddish. Even in a five-day school, students are               

taught no more than five hours a week, which really means only four hours. How can a child                  

learn to speak and read fluent Yiddish in such a short time, and then have enough time left for                   

the main lessons? I am speaking here about the five-day schools. The three-day schools, the               

schools that are in the public schools, are their own subject, and I will talk about them later, at                   

length. 

Children who do not know Yiddish and who come from homes where Yiddish is not               

spoken seldom last through the fifth year of folk school. They do not need it. After all, they are                   

not coming in order to get an education in a folk culture. They have come to the folk school                   

primarily to get a taste of conformist Judaism. Neither the parents nor the children are especially                

interested in graduation. That’s why the number of graduates is so small. Graduates are the               

exception. The graduates who attend a high school are an exception to the exception. Those who                

endure through all four years of high school come once in a blue moon. 
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You understand, that even for this small contingent of the children, even in the  

higher classes, the Khumesh far Kinder is too difficult. The Kinder Zhurnal as it is published                

now is also too difficult for them. There was a time when a number of children would borrow the                   

Kinder Zhurnal and take it home to read. After that it got so that children had the Kinder Zhurnal                   

read to them. Now, you can’t even read it to them. The children don’t understand any Yiddish.                 

Very few copies of the Kinder Zhurnal are circulated in the Sholem Aleichem Schools, and also                

few copies of the Kinder Tsaytung, published by the Arbeter Ring, are circulated. I don’t mean                

just sent into the schools from the central office, but actually used by the teachers and read by the                   

children. The journals for children are shipped in fair quantity to Mexico, to Canada, to               

Argentina, and to individual adults across the world. But very few, really very few, only in the                 

tens, not even hundreds, of copies are circulated among the children in the folk schools.  

There was a time when books written for children used to sell. These days, nothing. The                

Arbeter Ring has even stopped publishing its thin little easy reader booklets. The Farlag Matones               

has not published any children’s books in years. Those that it printed earlier lie around and grow                 

mold.  

For the public, it would be worthwhile to clarify the matter of the Bar Mitzvah in the                 

secular Yiddish schools. At one time the Yiddish secular schools were not in favor of Bar                

Mitzvah, because it was a form of clericalism. But the pressure from the parents was so great that                  

the schools were forced to introduce the ceremony. A large debate went on in the Sholem                

Aleichem Schools. In the end, a resolution was passed to institute a modern Bar Mitzvah. A                

commission was designated to establish a ceremony and a ritual. As it turned out, no new                

ceremony was instituted. The reasons will become clear later. A “bona fide” Bar Mitzvah was               

instituted. But the teachers had no enthusiasm for teaching the children the blessings and              

haftorah. A lot of teachers, particularly the women teachers, simply did not know the material,               

and tutors were brought into the Arbeter Ring and Sholem Aleichem schools especially for these               

lessons. The tutor teaches the boy the blessings and the haftorah and how to lay tefillin. Usually                 

the Folkshul teacher teaches the boy his speech. The Bar-Mitzvah has helped the schools. It               

increased the number of boys. Before the Bar Mitvahs were instituted, there was a danger that                

the folk schools would become girls schools. 
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It seems good: But a tragicomic situation has unfolded. 

First, as soon as a boy becomes Bar Mitzvah he leaves the school. He is all done with his                   

studies. I know of cases where boys have stopped going to school a month before the graduation.                 

After all, he has become Bar Mitzvah. If a boy becomes Bar Mitzvah at the beginning of a school                   

year you cannot keep him in school with chains. Second, an inter-institutional tussle has              

emerged. A lot of synagogues and centers have refused to allow boys from the secular schools to                 

be called up to the Torah. The argument from the Rabbis is: 

“You, secular Jews, are not proponents of praying, of minyans, of public reading of the               

Torah, of Shabbos and of the festivals. That is, that we have to provide you with a religious                  

ceremony that, to you, is treyf. We have a specific program in our Talmud Torahs and afternoon                 

Hebrew schools, which your children could not satisfy. We are obliged to permit a boy from                

another Talmud Torah to become Bar-Mitzvah with us in our shul. They are a part of the Jewish                  

community. But you do not even have one synagogue that conducts a minyan. Why are we                

obliged to supply your religious necessities?” 

The Bar-Mitzvah tussle is not the only one in the secular Yiddish schools. When the               

schools were clearly secular in their ideology there was no conflict between the school and the                

customs of the house, between the lessons and the home. But now that the schools have begun                 

incorporating religious elements, a fair contradiction has emerged between the school and the             

home, between the teachers and the students. When studying Khumesh, the children do not want               

to sit without their heads covered. Of course, the Bar Mitzvah lessons absolutely must be learned                

wearing yarmulkes. Very often when a young father comes to see the teacher in a parent-teacher                

conference, he does not take off his yarmulke. Moreover, what does it mean to conduct an Oyneg                 

Shabbos with the children, and not be a proponent of Shabbs? And still worse— the children will                 

make Kiddush at the Oyneg Shabbos. For the parents, it is awkward to see a child making                 

Kiddush without covering his head, or the teacher standing there bareheaded. Moreover, in the              

schools where they learn prayers? The teacher covers his head, and then uncovers it again. A true                 

comedy.  

There are very few cultural activities connected to the schools. For the directors, a new               

book is no longer an event. Yiddish is now low status. Little things: You don’t hear “Gut ovnt”                  
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any more, or “A gute nakht,” but only, “Shalom.” One says, “Oneg Shabat”, or “Shabat               

Shalom.” No more Loshn Koydesh, but only “Ivrit.” Ivrit is taught in high school, but Yiddish is                 

not. Even among Yiddishists, Yiddish has now taken second place. 

Once there were frequent lectures, discussions, and celebrations in the schools. Due to             

reasons we will discuss further, these activities have all but stopped. Great hopes were placed on                

the special cultural work that would be associated with an Oyneg Shabos or Yontif. But there is                 

not a single secular Yiddish school in all of New York that holds an Oyneg Shabbos every week.                  

The reason is simple— they’re not in favor of observing the Sabbath. An Oyneg Shabbos is an                 

undertaking. How many events can you undertake through the winter? All the more so if a                

Shabbos or holiday celebration is not enough in itself, and people constantly want a talent, or an                 

entertainer. 

But what has happened to the old active participants, committed Yiddishists, diasporists,            

folk-nationalists, socialists, secularists, diaspora nationalists, and all who were in favor of            

Doikayt? The inheritors of East European secular Yiddishkeit? But before we examine this             6

issue, we will pause to consider the importance of the Yiddishist school movement. 

  

6 “Here-ness”, or “Being Jewish where you are”. 
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The Importance of the Secular Schools 

 

The decline of our schools did not only come about from the fact that a new generation of                  

parents does not need Yiddish and wants a conformist education, but also due to the fact that the                  

active participants and directors of the schools have gotten older, and have returned to being               

“more religious” Jews than before. More religious, perhaps, but not more creative than in their               

younger years. 

Twenty years ago or even fifteen years ago the directors of the schools consisted of               

members of the Jewish public who did not belong to any synagogue, who were connected neither                

to Jewish religious life nor to the Zionist movement. Usually these Jews were socialists who got                

their education from the workers organizations and the unions, in the Yiddish theater, in the               

Yiddish concert and lecture halls, in general in the radical antireligious or areligious movements.              

The Yiddish press was their main intellectual food, and the best of them were readers of Yiddish                 

books. The Yiddish writer was their Rebbe, authority and leader. 

This type of member did not have any other Jewish activities outside of the school               

administration. He looked askance at Tzedakah campaigns. He never participated in the Jewish             

National Fund. He did not set foot in a synagogue. His home was completely emptied of ritual                 

and ceremony. His Yiddishkayt consisted of speaking Yiddish, of reading Yiddish, and of the              

communal life of the school. A concert, a Melava Malke, an event for the release of a new                  

Yiddish book, a trip to the Yiddish theater, or a fight for Yiddish and Yiddish consciousness—a                

hazy concept, which could either mean nothing, or contain everything. 

Now this Jew needed simply an ancillary shul where he could occasionally stop by for               

celebrations and where the children could get an abstract ethical and socialist Jewish education.              

This Jew had not been a supporter of institutional Judaism. For him, an ancillary shul was                

perfectly suitable. 

The true motivation, the driving force surrounding the secular Yiddish schools was            

actually the ancient conviction, the deep Jewish consciousness that Jews are different from the              

gentiles. The Jewish people is a particular people among the nations of the world, and Judaism                

conceives of God as obliging Jews to live a separate and particular way of life.  
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Certain theorists of Yiddishism have essentially embraced this concept of the Chosen            

People, using nationalism as a motivation, but not a nationalism that is bound to a land. These                 

theorists have even agitated for a fully independent school system here in America. The secular               

activists associated with the schools were not such extremists. 

The emergence of the secular Yiddish sector in Jewish life was a necessity and an               

absolutely positive phenomenon in its time. The Jews who placed themselves in opposition to              

traditional Judaism were viscerally Jewish and spiritually they lived a completely Jewish life.             

They had no need to follow the practical commandments, they needed no ceremonies, and they               

were able to do without rabbinical prohibitions and permissions. They had a knowledge of              

Judaism and were fully saturated with the Jewish way of life. The held that “the Merciful One                 

examines the heart.” They placed more weight on the Judaism of the heart. 

One should not and may not minimize the accomplishments of our secular schools. These              

schools have transmitted a number of secular Jewish ideas to our children centered around              

Yiddish literature and, in addition, three other important things: 

1) A feeling for a living Judaism. Judaism is not something that sits in a museum, frozen                 

and preserved in dead texts, which is taken out on certain occasions, dusted off, and then put                 

back away again. Nor is Judaism merely dogma, a bunch of commandments and proclamations              

from an angry power, who punishes for every trifle, for every breach in discipline. No, Judaism                

is a living body. Judaism is a fundamental idea that takes on different forms in different times                 

and in different places. Judaism means the life of actual living Jews, just like one’s parents,                

whose Judaism is part and parcel of them. Yiddish literature is the symbol of Jewish continuity.                

The Yiddish writers are the living carriers and creators of contemporary Judaism. The students              

have often seen these new spinners of the web of Judaism with their own eyes. 

2) A feeling of belonging to a living Jewish community, which is a part of a widespread                 

Jewish people. The community is open to the outside world, wants to incorporate it; yet is also                 

distinct from the world, and wants to be distinct without any trace of theoretical justification. It                

needs no justification; it is self explanatory, just as (and we use the same example) one’s parents                 

and one’s own family. A part of the surrounding world and yet a self-contained unit. 

3) An understanding that in order to be a Jew one must necessarily have a certain amount                 
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of separateness. A separateness, not imposed from outside, but which comes from an inner              

self-evident desire to maintain one’s own particular way of life, which has its own enduring               

worth. The separateness is not accomplished through any special clothing, nor with special             

behaviors but by using our own language, which implies a particular way of thinking and of                

conceptualizing the world. 

This is an abstract Yiddishkayt, which cannot and does not want to create its own               

institutionalized form of Judaism. We were still so oversaturated with Judaism from our             

childhoods, that the words “synagogue,” “prayer,” “keeping the Sabbath,” terrified us. 

For us, our breaking barriers was a form of Judaism. But we were not able to keep our                  

children with us. We simply did not create the form for them to house the abstraction. We, who                  

were not proponents of institutionalized Judaism, could not create any institutions.  

But our graduates became very active and creative members in various congregations and             

institutions. You can easily recognize a person anywhere who completed Yiddishist secular            

school or who attended one for a long time. He possesses a unselfconscious sense of belonging, a                 

heartfelt bond to Jews, Yiddish, and a Jewish way of life. 

One must say, that to a degree the Yiddishist schools preserved the “spirit of delight in                

belonging to the Jewish people . We have maintained, perhaps not intentionally, the Jewish             7

person’s self-evident connection to Jewish traditions. Put paradoxically: We have added on an             

element to organized Judaism— Jews who know that Judaism is not just ceremony, ritual,              

Mitzvahs, commandments, and institutions, but a faith in a particular concept of God, a concept               

that is creative and is constantly renewed. It has prepared the ground and created a spiritual and                 

emotional atmosphere for contemporary renewal from extreme orthodoxy, which is generously           

supported by the non-orthodox. 

We should not minimize the accomplishments of the Yiddish secular schools and should             

by no means dismiss the entire Yiddishist movement in its emphasis on the importance of               

Doikayt. A deep-Jewish worldview is wrapped up in that thought: the concept that Judaism is an                

7 Neshome yesyredikayt. The “neshome-yesyre” is the “additional soul” that Jews are given on the 

Sabbath. It is sometimes used to refer to the joy of Shabbos, or the passionate, rather than intellectual, 

connection to God. Its use as an adjective is unusual, and the compound form (equivalent to the English 

suffix -ishness) is rare. He may be trying to convey a spirit of delight in Judaism, rather than rote 

compliance with rituals and commandments. 
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idea which can thrive all across the world. If Yiddish, heaven forbid, goes under and along with                 

Yiddish the concept that Jews are a people of the world then Judaism will be diminished. The                 

only concept that will remain is that Judaism is merely a faith made of certain ceremonies and                 

rituals, with no great idea behind it. That the mechanical following of the commandments is the                

main point, with no philosophy of the concept of Mitzvah. And the idea that the Jewish people                 

can only endure, either in their own country like all other peoples, or else as a sect that sustained                   

by will be static, with outdated methods, will only grow stronger. 

But the secular Yiddish activists of the schools need to comprehend that times have              

changed, that an idea is not static. Other people have emerged with a different Jewish               

background. the old active members have also changed and the looser non-institutionalized            

Judaism that we have built is no longer effective. And we, the old active members have sated                 

ourselves with worldliness and secularism, and we long for an institutional Judaism. Our             

children all the more so. They were raised in a secular culture and they need (and, in fact, want)                   

the formal Judaism that once fell on us like a heavy yoke. 

What is the changed situation? That will be explained in the coming chapter. 
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The Changed Situation 

 
 

Two important changes have emerged in the lives of the older generation that created the               

Yiddish secular schools, and that still supports them. The first is we sated ourselves with               

secularism and we now long not a little for formal Judaism. True, the larger, much larger portion                 

have not become religious, but go to synagogue on the High Holidays, or on holidays more                

generally, and once in a while also on Shabbos. They conduct a seder, light candles on Friday                 

night. When the family gets together, the old apikoyres makes Kiddush, with or without putting               8

on a hitl. He keeps kosher up to a certain point, and nails a mezuzah onto the door. 

I can attest that this year I saw several leaders of the Workmen’s Circle and Sholem                

Aleichem Folk Institute go to synagogue, and I can say that the call from Rabbi [Pinchas M.]                 

Teitz to the apikorsim to come to synagogue is superfluous. They have already been doing so for                 

a long time. 

I would like it to be clear, that these old apikorsim have not become religious. They have                 

not even become members of a synagogue. True, a fair number also belong to centers and go                 

regularly to hear a rabbi’s sermon, but they have not become religious. They simply longed for                

formal Judaism; it’s nostalgia up to a certain point, for their childhood years and out of fear for                  

the future of the new generation, which is conformist. 

From my immediate circle, I can report that a full 90 percent of my Tanakh study group                 

went to synagogue for this year’s High Holidays. Up until this year I held a minyan in my house.                   

A minyan which did not pray, but studied on the High Holidays. Now they have all left for the                   

synagogue. I reproached them for being to a certain extent parasites, because if they need to be in                  

a minyan with a Torah scroll, then let’s make one in our shul [the folk school], or else they                   

should become members of a synagogue. But it was no use. They are not yet ready to have their                   

own minyan; they still want to hold onto the old concept of a secular Yiddishist school, and do                  

not want to become full members of a synagogue and leave the secular environment completely. 

Secondly, the emergence of the State of Israel had a very powerful effect on our Jews.                

8 The word apikoyres (pl. apikorsim) is broad and can mean apostate, freethinker, atheist, or heretic. 

That is, anyone except a true believer. 

 

12 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2018) 

The old cosmopolitans became fiery nationalists and fully engaged activists for the State of              

Israel. They sell bonds, take part in the "gewerkschaften campaign" [raising funds for the              

Histadrut], work for the Jewish National Fund and the United Jewish Appeal. They always have               

some new project for the State of Israel. They are active members of Hadassah, Pioneer Women,                

and who knows what other groups?  

At bottom there is no fault in this. But all these activities are conducted outside the four                 

walls of the folk school. The school is, after all, not an institution that incorporates the whole of                  

Jewish life. But when these activities are carried out by outside organizations, the schools lose               

quite a lot. The synagogues and centers have gained from the activation of their members, but the                 

Yiddishist schools have lost out. The Zionist work brought in more life and created a great                

connection to the religious institutions. With us, it emptied out our schools. So many activities               

outside school did not leave enough time, effort or will for the work of the school. 

The cultural work associated with the folk school has shrunk—because of the            

aforementioned reasons but also because the active participants no longer feel the school to be               

their spiritual home. Great importance had been attached to the Oyneg Shabbos and holiday              

celebrations. But I will repeat openly (with the whole people as witness) that there is not a single                  

Yiddishist school that holds a Friday Oyneg Shabbos on every Friday night. An Oyneg Shabbos               

is held several times throughout the year. In reality, they are undertaken when a talent, or a                 

writer, happens to be available, but no Oyneg Shabbos is conducted by a spiritual leader just on                 

account of the Sabbath. 

Those schools that have their own buildings face the most tragic situation. There are              

several schools that have truly fine buildings. They could, heaven forbid, be the first to go under.                 

A school in a basement, a store, can still be maintained with the most minimal program, but a                  

dedicated building requires more, and there is not enough spiritual content with which to fill the                

school. When classes are over the building stands all night with darkened windows, is closed on                

the weekend, and is closed for the summer months and in the month of the Jewish holidays. 

The school leaders want to save themselves by creating Sunday schools, opening schools             

in public school buildings where the expenses will more or less be covered by tuition and there                 

will be no need for outside activities. A full thirty-five percent of the children who attend the                 
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Sholem Aleichem Schools attend only a Sunday school. Twenty percent of the Arbeter-Ring             

schools find themselves in public school buildings, where lessons consist of a few short hours               

and it is impossible to conduct any additional activities. Now the Arbeter Ring is planning to                

establish Sunday schools. 

The most pitiful schools are in the new communities of the suburbs of New York. The                

new communities have established centers that cost hundreds of thousands of dollars, have             

installed young rabbis with secretaries, and have opened afternoon schools with dozens of             

teachers. We establish Sunday schools there, or set up schools in the public school buildings,               

where there is no place for even a minimum of cultural activities. Of course the teachers in the                  

folk schools cannot compete with the rabbi, who is usually also a university graduate and has an                 

abundant supply of assistants. 

The old school activists pride themselves on the fact that a small number of our children                

who graduated from the folk schools have now become the founders of secular schools. But the                

activists do not communicate the whole picture. The new mothers and fathers who found secular               

schools fail to carry on even the meager heritage of their parents. They establish Sunday schools                

where the official language is English. They are poorer than their parents. We did not keep                

Shabbos, but would read something about Shabbos: A story, a holiday or Shabbos song. We               

created a substitute Judaism. The Yiddish language and the rich Yiddish literature were the              

substitute. But our children have come to a point where they talk about Yiddish language and                

about Yiddish literature … in English. A great distance!  

All Jewish educators have always regarded Sunday schools as a plague. But at least an               

institutional Judaism, such as Reform Judaism or even the Conservative Movement, can still             

achieve something in a Sunday school. They can prepare children for a certain hollowed-out,              

formulaic Judaism; a few blessings, a few rituals, a taste of bible and Jewish history, the order of                  

the prayers in English, hymns; learn a few specific prayers in Hebrew by heart, and the child is                  

qualified to be a member of the temple. But what kind of concrete subjects can be learned in a                   

secular Yiddish Sunday school? Can you imagine teaching worldly or secular Yiddishkayt in             

English? The whole innovation of the secular Yiddishist schools has been the consciousness that              9

9 Trans. note: here the author relies on the double meaning of Yiddishkayt as both “Judaism” and 

“Yiddish-ness” 

 

14 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2018) 

Judaism does not stand on ceremony and ritual, but on a National, linguistic heritage, which is                

supposed to contain everything. Get rid of the Yiddish language and it is like the Gemara says:                 

“Cut off his head and let him not die.” 

The movement towards Sunday schools is like a smokescreen. It seems to me personally              

that it is a pretext for an easy and cheaper Judaism. Various excuses are given for the Sunday                  

schools: there aren’t enough teachers; there is not a concentration of Jews living in certain               

suburbs. But the truth was let out of the bag in passing by Zalman Yefroikin in Culture and                  

Education, October, 1955: “The young parents in certain areas have not been able to, or have                

been afraid to, assume the burden of an afternoon school.” 

That is the real truth. No Jewish community, other than the secularists, takes so little               

interest in Jewish life. No synagogue, no temple, no rabbi, no Shabbes, no holiday, no               

language—a Sunday school in English! 

No, there is nothing to brag about with the new parents, the English-speaking graduates               

of our schools. They are ostensibly qualified for the secular Yiddishist school movement. It’s not               

true, they are actually seeking an even easier form of Judaism than the one they got in their                  

youths in the folk schools. They are merely further diluting their already watered-down             

Yiddishist education. We at least had a secular Yiddish movement in Yiddish. The want Yiddish               

and secularism in English, which is meaningless. 

The salvation of the Yiddish schools will not come from them. The revitalization and              

deepening of the Yiddishist schools can come from a new orientation. We must take a brave                

position towards Yiddish, Hebrew, the Land of Israel, religion and institutional Judaism. 

 

 

A New Orientation 

 

In order for the secular Yiddishist schools to return as a dynamic force in our lives, the theorists                  

must come to a reappraisal, concerning the organization of the schools, but even more with               

regard to ideology. And, perhaps if the theorists dare to make an ideological reappraisal, I               

believe a reorganization of the schools will necessarily follow. But I have to admit that when it                 

 

15 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2018) 

comes to reappraising, our radicals are the most conservative people in the world. 

The first reappraisal has to be of Yiddish. We all talk about the future of Yiddish. We                 

scream, we wail, and we “fight” for Yiddish. But the truth is that the Yiddishists have conceded                 

the premise that Yiddish is going under, will go under, and that’s it; history has decided. 

I have a letter in front of me from one of the pillars of Yiddish literature. A writer with                   

fifty-five years of experience. The old theoretician writes to me in the following words: 

“Yiddishism has attained its goal (it has won prestige for Yiddish and a             
following for Yiddish literature), and Yiddish? Yiddish lives and will live after            
all our deaths. If not in the mouths, then in the hearts of Jews (including those                
who did not speak Yiddish).” 

 
It was only intended as a private letter, but now, after his death, I can disclose the name                  

of the author: Shmuel Niger. And here is a selection from a review of Mani Leyb’s poems in the                   

Forverts, written by the poet David Einhorn: 

A poet like him, who was able to erect such a wonderful tombstone for a               
whole people— his poems will not be forgotten, and they will continue to ring              
out in another language, when his great-grandson discovers it in our great            
historical archive. (Forv. Oct. 22, 1955) 

 
If the intelligentsia maintains that Yiddish is already done, but for the chanting of the               

Kaddish, then how can one continue to hold onto and fight for the Yiddish schools?  

I remarked earlier that the directors no longer employ a “Gutn Ovnt,” “Gut Shabes,” a               

“Gute vokh”, but use only Hebrew expressions, Shalom, Shabat-Shalom, etc. Maybe the reader             

smiled at my making a fuss over such trivial things. But these are symptoms of a particular                 

condition, of which the illness itself is a lot more serious than the outward signs. 

If we really want to hold onto the Yiddish schools, we must take a position towards the                 

whole matter of Hebrew. I ask you to keep in mind the distinction of “the matter of Modern                  

Hebrew [Hebreyish]”, not “the matter of the Holy Tongue [Loshn Koydesh]”. 

That Hebrew has become the official language of the State of Israel, I believe, is a huge                 

minus for the state. Personally I feel that the choice of Hebrew was, in a historical perspective a                  

mistake, a misfortune. But history does not ask us what is good and what is bad for the people.                   

History has its own way. The adoption of Hebrew has laid a heavy burden on the community of                  

the State of Israel. A new burden has been added, on top of all the other difficulties and yokes, of                    
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creating a modern spoken language from the old Holy Tongue. A huge amount of energy will                

have to be wasted on this. This will sap the creativity of the Jewish community in the State of                   

Israel for a good while. But this is the Yishuv’s problem; if this is what they want then we accept                    

it. But we here in the diaspora cannot accept Modern Hebrew as our national language: first,                

because historically it has been shown that here, in America, not a single ethnic group has been                 

able to hold onto its own language and create its own literature, due to the fact that the language                   

is spoken in the old home country. Yiddish and Loshn Koydesh have been able to be generative                 

here because both languages were not bound to a particular land. 

Secondly, in a generation or two, Modern Hebrew will have nothing to do with the holy                

tongue of the Tanakh, Mishnah, and even not modern Hebrew literature, which was created in               

the diaspora. For us Loshn Koydesh is important because the language binds us to our Jewish                10

sources and to Jewish continuity. Modern Hebrew, on the other hand, breaks our continuity and               

stresses the importance of land. Yiddish, in contrast with Modern Hebrew, emphasizes that             

Judaism can flourish and live anywhere. Modern Hebrew denies it.  

We should not be afraid to say openly: In the diaspora Yiddish is our everyday language;                

not just because there are still a large number of Jews who speak Yiddish and a still greater                  

number who understand the language, a much greater number than those who speak and              

understand Hebrew. Rather, Yiddish is our language on account of the idea of the diaspora,               

because Yiddish is not linked to a narrow nationalism, rooted in the land, because Yiddish               

emphasizes continuity. 

And therefore we do not study Modern Hebrew [Hebreyish] in our schools in the              

diaspora, only traditional Hebrew [Loshn Koydesh], with the pronunciation of our old            

tradition—the Ashkenazic, not the Sephardic. We study Loshn Koydesh, because we want to             

emphasize the foundations of the Jewish people: Tanakh and Mishnah. We study Loshn Koydesh              

because we want to be connected with the past and with the community of the Land of Israel,                  

which will have to reintroduce the study of Loshn Koydesh one day, because Modern Hebrew               

will cause Loshn Koydesh to be forgotten. But above all, we must emphasize that Yiddish               

10 for more about this idea, see Yidn tsvishn felker by Solomon Simon, p. 107; Dovid Kimkhi, HaDoar, 
Kheshvan, 5707 [1947] no 41; Tokh yidishkayt by Solomon Simon, the chapter Our Own Language and 

Speaking Yiddish, and Leo Kennig, “Vidergeburt fun folk un shprakh”, in Tsukunft, November, 1955. 
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remains our language, because Modern Hebrew cannot become the language of any community             

in the diaspora; Modern Hebrew means an even narrower nationalism, that must be bound to a                

land, as all languages are, with the exception of Yiddish. 

If we adopt this line of thinking we will be able to develop a militant Yiddishism. Not a                  

battle with the community of the State of Israel, but a battle against the thoughtless defeatism                

here among ourselves. If we emphasize this ideology of Yiddish, we will have a weapon with                

which to fight. One cannot become militant merely on behalf of a sentiment; for example,               

Yiddish is the language of the martyrs, the language of our parents, or of the working masses.                 

These are sentiments that have value only for human beings who have nostalgia for the past and                 

who have themselves lived in that prehistoric era. By the way, all these sentiments can easily be                 

disputed. 

The second reorientation must come with regard to the State of Israel. We need to admit                

and emphasize that the emergence of the State of Israel is the most important event of our time.                  

But we must also emphasize that we do not accept the Zionist ideology, and we must do so as                   

often as we can. I mean that we do not accept the Zionist way of thinking, that the Jewish people                    

can flourish, endure, and be creative only in their own land. 

The founding of the State of Israel has normalized the Jews, in a certain way. In our lives,                  

we lacked our own country, where the idea of Jewishness/Judaism could also develop in a               

completely Jewish environment; in an environment where Jews would take on responsibility for             

the necessary evils of statehood. Now that we have a country, we have such an environment.                

Whether Yiddishkayt will be able to withstand the pressure of these national commitments is still               

an open question. According to the way the world is set up now, running a country of our own                   

cannot take the ethical values of the Tanakh and Mishnah into account. We can imagine that it                 

could actually be the Jews in the State of Israel who will lose their distinctiveness. Judaism in the                  

diaspora obliges one to adhere to a particular way of life; it is not necessarily so in the Jews’ own                    

country. 

We need to declare openly and clearly: The diaspora is not an accident, but just the                

opposite; wrestling with the surrounding foreign culture in the diaspora is a part of Judaism, of                

the Jewish worldview. We ought not to be apologetic that we do not live in the State of Israel.                   

 

18 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2018) 

We must say clearly: We are here, because we think that Judaism is an idea that can prevail                  

anywhere, can flourish all over the world wherever a Jewish community finds itself. The Jews               

who contend that the Jewish people, like all other people, consists of a community that lives in                 

one country, under one flag, speaks one language, because a true people must be uniform; these                

Jews should strive to leave the diaspora. If they stay in the diaspora, they will have to establish                  

their lives as one establishes temporary housing. But we, the Yiddishists, contend that the              

communities in the diaspora are not temporary housing. 

At the current moment the State of Israel stands in the center of our attention and                

concern. But we must emphasize that it is so, not because the State of Israel is the only genuine                   

Jewish settlement, but because the State of Israel finds itself in need. When any Jewish               

population finds itself in danger and need, it becomes the center of our attention. But the Jewish                 

People is more than any given Jewish population, more than any one geographic place. 

If we were to openly assume this attitude towards the People of Israel it would help us                 

deepen our Jewish lives. The feelings of helplessness, uselessness, and temporariness will drop             

away. We would not always have to stand, hat in hand, and excuse ourselves for our lives and                  

our creative contributions in the diaspora.  

The emphasis, that the diaspora is a part of our Jewish spiritual country, will also help                

weaken our keen and narrow nationalism which, I believe, is a danger for our spiritual and                

physical survival. 

Thirdly, Yiddishist schools need to be reintroduced into the traditional framework of a             

besmedresh where study and religion go together. Obviously, this is the most difficult thing for               

our radicals. As soon as a Jewish radical hears the word religion or faith, he becomes terrified.                 

For him this means only one thing: the superstitions of the small shtetl, which contended that a                 

person’s every twist and turn is dependent on an angry God. He, the Most High, sits on his                  

divine throne and watches over a Jew to see whether he cuts his nails on the right day, in the                    

right order, and whether he does the right thing with the clippings or not. Our freethinkers are                 

still battling with the overseer from the Yeshiva who would not let them read an unauthorized                

book, or with their father who smacked them for carrying a handkerchief in their pocket on                

Shabbos. After everything they still do not understand that, “For a much greater and more               
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significant proportion of modern people, religion is first and foremost a meaningful, social and              

ethical phenomenon which stands for a historical expression of the world-view of a particular              

group” (Dr. S. Margoshes). There are others, such as for example Professor Julius Gutman, who               

contend that Judaism has within itself a particular way of viewing the world that is of great                 

importance to modern man, both in its relationship to God and in its relationship to humankind. 

The Yiddishist schools must become bote-midroshim. There will be an open door for the              

secularists who sneak into synagogues. It will also be a justification for religious studies in the                

school curriculum. It will not be a Bar-Mitzvah for the sake of bringing in more boys, it would                  

be a Bar-Mitzvah in which the ceremony will at the least be conducted in the school proper. An                  

Oyneg Shabbos will not be merely an abstract ceremony, unconnected to any concrete Shabbos              

observance, but it will be linked for those who want to attend the Friday evening service. 

Transforming the schools into bote-midroshim will bring about another important          

alteration. Judaism among the secularists will cease to be a museum-Judaism. It’s truly comical              

to see how a Jew of ours stands on Shabbos, without a yarmulke and smoking (a clean-shaven                 

man, you understand), and speaks with anger and scorn about the Reform and Conservative              

Jews; which for him is a watered-down Judaism. Because they do not behave like the strictly                

Orthodox; it is no copy of the way synagogue was conducted in the old shtetl Judaism. 

The complainers themselves never practice at all. For them any form of religion is              

off-limits. But then? Sometimes one of them longs for his younger days and years. In those                

moments he wants none other than a Judaism like the one he saw in his childhood. For him,                  

Judaism is not a living being, to which the law of evolution applies. For him, Judaism is a                  

museum piece. If the secularists begin leading bote-midroshim, and the day-to-day pragmatic            

questions of Jewish religion will come up for them, they will not be so backwards and afraid of                  

every alteration. These very same secularists, who pour boiling oil on any changes in Judaism,               

and who themselves observe nothing, do not understand that Judaism is a striving towards              

wholeness, which does not come easily. Jews have arrived at the Pharisaical concretization of the               

prophets through torture, pain, soul torment and wrestling . Drawing from these reserves,            11

11
 The term “concretization” was important to Simon. He felt that what most distinguishes Judaism is not 

the spiritual idea or moral teaching per se, but its translation into practice, into Halakhah. This process is 

the only way to reconcile the demand for transcendence with the contingencies of daily life. It is not 

unalterably imposed from above but dynamic, worked out over time by the rabbis and the folk. See, for 
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whether from the old Judaism or from the new streams, cannot be done without trying out every                 

change, every substitution for oneself.  

I would actually label these bote-midroshim, these selfsame congregations, with a           

Hebrew name, as is always the custom among Jews, “Anoshe Yidish” or “Anoshe             

Yidishkayt”(People of Yiddish or People of Yiddishkayt). The central organization I would call             

the, “Union of the Congregations of the People of Yiddishkayt.” These congregations would be              

able to become the home for Yiddish and Yiddishishts. There would not only be Yiddish schools                

in the bote-midroshim of Anshey Yiddishkayt, but in each building there would be a library. It                

would become the home for study groups, reading circles, and all the Yiddish cultural activities               

in the area would be conducted there. All campaigns, for the Congress for Jewish Culture, for                

YIVO, for the Yiddish Dictionary, Yiddish Book Month, collections for the State of Israel, for               

Pioneer Women, for Hadassah— everything would be there. 

Historically, Jewish communal life has never been conducted without two institutions:           

the besmedresh, and the the cemetery. The secularists have taken on cemeteries, but no              

besmedresh. 

In such a center, which would gather all Yiddishist Jews around itself, there would not be                

a Kheyder-Shul [i.e. “one room schoolhouse”] with one teacher. They would be able to have a                

day school there, and an afternoon school, and a Sunday school, too, even a regional high school.                 

Yiddishism would become a part of the greater Jewish Community. As it stands it is a tiny                 

stream that runs off to the side and does not flow into the great ocean of Judaism. 

I know the difficulties. We are limited in strength. Not only do we lack Yiddishist                

intellectuals, who are capable of leading such bote-midroshim centers, but we have very few              

teachers. The teachers with great Yiddish knowledge are growing older. The new teachers know              

little and are few in number. Nowadays it’s really something to have an assistant teacher or a                 

head teacher who is a graduate of one of the secular high schools. We have even lived to see the                    

day when a principal of a Yiddishist Sunday school cannot read or write any Yiddish, cannot                

speak it, but can understand it. 

We rush to fill positions. We grab a teacher, any teacher, and a locale, whatever locale,                

example, the chapter, “Di shrek far psukim,” in Tokh yidishkayt, Buenos Aires, 1954. 
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and we open a school, any kind of school in the new neighborhoods where our young people                 

have moved. When we succeed in opening a “three-day” school there, we are in seventh heaven.                

For us, it’s also okay to have a school in the rooms of a public school, where it is impossible to                     

proceed with the work even according to our own old model. For us, a Sunday school is also                  

fine.  

There can be no illusions about the effectiveness our Yiddishism can have there. How              

could that compete with the rich, new, well-laid-out Jewish centers that are being run by               

professional administrators? 

Therefore, we must now reorganize our schools and, in the meantime, put our limited              

strength to use in the best way possible. We have to give up the tiny schools in the storefronts, in                    

the cellars and the attics and in the public schools that swallow up a tremendous amount of                 

money and strength. We need to found several, if necessary even a very limited number of model                 

community schools of the “Anoshe Yidishkayt” as earlier described. In these select institutions             

we will install our best teachers. The teachers with the most Yiddish knowledge. The Jews with                

the deepest roots. We must not have any more “one-room schoolhouses” with one teacher. These               

select teachers will be able to begin to introduce a planned, great cultural work within the                

framework of Jewish faith.  

Yes, it is a daring plan. It is a new path, a complete break from our old familiar one. But                    

we have, after all, called ourselves radicals. We are the ones who did not shrink from breaking                 

with our former lives. Why should we be afraid of change now? 

Let us quit fooling ourselves. The Yiddishist schools are not going under yet, but they are                

falling apart. All that is now left to us is the husk of the organization. The core is missing. We                    

still have the remnants of a Yiddishist public. Let us not squander what still remains to us. Had                  

we reorganized our school system twenty-five years ago, or even fifteen years ago, we would               

now be in possession of a deep Yiddishist movement and a thriving community life. Now is still                 

not too late. But the shadows are growing longer and longer. Let us take heed.  
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   דער גורל ֿפון אונדזערע יִידישיסטישע שולן
 צו קריגן ַאן אמת בילד ֿפון דעם מצֿב ֿפון די יִידישע שולן דַארף מען ניט ֿפַארגלַײכן די צָאל קינדער, װָאס
 גײען איצט אין די יִידישע שולן מיט דער צָאל קינדער װָאס זַײנען געגַאנגען אין די שולן צען, ֿפוֿפצן ָאדער

 ַאֿפילו צװַאנציק יָאר צוריק. די צָאל קינדער איז אֿפשר איצט ניט קלענער װי מיט ַא ּפָאר צענדליק יָאר
 צוריק. און אױב מען זָאל עטװָאס ַא דרײ טָאן די ציֿפערן, װי סטַאטיסטיקער קענען, װעט אױסקומען, ַאז

 הַײנט בַאזוכט ַא גרעסערע צָאל קינדער די יִידישע שולן װי װען עס איז. ֿפַארשטײט זיך, ַאז דער
 סטַאטיסטיקער װעט ניט דערמָאנען קײן זונטָאגשולן ָאדער די שולן, װָאס געֿפינען זיך אין די

 ּפָאבליק־סקולס־בנינים.
 

 דער אמתער מצֿב ֿפון די שולן שּפיגלט זיך ָאּפ אין דער צָאל גרַאדוַאנטן סַײ ֿפון די ֿפָאלקשולן און סַײ ֿפון די
 מיטלשולן.

 
 לעצטן ֿפרילינג הָאבן גרַאדוִירט ֿפון ַאלע דרַײ טיּפן שולן: שלום־עליכם־ֿפָאלקשולן, ּפרץ־שולן

 (ַארבעטער־רינג) און ֿפָאלקשולן ֿפון נַאציָאנַאלן ַארבעטער־ֿפַארבַאנד, ַא סך־הּכל ניט מער װי ַארום 160
 קינדער. אֿפשר מיט צען קינדער מער ָאדער װײניקער. ָאבער דָאס איז ַאלץ ניט די אמתע צָאל. ַא גרױסע

 צָאל גרַאדוַאנטן זַײנען ניט געװען רָאוי צו גרַאדוִירן. מע קָאן ערלעך ַארָאּפנעמען ַא דריטל קינדער און נָאך
 מער, װָאס לױט זײערע ידיעות הָאבן זײ ניט געטָארט גרַאדוִירן. מע הָאט זײ גרַאדוִירט װַײל זײ זַײנען שױן

 צו ַאלט צו בַאזוכן ַא ֿפָאלקשול, װַײל זײ זַײנען געװָארן בר־מיצװה, װַײל מען הָאט זײ מער ניט געקָאנט
 אַײנהַאלטן אין שול, ָאדער װַײל זײ הָאבן שױן בַאזוכט ֿפיר יָאר די שול.

 
 די צָאל קינדער אין ַאלע דרַײ מיטלשולן גיט נָאך ַא בעסער בילד ֿפון דער צָאל און קװַאליטעט ֿפון

 אונדזערע גרַאדוַאנטן. אין ַאלע דרַײ מיטלשולן געֿפינען זיך ניט מער ֿפון ַא הונדערט און ֿפוֿפציק ָאדער ַא
 הונדערט און זעכציק קינדער. אֿפשר נָאך װײניקער. די ַארבעטער־רינג־מיטלשול הָאט ַארום
 ַאכציק־נַײנציק קינדער, אין די מיטלשולן ֿפון שלום־עליכם־ֿפָאלק־אינסטיטוט און נַאציָאנַאלן

 ַארבעטער־ֿפַארבַאנד צו דרַײסיק ָאדער ֿפינף און דרַײסיק קינדער.
 

 מע דַארף געדענקען, ַאז ביז מיט ַא צען יָאר צוריק הָאט די ַארבעטער־רינג־מיטלשול געהַאט קרוֿב דרַײ
 הונדערט קינדער, די שלום־עליכם־מיטלשול קרוֿב צװײ הונדערט קינדער און די מיטלשול ֿפון נַאציָאנַאלן

 ַארבעטער־ֿפַארבַאנד קרוֿב הונדערט קינדער.
 

 דָאס רוֿב קינדער, װָאס בַאזוכן איצט די װעלטלעכע יִידישע שולן קומען ֿפון הײמען, װּו מע רעדט ניט קײן
 יִידיש. די עלטערן, װָאס שיקן די קינדער אין אונדזערע שולן, הָאבן ניט קײן בַאציִונג צו יִידיש װי דָאס לשון,

 װָאס ֿפַארהױלט אין זיך די ֿפָאלקסקולטור (כ׳װײס װעגן דער ַאנקעטע, װָאס דער ַארבעטער־רינג און דער
 שלום־עליכם־ֿפָאלק־אינסטיטוט הָאבן דורכגעֿפירט. ס׳איז ַא ֿפַארּפלָאנטערטער ענין און די שלוסן, װָאס די

 לערערס הָאבן געמַאכט ֿפון די ענטֿפערט זַײנען ניט קײן בַארעכטיקטע). ָאט דער נַײער קָאנטינגענט
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 עלטערן שיקן ניט די קינדער אין ַא יִידישער ֿפָאלקשול, װָאס שטעלט דעם טרָאּפ אױף ֿפָאלקסקולטור, װָאס
 ֿפָאדערט ַא געװיסע מָאס ֿפון סעּפַארַאטיזם ֿפון דער ַאלגעמײנער ַאמעריקַאנער קולטור. זײ שיקן די

 קינדער אין ַא „היברו“, צו קריגן ַא לעק „דזשודַאיִזם“, יִידישקײט. אױף די ּפלַאקַאטן ֿפון די װעלטלעכע שולן
 װערן אױסגערעכנט די לימודים ֿפון די ֿפָאלקשולן: יִידיש, יִידישע געשיכטע, „בַײבל“, בר־מיצװה, געזַאנג,

 יִידישע ידיעות אַאז"װ. די עלטערן טַײטשן אױס דָאס ּפרָאגרַאם לױט זײער נײגונג און ֿפַארלַאנג.
 

 דָאס רוֿב קינדער, ּכמעט ַאלע, קומען ניט ֿפון קײן יִידיש־רײדנדיקע הײמען. אמת, דער קלַאנג ֿפון
 יִידיש־לשון איז זײ ניט ַאזױ ֿפרעמד װי, למשל, העברעִיש, ָאבער דָאך קענען זײ ניט קײן יִידיש. אין די

 ערשטע קלַאסן איז דָאס ָאֿפיציעלע לשון ענגליש. אין די עלטערע קלַאסן איז ענגליש אױך ַא ּתושֿב. מע
 מוז ַאװעקגעבן ַא סך צַײט און מי אױסצולערנען די קינדער ֿפַארשטײן יִידיש, זײ אױסלערנען לײענען יִידיש.

 ַאֿפילו אין די ֿפינֿפטָאגיקע שולן לערנט מען מיט ּתלמידים ניט מער װי ֿפינף שעה ַא װָאך, װָאס מײנט
 באמת נָאר ֿפיר שעה. װי ַאזױ קָאן זיך ַא קינד אױסלערנען אין ַאזַא קורצער צַײט רײדן און לײענען ֿפרַײ

 יִידיש און עס זָאל נָאך בלַײבן צַײט אױף עיקר־לימודים?
 

 איך רײד דָא װעגן ֿפינֿפטָאגיקע שולן. די דרַײטָאגיקע, די שולן װָאס זַײנען אין די ּפָאבליק־סקולס, זַײנען ַאן
 ענין ֿפַאר זיך און איך װעל רײדן װעגן זײ בַאריכות שּפעטער.

 
 קינדער װָאס קענען ניט קײן יִידיש און קומען ֿפון הײמען װּו מען רעדט ניט קײן יִידיש, הַאלטן זעלטן אױס

 די ֿפינף יָאר ֿפון ֿפָאלקשול. זײ דַארֿפן עס ניט. זײ זַײנען דָאך ניט געקומען ּכדי קריגן ַא דערציִונג ֿפון ַא
 ֿפָאלקסקולטור. זײ זַײנען געקומען בעיקר אין די ֿפָאלקשולן צו קריגן ַא לעק ֿפון קָאנֿפָארמיסטישער

 יִידישקײט. ניט די עלטערן ֿפון די קינדער און ניט די ּתלמידים זַײנען ֿפַאראינטערעסירט צו גרַאדוִירן.
 דערֿפַאר איז די צָאל גרַאדוַאנטן ַאזױ קלײן. גרַאדוַאנטן זַײנען ַאן אױסנַאם. די גרַאדוִירטע, װָאס בַאזוכן ַא
 מיטלשול זַײנען ַאן אױסנַאם ֿפון ַאן אױסנַאם. די װָאס הַאלטן אױס די ֿפולע ֿפיר יָאר ֿפון מיטלשול זַײנען ַא

 זעלטנהײט – ַא יוצא־מן־הּכלל.
 

 ֿפַארשטײט זיך, ַאז ֿפַאר ַאזַא קָאנטינגענט קינדער, ַאֿפילו אין די העכערע קלַאסן, איז דער חומש ֿפַאר
 קינדער אין יִידיש צו שװער. ס׳איז אױך צו שװער ֿפַאר זײ די קינדער־זשורנַאלן װָאס דערשַײנען איצט.

 ס׳איז געװען ַא צַײט, װען ַא צָאל קינדער הָאבן געלײענט דעם קינדער־זשורנַאל, גענומען אים ַאהײם צו
 לײענען. דערנָאך איז געװָארן, ַאז מע הָאט דעם קינדער־זשורנַאל ֿפָארגעלײענט ֿפַאר זײ. איצט קָאן מען

 ֿפַאר זײ שױן אױך ניט ֿפָארלײענען. די קינדער ֿפַארשטײען ניט קײן יִידיש. גָאר װײניק קָאּפיעס ֿפון
 קינדער־זשורנַאל װערן ֿפַארשּפרײט אין די שלום־עליכם־שולן. אױך װײניק קָאּפיעס „קינדער־צַײטונג“,
 ַארױסגעגעבן ֿפון ַארבעטער־רינג װערן ֿפַארשּפרײט. איך מײן ניט גלַאט ַארַײנגעשיקט אין די שולן ֿפון

 צענטרַאלן ָאֿפיס, נָאר טַאקע גענוצט ֿפון די לערערס און געלײענט ֿפון די קינדער. די זשורנַאלן ֿפַאר
 קינדער װערן געשיקט אין היּפשע צָאלן קײן מעקסיקע, קײן קַאנַאדע, קײן ַארגענטינע, איבער גָאר דער

 װעלט, צו יחידים דערװַאקסענע יִידן, ָאבער גָאר װײניק, טַאקע גָאר װײניק אין די צענדלינגער בלױז, ַאֿפילו
 ניט אין די הונדערטער קָאּפיעס, װערן זײ ֿפַארשּפרײט צװישן די קינדער אין די ֿפָאלקשולן.

 

 

24 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2018) 

 ַא מָאל ֿפלעגט זיך נָאך ֿפַארקױֿפן ַא בוך געשריבן ֿפַאר קינדער. הַײנט גָארנישט. דער ַארבעטער־רינג
 הָאט ַאֿפילו אױֿפגעהערט ַארױסצוגעבן די מָאגערע, דינע לײענביכלעך. דער ֿפַארלַאג „מּתנות“ הָאט ניט

 ַארױסגעגעבן קײן קינדערבוך שױן יָארן. די װָאס ער הָאט געדרוקט ֿפרִיער ליגן און שימלען.
 

 ס׳איז ּכדַאי ֿפַארן עולם אױֿפצוקלערן דעם ענין בר־מיצװה אין די יִידישע װעלטלעכע שולן. ס׳איז געװען ַא
 צַײט, װען די יִידישע װעלטלעכע שולן הָאבן ניט געהַאלטן ֿפון בר־מיצװה, ס׳איז דָאך קלעריקַאליזם. ָאבער

 דער דרוק ֿפון די עלטערן איז געװָארן ַאזױ גרױס, ַאז די שולן זַײנען געװען געצװּונגען אַײנצוֿפירן דעם
 צערעמָאניַאל. אין די שלום־עליכם־שולן איז ָאנגעגַאנגען ַא גרױסער גערַאנגל. סוף־ּכל־סוף הָאט מען

 ָאנגענומען ַא רעזָאלוציע אַײנצוֿפירן ַא מָאדערנע בר־מיצװה. מע הָאט בַאשטימט ַא קָאמיסיע אַײנצושטעלן
 ַא צערעמָאניַאל און ַא נוסח. ס׳הָאט זיך אױסגעלָאזן ַאז קײן נַײעם צערעמָאניַאל הָאט מען ניט

 אַײנגעֿפירט. די סיבות װעלן װערן קלָאר שּפעטער. מען הָאט אַײנגעֿפירט ַא „נַאסטָאיַאשטשע“ בר־מיצװה.
 ָאבער די לערערס הָאבן קײן חשק ניט געהַאט ָאנהײבן צו לערנען מיט די קינדער די ברכות און די

 הֿפטורה. ַא סך לערערס, איבער הױּפט די ֿפרױען לערערינס הָאבן ּפשוט ניט געקָאנט דעם לימוד, הָאט
 מען ַארַײנגענומען אין די ַארבעטער־רינג־שולן און אין די שלום־עליכם־שולן מלמדים סּפעציעל ֿפַאר דעם

 לימוד. דער מלמד לערנט אױס דעם ייִנגל די ברכות, די הֿפטורה און לײגן ּתֿפילין. געװײנלעך דעם
 „סּפיטש“, די רעדע, לערנט עס דעם ייִנגל דער ֿפָאלקשול־לערער. די בר־מיצװה הָאט געהָאלֿפן די שולן.
 עס הָאט זיך ֿפַארגרעסערט די צָאל ייִנגלעך. ביז מען הָאט אַײנגעֿפירט בר־מיצװה איז געװען ַא סּכנה ַאז

 די ֿפָאלקשולן זָאלן װערן מײדלעכשולן.
 

 דוכט זיך גוט: ָאבער עס הָאט זיך ַאנטװיקלט ַא קָאמיש־טרַאגישע סיטוַאציע.
 

 ראשית װי נָאר ַא ייִנגל װערט בר־מיצװה ֿפַארלָאזט ער די שול. ער איז שױן ֿפַארטיק מיט זַײנע לימודים.
 מיר זַײנען בַאקַאנט ֿפַאלן, װָאס ייִנגלעך הָאבן אױֿפגעהערט צו גײן אין שול ַא חודש ֿפַאר דער גרַאדוִירונג.

 ער איז דָאך געװָארן בר־מיצװה. אױב ַא ייִנגל װערט בר־מיצװה ֿפון ָאנהײב לערניָאר קָאנט איר אים ניט
 אַײנהַאלטן אין שול מיט קײטן. שנית איז געװָארן ַא געזעלשַאֿפטלעכער ּפלָאנטער. ַא סך בּתי־מדרשים און
 צענטערס הָאבן זיך ָאּפגעזָאגט צוצולָאזן די בר־מיצװה־בחורים ֿפון די װעלטלעכע שולן עולה־לּתורה זַײן.

 די טענות ֿפון די רַאבַײס און רבנים זַײנען:
 – איר, װעלטלעכע יִידן, הַאלט ניט ֿפון דַאװנען, ֿפון מנינים, ֿפון קריאת־הּתורה, ֿפון שבת און יום־טוֿב.

 מײנט עס, ַאז מיר דַארֿפן אַײך בַאזָארגן מיט ַא רעליגיעזן צערעמָאניַאל, װָאס איז בַײ אַײך טריף. מיר אין
 אונדזערע ּתלמוד־ּתורות און נָאכמיטָאגדיקע העברעִישע שולן הָאבן ַא בַאשטימטע ּפרָאגרַאם, װָאס

 אַײערער ַא ייִנגל קָאן ניט נָאכקומען. ַא ייִנגל ֿפון ַאן ַאנדער ּתלמוד־ּתורה זַײנען מיר מחויֿב צו דערלױבן
 מַאכן בר־מיצװה בַײ אונדז אין שול. זײ זַײנען ַא טײל ֿפון יִידישע קהילות. ָאבער איר הָאט ניט ַאֿפילו קײן
 אײן שול װָאס מַאכט ַא מנין, ֿפַאר װָאס זַײנען מיר מחויֿב אַײך צושטעלן אַײערע רעליגיעזע הצטרכותן?

 
 דער בר־מיצװה־ּפלָאנטער איז ניט דער אײנציקער אין די יִידיש־װעלטלעכע שולן. װען די שולן זַײנען געװען

 אידעָאלָאגיש קלָאר װעלטלעך איז ניט געװען קײן קָאנֿפליקט צװישן דער שול און דער הנהגה אין הױז;
 צװישן די לימודים און דער הײם. ָאבער איצט, װען די שולן הָאבן ָאנגעהױבן ַארַײננעמען רעליגיעזע

 עלעמענטן, הָאט זיך ַאנטװיקלט ַא היּפשע סּתירה צװישן דער שול און דער הײם, צװישן די לערערס און די
 ּתלמידים. װען מע לערנט חומש, װילן די קינדער ניט זיצן ָאן היטלען. ַאװדאי און ַאװדאי מוז מען לערנען די
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 בר־מיצװה־לימודים אין היטלען. גָאר ָאֿפט װען ַא יונגער ֿפָאטער קומט צו זען דעם לערער צו ַא
 ֿפַארװַאלטונג־זיצונג טוט ער ניט אױס דָאס היטל. נָאך מער, װָאס מײנט ּפרַאװען מיט קינדער ַאן

 עונג־שבת און ניט הַאלטן ֿפון שבת? נָאך ערגער איז – צו ַאן עונג־שבת מַאכן די קינדער קידוש. ֿפַאר די
 עלטערן איז ּפריקרע צוצוזען װי ַא קינד מַאכט קידוש ָאן ַא היטל ָאדער דער לערער שטײט ָאן ַא היטל.
 הַײנט, אין די שולן װּו מען לערנט ּתֿפילות? טוט ָאן דער לערער דָאס היטל און טוט עס אױס. ַאן אמתע

 קָאמעדיע.
 

 עס איז דָא גָאר װײניק קולטור־טעטיקײט ַארום די שולן. ַא נַײ בוך איז שױן מער ניט קײן געשעעניש בַײ די
 ֿפַארװַאלטונגען. יִידיש איז איצט ַא נחות־דרגא. קלײניקײטן: מען הערט שױן מער ניט קײן „גוטן ָאװנט“, „ַא

 גוטע נַאכט“, נָאר „שלום“. מען זָאגט שױן „עונג שַאבַאט“, „שַאבַאט שַאלָאם“. ניטָא מער קײן העברעִיש
 ָאדער לשון־קודש, נָאר  איװריט. און איװריט לערנט מען אין הַײסקול, יִידיש ניט. יִידיש הָאט ַאֿפילו בַײ די

 יִידישיסטן איצט ֿפַארנומען דעם צװײטן ָארט.
 

 ַא מָאל זַײנען געװען ָאֿפטע לעקציעס, רעֿפערַאטן, קערמעשלעך אין די שולן. מחמת סיבות װָאס מיר װעלן
 דערקלערן װַײטער, הָאט זיך די דָאזיקע טעטיקײט ּכמעט װי ָאּפגעשטעלט. מען הָאט געלײגט גרױסע

 הָאֿפענונגען אױף ַא סּפעציעלער קולטור־ַארבעט, װָאס װעט זַײן ֿפַארבונדן מיט ַאן עונג־שבת ָאדער
 יום־טוֿב.  ָאבער עס איז ניטָא קײן אײן יִידיש־װעלטלעכע שול אין גַאנץ ניו־יָארק װָאס הָאט ַאלע װָאך ַאן

 עונג־שבת. די סיבה איז ַא ּפשוטע – מען הַאלט דָאך ניט ֿפון שבת. איז דער עונג־שבת ַאן אונטערנעמונג.
 װי ֿפיל אונטערנעמונגען קָאן מען הָאבן דורכן װינטער? איבער הױּפט װען עס איז ניט קײן שבת־ ָאדער
 יום־טוֿב־ֿפַײערונג, װָאס מען ֿפירט דורך ַאלײן, נָאר שטענדיק װיל מען ַא קרַאֿפט, ַאן אונטערהַאלטער.

 
 ָאבער װָאס הָאט ּפַאסירט מיט די ַאלטע טוערס, איבערגעגעבענע יִידישיסטן, גלותיסטן, ֿפָאלקיסטן,

 סָאציַאליסטן, סעקולַאריסטן, גלות־נַאציָאנַאליסטן און די ַאלע װָאס הַאלטן ֿפון דָאִיקײט? די יורשים ֿפון
 מיזרח־אײרָאּפעִישער װעלטלעכער יִידישקײט? ָאבער אײדער מיר בַאטרַאכטן דעם דָאזיקן ענין װעלן מיר

 זיך ָאּפשטעלן אױף דער װיכטיקײט ֿפון יִידישיסטישן שולװעזן.
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 די װיכטיקײט ֿפון די װעלטלעכע שולן
 

 די ירידה ֿפון אונדזערע שולן איז געקומען ניט נָאר דערֿפון װָאס די נַײע עלטערנשַאֿפט נײטיקט זיך ניט
 מער אין יִידיש און װיל ַא קָאנֿפָארמיסטישע דערציִונג, נָאר אױך מחמת דעם װָאס די טוערס און

 ֿפַארװַאלטערס ֿפון די שולן זַײנען עלטער געװָארן און זיך געביטן, געװָארן „ֿפרומערע יִידן“ װי ַא מָאל.
 ֿפרומערע יִידן אֿפשר, ָאבער ניט מער ַאזױ שעֿפעריש װי אין די יונגע יָארן.

 
 מיט צװַאנציק יָאר צוריק ָאדער ַאֿפילו מיט ֿפוֿפצן יָאר צוריק איז די ֿפַארװַאלטונג ֿפון די שולן בַאשטַאנען ֿפון

 יִידישע ֿפָאלקסמענטשן, װָאס הָאבן ניט בַאלַאנגט צו קײן בית־מדרש, ניט געװען ֿפַארבונדן מיטן יִידישן
 רעליגיעזן לעבן און מיט דער ציוניסטישער בַאװעגונג. געװײנטלעך זַײנען די דָאזיקע יִידן געװען

 סָאציַאליסטן, װָאס הָאבן זײער בילדונג געקרָאגן אױף דער ַארבעטער־בירזשע, אין די יוניָאנס, אין דעם
 יִידישן טעַאטער, אין די יִידישער קָאנצערט־ און לעקציע־זַאלן, בכלל אין דער רַאדיקַאלער

 ַאנטירעליגיעזער ָאדער ַארעליגיעזער בַאװעגונג. די יִידישע ּפרעסע איז געװען זײער הױּפט גַײסטיקע
 שּפַײז און די בעסערע ֿפון זײ זַײנען געװען לײענער ֿפון דעם יִידישן בוך. דער יִידישער שרַײבער איז געװען

 זײער רבי, אױטָאריטעט און ֿפירער.
 

 דער דָאזיקער עלעמענט הָאט ניט געהַאט קײן ַאנדער יִידישע טעטיקײט אױסער דער שול־ֿפַארװַאלטונג.
 אױף די צדקה־קַאמּפײנען הָאט ער געקוקט קרום, אין די זַאמלונגען ֿפון נַאציָאנַאל־ֿפָאנד הָאט ער ניט קײן

 ָאנטײל גענומען. אין ַא סינַאגָאגע הָאט ער ניט ַארַײנגעשמעקט. זַײן הײם איז געװען אין גַאנצן
 אױסגעלײדיקט ֿפון ריטוַאל און צערעמָאניַאל. זַײן יִידישקײט איז בַאשטַאנען ֿפון רײדן יִידיש, ֿפון לײענען

 יִידיש, און ֿפון דעם קהלשן לעבן אין שול. ַא קָאנצערט, ַא מלװה־מלּכה, די ֿפַײערונג ֿפון דערשַײנען ֿפון ַא
 יִידיש בוך, גײן אין יִידישן טעַאטער און „קעמֿפן“ ֿפַאר יִידיש און ֿפַאר יִידישן בַאװּוסטזַײן – ַא נעּפלדיקער

 בַאגריף, װָאס הָאט געמײנט אי גָארניט, אי עס הָאט געקענט ּכולל זַײן ַאלץ.
 ָאט דער דָאזיקער יִיד הָאט זיך גענײטיקט בלױז אין ַא צוגָאבשול װּו ער זָאל קָאנען דורכֿפירן צוֿפעליקע

 ֿפַײערונגען און װּו דָאס קינד זָאל קריגן ַאן ַאבסטרַאקט עטישע און סָאציַאליסטישע יִידישע דערציִונג. דער
 דָאזיקער יִיד הָאט ניט געהַאלטן ֿפון אינסטיטוציָאנעלער יִידישקײט. ַא צוגָאבשול ֿפַאר אים איז געװען װי

 ָאנגעמָאסטן.
 דער אמתער מָאטיװ, טרַײבקרַאֿפט ַארום די יִידיש־װעלטלעכע שולן איז טַאקע געװען די אורַאלטע

 איבערצַײגונג, דָאס טיף יִידישע בַאװּוסטזַײן, ַאז יִידן זַײנען ַאנדערש ֿפון גױים. דָאס יִידישע ֿפָאלק איז ַאן
 אײגנַארטיק ֿפָאלק צװישן די ֿפעלקער ֿפון דער װעלט און יִידישקײט איז ַא גלױבן אין ַא גָאט־אידײע, װָאס

 איז מחייֿב יִידן צו לעבן ַא בַאזונדער אײגנַארטיק לעבן.
 געװיסע טעָארעטיקער ֿפון יִידישיזם הָאבן אין ּתוך ָאנגענומען ָאט דעם דָאזיקן ַאּתה־בחרּתנו־געדַאנק און

 אים מָאטיװירט מיט נַאציָאנַאליזם, ָאבער ַא נַאציָאנַאליזם ניט צוגעבונדן צו קײן לַאנד. די דָאזיקע
 טעָארעטיקער הָאבן ַאֿפילו ַאגיטירט ֿפַאר ַא ֿפול זעלבשטענדיקן שולװעזן דָא אין ַאמעריקע. די סעקולַארע

 טוערס ַארום די שולן זַײנען ניט געװען ַאזעלכע עקסטרעמיסטן.
 

 דָאס אױֿפקומען ֿפון סעקולַארן סעקטָאר אין יִידישן לעבן איז אין זַײן צַײט געװען ַא נױטװענדיקײט און איז
 געװען ַאן ַאבסָאלוט ּפָאזיטיװע דערשַײנונג. די יִידן, װָאס הָאבן זיך געשטעלט קעגן טרַאדיציָאנעלער

 

27 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2018) 

 יִידישקײט, זַײנען געװען טיף־עמָאציָאנעלע יִידן, װָאס הָאבן גַײסטיק געלעבט ַא גַאנץ יִידיש לעבן. זײ הָאבן
 זיך ניט גענײטיקט אין קײן מיצװת־מעׂשיות, זײ הָאבן ניט געדַארֿפט קײן צערעמָאניַאל און הָאבן זיך

 געקענט בַאגײן ָאן איסור־והיּתר. זײ הָאבן געהַאט יִידישע ידיעות און זַײנען געװען איבערגעזעטיקט מיט
 יִידישן לעבנס־שטײגער. זײ הָאבן געהַאלטן ַאז רחמנא ליבא בעי, זײ הָאבן געלײגט געװיכט אױף

 הַארץ־יִידישקײט.
 מען דַארף ניט און מען טָאר ניט מינימיזירן דעם אױֿפטו ֿפון אונדזערע װעלטלעכע שולן. די דָאזיקע שול

 הָאט איבערגעגעבן אונדזערע קינדער ַא סכום װעלטלעכע יִידישע ידיעות, װָאס אין צענטער איז געװען די
 יִידישע ליטערַאטור, אױך נָאך דרַײ װיכטיקע זַאכן:

 א) ַא געֿפיל ֿפון ַא לעבעדיקער יִידישקײט. יִידישקײט מײנט ניט עּפעס ַאזױנס, װָאס ליגט אין ַא מוזײ,
 ֿפַארגליװערט, ֿפַארֿפיקסירט אין טױטע טעקסטן, װָאס מען נעמט ַארױס בַײ בַאשטימטע געלעגנהײטן, מען

 שטױבט עס ָאּפ און װידער ַאװעקגעלײגט. יִידישקײט איז אױך ניט בלױז דָאגמע, ַא סכום געבָאטן און
 ָאנזָאגונגען ֿפון ַא בײזער מַאכט, װָאס בַאשטרָאֿפט ֿפַאר יעדער קלײניקײט, ֿפַאר יעדן ברָאך אין דיסציּפלין.

 נײן, יִידישקײט איז ַא לעבעדיקער גוף. יִידישקײט איז ַא גרונט־אידײע, װָאס נעמט ָאן ֿפַארשײדענע
 געשטַאלטן אין ֿפַארשײדענע צַײטן און אין ֿפַארשײדענע ערטער. יִידישקײט מײנט דָאס לעבן ֿפון

 לעבעדיקע ממשותדיקע יִידן, ָאט װי טַאטע־מַאמע װָאס זײער יִידישקײט איז אוממיטלבַאר. די יִידישע
 ליטערַאטור איז דער סימבָאל ֿפון יִידישער קָאנטינוִיטעט. די יִידישע שרַײבער זַײנען די לעבעדיקע טרעגער

 און שַאֿפער ֿפון איצטיקער יִידישקײט. די דָאזיקע נַײע שּפינער ֿפון דעם געװעב ֿפון יִידישקײט הָאט דער
 ּתלמיד ָאֿפט געזען מיט זַײנע אײגענע אױגן.

 ב) ַא געֿפיל ֿפון געהערן (בעלָאנגינג, אין ענגליש) צו ַא לעבעדיקן יִידישן קיבוץ, װָאס איז ַא טײל ֿפון ַא
 ֿפַארשּפרײט יִידיש ֿפָאלק. דער קיבוץ נעמט אױף די דרױסנדיקע װעלט, װיל זי מַאכן ַא טײל ֿפון זיך, דָאך
 איז ער ָאּפגעטײלט ֿפון דער װעלט, װיל זַײן ָאּפגעטײלט ָאן קײן שום טעָארעטישער בַארעכטיקונג. דַארף

 ניט הָאבן קײן בַארעכטיקונג – ס׳איז ַא זעלבסט־ֿפַארשטענדלעכע זַאך ָאט (מיר'ן װידער נוצן דעם
 זעלביקן משל) װי טַאטע־מַאמע און װי די אײגענע משּפחה װָאס ער קען.  ַא טײל ֿפון דער װעלט ַארום און

 דָאך ַאן אײנס ֿפַאר זיך .
 ג) ַא ֿפַארשטענדעניש, ַאז ּכדי צו זַײן יִידן מוז מען הָאבן און עס איז נײטיק ַא געװיסע מָאס ֿפון

 ָאּפגעזונדערטקײט. ַאן ָאּפגעזונדערטקײט ניט ַארױֿפגעצװּונגען ֿפון דרױסן, נָאר װָאס עס קומט ֿפון ַאן
 אינערלעכן זעלבסט־ֿפַארשטענדלעכן ֿפַארלַאנג אױֿפצוהַאלטן ַאן אײגן אײגנַארטיקן לעבן, װָאס הָאט אין

 זיך אײביקע װערטן. די ָאּפגעזונדערטקײט װערט דורכגעֿפירט ניט מיט קײן סּפעציעלער הלבשה, ניט מיט
 קײן בַאזונדערער הנהגה נָאר מיט נוצן ַאן אײגן לשון, װָאס איז מחייֿב ַאן אײגנַארטיקן װעג ֿפון דענקען און

 אױֿפנעמען די װעלט אידעִיש.
 

 דָאס איז ַאן ַאבסטרַאקטע יִידישקײט, װָאס קָאן ניט און װיל ניט שַאֿפן קײן אײגענע אינסטיטוציָאנעלע
 ֿפָארעם ֿפון יִידישקײט. מיר זַײנען געװען ַאזױ ָאנגעזעטיקט מיט יִידישקײט נָאך ֿפון אונדזער יוגנט, ַאז די
 װערטער „בּתי־מדרשים, „דַאװנען“, „ָאּפהיטן שבת“ הָאבן אױף אונדז ַארױֿפגעװָארֿפן ַא שרעק, ַא מורא.

 
 ֿפַאר אונדז איז אונדזער צַאמען ברעכן געװען ַא ֿפָארעם ֿפון יִידישקײט. ָאבער אונדזערע קינדער הָאבן מיר

 ניט געקָאנט אַײנהַאלטן בַײ זיך . מיר הָאבן ּפשוט ניט געשַאֿפן ֿפַאר זײ די ֿפָארעם, די הײם ֿפַאר דער
 ַאבסטרַאקציע. מיר הָאבן דָאך ניט געהַאלטן ֿפון אינסטיטוציָאנעלער יִידישקײט, הָאבן מיר ניט געקָאנט

 שַאֿפן קײן אינסטיטוציעס.

 

28 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2018) 

 
 ָאבער אונדזערע גרַאדוַאנטן זַײנען געװָארן זײער ַאקטיװע און שעֿפערישע מיטגלידער אין ֿפַארשײדענע
 קהילות און אינסטיטוציעס. אומעטום קָאן מען גרינג דערקענען ַא מענטשן, װָאס הָאט געענדיקט ָאדער

 איז געגַאנגען ַא לענגערע צַײט אין ַא יִידישיסטישער װעלטלעכער שול. ער ֿפַארמָאגט ַא
 ֿפָאלקסטימלעכקײט און ַא הַארציקע צוגעבונדנקײט צו יִידן, יִידיש, און יִידישן װעג ֿפון לעבן.

 מען מוז זָאגן, ַאז ביז ַא געװיסער מָאס הָאבן די יִידישיסטישע שולן ָאּפגעהיט די נשמה־יתירהדיקײט ֿפון
 יִידישן מענטשן. מיר הָאבן אױֿפגעהַאלטן, אֿפשר ניט װילנדיק, יִידישע זעלבסט־ֿפַארשטענדלעכע

 צוגעבונדנקײט צו יִידישע טרַאדיציעס. ּפַארַאדָאקסַאל געזָאגט: מיר הָאבן צוגעשטעלט צום ָארגַאניזירטן
 יִידנטום ַאן עלעמענט יִידן, װָאס װײס, ַאז יִידישקײט איז ניט נָאר צערעמָאניַאל, ריטוַאל, מיצװת און

 געבָאטן און אינסטיטוציעס, נָאר ַאן אמונה ֿפון ַא אײגנַארטיקער גָאט־אידײע, ַאן אידײע, װָאס איז
 שעֿפעריש און װערט ַאלע מָאל בַאנַײט. דָאס הָאט צוגעגרײט דעם בָאדן, געשַאֿפן די גַײסטיקע און

 עמָאציָאנעלע ַאטמָאסֿפער ֿפַארן איצטיקן אױֿפלעב ֿפון עקסטרעמער ָארטָאדָאקסיע, װָאס װערט געשטיצט
 מיט ַא ברײטער הַאנט ֿפון ניט קײן ָארטָאדָאקסן.

 
 מיר טָארן ניט מינימיזירן דעם אױֿפטו ֿפון די יִידישע װעלטלעכע שולן און ַאװדאי און ַאװדאי טָארן מיר ניט

 ַאװעקמַאכן מיט דער הַאנט די גַאנצע יִידישיסטישע בַאװעגונג אין איר בַאטָאנען די װיכטיקײט ֿפון דָאִיקײט.
 אין דעם געדַאנק איז ֿפַארװיקלט ַא טיף־יִידישער װעלטבַאנעם – דער בַאנעם ַאז יִידישקײט איז ַאן אידײע,

 װָאס קָאן געדַײען איבער גָאר דער װעלט. װעט חלילה יִידיש אונטערגײן און מיט יִידיש דער בַאגריף ַאז
 יִידן זַײנען ַא װעלטֿפָאלק, יעמָאלט װעט יִידישקײט אַײנשרומּפן. עס װעט בלַײבן בלױז דער בַאגריף, ַאז

 יִידישקײט איז נָאר ַאן אמונה ֿפון ַא בַאשטימטן צערעמָאניַאל און ריטוַאל, װָאס הָאט ניט הינטער זיך קײן
 גרױסע אידײע. די מעכַאנישע דורכֿפירונג ֿפון געבָאטן איז דער עיקר; ניטָא קײן ֿפילָאסָאֿפיע ֿפון בַאגריף

 מיצװה. און עס װעט ֿפַארשטַארקט װערן דער געדַאנק, ַאז דָאס יִידישע ֿפָאלק קָאן נָאר געדַײען ָאדער אין
 ַאן אײגן לַאנד װי ַאלע ַאנדערע ֿפעלקער, ָאדער װי ַא סעקטע װָאס װערט אױֿפגעהַאלטן מיט ָאּפגעלעבטע

 מיטלען.
 

 ָאבער די יִידישיסטישע װעלטלעכע טוער ַארום די שולן דַארֿפן בַאגרַײֿפן ַאז צַײטן בַײטן זיך, ַאן אידײע איז
 ניט סטַאטיש. ַאנדערע מענטשן מיט ַאן ַאנדער יִידישן הינטערגרונט זַײנען אױֿפגעקומען. אױך די ַאלטע
 טוער הָאבן זיך געביטן און די לױזע ניט־אינסטיטוציָאנעלע יִידישקײט, װָאס מיר הָאבן אױֿפגעבױט, איז

 איצט ניט מער װירקזַאם. און מיר, די ַאלטע טוער הָאבן זיך ָאנגעזעטיקט מיט װעלטלעכקײט,
 סעקולַאריזם, און מיר בענקען נָאך ַאן אינסטיטוציָאנעלער יִידישקײט. אונדזערע קינדער ַאװדאי און
 ַאװדאי. זײ זַײנען אױֿפגעהָאדעװעט אױף ַא סעקולַארער קולטור און זײ נײטיקן זיך און װילן טַאקע די

 ֿפָארמַאלע יִידישקײט, װָאס איז געֿפַאלן אױף אונדז װי ַא שװערער יָאך.
 װָאס איז די געביטענע לַאגע? דָאס װעלן מיר דערקלערן אין קומענדיקן קַאּפיטל.

  
  
  
 
  

 

29 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2018) 

 די געביטענע לַאגע
 

 צװײ װיכטיקע שינויים זַײנען ֿפָארגעקומען אינעם לעבן ֿפון דעם עלטערן דור, װָאס הָאט געשַאֿפן די
 יִידישיסטישע װעלטלעכע שולן און הַאלט זײ נָאך אױף. דָאס ערשטע איז געשען, װָאס מיר הָאבן זיך

 איבערגעזעטיקט מיט סעקולַאריזם און מיר הָאבן זיך ֿפַארבענקט ַא היּפש ביסל נָאך ֿפָארמַאלער
 יִידישקײט. נײן, דער גרעסטער, גָאר גרעסטער טײל איז ניט ֿפרום געװָארן, ָאבער ער גײט אין שול איבער

 הױּפט ימים־נורָאים, און בכלל אין ַא יום־טוֿב, און ַא מָאל אױך ַא שבת. מען ּפרַאװעט ַא סדר, מען צינדט
 ָאן ליכט ֿפרַײטָאג צו נַאכט. ַאז די משּפחה קומט זיך צוזַאמען טוט ָאן דער ַאלטער ַאּפיקורס ַא היטל, און ַא

 מָאל ָאן ַא היטל, מַאכט ער קידוש. מען היט ָאּפ ּכשרות ביז ַא געװיסער מָאס און מען הָאט ָאנגעקלַאּפט
 מזוזות אױף די טירן.

 
 איך בין ַאן עדות ַאז הַײיָאר הָאב איך געזען ַאזעלכע טוערס ֿפון ַארבעטער־רינג און

 שלום־עליכם־ֿפָאלק־אינסטיטוט גײן אין שול ַארַײן, ַאז איך קָאן זָאגן, ַאז דער אױֿפרוף ֿפון הרֿב טַײץ צו די
 ַאּפיקורסים צו גײן אין שול, איז געװען איבעריק. זײ הָאבן עס שױן לַאנג געטָאן.

 איך װיל עס זָאל זַײן קלָאר, ָאט די דָאזיקע ַאלטע ַאּפיקורסים זַײנען ניט געװָארן ֿפרום. זײ זַײנען נָאך ַאֿפילו
 ניט געװָארן קײן מיטגלידער ֿפון ַא סינַאגָאגע. אמת ַא היּפשע צָאל געהערט אױך צו צענטערס און גײט

 רעגלמעסיק הערן ַא רַאבַײס דרשה, ָאבער ֿפרום זַײנען זײ ניט געװָארן. זײ הָאבן זיך ּפשוט ֿפַארבענקט
 נָאך ַא ֿפָארמַאלער יִידישקײט; ס׳איז ַא נָאסטַאלגיע, ביז ַא געװיסער מָאס, נָאך די קינדער־יָארן און שרעק

 ֿפַאר דעם קיום ֿפון נַײעם דור, װָאס איז קָאנֿפָארמיסטיש.
 

 ֿפון דער דירעקטער סֿביֿבה ַארום מיר קָאן איך דערצײלן ַאז ֿפולע 90 ּפרָאצענט ֿפון מַײן ּתנ"ך־חֿברה זַײנען
 געגַאנגען הַײנטיקן ימים־נורָאים אין שול. ביז הַײיָאר הָאב איך אױֿפגעהַאלטן ַא מנין בַײ זיך אין שטוב. ַא
 מנין, װָאס הָאט ימים־נורָאים ניט געדַאװנט נָאר געלערנט. איצט זַײנען זײ ַאלע ַאװעק אין שול. איך הָאב

 זײ געמוסרט, ַאז זײ זַײנען, אין ַא געװיסער מָאס, ּפַארַאזיטן, װַײל אױב זײ נײטיקן זיך אין ַא מנין מיט ַא
 סֿפר־ּתורה איז לָאמיר עס מַאכן בַײ זיך אין דער שול, ָאדער זָאלן זײ װערן מיטגלידער אין ַא סינַאגָאגע.

 ָאבער ס׳הָאט ניט געהָאלֿפן. זײ זַײנען נָאך ניט גרײט ֿפַאר ַאן אײגענעם מנין, זײ װילן נָאך ָאנהַאלטן דעם
 ַאלטן בַאגריף ֿפון ַא סעקולַארער יִידישיסטישער שול און װילן ניט װערן קײן ֿפולע מיטגלידער ֿפון ַא

 סינַאגָאגע און ַאװעק אין גַאנצן ֿפון דער װעלטלעכער סֿביֿבה.
 שנית הָאט גָאר שטַארק געװירקט אױף אונדזערע יִידן דער אױֿפקום ֿפון מדינת־יׂשראל. די ַאלטע

 קָאסמָאּפָאליטן זַײנען געװָארן ֿפַארברענטע נַאציָאנַאליסטן און גָאר ַאקטיװע טוערס ֿפַאר מדינת־יׂשראל.
 זײ ֿפַארקױֿפן בָאנדס, ַארבעטן ֿפַארן געװערקשַאֿפטן־קַאמּפײן, נַאציָאנַאל־ֿפָאנד, „יונַײטעד דזשוִיש ַאּפיל“.
 זײ הָאבן בכלל ַאלע מָאל עּפעס ַא נַײעם ּפרָאיעקט ֿפַאר מדינת־יׂשראל. זײ זַײנען ַאקטיװע מיטגלידער ֿפון

 „הדסה“, ּפיָאנערן־ֿפרױען־ָארגַאניזַאציע און װָאס ניט?
 

 אין ּתוך איז עס ניט קײן חסרון. ָאבער די ַאלע ַאקטיװיטעטן װערן ָאנגעֿפירט ניט צװישן די ֿפיר װענט ֿפון
 דער שול. די שול איז דָאך ניט קײן אינסטיטוציע, װָאס איז ּכולל דָאס גַאנצע יִידישע לעבן. װערן ָאנגעֿפירט

 די ַאקטיװיטעטן אין די דרױסנדיקע ָארגַאניזַאציעס, ֿפַארלירט די שול גָאר ַא סך. די בּתי־מדרשים, די
 צענטערס הָאבן געװּונען ֿפון דער ַאקטיװיזירונג ֿפון זײערע מיטגלידער, ָאבער די יִידישיסטישע שולן הָאבן
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 ֿפַארלָארן. די ציוניסטישע ַארבעט הָאט ַארַײנגעברַאכט מער לעבן און געשַאֿפן ַא גרעסערע צוגעבונדנקײט
 צו די רעליגיעזע אינסטיטוציעס. בַײ אונדז הָאט עס אױסגעלײדיקט די שול. ַאזױ ֿפיל טעטיקײט אױסער

 דער שול, ַאז עס בלַײבט ניט גענוג צַײט און מי און רצון ֿפַאר דער שולַארבעט.
 

 די קולטור־ַארבעט ַארום דער שול הָאט אַײנגעשרומּפן. צוליב די ֿפרִיערדיקע סיבות און אױך װַײל די
 טוערס הַאלטן מער ניט די שול ֿפַאר זײער גַײסטיקער הײם. מען הָאט געלײגט גרױס װָאג אױף

 עונג־שבתים און יום־טוֿבים־ֿפַײערונג. חזר איך איבער דָא בֿפני־ּכל־עם־ועדה, ַאז ס׳איז ניטָא קײן אײן
 יִידישיסטישע שול, װָאס ֿפירט ָאן ַאלע ֿפרַײטָאג, יעדן ֿפרַײטָאג, מיט ַאן עונג־שבת. מען מַאכט עטלעכע

 מָאל דורכן יָאר ַאן עונג־שבת; באמת זַײנען דָאס אונטערנעמונגען, מיט ַא צוֿפעליקן טַאלַאנט ָאדער
 שרַײבער, ָאבער ניט קײן עונג־שבת װָאס װערט ָאנגעֿפירט ֿפון ַא גַײסטיקן ֿפירער צוליב שבת.

 
 די טרַאגישסטע לַאגע איז ֿפַאר די שולן, װָאס הָאבן אײגענע בנינים. ֿפַארַאן עטלעכע שולן, װָאס הָאבן

 גַאנץ ֿפַײנע בנינים. זײ קָאנען נָאך חלילה אונטערגײן צו ערשט. ַא שול אין ַא קעלער, ַא קרָאם, קָאן נָאך
 אױסגעהַאלטן װערן מיט ַא מינימום־שבמינימום ּפרָאגרַאם, ָאבער ַאן אײגענער בנין ֿפָאדערט ַא ברײטערע
 ַארבעט און עס איז ניטָא קײן גענוג גַײסטיקער אינהַאלט מיט װָאס ָאנצוֿפילן די שול. דער בנין שטײט ַאלע

 נַאכט נָאכן לערנען מיט בלינדע ֿפענצטער און איז ֿפַארמַאכט איבערן סוף־װָאך און איז ֿפַארשלָאסן די
 זומער־חדשים און אין דעם חודש ֿפון יִידישע יום־טוֿבים.

 
 די שולטוערס װילן זיך רַאטעװען מיטן שַאֿפן זונטָאגשולן, עֿפענען שולן אין ּפָאבליק־סקולס, װּו די הוצָאות

 ֿפון שול װערן ּכמעט געדעקט ֿפון ׂשכר־לימוד און מע נײטיקט זיך ניט אין אױסערלעכע ַאקטיװיטעטן.
 

 ֿפולע 35 ּפרָאצענט ֿפון דער צָאל קינדער, װָאס בַאזוכן די שלום־עליכם־שולן בַאזוכן בלױז ַא זונטָאגשול.
 צװַאנציק ּפרָאצענט ֿפון די ַארבעטער־רינג־שולן געֿפינען זיך אין די בנינים ֿפון ּפָאבליק־סקולס, װּו מען

 לערנט געצײלטע אַײנגעשרומּפענע שעהען און עס איז אוממעגלעך ָאנצוֿפירן װעלכע עס איז
 אױסערשול־ַאקטיװיטעטן. איצט ֿפַארנעמט זיך דער ַארבעטער־רינג צו גרינדן זונטָאגשולן.

 
 די נעבעכדיקסטע שולן זַײנען אין די נַײע יִישוֿבים ֿפון די ֿפָארשטעטלעך ַארום ניו־יָארק. די נַײע יִישוֿבים
 הָאבן אױֿפגעשטעלט צענטערס, װָאס קָאסטן הונדערטער טױזנטער דָאלַארן; הָאבן ָאנגעשטעלט יונגע

 רַאבַײס, סעקרעטַארן, געעֿפנט נָאכמיטָאג־שולן מיט צענדלינגער לערערס. מיר שטעלן אױף דָארטן
 זונטָאגשולן ָאדער שטעלן אַײן שולן אין דער געבַײדע ֿפון ַא ּפָאבליק־סקול, װּו עס איז ניטָא קײן ָארט ַאֿפילו

  ֿפַאר ַא מינימום ֿפון קולטור־טעטיקײט.
 ֿפַארשטײט זיך, ַאז דער לערער ָאדער לערערין ֿפון דער ֿפָאלקשול קָאן זיך ניט ֿפַארמעסטן מיט דעם

 רַאבַײ, װָאס איז געװײנלעך אױך ַא גרַאדוִירטער ֿפון ַאן אוניװערסיטעט און הָאט ַארום זיך יוצר־משרתים
 און אשר־משרתים.

 
 די ַאלטע שולטוערס גרײסן זיך, װָאס ַא קלײנע צָאל ֿפון אונדזערע קינדער, װָאס הָאבן גרַאדוִירט ֿפון די

 ֿפָאלקשולן זַײנען איצט געװָארן די גרינדערס ֿפון װעלטלעכע שולן. ָאבער די טוערס גיבן ניט איבער דָאס
 גַאנצע בילד. די נַײע טַאטעס און מַאמעס, װָאס גרינדן װעלטלעכע שולן, נעמען ניט איבער ַאֿפילו די

 ָארעמע ירושה ֿפון זײערע טַאטע־מַאמע. זײ גרינדן זונטָאגשולן װּו דָאס ָאֿפיציעלע לשון איז ענגליש. זײ
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 זַײנען ָארעמער ֿפון זײערע טַאטע־מַאמע. מיר הָאבן ניט ָאּפגעהיט קײן שבת, ָאבער געלײענט עּפעס װעגן
 שבת: ַא דערצײלונג, ַא ליד װָאס הָאט בַאזונגען דעם שבת ָאדער יום־טוֿב. מיר הָאבן געשַאֿפן ַא

 במקום־יִידישקײט. דָאס יִידישע לשון און די רַײכע יִידישע ליטערַאטור זַײנען געװען דער במקום.  ָאבער
 אונדזערע קינדער זַײנען געקומען צו דער מדרגה, ַאז זײ רײדן װעגן יִידיש־לשון, װעגן דער יִידישער

 ליטערַאטור – אױף ענגליש. ַא מהלך !
 

 זונטָאגשולן הָאבן זיך שטענדיק גערעכנט װי ַא ּפלָאג בַײ ַאלע יִידישע מחנכים, דערצִיער. ָאבער צום
 װײניקסטן ַאן אינסטיטוציָאנעלע יִידישקײט װי די רעֿפָארם־יִידישקײט, אױך ַאֿפילו די קָאנסערװַאטיװע
 בַאװעגונג קָאן נָאך עּפעס דערגרײכן אין ַא זונטָאגשול, זײ קָאנען צוגרײטן קינדער צו ַא בַאשטימטער

 אױסגעלײדיקטער ֿפָארמעלער יִידישקײט: ַא ּפָאר ברכות, ַא ּפָאר צערעמָאניעס, ַא לעק בַײבל און יִידישע
 געשיכטע, דער סדר ֿפון דַאװנען אין ענגליש, הימנעס, עטלעכע געצײלטע ּתֿפילות אױף העברעִיש אױף

 אױסנװײניק און דָאס קינד איז רָאוי צו װערן ַא מיטגליד אין טעמּפל. ָאבער װָאס ֿפַאר ַא קָאנקרעטע ענינים
 קָאן מען לערנען אין ַא סעקולַארער יִידישיסטישער זונטָאגשול? קָאן געמָאלט זַײן סעקולַארע יִידישקײט,
 װעלטלעכע יִידישקײט אױף ענגליש? דער גַאנצער אױֿפטו ֿפון די יִידישיסטישע װעלטלעכע שולן איז דָאך

 געװען דָאס בַאװּוסטזַײן, ַאז יִידישקײט שטײט ניט אױף צערעמָאניַאל און ריטוַאל נָאר אױף ַא נַאציָאנַאלער
 שּפרַאכלעכער ירושה, װָאס דַארף ּכולל זַײן ַאלץ. שַאֿפט מען ָאּפ דָאס לשון יִידיש איז עס װי די גמרא

 זָאגט: ּפסיק רישא ולא ימות – הַאק אים ָאּפ דעם קָאּפ און ער זָאל ניט שטַארבן.
 

 די זונטָאגשול־בַאװעגונג איז װי „ַא צודעק ֿפַאר די אױגן“. מיר ּפערזענלעך דַאכט זיך, ַאז עס איז ַא ּתירוץ
 ֿפַאר ַא גרינגער און װָאלװעלער יִידישקײט. מע גיט ָאן ֿפַארשײדענע ּתירוצים ֿפַאר די זונטָאגשולן – עס

 ֿפעלן לערערס; אין געװיסע „סַאבױרבס“ װױנען די יִידן ניט קָאנצענטרירט. ָאבער דעם אמת הָאט
 ַארױסגעלָאזן ֿפון זַאק, דרך־ַאגֿב, זלמן יעֿפרױקין אין „קולטור און דערציִונג“ ָאקטָאבער 1955 – „די יונגע

 עלטערן הָאבן אין געװיסע געגנטן ניט געקָאנט נעמען אױף זיך די לַאסט, ָאדער מורא געהַאט דָאס צו
 טָאן, ֿפון ַא נָאכמיטָאג־שול“.

 דָאס איז דער אמתער אמת. קײן יִידישער קיבוץ, חוץ די סעקולַאריסטן, הָאט ניט ַאזַא קלײנע הׂשגה װעגן
 יִידישן לעבן. ניט קײן סינַאגָאגע, ניט קײן טעמּפל, ניט קײן רַאבַײ; ניט קײן רֿב, ניט קײן שבת, ניט קײן

 יום־טוֿב, ניט קײן אײגן לשון – ַא זונטָאגשול אױף ענגליש!
 נײן, ניטָא װָאס צו גרײסן זיך מיט די נַײע עלטערן, די ענגליש־רײדנדיקע גרַאדוַאנטן ֿפון אונדזערע שולן. זײ
 זַײנען ּכלומרשט צוגעשטַאנען צו דער װעלטלעכער יִידישיסטישער שול־בַאװעגונג. ס׳איז ניט אמת, זײ זוכן

 נָאך ַא גרינגערע יִידישקײט װי זײ הָאבן געטרָאגן אין זײער יוגנט אין די ֿפָאלקשולן. זײ ֿפַארװַאסערן נָאך
 מער די ֿפַארװַאסערטע יִידישיסטישע דערציִונג.  מיר הָאבן צום װינציקסטן געהַאט ַא סעקולַארע יִידישע

 בַאװעגונג אױף יִידיש. זײ װילן יִידיש און סעקולַאריזם אױף ענגליש. ַאן אומזיניקײט.
 

 די גאולה ֿפון דער יִידישיסטישער װעלטלעכער שול װעט ֿפון זײ ניט קומען. דער אױֿפלעב און ֿפַארטיֿפונג
 ֿפון דער יִידישיסטישער שול קָאנען קומען ֿפון ַא נַײער ָאריענטַאציע. מיר דַארֿפן נעמען ַא מוטיקע שטעלונג

 צו יִידיש, העברעִיש, מדינת־יׂשראל, רעליגיע און אינסטיטוציָאנעלער יִידישקײט.
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 ַא נַײע ָאריענטַאציע
 

 ּכדי די יִידישיסטישע װעלטלעכע שולן זָאלן צוריק װערן ַא דינַאמישער ּכוח אין אונדזער לעבן, מוז בַײ די
 טעָארעטיקער קומען צו ַאן איבערשַאצונג הן בנוגע דער ָארגַאניזַאציע ֿפון די שולן און נָאך מער

 אידעָאלָאגיש. און אֿפשר, אױב די טעָארעטיקער װעלן װַאגן צו מַאכן ַאן אידעָאלָאגישע איבערשַאצונג,
 גלױב איך, װעט שױן במילא קומען צו ַא רעָארגַאניזירונג ֿפון די שולן.

 
 ָאבער איך מוז צוגעבן, ַאז װען עס קומט צו ַאן איבערשַאצונג זַײנען אונדזערע רַאדיקַאלן די

 קָאנסערװַאטיװסטע מענטשן אין דער װעלט.
 

 די ערשטע איבערשַאצונג דַארף קומען בנוגע יִידיש.
 

 מיר ַאלע רײדן װעגן דער צוקונֿפט ֿפון יִידיש. מיר שרַײען, מיר ליַארעמען און מיר „קעמֿפן“ ֿפַאר יִידיש.
 ָאבער דער אמת איז ַאז די יִידישיסטן הָאבן ָאנגענומען די הנחה, ַאז יִידיש גײט אונטער, װעט אונטערגײן

 און ֿפַארֿפַאלן, ַאזױ הָאט די געשיכטע בַאשטימט.
 

 עס ליגט ֿפַאר מיר ַא בריװ ֿפון אײנעם ֿפון די זַײלן ֿפון דער יִידישער ליטערַאטור, ַא שריֿפטשטעלער מיט ַא
 סטַאזש ֿפון 55 יָאר. שרַײבט צו מיר דער ַאלטער טעָארעטיקער בזה־הלשון: „ יִידישיזם הָאט זַײן ציל

 דערגרײכט (געװּונען ּפרעסטיזש ֿפַאר יִידיש און ַא קולט ֿפַאר יִידישער ליטערַאטור) און יִידיש? יִידיש לעבט און װעט
 לעבן נָאך אונדזער ַאלעמענס טױט.  אױב ניט אין די מַײלער איז אין די הערצער ֿפון יִידן  (אױך ֿפון די װָאס הָאבן יִידיש

 ניט גערעדט.)“
 

 ס׳איז ַאֿפילו ַא ּפריװַאטער בריװ, ָאבער איצט, נָאך זַײן טױט, מעג איך ָאנגעבן דעם נָאמען – שמואל
 ניגער. און ָאט איז ַאן אױסצוג ֿפון ַא רעצענזיע אױף מַאני לײבס לידער אין „ֿפָארװערטס“ געשריבן ֿפון דעם

 דיכטער דוד אײנהָארן:
 

 „ַאז ַאזַא ּפָאעט װי ער, װָאס הָאט געקענט שטעלן ַאזַא װּונדערלעכע מצֿבה אױף ַא גַאנצן ֿפָאלק – זַײנע לידער, װעלן
 ניט ֿפַארגעסן װערן און זײ װעלן אױֿפקלינגען װידער אױף  ַאן ַאנדער שּפרַאך. װען זַײן אוראײניקל װעט עס ַאנטדעקן

 אין אונדזער גרױסן היסטָארישן ַארכיװ “.
 (ֿפָארװערטס, ָאקט' 22, 1955).

 
 אױב די אינטעליגענץ הַאלט, ַאז עס איז שױן נָאך יִידיש, ניט מער מען הָאט נָאך ניט ָאּפגעזָאגט קײן

 קדיש, װי ַאזױ קָאן מען אױֿפהַאלטן און נָאך קעמֿפן ֿפַאר יִידישע שולן?
 איך הָאב ֿפרִיער בַאמערקט, ַאז די ֿפַארװַאלטער בַאנוצן זיך ניט מער מיט „ַא גוטן ָאװנט“, „גוט שבת“, „ַא
 גוטע װָאך“, נָאר בַאנוצן העברעִישע אױסדרוקן – שלום, שַאבַאט־שלום אַאז"װ. אֿפשר הָאט דער לײענער
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 ַא שמײכל געטָאן, װָאס איך מַאך ַא װעזן ֿפון ַאזױנע קלײניקײטן. ָאבער דָאס זַײנען סימּפטָאמען ֿפון ַא
 געװיסן געמיט־צושטַאנד, װָאס די עצם חולאת איז ַא סך ערנסטער װי די דרױסנדיקע סימנים.

 
 אױב מיר װילן באמת אױֿפהַאלטן יִידישע שולן דַארֿפן מיר נעמען שטעלונג צום גַאנצן ענין העברעִיש. איך

 בעט אַײך נעמט זיך ַארַײן אין זינען „צום ענין העברעִיש“ זָאג איך, ניט לשון־קודש.
 

 דָאס װָאס העברעִיש איז געװָארן דָאס ָאֿפיציעלע לשון אין מדינת־יׂשראל, מײן איך, איז ַא גרױסער מינוס
 ֿפַאר דער מדינה. איך ּפערזענלעך הַאלט, ַאז היסטָאריש איז עס געװען ַא טעות, ַאן אומגליק. ָאבער די
 געשיכטע ֿפרעגט אונדז ניט װָאס עס איז גוט און װָאס עס איז שלעכט ֿפַארן ֿפָאלק. געשיכטע הָאט איר

 אײגענעם װעג. דָאס ָאננעמען ֿפון העברעִיש הָאט ַארױֿפגעלײגט ַא שװערע לַאסט אױֿפן קיבוץ ֿפון
 מדינת־יׂשראל. צו ַאלע שװעריקײטן און יָאכן איז נָאך צוגעקומען די לַאסט צו שַאֿפן ֿפון ַאלטן לשון־קודש ַא
 מָאדערנע גערעדטע שּפרַאך. ַא שלל ֿפון ענערגיע דַארף אױף דעם ֿפַארשװענדט װערן. דָאס װעט אױף ַא

 היּפשער צַײט ַאװעקנעמען די שעֿפערישקײט ֿפון יִידישן קיבוץ אין מדינת־יׂשראל. ָאבער דָאס איז דעם
 יִישוֿבס ּפרָאבלעם – אױב אים איז עס ליב איז עס אונדז ניחא. מיר ָאבער דָא אין די ּתֿפוצות קָאנען ניט

 ָאננעמען העברעִיש װי אונדזער נַאציָאנַאלן לשון: ראשית, װַײל היסטָאריש איז בַאװיזן געװָארן, ַאז דָא, אין
 ַאמעריקע, הָאט קײן אײן עטנישע גרוּפע ניט געקָאנט אױֿפהיטן איר אײגן לשון און שַאֿפן ַאן אײגענע

 ליטערַאטור, מחמת אין דער ַאלטער הײם, אין דער נַאציָאנַאלער הײם, רעדט מען די דָאזיקע שּפרַאך.
 יִידיש און לשון־קודש הָאבן געקענט זַײן דָא שעֿפעריש, װַײל בײדע לשונות זַײנען ניט געװען צוגעבונדן צו ַא

 בַאשטימט לַאנד.
 

 שנית, מָאדערנער העברעִיש װעט אין ַא דור צװײ גָארניט ניט הָאבן צו טָאן מיטן לשון־קודש ֿפון ּתנ"ך,
 מישנה, און ַאֿפילו מיט דער מָאדערנער העברעִישער ליטערַאטור, װָאס איז געשַאֿפן געװָארן אין די

 ּתֿפוצות (װעגן דעם ענין זע „יִידן צװישן ֿפעלקער“ ֿפון שלמה סַײמָאן, ז׳ 107; דוד קמחי, „הדואר“, חשװן
 ּתש״ז, גליון מ״א; „ּתוך יִידישקײט“ ֿפון שלמה סַײמָאן, קַאּפיטל „אײגן לשון און רײדן יִידיש“ און לעָא קעניג

 „װידערגעבורט ֿפון ֿפָאלק און שּפרַאך“, „צוקונֿפט“, נָאװעמבער 1955), ֿפַאר אונדז איז לשון־קודש
 װיכטיק, װַײל דָאס לשון ֿפַארבינדט אונדז מיט די יִידישע מקורות און יִידישער המשכדיקײט. העברעִיש

 ָאבער רַײסט איבער אונדזער המשכדיקײט און לײגט געװיכט אױף לַאנד. יִידיש, להיּפוך דעם מָאדערנעם
 העברעִיש, בַאטָאנט, ַאז יִידישקײט קָאן אומעטום געדַײען און לעבן. העברעִיש לײקנט עס.

 דַארֿפן מיר זיך ניט שרעקן און זָאגן ָאֿפן: אין די ּתֿפוצות איז יִידיש אונדזער טָאג־טעגלעך לשון; ניט װַײל
 עס זַײנען נָאך דָא ַא גרױסע צָאל יִידן, װָאס רײדן יִידיש און נָאך ַא גרעסערע צָאל װָאס ֿפַארשטײט דעם

 לשון, ַא סך גרעסערע צָאלן װי די װָאס רײדן און ֿפַארשטײען העברעִיש, נָאר יִידיש איז אונדזער לשון צוליב
 דער אידײע ֿפון די ּתֿפוצות; װַײל יִידיש איז ניט צוגעבונדן צום ענגן נַאציָאנַאליזם, װָאס איז צוגעװַאקסן צו

 לַאנד; װַײל יִידיש בַאטָאנט המשכדיקײט.
 און דערֿפַאר לערנען מיר ניט קײן העברעִיש אין אונדזערע שולן אין די ּתֿפוצות, נָאר לשון־קודש לערנען

 מיר, מיט דער אױסשּפרַאך ֿפון אונדזער ַאלטער טרַאדיציע – די ַאשּכנזישע, ניט די סֿפרדישע. מיר
 לערנען לשון־קודש, װַײל מיר װילן בַאטָאנען די יסודות ֿפון יִידישן ֿפָאלק – ּתנ״ך און מישנה. מיר לערנען
 לשון־קודש, װַײל מיר װילן זַײן ֿפַארבונדן מיטן עֿבר און מיט דעם קיבוץ ֿפון ארץ־יׂשראל, װָאס װעט נָאך

 מוזן אַײנֿפירן װידער ַא מָאל דעם לימוד לשון־קודש אין די שולן, װַײל העברעִיש װעט מַאכן ֿפַארגעסן
 לשון־קודש. נָאר מער ֿפון ַאלץ מוזן מיר בַאטָאנען, ַאז יִידיש בלַײבט אונדזער לשון, װַײל העברעִיש קָאן
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 ַאלץ אײנס ניט װערן דָאס לשון ֿפון װעלכן עס איז קיבוץ אין די ּתֿפוצות – העברעִיש מײנט דָאך ענגער
 נַאציָאנַאליזם, װָאס מוז זַײן צוגעװַאקסן צו לַאנד, װי ַאלע לשונות זַײנען, חוץ יִידיש.

 
 אױב מיר װעלן ָאננעמען דעם דָאזיקן געדַאנקען־גַאנג קָאנען מיר ַאנטװיקלען ַא מיליטַאנטישן יִידישיזם.
 ניט קײן קַאמף מיטן קיבוץ ֿפון מדינת־יׂשראל, נָאר ַא קַאמף קעגן דעם זינלָאזן דעֿפיטיזם דָא בַײ אונדז.

 װעלן מיר בַאטָאנען די אידעִישקײט ֿפון יִידיש הָאבן מיר ַא געװער מיט װָאס צו קעמֿפן. מען קָאן ניט װערן
 מיליטַאנטיש בלױז מחמת סענטימענטן, למשל, יִידיש איז דָאס לשון ֿפון די קדושים, דָאס לשון ֿפון
 טַאטע־מַאמע, ֿפון די הָארעּפַאשנע מַאסן. דָאס זַײנען סענטימענטן װָאס הָאבן ַא װערט בלױז ֿפַאר
 מענטשן, װָאס הָאבן ַא נָאסטַאלגיע ֿפַארן ַאמָאל און הָאבן ַאלײן געלעבט אין יענער צַײט, אין דער

 „ּפרעהיסטָארישער“ ּתקוֿפה. ַאגֿב די ַאלע סענטימענטן קָאנען גרינג ָאּפגעֿפרעגט װערן.
 

 די צװײטע רעָאריענטַאציע דַארף קומען בנוגע מדינת־יׂשראל. מיר דַארֿפן צוגעבן און בַאטָאנען, ַאז דער
 אױֿפקום ֿפון מדינת־יׂשראל איז די װיכטיקסטע געשעעניש ֿפון אונדזער איצטיקער צַײט. ָאבער מיר דַארֿפן

 אױך בַאטָאנען און ַאזױ ָאֿפט װי מיר קָאנען, ַאז מיר נעמען ניט ָאן די ציוניסטישע אידעָאלָאגיע. איך מײן
 מיר נעמען ניט ָאן דעם ציוניסטישן געדַאנקען־גַאנג, ַאז דָאס יִידישע ֿפָאלק קָאן געדַײען, אױֿפהַאלטן זיך

 און זַײן שעֿפעריש בלױז אין ַאן אײגן לַאנד.
 

 דָאס גרינדן ֿפון מדינת־יׂשראל הָאט אױף ַא געװיסן אוֿפן נָארמַאליזירט יִידן. עס הָאט אין אונדזער לעבן
 געֿפעלט ַאן אײגן לַאנד, װּו די אידײע ֿפון יִידישקײט זָאל קָאנען זיך ַאנטװיקלען אױך אין ַא גַאנצער יִידישער
 סֿביֿבה; אין ַא סֿביֿבה, װָאס זָאל איבערנעמען די התחַײֿבותן ֿפון מדינה־רישעות. איצט, װען מיר הָאבן ַאן

 אײגענע מדינה הָאבן מיר ַאזַא סֿביֿבה. צי יִידישקײט װעט קָאנען אױסהַאלטן דעם דרוק ֿפון מדינה־
 התחַײֿבותן איז נָאך ַא גרױסע ֿפרַאגע. ַאן אײגן לַאנד, לֿפי דעם אַײנשטעל ֿפון דער איצטיקער

 װעלט־ָארדענונג, קָאן זיך ניט רעכענען מיט די עטיש־יִידישע װערטן ֿפון ּתנ״ך און מישנה. עס קָאן גרַײלעך
 געמָאלט זַײן, ַאז דװקא אין מדינת־יׂשראל זָאלן יִידן ֿפַארלירן זײער סּפעציֿפישקײט. יִידישקײט אין די

 ּתֿפוצות איז מחייֿב צו ַאן אײגנַארטיקן לעבן, בַײ זיך אין לַאנד לַאװ־דװקא.
 

 מיר דַארֿפן דערקלערן ָאֿפן און קלָאר: די ּתֿפוצות זַײנען ניט קײן צוֿפעליקײט, ֿפַארקערט גָאר, דָאס
 רַאנגלעניש מיט דער ַארומיקער ֿפרעמדער קולטור אין די ּתֿפוצות איז ַא טײל ֿפון יִידישקײט, ֿפון יִידישן

 װעלטבַאנעם. מיר דַארֿפן ניט זַײן ַאּפָאלָאגעטיש, װָאס מיר װױנען ניט אין מדינת־יׂשראל. מיר דַארֿפן זָאגן
 קלָאר: מיר זַײנען דָא, װַײל מיר מײנען ַאז יִידישקײט איז ַאן אידײע, װָאס קָאן װירקן אומעטום, קָאן געדַײען

 איבער גָאר דער װעלט װּו נָאר ַא קיבוץ יִידן געֿפינט זיך. די יִידן, װָאס הַאלטן ַאז דָאס יִידישע ֿפָאלק, װי
 ַאלע ַאנדערע ֿפעלקער, בַאשטײט ֿפון ַא קיבוץ, װָאס װױנט אין אײן לַאנד, אונטער אײן ֿפָאן, רעדט אײן

 שּפרַאך, װַײל ַאן אמת ֿפָאלק מוז זַײן אײנהײטלעך; די דָאזיקע יִידן דַארֿפן שטרעבן צו ֿפַארלָאזן די
 ּתֿפוצות. װען זײ בלַײבן אין די ּתֿפוצות דַארֿפן זײ אַײנשטעלן זײער לעבן װי מען שטעלט אַײן ַא לעבן אין ַא

 צַײטװַײליקער דירה – דירת־ַארעי. מיר ָאבער, די יִידישיסטן, הַאלטן ַאז די ּתֿפוצות זַײנען ניט קײן
 צַײטװַײליקע דירות.

 
 אין איצטיקן מָאמענט שטײט מדינת־יׂשראל אין צענטער ֿפון אונדזער אױֿפמערקזַאמקײט און זָארג. ָאבער
 מיר דַארֿפן בַאטָאנען, ַאז עס איז ַאזױ ניט װַײל מדינת־יׂשראל איז דער אײנציקער עכטער יִידישער יִישוֿב,
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 נָאר װַײל מדינת־יׂשראל געֿפינט זיך אין ַא נױט. װען װעלכער עס איז יִידישער יִישוֿב געֿפינט זיך אין ַא
 סּכנה און ַא נױט, װערט ער דער צענטער ֿפון אונדזער אױֿפמערקזַאמקײט. ָאבער די ּכנסת־יׂשראל איז

 גרעסער ֿפון װעלכן עס איז יִידישן יִישוֿב, זי איז מער ֿפון װעלכן עס איז געָאגרַאֿפישן ּפונקט.
 

 װעלן מיר ָאֿפן ָאננעמען דעם דָאזיקן בַאגריף ֿפון ּכנסת־יׂשראל, װעט עס אונדז העלֿפן צו ֿפַארטיֿפן
 אונדזער יִידיש לעבן. עס װעט זיך ָאּפטָאן ֿפון אונדז דָאס געֿפיל ֿפון הילֿפלָאזיקײט, נוצלָאזיקײט און
 צַײטװַײליקײט. מיר װעלן ניט דַארֿפן שטײן שטענדיק מיטן היטל אין הַאנט און ַאנטשולדיקן זיך ֿפַאר

 אונדזער לעבן און שעֿפערישקײט אין די ּתֿפוצות.
 

 דָאס בַאטָאנען, ַאז די ּתֿפוצות זַײנען ַא טײל ֿפון יִידישער גַײסטיקער מדינה, װעט אױך העלֿפן ָאּפשװַאכן
 אונדזער ֿפַארשּפיצטן נַאציָאנַאליזם, װָאס, איך מײן, איז ַא סּכנה ֿפַאר אונדזער גַײסטיקן און ֿפיזישן קיום.

 
 דריטנס: יִידישיסטישע שולן דַארֿפן ַארַײנגעשטעלט װערן אין דער רַאם ֿפון בית־מדרש און רעליגיע.

 ַאװדאי איז דָאס די שװערסטע זַאך ֿפַאר אונדזערע רַאדיקַאלן. װי נָאר ַא יִידישער רַאדיקַאל דערהערט
 דָאס װָארט רעליגיע ָאדער אמונה, װערט ער ַא ֿפַארציטערטער. בַײ אים מײנט עס נָאר אײן זַאך – די

 ֿפָאלקס־אמונה ֿפון קלײן שטעטל, װָאס הָאט געהַאלטן, ַאז יעדער קער און װענד ֿפון מענטשן איז
 ָאּפהענגיק ֿפון ַא בײזן גָאט. ער, דער אײבערשטער זיצט אױף זַײן ּכיסא־הּכֿבוד און היט ָאּפ צי ַא יִיד

 שנַײדט די נעגל בסירוגין צי נישט.  אונדזערע ֿפרַײדענקער קעמֿפן נָאך ַאלץ מיט דעם משגיח ֿפון דער
 ישיֿבה, װָאס הָאט ניט געלָאזן לײענען קײן טריף־ּפסול, ָאדער מיטן טַאטן װָאס הָאט געּפַאטשט ֿפַארן

 טרָאגן אין קעשענע ַא נָאזטיכעלע אום שבת . זײ ֿפַארשטײען נָאך ַאלץ ניט ַאז „ֿפַאר ַא גָאר גרױסער און
 װָאגיקער צָאל מָאדערנע מענטשן, איז רעליגיע קודם־ּכל ַא בַאדַײטונגסֿפולער סָאציַאלער און עטישער

 ֿפענָאמען, װָאס שטעלט מיט זיך ֿפָאר דעם היסטָארישן אױסדרוק ֿפונעם װעלטבַאנעם ֿפון ַא בַאשטימטער
 גרוּפע“ (ד"ר ש. מַארגָאשעס). ֿפַארַאן ַאנדערע, װי למשל ּפרָאֿפ׳ יוליוס גוטמַאן, װָאס הַאלטן, ַאז

 יִידישקײט הָאט אין זיך ַא װעלט־אידײע, ַאן אײגנַארטיקע װעלט־אידײע, װָאס איז ֿפַאר דעם מָאדערנעם
 מענטשן ֿפון גרױס װיכטיקײט, הן אין דער בַאציִונג צו גָאט הן אין דער בַאציִונג צו דער מענטשהײט.

 
 די יִידישיסטישע שולן דַארֿפן װערן בּתי־מדרשים. ֿפַאר די סעקולַאריסטן, װָאס גנֿבענען זיך ַארַײן אין

 בית־מדרש, װעט שטײן ַאן ָאֿפענע טיר. עס װעט אױך זַײן ַא בַארעכטיקונג ֿפַאר די רעליגיעזע לימודים ֿפון
 דער שולּפרָאגרַאם. עס װעט ניט זַײן קײן בר־מיצװה לשם ַארַײנקריגן ייִנגלעך, עס װעט זַײן ַא בר־מיצװה,

 װָאס דער צערעמָאניַאל, צום װײניקסטנס, װעט דורכגעֿפירט װערן אין שול גוֿפא. ַאן עונג־שבת װעט ניט
 זַײן גלַאט ַאן ַאבסטרַאקטע צערעמָאניע ניט צוגעבונדן צו ַא קָאנקרעטן שבת, נָאר ער װעט זַײן צוגעבונדן,

 ֿפַאר די װָאס װילן בַײזַײן ַא קבלת־שבת.
 

 נָאך ַא װיכטיקע ענדערונג װעט ַארַײנברענגען דָאס ֿפַארװַאנדלען די שולן אין בּתי־מדרשים. יִידישקײט
 װעט בַײ די סעקולַאריסטן אױֿפהערן צו װערן ַא מוזײ־יִידישקײט. ס׳איז ממש קָאמיש צו זען װי אונדזערער

 ַא יִיד, שטײט שבת ָאן ַא היטל און רױכערט, ֿפַארשטײט זיך ַא גלַאט רַאזירטער, און רעדט מיט
 ֿפַארַאכטונג און מיט ּכעס װעגן די גַאנצע רעֿפָארמער און הַאלבע רעֿפָארמער – די קָאנסערװַאטיװע; ֿפַאר

 אים איז עס ַא ֿפַארװַאסערדיקטע יִידישקײט. באשר־בכן זײ ֿפירן זיך ניט אױף װי שטרענגע ָארטָאדָאקסן –
 עס איז ניט קײן קָאּפיע ֿפון דער בית־מדרש־הנהגה ֿפון דער קלײן־שטעטלדיקער יִידישקײט.
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 דער טענות־הָאבער ַאלײן היט גָארניט ניט ָאּפ... בַײ אים איז רעליגיע אין יעטװעדער ֿפָארעם – טריף.
 אלא װָאס? ַא מָאל ֿפַארבענקט זיך אים נָאך זַײנע יונגע יָארן און טעג. יעמָאלט װיל ער דװקא ַא יִידישקײט
 װי ער הָאט געזען אין זַײן קינדהײט. בַײ אים איז די יִידישקײט ניט קײן לעבעדיק װעזן, װָאס אױף אים איז

 חל דָאס געזעץ ֿפון עװָאלוציע. בַײ אים איז יִידישקײט ַא מוזײשטיק. װען די סעקולַאריסטן װעלן ָאנהײבן
 ָאנֿפירן בּתי־מדרשים און עס װעט בַײ זײ אױֿפקומען די ֿפרַאגע ֿפון טָאג־טעגלעכער ּפרַאקטישקײט ֿפון

 יִידישער רעליגיע, װעלן זײ ניט זַײן ַאזױ צוריקגעשטַאנען און מורא הָאבן ֿפַאר יעדן שינוי. די דָאזיקע
 סעקולַאריסטן, װָאס גיסן ּפעך און שװעבל אױף װעלכער עס איז ענדערונג אין יִידישקײט און ַאלײן היטן זײ
 גָארניט ניט ָאּפ, ֿפַארשטײען ניט, ַאז יִידישקײט איז די שטרעבונג צו שלמות, װָאס קומט גָאר ניט ָאן גרינג.

 יִידן זַײנען געקומען צו דער ּפרושימשער קָאנקרעטיזַאציע ֿפון די נֿביאים דורך עינויים, ּפַײן, זעלישע
 מַאטערנישן און רַאנגלענישן. נעמען ֿפון גרײטן, צי ֿפון ַאלט יִידישקײט, צי ֿפון די נַײע שטרָאמען, קָאן מען

 ניט. מען דַארף ַאלײן אױף זיך ָאנמעסטן יעדן שינוי, יעדן איבערבַײט.
 

 ָאט די דָאזיקע בּתי־מדרשים, ָאט די דָאזיקע קהילות װָאלט איך גערוֿפן דװקא מיט ַא העברעִישן נָאמען,
 װי עס הָאט זיך ַאלע מָאל געֿפירט בַײ יִידן, „ַאנשי־יִידיש“, ָאדער „ַאנשי־יִידישקײט“. די צענטרַאלע

 ָארגַאניזַאציע װָאלט איך ַא נָאמען געגעבן „װעד הקהילות של ַאנשי־יִידישקײט“. די דָאזיקע קהילות װָאלטן
 געקענט װערן די הײם ֿפון יִידיש און יִידישיסטן. ניט נָאר יִידישע שולן װָאלטן געװען ַארום די בּתי־מדרשים

 ֿפון ַאנשי־יִידישקײט, נָאר אין יעדן בנין װָאלט געװען ַא ביבליָאטעק. עס װָאלט געװָארן די הײם ֿפון
 לערן־חֿברות, לײענקרַײזן, און די גַאנצע יִידישיסטישע קולטור־טעטיקײט ֿפון ַא געגנט װָאלט דָארטן
 ָאנגעֿפירט געװָארן. ַאלע קַאמּפײנען – ֿפַארן יִידישן קולטור־קָאנגרעס, ֿפַאר דעם יִיװָא, ֿפַארן יִידישן

 װערטערבוך, דעם חודש ֿפַארן יִידישן בוך, די געלטזַאמלונגען ֿפַאר מדינת־יׂשראל, די ּפיָאנערן ֿפרױען, די
 הדסה – ַאלץ װָאלט דָארטן געװען.

 
 היסטָאריש גענומען איז קײן מָאל ניט געװען בַײ יִידן קײן קהילה־לעבן ָאן די צװײ אינסטיטוציעס:

 בית־המדרש און בית־עולם. קרקע הָאבן די סעקולַאריסטן ָאנגענומען, דעם בית־מדרש ניט.
 אין ַאזַא צענטער, װָאס װָאלט ַארום זיך ַארומגעקליבן ַאלע יִידישיסטישע יִידן, װָאלט מען ניט געהַאט קײן

 חדר־שול – ַא שול מיט אײן לערער. מען װָאלט געקענט דָארטן הָאבן אי ַא טָאגשול, אי ַא נָאכמיטָאג־שול,
 אי ַא זונטָאגשול, און ַאֿפילו ַא רעגיָאנעלע מיטלשול. יִידישיזם װָאלט געװָארן ַא טײל ֿפון ּכנסת־יׂשראל.

 איצט איז עס ַא שטרָאמעלע, װָאס לױֿפט אין ַא זַײט און ֿפַאלט ניט ַארַײן אין גרױסן ים ֿפון יִידישקײט.
 

 איך װײס די שװעריקײטן. מיר זַײנען ָארעם אין ּכוחות. ניט נָאר הָאבן מיר ניט קײן יִידישיסטישע
 אינטעליגענץ, װָאס איז מסוגל ָאנצוֿפירן מיט ַאזעלכע בּתי־מדרשים־צענטערס, נָאר מיר הָאבן גָאר װײניק
 לערער. די לערער מיט גרױס יִידישן װיסן װערן עלטער. די נַײע לערערס קָאנען װײניק און זַײנען װײניק אין

 צָאל. בַײ אונדז איז איצט ַא יש ַא געהילף־לערער ָאדער ־לערערין ָאדער גַאנצער לערער, װָאס איז ַא
 גרַאדוַאנט ֿפון אײנער ֿפון די װעלטלעכע מיטלשולן. מיר הָאבן שױן דערלעבט ַא צַײט ַאז דער „ּפרינסיּפַאל“

 ֿפון ַא יִידישיסטישער זונטָאגשול, קָאן ניט שרַײבן און לײענען קײן יִידיש, קָאן ניט רײדן קײן יִידיש נָאר ער
 ֿפַארשטײט יִידיש.

 
 מיר יָאגן זיך נָאך ּפָאזיציעס. מיר כַאּפן ַא לערער, װעלכן עס איז לערער, און ַא לָאקַאל, װעלכן עס איז

 לָאקַאל, און מיר עֿפענען ַא שול, װעלכע עס איז שול, אין די נַײע געגנטן, װּו אונדזער יוגנט הָאט זיך
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 ַאריבערגעקליבן. װען עס געלינגט אונדז דָארטן צו עֿפענען ַא דרַײטָאגיקע שול, זַײנען מיר אין זיבעטן
 הימל. בַײ אונדז איז אױך רעכט ַא שול אין די צימערן ֿפון ַא ּפָאבליק־סקול, װּו עס איז אוממעגלעך

 ָאנצוֿפירן די ַארבעט ַאֿפילו אױף אונדזער ַאלטן שניט. בַײ אונדז איז אױך רעכט ַא זונטָאגשול. מישטײנס
 געזָאגט װָאס ֿפַאר ַא װירקונג אונדזער יִידישיזם קָאן דָארטן הָאבן. װָאס ֿפַאר ַא ֿפַארמעסט איז עס מיט די

 נַײע רַײכע גוט אױסגעשטעלטע צענטערס, װָאס װערן ָאנגעֿפירט ֿפון געשולטע ֿפונקציָאנערן?
 מיר דַארֿפן דערֿפַאר איצט רעָארגַאניזירן אונדזערע שולן און אױסנוצן דערװַײל אױֿפן בעסטן אוֿפן

 אונדזערע ָארעמע ּכוחות. מיר דַארֿפן אױֿפגעבן די קלײנע שולכלעך אין די קרָאמען, אין די קעלערן, אין די
 אײבערשטיבלעך, אין די ּפָאבליק־סקולס, װָאס ֿפַארשלינגען ַא שלל מיט געלט און ּכוחות. מיר דַארֿפן

 גרינדן עטלעכע, אױב נײטיק טַאקע געצײלטע מוסטער־קהילה־שולן „ַאנשי־יִידישקײט“ װי עס איז ֿפרִיער
 ָאנגעצײכנט געװָארן. אין די געצײלטע אינסטיטוציעס װעלן מיר ָאנשטעלן די בעסטע לערערס אונדזערע,
 די לערערס מיט די גרױסע יִידישע ידיעות. די טיף אַײנגעװָארצלטע יִידן. עס טָארן מער ניט זַײן בַײ אונדז

 קײן שולן חדרים, שולן מיט אײן לערער. די דָאזיקע לערער װעלן קָאנען ָאנהײבן אַײנֿפירן ַא ּפלַאנירטע,
 גרױסע קולטור־ַארבעט אין די רַאמען ֿפון אמונה־יִידישקײט.

 
 יָא, ס׳איז ַא געװַאגטער ּפלַאן. עס איז ַא נַײער װעג, ַא טָאטַאלער איבערברָאך מיט אונדזערע ַאלטע
 געװױנהײטן. ָאבער מיר רוֿפן זיך דָאך רַאדיקַאלן, מיר זַײנען דָאך די װָאס הָאבן זיך ניט ָאּפגעשרָאקן

 איבערצוברעכן מיט דעם ַאלטן לעבן. איז ֿפַאר װָאס זיך שרעקן ֿפַאר ַא שינוי?
 לָאמיר זיך אױֿפהערן צו נַארן. די יִידישיסטישע שולן איצט גײען ניט אונטער, נָאר זײ צעֿפַאלן זיך. ַאלץ

 װָאס ס׳איז איצט אונדז געבליבן איז די שָאלעכץ ֿפון ָארגַאניזַאציע. דער ּתוך ֿפעלט. מיר הָאבן נָאך שיריים
 ֿפון ַא יִידישיסטישן עולם. לָאמיר ניט ֿפַארשּפילן דָאס װָאס עס איז אונדז געבליבן. װָאלטן מיר ָאנגעהױבן ַא
 רעָארגַאניזַאציע ֿפון אונדזער יִידישיסטישן שולװעזן מיט ַא ֿפינף און צװַאנציק יָאר צוריק, ָאדער ַאֿפילו מיט
 ֿפוֿפצן יָאר צוריק, װָאלטן מיר איצט ֿפַארמָאגט ַא טיף יִידישיסטישע בַאװעגונג און ַא שײנעם ֿפָאלקסלעבן.

 איצט איז נָאך אױך ניט צו שּפעט. ָאבער די שָאטנס װערן לענגער און לענגער. לָאמיר עס געדענקען.
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