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און דער יידישער
און וועלט-געשיכטע

ת שלל "ז

פּאַריז

6791

אַרוױסגעגעבן מיט דער הילף פון פריינט

מיין װאַרעמסטער דאַנק דער טייערער מאַמינקע

מערי
פאַר איר
|

גארפילד
האַרציקער,

קונג און מאַטעריעלער

פן לאָס אַנדזשעלעס
מאָראַלישער
מיטהילף.

דערמוטי-

אַ באַזונדערן דאַנק די חשובע פריינט :
יוסף שעכטער ,סערזש זידמאַן און
נפתלי מילנער פאַר זייערע באַמיאונגען
ביים דרוקן דאָס בוך

אינהאלט
ןׂ

פאַ ר וו אַ רט
דער בײטראַג פון יידישן פאָלק צו דער אַלמענטשלעכער

1

קולטור

אַלטערטום

71

משה  --די לעגענדאַרע געשטאַלט אין דער יידישער אור-געשיכטע

91

די נביאים

--

פאָלקס-טריבונען

ערשטע

סאַציאַלן

פאַר

יושר

און

52

פעלקער-פאַרברידערונג
פילאָן פון אַלעקסאַנדריע
|
אַלטערטום

22

העראַקליט  ---דער פאָטער פון דיאַלעקטישן געדאַנק

14

סאָקראַט  --דער פּיאָנער פון פילאָזאָפּיש:-עטישן געדאַנק

05

ספּאַרטאַקוס

--

דער

דער גרויסער

--

אָנפירער

פון גרעסטן

יידישער

דענקער

שקלאַפן-רעװאָלט

פון

אין

אַלטערטום

95

יעזוס קריסטוס  --לעגענדע אָדער ווירקלעכקייט

6

מיטלאַלטער

3

מאַכמעד  --דער גרינדער און נביא פון איסלאַם

51

שלמה איבן-גבירול  ---אַװיצעבראָן  ---דער פּלאַטאָן פון מיטלאַלטער

28

יהודה הלוי  ---דער גרעסטער יידישער דיכטער אין מיטלאַלטער

88

רמב"ם  ---מאַימאָנידעס  ---דער גרויסער דענקער און מעדיקער

44

מאַרקאָ פּאָלאָ  ---וועלט-באַרימטער

רייזנדער פון מיטלאַלטער

801

יאַן הוס  ---נאַציאָנאַלער פרייהייטס-קעמפער און מאַרטירער

411

רענעסאַנס-תקופה

121

דאַנטע אַליגערי  --דער גרויסער פּאָעט און רענעסאַנס-פּיאָנער

321

פּעטראַרקאַ  --דער גרעסטער

ליריקער פון דער רענעסאַנס-תקופה

821

041

קריסטאָף קאָלומב  ---דער אַנטדעקער פון אַמעריקע
עראַזם פון ראָטערדאַס  ---דער גרויסער הומאַניסט און קעמפער פאַר

941

טאָלעראַנץ
מיקאָלאַי קאָפּערניק  ---דער גרונטלייגער פון דער מאָדערנער אַסטראָ-
נאָמיע

451

|

גאַלילײי  --דער גרויסער געלערנטער און דרייסטער דענקער

661

דזשאָרדאַנאָ ברונאָ  ---דער רענעסאַנס פילאָזאָף און מאַרטירער

271

נײע

און נעײצעסטע

971

ציײטן

ברוך שפּינאָזאַ  ---דער פאָטער פון דער מאָדערנער פילאָזאָפיע

181

ניוטאָן  ---דער גרעסטער פיזיקער ביז איינשטיינען

31

פילאָזאָף פון -81טן יאָרהונדערט

991

עמנואל קאַנט  --דער גרעסטער

ראָבעספּיער  ---דער קאָמפּראָמיסלאָזער רעװאָלוציע-פאַרטײידיקער

902

דאַנטאָן  --דער רעװאָלוציע-טריבון און מאַרטירער

712

נאַפּאָלעאָן באָנאַפּאַרט און זיין ראָל אין דער געשיכטע

422

לודוויג װאַן בעטהאָווען  --דער מוזיקער פון פרייהייט און קאַמף

882

העגעל  --דער באַגרינדער פון דער געשיכטלעכער געזעצמעסיקייט

542

פויערבאַך  --דער טרוימער פון אַ רעליגיע אָן גאָט

132

סען-סימאָן  --דער טעאָרעטיקער פון אוטאָפּישן סאָציאַליזם

152

קאַרל מאַרקס  --דער טעאָרעטיקער און רעװאָלוציאָנער

362

דזשאָרדזש

ואַשינגטאָן  --דער נאַציאָנאַלער הויפּט:העלד

פון אַמע-

ריקצ.
אייברעהעם

אַמעריקע

982
לינקאָלן --

דער

באַפרייער

פון נעגער-שקלאַפּערײ

:

אין

192

טשאַרלס דאַרװין  --דער באַגרינדער פון דער עװאָלוציע-טעאָריע

402

דזשוזעפּע גאַריבאַלדי  --דער פרייהייטס-קעמפער פון איטאַליע ,אייראָ-
12
פּע און אַמעריקע
מאַהאַטמאַ גאַנדי  ---דער נביא פון גלויבן אין מענטש

223

לעוו טאָלסטאָי  --דער גרויסער קינסטלער און פּראָפּעט

9022

זיגמונד פרויד  ---דער גרויסער

פּסיכאָלאָג פון -02טן יאָרהונדערט

142

אַלבערט איינשטיין  --דער גרויסער פיזיקער און הומאַניסט

452

זשאַן דער -32ער  --דער גרעסטער און הומאַנישסטער פּופּסט

162

יידישע העלדן אין די פרייהייטס  -קאַמפן פון פּױלן
יאָסעלעװיטש

א.

בערעק

ב.

ידישע קעמפער אין יאַנואַר-אױפשטאַנד 3681
יידישע

|
782

רעװאַלוציאַנערן

אין צאַרישן

א.

אין דער דעקאַבריסטן באַװעגונג

ב.

מאַרק נאַטאַנסאָן ,יוסף אַפּטעקמאַן

ג .

פּאַװעל אַקסעלראָד און לעוו דייטש

62
רוסלאַנד
602
902

:

512

דער אַלגעמײנער יידישער אַרבעטער-בונד אין רוסלאַנד און פּױלן
טעאָרעטיקער און טוער פון ,בונך"

914
82

דער סאַטראַפּ פאָן װאַל מיט דער בייטש קעגן יידישע אַרבעטער

72

הירש לעקערט  --דער נקמה-נעמער פאַרן יידישן אַרבעטער

22

ברוך שולמאַן  --דער העלדישער קעמפער קעגן צאַרישן טעראָר

842

וויכטיקע פּערזענלעכקייטן

פון דער ציוניסטישער

באַװוע-
002

גונג

פּערזענלעכקייטן אין פאַר און נאָך מלחמהדיקן
פוילן ()869-1 8191
װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ

 ---די שרייבערין

און קעמפערין

111

יוליאַן טוווים  --דער גרעסטער פּױלישער פּאָעט פון -02טן יי"ה.

582

יאַנוש קאָרטשאַק  ---דער פּעדאַגאָג און הומאַניסט

692

פּראָפּעסאָר טאַדעאוש קאָטאַרבינסקי

6035

יידישע פּערזענלעכקייטן

נישט אָנגעוויזענע אין בוך

45

ביבליאָגראַפיע

1235

מעצענאַטן-ליסטע

335

פעלערן באַמערקטע שוין נאָכן אָפּדרוקן פון בוך

14

פארווארט

חשובער

לייענער,

ווער דו זאָלסט נישט זיין בין איך זיכער,
וועגן אַ וועלט מיט ווירדיקע מענטשן .דו זוכסט
נעמסטו צווייפלען ,צו דוֹ וועסט געפונען .און
נישט .האָט דאָך שוין ,לויט דער לעגענדע ,דער

אַז די טרוימסט
זיי און אָפּטמאָל
איך ווונדער זיך
באַרימטער אלט-

גריכישער פֿילאָזאָף דיאָגען ,װאָס האָט געלעבט מיט העכער 0032

יאָר צוריק ,אַויס אויף די זוניקע גאָסן פון אַטען מיט אַן אַנגע-
צונדענעם לאָמפּ און געזוכט אַ מענטש .ער איז געווען ויכער ,אַז
זי ליכט פון דער שיינענדער זון איז צו שװואַך ער זאָל אים דער-
זען ,דערפֿאַר

האָט

ער צו הילף

גענוֹמען

א לאַמפֿ,

דער גרויסער מיטצייטלער פֿון דיאָגען ,סאַקואַט שאַפּט דער
ערשטער די ,פֿ,ילאַזאָפֿיע פון מענטש"י און ווייוט אויף ,אַז טוגנט
(מאַראַל ,הויכמוט ,ערלעכקייט ,יושר) ,איז אַ וויסן װאָס מען
קען און מען דאַרף לערנען .דערפֿאַר איז ער אויך געקומען מיט זיי-
נע באַרימטע מאַקסימט ,, : )1איך ווייס ,אַז איך ווייס גאַרנישט;,
װאָס האָט געפֿאַדערט צו זיין פשוט ,באַשײדן און צוגעלאָזן צו
אַלע מענטשן ,,ווייל ווער ס'ווייסט ,אַז ער ווייסט גאַרנישט ,ווייסט
זייער אַ סך"  --ער ווייסט ,אַז ער דאַרף זיך לערנען אאַױןפֿהער,
נישט נאָר דורך ווערק ,נאַָר ביי אַלע מענטשן .סאַָקואַט האָט
אָנגעװויזן ,אַז די איינציקע חכמה ,וועלכע ער פֿאַרמאַגט ,איז די
חכמה פֿון ליבע צום מענטש .אויך די יידישע הכמים און תנאים
פֿון אַלטערטום האָבן אונדז איבערגעלאָזן אַנווייזונגען ,וי אַוי
צן לעבן ווירדיק ,וי אַזױי צו פאַרמירן אַ בעסערן ,שענערן מענטש,

/

ס'איז באַקאַנט די לעגענדע ,אַז ווען צו הלל

הוקן

איז

געקומען

אַ פרעמדער ,װאָס האָט זיך געוװואָלט מגייר זיין און פון אים
פאַרלאַנגט ער זאָל אים אויסלערנען די גאַנצע תורה אויף איין פוס,
האָט ער אים געזאָגט , :װאָס ,דו װילסט נישט ,אַז מען זאָל דיר
טאָן ,זאָלסטו יענעם נישט טאָן :דאָט איז די גאַנצע תורה ,דאָס
איבעריקע זיינען נאַר פֿירושים" (קאַמענטאַרן) (שבת ל"א) .גע
וויסע פֿאַרשער פֿון אונדזער ביבל ווייזן אוין ,אַז ווען מען פֿאַר"
טיפט זיך אין איר און מען לייענט צווישן די שורות ,קאָן מען
דאָרט געפונען שטאַרקע מאַראַלישע אָנווייזונגען ,אפילו פון אַן
אַטעיסטישן כאַראַקטער .אין קאַפיטל  02פון דער פרשה לך"לך,
וי סווערט דערציילט ,וי משה איז אַראָפֿ פון באַרג טיני מיט
די עשרית הדברות (צען געבאָטן) און זיי איבערגעגעבן די פֿאַר-
זאַמלטע ,האָט אים דאָס פֿאָלק געענטפֿערט , :רעד דו מיט אונדז
און מיר וועלן הערן ,און זאָל נישט רעדן צו אונדז גאָט ,ווייל מיר

ווילן נישט אומקומען" (פֿונקט .)91
אין די ווערטער אַ טיפער געדאַנק  :מענטשן האָבן נישט ליב
קיין געטער  --נישט די וועלכע רעדן אין גאָטט נאָמען ,נישט די
וועלכע פֿאַרגעטערן זיך אַלין .אַ מענטש וויל ליבן און שעצן
אַ צווייטן מענטש ,ואָס איו אים נאָענט ,גלייך מיט אים און
נישט פֿאַריסן ,דעספּאַטיש און גוויס ביי זיך .דער גרויסער דיי"
טשישער פּאָעט שילער האָט געשריבן
די קייטן פֿון אונטערשידן ,ווען פון
הילע פון זיין שטאַם ,ווען מענטשן
וועט דער גרעסטער אוצר זיין דער

// :ווען מען װועט פֿאַרניכטן
מענטש וועט אַראָפּפֿאַלן די
וועלן זיין נאָר מענטשן --
מענטש..

מאַרקס

האָט דעם זעלבן געדאַנק פֿאַרוואנדלט אין אַ רע"

װאָלוציאָנערן

פעסטשטעלנדיק , :די נאָענטסטע

קאַמפּס-לאָזונג,

באַשעפּעניש פֿון מענטש איז דער מענטש .דערפֿאַר דאַרף מען באַ-
זייטיקן די באַדינגונגען און צווישנבאַציאונגען אין וועלכע דער

מענטש איז דערנידעריקט ,אונטערדריקט און באַלײזיקט'.

אָבער שיינע

געדאַנקען

בלייגן

וע

כימערעס

ווען זיי ווערן

נישט

באַקרעפּטיקט מיט טאַטן .דער העלך מיט וועלכן מיר ווילן זיף
אידענטיפיצירן מוז זיין דער אויסדרוק פון איינהייט פון וואָרט
און טאַט ,נאָר דאַן קען ער ווערן אַ מוסטער ,א ביישפֿיל פֿאַר
אַנדערע.
איך האָב זיך באַמיט אין מיין בוןך ארויסצוברענגען אַ ברי-
טע פּלעיאַדע פון וויכטיקע געשטאַלטן און פערזענלעכקייטן אין
דער געשיכטע .כד? אויסמיידן פֿאַרוװוױפֿן ,וויל איך אָבער גלייך
באַמעוקן ,אַז מיין אויסקלויב האָט זיך נישט געשטיצט אויף
קיין גענויע קויטעריעס ,נאָר אויף סוביעקטיווער (פערזענלעכער)
סימפּאַטיע.

און אַ זיין סוביעקטיווע

סימפֿאַטיע

אָדער אַנטיפֿאַ-

טיע צו געוויסע פערזענלעכקייטן ,וי צו מענטשן בכלל ,האָט
יעדער איינער פון אונדז .דעריבער וועסטו מיר אויך אַנטשולדיקן,
חשובער לייענער ,אויב מיין אויסקלויב וועט דיר נישט צופרידנ-
שטעלן .פון דעם איז אויך געדרונגען ,אַז זדאָס בוך ,װאָס איך גיב
דיר איבער ,איז נישט

קיין ענצליקאָפּעדיע

פון אַלע העלדן ,נאָר

פון געוויסע ,מיינע און אפֿשר אויך דיינע .אויב אָבער נישט ,וועס-
טו מיר מוחל זיין און גיבן דאָס רעכט צו האָבן מיין אייגן בילך
אָדער פּאַרשטעלונג פון אַ העלד .איך גיב דיר אויך דאָס רעכט.

מיין איצטיקע אובעט איוז אין א געוויסן זין אַַ בוייטע
דערגענצונג צו דער ,װאָס איז אַהױס מיט א יאָר צוריק און
רופט

זיך ,,פון יוסף

פֿלאַװויוס ביז עמנואל

רינגעלבלום".

טראַא

דעם ,װאָס זי איז געווען געווידמעט פּאַר אַלעם היסטאָריקער,
כראַניקער ,געשיכטע-שרייבער ,ברענגט זי אויך א באַלײכטונג פֿון
באַרימטע דענקער ,נאַציאָנאַלע העלדן ,אידעאַלאָגן און פירער
פון סאַציאַלע און רעליגיעזע באַװעגונגען .זיי אַלע האָב איך
אויסגעמיטן אין איצטיקן בוך ,כדי זיך נישט איבערהזרן .דער-
פאַר אויך וויל איך דיר דערמוטיקן צו באַקענען זיך אויך ,אויב
דו האָסט עס נאָך נישט געטאָן ,מיט מיין פריערדיקן בוך .דו
וועסט דאָרט געפונען עסייען וועגן אַזעלכע באַרימטקײטן ,וי יהו-
דה המכבי ,יוסף פּֿלאַװויוס ,בר-כוכבא ,עמנואל הרומי ,יהודה ראַ-
ווע

מאַנאַ ,ר' אליהו בחור-לעוויטאַ,

אליהו

קפּסלי ,שמואל

אוסקווע,

יוסף הכהן פון אװויניאַן ,פּיער בעל ,זשאן מעליע ,ואַלטער ,וו-
סאַ ,משה מענדעלסאָן ,שלמה מיימון הייסזעליק סלאָנימסקי
אַנטאַני סלאָנימסקי ,בעלישם-טוב ,נחמן בראַסלאווער ,יעקב
פֿראַנק ,ר' יעקביוסף הכהן ,ר' דוביבער מעזריטשער ,ר' פנחס
קאַריצער ,ר' אהרן
ייד
ר' יעקב:יצחק

קאַרלינער ,ר' לומד-יצחק בערדיטשעווער,
הקודש) ,באַגדאן כמיעלניצקי ,סטעפאַן

טשאַרנעצקי ,אברהם גייגער ,לעאָפֿאַלד צונצ ,יאָסט ,משה
היינריך גרעץ ,שמעון דובנאָוו עמנואל רינגעלבלום.

ווען

ר7עדן

מיר

מוסטערן ,מוז
אַ העלד אין
פֿאַראײביקן !
היסטאַריקער,
אייניקע

פון

גרויסע

פערזענלעכקייטן,

פון

העס,

העלדזן-

מען זיך גלייך שטעלן די פֿראָגע :ווער קען זיין
דער געשיכטע! וען קען זיךף אין איר פֿאַזיטיו
און אַזױי קומען מיר צו צום גרויסן וויכוח צווישן
פילאַזאַפֿן ,סאַציאַלאָגן ,שרייבער.
האַלטן,

אַז זי ראָל פון העלד

אין דער

געשיכטע

איז אַ דאַמינירנדיקע  --ער שאָפֿט איר מיט זיין חכמה און אינ-
טעליגענץצ,

מיט

זיינע

אויסערגעויינלעכע

פעאיקייטן,

טאַלאַנט

און ווייטן בליק .ער צווינגט אויף מיליאַנען מענטשן ,זיי זאָלן
אים נאַכגיין ,הערן ,מאַטעריאַליזירן (פֿאַרווייקלעכן) זיינע גע-
דאַנקען און אַנווייזונגען .אויף דעם שטאַנדפונקט זיינען געשטא-
נען אַזעלכע דענקער ,װוי דער ענגלישער היסטאָריקער און שרי-
בער פון -91טן יאָרהונדערט טאָמאַס קאַרלײל ,וועלכער האָט אין
זיין גרויס ווערק א .נ,, .וועגן העלדן ,פאַרהערונג פון העלדן און
העלדישקייט אין דער געשיכטע" געשאַפֿן אַ גאַנצע טעאָריע
העלדן-קולט ,אין וועלכער ער וייזט אוין ,אַז די געשיכטע

פון
פון

דער געזעלשאַפּֿט איז נישט מער וי א ביאַגױאַפיע פון גרויסע
מענטשן  --פֿון זייערע טאַטן ,דערגרייכונגען און מפּלות .אין צוויי
אַנדערע גרויסע ווערק ,וי ,די געשיכטע פֿון די פראנצויזישע רע-
װואָלוציע" און די ,ג,עשיכטע פון פרידריך דעם צווייטן' ,קומט
ער צום

אויספֿיר,

אַז נאַר די געניאַלקײט

פֿון גרויסע

פערוענ-

לעכקייטן איז פעאיק צו ראַטעוען פֿעלקער פון אונטערגאַנג און
שמידן זייער צוקונפט .אַזױ אַרום איו קאַרלײל געואָרן דער
|ווע

פֿאָרגײער פֿון ניטשע ,וועלכער האָט אין זיינע ווערק ווי ,אַלואַ
שפּראַך זאַראַטוסטואַ, ,//ד,ער ווילן פון מאַכט" א .א .געקומען
מיט זיין טעאָריע פֿון ,א,יבערמענטש' ,וועלכער איז פון דער
נאַטור גופא באַרופֿן צו הערשן איבער די אונטערמענטשן" .דער-
פֿאַר אויך איז ער געװואָרן דער פֿאַרגעטערטער פֿילאָזאָף פון דער
נאַצייבעסטיע

און

פֿאַשיום

בכלל.

אָבער נאָך לאַנג פאַר די אויב-דערמאַנטע ,האָבן מיר אַ
מיינונג פון אַזאַ פֿאָרגעשויטענעם דענקער און געלערנטן פון
7טן יאָרהונדערט ,װוי בלעז פאסקאל, ,אַז ווען די נאָז פון
קלעאָפּאַטרע זאָל זיין אַ ביסל לענגער אָדער קורצער ,ואָלט די
וועלט געהאַט אַן אַנדער אויסזען" .זי די ווונדערבאַר שיינע קע-
ניגן פֿון עגיפֿטן האָט מיט איר פיזישן צויבער פארכשופט צעזאַרן,
אַנװאַרפֿנדיק אים אַ באַשטימטע פֿאַליטיק פֹֿאַר דער רוימישער
וועלט-אימפּעויע אין אַלטערטום.

אָבער אויך אונדזער גרויסער היסטאָריקער היינריך גרעא
ווקט אַוױס אין פֿאַדערגרונט פון דער יידישער געשיכטע די גרוי-
סע פּערזענלעכקייט .זי איז דער מאָטאָר ,די טרייב-קראַפּט ,פֿון דער
נאַציע .סעדיה גאון ,יהודה הלוי ,אבן גבירול ,רמביים .משהת מענ-
זעלטאָן  --זיי זיינען פאַר גרעצן די שעפֿער פון גאַנצע היסטאַָרישע
תקופות

, --די לייכטענדע

שוין דער מיטצייטלער
געל ,האָט אין זיין ווערק

שטערן

אין דער געשיכטע".

פֿון אויבן-דערמאַנטן
,פּאַרטראָגן

קאַרלײל ,הע-

פֿון דער פֿילאָזאָפיע ,דער

געשיכטע" ,אויפגעוויזן ,אַז די גרויסע פערזענלעכקייט איו טעטיק
נישט אין קיין פוסטן רוים ,נאָר נוצט אויס די באַדינגונגען ,צו-
געגרייטע דורך אַנדערע .דער העלד איז נאָר אַ ווערקצייג פון די
געזעלשאַפּטלעכע כוחות ,וועלכע שטייען אונטער אים .פאַר הע-
געלן איז ער געווען דער אינסטרומענט פֿון ,אַ,בסאַלוטן גייסט",
דאָס הייסט פון ,שכל פון דער געשיכטע".
לעוו טאָלסטאָי האָט אויף אַ ליטעראַריש-מײסטערהאַפּטן
אופן אָפּגעװאָרפן אינגאַנצן די ראָל פון יחיד און איר אויסוויר-
קונג אויף דעם געשיכטלעכן גאַנג .אין זיין באַרימט ווערק ,קריג
או

אוּן פרידןי שפּאָט ער פֿון נאַפּאַלעאָנען ,וועלכער איז פֿאַר אים
לעכערלעך ,ווייל וי אַ שלעכטער אַקטיאָר באַמיט עו זיך צו
שפּילן די ראָל פון דעם ,װאָס פירט אָן מיט די געשעענישן ,ווע"
מענס

ווירקלעכער

אינהאַלט

ס'איז

באַהאַלטן".

פֿאַר אים

און

ווען ער באַזוכט דעם קבר פון נאַפּאַלעאַנען ,פאַרשרײבט ער אין
זיין טאָג-בוך , :די פאַרגעטערונג פון אַ גנב איז גרויזאַם" .פֿאַר
טאָלסטאַיען איז דער ווירקלעכער העלד פון דער געשיכטע דאָס
פּשוטע פּאָלק .אויך אונדזער גרויסער היסטאָריקער ,שמעון
דובנאָוו ,אין קעגנזאַצ צו גרעצן זעט אין גאַנצן פּאָלק דעם הופּט-
העלד פון דער יידישער געשיכטע .די מאַרקסיסיטישע שול ,האָט
אַנבינדנדיק צו העגעלן און אַנדערע אויפגעוויזן ,אַז דער גרויסער
יחיד,

קען

ווערן

אַ פֿאַקטישער

העלד

פון דער

געשיכטע,

ווען

זיין טעטיקייט איז דער אויסדרוק פון די שטרעבונגען און באַ"
גערן פון מיליאַנען ,אין באַשטימטע באַדינגונגען .אויב אַבער די
גרויסע פערזענלעכקייט צייכנט זיך אָן צילן ,װאָס זיינען נישט
אין אײינקלאַנג מיט דער קאַנקרעטער סיטואַציע און מעגלעכ-
קייטן ,דאָס הייסט אין איינקלאַנג מיט דער געזעצמעסיקייט פֿון
דער געשיכטע ,מעג זי זיין װוי פעאיק ,וועט זי דאָס אָנגעצייכנטע
נישט דערגרייכן .פון דעם איז געדרינגען ,אַז אַ ווירקענדע ראָל
אויף דעם גאַנג פון דער געזעלשאַפּטלעכער אַנטװיקלונג ,קאַן נאָר

האָבן די פֿערזענלעכקייט ,וועלכע גייט מיט
אירע געזעצן און נישט קעגן זי.

דער געשיכטע

און

וי מיר זעען האָבן מיר פאַרשידענע שיטות וועגן דער גרויסער
פערזענלעכקייט אין דער געשיכטע .לאָמיר דעריבער פֿרובירן
איצט ענטפערן אויף דער פראַגע  :װאָס דאַרפֿן מיר פאַרשטיין אונ-
טער דעם אויסדרוק, ,ג,עשיכטלעכע גרויסקייט" .צי איז דאָס רום,
פאַרהערונג אָדער אפשר אױפברױז און ציטער אין זכרון פון דו-
רות ! אין

די אַנאַלן

פון אַלטערטימלעכן

גויכנלאַנד

האָט

זיך

פֿאַרשויבן אַ יחיד ,װאָס האָט ליידנשאַפטלעך געשטרעבט צו רום
 --העראַסטואַטעס .כדי צו ווערן באַרימט האָט ער אונטערגע-צונדן דעם טעמפּל פון דער געטין אַרטעמידע .און ער איז ,,אַריין
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אין דער געשיכטע" אַלס ,,גראַטעסקיגרוױיסקיײיט" .און ביז היינט
יצו טאָג ,ווען מיר רעדן פון אַזעלכע ,,העלדן" ,זאָגן מיר אַז זיי
וום .איך קען
האָבן זיך פֿאַראײביקט מיט העואַסטראַטישן
מענטשן ,וועלכע קענען עטלעכע שעה אָן איבערייס ועדן נאָר
וועגן זיך .זיי וועלן אייך דערציילן וועגן זייער קלוגשאַפֿט,

העל-

דישקייט ,בראַווור ,פֿעאיקייטן .,און איר הערט ,ווייל איר מוזט
דאָך הערן ,אויב איר ווילט נישט באַלײידיקן אייער ,,העלך".
יאָ ,מענטשן האָבן ליב רום ,אָט זי שװואַכקײט האָט ברייט
אויסגענוצט דער מאַקאַבריש-באַרימטער הויפּטיתלין פון -02טן
יאַרהונדערט ,אַדאָלף היטלער .ער האָט דעמאַגאָגיש געשפֿילט
אויף די נידעריקסטע אינסטינקטן פון דייטשישן המון  --אויף
דעם שאַװיניסטיש-ראַסיסטישן סם ,אויף דער גרויסקייט-מא-
ניע ,וועלכע האָט באַרעכטיקט נישט נאָר מאַוד און רויב אין באַ-
צוג צו ,,אונטערמענטשן" ,, --מינדערווערטיקע" און ,,קרעצי-
קעיי ,נאָר אויך גענאָסיד פון גאַנצע פעלקער ,פאַר אַלעם פון
יידישן פֿאָלק.
דער נאַצישער גרויל-מאַנסטער האָט זיך אויף אייביק איינ-
געשריבן אין דער געשיכטע ,אָבער מיט בלוטיקן רום ,ואָס שׁו-
דערט

אויף יעדן מענטש

מיט מענטשלעכע געפילן .אַזעלכע 'העלדןיי

וועט יאָגן די קללה פון דורות און פֿאַדערן פון אונדו אומ"
אויפהערלעכע ואַכזאַמקײט ,כדי צו פאַרזיכערן די וועלט פאַר
זייער ווידערגעבורט.
אַזעלכע ,ה,עלדן!י מוזן טרויעריק פאַרענדיקן ,װוי שטאַרק זי
וזאָלן נישט זיין ,ווייל די זאַך פֿאַר וועלכע זיי קעמפן איז פֿון
פֿאָרױיס אַ פֿאַרשפֿילטע .זי איז אין קעגנזאַצ צו די אינטערעסן פֿון
דער גאַנצער מענטשהייט .די קאַלאָסאַלע ענדערונגען אין וועלט
מאַסשטאַב נאָך דעםס צווייטן וועלט:קריג זיינען געקומען אַלט
רעזולטאַט פון צעשמעטערן די נאַצי-יבעסטיע דורך די פֿאַרײניק-
טע כוחות פון אַלע פעלקער ,באַדראָטע אין זייער עקזיסטענצ.
דערפֿאַר קען זיך נישט פֿאַרשרייבן פֿאָזיטיװו אין דער גע-
שיכטע ,דער ואָס גייט מיט האַס און מאָרד קעגן פעלקער און
מענטשן .פריער צו שפּעטער ,מוז ער אַראָפּ פון דער סצענע ,פֿאַר-
יאָגט און פֿאַרשאָלטן דורך דער געזעצמעסיקייט פֿון דער געזעל-
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שאַפּטלעכע אַנטװיקלונג ,װאָס שניידט זיך איר וועג צו אַ שע-
נערן מאַרגן דורך אַלע גרוילן און שטערונגען.
אַ ווירקלעכער העלד אין דער געשיכטע איו די פערוענ"
לעכקייט ,װאָס איר לעבן און טעטיקייט ,דויקט אויס די טיפֿי
סטע טרוימען און פּאַולאַנגען ,שטרעבונגען און קאַמף פון אַלע
גוטע און ערלעכע מענטשן פון זיין אייגן פֿאָלק און אַלע פּעלקער.

אַזעלכע יחידים דעראָבעון די דאַקבאַרקײט און אַכטונג
פון מיליאַנען מענטשן ,וועלכע ווילן לערנען פון זיי ,אידענטיפֿ-
צירן זיך מיט זיי .אַזעלכע געשטאַלטן ווערן העלדן-מוסטערן,
װואָס דינען אַלס בײישפֿיל ,וי אַזױ צו דערציען און פֿאָרמירן אַ
נייעם ,בעסערן מענטש

פאַר אַ נייער שענערער וועלט.

חשובער לייענער ,אין דעם בוך וועסטו געפונען געשטאַלטן
און פּערזענלעכקייטן ,וועמענס לעבן ,טאַטן און קאַמף קענען אונדז
דינען אַלס בײישפּיל,

דערפֿאַר

גלויב אין ,איז ווערט

פון זיי צו

וויסן און צו לערנען.
אויב נישט אַלע אַנטשפּועכן דיר ,אַנטשולדיק מיר .װוי האָבן
געזאָגט די רוימער פון אַלטערטום , :דע גוסטיבוס נאָן דיספֿן-
טאַנדום"  --דער געשמאַק ליגט נישט אונטער קיין דיסקוסיע.
איך בין אָבער זיכער ,אָז דו זוכסט אַ מענטש .אויב מיין
בוֹן וועט דיר אפילו אַ קליין ביטעלע
זיין פֿאַר מיר אַ כבוך און באַלױנונג.

ווא

בייהילפֿיק

זיין ,וועט עס

דער בייטדאג פון יידישן בארק
צו דער אלמענטשלעכער קולטור
װי יעדער קולטור פון אַ פאָלק האָט אויך די יידישע אַ צווייפאַכע באַ-
דייטונג  --אַ נאַציאָנאַלע און אַן אוניװוערסאַלע .די ערשטע האָט אַ ספּעציעלן
ווערט פאַר דעם יידישן פאָלק ,די צווייטע  ---פאַר דער גאַנצער מענטשהייט,
דערפאַר טאַקע איז די וועלט-קולטור אַ פאַרלייקענונג פון יעדן ראַסיזם ,שאָ-

וויניזם ,א,תה-בחרתניזם" .צו איר ריזיקן ים ,פון פאַרשידנאַרטיקע ווערטן,
שטראָמען און פאַלן אַרײין טייכן און צופלוסן פון אַלע פעלקער ,קליינע און
גרויסע .יעדער טראָגט עפּעס אַרין ,יעדער גיט זיין צושטייער ,װאָס איז
ספּעציפיש פאַר אים ,אייגנאַרטיק .אַזױ קומט אויף ,אַלס דורות'דיקער מי און
אָנשטרענגונג פון אַלע פעלקער ,די גרויסע אַלמענטשלעכע קולטור.
דאָס זעלבע באַציט זיך אויך צו יעדער נאַציאָנאַלער קולטור באַזונדער.

יעדע איינע איז ;דורכגעפרעסן" מיט ,פרעמדע" איינפלוסן ,מיט אַ בײיטראָג
פון /,פרעמדע" .אָבער ,װאָס גרעסער ס'איז דער בײטראָג ,אַלץ גרעסער איז
די נאַציאָנאַלע קולטור .מיר זעען דאָס אין דער אַמעריקאַנער ,ענגלישער,
פראַנצויזישער ,פּוילישער און אַנדערע נאַציאָנאַלע קולטורן .און דאָ גייט
נישט אין דעם ,אַז די װאָס ביישטייערן מיט זייער אַרבעט און שאַפונג צו אַ
באַשטימטער נאַציאָנאַלער קולטור זאָלן זיין אַסימילירט ,אַרײנגעװאָקסן אין

איר .פיל היסטאָריקער ,פאָרשער און קריטיקער ,ווייזן אויף ,אַז װאָס מער
דער ;פרעמדער ביישטייער" איז ,פרעמד" ,װאָס מער ער איז אײגנאַרטיק,
ספּעציפיש אין זיין אָריגינעל נאַציאָנאַלן זין ,אַלץ גרעסער איז זיין ווערט,
ער קען ווערן אַן עלעמענט פון נייע אומבאַקאַנטע אוצרות פון וועלכע מען
קען אַרױסנעמען און אײנזאַפּן דאָס ווערטפולע און שיינע.
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לויט פאַרשידענע היסטאָרישע שיטות ,פאַר אַלעם לויט דובנאָוון ,זיינען

יידן אין אַלטערטום געווען צוזאַמענגעשלאָסן אין איין פאָלק דורך דריי עלע-
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מענטן  ---איין מלוכה ,איין נאַציאָנאַלער קאָלעקטיו ,איין רעליגיע .שפּעטער,
ווען די יידן פאַרלירן זייער לאַנד און ס'הויבט זיך אָן די דיאַספּאָרא  ---די
צעזייטקייט

איבער

פאַרשידענע

לענדער און קאָנטינענטן (גלות) איז די

קראַפּט וועלכע פאַראײיניקט זיי אַלס פאָלק ,די געמיינזאַמע אמונה (גלויבן,
רעליגיע) .אָבער וי ס'ווייסט די װיסנשאַפט און די היסטאָרישע דערפאַרונג,
קאָן רעליגיע נישט זיין קיין דויערהאַפטער עלעמענט ,װאָס צעמענטירט
נאַציאָנאַל .מיט דער אַנטװיקלונג פון דער קולטור און פרייען ,מענטשלעכן

געדאַנק ,װוערט אויך ביי יידן אַלץ שװאַכער דער רעליגיעזער מאָמענט .ער
הערט אויף צו ווירקן אַלס כוח ,װאָס דאַרף פאַראייניקן און אויפהאַלטן אַ

פאָלק,
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דאַן װוערט דער היסטאָרישער באַװווסטזיין .,דער אינהאַלט און תוך ,פון
דער נאַציאָנאַלער אייניקייט פון מיליאָנען יידן צעװאָרפענע איבער דער
גאַנצער וועלט,
אַמת ,פיל פעלקער האָבן אין זייער היסטאָרישן גאַנג פאַרלוירן אויף אַ
לענגערער אָדער קורצערער תקופה זייער אומאָפּהענגיקײט ,אָבער זיי זיינען
געבליבן ביי זיך אין לאַנד ,אין זייערע טעריטאָריאַלע גרענעצן ,װו זי
האָבן געקעמפט פאַר דעם ווידערגעבורט פון דער סוווערעניטעט/ .
די יידן זיינען דאָס איינציקע פאָלק ,דער אוניקום צווישן פעלקער ,װאָס
פאַרלירנדיק די מלוכהשע זעלבסשטענדיקייט ,האָט אויך פאַרלוירן די טע"
ריטאָריע אויף וועלכער ס'האָט געלעבט.
די טראַגישע ספּעציפיק פון יידישן פאָלק באַרײיכערט דעריבער די
װויסנשאַפט וועגן נאַציאָנאַלן פּראָבלעם און וועגן באַגריף ;נאַציע" בכלל ,אוג"
דזער גורל באַװוייזט ,אַז אפילו דאַן ,ווען אַ פאָלק ווערט פאַרטריבן פון זיין
לאַנד ,פון דער ערד אויף וועלכער ס'האָט געלעבט טויזנטער יאָרן ,הערט
עס נישט אויף צו עקזיסטירן אַלס פאָלק .טויזנטער פעדעם פון דער פאַרגאַנ"
גענהייט ,טראַדיציעס ,קולטור-װערטן ,שפּראַך-געמיינזאַמקײט ,געוווינהייטן,
קולט און אמונה און פּערמאַנענטע שטרעבונג צו נאַציאָנאַלן ווידערגעבורט,
װאָס שטאַרקט זיך פּראָפּאָרציאָנעל צו דער אונטערדריקונג  --זיינען אַזױ
שטאַרק ,אַז זיי צעמענטירן און האַלטן אויף דעם נאַציאָנאַלן באַװוסטזײן ,די
נאַציאָנאַלע אייניקייט ,אין משך פון טויזנטער יאָרן .מיט דעם אויך דאַרף

מען אויסטייטשן די היסטאָרישע ראָל פון די יידישע פאָלקס-מאַסן ,פון המון"
עם ,מיט זיין ליידנשאַפטלעכער

ליבע צו יידישער

קולטור ,שפּראַך ,מאַ-

מע-לשון ,צו פרייהייטס-טראַדיציעס ,מנהגים ,צו סאָסיעטעס ,אָרדנס א .א .וו
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דאָס פאָלק אַלס פאָלק וויל נישט אונטערגיין ,ס'קעמפט פּאַר דעם המ-
שך ,פאַר דעם נאַציאָנאַלן היינט און מאָרגן,
באַװוסטזיניק אָדער נישט באַװוסטזיניק זיינען מיליאָנען יידן פון דער
גאַנצער וועלט צונויפגעבונדן דורך שותפותדיקע דערינערונגען ,דורך טויזנט-
יעריקע ליידן און מאַרטירערטום ,וועגן וועלכע דער גרויסער פראַנצויזישער
היסטאָריקער רענאַן האָט געזאָגט; :שותפותדיקע צרות פאַרבינדן מענטשן
שטאַרקער ,איידער שותפותדיקע פרייד",
אָט די לאַנגע קייט פון טראַדיציעס ,קולטור-ווערטן ,געמיינזאַמער גורל
און געמיינזאַמע שטרעבונגען האָבן אין משך פון הונדערטער יאָרן געשאַפן
דאָס װאָס דובנאָוו באַצײיכנט אַלס ;די יידישע פאָלקס-נשמה"  ---דעם באָדן

פאַר דעם יידישן נאַציאָנאַלן געפיל און נאַציאָנאַלן געדאַנק,
אָבער איך וויל זיך אָפּשטעלן אויף דער גייסטיקער שאַפונג פון יידישן
פאָלק,
אין מיין בוך ;פון יוסף פלאַוויוס ביז עמנואל רינגעלבלום" ,וייז
איך אָן אויף דער באַדייטונג פון תנ"ך פאַר דער אַלמענטשלעכער

קולטור

און עטיק ,אויף די געדאַנקען פון די יידישע נביאים אַלס די ערשטע רופן
צום קאַמף פאַר סאָציאַלן איבערבוי פון דער געזעלשאַפט אויף יושרדיקע
יסודות.
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אָבער נישט בלויז מיט הייליקע ספרים

און פאָלקס-טריבונען

האָבן

ייִדן באַרײכערט אין אַלטערטום די קולטור ,נאָר אויך מיט גרויסע געלערנטע
און דענקער .צו די גרויסע פילאָזאָפן פון אַלטערטום געהערט דער באַרימ-
טער יידישער געלערנטער פילאָן פון אַלעקסאַנדריע .די װיסנשאַפט האַלט
אים פאַר דעם פאַקטישן פּרעקורסאָר (פאָרגייער) פון דער קריסטלעכער רע"

ליגיע .מיט זיין טעזע וועגן ;,לאָגאָס" ,דעם געדאַנק ,אַלס פאַרמיטלער צוישן
מענטשן און גאָט ,האָט ער געפלאַסטערט דעם וועג צו דער דריי-געטלעכער,
קריסטלעכער אייניקייט  ---גאָט ,יעזוס ,די הייליקע מאַריאַ.
דאָס יידישע פאָלק האָט געגעבן דער אל-מענטשלעכער קולטור אין אַל-
טערטום .דעם

וועלט-באַרימטן

היסטאָריקער

יוסף

פלאַוויוס,

וועלכן פיל

האַלטן פאַר דעם איידישן טאַציט"( .טאַציט איז געווען דער גרעסטער אַלט-
רוימישער היסטאָריקער).

פילאָנס װוערק ,וי צום כיישפּיל, ,משהס לעבן" ,זיינען פאַרפליכטנד
אויף פיל אוניווערסיטעטן פאַר סטודענטן ,װאָס שטודירן פילאָזאָפיע .פלאַ"
וויוס װוערק ,די יידישע מלחמה",, ,קעגן אַפּיאָן" ,און אַנדערע ,ווערן שטודירט
אויף פיל היסטאָרישע

פאקולטעטן

אין 27טן י"ה פאַר דער נייער צייט-רעכענונג (מיט קנאַפּע  0022יאָר
צוריק) זיינען געווען אין אַלטערטימלעכן

עגיפּטן פיל יידישע געשיכטע-

שרייבער .זיי האָבן געשריבן אויף גריכיש און דערפאַר אויך זיינען זיי מער
באַקאַנט אין דער גריכישער היסטאָראָגראַפּיע .צו זיי געהערן יאַזאָן פון קירע"
נעע ,דעמעטריוס ,עפּאָלעמוס ,אַרטאַפּאַן.
אַ היסטאָריקער פון אַ גרויסן פאַרנעם איז געווען אויך יוסטוס פון טב"
ריה  ---אַ בן-דור פון פלאַוויוסן .עס זיינען אויך באַקאַנט פאָליהיסטאָר און
אַנדערע .צום באַדױערן זיינען די ווערק פון די יידישע היסטאָריקער געשריבן
אין גריכיש ,פאַרפאַלן געװאָרן .פון געוויסע זיינען געבליבן נאָר אייניקע.
זא
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יידישע היסטאָריקער און פּאָליטיקער שטייען אויפן שטאַנדפּונקט ,אַז די
יידישע געשיכטע האָט זיך פאַרענדיקט אין יאָר { 521לויט דער נייער צייט"
רעכענונג) ,ווען נאָכן פאַלן פון בר-כוכבא-אויפּשטאַנד האָבן מיר אויף צוויי
טויזנט יאָר פאַרלוירן די מלוכה-אומאָפּהענגיקײט ווייל ?אַ פאָלק אָן אַ לאַנד

האָט נישט קיין געשיכטע".
אָבער פיל גרויסע היסטאָריקער ,וי דובנאָוו ,שיפּער ,באַלאַבאַן
רינגעלבלום ,מאהלער א .א ,.װוי אויך נישט-יידישע ,װאַרפן"אָפּ די שטעלונג,
דובנאָוו ,למשל ,האַלט ,אַז דער פאַרפאָלגטער ,געפּלאָגטער ,געמאָר-
דערטער מיטלאַלטערלעכער

;יודא ,וועלכן די גירושים האָבן געטריבן פון

לאַנד צו לאַנד ,איז אַ לייבלעכער ברודער ,אַ זון פון יידישן פאָלק אין אַלטער
טום .אויב די יידן אין אַלטערטום האָבן געגעבן דער מענטשהייט דעם
שטאַרקסטן ,מאָראַלישן קאָדעקס  ---די ביבל האָבן זיי אין מיטלאַלטער גע"
וויזן דער װעלט אַ ביישפּיל פון העראָאישן װידערשטאַנד קעגן די פאַרפאָל-
גונגען פון די פינצטערע כוחות.
אויך אין דעם מיטלאַלטער ,װאָס האָט זיך געצויגן אין אײיראָפּע 0021
יאָר ,אין וועלכן היסטאָריקער באַצײיכענען אַלס ;נאַכט פון גרויל און שרעק",
האָבן יידן געגעבן דער מענטשהייט ריזן פון גייסט און וויסן .אין דער זעל-
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בער צייט ,ווען אין אײיראָפּע האָט די קאַטױלישע אינקוויזיציע געברענט די
גרעסטע דענקער און זייערע װערק אויף די שייטער-הויפנס ,אַנטשטײט אין
דער ריזקער דאַן אַראַבישער אימפּעריע ,אין דעם פאַראַבישן קאליפאַט" ){1
אַ רייכע פיל-נאַציאָנאַלע קולטור .אירע טרעגער ,זיינען צוגלייך מיט די אַרצַ-

בער געווען די פּערסער ,טאַדזשיקן ,אוזבעקן ,בערבערן ,מאַאורן ,עגיפּטער,
יידן און אַנדערע .דאַרפנדיק דינען דער אַנטװיקלונג פון דער אינדוסטריע
און האַנדל ,האָט די אַראַבישע וויסנשאַפט און טעכניק ,אין דער תקופה פון
8טן -21 -טן יאָרהונדערט ,דערגרייכט אַ ניװואָ אַ פיל העכערן ,וי אין איי-
ראָפּע .די היסטאָריקער האָבן מיט רעכט באַצײיכנט די דעמאָלסדיקע אַראַבי-
שע קולטור אַלס /,,מוסולמענישן רענעסאַנס",
אין דער גרויסער אַראַבישער מלוכה באַקומען יידן אַ ברייטע אינער-
לעכע אױטאָנאָמיע ,זיי געניסן פון גלייכע רעכט און ווערן צוגעלאָזן צו די

העכסטע פּאָסטנס אין שטאַט ,אין דער וויסנשאַפט און עקאָנאָמיק,
אָפּװאַרפנדיק די פאַנאַטישע שטעלן אין קאָראַן (אַראַבישע ביבל) נע-

מען אָן די אַראַבישע אינטעלעקטועלע ספערן אַ ברידערלעכע באַציאונג צו
יידן ,אונטערשטרייכנדיק דאָס געמיינזאַמע אין דער געשיכטע און קולטור
פון יידישן און אַראַבישן פאָלק .די אַזױ:גערופענע ;שיאיטן" שרייבן דאַן:
,מיר זיינען פון איין אָפּשטאַם  ---פון סעמיטישן ,פון איין געאָגראַפישן צענ"
טער ,פון איין זיידן  --אברהם אבינו ,דאָס פאָלק ישמאל (די אַראַבער) און
דאָס פאָלק ישראל  --זיינען לייבלעכע ברידער".

איינער פון די אָנפירער פון די שיאיטן (פּאָליטיש ,קולטור-רעליגיעזע
אָרגאַניזאַציע) אלי ,איז געווען דער איידעם פון מאָהאַמעדן אַלײן.
די ברייטע יידישע אױטאָנאָמיע גיט די יידן אַ מעגלעכקייט צו נעמען
אַ באַדײטנדיקן אָנטײיל אין דער אַנטװיקלונג פון דער אַלגעמײנער װיסנשאַפט
און קולטור .דער ,מוסולמענישער רענעסאַנס" גיט אַרױס דאַן וועלט-באַרימ"
טע אַראַבישע געלערנטע און דענקער ,וי אוויסענא (איבן סינא) ,דער אַמ"
מיינסטן אַלגעמײנער װיסנשאַפּטסמאַןיענציקלאָפּעדיסט ,רופא ,פילאָזאָף ,נאַ-
טוריפאָרשער ,פּאָעט ,װאָס באַפרײיט די וויסנשאַפט פון מזרח פון איסלאַמישן
דרוק; וי אַװערעאָס (איבן ראָשד) דער באַרימטער אַראַבישער פילאָזאָף און

קאָמענטאַטאָר פון אַריסטאָטעל ,וועלכער סומירט די גאַנצע אַראַבישע פילאָ-
זאָפיע אין מאַטעריאַליסטישן גייסט ,װאַרפט זי איבער אין דער קאַטױלישער
אײיראָפּע און װוירקט אויפן געבורט פון אָפּאָזיציאָנעלן ,הערעטישן געדאַנק,
פּאַראַלעל מיט זיי האָבן מיר אַ פּלעיאַדע באַרימטע יידישע געלערנטע ,פון
5

וועלכע אייניקע זיינען אַריין אין פּאַנטעאָן פון דער וועלט-װויסגשאַפט .שוין
אין -01טן יאָרהונדערט לעבט אין עגיפּטן און באַבילאָן (בכל) דער גרויסער

יידישער געלערנטער פּראָפּעסאָר פון דער װיסנשאַפטס-אַקאַדעמיע אין צור
 -סאאדיה בן יוסף ,באַקאַנט אַלס סעדיה גאון ,וועלכער ווייזט-אויף ,אַז דיתורה דארף ווערן אונטערגעװאָרפן דעם מענטשלעכן שכל,
דער באַקטרישער

יידישער

געלערנטער,

כיווי אל באלי ,דערפירט

דעם ראַציאָנאַליזם ביז פריידענקעריי .ער פאַרטיידיקט די אַריסטאָטעלישע
טעזע וועגן דער אייביקייט פון דער וועלט.
אין דער אײיראָפּעאישער װיסנשאַפט האָט זיך איינגעשריבן שלמה אבן
גבירול ,אונטערן נאָמען אװויצעבראָן ( 11יאָרהונדערט) .גרעץ האָט אים גע-
קרוינט מיטן צונאָמען איידישער פּלאַטאָן" .זיין הויפּט-װערק ;,מקור חיים"
(דער קװאַל פון לעבן )האָט געפלאַסטערט דעם וועג פאַר דער פילאָזאָפישער
שיטה פון ברוך שפּינאָזא.
די גאָלדענע תקופה פון דער ײידיש-אַראַבישער קולטור אין שפּאַניע
(וועלכע איז פון -8טן יאָרהונדערט ביזן -11טן געווען אַ טייל פון קאָרדאָװער,
אַראַבישן קאליפאט) ,גיט אַרױס דעם באַרימטן אַריסטאָטעליאַנער אברהם
אבן דאוד ,וועלכער האָט פּרובירט פאַראייניקן דעם אַריסטאָטעליזם מיט דעם
מאָזאַָאיזם (משה רבנוס גלויבן) .אים באַטראַכט מען אַלס דעם לערע פו"
נעם רמב"ם,
און אויב מיר רעדן שוין פון רמב"ם ,באַקאַנט אין דער וועלט-וויסג"
שאַפט אַלס מאַימאָנידעס ,דאַרף מען געדענקען ,אַז ער איז נישט נאָר דער
גרויסער רעפאָרמאַטאָר פון יידישן גלויבן ,נאָר אויך דער באַרימטער ארצט
פון מיטלאַלטער ,וועמענס װערק האָבן געפלאַסטערט דעם ועג פאַר דער
מאָדערנער מעדיצין .רמב"ם,ס ,מורא נבוכים" (דער וועגווייזער פאַר בלאָנ-
דזשענדיקע) ,האָט נישט נאָר אַרײינגעפירט אין דער יידישער אמונה עלע"
מענטן פון שכל און װויסנשאַפט ,אין געשטאַלט פון אַריסטאָטעליזם ,נאָר אי-
בערגעזעצט אין לאַטײן ,געװאָרן אויך דער אָנשפּאַר פאַר דער קאטוילישער
רעליגיע .דער הױפּט-טעאָלאָג פון קריסטנטום אין מיטלאַלטער ,טאָמאַס פון
אַקװין ,די גרעסטע ביז היינט פּערזענלעכקייט אין דער קאַטױלישער וועלט,
האָט אין זיין פילאָזאָפישן סיסטעם געשטיצט זיך אויף רמב"מ'ס ;מורא.נבו"
כים" .אָבער נישט נאָר אין ?מוסולמענישן רענעסאַנס* האָבן זיך איינגעשריבן
יידישע געלערנטע ,נאָר אויך אין דער אײראָפּעאישער מיטלאַלטערלעכער
קולטור,

יידישע אינדוסטריעלער ,דענקער ,עקאָנאָמיסטן און דערפינדער האָבן
געבויט די מעכטיקע ,אין מיטלאַלטער און שפּעטער ,שפּאַנישע אימפּעריע,
און ס'איז געקומען דער אדאַנק" ...אין דער אויפבלי-תקופה ,ביי דער ממשלה
פון פערדינאַנד און איזאַבעל ,קומט פאָר דער טאָטאַלער גירוש ,אויפן באַ-
פעל פון דער קאַטױלישער אינקוויזיציע .און דאָס אין דער צייט ,ווען דער
באַרימטער יידישער געלערנטער דך-יצחק אברבנל איז פינאַנץימיניסטער
אויפן שפּאַנישן קעניגלעכן הויף,

צווישן די באַרימטע שפּאַנישע קאַטױלישע בישאָפן פיגורירן די נע-
מען ,פּאַולוס דע סאנטאַ מאַריא און היעראנים דע סאַנטע פע .דער ערשטער,
איז נישט קיין אַנדערער וי דער פריער באַרימטער תלמודיסט שלמה חלוי;

דער צווייטער  --דער באַרימטער תלמודיסט יהושע לאָרקי,

אין דער רענעסאַנס-עפּאַכע אין אײראַפּע

פון די אַנטלאָפּענע פון שפּאַנישן און פּאָרטוגעזישן גירוש ,סוף -51טן
יאָרהונדערט ,האָבן זיך רעקרוטירט די גרויסע יידישע היסטאָריקער פון
דער רענעסאַנס-עפּאָכע ,װי שלמה איבן ווערגא ,װי שמואל אוסקווע ,יוסף
הכהן .פון די שפּאַנישע אנוסים האָבן אויך געשטאַמט די עלטערן פון גרעסטן
אײיראָפּעאישן פילאָזאָף פון -71טן יאָרהונדערט  --ברוך שפּינאָזאַ.
די רענעסאַנס-עפּאָכע אין אײראָפּע ,פון -41טן ביז סוף 1
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ט
ן
יאָר"
הונדערט ,האָט געגעבן פיל יידישע געלערנטע און דענקער .דער דענקער
עמנואל הרומי (דאָס הייסט פון רוים) איז פילאָזאָף ,פּאָליגלאט ,פּאָעט און

שרייבער .דער דאָזיקער רענעסאַנס-ריז באַרײיכערט נישט נאָר די יידישע,
נאָר אויך די איטאַליענישע קולטור .זיין אָריגנעל בוך ?מחברות" (העפטן) ,אַ

זאַמלונג פון לידער און ריטמישער
שטאַרקן איינפלוס פון באָקאַטשיאָס
קאָמעדיע" .אָבער עס איז אָריגינעל
געזעצט אין איטאַליעניש ווערט עס
;רינאַשציטאַ?" (רענעסאַנס-עפּאָכע).

פּאָעזיע אין העברעאיש ,איז אונטערן
;דעקאַמעראָן" און דאַנטעס ,געטלעכע
אַטעאיסטיש און ניי אין פאָרם ,איבער-
אַ סענסאַציע ביי די הומאַניסטן פון דער

דער גרויסער יידיש-איטאַליענישער הומאַניסט קלונימוס בן קלונימוס

באַרײיכערט די יידישע און אײיראָפּעאישע קולטור מיט זיין טיף-פילאָזאָפיש
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ווערק ;אבן בוחן" ,װוו ער שפּאָט-אָפּ פון קלעריקאַליזם און דער גאַנצער פץ-

אָדאַלער עטיק .ער זעצט איבער אין העברעאיש  02ווערק פון די גרעסטע
אַראַבישע געלערנטש און באַקענט דער וועלט מיט זייער שאַפונג און גע-
דאַנקען.

די טראַגישע עפּאָפּײיע פון די פאַרפאָלגטע שפּאַנישע און פּאָרטוגעזיי
שע מאראנען ,איז פאַראײיביקט געװאָרן אין אומשטערבלעכן ווערק פון יידיש-
פּאָרטוגעזישן היסטאָריקער שמואל אוסקווע (מאַראַן)? :אַ טרייסט פאַר יש-

ראל און זיין טרויער" .איבערגעזעצט (טראָץ דער פאַרפאָלגונג פון דער
אינקוויזיציע) אין פיל שפּראַכן ,טרייסלט עס אויף גאַנץ אײיראָפּע,
דער באַרימטער פּאָרטוגעזישער הומאַניסט און שרייבער פון '61טן
יאָרהונדערט ,לואיס דע קאַמאָינס ,האָט געשריבן וועגן דאָזיקן בוך ; :איך
האָב געוויינט ,געביילט די פויסטן און באַװונדערט די שיינקייט פון דער
פּאָרטוגעזישער שפּראַך פון יידישן היסטאָריקער",
פיל רענעסאַנס:היסטאָריקער בינדן אָן אין זייערע וערק צו די ביכער
פון גרעסטן יידישן היסטאָריקער פון -61טן י"ה  ---יוסף הכהן פון אַװי-
ניאָן ,פאַר אַלעם צו זיין ;עמק הבוכא?" (טאָל פון געוויין) ,די טרויער-געשיכ-
טע פון יידישן פאָלק,

דער באַרימטער דייטשישער הומאניסט ,יאָהאַן רייכלין ,לערנט עברית
ביים יידישן ארצט און געלערנטן אין רוים עובדיה ספּאָרנאַ .דער באַרימטער
רוימישער קאַרדינאַל עדזידיא די וויטערבא לערנט העברעאיש ביי דעם באַ-
קאַנטן יידישן פילאָלאָג אין איטאַליע  --ר' אליהו בחור  --לעװיטאָ ,וועמען
דער פראַנצויזישער קעניג פראנסוא דער ערשטער ,פּראָפּאָנירט אַ קאַטעדרע
(,טשער") פון פילאָלאָגיע אויפן פּאַריזער אוניווערסיטעט .דער אָנבאָט ווערט
אָפּגעװאָרפן פון יידישן געלערנטן ,ווייל נאָך פריש איז געווען אין זיין זכרון
דער לעצטער גירוש פון פראַנצויזישע יידן,

שפּינאָזא  --שאפער פון מאַדערנער אײיראָפּעאישער פילאָזאָפיע
דער גרעסטער פילאָזאָף פון -71טן יאָרהונדערט ,ברוך שפּינאָזאַ ,איז
דער פאַקטישער שאַפער פון דער מאָדערנער אײיראָפּעאישער פילאָזאָפיע .זיין
פילאָזאָפיש-ראַציאָנאַליסטישע און מאַטעריאליסטישע
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סיסטעם איז געװאָרן

דער פונדאַמענט פון אַלע שפּעטערע שיטות .זיין ;עטיק" איז געװאָרן די באַ-
זע פאַר אַלע שפּעטערע שולן וועגן מענטשלעכער מאָראַל,

קאַרל מאַרקס האָט געזען אין שפּינאָזאַן דעם אווונדערבאַריטיפן געדאג-
קען"ריז ,װאָס האָט איבערגעאַקערט די גאַנצע אײראָפּעאישע פילאָזאָפיע,
געבנדיק איר אַ מעכטיקן ,מאַטעריאַליסטישן אָנשפּאַר".
א אנ
*

דער יידישער געלערנטער און דענקער געפינט זיך צווישן די גרויסץ
גייסטער פון באַרימטן איאָרהונדערט פון ליכט און אויפקלערונג"  --אין
"'8טן יאָרהונדערט .גענוג אָנצװוייזן אויף אַזעלכע נעמען ,װאָס האָבן זיך
איינגעשריבן אין דער יידישער און אַלגעמײנער װויסנשאַפט ,װי משה מענ-
דעלסאָן און שלמה מיימון .זיי זיינען אַרין אין פּאַנטעאָן פון די גרעסטע
דענקער

פון דער אײראָפּעאישער

קולטור,

משה מענדעלסאָן ,װאָס האָט מיטגעאַרבעט מיט זיין גרויסן דייטשישן
פריינט ,דעם באַרימטן ,פּראָגרעסיון פּאָעט און ליטעראַטור-קריטיקער לע-
סינג ,דעם קאָפּ פון דייטשישן יאָרהונדערט פון ;,אויפקלערונג" ,איז געװאָרן
איינער פון די באַרימסטע דאן פילאָזאָפן ,זיינע ווערק אדי פילאָזאָפישע דיס-
פּוטן, ,פּעדאָן", ,די אומשטערבלעכקייט פון דער נשמה?; זיין ,ירושלים? ---
האָבן אים געשאַפן טויזנטער פאַרערער צװישן די גרעסטע געלערנטע און
שרייבער .ס'האָבן באַגריסט אים פּערזענלעך דער באַרימטער עמנואל קאַנט,
איינער פון די גרויסע פירער פון דער פּראַנצויזישער רעװאָלוציע אין איר
ערשטן פּעריאָד ,מיראבאָ ,האָט געשריבן וועגן מענדעלסאָנען, :זיינע ווערק
דאַרפן זיך געפינען אונטערן דאַך פון יעדן דענקענדיקן ,אָרנטלעכן מענטש".
וועגן שלמה מיימון האָט קאַנט געזאָגט ,אַז דאָס איז אַ ריז מיט אַן אָנאַ-
ליטישן געדאַנק ,וועלכער האָט אַמטיפסטן אויפגענומען און אַריינגעדרונגען
אין זיין פילאָזאָפישער שיטה אין דעם באַרימטן ;טראַנסצעדענטאַלן (אויסער

די גרענעצן פון מענטשלעכן באַװוסטזיין און דערקענטעניש) קריטיציזם".
שלמה מיימונס בוך ;אַ פּרווו פון טראַנסצעדענטאַלער פילאָזאָפיע? האָט

אים געשאַפן אַ רום אַלס דעם בעסטן קענער פון קאַנטן און גלייכצייטיק אָרי-
גינעלן דענקער.

זיין װוערק

;לעבנס-געשיכטע"

(אױטאָביאָגראַפיע)

האָט

איבערגעלאָזט אַ טיפן סימן אין דער ליטעראַטור .געטע און שילער האָבן
הייס באַגריסט דעם מחבר .אַ בן-דור פון זיי איז געווען דער בארימטער
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דייטש-יידישער דענקער ,רעפאָרמאַטאָר אָבער פאַר אַלעם טיפער קריטיקער
פון מאָזאַאיזם (יידישע רעליגיע) בענדאָוויד (אליעזר בן-דוד) .וועגן אים
האָט היינריך היינע געזאָגט. :דער חכם פון קלאַסישן שניט".
מ'קאָן אויך אָנווייזן אויף פיל אַנדערע.
אל אל
*

דאָס -91טע יאָרהונדערט שרייבט זיך איין מיט נעמען פון דענקער און
קינסטלער פון יידישן אָפּשטאַם ,וי היינריק היינע ,לודוויק בערנע (באַרימ-

טע דיכטער); דער ערשטער איז דער גרעסטער לירישער ,אײראָפּעאישער
פּאָעט פון זיין צייט .צו די גרויסע פילאָזאָפּן פון דער תקופה (פון יידישן אָפּ-
שטאַם) געהערן  :קאַרל מאַרקס ,משה העס ,מאַקס װועבער ,זשאָרזש סימעל,
מאַקס טעלער,
צו די וועלט-באַרימטע קאָמפּאָזיטאָרן פון יידישן אָפּשאַם אין -91טן
יאָרהונדערט

געהערן  --פעליקס מענדעלסאָן-בערטאָלדי (אן אייניקל פון

משה מענדעלסאָן); דער פראַנצויזישער קאָמפּאָזיטאָר און שעפער פון דער
קלאַסישער פּאַריזער אָפּערעטקע ,זשאַק אָפּענבאַך  דער פראַנצויזישער קאָמ-
פּאָזיטאָר .,שעפער פון דער אָפּערע :די אידין" ,זשאַק האלעווי .פיל ביאָגראַפן
ווייזן אָן אויף דעם יידישן אָפּשטאַם פון די װעלט-באַרימטע פאָטער און זון
 -יאָהאַן שטראַאוס,אַלע רעקאָרדן שלאָגט אָבער דער אָנטײיל פון יידישן געדאַנק אין דער
וועלט-קולטור

פון -02טן יאָרהונדערט.

אוממעגלעך

זיך אָפּצושטעלן אויף

אַלע געלערנטע ,קינסטלער ,דענקער פון יידישן אָפּשטאַם ,װאָס האָבן אין

0טן יאָרהונדערט געגעבן זייער גרויסן בײיטראָג צו דער װיסנשאָפט ,לאָ-
מיר דעריבער דערמאָנען די באַרימטסטע ,פאַר אַלעם די נאָבעל-פּרײז טרע-
גער.
דער דייטשישער געלערנטער ,פון יידישן אָפּשטאַם ,פּאָל ערליך ,איז דער
דערפינדער פון סאָלווארסאן ( --- 0191פּרעפּאַראַט קעגן סיפיליס) .ער באַ-
קומט צוויי מאָל דעם נאָבעל-פּריז און טיטל ;עקסעלענץ" .קאַרל לאַנצקיג-
דער ,יידיש-דייטשישער געלערנטער באַקומט דעם נאָבעל-פּריז פאַר וויכ"
טיקע אַנטדעקונגען אויפן געביט פון באַקטעריאָלאָגיע .פריץ האבער ,יידיש-
דייטשישער כעמיקער ,באקומט דעם נאָבעל-פּריז פאַר דער טעכנישער מע-
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טאָד פון אַמאָניאק סינטעז ( .)8191צו די דערפינדער פון דער אַטאָם-ענער-

גיע ,געהערן די װעלט-באַרימטע פיזיקער פון יידישן אָפּשטאַם  --נילסען
באָר ,אָפּענהײמער ,פערמי.
סיר ערנסט כיין ,בריטישער מעדיצין-פּראָפּעסאָר ,האָט באַקומען ,צו"

זאַמען מיט פלעמינגען ,אין  ,5491דעם נאָבעל-פּריז פאַר דער אַנטדעקונג פון
פּעניצילין .זיינע עלטערן זיינען אַלס יידן פאַרטריבן געװאָרן פון צאַרישן

רוסלאַנד .סיר האַנס קרעבס ,דער יידיש-ענגלישער געלערנטער און דער
ייד פריץ ליפּמאַן ,באַקומען אין  ,8591דעם נאָבעל-פּריז פאַר דער אַנטדעקונג
פון די קאָענזימען (אָרגאַנישע טיילן) ,וועלכע פּראָדוצירן זיך אין די קע"
מערלעך פון חיות און מענטשן,

דער דערפינדער פון סטרעפּטאָמעצין  --דעם ערשטן װוירקזאַמען אָנ-
טי-ביאָטיק קעגן טובערקולאָז  --איז דער אַמעריקאַנער-ײידישער געלערג-
טער זלמן-אברהם װאַקסמאַן ,נאָבעל-פּריז טרעגער ( .)2591דער יידיש-אַמע-
ריקאַנער געלערנטער קאָנראד בלאָק באַקומט דעם נאָבעל-פּריז אין ,4691
פאַר דער אַנטדעקונג פון מעכאַניזם פון כאָלעסטעראָל און פעטסזויערן.
אינטערסאַנט ,אַז  52פּראָצענט פון אַלע נאָבעל-פּריז טרעגער פון מע"
דיצין ,פון  3391ביז  ,9691זיינען פון יידישן אָפּשטאַם ,אויף  752נאָבעל-פּרײז
טרעגער פון דער ערשטער העלפט פון -02טן יאָרהונדערט ,זיינען  43יידן,
אכ
אי

אויב מען װעט צו אָטידער פּלעיאַדע צוגעבן דעם צווייפאַכיקן נאָבעל-
פּריז טרעגער און גרעסטן געלערנטן פון אַלע צייטן ,אַלבערט איינשטיין :דעם

וועלט-באַרימטן געלערנטן (אויפן געביט פון פּסיכאָאַנאַליז) זיגמונד פרויד ;
די שרייבער פון יידישן אָפּשטאַם און וועלטירום ,װי סטעפאַן צווייג ,עמיל
לודוויג ,ליאָן פויכטװאַנגער ,פראַנץ קאַפקאַ ,מאַקס בראָד ,פראַנץ ווערפעל,
ערנסט טאָלער ; די װעלט-באַרימטע מוזיקער :פיטעלבערג ,רובינשטיין ,די
אויסטרייכס ,יהודה מענוכין ,אייזיק שטערן ,פריץ קרייזלער ; די וועלט-באַ-

רימטע קונסט-מאָלער  :מאָדיליאַני ,שאַגאַל ,און פיל אַנדערע  --קענען מיר
שטאָלץ זיין מיט דעם גייסטיקן בײיטראָג פון יידישן פאָלק צו דער אַלמענטש-
לעכער קולטור,

|

אָבער זיין שטאָלץ הייסט נישט זיין פאַרריסן } הייסט נישט בשום אופן,
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קוקן מיט ביטול און שפּאָט אויף אַנדערע פעלקער ,זיין שטאָלץ באַדייט נישט
אַרײינפאַלן אין אַ שאָװויניסטישן קאָמפּלעקס ,װאָס קאָן פירן צו ראָסיזם און
פאַברעכן,

זיַן שטאָלץ מיט דעם אייגענעם פאָלק ,ליבן דאָס אייגענע פאָלק  --מיט
אַלע זיינע פעלערן און מעלות ,באַדײט שעצן און אַכטן אַלע פעלקער.

דאָס הייסט פאַרשטיין דעם אייגענעם ווערט און דעם צווייטנס ווערט .ויי האָט
געזאָגט דער גרויסער קובאַנער רעװאָלוציאָנער פון -91טן יאָרהונדערט ,כא"
זע מארטי , :קיין מענטש האָט נישט קיין ספּעציעלע רעכט ,דערפאַר ווייל
ער געהערט צו דעם אָדער אַנדער פאָלק .רוף אים אָן מענטש און אין דעם
דריקסטו אויס אַלע זיינע רעכטןי.
אויב איך האָב גערעדט וועגן יידישן בײיטראָג צו דער אַלימענטשלע-
כער קולטור ,איז נישט צוליב דעם ,ווייל מיר שטייען העכער פון אַנדערע.
סיז נישטאָ קיין גוטע און
דאָס װאָלט געווען פאַלש און שעדלעך ,ווייל א
שלעכטע פעלקער ,קיין ;,אויבערשטע" און ;אונטערשטע", ,מינדערװוערטיקץ?,
און ,פולווערטיקע",

ס'זיינען דאָ גוטע און שלעכטע

מענטשן

אין יעדן

פאָלק.

איך האָב גערעדט וועגן יידישן בײיטראָג צו דער אַלמענטשלעכער קולטור,
כדי צו ווייזן ,אַז פּונקט וי אַלע פעלקער האָבן מיר אַרײנגעטראָגן אונדזער
חלק אין איר באַשטאַנד .און דעריבער האָבן מיר פולע רעכט צו זיין גלייכע
צווישן גלייכע און געניסן פון אַלע רעכטן אומעטום ,ווו מיר ווינען און
שאַפן,
א אל
**
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ביי דער געלעגנהייט װוילט זיך אַלס אָפּשטאַמיקער פון פּוילן ווידמען
אַ פַּאָר ווערטער דעם דאָזיקן לאַנד ספּעציעל .דאָרט זיינען דאָך פאַרבליבן
אומבאַקאַנטע קברים פון דריי מיליאָן נאָענטע און טייערע ,וועלכע די נאַצי-
שע בעסטיע האָט גרויזאַם אויסגעקוילעט .מיט אַ ווייטיק אין האַרצן האָבן
דאָך נישט לאַנג פאַרלאָזן דאָס לאַנד טויזנטער יידן ,װאָס האָבן אַ גאַנץ לעבן
אַװעקגעגעבן פאַר זיין גליקלעכער צוקונפט און וווילזיין ,לאָמירזשע דערי-
בער דערמאָנען דעם יידישן אָנטייל אין דער פּוױלישער קולטור ,דעם אָנטײיל
פון ,די קרעציקע" ,װי ס'האָט זיך אין אַ ;וויסנשאַפטלעכער" אַרבעט (,די
רעװאָלוציע אונטער

די פּיראַמידן") אויסגעדרוקט

אַ פּױלישער ,סאָציאַ-

ליסט";; װאָס זאָג איך  --- 1:אַ קאָמוניסט?..
אויף אַלע געביטן פון דער פּולישער װיסנשאַפט און קונסט האָבן יידן
געגעבן אַ באַדײטנדיקן בײיטראָג .סטודענטן פון געשיכטע אויף די פּוילישץ
הויך"שולן לערנען ביז היינט פון די װערק פון גרויסן פארמלחמהדיקן היס-
טאָריקער פון יידישן אָפּשטאַם  --מאַרצעלי האַנדעלסמאַן ,דערמאָרדעט דורך
די נאַציס אין אַ קאָנצענטראַציע-לאַגער ,אַלס ייד .ער האָט דערצויגן גענע-
ראַציעס פון פּױלישע היסטאָריקער ,לאַנגע יאָרן געווען דעקאן און אויך רעק-
טאָר פון װאַרשעװער אוניווערסיטעט ,געווען איינער פון די פירנדיקע פּער-
זענלעכקייטן פון דער פּולישער װיסנשאַפֿט.
דער צווייטער גרעסטער פּוױלישער היסטאָריקער אין פאַרמלחמהדיקן
פּױלן איז געווען דער געלערנטער פון יידישן אָפּשטאַם  ---שמעון אשקענאַזי,
דער בחבר פון באַרימטן װוערק ,נאַפּאָלעאָן און פּױלן, ,לוקאַשינסקי", ,דער
פּוױליש-פּרייסישער אָפּמאַך* און אַנדערע .אין די יאָרן  2270291איז ער געווען
פֿאָרשטייער פון פּױלן אין דער פעלקעריליגע.
אַלעקסאַנדער קראוסהאר ,װאָס האָט נאָך אין דער יוגנט איבערזעצט
היינען ,איז געווען דער באַרימטער ,סוף -91טן ביז די דרייסיקער יאָרן פון
0טן יאָרהונדערט ,היסטאָריקער און פּאָעט .זיינע װוערק ,װוי ,גראַף רעפּין
אין פּױלן"; ,דאָס פּױלישע סוחרטום"; ,בלעטלעך געשיכטלעכע און ליטעראַ-

רישע" ; זיינע לידער-ווערק זיינען אַ וויכטיקער בײיטראָג פאַר דער פּוילישער
היסטאָגראַפיע און פּאָעזיע.
און װי אָרעם װאָלט געווען די פּױלישע פּאָעזיע אָן דעם גרעסטן פּױי"
לישן פּאָעט פון -02טן יאָרהונדערט ,דעם ייד ,יוליאַן טוווים ! און װוי װאָלט
אויסגעזען די פּולישע ליטעראַטור אָן אַזעלכע שרייבער פון יידישן אָפּשטאַם;
וי לעשמיאן ,סלאָנימסקי ,וויטלין ,װאַזשיק ,יאסטרון ,סטריקאָווסקי ,אַדאָלף
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רודניצקי ,בראַנדשטעטער -- ,נישט אויסרעכענענדיק אַנדערע! אין דער
פוילישער ליטעראַטור-קריטיק זיינען אַריין אויף אײביק .אַזעלכע נעמען וי
יוליאן קלאַטשקאָ ,וועלכער האָט נאָך אין דער יוגנט געשריבן לידער אין הע-

ברעאיש; וי ווילהעלם פעלדמאַן ,אָסטאַפּ אָרטװין ,יוליוש קליינער  --אַלע
פון יידישן אָפּשטאַם !
אין דער פּוילישער מאָלעריי  --אַזעלכע-נעמען פו |ן קינסטלער-אומ-
שטערבלעכע ,פון יידישן אָפּשטאַם ,וי מאוריצי גאָטליב ,הענריק קונא ,עלע-
גיוש זאק ,מעלא מוטערמילך ,ראָמאַן קראַמשטיק ,סאָכאַטשעװסקי ,אָנטאָ-
קאָלסקי און אַנדערע.
גרויס איז די צאָל אומשטערבלעכע פוילישע מוזיקער פון יידישן אָפּ-
שאַם .גענוג צו דערמאָנען אַזעלכע נעמען וי וויעניאווסקי ,לעװאַנדאָוסקי,
פיטעלבערג ,הובערמאַן ,רובינשטיין,
באַרימט זיינען די פארמלחמהדיקע גרויסע פּױלישע רעזשיסערן אוּן
אַקטיאָרן ,וי  --אַרנאָלד שיפמאַן ,סטאַניסלאַווסקי ,זניטש (פייִערטאָג) א .א..
און באַרימטע פּוילישע מאַטעמאַטיקער פון יידישן אָפּשטאַם ,װי --
לעאָן ליכטענששיין ,קאַזשימיעז פאיאנס ,עדמונד לאנדאו ,הוגאָ שטיינהאוז,
 -און פּױלישע פיזיקער פון יידישן אָפּשטאַם ,וי  --אַלבערט מיכעל-סאָן ,,אַרטור בערסאָן ,װלאַדיסלאַוו נאַטאַנסאָן ;און כעמיקער ,וי זיגמונד
פרענקעל און פאיאנס ; און באָטאַניקער -- ,וי  ---פּראָפּעסאָר האַלבאַן ,סע"

נאַטאָר ,נוסבאום ,שטראַסבורגער .און ווער האָט נישט געהערט פון גרויסן
פּױלישן געלערנטן אויפן געביט פון אַנאַטאָמיע און פּאַטאַלאָגיע ,פּראָפעסאָר
|
הירשפעלד ו?
 -און באַרימטע פּוילישע אַדװאָקאַטן פון יידישן אָפּשטאַם ,וי  ---בערענסאָן (פאַרטײידיקער פון פּאָליטישע אַרעסטירטע נאָך אין צאַרישן רוס-
לאַנד); לעווענבוים און לאנדאו (פון שטייגער-פּראָצעס); װינאַװער ,דוראַטש,
לעמקין ,לאַקס.
איך גלויב ,אַז עס איז שוין גענוג פעסטצושטעלן ,אַז יעפּעָס" האָבןדי
יידן אַרײנגעטראָגן אין דער פּולישער װיסנשאַפט און קולטור ,װאָס קיין

שום ,אמתע פּאַליאַקן" װועלן מיט קיין קאַסקעטן און אקרעציקע? כלי-זין
קיינמאָל נישט קאָנען אַרױסרײסן אין נאָמען פון קאַרישער ריינקייט".
און אפשר האָבן מיר געדאַרפט געבן אַ בלוט-אָפּפלוס פון  6מיליאָן ---
;דאָס בלוט פון די אָדערן" ( ---לויט טוווימס באַצייכענונג אין זיין באַרימטן
אַרטיקל ,/מיר פּוױלישע יידן") ,אַז דער גרעסטער און הומאַנישסטער קאַטױ-
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לישער פּױפּסט ,זשאַן דער -32סטער ,זאָל שאַפן אַ ספּעציעלע תפילה ,װאָס
הויבט זיך אָן מיט די ווערטער , :גאָט זיי אונדז מוחל דעם שקר ,די שנאה
און קללות ,וועלכע מיר האָבן געװאָרפן אויף יידן"?
א אל
*

דאָס אַלץ באַװײזט ,אַז אין אַלע תקופות האָבן מיר געגעבן אונדזער
גיײיסטיקן און פּאַטריאָטישן ביישטייער צו דער קולטור און געשיכטע פון די
פעלקער ,צווישן וועלכע מיר האָבן געלעבט און געשאַפן,

און נישט צוליב דאַנק דאַרף דאָס דערמאָנט װערן ,נאָר צוליב פּשוט-
קייט.

מיר האָבן פּשוט פאַרשטאַנען ,אַז מיר דאַרפן זיין בירגער מיט אַלע
גלייך ,טראָגן פליכטן וי אַלע ,ביישטייערן וי אַלע און דערפאַר האָבן גלייבט -
רעכט מיט אַלע.
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ם
ור
טטע
אל
,װאָס האָסט פיינט מען זאָל דיר נישט טון ,זאָלסטו
יעגעם נישט טון  --אָט רדאָס איז די גאַנצט יידישע
תורה ,אלטס איבעריסט זיינען נאַָר פירושים".

(הלל

חזקן)

;די =שטרעננקייט פון שמאי האָט שיר נישט פאַר-
טריכבן אונז פון דער װעלט ,אַבער די גוטמוטיקייט פון
חלל האָט אונדז צוריקנעכראכט צום לעבן'
(פון תלמור)
;און דאָס פאָלק האָט געזאָגט צו משה'ן :רעד דו
מיט אונז ,און מיר וועלן הערן ,און זאָל נישט רעדן
צו אונז גאָט ,ווייל מיר ווילן נישט אומקומעף.
(פרשי לד"לך ,קאַפּיטל ).91 .5 ,02

!ח 61 210/28וזעזוזסוח 29620/
/
(קיסר ,די װאָס גייען צום טױט באַנריסן דיך !)

סצה

אַזױ האַבן די שקלאַפן-גלאַדיאַטאָרן אין אַלטערטום
באַגריסט דעם רוימישן קיפר ,איידער זיי האַבן אַנגע-
הויבן דעם קאַמף צווישן זיך ,װאָס האָט זיך פאַרענדיקט
מיטן טױט פון באַזינטן.
אַזױ ,באַנריסן" זייט דורות דרי שקלאַפן אַלע הערשער,
װאָס שיקן זיי אויף אומקום.

01טכן װזטח6ו 2/סח  2וחהוזטח !וחוא(אַלץ ,װאָס האָט צו טון מיטן מענטש איז מיר נישט
פרעמד)

(פון דער קאָמעדיע פון אַלט-רױמישן שרייבטר טערענ-
ציוס),
,איך

וויים ,,אַז איך

און א קאַמענטאַר

וויים

נאַרנישט" 

פאָקראַט)

צו דעם:

אוער סווייסט ,אַז ער וייסט נאָרנישט וייסט שױין
זייטר

א

סך"
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חשה  -די לעגענדארע געעוטאלש
אין דעד יידישער אור-געשויכטע
די שטאַרקסטע געשטאַלט ,װאָס איז פאַראײיביקט אין דער תורה ,און
דורך איר אין דער קריסטלעכער ביבל און אין קאָראַן ,איז משה .קיין שום
נביא ,נאַציאָנאַלער אָדער עטישער פאָלקס-פירער ,איז נישט אַזױ העראָאיש

געשניצט און באַשריבן ,װוי ער.
אָט שטייט ער פאַר גאָט ,װאָס האָט זיך אים באַװויזן וי אַ ברענענדיקער
דאָרן און הערט זיינע ווערטער וועגן :די ליידן פון מיין פאָלק" .און אָט איז
ער אין שפּיץ פון פאָלק און פירט עס אַרױס פון מצרים ,דעם לאַנד פון
פאַרשקלאַפונג .און שוין גייט ער אַראָפּ פון באַרג סיני מיט די צוויי לוחות
אין דער האַנט און ברענגט צום פאָלק די געבאָטן פון מאָנאָטעאיסטישן גאָט
און פון דער נייער מאָראַל :

;איך בין דיין גאָט ,װאָס האָב דיך אַרויסגעפירט פון פאַרשקלאַפונג.
וועסט נישט האָבן קיין אַנדערע געטער אויסער מיר ..באַנוץ נישט מיין
נאָמען אומזיסט ...הרגע נישט ...גנבע נישט ...זאָג נישט קיין שקר קעגן דיין
נאָענטן"...
די דאָזיקע ווערטער פון תנ"ך ,אַלס באַשטאַנד-טײל פון דער קריסט"
לעכער ביבל ,זיינען אויך הײיליק פאַר מיליאָנען קריסטן .זיין פּערזאָן ווערט
אויך באַװונדערט אין דעם הײליקסטן ספר פון די אַראַבישע פעלקער ,אין
קאָראַן.
אַזױ אַרום איז משה געװאָרן דער אומשטערבלעכער נביא פאַר די
גלויביקע פון די דריי גרעסטע און אַממײנסטן באַװוסטע רעליגיעס אין דער
וועלט .אויך שרייבער ,פּאָעטן ,קאָמפּאָזיטאָרן ,קונסט-מאָלער און סקולפּטאָרן,
מיטגעריסן פון זיין שטאַרקער געשטאַלט ,האָבן אים פאַראײיביקט אין לידער

און ווערק ,אין בילדער און סטאַטוען.
אַרױסגײענדיק פון װיסנשאַפּטלעכן שטאַנדפּונקט ,װאָס איז שוין אַנער-
קענט פון אַלע היסטאָריקער ,רעליגיע -און געשיכטע-פאָרשער ,איז די יידי-
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שע ביבל נישט קיין שאַפונג פון איין מענטש (משהן) נאָר פון פיל מחברים,
און דאָס במשך פון הונדערטער יאָרן (ביי  006יאָר) .לויט געוויסע תנ"ך-
פאָרשער ,איז די תורה אין איר פאַרענדיקטער געשטאַלט נאָך נישט באַקאַנט
געווען אַפילו די שפּעטערדיקע נביאים ,וי עמוס ,ישעיה ,ירמיה ,יחזקאל און
אַנד .לוט אייניקע איז זי פאַרשריבן געװאָרן ענדגילטיק אין דער צייט פון
צווייטן בית-המקדש.
שפּינאָזאַ ווייזט אָן אין זיין ,טעאָלאָגיש-פּאָליטישן-טראַקטאַט" ,אַז איר
ענדגילטיקער הױיפּט-רעדאַקטאָר איז געווען עזרא ,אין -5יטן יאָרהונדערט
פאַר דער נייער צייט-רעכענונג .דערפאַר רופט מען אים אויך ,עזרא הסופר",
לויט דעם ,װאָלט אויסגעקומען,

אַז פון די געשעענישן

אין דער תקופה

פון משהן ,וועלכע פאַלן אויס (לויט דער ביבלישער לעגענדע) אין -31טן
יאָרהונדערט פאַר דער נייער צייט-רעכענונג (דאָס הייסט מיט  0023יאָר
צוריק) ביז צו פאַרשרייבן זיי ,ליגט אַ פּעריאָד פון  008יאָר,
דעריבער איז זיכער  --און דאָ זיינען איינשטימיק אַלע פאָרשער  ---אַז
די באַשרײבונג וועגן די עברים  )1פון בראשית ,זייער װאַנדער-וועג איבערן
מדבר סיני ,זייער צונויפגיסן זיך אין אַ נאַציאָנאַלן קאָלעקטיוו פאַראײיניקט
דורך דעם גלויבן אין איין גאָט ,שטיצט זיך נישט אויף פאַקטן און באַװײזן,
נאָר אויפן פאָלקס-זכרון ,װאָס ווייטער באַװאַקסן מיט לעגענדעס און ווונדער.
דערפאַר איז נאָך מער צו באַװונדערן די דורות מחברים פון תנ"ך,
וועלכע האָבן אויסגעפורעמט מיט אַזױ פיל ליטעראַרישן טאַלאַנט און קונסט
נישט נאָר ווייטע געשעענישן ,ווירקלעכע און אימאַזשינירטע ,נאָר אויך
געשטאַלטן און פאַר אָלעם די הוױיפּט-געשטאַלט ,די באַזע פון דער יידישער
אמונה ; ---משה רבינו".
איז לאָמיר פּרובירן ענטפערן אויף דער וויכטיקסטער פראַגע :צי איז
דאָס טאַקע אַ היסטאָרישע געשטאַלט אָדער אַ לעגענדאַרע פיגור געשאַפן
דורך דער פאָלקס-פאַנטאַזיע ?
לאָמיר איבערגעבן דאָס װאָרט אונדזערע גרעסטע יידישע היסטאָריקער.
היינריך גרעץ שרייבט אין זיין ;געשיכטע דער יודען" :מיט אַ יאָר 0004
צוריק  --דערציילט אונדזער מסורה (טראַדיציע)  --אין דער צייט פון אַ
גרויסן הונגער ,זיינען אונדזערע אור-עלטערן ,אַ משפּחה סעמיטן פון אַָ 07
מאַן ,מיט אונדזער אור-עלטער-זיידן יעקב אין שפּיץ ,אָנגעקומען פון לאַנד
כנען קיין מצרים און באַזעצט זיך אין דער געגנט גושן ..זי האָט מיטגע-
בראַכט אירע אייגענע טראַדיציעס און אַ גאַנץ באַזונדערן קולט" .די קליינע
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עדה איז זיך שנעל צעװאַקסן ,פון יעקבס צוועלף זין האָבן זיך אויסגעבילדעט

 2שבטים ,צונויפגעבונדענע דורך דער רעליגיע און שפּראַך .די דעמאָלטיקע
הערשער פון לאַנד מצרים (עגיפּטן) זיינען געווען די היקסן (היקסאָסן) ,אַ
שבט פון פּאַסטוכער (לויט געוויסע היסטאָריקער  ---סעמיטן) ,וועלכע האָבן
זיך פריינטלעך באַצויגן צו די העברייער .אָבער ,ווען די אוראַלטע פּרעה-
דינאַסטיע פון אויבערשטן עגיפּטן האָט באַזיגט די היקסן ,האָבן זיך אָנגעי
הויבן די פאַרפאָלגונגען קעגן די עברים  --די אפריינט פון אונדזערע
שונאים".
;דאָס בענקענדע ליידענדע פאָלק ישראל זוכט איצט אַ גואל" .און זי
געפונען אים אין משה,

פירהונדערט יאָר נאָכן אָנקומען קיין מצרים ,װאַנדערן פון דאָרט די
בני-ישראל אַרױיס מיט דעם צוועק צוריקצוקומען אין לאַנד כנען; .אין שפּיץ

פון דער ואַנדערונג שטייט דער געטלעכער נביא ,װאָס צו אים איז קיין
גלייכן נישטאָ ,דער וועלט-העלד און פאָלקס-העלד,

דער גואל פון ישראל

און לערער פון דער מענטשהייט  ---משה בן עמרם .די פאָלקס-מסורה דער"
ציילט אַז ער איז דורך אַ נס קינדווייז אָנגעקומען אין פּאַלאַץ פון איינעם
פון די פּרעה'ס (פאַראַאָנען) ,דאָרט זיך אויסגעלערנט אַלע װיסנשאַפטן און
באַקומען אַ קעניגלעכע דערציאונג ..ווען ער דערװויסט זיך ועגן זיין
העברעאישן אָפּשטאַם און באַקענט זיך מיט דער שקלאַפן-לאַגע פון זיינע
ברידער ,אַנטלויפט ער צו זיי קיין גושן ,העלפט זיי צעברעכן דעם יאָך פון
קנעכטשאַפט און באַפרײיען זיך אַלס זעלבסטשטענדיק פאָלק 204 .יאָר פירט
ער זיינע ברידער דורך דעם מדבר סיני ,ווו ער גרייט זיי צו צו אַ זעלבסט-
שטענדיק נאַציאָנאַל לעבן?,

טראָץ דעם ,װאָס גרעץ שטרייכט אונטער פיל מאָל ,אַז ער שטיצט זיך
אויף דער

מסורה (טראַדיציע)

פּערזאָן פון משה,

זיינען פאַר אים סיי די געשעענישן

פעסטגעשטעלטע

סיי די

פאַקטן.

אַן ענלעכע שטעלונג ,אָבער פיל אַנאַליטישער און מער װיסנשאַפטלעך
באַגרינדעט פאַרנעמט שמעון דובנאָוו .ער פאַרופט זיך אויף די עגיפּטישע
דענקמעלער פון -41טן יאָרהונדערט פאַר דער נייער צייט-רעכענונג ,אויף
וועלכע עס האָבן זיך אויפגעהיט אויפשריפטן וועגן קאַזיאַטן" ,װאָס גע-
פּלאָגטע פון הונגער אין זייער לאַנד ,זיינען אָנגעקומען קיין עגיפּטן .אָבער
דובנאָוו איז זייער פאָרזינטיק.
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ער שטרייכט אונטער ,אַז ;וועגן דער איבערװאַנדערונג פון שבט ישראל
קיין עגיפּטן ווערט אין די דענקמעלער דירעקט נישט דערמאָנט ,אָבער פון
די ביבלישע לעגענדעס איז צו זען ,אַז אויך די ,בני-ישראל האָט דער הוג-

גער געטריבן פון די כנענישע דרום-סטעפּעס קיין עגיפּטן",
אויב מיר זעען אַ קליינע װאַקלעניש ביי דובנאָוון אין פעסטשטעלן
דעם אָנקום פון די יידן קיין מצרים ,איז פאַר אים אָבער די געשטאַלט פון
משה אַן אַבסאָלוט רעאַלע און זיכערע .ער שרייבט :
,משה איז דער העלד פון אַ הייליקער לעגענדע ,אָבער זיין פּערזענלעכ-

קייט גופא איז נישט לעגענדאַר .זי איז נישט קיין פּראָדוקט פון פּאָעטישער
פאַנטאַזיע ,װוי אַ סך מיינען".
דובנאָוו באַגרינדעט עס מיט דעם ,װאָס די לעגענדע ,האָט טאַקע גע-
מאַכט פון משהן ,אַ ריזיקע פּערזענלעכקייט ,אַ פירער פון אַ נאַציאָנאַלער
פרייהייטס-באַװעגונג ,אַ געזעץ-געבער און רעליגיע-גרינדעראַ שעפער
פון אַ גאַנצן סאָציאַלן און גייסטיקן סדר פון דער נאַציע ,זי האָט אָבער נישט
ּ,ערזענלעכקייט" .פאַרװאָס ? ווייל ?אַ מיטאָס-
געקאַנט אױסטראַכטן זיין פ
העלד ,װאָלט נישט געקאָנט אַזױ שטאַרק זיך איינקריצן אינעם פאָלקס-
זכרון" .אָבער עטלעכע שורות פאַר דעם ,זעט אויס ;לשם פאָרזיכטיקייט",
גיט דובנאָוו צו אַזאַ באַמערקונג, :מען האָט שוין זייער ריכטיק אָנגעויזן,
אַז ווען משה װאָלט נישט געווען ,װאָלט מען אים באַדאַרפט אױיסטראַכטן? ,)2
ס'ווילט זיך דאָ מאַכן אַ קליינעם פאַרגלייך .אַ פיל שפּעטערער פירער

פון פאַרשקלאַפטע און אָרעמע ,און גרינדער פון אַ נייער רעליגיע ,יעזוס
קריסטוס  )3איז פאַר דער מערהייט װיסנשאַפטלעכע פאָרשער אַ לעגענדאַרע,

אימאַזשינירטע פּערזענלעכקייט ,ווייל קיין איין דאָקומענט פון יענער תקופה
און קיין איין היסטאָריקער ,אפילו פון די באַרימטסטע וי טאַציט ,פלאַוויוס
און אַנדערע ,דערמאָנען נישט אַזאַ מענטש .אַלע באַשרײבן די וויכטיקע
היסטאָרישע באַװועגונג פון קריסטנטום ,פאַרשידענע זיינע ווירקלעכע אַפּאָס-
טאָלן ,אָבער קיינער האָט נישט געהערט פון יעזוסן .און דאָך הויבט זיך אָן
דער ,נייער טעסטאַמענט? (דער צווייטער טייל פון דער קריסטלעכער ביבל,
ווייל די ערשטע איז דער תנ"ך) מיט דער גענויער אויסרעכענונג פון גע-
נעאַלאָגישן אָפּשטאַם זיינעם ,וועלכן מען פירט אַרױס אַזש פון ;אברהם
אבינו" און דודן.
און טראָץ דער פרעציזקייט" ,ווען עס זיינען אין  7491אַנטדעקט
געװאָרן די קומראַן-דאָקומענטן (אין די היילן ביים ים-המלך) וועגן דער
עלטסטער אסיים-סעקטע מיט זייער לעגענדאַרן פלערער פון גערעכטיקייט",
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האָט דער װאַטיקאַן און זיינע הױפּט-טעאָלאָגן אַלאַרמירט די וועלט ,אַז דאָס
איז זיכער יעזוס קריסטוס .ווען עס האָט זיך אָבער אַרױסגעװיזן ,אַז די
תקופה איז אַן אַנדערע ,איז מען שטיל געבליבן

די מערהייט תנ"ך-פאָרשער װאַרפט אֶפּ די היסטאָרישע עקזיסטענץ
סיי פון משהן ,סיי פון יעזוסן .געוויסע ווייזן אויף ,אַז אין חומש איז אפילו
נישט אָנגעגעבן דער נאָמען פון עגיפּטישן פּרעה (קעניג) ,ביי וועלכנס
נימשלה עס האָט געדאַרפט פאָרקומען די יציאת מצרים .אַנדערע שטרייכן
אונטער ,אַז די לעגענדע װועגן משהס קינדהייט ,וועגן דער ווונדערלעכער
רעטונג זיינער אין אַ קעסטל ,װאָס איז דערשווומען צום ברעג פון ניל ,דער
אַדאָפּטירונג דורך פּרעהס טאָכטער אאַ"ו איז נישט קיין אָריגענעלע שאַי
פונג פון די תנ"ך-פאַרפאַסער .אין דער ביבליאָטעק פון אשורבאניפּאַל
(אַזױ האָט געהייסן די סעמיטישע מלוכה אין -7טן יאָרהונדערט אשור אָדער
אַסיריע) האָט מען געפונען פאַרשריבן אויף אַן אַלטן באַבילאָנישן טאָװל

אַן ענלעכע לעגענדע וועגן קעניג סאַרגאָן ,וועלכן די מוטער האָט אַריינגע-
לייגט אין אַ קאַסטן באַשמירט מיט פּעך און געלאָזט איבערן טייך עופראַט.
די דאָזיקע

לעגענדע

דאַרף זיין עלטער

פון דער

משה-לעגענדע

מיט אַ

טויזנט יאָר .ענלעך איז דער מיטאָס וועגן פּערסישן קעניג קיר (צירוס),
וועגן עגיפּטישן גאָט אָזיריס און אַנדערע.
נישט אַרײנלאָזנדיק זיך דעריבער אין אַ וויכוח איבער קעעגזעצלעכע
מיינונגען וועגן דער פּערזאָן פון משה ,מוז מען באַװונדערן די געניאַלקײט
פון זיינע ;ביאָגראַפן" ,וועלכע האָבן אויסגעשניצט אין דער תורה אַ העראָ-
איש געשטאַלט פון אַ פאָלקס-פירער פון אַ באַפרייאונגס-באַװועגונג ,שעפער
פון אַ נייער אַלמענטשלעכער מאָראַל ,גרינדער פון אַ נייער אמונה,
משהס געשטאַלט איז זייט דורות די אינספּיראַציע פאַר די גרעסטע
קינסטלער .גענוג צו ברענגען איין ביישפּיל  --די מעכטיקע סטאַטוע פון
משה ,געשאַפן פון גרעסטן איטאַליענישן מאָלער און סקולפּטאָר פון -61טן
יאָרהונדערט  --מיקעלאַנדזשעלאָ ,וועלכע באַשײינט ביז היינט אין רוים די

קירך סאַן פּיעטראָ (פון הייליקן פּיער).
די משה-לעגענדע ,וועלכע איז אָן אויפהער אויפן װאַרשטאַט פון
רעליגיע -און געשיכטע-פאָרשער ,האָט דערמעגלעכט וויכטיקע װיסנשאַפט-
לעכע פעסטשטעלונגען ועגן דער היסטאָרישער פאָרמירונג פון יודאַיזם
און פאַר אַלעם ,וועגן דער עװאָלוציע פון רעליגיעזן יידישן גלויבן זיין
נאַציאָנאַלער און געזעלשאַפטלעכער ראָל .ס'איז אַזױ אַרום פעסטגעשטעלט
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געװאָרן אָן צווייפל ,אַז די באַצײיכענונג פון גאָט מיטן נאָמען ?יהוה" טרעט
אַרױס צום ערשטן מאָל אין דער משה"תקופה .אין דער אורצייט פון אברהם,
יצחק און יעקב הייסט ער נאָך 'אל שדי" אָדער ;אלהים" .די עברים נעמען
אָן דעם

לויט דער

גלויבן אין מדבר :גאָט ;יהוה"

לעגענדע,

ביבלישער

דורך דער פאַרמיטלונג פון משה,
דער גלויבן אין קיהוה" גיסט צונויף די עברים:שבטים
מדבר,

וועלכער איז פון שטענדיק

אויף דעם

אָן געווען דאָס פאָטערלאַנד

פון אַלע

שקלאַפן און אונטערדריקטע ,וועלכע זיינען אַנטלאָפן פון זייערע אונטער-
דריקער .דער יהוה-טעמפּל אין מדבר סיני ,ביים באַרג פון זעלבן נאָמען.
איז געווען אַ שוץ-אָרט פאַר אַנטלאָפענע קנעכט ,סאָציאַלע בונטאַרן ,און
אפילו פאַרברעכער .די יהוה-דינער האָבן נישט נאָר זיי געגעבן שוץ אין
די הייליקע מויערן פון טעמפּל ,נאָר זיך געהאַלטן אויך אַלס די באַרופענע
פון גאָט צו זיין די באַשיצער און אויסלייזער פון אַלע פאַרשקלאַפטע.
די פאַרפאָלגטע בני ישראל האָבן זיך דעריבער פאַראייניקט אַרום דעם
סיני-גאָט .ער האָט זיי ,דורך משהס פאַרמיטלונג ,געדאַרפט ברענגען
פרייהייט,
די געשיכטע פון אונדזער פאָלק ,אַלס נאַציאָנאַלן קאָלעקטיו ,הויבט
זיך אָן דעריבער ,אין ליכט פון דער ביבלישער טראַדיציע ,מיט אַ רעלי-
גיעזער רעװאָלוציע ,װאָס פאַראייניקט די עברים אין אַ סאָציאַלן און נאַ"
ציאָנאַלן כוח ,אונטער דער אָנפירונג פון מעכטיקן נביא און פאָלקס-פירער,
װאָס האָט געשמידט די דאָזיקע איינהייט .אָט פאַרװאָס די לעגענדאַרע גע-
שטאַלט פון משה האָט אַ פאַרנעם ,וועלכער איז אפשר איינציק אין דער
געשיכטע.
) דאָס
פון יענער
פון

װאָרט

לעגענדאַרן

אָנגעקומען
דערט

פון

טייך

פון

מזרחדיקן

אַ .דאוב
 56לױט

גאַנצע
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0041

די סעמיטישע

אברהם,

 )2דובנאָוו:
גאַבע

,עברי"

זייט טייך.

יאָר

האָט

פרת,

אױיסדרוק

וװאַנדער-גרופן,

מען

באַצײכנט

שפּעטער

אױך

אַלס
די,

פון דער
מענטשן,

װאָס

זיינען

אור-תקופה
װאָס

דינען

איינגעהראַנ-

ירדן-ברעג.

וועלט

פאַרלאַג,
דער

שטאַמט

פון

;מעבר

לירזן"

--

געשיכטע
ניריאָרק,

באַשריבענער
שפּעטער.

פון

פּאָלק"

יידישן

,8491

זייט

14

תקופה

האָט

ער

באַנד

געדאַרפט

| ,אױט-

לעבן

מיט

די נביאים  -ערשטע פאלקט טריבונען
צאר שאציאלן יוער
און צעלטער-פאדברידערונג
אין אַלע אמונות

ביי אַלע פעלקער

אין אַלטערטום

זיינען געווען

נביאים .װאָס פּרימיטיווער עס איז געווען דאָס לעבן פון פאָלק ,אַלץ פרי-
מיטיווער איז געווען די ראָל פון נביא .אין די אוראַלטע רעליגיעס ,װאָס

האָבן זיך באַזירט אויפן אַנימיזם ,אויפן גלויבן ,אַז יעדער יש (יעדע זאָך)
האָט אַ נשמה {דאָס הייסט פילט ,דענקט און וויל עפּעס) ,זיינען די פּריס-
טער געווען גלייכצייטיק הײיליקע טרעפער ,מכשפים ,מאַגיקער אָדער
בעלי-מופתים,

דער פּרימיטיװוער אור-מענטש ,האָט געזען אין דעם ;נביא" אַ היי-
ליקן ,באַשאָנקען

מיט

אַ ,רוח-אלוהים?"

(גאָטס כוח) .און ער האָט אים

גערן געצאָלט מיט פלייש ,פרוכטן ,וויין ,עֶר זאָל אים אָפּהיטן פאַר קראַנ-

קייטן ,פאַר שלעכטט און ברענגען אַ ביסעלע גליק .אויך אין די שפּעטער-
דיקע פּאָליטעאיסטישע רעליגיעס (פון פיל געטער) און אויך מאָנאָטעאיס-
טישע (גלויבן אין איין גאָט) ,האָט נאָך לאַנג זיך אויפגעהאַלטן דער טיפער
גלויבן אין פּראָפעט (נביא).
אין אַלט-גריכנלאַנד ,דאָס וויגעלע פון דער אײיראָפּעאישער

קולטור,

האָט אַ גאָר װויכטיקע געזעלשאַפטלעכע ראָל געשפּילט דער טעמפּל פון
גאָט אַפּאָללאָ ,מיט דעם באַרימטן אָראַקל אין דער שטאָט דעלפאָס .די פּראָ-

פעטינס זיינע די אַזױ גערופענע ,פּיטיעס" ,פלעגן פאָרויסזאָגן געשעענישן,
באַלױכטן פאַקטן ,געבן מיינונגען פון באַרימטע פּערזענלעכקייטן .די
נבואות פון די פּיטיעס פלעגן די פּריסטערס (פאַרשטענדלעך פאַר אַ באַ-
לוינונג) איבערגעבן די פאַראינטערעסירטע.
אויך אין דער יידישער אור-געשיכטע האָבן מיר אָראַקלס און נביאים,
זי זיינען געווען אין די שטעט בית-אל ,גדעון ,שומרון ,שילה און אַנדערע.
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אין דער צייט פון די שופטים איז אַזאַ אָראַקל געווען אין דער אפרים"
שטאָט שילה .לויט לעגענדעס,

האָט זיך אין דעם

טעמפּל געפונען

דער

עספר הברית" (עלטסטער טייל פון ביבלישן קאָדעקס ,פון ;תורת משה")
און די לוחות מיט די ;עשרת הדברות" (צען געבאָטן) .ביי דעם אהייליקן
הויז" האָבן זיך געפונען כהנים פון שבט לוי (אויך משה דאַרף שטאַמען
פון זיי) ,פון וועלכע עס איז אַרױיסגעקומען דער באַרימטער שמואל הנביא,
דער קעמפער פאַר פאַרייניקן אַלע שבטים ,דער באַנייער פון יידישן מאָנאָ-
טעיזם לויט משהס לערע.
אין דער תקופה האָבן די כהנים פאַקטיש אויסגעפירט פונקציעס
פון נביאים .זיי זיינען געווען די פאַרמיטלער צווישן די גלויביקע און יהוה
(גאָט) .דורך דער פאַרמיטלונג פון כהן פלעגט מען אָנפרעגן ביי דעם
;אויבערשטן? וועגן אַלגעמײנע און פּערזענלעכע זאַכן ,װועגן דער צוקונפט,
פרידן ,מלחמה און אַנד,

אויסער אַזעלכע כהנים-נביאים,
שפּעטערע

זיינען געווען פיל פריערדיקע

און

נביאים .לויטן תלמוד זיינען ביי יידן געװוען  84נביאים און 7

נביאה'טעס .די מענער-ליסטע הויבט זיך אָן פון אברהם ;אבינו" דורך
יצחק ,יעקב ,משה ,אהרן ...שמואל ...הושע ,עמוס ,אליהו ,ישעיה ,ירמיה,
יחזקאל און ענדיקט זיך ביי מרדכי בלשן (מגילה י"ד) אַלס דעם -84סטן.

צו די  7נביאה'טעס

געהערן :שרה,

מרים ,דבורה ,חנה ,אביגיל,

חולדה און אסתר .אויסער דעם תלמוד באַשטעטיקט די צאָל ,און אין דעם
זעלבן סדר ,דער ספר ;סדר העולם" ,װאָס שטאַמט נאָך פון דער תנאים-

תקופה .און װוי מיר וייסן זיינען די תנאים געקומען באַלד נאָך דעם
נביאים-פּעריאָד .ס'דאַרף הייסן ,אַז די ערשטע תנאים האָבן פּערזענלעך
נאָך געקענט די לעצטע נביאים,
אָבער טראָץ די ;זיכערע" פעסטשטעלונגען ,ווייזן אויף אַנדערע ;היי-
ליקע" מקורים ,אַז מיר האָבן געהאַט העכער צוויי הונדערט נביאים .לויט
װיסנשאַפטלעכע באַהױפּטונגען איז די אַלגעמײנע צאָל נביאים געווען אַ סך
גרעסערע (אין :מלכים א" ,אין תנ"ך ,װוערט דערציילט וועגן קאַמף פון

אליחו הנביא קעגן  054פאַלשע נביאים) .אָבער כדי צו פאַרפּשוטן דעם
ענין לאָמיר אָננעמען היינט די איינטיילונג פון תנ"ך גופא  ---אויף קנביאים
ראשונים" (ערשטע אָדער פריערדיקע נביאים) און ענביאים אחרונים"
(לעצטע אָדער שפּעטערדיקע נביאים).
צו די ערשטע געהערן די אַזױ גערופענע ;פֿאָלקסינביאים" ,פון
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וועלכע די מערהייט האָט זיך פאַרנומען מיט מאַגיע ,מופתים ,פאַרשפּרע-
כונגען אאַ"וו .אפילו די גרעסטע פון זיי ,אליהו און אלישע ,האָבן באַװויזן
ווונדער און נסים ,וי מאַכן לעבעדיק טויטע אאַ"וו .אָבער זייערע נביאות,
רייד ,טאַטן זיינען נישט פאַרשריבן געװאָרן .זיי זיינען מינדלעך איבער-
געגאַנגען פון דור צו דור.

דאַקעגן זיינען די געדאַנקען ,די סאָציאַלע וויזיעס פון אַ יושרדיקער
וועלט ,די קאַמפן פון די גרויסע לעצטע נביאים ,געװאָרן פאַרשריבן און
זיינען אַרײן ,אַלס באַשטאַנדטײל אין תנ"ך ,אין פיר ספרים,
שוין פון דעם אַלײן ,זעען מיר דעם ריזיקן דיסטאַנץ ,װאָס טיילט אָפּ
איינע פון די צווייטע,

סיי אין אינטעלעקטועלן

זין ,סיי אין מאָראַלישן

צו די ,נביאים אחרונים" ווערן פאַרעכנט פאַר אַלעם  :עמוס (דער ערשטער
פון די ;שריפט-נביאים") ,הושע ,ישעיה ,מיכה ,ירמיה ,יחזקאל און אַנד,
צווישן זיי זיינען געווען װייניקער באַרימטע װי צפניה ,נחום ,חבקוק ,יואל,
יונה ,זכריה ,מלאכי .אָט די ,שריפטלעכע-נביאים" לייכטן וי פאַקלען אין

דער יידישער און קריסטלעכער ביבל ,וי אויך אין קאָראַן (אַראַבישע ביבל),
די גרעסטע פון זיי ווערן דערמאָנט נישט נאָר אין הייליקע ספרים פון די

וויכטיקסטע וועלט-רעליגיעס,
פון סאָציאָלאָגן,

נאָר אויך אין פיל װיסנשאַפטלעכע

פילאָזאָפּן ,היסטאָריקער
טוער,

געזעלשאַפטלעכע

שרייבער

און אין שריפטן

און פּאָעטן.

נאָר קעמפער

פון באַרימטע

דאָס זיינען געװוען

נישט

קיין ;הענדלער מיט נבואה",
האַלטן זיי פאַר די ערשטע פאָלקס-טריבונען ,אַנדערע  --פאַר די פּיאָנערן
פון אוטאָפּיש-סאָציאַליסטישן געדאַנק ,געוויסע פאַר די שעפער פון אַ
טיף-הומאַניסטישער
און באַגרינדער
ברידערונג.

פאַר אמת

װערק

און יושר .אייניקע

עטיק .מען זעט אויך אין זיי די ערשטע

פון אַן אײיביקן וועלט-שלום,

אידעאָלאָגן

באַזירט אויף פעלקער-פאַר-

אַזױ אַרום זיינען זיי געװאָרן דער אויסדרוק פון די שענסטע טרוימען
פון די מענטשן פון אַלע פעלקער און לענדער,
לאָמיר דעריבער

זען נענטער

זײיערע

געדאַנקען,

סאָציאַלע וויזיעס,

מאָראַל און נבואות.
דער ערשטער פון די נביאים-שטורמער און באַקעמפער פון אומרעכט
איז געווען עמוס .וועגן אים װערט דערציילט (אין ספר ,עמוס") ,אַז ער
איז געווען אַ אנוקד" (פּאַסטוך) און ,בולס שקמים" (זאַמלער אָדער צו-

27

רעכטמאַכער פון ווילדע פייגן) געשטאַמט האָט עֶר פון דער שטאָט (אָדער
דאָרף) תקוע ,אין יהודה.
װוי מיר זעען האָבן מיר דאָ פאַר זיך אַ פאָלקס-מענטש פון הױיכן
באַװוסטזײין און טיף:-מענטשלעכער

עמפינדלעכקייט

אויף שלעכטס,

שקר,

געמיינהייט .מען ווייסט פון אים ,אַז ער איז געווען אַלזײטיק באַקאַנט נישט
נאָר מיט דעם לעבן פון מלכות יהודה ,נאָר אויך פון ישראל  .)1ער האָט
אויך געקענט די אַרומיקע לענדער ,זייערע איינוווינער און טראַדיציעס.
די נבואות פון עמוסן גיבן אונדז אַ בילד פון די אָנגעװייטיקטע סאָ-
ציאַלע פּראָבלעמען אין שטאָט ,װו די רייכע באָדן זיך אין לוקסוס און די
אָרעמע שמאַכטן אין נויט .דאָס איז אַ תקופה ( 8יאָרהונדערטער פאַר דער
נייער צייט-רעכענונג) ווען מלכות ישראל האָט באַזיגט די אַראַמײער,
מואבים און אַנדערע .די יידישע מאַגנאַטן פון שומרון (הױפּטשטאָט דאַן
פון ישראל) האָבן זיך אויפגעבויט פּאַלאַצן און באַצירט זיי מיט העלפאַנט-
ביין .אין דער זעלבער צייט נעמען צו די וווכערניקעס דעם לעצטן מלבוש
און לעצטן ביסל תבואה פאַר צינזן ,ביי דעם אָרעמאַן.
גרויס איז די פאַרדאָרבנקייט פון די פּריויליגירטע און די רעכט"
לאָזיקײיט פון די שװאַכע .און פון האַרץ פון נביא רייסט זיך אַרױס אַ געשריי :
;זיי פאַרקויפן פאַר געלט דעם גערעכטן און דעם אָרעמאַן פאַר אַ פּאָר שיך,
;זיי ווייסן נישט צו טאָן רעכט און זאַמלען אוצרות פון גזילה און רויב",
און דער נביא װאָרנט אין גאָטס נאָמען די רייכע און הערשער , :פיל זיינען
אייערע פאַרברעכן און שטאַרק די זינד .אָבער אָט קומען טעג אויך אויף
אייך און מען וועט אייך אַרױסטראָגן אויף האַקען !*
אין אַ צייט פון גרויסע קריגס-נצחונות פון מלכות-ישראל ,װאָרנט
עמוס קעגן אומגערעכטע ,פאַרכאַפּערישע מלחמות ,װאָס װעקן די שנאה
און שטאַרקן דעם כוח פון די אונטעריאָכטע .ער זעט אין דעם די גרעסטע
געפאַר פאַר זיין אייגן לאַנד .ער זעט וי ,אויף אַלע פּלעצער באַקלאָגט מען

טויטע אין אַלע גאַסן זאָגט מען :ויי! װיי!"
 8אנ
אי

טיפער און פילזייטיקער אין זיין וועלט-באַנעם איז דער נביא ישעיהו.

זיין הויכן אינטעלעקטועלן ניװאָ זעען מיר סיי אין דער טיפקייט פון
זיינע וויזיעס ,סיי אין דער שיינקייט און רייכקייט פין דער שפּראַך .אויך
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די גאָט-סימבאָליק ,אַלס אויסדרוק פון דער אַבסאָלוטער גערעכטיקייט דער-
גרייכט ביי אים דעם הויך-פּונקט .דערפאַר אויך איז ער אַרין אין דער
טראַדיציע אַלס ;מלך הנביאים" (דער קעניג פון די נביאים),

אין אונטערשיד צו עמוסן ,איז ישעיהו געקומען צום פאָלק פון אַ
סאָציאָל-װײיטן שיכט  ---פון דער העכסטער אַריסטאָקראַטיע אין ירושלים,
וועלכע איז געווען נאָענט צום קעניגלעכן הויף ,זיין באַרוף איז גענוי נישט
פעסטגעשטעלט .אייניקע פאָרשער האַלטן ,אַז ער איז געווען אַ רופא ,אַנדע-
רע  --אַ שרייבער .די לעצטע זעען אין אים דעם מחבר פון דער געשיכטע
פון ;עוזיה מלך יהודה" ,וועלכער האָט געהערשט אין זיין צייט,
ישעיהו איז אויך דער ערשטער פון די גרויסע נביאים ,װאָס טרעטן
אויף אין יהודה .ער לעבט אין אַ שטורמישער תקופה ,ווען אשור (אַסיריע)
ווערט אַ װועלט-אימפּעריע און שפּרייט אויס איר הערשאַפט איבער אַלע
לענדער פון נאָענטן מזרח .ער זעט דעם אונטערגאַנג פון פיל מלוכות,
אין דעם אויך פון מלכות ישראל ,און ציטערט איבער דעם גורל פון זיין
אייגן פאָטערלאַנד  ---מלכות יהודה .דערפאַר אויך זענען זיינע וויזיעס
(נבואות) װאָרענונגען און געדאַנקען אַן אָפּשפּיגלונג פון די אויפטרייס-
לענדיקע געשעענישן פון זיין עפּאָכע.
פאַר אַלעם הערן מיר זיין קריטישע שטים קעגן דער פּאָליטיק פון
דעם מלך פון יהודה חזקיהו ,וועלכער פאַרבינדט זיך מיט ;,נישט זיכערצ
פריינט? (בבל און מצרים) קעגן דער אױבערהערשאַפט פון אשור .דער
גביא טרעט אַרױס קעגן דעם ,אַז די ,מעכטיקע און רייכע זאָלן אויסנוצן
דאָס פאָלק אין אומאויפהערלעכע מלחמות פאַר אייגענע צילן" .ער שרייט
אויס ; :אַזױ האָט געזאָגט גאָט דער האַר ,מיט פרידלעכקייט און רואיקייט
װועט איר געהאָלפן ווערן ,אין שטילקייט און זיכערקייט ועט זיין אייער

שטאַרקײיט".

|

דער נביא ווענדעט זיך דירעקט צום פאָלק און װאָרנט קעגן די ,װאָס
,יין פאָלק ! דיינע פירער זיינען פאַר-
נאַרן אים אָפּ און נוצן אים אויס  :מ
פירער ,דעריבער האָבן זיי דעם וועג פון דיינע שטעגן צעמישט".
די זאָרג פאַר דעם לעבן פון פאָלק ,זיין גליק און מענטשלעכע רעכט,

דרינגען דורך אַלע געדאַנקען פון נביא .ער גרייפט אָן שאַרף די ;אומפאַר-
שעמטע בלוטזויגער פון די אָרעמע און רעכטלאָזץ :
;פאַרװאָס

דערדריקט

איר

מיין פאָלק און פרעסט

דאָס פּנים פון די
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אָרעמער ?*; אָדער  :אוויי ,אַ זונה איז געװאָרן די שטאָט ...גערעכטיקייט האָט
אין איר גענעכטיקט ,און איצט  --מערדער" :גיעדער איינער האָט ליב
שוחד (כאַבאַד) ,פאַר דעם יתום נעמען זיי זיך נישט אָן און די עוולה פון

דער אלמנה גייט זיי נישט אָז.
ישעיהו טרעט אויך אַרױס קעגן דער מאָראַלישער פאַרדאָרבנקײט
פון די הערשנדיקע קלאַסן ,װאָס ווילן זייערע פאַרברעכן אָפּקוױפן מיט
קרבנות צו גאָט .ער װאָרנט זיי, :הערט דאָס װאָרט פון גאָט ,איר פירשטן
פון סדום ...ווער בעט אייך איר זאָלט באַטרעטן מיינע הויפן ? ברענגט נישט
מער קיין אומזיסטע קרבנות .איך קאָן נישט פאַרטראָגן אומרעכט מיט אַ
היײיליקער פאַרזאַמלונג .אייערע הענט זיינען פול מיט בלוט .װאַשט זיך,
רייניקט זיך ,זוכט רעכט ,שטיצט דעם באַרויבטן !".
אין קאַמף פאַר דער מאָראַלישער דערהויבנקייט פון מענטש ,איז די
שטים פון נביא שאַרף און אומברחמנותדיק  :קוויי צו די ,װאָס קריצן אויס
אומגערעכטע געזעצן צו רויבן דאָס רעכט פון די אָרעמע פון מיין פאָלק,
װאָס װועט איר טאָן אין טאָג פון שטראָף ? צו וועמען װעט איר לויפן נאָך
הילף ? ווו װעט איר איבערלאָזן אייער רייבקייט ?".
די עטישע קראַפט און ווייטער סאָציאַלער בליק פון ישעיהו הנביא,
דערגרייכן די העכסטע הויכקייטן ,ווען ער מאָלט פאַר זיין אייגן פאָלק און
דער גאַנצער מענטשהייט אַ וויזיע פון אַ ליכטיקן מאָרגן ,ווען דער מענטש
וועט זיין פריי פון פאַרשקלאַפונג און דער שלום פאַרזיכערט אויף אייביק
דורך פעלקער-פאַרברידערונג,

יושר און רעכט .שווייל דעם יאָך פון זיין

לאַסט ,װאָס בויגט זיין נאַקן ,די רוט װאָס אונטערדריקט אים ,האָסטו צע"
בראָכן אין טאָג פון משפּט".
אין ;,צעברעכן די רוט פון אונטערדריקונג" זעט דער נביא דעם וועג
צום גרויסן ליכט פון זוניקן מאָרגן און ער שרייט אַ באַגײיסטערטער :
,און עס װעט זיין אין אחרית הימים און זיי װועלן אויסשמידן פון
זייערע שווערדן אַקעראײזנס און פון זייערע שפּיזן צווייג-מעסערס .אַ פאָלק
קעגן אַ פאָלק װעט נישט הויבן קיין שװוערד ,און מ'וועט זיך מער נישט
לערנען מלחמה".
איך האָב אַרױסגעבראַכט די סילועטן פון צוויי גרויסע שריפט-נביאים,
ענלעכע געדאַנקען ,וויזיעס און אָנווייזונגען געפינען מיר ביי אַנדערע --
ביי מיכה הנביא ,ירמיהו ,יחזקאל ,זכריה אאַו,
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אין ווייטן עבר האָט דער יידישער שריפט-נביא דער ערשטעו גע"
פלאַסטערט דעם וועג צו פאַרווירקלעכן דעם טרוים פון אַ מענטשלעכער
וועלט ,געבויט אויף יושרדיקע סאָציאַלע יסודות און פעלקער-פאַרברידערונג,

{) זיט
0

אאָר

מלוכות.
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צוריק)

פאַר

דער

איזן

ישׂראל

די גרעסערע,

אױיף דרום --

נייער

צייט-רעכענונג

צעטײלט

אין צפון-טייל

געװואָרן

האָט געהייסן

אויף

הייסט

(דאָס
צוױי

ישראל,

מיט

באַזונדערע

די קלענערע,

יהודה,
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פילאן צון אלעקטאנדדיע  -דער גדוישער
יידישער דענקעד פוו אלטערטום
זיין נאָמען װעט איר געפינען אין יעדער ענציקלאָפּעדיע ,אין אַלע
געווידמעט

לערן-ביכער

פילאָזאָפיע,

געשיכטע,

רעליגיע,

טעאָלאָגיע

און

אַלגעמײנער קולטור .סטודענטן פון די דאָזיקע פאַקולטעטן שטודירן זייט
יאָרהונדערטער זיין רייכע ליטעראַרישע ירושה ,וועלכע דריקט זיך אויס
אין צענדליקער װוערק פון פאַרשידענעם זשאַנר,
אַלע פילאָזאַפישע,

טעאָלאָגישע

און היסטאָרישע

אַרבעטן

האָט ער

געשריבן אין גריכיש .אויף דער ערשטער העברעאישער דערמאָנונג פון
זיין נאָמען האָט דער יידישער לייענער געמוזט װאַרטן פופצן הונדערט יאָר.
אין  2751האָט דער ידיש-איטאַליענישער געלערנטער די ראסי (עזריה
בן משה מן האדומים) צום ערשטן מאָל באַשריבן זיין לעבן און שאַפונג,
וי אויך זיין אויסווירקונג אויף דער אײראָפּעאישער קולטור אין בוך ,מ,אור-
עינים" .דאָרט אויך האָט ער אים געגעבן דעם העברעאישן נאָמען ידידיה
האלכסנדרוני,
אַן אומפאַרשטענדלעכע

זאַך  :פילאָן ,איינער פון די גרעסטע דענקער

פון דער העלעניסטישער תקופה פון דער ערשטער העלפט פון -1טן יאָר-
הונדערט (לויט דער נייער צייט-רעכענונג) ,דער טיפסטער באַגרינדער פון
דער יידישער אמונה לויט וועלכער ישראל איז געווען ;דאָס ליכט פון דער
וועלט" ,איז ,פאַרשוויגן" געװאָרן אויף הונדערטער יאָרן דורך די יידישע
רעליגיעזע

אױיטאָריטעטן.

זעט אויס ,אַז פאַר די ;הייליקע יידן" איז ער

טריף געווען סיי צוליב זיינע געדאַנקען ,סיי צוליב זיין ,טיפן פאַרװאָרצלען
זיך אין דער גריכישער קולטור" .דער פאַקט ,װאָס ער איז געווען אַ פלאַ-
מיקער פאַרטיידיקער פון ;יהדות" (יידישקייט) ,פון ,הײיליקן װאָרט און
דין" ,האָט אים נישט געקאָנט רעהאַביליטירן ביי די ;גאָטספאָרכטיקע?,
אויב ער איז געקומען מיט דעם באַגריף ,לאָגאָס" אַלס פאַרמיטלער צוישן
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גאָט און מענטש ,אויב ער האָט געזונגען לויב-לידער פאַר די אסיים ,פאַר

זייער אידעאַל פון סאָציאַלער גלייכהייט און קאָלעקטיוון לעבן; אויב ער
האָט געװאָלט שאַפן אַ סינטעז צװישן דער תורה און דער גױיכישער
פילאָזאָפיע.

פילאָנס קאָלאָסאַלע פאַרדינסטן אַלס פילאָזאָף ,זיין בײיטראָג צו דער
אַלמענטשלעכער קולטור ,האָבן החויך אָפּגעשאַצט די גרעסטע פילאָזאָפן
און געלערנטע פון אַלע פעלקער ,פאַראײיביקנדיק זיין נאָמען ,שיטה און
ווערק אין הונדערטער מאָנאָגראַפיעס און אָפּהאַנדלונגען.
:1א

פילאָן איז געקומען אויף דער וועלט און געשאַפן אין אַלעקסאַנדריע

 -דאַן די הױפּטשטאָט פון עגיפּטן ,מען נעמט אָן אַז ער איז געבוירןאין יאָר  02פאַר דער נייער צייט-רעכענונג און איז געשטאָרבן אַרום יאָר
( 5נאָך דער נייער צייטירעכענונג) .ער האָט געהערט צו דער אָנגעזעענער

שטאָט-אַריסטאָקראַטיע ,זיין ברודער איז געווען דער הויפּט שטייער אויפ-
מאָנער און מיטגליד פון שטאָטישן עלטסטן-ראַט .זיין ברודערס זון ,פילאָנס
פּלימעניק ,האָט חתונה געהאַט מיט דער באַרימטער שיינקייט ,בערעניקאַ,
די טאָכטער פון יידישן קעניג ,אַגריפּאַס דעם ערשטן
פילאָן איז דערצויגן געװאָרן סיי אויף דער גריכישער און אויך
יידיש-רעליגיעזער קולטור .צווישן געלערנטע און פאָרשער גייט ביז היינט
נאָך אָן אַ וויכוח וועלכע פון זיי ביידע האָט אים שטאַרקער באַאיינפלוסט,
פ!ון איין זייט איז ער געווען אונטער דער השפּעה פון די גרעסטע גריכישע
פילאָזאָפן ,ספּעציעל פון פּלאַטאָנען .מען האָט אים אפילו געקרוינט מיט
דעם צונאָמען ;דער יידישער פּלאַטאָן" .אין זיין מוטער-שפּראַך גריכיש,
האָט ער ציטירט אױסנװייניק

גאַנצע קאַפּיטלען פון עסכיל ,עוריפּיד ,סאָ-

פאָקל  .)1אָבער גלייכצייטיק האָט ער געקענט גענוי די ,סעפּטואַגינטאַ")2
(גריכישע איבערזעצונג
אַלע יידישע דינים,

פון תנ"ך) ,פיל פּירושים

(קאָמענטאָרן)

צו איר,

קיין צווייפל ,אַז ער איז געווען אַ פרוכט פון דער יידיש-העלעניסטי"

שער קולטור ,װאָס נעמט איר בראשית אין דער תקופה פון אַלעקסאַנדער
מוקדון (2-7טער יאָרהונדערט פאַר דער נייער צייט-רעכענונג) ,דעם גרינדער

פון דער שטאָט אַלעקסאַנדריע אין עגיפּטן ,וועלכער האָט צװאַמען מיט
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די גרויסע מיליטערישע נצחונות ,פאַרשפּרײט אויך די גריכישע קולטור
צווישן די פעלקער פון נאָענטן און מיטעלן מזרח,
אויב אין יהודה (ישראל) גופא איז דער יידישער װידערשטאַנד קעגן
דער אַריינדרינגענדיקער גריכישער קולטור געווען אַ שטאַרקער ,און דער"
גרייכט זיין אַפּאָגײ אין חשמונאים-אויפשטאַנד ,איז ער אין דער דיאַספּאָרע
(אין די גלות"-לענדער) געווען אַ פיל שװואַכערער .אַלעקסאַנדריע ,ווו פילאָן
איז געבוירן געװאָרן .,ווערט אין זיין תקופה ,דער גייסטיקער צענטער פון
דער העלעניסטישער קולטור .אין דער ריזיקער אַלטירומישער אימפּעריע,
איז דאָס די צווייטע גרעסטע קולטור-שטאָט ,נאָך רוים .דאָרט געפינען זיך אַ
ריזיקע ביבליאָטעק מיט די ווערטפולסטע וערק ,דאָרט קומען אָן די באַ-
רימטסטע געלערנטע ,דענקער ,שרייבער און קינסטלער .דאָרט קומען"
אויף וויכטיקע װיסנשאַפטלעכע אַנשטאַלטן און פילאָזאָפּישע אַקאַדעמיעס,
יב
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נישט בחינם האָט מען די שטאָט גערופן ,דער אַטען פון אָריענט".
איז זיך דען צו וװונדערן ,װאָס די מעכטיקע העלעניסטישע (גריכישע)
קולטור ,רעפּרעזענטירט פון אירע גרעסטע גייסטער האָט באַאיינפלוסט אַ
ריזיקן טייל פון דער יידישער

באַפעלקערונג,

וועלכע האָט גענאָסן דאַן

פון פולער בירגערלעכער גלײיכבאַרעכטיקונג ? די גריכישע שפּראַך ווערט
די איינציקע מיט וועלכער עס נעמען באַנוצן זיך יידן .זי שטויסט פולקאָם
אַרױס די אַראַמייאישע ,װאָס איז יאָרן לאַנג געווען די אינטערנאַציאָנאַלע
שפּראַך פון די יידן ,נאָכן באַהערשן ירושלים דורך בבל (באַבילאָן) און
פאַרשיקן די איינוווינער אין גלות (יאָר  685פאַר דער נ.צ.ר,).
אין דער בלי"תקופה פון דער יידיש-העלעניסטישער קולטור ,וועלכע
נעמט אָרום העכער  003יאָר (פון  002פאַר דער ניצ.ר .ביז דעם יאָר 001
נאָך דער נ.צ.ר ).קומען אויף וויכטיקע יידישע ספרים ,װי אאַריסטעאַס
בריוו" ,וועלכע דערציילן וועגן דער גריכישער איבערזעצונג פון תנ"ך
(סעפּטואַגינטאַ)

דורך

 27יידישע

געלערנטע,

וי

די חשמונאים-ספרים

(ב ,ג ,ד ,),ווו מיר דרוויסן זיך פון מכבייער-אויפשטאַנד ,פון רדיפות אויף
יידן אין עגיפּטן און אַנדערע.
וי מיר זעען פון דעם האָט דער דרוק פון דער גויכישער קולטור
נישט באַדייט דעם אונטערגאַנג פון דער יידישער נאָר אַ טראַנספאָרמאַציע
פון .דער שפּראַך .די יידיש-העלעניסטישע ליטעראַטור ,אין דער גריכישער
שפּראַך ,האָט געהאַט אַ נאַציאָנאַלירעליגיעזן כאַראַקטער ,אָפּטמאָל אפילו
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אַ קעמפערישן און אַפּאָלאָגעטישן כדי זיך קעגנצושטעלן די אָנגריפן און
רכילות קעגן די יידן,

פילאָן דער אַלעקסאַנדריער ,דערצויגן אויף די שענסטע מוסטערן
און וערק פון דער גריכישער קולטור ,איז אַזױ אַרום אויך געווען אַ הייסער
נאַציאָנאַל-רעליגיעזער ייד .צוזאַמען מיט דער פאָרגעשריטענער יידישער
יוגנט זאַפּט ער איין די טיפע עטישע געדאַנקען פון די גרעסטע גריכישש
פילאָזאָפן  ---פון די סטאָיקער ,עפּיקורײיער ,פון סאָקראַט ,פּלאַטאָן ,אַריסטאַ-
טעל ,אָבער גלייכצייטיק טרינקט ער דורשטיק פון דער ;סעפּטאַגינטאַ"
די פלאַמיקע ווערטער און רופן פון משהן ,פון די נביאים און פון איהוה
(גאָט) אַליין" .און ער לאָזט זיך אַװעק מיט הונדערטער עולי רגל (פּילגרימען)

אין דער הײיליקער שטאָט ירושלים ,כדי אין דער דאָרטיקער לופט פון
בית"-המקדש ,אַרײנאָטעמען טיפער דעם ווירקלעכן אינהאַלט פון דער תורה,
פון אירע געבאָטן און אָנווייזונגען .ער קומט צוריק אַ באַגייסטערטער און
זעצט זיך צום שרייבטיש,
אַזױ קומט אויף דער אומשטערבלעכער פילאָזאָף ,וועלכן פיל גע-
לערנטע האַלטן פאַר דעם ;פאָטער פון דער מיטלאַלטערלעכער פילאָזאָפיש",
אַנדערע ;פאַר דעם ערשטן באַגרינדער פון קריסטנטום" ,געוויסע פאַר
דעם ,װאָס האָט צונויפגעגאָסן אין אַ האַרמאָנישן איינס די תורת-משה מיט
די הױיפּט-געדאַנקען פון די גרעסטע גריכישע פילאָזאָפן,
איידער איך גיי איבער צו זיין אָריגינעלער שיטה ,ויל איך נאָך
דערמאַנען

וועגן זיין פּאָליטיש-געזעלשאַפטלעכער

טעטיקייט.

טראָץ זיינע

טיפע פאָרשונגען און אַרבעטן איבער די גרונט-פּרינציפּן פון דער יידישער
אמונה ,איבער פּלאַטאָן ,אַריסטאָטעל ,זענאָן ,כריזיפּ און אַנדערע גריכישע
דענקער ,האָט ער געפונען צייט צו זיין טעטיק אין דער יידישער קהילה
אין אַלעקסאַנדריע ,צו פאַרטײידיקן די אױטאָנאָמע רעכט פון יידישן ישוב.
די לאַגע זיינע האָט זיך ספּעציעל פאַרשאַרפט ,ווען די מאַכט האָט
זיך געפונען אין די הענט פון גרויזאַמען רוימישן אימפּעראַטאָר קאַליגולאַ

(אין די "03ער יאָרן ,נ.צ.ר .).עס האָבן זיך געמערט די פּאָגראָם-העצעס
קעגן דער יידישער באַפעלקערונג אין אַלעקסאַנדריע .די גריכישע סוח-
רים און אינדוסטריעלער האָבן געװאָלט פאַר יעדן פּרייז אַרױסשטױסן די
יידישע .,צו וועלכע עס האָבן געהערט פיל מאַגאַזינען ,שיפן און אפילו
גאַנצע קװאַרטאַלן,
דער גריכישער היסטאָריקער פון אַלעקסאַנדריע אַפיאָן ,האָט אין
5ט

זיין "42בענדיק װוערק ;די געשיכטע פון רוים" און אין פיל פּאַמפלעטן
פאָרגעשטעלט די יידן אַלס פאַרברעכער ,שווינדלער און פאַרעטער פון דער
רוימישער אימפּעריע  .)3פאַרטײידיקנדיק די אינטערעסן פון זיינע ;,ברי"
דער"גריכן" האָט ער געמאַכט באַמיאונגען ביים קייזער אַלין ,צו באַרױבן
די יידן פון זייער רוימיש בירגער-רעכט .ער אויך ,צוזאַמען מיטן רוימישן
פּרעפעקט אין עגיפּטן ,אַװויליוס פלאַקוס ,האָבן אָרגאַניזירט פּאָגראָמען קעגן
דער יידישער באַפעלקערונג אונטערן אויסרייד ,אַז זיי דערלויבן נישט
אַרײינצושטעלן די סטאַטוען

פון געטלעכן אימפּעראַטאָר

קאַליגולאַ אין די

יידישע סינאַגאָגעס און שולן און ווילן זיך צו זיי נישט בוקן.
אין אָט די גרויזאַמע טעג האָט פילאָן אין שפּיץ פון אַ ספּעציעלער
יידישער דעלעגאַציע זיך אַװעקגעלאָזט קיין רוים צום האַלבימשוגענעם
קייסער אַליין ,כדי צו פאַרטיײידיקן דאָס לעבן פון זיינע מיטברידער .די
טרויעריקע געשעענישן האָט ער פאַראייביקט אין צויי ווערק  --אין
;קעגן פּלאַקוס" און ,ד,י דעלעגאַציע צו קאַיוס קאַליגולאַ",
2
פילאָנס וערק קאָן מען איינטיילן אין צוויי גרופּעס .אין דער ערשטער
גייען אַריין אַלעגאָרישע פּירושים (קאָמענטאָרן) צום ספר בראשית (װוי צום

בײישפּיל ;וועגן די קרבנות פון קין און הבל", ,וועגן קינס שטאַם-קינדעױ"
/וועגן אברהמס װאַנדערונגען" און אַנדערע) ,אין דער צוייטער  --די
הױיפּט-געדאַנקען פון דער תורה .דאָס וויכטיקסטע װערק פון דער גרופּע,
אין וועלכע

פּילאָן האָט רעפּרעזענטירט

זיינע פילאָזאָפישע

גרונט-פּרינ-

ציפּן איז די אַרבעט, :וועגן וועלט-באַשאַפונג לויט משהן".

דער פילאָזאָף קומט דאָ מיט דער פעסטשטעלונג ,אַז דער תנ"ך
ברענגט פריער די געשיכטע פון דער װעלט-באַשאַפונג דורך גאָט און
ערשט שפּעטער קומען משהס געזעצן (די עשרת הדיברות  --די צען
געבאָטן) .דאָס באַווייזט  --לערנט פילאָן  --אַז דער מענטש פּאַסט צו
זיינע האַנדלונגען ,זיין מאָראַלישע אויפפירונג ,צו די נאַטור-געזעצן צו
דער אויפפירונג פון דער נאַטור,
טראָץ דעם ,װאָס דעם דאָזיקן געדאַנק האָט ער איבערגענומען פון
די גריכישע פּילאָזאָפן-סטאָיקער ,שרייבט ער אים צו דער תורת-משה.
דערביי גיט ער אַ טיפן קאָמענטאַר, :דער מענטש ,װאָס איז געטריי די
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געזעצן ,איז שוין במילא אַ בירגער פון דער וועלט" .װי באַװוסט האָט
מאַרקס אויסגעברייטערט דעם געדאַנק ,אָנװוייזנדיק ,אַז אַ בירגער פון
דער וועלט איז דער ,וועמענס האַנדלונג איז אין איינקלאַנג מיט די גע
|
זעצן פון דער געשיכטע,
פילאָן האָט אָנגענומען

די מיינונג פון פיל אַלטגריכישע

פילאָזאָפן,

אַז אין דער וועלט-אָרדענונג הערשט שכל .אין גריכיש װוערט דאָס װאָרט
באַצײיכנט מיטן אויסדרוק ;לאָגאָס? .העראַקליט ,פּלאַטאָן ,אַריסטאָטעל,
די סטאָיקער און אַנדערע גריכישע פילאָזאָפן האָבן געלערנט ,אַז די װעלט

װערט געפירט לאָגיש ,דורך דעם לאָגאָס ,דורך גאָטס השגחה ,גאָטס
געדאַנק .דאָס האָט באַדייט ,אַז דער גאַנג פון דער װעלט איז אין אייג-
קלאַנג מיט באַשטימטע געזעצן.
די ווירקונג פון די דאָזיקע געזעצן איז אָבער געווען אַ פאַטאַליסטישע :
זיי האָבן אָנגעצײכנט דעם גאַנג פון יעדן וועזן פון פאָרויס ,אין קיין שום
קראַפט,

אפילו

די

געטער

אַלײן,

האָבן

דאָס

נישט

געקאָנט

ענדערן

אַנדערש גערעדט באַדייט דאָס ,אַז יעדער מענטש וװוערט געבוירן מיט אַ
שוין באַשטימטן גורל ,וועלכן ער קען נישט ענדערן און פאַר וועלכן ער
קאָן נישט אַנטלויפן,
אַזױ,

צום

ביישפּיל,

האָט דער

אַלט-גריכישער

שרייבער

סאָפּאָקל,

געוויזן אין זיין טראַגעדיע ,עדיפּ" ,אַז דער קעניג עדיפּ מוז דערהרגענען
זיין פאָטער ,חתונה האָבן מיט זיין אייגענער מאַמע ,האָבן מיט איר קינ-
דער און צום סוף אַליין זיך אויסשטעכן די אויגן פון אָט דעם אָנגע-
צייכנטן ,אומברחמנותדיקן גורל ,וועלכן די פּראָפעטין האָט אים פאָראויס-
געזאָגט ,האָט ער נישט געקאָנט אַנטלױפן
פילאָן נעמט אָן אין זיין פילאָזאָפישער שיטה ,אַז גאָט פירט אָן מיט

דער װעלט דורך דער פאַרמיטלונג פון ,לאָגאָס" (שכל) .די װעלט װוערט
דורך אים געפירט שכלדיק ,דאָס הייסט דורך באַשטימטע ,אביקע גע-
זעצן .אָבער פּילאָן גייט איין אויף אַ פּשרה .ער האַלט ,אַז גאָט האָט זיך
רעזערווירט דאָס רעכט צו בייטן די באַשטימטע דורך אים ,געזעצן .דער
אויסדרוק פון דעם איז דער נס .דער געטלעכער נס קאָן אֵויסהיטן יחידים,

קאָלעקטיוון און אפילו גאַנצע פעלקער קעגן דעם גרויזאַמען גורל ,װאָס
וויל זיי פאַרטיליקן ,קעגן די נאַטור-געזעצן ,װאָס גרייפן זיי אָן און ווילן
זיי פאַרניבטן,
דער פּילאָנישער געדאַנק דריקט אויס אַ טיפן אינהאָלט .אוב גאָט
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דיספּאָנירט מיט דער פרייהייט צו ענדערן געזעצן ,קאָן אויך דער מענטש
פריי (דורך זיין אייגענעם ווילן) אַנטקעגנשטעלן זיך זיין גורל ,קעמפן
פאַר זיין לעבן און גליק קעגן אַלע שטערונגען

אַזױ אַרום האָט פילאָן אַריינגענומען אין זיין פילאָזאָפישער שיטה
דעם געדאַנק פון גרויסן אַלט-גריכישן פּילאָזאָף-מאַטעריאַליסט ,עפּיקור
וועגן ,פרייען ווילן פון אַטאָם" און דורך דעם  --װעגן אפרייען וילן
פון מענטש".
אָבער דער פילאָנישער

באַגריף פון געטלעכן

שכל (אלאָגאָס") איז

אַ פיל ברייטערער .ער װוערט ביי אים דער פאַקטישער פאַרמיטלער צווישן
גאָט און דער ועלט ,צוישן גאָט און די מענטשן .און דאָס איז דאָס נייע
און אָריגענעלע

אין פילאָנס פילאָזאָפיע.

דער פילאָזאָפישער קלאָגאָס" וי סווייזן אויף פיל פילאָזאָפן און
רעליגיע-פאָרשער איז געװאָרן די טעאָרעטישע באַזע פאַר דער קריסטלע-

כער רעליגיע .יעזוס כריסטוס ,דאָס אין געווען דער קלאָגאָס?  --דאָס
געטלעכע ,שאַפּנדיקע װאָרט .,דער געטלעכער שכל ,דער פאַרמיטלער
צווישן גאָט און די מענטשן ,וועלכער איז געקומען ווערן זייער אויסלייזער,
זייער רעטער.

|

צו פילאָנס פילאָזאָפישער שיטה האָבן גלייך אָנגעבונדן די ערשטע
קריסטלעכע אַפּאָסטאָלן ,באַגרינדענדיק מיטן ,לאָגאָס?" די געטלעכע מיסיע

פון יעזוסן,
לויט פיל היסטאָריקער איז פילאָן געװאָרן דער גרונטלייגער פון דער
גאַנצער מיטלאַלטערלעכער פילאָזאָפיע בכלל ,װאָס האָט זיך באַזירט אויף

גאָטס שכלדיק װאָרט און זיין פּערמאַנענטער פאַרמיטלונג .גאַנצע  0071יאָר
ווירקט פילאָנס שיטה אויף דער קריסטלעכער ,מחמדאַנישער (איסלאַמי-
שער) און יידישער מיטלאַלטערלעכער פילאָזאָפיע .אַלע בינדן זיי אָן צו
זיין געדאַנקעןגאַנג ,צו זיין געטלעכן שכלדיקן פאַרמיטלער ײלאָגאָס?,
ערשט אין -71טן יאָרהונדערט ,האָט אַ צווייטער יידישער פילאָזאַ-
פישער ריז ,ברוך שפּינאָזאַ ,דער אַנערקענטער גרינדער פון דער מאָדער"
נער ,ניידצייטיקער פילאָזאָפּיע ,אָפּגעװאָרפן און פילאָזאָפּיש צעשמעטערט
די פילאָנישע שיטה,
אָבער דאָס באַדייט נישט ,אַז ער האָט נעגירט די קאָלאָסאַלע אויס-
ווירקונג פון פילאָנען אויף דער היסטאָרישער אַנטװיקלונג פון אייראָ-
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געדאַנק,

פּעאישן פילאָזאָפישן
מענטשלעכער מאָראַל,

דער

אויף

פון

געשטאַלטונג

אַ נײער,

אל אכ
אל

אין זיין ווערק

דער ערשטער
ידיעות וועגן
פאָרגייער פון
ברענגט אונדז

קוועגן

לעבן

(ביי  03יאָר פאַר
די מנהגים ,לעבן
די קריסטן .אָבער
נישט נאָר פאַקטן,

טיף-הומאַניסטישער
און אַלע מענטשן,

עטיק,

האָט פילאָן

פון זעלבסט-פאַרטיפונג"

פלאַװויוסן) געבראַכט דער װעלט גענויע
און גלויבן פון די אסיים-סעקטעס ,די
די װיסנשאַפטלעך-פילאָזאָפישע אַרבעט
נאָר אויך די באַגרינדונג פון אַ נייער,

וועלכע

פילאָן

פּראָפּאַגירט

פאַר

זיין פאָלק

פילאָן ווייזט אויף ,אַז די אסיים  ,)4האָבן זיך אָפּגעזאָגט פון פּריװאַט-
אייגנטום ,ווייל דאָס באַפרייט די מענטשן פון אַ סך שלעכטע זיטן  --פון
פאַרדאָרבנקײט ,גיריקייט ,עגאָאיזם .דורך די אסיים שרייט פילאָן צו דער
וועלט פון זאַטע און מעכטיקע, :ייט ויסן ,אַז רייכטום און לוקסוס
איז דער מקור פון פאַלשקייט ,פּונקט װוי פּשטות איז דער מקור פון אמת",
אין אַ געזעלשאַפט באַזירט אויף שקלאַפעריי זיינען די אסיים
פלאַמיק אַרױסגעטרעטן

קעגן באַנוצן שקלאַפן ,זיי האָבן געפּרײדיקט,

אַו

דאָס איז קעגן די געזעצן פון דער נאַטור ,וועלכע האָט באַשאַפן אַלע
מענטשן אַלס פרייע און גלייכע ,װאָס דאַרפן דורך אייגענער אַרבעט און
מי שאַפן װערטן פאַר זיך און דער געזעלשאַפט ,װו אַלע דאַרפן האָבן
גלייכע רעכט ,פון זיי צו געניסן
אַזױ אַרום געפינען מיר אין פילאָנס שיטה ,די ערשטע שטראַלן פון

גרויסן ,מענטשלעכן געדאַנק װעגן אַ נייער געזעלשאַפט,
גלייכהייט און גליק פון אַלע מענטשן און פעלקער.

געבויט

איף

דערפאַר אויך האָט ער געקעמפט פאַר אַ נייעם ,שענערן מענטש,
וועמענס הויפּט-שטריך דאַרף זיין פּשוטקייט .זיין ווירקלעכע גרויסקייט,
חשיבות ,חכמה און וויסן ,דאַרפן זיך שטענדיק אויסדריקן אין באַשײידן-
קייט ,רואיקייט ,גוטסקייט ,טאָלעראַנץ פאַר דעם צוייטנס געדאַנק .ער
אַקצענטירט שטאַרק דעם סאָקראַטישן דעוויז ;איך וייס ,אַז איך וייס
גאָרנישט" ,װאָס עס באַדייט ,אַז דער מענטש דאַרף זיך לערנען כסדר
אומעטום און ביי אַלע מענטשן
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צו די גרעסטע

פילאָן געהערט

דענקער

אין דער

פון

געשיכטע

פילאָזאָפּישן געדאַנק .אין אַלע ענציקלאָפּעדיעס און װערק ווערט ער באַ-
אינטעלעקטועלע

אַלס ;די גרעסטע

צייכנט

העלעניסטישער

וועלכע

קולטור",

פּערזענלעכקייט

פון דער יידיש"

מיט

די

האָט באַשטראַלט

תורת

משה

גריכישע פילאָזאָפּיע און מיט איר דעם יידישן גלויבן און עטיק,
אַזױ אַרום האָט ער געװאָלט פאַראייניקן דאָס שיינע און גוטע פון
די צוויי באַדײטנדיקסטע קולטורן אין אַלטערטום ,בויען אַ בריק פון
דערנענטערונג צװוישן מענטשן און פעלקער ,פלאַסטערן אַ װעג פאַר אַ
נייער אַלמענטשלעכער מאָראַל ,באַזירט אויף פעלקער-פאַרברידערונג,
פרייהייט און גליק,
דערפאַר האָט ער פאַרדינט מען זאָל זיך פאַרטיפן אין זיינע װערק
און געדאַנקען .טראָץ דעם ,װאָס זיין פילאָזאָפישע שיטה איז אַנאַכראָניש
און נישט אָננעמבאַר פאַר אונדז ,שטראַלן פון איר אַרױס טיף הומאַ-
ניסטישע עטישע פּרינציפּן ,װאָס װעלן אײיביק לייכטן פאַר אַלע ערלעכע
מענטשן.

ן)

די

דרי

באַרימטסטע

 )2דאָס

אױף

באַדײט

װאָרט

אַלט-גריכישע

אַלט-גריכיש

טראַגעדיע-שרײײבער.

לאַטין

און

גזיבעציק".

דורך  ,07פאַקטיש  ,27איבערזעצער איז געמאַכט געװואָרן אין אַלעקסאַנדריע,
נ.צ.ר)

אין -3טן י"ה {פאַר דער

די איבערזעצונג

 )3יוסף פלאַוויוס האָט שפעטער
אַפּיאָן,

אין וועלכן

גריכיש-רימישן

6

ער

מענטשלעכע
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ער

האָט

ידן-שתא

רופט
נעומת,

זי

אױף

גריכיש

פון תנ"ן.

געשריבן

זיין באַרימט ווערק

;קעגן

די

רכילות

פונעם

דעמאַסקירט

ליגנס

און

אַפּיאָן

,נשמה-רופאים"

דאָס הייסט,

די וועלכע

הײלן

די

העדאקליט  -דער מאטער
פון דיאלעקטישן געדאנק
דעם

גרויסן

גריכישן

פּילאָזאָף העראַקליט

פון עפעז,

רופט

מען

פּאָפּולער ;דעם פאָטער פון דיאַלעקטישן געדאַנק?,

ער האָט געשטאַמט

פון דער שטאָט עפעז (עפעזאָס) ,אין מערב-

טייל פון קליין-אַזיע ,באַרימט אין אַלטערטום
כער אַנטװיקלונג און אינטעלעקטועלן פּראָגרעס.

פון איר

װירטשאַפטלע-

אין -6טן יאָרהונדערט ,פאַר דער נייער צייט-רעכענונג ,זיינען די
שטעט פון קליין-אַזיע געווען צענטערס פון האַנדל און װיסנשאַפט .די
שטאָט מילעט צום ביישפּיל איז געװען באַרימט פון איר גאַרבערײ און
מעטאַלורגיע און פאַרמאָגט בלויז אויפן ברעג פון שװאַרצן ים  08האַנדלס-
אונטערנעמונגען ,וועלכע האָבן עקספּאָרטירט וייץ ,געטריקנטע פיש,
זאַלץ ,פערד ,גאָלד און אייזן ,װוי אויך שקלאַפן,

דער נייער מעכטיקער סוחרים-קלאַס פון מילעט און אַנדערע שטעט
פון דעם ראַיאָן ,איז געווען שטאַרק פאַראינטערעסירט אין דער אַנטװי-
קלונג פון דער וויסנשאַפט,.

דאָס אויסנוצן די ים-וועגן אין האַנדל האָט געפאָדערט די קענטץ-
ניש פון געאָגראַפיע .ב
סאַװײזן זיך אויך די ערשטע לאַנדיקאַרטעס
אויסגעגאָסן פון בראָנדז,
דער ים-פאַרקער האָט געפאָדערט קענטעניש פון געוויסע עלעמענטן
פון אַסטראָנאָמיע .דער פילאָזאָף ,סוחר ,מאַטעמאַטיקער ,אַסטראָנאָם און
פּאָליטיקער אין איין פּערזאָן  --טאַלעס פון מילעט לערנט די מאַטראָסן
וי אַזױ זיך צו אָריענטירן

אויפן ים לויט דער

קאָנסטעלאַציע

פון די

שטערן .ער קען אויך אויסרעכענען די ווייטקייט פון דער שיף פון ברעג
און איר גרויס און זאָגט פאָרויס גענוי די צייט פון לקוי-חמה (זון-פאַר-
טונקלונג ,ווען די לבנה געפינט זיך צווישן דער ערד און זון),
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די ראַשיקע אַנטװיקלונג פון האַנדל ,טעכניק און װיסגשאַפט האָט
געמוזט ווירקן אין דער ריכטונג פון דער ראַציאָנאַליסטישער אינטער".
פּרעטאַציע פון די נאַטור-דערשיינונגען.
די יאָנישע  )1פילאָזאָפן (אַנאַקסימענעס) ווייזן אויף ,אַז די זון
פאַרגייט נישט אונטער דער ערד וי אונדז דאַכט זיך ,נאָר דרייט זיך,
אַרום איר .אַנאַקסימאַנדער שטעלט פעסט ,אַז דער מענטש איז אַ פּראָ-
דוקט פון אַן עװאָלוציע-פּראָצעס; אַז פּונקט וי אַנדערע חיות איז ער
אַנטשטאַנען פון אַ פליסיקן עלעמענט און איז װאַרשײנלעך

געווען ענלעך

צו אַ פיש .פון דעם נעמט זיך אויך זיין מאָראַלישע װאָרענונג ,אַז מענטשן
זאָלן נישט עסן קיין פיש,

װוי מיר זעען ,זיינען די יאָנישע פילאָזאָפן אַװעק פון די געטער און
מענטשלעכן

שכל,

װאָס

פאָרשט,

אַנאַליזירט

און טראַכט,

געקומען

צום

דעריבער

האָבן זיי אָפּגעװאָרפן אַלע איראַציאָנעלע עלעמענטן אין דער

פאָרמולירונג פון זייער וועלט-אָנשויאונג,
זייער װועלט-פאָרשטעלונג האָבן זיי אַרױסגעפירט

פון דער אייביקער

מאַטעריע ,פון דער אַזױ גערופענער פּראַדמאַטעריע ,פאַר טאַלעסן אין זי
געווען װאַסער ,פאַר אַנאַקסימאַנדערן דער אאַפייראָן" (נישט צעטײלבאַרע
און נישט באַצײיכנטע מאַטעריע) ,פאַר אַנאַקסימענעסן  --לופט,
אין איינקלאַנג מיט

דער

מאַטעריאַליסטישער

קאָסמאָגאָניע  )2האָבן

די יאָנישע פילאָזאָפן אויך מאַטעריאַליסטיש אינטערפּרעטירט די אַנט-
שטייאונג פון אָרגאנישן לעבן .זיי האָבן געלערנט ,אַז די ערד איז געווען
איין גרויסע פליסיקע מאַסע .זי האָט אָן אויפהער באַזייטיקט פון זיך
פאַרשידענע

עלעמענטן ,צווישן אַנדערע אויך אַ פרוכטבאַרן מול (שליים),

פון דעם זיינען אַנטשאַנען לעבעדיקע אָרגאַניזמען.
די לעצטע

זיינען אַלע געווען באַדעקט

מיט אַ פיש:שאָל און אויך

ענלעך צו פיש .דער אור"-מענטש איז אויך געווען ענלעך צו אַ פיש .ער
האָט באַזייטיקט די פיש-שאָל ערשט דאַן ,ווען ער האָט זיך אַנטװיקלט
אויף אַזױ פיל ,כדי צו קאָנען לעבן אויף דער יבשה,
וי מיר זעען ,זיינען די יאָנישע פילאָזאָפֿן געווען נישט בלויז מאַ-
טעריאַליסטן ,נאָר אויך דיאַלעקטיקער .אַלץ האָבן זיי באַטראַכט אין באַ-

קיין זאַך איז נישט

וועגונג ,אין אומאויפהערלעכע ענדערונגען,
סטאַביל ,אַלץ איז געווען אַ פּראָצעס,.
סיי אָבער זייער מאַטעריאַליזם ,סיי זייער דיאַלעקטישער
122

געװען
צוגאַנג

זיינען געווען נאַיװע .נישט באַװאָפּנט װיסנשאַפטלעך צו פאָרשן איינצל-
הייטן ,האָבן זי אָנגענומען די נאַטור אַלס גאַנצע .זיי האָבן אונדז איבער-
געלאָזט אַן אַלגעמײן בילד פון דער ועלט ,אָן איינצלהייטן .זייער וועלט-
אָנשויאונג איז געווען אַ פאַראיינפאַכטע ,אַ פּרימיטיווע.
אין יענער תקופה אָבער פון אַבסאָלוטן פּאָליטעאיזם (געצנדינעריי)
איז דאָס געווען אַ וויכטיקע פּראָגרעסיווע דערגרייכונג .און אין געזעלשאַפט-
לעך"פּאָליטישן זין ,אַן אויסדרוק פון די שטרעבונגען פון די ניי-אויפגץ-
קומיענע,

פאָרגעשריטענע,

געזעלשאַפטלעכע

קלאַסן

--

סוחרים

און

האַנטװערקער,
דער נאַאיווער ,מאַטעריאַליסטיש-דיאַלעקטישער געדאַנק פון די
יאָנישע פילאָזאָפּן איז געווען אין יענע באַדינגונגען אַ געניאַל-רעװאָלו-
ציאָנערער פּרװו פון אַ וועלטלעכער ,לאָגישער וועלט-אָנשויאונג ,וועלכע
האָט אַרונטערגעריסן דעם אַלמעכטיקן אױטאָריטעט פון דער רעליגיע,
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:

אָט דער געדאַנק האָט געפונען זיין פולן און שטאַרקסטן אויסדרוק
אין דער פילאָזאָפיע פון העראַקליטן,

ער האָט געשטאַמט פון דער אַריסטאָקראַטיע פון עפעז ,פיל גערייזט
איבער די קאָלאָניעס פון קליין-אַזיע ,באַקענט זיך מיט דעם נייעם לעבנס-
שטייגער ,געלערנט און אײינגעזאַפּט די נייע ראַציאָנאַליסטישע געדאַנקען
|
פון די יאָנישע דענקער,
אין אים אַליין האָבן געקעמפט קעגנזייטיקע טענדענצן .פון איין זייט
האָט אים געצויגן דאָס נייע ,דאָס שטורמיש-ברויזנדע לעבן ,פול מיט
דינאַמיזם און שאַפונג  --דאָס לעבן פון די סוחרים און האַנטװערקער,
וי אויך פון דעמאָס  --פון פּראָסט-פּשוטן פאָלק,
פון דער אַנדערער זייט איז ער נאָך שטאַרק געזעסן אין דער
אידעאָלאָגיע פון אַריסטאָקראַטישן שטאַם .דער קאַמף פון דעמאָס מיט די
עאופּאַטרידן (אַדל) האָט אים מיטגעריסן .ער זאָגט זיך אָפּ פון דעם הויכן
ירושה-טיטל ,אַלס אַדל-מאַן און גיט אים איבער דעם ברודער .ער דריקט

אויס ,אַזױ אַרום ,זיין פולע סימפּאַטיע צום פאָלק ,צו זיין קאַמף און
|
שטרעבונגען.
אָבער ווען דער פאָלקס-צאָרן נעמט אָן שטאַרק-רעװאָלוציאָנערע
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און דעמאָקראַטישע פאָרמען ,גיט ער זיך אַ װאַקל .אין איינעם פון די
פראַגמענטן (ווייל נאָר אַזעלכע זיינען געבליבן פון זיינע ווערק) שטראָפט
ער דאָס פאָלק פאַר דער עוולה ,װאָס ס'איז באַגאַנגען צו זיין חבר און
פריינט ,דעם טיראַן הערמאַדאָר .מיר לייענען דאָרט ו
,די דערװאַקסענע עפעזייער האָבן פאַרדינט דעם טױט און זייערע
קינדער אַרױסגעטריבן צו װערן פון שטאָט ,וייל זיי האָבן פאַרטריבן
הערמאַדאָרן ,דעם בעסטן פון זיי ,זאָגנדיק :זאָל קיינער צװישן אונדז נישט
זיין דער בעסטער,

און אויב ס'וועט זיך אַזעלכער געפונען זאָל ער גיין

לעבן ערגעץ אַנדערש און צווישן אַנדערע מענטשן".
אָט דער פראַגמענט האָט געשאַפן די מיינונג ,אַז העראַקליט איז
געווען אַ רעאַקציאָנער ,אָבער וי ס'וייזן זיינע ווייטערדיקע געדאַנקען,
פון שפּעטערע װערק ,איז די מיינונג געווען אַ פאַלשע .פאַרטיידיקנדיק
הערמאַדאָרן האָט ער פאַרטיײידיקט אַ פריינט ,אָבער נישט זיין שטעלונג,
דער פאַקט אַלין ,װאָס ער ציטירט פולקאָם די באַשולדיקונג פון פאָלק
קעגן זיין חבר ,דעם טיראַן ,טייטשן אויס געוויסע פילאָזאָפן ,אַלס באַװייז
נישט בלויז פון אָביעקטיוויטעט ,נאָר אויך פון סימפּאַטיע און װאָגיקײיט
פון דער באַשולדיקונג.
ס'איז זיכער אויך אַ באַװײז פון אינערלעכן געראַנגל צווישן חברישער
פליכט

און מענטשלעכער

מאָראַל ,אָבער פאַר אַלעם פון דער

דיאַלעק-

טיק פון טראַכטן ,אַנאַליזירן און פאָרשן ,פון זוכן דעם וועג צום אמת.
אין שפּעטערן-41 ,טן פראַגמענט ,װאָס מען האָט אָפּגעפונען לייע-
נען מיר :

,דאָס פאָלק דאַרף קעמפן פאַר זיינע רעכט ,פּונקט װי ס'קעמפט פאַר
די מויערן פון דער שטאָט".
דאָס איז געווען נישט בלויז אַ געדאַנק ,נאָר אַ פּלאַמיקער רוף צום
פאָלק ,ס'זאָל זיך קאַטעגאָריש אַנטקעגנשטעלן דער יוסטיץ פון אַדל ,וועל-
כע האָט זיך געשטיצט אויף נישט-געשריבענע געזעצן און געווען אַ גע-
צייג אין די הענט פון די רייכע קעגן די אינטערעסן פון דעמאָס,
אל אל
8

אַמשטאַרקסטן

און אַמשאַרפסטן

איינעם פון די פאָרגעשריטענסטע
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הערט

דענקער

זיך העראַקליטס

שטים,

אַלס

פון יענער צייט ,װוען ער טרעט

אַרױס אומדערשראָקן ,קעגן די רעליגיעזע עקסצעסן ,קעגן דער 2געטלעכער
פינצטערניש".
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אויפצווינגען צו טראַכטן נאָר אַזױ ווי זיי ,שרייבט עֶר:
;איר ווילט אייך אָפּרײניקן פון די זינד מיטן בלוט פון אאייערע
קרבנות .דאָס איז ענלעך צו דעם ,װי איר װאָלט אייך געװאָלט אָפּרײניקן
פון שמוץ מיט דער הילף פון שמוץ".

העראַקליט האָט קאָנטינואירט די מאַטעריאַליסטישע
טאַלעס ,אַנאַקסימאַנדער ,אַנאַקסימענעס,
די װעלט  --האָט ער געלערנט  --איז אין תוך מאַטעריעל .קיין
גאָט האָט זי נישט געשאַפן און קיין גאָט איז צו איר אַנטװיקלונג נישט
נויטיק.
די וועלט קען מען דערלערנען מיט דער הילף פון אונדזערע חושים,
און ער שטרייכט אויך אונטער די גרויסע ראָל פון מענטשלעכן חוש אין
דערקענטעניש-פּראָצעס.
אין איינעם פון די פראַגמענטן שרייבט ער:

געדאַנקען פון

קווען אַלץ װאָלט פאַרואַנדלט געװאָרן אין רויך ,װאָלט דער מענטש
דערקענט די וועלט מיט דער נאָז" (דאָס הייסט מיט דעם חוש הריח),
די חושים אַליין אָבער ,קאָנען אונדז נישט געבן קיין פולע דער"
קענטעניש .צו הילף מוז זיי קומען דער שכל ,װאָס אין דאָס געמיינזאַמע
גוטס פון אַלצ מענטשן
;דעריבער
אַנאַָליזירן אַלץ,
ענלעך צו טויטע
העראַקליט

דאַרף דער מענטש אָן אויפהער איבן זיין שכל ,רואיק
װאָס רינגלט אים אַרום .די וועלכע טראַכטן נישט זיינען
און בלינדע ,זייענדיק אָנװעזנד זיינען זיי נישט אָנװעזנד",
איז אַרײן אין דער געשיכטע פון פילאָזאָפיע און באַרימט

געװאָרן אַלס דער פונדאַמענט-לייגער

פון דיאַלעקטישן

געדאַנק,

זיין טעזיס אין -032טן פראַגמענט לערנט , :די וועלט איז געווען איז
און װעט זיין אַן אײיביק לעבעדיק פייער ,װאָס צעצינד זיך און לעשט זיך
אויס אין הסכם מיט זיינע אייגענע אַנטװיקלונגס-געזעצן".
פייער איז ביי העראַקליטן דער מאַטעריעלער עלעמענט פון אַלע
קעגנשטאַנדן אין דער נאַטור .אָבער דאָס אַנערקענען פייער אַלס דעם תוך
פון אַלץ בינדט זיך ביי אים מיט דער פעסטשטעלונג אַז אַלץ ענדערט
זיך אין דער נאָטור.
15

זיין אומשטערבלעכער טעזיס ,פאַנטאַ רעי"  --אַלץ שווימט ,קיין זאַך
שטייט נישט אויף אַן אָרט (שוועסט צוויי מאָל נישט אַריין אין זעלבן טייך"),
האָט אים דערפירט אויך צו רעלאַטיויזם; .קיין שום זאַך האָט נישט קיין
סטאַבילע אייגנשאַפטן ,נאָר ענדערט זיך און גייט איבער פון איין קעגג-
בי
שטאַנד אין צווייטן".
אין דער נאַטור פון אַלע קעגנשטאַנדן ליגן קעגנזאַצן ,װאָס באַ-
קעמפן זיך קעגנזייטיק .דער קאַמף פון קעגנזאַצן איז דאָס געזעץ פון אַנט-
װיקלונגס-פּראָצעס פון אַלץ,
העראַקליט איז שטרענג קאָנסעקװענט .אויב אַלץ ענדערט זיך ,איז
אָבער איין זאַך סטאַביל  :די ענדערונג ,דער ,פאַנטאַ רעי" .ער איז די סטאַ-
בילע אייגנשאַפט פון דער נאַטור .פון דעם איז געדרונגען ,אַז מיר האָבן אַ
סטאַבילן סדר ,דורך וועלכן די ענדערונגען קומען פאָר .דאָס איז די גע"
זעצמעסיקייט פון דער אַנטװיקלונג.
אין דער נאַטור הערשן אייזערנע געזעצן ,וועלכע אַלץ ליגט אונטער.
א אל
2

דער טיפער געדאַנקען"גאַנג פון דער העראַקליטישער פילאָזאָפישער
שיטה ,וועלכע האָט ווייט איבערגעשטיגן דעם ניואָ פון דער װיסנשאַפט
אין אַלטערטום ,איז געווען נישט פּאַרשטענדלעך פאַר פיל מענטשן פון
יענער צייט .דעריבער אויך האָט העראַקליט באַקומען דעם צנאָמען
.פינצטערער"  --דאָס הייסט אומפאַרשטענדלעכער.
אָבער דאָס האָט אים נישט אָפּגעהיט פון די אָנגריפן פון די פילאָ-
זאָפן און דענקער ,וועלכע האָבן געדינט דעם אַדל .זיי האָבן דווקא גוט
פאַרשטאַנען זיין ;געפערלעכע לערע" ,װאָס שטירצט די גאַנצע געביידע פון
דער אַלטער וועלט און איר שקלאַפן-סיסטעם  --אין זין פון אידעאָלאָגיע,
רעליגיע,

עטיק,

יוסטיץ און ממילא

דעם

געזעלשאַפטלעכן

בוי פון דער

מלוכה,
ס'האָבן אים אָנגעגריפן די פילאָזאָפן-עלעאַטן מיט זייער דאָקטרין
פון אַבסאָלוטער

אינערציע

(אומבאַוועגלעכקייט)

פון אַלץ .אַ גענעראַל-

שלאַכט קעגן העראַקליטישן געדאַנק האָט געפירט פּלאַטאָן .דער מיטל-
אַלטער מיט זיין דיקטאַטור פון דער קאַטױלישער קירך האָט פאַרברענט
אַלע זיינע װערק .געראַטעװעט האָבן זיך נאָר פראַנמענטן.
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אָבער די װונדערבאַרע העראַקליטישע לערע איז געבליבן און געווירקט.
אי אל
4

דער ערשטער גרויסער פילאָזאָף ,וועלכער האָט באַװוסטזיניק אָנ-
געבונדן צו העראַקליטס דיאַלעקטיק ,צו זיין לערע פון איינהייט פון קעגנ-
זאַצן ,און פון ,פאַנטאַ רעי" ,איז געווען העגעל .זיין פילאָזאָפישע שיטה,
װאָס איז געווען אַ פּראָדוקט פון אַ ריזיקן שפּרונג אין דער אַנטװיקלונג
פון דער אײראָפּעאישער וויסנשאַפט ,האָט זיך באַזירט אויף די הױיפּט-
געדאַנקען פון העראַקליטן,
;די פילאָזאָפיע פון דער געשיכטע  --האָט געשריבן העגעל  --פאַר-

נעמט זיך נישט מיט יחידים און זייער לעבן זי פאָרשט נאָך נאָר דעם
באַהאַלטענעם אינהאַלט פון די געשעענישן ,שטרעבנדיק צו אַנטדעקן דעם
אינערלעכן ריטם (גאַנג) פון דער געשיכטע ,די לאָגיק פון איר אַנטװיק-
לונג און דעם ציל צו וועלכן זי שטרעבט".
;אין דער געשיכטע קומט אַלץ פאָר שכלדיק'  --דאָס הייסט לױט
באַשטימטע געזעצן.
;נאַפּאָלעאָן אַליין האָט נישט פאַרשטאַנען דעם אינהאַלט פון זיין ווערק,
װאָס ער האָט געשאַפן .ער ,דער באַגרעבער פון דער פראַנצויזישער רע-
װאָלוציע ,האָט אָבער געװוירקט אין דער ריכטונג ,אַז די רעװאָלוציע איז
אַרױס אויסער די לאָקאַלע ,נאַציאָנאַלע גרענעצן און געװאָרן אַן אײיראָ-
פּעאישער פאַקט  ---אַן אָרגאַנישער באַשטאַנדטײל פון דער אַלגעמײנער
געשיכטע .צי איז דאָס געווען זיין שטרעבונג  1ניין .אָבער דאָס איז געווען
דער אָביעקטיווער אינהאַלט פון זיין ווערק".
אין דער אַנטװיקלונג פון דער מענטשלעכער געשיכטע איז דאָ אַ

געזעצמעסיקייט ,וועלכע שניידט זיך איר פּראָגרעסיוון וועג דורך אַלע
דערנער און שוועריקייטן ,דורך אַן אומאויפהערלעכן קאַמף פון קעגנזאַצן.
גערעכט זיינען נאָר די ,װאָס זייער קאַמף און שטרעבונג איז אין
אײינקלאַנג מיט די געזעצן פון דער געשיכטע ,װאָס גייט זיך איר שכלדיקן
וועג.
דעריבער מוז מען שטענדיק גיין מיטן לעבן און נישט קעגן לעבן,
אויב מען יל נישט ווערן אָפּגעשטױסן ,אָפּגעװאָרפן פון דעם געשיכטלעכן
מאַרש.
דעריבער איז אַזױ שעדלעך יעדע סעקטאַנטישקײט ,יעדע בלינדע
7

איינגעעקשנטקייט ,יעדער נישט װעלן זען דעם אמת ,ווייל דאָס באַדייט גיין
קעגן דער געשיכטע און אירע געזעצן ,קעגן דער ויסנשאַפט ,קעגן דעם
לאָגישן געדאַנק,
ווען מען שטייט אויף אַן אָרט ,ווען מען האַלט זיך קראַמפהאַפט אין
נעכטיקן טאָג ,װאָס קען שוין נישט קומען צוריק ,ווען מען שרייט מיט
פאַרביסנקייט ,, :מיר ווילן שוין אַנדערש נישט טראַכטן!"  --איז דאָס
אַ פאַרלײיקענונג פון דיאַלעקטישן געדאַנק ,און גלײכצייטיק אַ געפאַר
פאַר דעם געזעלשאַפטלעכן פּראָגרעס ,וועלכן מען קען אויך (מיט אַ שעד"
לעכע סטראַטעגיע) פאַרשפּעטיקן ,פאַרלאַנגזאַמערן.

=
העגעל ,דער פילאָזאָף אידעאַליסט ,האָט געזען די אַנטװיקלונג פון
דער געשיכטע אין דער לאָגישער ,געזעצמעסיקער אַנטװיקלונג פון דער
;אַבסאָלוטער אידייע" ,פון דעם ;אײיביקן וועלט-שכל".

דעריבער,

אָנבינ-

דענדיק צו העראַליקטן ,צו זיין געדאַנקעןיגאַנג און דיאַלעקטיק ,האָט ער
נישט אָנגעוויזן אויף דעם מאַטעריאַליסטישן אינהאַלט פון זיין לערע.
דאָס האָט געטאָן מאַרקס ,וועלכער האָט אָנגעװענדעט די העראַקלי-
טישע פּרינציפּן  :דעם ;אײיביקן פייער" (מאַטעריע) ,װאָס צינדט זיך און
לעשט זיך אויס לויט באַשטימטע געזעצן; דעם ע;קאַמף פון קעגנזאַצן ,װאָס
איז

דער

אינהאַלט

פון

דער

דיאַלעקטיק

(אַנטװיקלונגס-פּראָצעס)

פון

דער נאַטור און געשיכטע"  :דעם פּראָגרעסיון אופן פון טראַכטן ,װאָס הייסט
קיינמאָל נישט שטיין אויף אַן אָרט ,נאָר פאָרשן און אַנאַליזירן (ווייל דער

שכל מוז זיין שטענדיק אין באַוועגונג אַלס אַלמענטשלעכער וערט).
אַזױ אַרום האָט געקאָנט אַנטשטײן דער דיאַלעקטישער מאַטעריאַליזם
 -דאָס מעכטיקע געווער פון פאָרשן און זוכן דעם אמת פאַר אַלע צווייגןפון דער מענטשלעכער

ויסנשאַפט.

די ראָל פון העראַקליטן,

אַלס דעם

ערשטן

גרויסן

דיאַלעקטיקער,

איז אין דער געשיכטע פון פילאָזאָפּיע אַן אומגעהויערע .ער האָט גע-
פלאַסטערט דעם וועג פאַרן זיג פון פּראָגרעסיון מענטשלעכן געדאַנק ,ער
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האָט אָנגעצייכנט
מעטאָד,

וועלכער

אין אַלגעמײנע
איז

מיט

קאָנטורן

סויזנטער

ריכטיקן,

דעם

יאָרן שפּעטער

װיסנשאַפטלעכן

געקומען

צום

װאָרט

אויף אַלע געביטן פון פאָרשן און זוכן.

די באַדייטונג פון דער העראַקליטישער לערע איז נישט נאָר אַ וויסנ"
שאַפטלעכע ,אויך אַ געזעלשאַפטלעכע און מאָראַלישע .זיין אומשטערבלעכע

,פּאַנטאַ רעי? ווייזט אָן אויף דעם איבערגייענדן כאַראַקטער פון שלעכטן
און דער היסטאָרישער נויטװוענדיקייט פון זיג פון גוטן .ער האָט גערופן
דעם דעמאָס (דאָס פאָלק) צו טראַכטן און נישט צו זיין בלינד און טויב,
ווייל שכל (לאָגאָס) שאַפט האַרמאָניע פון דער װעלט ,און די וועלט דאַרף
זיין אַ  שכלדיקע.
קינסטלער

ווירקלעכע

װערק,

שאַפן אומשטערבלעכע

וועלכע

דריקן

אויס די אייביקע שטרעבונג פון מענטש ,צום גוטן גערעכטן און שיינעם.
אַזעלכע װערק זיינען אין אַלע תקופות יונג און אַקטועל .זיי סוגערירן
און זאָגן אונטער ,וי אַזױ צו לעבן װי אַ מענטש ,צו טראַכטן וי אַ מענטש,
צו קעמפן װי אַ מענטש פאַר אַ מענטשלעכער ,גליקלעכער וועלט.
אַזעלכע איז די פילאָזאָפּיע פון גרויסן גריכישן פילאָזאָף פון אַלטער-
טום  --העראַקליטן פון עפעז  --דעם פאָטער פון דיאַלעקטישן געדאַנק,

!) אַ פּראָווינץ

פון

קליין

אַזיע

(יאָניאַ)

אַזעלעכע

מיט

עוטעט

וױ

מילעט ,עפעז ,פריענאַ און אַנדערע.

צו דער גרופע

יאָנישע פילאָזאָפן האָבן

אַנאַקסימאַנדער,

אַנאַקסימענעס

יאָרהונדערט

געהערט:

טאַלעס,

--

זעקם

פאַר דער נייער צייט-רעכענונג.
 )2אַ טייל פון דער אַסטראָנאָמיע.
און עוואָלוציע

פון הימלישע

זי פאַרנעמט

זיך מיט דער גענעזע

קערפער.
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סאקדאט  -דער פיאנער פון
פילאזאציש-עטישן געדאנק
ער איז אַריין אין דער געשיכטע אַלס דער גרונטלייגער פון פילאָ-
זאָפּיש-עטישן געדאַנק ,נישט בלויז מיט זיין אָריגינעלער שיטה ,נאָר
אויך מיטן פּערזענלעכן ביײישפּיל פון ווירדע און מוט  --אויב מען זאָל
יעדנפאַלס גלויבן די איינציקע מקורים  --די װערק פון זיינע באַרימטע
תלמידים.
ווייל אַלץ ,װאָס מיר ווייסן וועגן דעם לעבן און לערע פון סאָקראַטן
שטיצט

זיך אויסשליסלעך אויף ,די דיאַלאָגן" פון דעם גרויסן אַלט:גרי"

כישן פילאָזאָף פּלאַטאָן ,אויף די 'מעמאָראַביליאַ"  )1פון גרויסן אַלטער"
טימלעכן היסטאָריקער קסענאָפאָנט  --זיינע הויפּט-שילער,

געשריבן וועגן אים האָט אויך אַריסטאָטעל און אַנדערע .סאָקראַט
אַליין האָט אָבער נישט איבערגעלאָזט קיין שום ווערק .ער האָט באַגרינדעט
זיין מורא פאַר דעם געשריבענעם װאָרט מיט דעם ,אַז נאָך זיין טויט,
וועלן די שונאים זיך ואַרפן אויף זיינע געדאַנקען ,װי ווילדע היענעס,
און ער ,ועט זיי נישט קאָנען פאַרטײידיקן.
ס'איז זיכער אַז פון סאָקראַטן ציט דעם אָנהױב די ריכטונג ,װאָס
רופט זיך ,פילאָזאָפיע פון מענטש" .סאָקראַט האָט דער ערשטער דעפי"
נירט דעם דעויז; :ג,סייען מיר גאָרנישט אָן די ביימער אין װאַלד,
ס'אינטערעסירט מיך דער מענטש אויף דער גאַס" .אין דער פּראָבלעמאַ-
טיק פון מענטשלעכן לעבן ,פון זיין ווירדע און גליק ,אין די טרוימען פון
מאָראַלישער דערהויבנקייט און פרייהייט ,האָט ער געזען דעם תוך און די
אויפגאַבע פון פילאָזאָפיע,

סיז אים נישט אָנגעגאַנגען די נאַטור ,וועלכע עֶר האָט געהאַלטן
א
אַלס נישט-דערגרײיכבאַרע פאַר דער מענטשלעכער דערקענטעניש .נאָר זיך
אַלײין  --האָט ער געהאַלטן  --קאָן דער מענטש דערלערנעןף דערפאָר
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איז ער געקומען מיט דער לאָזונג  :אדערקען זיך אַליין !" ;שטעל פעסט צי
דיינע געדאַנקען זיינען ריכטיקע ,צי דאָס אין װאָס דו גלויבסט איז אין
איינקלאַנג מיטן אמת און גערעכטיקייע!

באַנײ כסדר

פאַר זיך אַליין די

פראַגע  :צי לעב איך וי אַ װוירדיקער מענטש?"
סאָקראַט האָט געלערנט ,אַז די נאַטור אַלײין האָט באַשאַנקען דעם
מענטש מיט גוטסקייט .אויב די טאַטן פון מענטש זיינען שלעכטע ,אויב ער
באַגייט פאַרברעכנס און זינד ,אין דאָס אַ רעזולטאַט פון זיין אומוויסן
דערפאַר טאַקע איז די פליכט פון פילאָזאָף העלפן דעם מענטש ,כדי דאָס

גוטע און שיינע ,װאָס איז אין אים ,זאָלן קומען צום װאָרט ,זאָלן אַרױס פון
אים ,וי אַ קינד פוֹן דער מאַמעס שויס .דער דענקער דאַרף  --לט
אים  --אויספירן די אַרבעט פון אַ הייבאַם ,װאָס העלפט קומען דאָס קינד
אויף דער וועלט .סאָקראַט האָט אױיסגעאַרבעט אַ גאַנצן מעטאָד פון פילאָ-
זאָפּיש-אַקושערישע שריט אין באַצוג צו דעם גוטן און שיינעם ,װאָס
דרימלט אין מענטש,
דער מעטאָד איז באַשטאַנען אין אַ געני-דורכגעטראַטן אופן פון
פירן געשפּרעכן מיט מענטשן ..אויף דעם געביט איז סאָקראַט דער פּיאָנער
פון דער דיסקוסיע-קונסט .ער פלעגט אונטער אַן אויסרייד פאַרהאַלטן
דורכגייער אויף דער גאַס און אָנבינדן מיט זיי געשפּרעכן אויף פאַרשידענע
טעמעס  --וועגן יושר ,ליבע ,מוט ,גערעכטיקייט ,מאָראַל ,ווירדע ,און אַזױ
ווייטער.
ער פלעגט זיין פול מיט התפּעלות פאַר דער חכמה און טיפקייט פון
זיין מיטשפּרעכער ,וועלכן ער האָט געמוטיקט פריי און פלייסיק צו רעדן
אָבער באַלד איז געקומען דער אָנגריף .אויפן סמך פון קעגנזאַצן
אינעם געדאַנקעןיגאַנג פון דורכגייער ,האָט ער אים אויפגעוויזן די נישט-
ריכטיקייט פון זיין שטעלונג ,דערװועקט אין אים אומרו פון געדאַנק ,וועל-
כער נעמט ברייטער און טיפער אַנאַליזירן און פאָרשן .אַזױ אַרום האָט
סאָקראַט צעשמעטערט דעם בלינדן גלויבן אין דאָנמעס ,אין ;אַבסאָלוטע,
זיכערע אמתן" ,און אַרױסגערופן אין מענטש אַ דורשט נאָך וויסן ,װאָס איז
אומבאַגרענעצט,
פּלאַטאָן דערמאָנט אין די ,,דיאַלאָגן" סאָקראַטס ווערטער , :די עגיפּטער
און פעניציער האָבן ליב געלט ,אָבער מיר גריכן האָבן ליב וויסן" .און אָלס

דייטלעכע אָנווייזונג אויף דעם ,פלעגט ער נישט לייגן קיין אַכט אויף זיין
אויסערלעכן אויסזען .אַ גאַנץ יאָר ,זומער און ווינטער ,פלעגט ער אַרומ"
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גיין באָרװעס און אין זעלבן אַלטן ,אָפּגענוצטן מלבוש .צו די רייכע עלע-

גאַנטן ,װאָס האָבן פון אים געשפּאָט ,פלעגט ער זאָגן; :זעט ויפל זאַכן
ס'איז דאָ אויף דער וועלט װאָס איך דאַרף זיי נישט האָבן".

פון דאַנען אויך נעמט זיך דער באַרימטער שפּעטער אין אַלטער-
טימלעכן רוים ,לאָזונג; :אָמניאַ מעאַ ,מעקום פּאָרטאָ?" (אַלץ װאָס איז
מיינס טראָג איך מיט זיך) ,װאָס באַדײט ,אַז דאָס אמתע רייכטום פון מענטש
איז זיין אינערלעכע וועלט ,זיין װויסן ,זיין גייסטיקער באַגאַזש ,פון וועלכן
קיינער קאָן אים נישט באַרױיבן.
סאָקראַט האָט אַזױ אַרום מאָראַליש געהויבן דעם מענטש ,געלערנט
אים נישט זיין פאַריסן ,דעספּאָטיש ,אַפּאָדיקטיש ,נאָר טאָלעראַנט און פריינט-
לעך צו יעדן מענטשלעכן געדאַנק ,ווייל פון יעדן קאָן מען זיך עפּעס דער"
וויסן עפּעס לערנען .און פון דאַנען קומט אויך זיין אומשטערבלעכער
;,קרעדאָ? (פּרינציפּן-אויסדרוק) ; :איך ווייס ,אַז איך ווייס גאָרנישט" ,װאָס
האָט אַ דערציערישע און פילאָזאָפישע באַדייטונג .אין דערציערישן זין
איז עס אַ סטימול צו באַשײדנקייט ,ווייל וויפל דער מענטש זאָל נישט
וויסן ,ווייסט ער נאָר אַ קליינעם טייל פון דער ריזיקער װויסנשאַפט ,װאָס
נעמט אַרום אַזױ פיל געביטן .דערפאַר דאַרף זיך אַ מענטש שטענדיק לערנען
און כסדר באַרייכערן זיין וויסן .אין פילאָזאָפישן זין איז עס ,פאַרקערט,

אַן אויסדרוק פון אומגלויבן אין דער װיסנשאַפט און אירע מעגלעכקייטן
צו דערלערנען

די נאַטור און אירע געזעצן.

סאָקראַט אַלײן ,איז געווען אַ לעבעדיקער ביישפּיל פון דורשט נאָך
וויסן .ער האָט זיך אָן אויפהער געלערנט .ער איז אַריין אין דער געשיכטע
פון פילאָזאָפּיע און װיסנשאַפט

בכלל ,אַלס מוסטער פון אַן אױיטאָדידאַקט,

װאָס האָט אָרגאַניזירט זיין זעלבסטבילדונג .זי איז באַשטאַנען נישט נאָר
אין לייענען ,טראַכטן ,פירן וויכוחים ,נאָר אויך אין אַ זעלבסט-קאָנטראָל.
קיין שום פראָגן האָבן אים נישט אויפגערעגט ,נישט ;אַרױסגעבראַכט פון
די כלים" .ער איז געווען צופרידן און באַרואיקט ,ווען דער פרעגער איז
אַװעק אַן אויפגעקלערטער .זיין אייזערנער געדולד ,זיין רואיקייט ,מיט
וועלכער ער האָט באַהערשט אַלע עמאָציעס ,האָבן צוגעצויגן צו אים מענטשן.
זיי פלעגן אים אַרומרינגלען אויף די גאָסן און פּלעצער פון אַטען וי
נאָר ער פלעגט זיך באַוייזן.
סאָקראַט
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האָט

באַגרינדעט

די

אַבסאָלוטע

נויטװענדיקייט

פון

טאָ-

לעראַנץ ,מיט דעם טיפן גלויבן אין מענטש.

ער האָט געלערנט ,אַז דער

ווער עס פאַרגװאַלטיקט די טאָלעראַנץ ,װער עס צווינגט-אויף מענטשן צו
טראַכטן ,נאָר אַזױ וי ער ,דער פאַרגװאַלטיקט די געזעצן פון דער נאַטור
און פון מענטשלעכן געדאַנק ,װאָס קאָן זיך אַנטװיקלען נאָר אין קלימאַט
פון טאָלעראַנץ  --פון פרייען געדאַנקען-אויסטויש.
ס
אָקראַט האָט מיט זיין בייסיקער איראָניע געשפּאָט פון ,די גייסטיקע
ריזן
" ,װאָס ציטערן פאַר אַ קעגנזעצלעכער מיינונג ,פאַר אַ זעלבסטשטענ-
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ַ
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;ליכט פון דער מענטשלעכער נשמה" ,װי

די פלעדערמויז פאַרן טאָג- .

מיט העכער  0022יאָר שפּעטער פאַרופט זיך װיקטאָר הוגאָ אויף
סאָקראַטן ,ווען ער שטעלט פעסט  :קאיך האָב ליב אַלע מענטשן ,װאָס טראַכטן,
אויך די װאָס טראַכטן אַנדערש װי איך .טראַכטן אַליין באַדייט שוין זיין
נוצלעך ,דאָס איז שטענדיק און אין אַלע פאַלן אַן אָנשטרענגונג אין
דער ריכטונג פון גאָט  --דעם סימבאָל פון יושר ,גערעכטיקייט ,גלייכהייט
און פרייהייט",
פילאָזאָפ
ן
פ
ו
ן
א
ַ
ל
ע
ש
י
ט
ו
ת
ז
י
י
נ
ע
ן
א
יינשטימיק אַז סאָקראַטס אָריגי-
נעלע דיסקוסיע-קונסט ,זיין וויכוח-מעטאָד ,די ,סאָקראַטישע איראָניע",
וועלכע איז באַשטאַנען אין אויסגעפינען קעגנזאַצן ,װידערשפּרוכן אין
געדאַנקען"גאַנג פון מענטש ,װאָס זייער צזאַמענשטױס האָט אים דער.
נענטערט צום אמת  ---איז געװאָרן די באַזע פאַר דער אַנטװיקלונג פון דער
דיאַלעקטיק ,סיי אָלס פילאָזאָפּישן אופן פון טראַכטן ,סיי אַלס װויסנשאַפט-

לעכן פאָרשונגס-מעטאָד,
דאָס שטרייכט אויך אונטער דער
דאָס הייסט די מאַרקסיסטישע פילאָזאָפיע.
דאָס בילד פון סאָקראַטן,

דיאַלעקטישער

אַלס פילאָזאָף ,מאָראַליסט

מאַטעריאַליזם,
און פּעדאָגאָג

איז .הויך-פּאָזיטיוו .דאָס איז דער באַקאַנטער און װעלט :באַרימטער
סאָקראַט פאַר וועלכן אַלע בויגן דעם קאָפּ  ---פאַר זיין חכמה ,װויסן ,פעסטע
פּרינציפּן ,פאַר זיין מוטיקער האַלטונג אויך פאַרן געריכט פון דער אַטע-
נישער דעמאָקראַטיע ,וועלכע האָט אים פאַרמשפּט צום טױט ,פאַר דער
ווירדע און רואיקייט מיט וועלכע ער האָט באַגעגנט דעם טױט ,אױט-.
טרינקענדיק אין אײינקלאַנג מיטן אורטייל ,דעם ציקוטאַיסם,
דאָס איז אָבער איין סאָקראַט  --דער גרויסער אומשטערבלעכער,
וועלכן ס'האָט אפילו פאַרהײיליקט די קאַטױלישע קירך ,נישט געקוקט
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און פילאָזאָפן ,באַשולדיקן"

אים

אויף .דעם ,װאָס פיל היסטאָריקער
אין אַטעאיזם,
אָבער אַ גענויע שטודיום איבער דעם זעלבן דענקער ,באַזירט אויף
היסטאָרישע פאַקטן און געשעענישן ,וייזט אונדז אַ צוייטן סאָקראַט,
וועמענס פּאָליטישע איינשטעלונג {(און נישט פילאָזאָפּישע) איז געווען אין
קעגנזאַץ צו פיל געבאָטן פון זיין אייגענער געפּרעדיקטער עטיק,
מיר באַקומען דאַן אַ בילד פון אַ פאַרביסענעם

קעגנער פון דער

(באַזינגער)

פון אָליגאַרכישן

אַטענישער

דעמאָקראַטיע

און אַפּאָלאָגעט

אַריסטאָקראַטישן רעזשים אין ספּאַרטע .דאָס איז דאָך סאָקראַט געווען
דער דערציער און גייסטיקער פירער פון קסענאָפּאָנט און אַלקיביאַד,
וועלכע זיינען אַריבער צו די ספּאַרטאַנער אֶליגאַרכן אין דער צייט פון
דער פּעלאָפּאָנעזער מלחמה (צווישן אַטען און ספּאַרטע) .דאָס איז סאָקראַט
געווען דער לערער פון זיין באַרימטן תלמיד פּלאַטאָן ,דעם גרויסן פילאָ-

זאָף פון דער אַטענישער
און

ערד-באַזיצער,

אֶליגאַרכיע און גרויסער

וועלכער

האָט

געטײלט

די

שקלאַפן-איגנטימער

נשמות

אויף

אידעלע

(אַריסטאָקראַטישע) און פּראָסטע (פון פאָלקס-מענטשן) ,דערפאַר האָבן די

ערשטע געדאַרפט שטענדיק הערשן און די צוייטע אַרבעטן פאַר זיי,
דאָס איז דאָך סאָקראַט אויך געווען דער לערער און דערציער פון קריטיאַשן,
דעם הויפּט פון די  02טיראַנען ,וועלכע האָבן אַראָפּגעװאָרפן מיט דער
הילף פון די ספּאַרטאַנער אָליגאַרכן די אַטענישע דעמאָקראַטישע רעגי-
רונג און אין משך פון  9מאָנאַטן אַדורכגעפירט אַ בלוט-באָד איבער אַלע,
װאָס זיינען געווען פאַרדעכטיקט אין סימפּאַטיע צו דער דעמאָקראַטיע.
קריטיאַש אין שפּיץ פון דער טעראָר-מאַכט האָט זיך געװאָנדן גלייך
צו זיין טייערן פּראָפּעסאָר און דערציער ער זאָל מיטאַרבעטן מיט אים אין
איינשטעלן די נייע אָרדענונג .און דאָ איז געקומען דער איבערברוך.
סאָקראַט האָט זיך אָפּגעזאָגט פון געבן זיין מיטאַרבעט און מאָראַלישע
אונטערשטיצונג דער הענקער-באַנדע .ער האָט זיך אַליין דערשראָקן פאַר
דער מאָנסטרואָזיטעט פון אָליגאַרכישן פאַרברעכן .ער האָט אויפגעציטערט,
וען ער האָט דערזען פון דער נאָענט די מאַטעריאַליזירטע געשטאַלט
פון די פּאָליטישע אידעאַלן ,וועלכע ער האָט פריער גלאָריפיצירט.
און ווען נאָך  9מאָנאַטן פון גרויל ,דעראָבערן די דעמאָקראַטן פון
אַטען צוריק די מאַכט ,ווערט סאָקראַט געשטעלט פאַרן געריכט .ס'משפּטן
אים נישט נאָר די לעבעדיקע זין און טעכטער פון פאָלק ,נאָר אויך די
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טויזנטער דערמאָרדעטע .זיי זעען אין אים דעם גייסטיקן פירער פון דער
מאָרד-װואַקכאַנאַליע ,דעם שעף ,לערער און דערציער ,דעם הויפט-אידעאָ-
לאָג פון די פאַרביסענע שונאים פון דער דעמאָקראַטישער אָרדענונג.
װאָס האָט געפילט סאָקראַט ,שטייענדיק פאַרן משפּט פון פאָלק  1װאָס
האָט ער ,דער פּריידיקער פון דערהויבענער מענטשלעכער מאָראַל געהאַט
צו זאָגן די קרבנות פון ווילקיר ? װאָס האָט ער געפונען פאַר זיין פאַר-
טיידיקונג ?
ער האָט אויפגעוויזן ,אַז ער איז געווען אַ גוטער קריגער ,געדיגט
אין מיליטער ,פאַרטײידיקט דאָס פאָטערלאַנד ,אָפּגעהיט די געזעצן און
מנהגים .ער האָט זיך געזען אַלס קרבן פון רכילות ,וועלכע האָבן אים
פאָרגעשטעלט אַלס געפערלעכן מענטש פאַר דער געזעלשאַפט.
לויט סאָקראַטן האָבן אים זיינע באַשולדיקער

פאָרגעװאָרפן,

אַז ער

האָט געװאָלט אַריינדרינגען אין די געהיימענישן פון הימל און ערד און
געלערנט אַנדערע די ;געפערלעכע לערע"
סאָקראַט האָט פאַרזיכערט די ריכטער ,אַז ער האָט קיײנמאָל נישט
געזאָגט קיין שלעכטס קעגן די געטער און געלעבט אין איינקלאַנג מיט
דער געטלעכער מאָראַל ,וועלכע איז אין זיין נשמה און פירט מיט זיין לעבן.

ער װאַרפט אָפּ דעם פאָרווורף ,אַז ער האָט זיך נישט געװאָלט אַנ-
גאַזשירן אין פּאָליטישן לעבן פון אַטען (צוליב שנאה צום דעמאָקראַטישן

רעזשים) .ער זעט זיין פּאָליטישע טעטיקייט אין וװועלן דערלערנען די
מענטשלעכע נשמות ,כדי צו געפינען דעם שליסל צו ווירקלעכער גליק,
סאָקראַט האָט באַטאָנט ,אַז אין אַטען איז געווען געפערלעך צו זאָגן
דעם אמת ,וייל;, ...דאָס פאָלק האָט נישט ליב דעם אמת"

און דאַן איז געקומען דער ,שטאַרקסטער" אַרגומענט ,װאָס ס'גיבן
אויף אַלע זיינע ביאָגראַפן (פּלאַטאָן ,קסענאָפּאָנט א אַ/ :).אויב מיינע
באַװייזן זיינען נישט גענוגנדע פאַר אייך ריכטער ,וויל איך ציטירן די
ווערטער פון גאָט אַלײן ,פון דעלף  .)1דער אָנװעזנדער דאָ אויפן זאַל
ברודער ,פון אייך אַלעמען באַקאַנטן ,כעראָפּאָן ,האָט אַליין געפרעגט די
פּראָפּעטין פון דעלף ,צי ס'איז דאָ אויף דער װעלט אַ קלוגערער מענטש
סיז
פון סאָקראַטן .דער אָראַקל האָט געענטפערט ,אַז ס'איז נישטאָ און א
קיינמאָל נישט געווען אַזאַ חכם,
סאָקראַט האָט געװאָלט איבערצייגן די ריכטער אַז צוליב דעם,
װאָס ער האָט געזאָגט די מענטשן ,ווייטע פון חכמה ,אַז זיי זיינען נאַראָנים ;
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אַז זיי רעדן פון זאַכן פון וועלכע זיי ווייסן גאָרנישט ,האָבן זיי אים אַנער-
קענט אַלס זייערן בלוטיקן שונא ,באַשולדיקט אין דעמאָראַליזירן די יוגנט
און אַנדערע

פאַרברעכן.

ער האָט אונטערגעשטראָכן ,אַז קיין איינער פון די יוגנטלעכע און זייע-
רע עלטערן,

איז נישט

אַלע באַשרײיבער

געקומען
פון משפּט,

קעגן אים.

זאָגן עדות

צווישן זיי דער אָנװעזנדער
פאַרטיידיקונג

אין

געװאָרן

דאָרט פּלאַ-
איבערגעריסן

טאָן ,אַקצענטירן ,אַז סאָקראַטס
כסדר פון צווישנרופן פון די פאַרזאַמלטע ,וועלכע האָבן הויך פּראָטעסטירט
קעגן זיינע ווערטער.

אין סאָקראַטס פאַרטיידיקונג איז נישט געווען קיין איין װאָרט װעגן
זיינע פּאָליטישע ,הייסע סימפּאַטיעס פאַר דעם אֶליגאַרכישן סיסטעם אין
ספּאַרטע .קיין װאָרט באַשולדיקונג קעגן דער גרויזאַמער שחיטה איבער
טויזנטער דעמאָקראַטן אין אַטען ,אַדורכגעפירטע דורך זיין תלמיד ,קרי"
טיאַשן ,װאָס איז געשטאַנען אין שפּיץ פון  03טיראַנען ,װאָס האָבן מיט
דער הילף פון ספּאַרטע ,אַראָפּגעװאָרפן די דעמאָקראַטישע רעגירונג
און איינגעשטעלט אַ בלוטיקע טעראָר-מאַכט פון דער אַריסטאָקראַטיע.
וי איז דאָס מעגלעך געווען אין יענע װײטאָגפולע-טעג דאָס נישט
צו באַרירן?
סאָקראַטס פאַרטיידיקער (פאַר אַלעם פּלאַטאָן) האָבן דאָס אויסגע-
מיטן אין זייערע באַשרייבונגען.
| זיי האָבן גוט געװווסט ,אַז דאָס װאָלט אַמשטאַרקסטן באַװיזן די מאָי
ראַלישע מיטפאַראַנטװאָרטלעכקײט פון סאָקראַטן ,אַלס טעאָרעטיקער און
באַגרינדער פון דער מאַכט פון די רייכע ,עװופאַטרידן (אַריסטאָקראַטן)
וועלכע גאָט זאָל האָבן באַשאָנקען מיט

ספּעציעלע,

נאָבעלע נשמות.

מיט קיין שום באַװוייזן האָט נישט געקענט אָפּגעלײקנט װערן דער
פאַקט ,אַז סאָקראַט איז געווען דער לערער און וועג-ווייזער פון די הױפּט
שונאים און פאַרעטער פון דער אַטענישער דעמאָקראַטישער אָרדענונג --
פאַר אַלקיביאַדן ,קסענאָפאָנטן,

קריטיאַשן.

קיין שום פילאָזאָף אין אַלט-גריכנלאַנד,
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ספּעציעל ביי דער אַטענײ

שער דעמאָקראַטיע ,איז קיינמאָל נישט געמשפּט געװאָרן פאַר װעלן דער"
גיין דעם אמת פון דער וועלט-אַנטשטײאונג.
אויסער דעם האָבן אַלע גענוי געוווסט ,אַז סאָקראַט האָט זיך קײינמאָל
מיט דעם נישט פאַרנומען .ער האָט דאָך געפּרעדיקט ,אַז די וועלט ,די
געהיימנישן פון דער נאַטור ,קען מען נישט דערלערנען
דאָס איינציקע ,װאָס מען קען יאָ  --איז דערקענען זיך אַלין.
די ווירקלעכע באַשולדיקונג קעגן סאָקראַטן אין געווען נישט זיין
פילאָזאָפּישע שיטה ,נאָר זיין מיטפאַראַנטװאָרטלעכקײט פאַר דער בלו"
טיקער ממשלה פון די  032,טיראַנען" אין שפּיץ מיט זיין תלמיד ,קריטיאַש,
װאָס האָט געקאָסט דאָס לעבן פון צענדליקער טױזנטער דעמאָקראַטן
מען האָט אים פאָרגעװאָרפן אַ זאָאָלאָגישע שנאה צו דער דעמאַקראַטיע,
ביי וועלכער אויך דער פּשוטער המון-עם ,דאָס פאָלק ,האָט געהאַט רעכט
אַרױסצװזאָגן אַ מיינונג און נעמען אַנטײל אין די באַשלוסן.
א אנ

א

צי די מאָראַלישע מיטשולד

די אָנ"

פון סאָקראַטן האָט געפאָדערט

ווענדונג פוּן דער העכסטער שטראָף ,דאָס איז אַן אַנדער פּראָבלעם,
דער משפּט איז פאָרגעקומען אין אַ קלימאַט פון אַלגעמײײנעם אוים"

ברויז ,ווען דאָס פאָלק האָט געטריערט נאָך זיינע בעסטע זין ,עטלעכע
צענדליק טויזנט ,דערמאָרדעטע דורך די הענקער פון די אָליגאַרכישע
טיראַנען".
אין סאָקראַטן האָט דאָס פאָלק דאַן געזען דעם הױפּט :אידעאָלאָג
פון די בלוטיקע שונאים פון דער דעמאָקראַטישער אָרדענונג,
א אכ
אל

סאָקראַט האָט מיט רואיקייט און ווירדע אויפגענומען דעם טױט-
אורטייל .זיינע תלמידים און אָנהענגער װאָס האָבן אים צוגערעדט צו
אַנטלויפן און געװאָלט דאָס אָרגאַניזירן ,האָט ער אויפגעוויזן פילאָזאָפיש,

אַז ,ס'איז נישטאָ קיין אָרט ,ווו די פיס פון טויט זאָלן נישט קענען דערגיין".
און ער איז דאַן שוין אַלט געווען איבער זיבעציק יאָר,
ער

האָט

מיט

סטאָישער

רואיקייט

אויסגעטרונקען,

אין

אײינקלאַנג
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מיטן אורטייל ,דעם ציקוטאַיסם און געזעגנט זיינע פריינד און פאַר.
ערער מיט די ווערטער ; :אויב איך שטאַרב רואיק און הייטער ,פול מיט
גלויבן אין אַ בעסערער צוקונפט ,איז עס דערפאַר ,ווייל מיין גאַנץ לעבן
איז געווען פאַר מיר אַ צוגרייטונג צום טויט",
.דער חכם ,װאָס האָט געזוכט אָן אויפהער צו באַפרײיען זיין נשמה
פון די קייטן פון קערפּער ,צי האָט ער רעכט זיך צו באַקלאָגן ווען די
געטער רופן אים צו אַ פולער באַפרייאונג ?"
;די שװאַנען (לאַבענדזשן) זינגען און פרייען זיך אין טאָג ווען זי
שטאַרבן .איך זע פאָרויס וי זיי אַ בעסערן גורל און פיל זיך נישט ,מער
וי זיי ,פאַרזאָרגט צוליב דעם טויט",
א אל
*

סאָקראַט איז געשטאָרבן וירדיק .צי אין זיינע טיפע געדאַנקען
וועגן אַ בעסערער צוקונפט ,האָט ער אױיסגעדריקט חרטה צוליב זיין
פאַלשער פּאָליטישער שטעלונג  ---פון וועלכער ער האָט זיך אָפּגעטרײסלט

און די בלוטיקע טעג פון דער טיראַנען ממשלה  --וייסן מיר נישט,
זיינע הױפּט ביאָגראַפן ,פּלאַטאָן און קסענאָפּאָנט  --פאַרביסענע שנאים
פון פאָלק און דער דעמאָקראַטיע  ---שווייגן וועגן דעם,
,ילאָזאָפיע
צי דער גרויסער און מוטיקער סאָקראַט ,פּיאָנער פון דער פ
פון מענטש" װאָס האָט אַ גאַנץ לעבן געזוכט אַן ענטפער אויף דער פראַגע,
וי אַזױ צו לעבן וירדיק  --זאָל אין לעצטן מאָמענט נישט האָבן קיין
מוט צו זאָגן דעם גאַנצן אמת ?
פּערזענלעך ,צווייפל איך אין דעם.

() זאַכן װאָס זיינען ווערט צו געדענקען
!) אין
וטעמפל)
דער

דער

פאַרן

פאַרמיטלונג

אַלט-גריכישער

גאָט אַפּאָללאָ,
פון פּריסטער,

מיינונגען וועגן מענטשן
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װי

ששטאָט

דעלף

די פיטיעס

פאָרויסגעזאָגט

און זייער גורל.

געוען

אַן אָראַָקל

(פּראָפּעטינס)

דורך

איז

געשעענישן,

האָבן

אַרױסגעגעבן

ספארטאקוש  -דער אנפירער פון
גרעסטן שקלאפן רעוואלײ
אין אלטערטום
שוין העכער צוויי טויזנט יאָר ,און זיין נאָמען לייכט װי אַ פאַקל,
װי אַ סימבאָל פון פרייהייטס-קאַמף .ער איז געװען די פאָן פון רע-
װאָלט פאַר פיל אונטערדריקטע פעלקער ,סאָציאַלע שטאַנדן און קלאַסן אין

פאַרשידענע לענדער און תקופות,
ווען דער רוימישער סענאַט שיקט אַרױס אין יאָר ( 421נייע צייט-
רעכענונג) אַ מעכטיקע לעגיאָנען-אַרמײ ,אין שפּיץ מיטן בעסטן סטראַטעג
יוליוס סעווערוס ,צו דערשטיקן דעם בריכוכבא-אויפשטאַנד אין יודעאַ
(יהודהיישראל) ,באַפעלט ער אים, :ברענג אונדז אַ לעבעדיקן אָדער
טויטן דעם יידישן ספּאַרטאַקוס" .העכער  002יאָר נאָך זיין העראֵָישן טויט,
האָבן די הערשער פון דער אַלט-רױמישער אימפּעריע נאָך אַלץ געציטערט
פאַר זיין געשפּענסט,
די פּערזאָן פון ספּאַרטאַקוס איז געװאָרן באַשריבן פון העכער 02
אַלט-רומישע היסטאָריקער ,צוישן זײי האָבן אים פאַראייביקט אַזעלכע
באַרימטע געשיכטע-שרייבער ,וי אַפיאָן ,טיטוס ליויוס ,פּלוטאַרק ,סאַ-
לוסטיוס און אַנדערע .פיל פון זיי בויגן דעם קאָפּ פאַר זיין העלדנטום,
שטאַרקן כאַראַקטער און סטראַטעגישן טאַלאַנט .דער געטרייער דינער פון
די רוימישע צעזאַרס (קייסערס) ,אַפיאָן ,שרייבט וועגן אים אין זיין ;גע
שיכטע פון רוים" :ער (ספּאַרטאַקוס) איז געווען ,אָן צווייפל ,אַ טאַלאַנט-

פולער מיליטער-פירער ,אַ ברײיטהאַרציקער און מוטיקער כאַראַקטער ,אַ
העלדישער

פאָרשטייער

פון די שקלאַפן

און פּלעבס".

סספּאַרטאָקוס ?

ווער זשע איז געווען אָט דער אומשטערבלעכער
פון די קעגנזעצלעכע באַשרײיבונגען פון די אויבן-דערמאַנטע היס-
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טאָריקער און זיינע מיטצייטלער,

באַקומט זיך פאָלגנדיק בילד :ער האָט

געשטאַמט פון טראַקיע  ,)1אַ געוויסע צייט איז ער אַדורך זיין מיליטערישע
אויסשולונג אין דער רוימישער אַרמײ ,פאַר אָפּזאָגן זיך צו דינען די רוימער,די פאַריאָכער פון זיין לאַנד ,האָט מען אים פאַרקויפט אַלס שקלאַף צו די
אייגנטימער פון די מאַרמאָר-גרובן אין דער וויסטע פון נוביע (אַפריקע).
די אַרבעטס-באָדינגונגען זיינען דאָרט געווען גרויזאַמע .די שקלאַפן,
צוגעשמידטע איינע צו די אַנדערע מיט אַ לאַנגער קייט ,וועלכע האָט אַרומ-
גענומען זייער האַלדז ,האָבן זיך געשלעפּט און אָפּטמאָל געקראָכן אין ווייסן
שטויב און זאַמד אין אַ שרעקלעכער היץ .זייער טעגלעכע פּאָרציע עסן
איז באַשטאַנען אין אַ קריגעלע װאַסער און אַ ביסל קאָרן .געשלאָפן זיינען
זיי אויף אַ שטיינערנעם באָדן אין אַ שמוציקער הייל ,געצווונגען צו איבער-
מענטשלעכער ,פיזישער אָנשטרענגונג אונטער כסדרדיקע קלעפּ און שמיץ
פון אויפזעער ,זיינען זיי געפאַלן װוי פליגן ,נאָר די שטאַרקסטע האָבן אויס-
געהאַלטן ביז צוויי יאָר .צו זיי האָט אויך געהערט ספּאַרטאַקוס.
דאָס גליק האָט אים צוגעשפּילט :אים און נאָך עטלעכע שקלאָפ-
ריזן האָבן אָפּגעקױפט ,ביי די מינען-אייגנטימער ,אַגענטן פון דער גלאַ-
דיאַטאָרן'שול אין קאַפּואַ .װאָס האָט געהערט צום ריכן פּאַטריציער
לענטולוס באַטיאַטוס.
גרויזאַם איז געווען דער גורל פון אַלע שקלאַפן אין דער רוימישער
אימפּעריע .טראַקטירט נישט אַלס מענטשן ,נאָר אַלס ;רעדנדיקע מכשירים",
זיינען זיי געווען אויסגעשטעלט אויפן גנאָד פון זייערע אייגנטימער ,װאָס
האָבן געקאָנט זיי נישט נאָר פּײיניקן נאָר אויך טױטן אָבער ספּעציעל
אוממענטשלעך איז געווען דער גורל פון דער קאַטעגאָריע שקלאַפן ,וועלכע
מען האָט געשולט אויף גלאַדיאַטאָרן .זיי האָבן זיך געדאַרפט קעגנזייטיק
מאָרדן אויף די אַרענעס פון ריזיקע אַמפיטעאַטערס פאַרן יובלדיקן המון.
מיט אַזעלכע בלוטיקע ספּעקטאַקלען האָבן די אַלט-רױמישע הערשנדיקע
שקלאַפן-אייגנטימער געקויפט דעם צוטרוי און אונטערשטיצונג פון די
אָרעמע שטאָט-פּלעבײער ,פארװאַנדלענדיק זיי אין געהאָרכזאַמע אונטער-
שטיצער פון דער אָרדענונג,
ספּאַרטאַקוס אַלס איינער פון די  002גלאַדיאַטאָרן פון דער באַרימטער
שול אין קאַפּואַ ,האָט זיך געשטעלט אין שפּיץ פון זיי און אָרגאַניזירט
דאָס אַנטלויפן פון אַ גרעסערער גרופּע ( 87פּערזאָן) אין דער ריכטונג
פון באַרימטן ווולקאַן-באַרג וועזווו,
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געווען איז דאָס אין יאָר ( 27פאַר דער ניצ.ר .).אין געציילטע טעג
איז די קליינע שקלאַפן-אָפּטײלונג אױיסגעװואַקסן צו אַ -01טויזנט קעפּיקער
גוט-אָרגאַניזירטער און באַװאָפנטער אַרמײ .צו די רעװאָלטירטע גלאַדיאַ-
טאָרן זיינען צוגעשטאַנען טויזנטער שקלאַפן פון די אַרומיקע געגנטן
ספּאַרטאַקוס האָט זיך אַרױסגעװיזן פאַר אַ גלענצנדיקן סטראַטעג ,פעאיקן
קריגס-פירער און פלאַמיקן פאָלקס-טריבון .אין זיינע איינהייטן האָט ער
איינגעפירט נישט נאָר אַן אייזערנע נאָר אַ באַװוסטזיניקע דיסציפּלין .זי האָט
זיך אויסגעדריקט אין אָפטע באַראַטונגען מיט פיל גרופּן און איינהייט"
פירער ,אין געמיינזאַמע דיסקוסיעס איבער קאַמפס-פּלענער ,נאָענטע און
ווייטע צילן ,אַלע וויכטיקע באַשלוסן האָט באַשטימט אַ ראַט פון מיליטער"
קאָמאַנדירן און אַן אַלגעמײנע פאַרזאַמלונג פון די אויפשטענדלער.
נאָך די ערשטע גרויסע נצחונות איבער רוימישע לעגיאָנערןאָפּטײ"
לונגען האָט די ספּאַרטאַקוס-אַרמײ זיך ברייט צעװאַקסן .טויזנטער פאַר"
אָרעמטע פרייע פּויערים און שטאָטישע פאָלקס-מענטשן זיינען צוגעשטאַ-
נען צום שקלאַפן-רעװאָלט,
ביים באַרימטן רוימישן היסטאָריקער פּלוטאַרק לייענען מיר :
;,דאַן האָבן זיך מיט די שקלאַפן פאַראײיניקט פיל פּאַסטוכער  ---מענטשן

שטאַרקע און פעאיקע ,די גלאַדיאַטאָרן האָבן פון זיי אָרגאַניזירט איינהייטן
לייכט און שווער-באַװאָפּנטע ,פון אַנדערע אויסשפּיר-גרופּן",
ווען דער אַרױסגעשיקטער פּרעטאָר (מיליטערישער פאַרטרעטער
פון קאָנסול) קלאַודיוס רינגלט אַרום דעם װעזוו-באַרג ,איבערצייגט ,אַז
ער האָט שוין די בונטאַרן אין זיינע הענט ,לאָזט ספּאַרטאַקוס אַראָפּ אויף
זיינע לעגיאַנערן אומגעריכט טויזנטער גלאַדיאַטאָרן .זיי גליטשן זיך שטיל

אַראָפּ אויף געפלאָכטענע ,פון ויינטרויב:צווייגן ,שטריק פון די באַרג-
הויכקייטן און באַפאַלן דעם שונא פון אונטן .זיי צעקלאַפּן אים פולקאָם
און פאַרכאַפּן געווער און געפאַנגענע .פיל פון די לעצטע ,װאָס רעקרוטירן
זיך פוּן פויערישער אָרעמקײט ,שטייען פרייוויליק צו צו ספּאַרטאַקוסן,
דער אויפשטאַנד צעגיסט זיך איצט ברייט .ער נעמט אַרום שױן
גאַנץ דרום-איטאַליע  ---די פּראָװוינצן אַפּוליע ,לוקאַניע ,ברוטיע .די גלאַ-
דיאַטאָרן-אַרמײי ציילט שוין אין יאָר ( 27איין יאָר נאָכן אױיפשטאַנד-
אויסברוך)  021טויזנט מאַן .דאָס נויטיקע געווער און באַװאָפענונג שטעלן
טיילווייז צו די צעקלאַפּטע רוימישע איינהייטן ,טיילווייז די פאַרכאַפּטע
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אַמוניציע לאַגערן; דאָס איבעריקע

 --אַ שנעללאָרגאַניזירטע

זעלבסט-

פּראָדוקציע.
דער צום-טויט דערשראָקענער רוימישער סענאַט שיקט אַרױס קעגן
דער ספּאַרטאַקוס-אַרמײ  2אַרמײען ,אָנגעפירט דורך ביידע קאָנסולן,
לענטולוס און געליוס.
אין

איינציקווייז
נאָטאַבלען

אַ גענוי-אויסגעאַרבעטן אָנגריף פּלאַן ,צעקלאַפּט

ביידע

רומישע

און פאַרכאַפּט

אַרמײען,
פיל געווער.

נעמט

געפאַנגען

די באַגײסטערטע

ספּאַרטאַקוס

פיל אָנגעזעענע
שקלאַפן-אויפ-

שטענדלער ,אין שפּיץ מיט ספּאַרטאַקוס ,זיינען אָנגעקומען קיין גאַליע,
לעבן די אַלפּן-בערג .זיי האָבן דורכגעמאַרשירט מיטן אַדריאַטישן ים-
ברעג גאַנץ איטאַליע ,פאַרניכטנדיק צענדליקער רומפולע איינהייטן פון
שונא ,צוישן זיי די מעכטיקע אַרמײ פון פּראָקאָנסול קאַסיוס ,דעם רוי-
מישן שטאַט:-האַלטער פאַר גאַליע .מיט דער דאָזיקער גרויסער שלאַכט
האָט פּערזענלעך אָנגעפירט ספּאַרטאַקוס גיבנדיק אַ ביײישפּיל פון אויסער-
געוויינלעכער בראַווור און סטראַטעגישן טאַלאַנט,
נאָך דעם דאָזיקן גרויסן נצחון האָט די גלאַדיאַטאָרן-אַרמײ זיך גע"
פונען דירעקט ביי די אַלפן-בערג .זיי האָבן געדאַרפט נאָר אַריבער די
הויכקייטן און װאָלטן געווען שוין פרייע מענטשן .אין דעם איז אויך באַ-
שטאַנען דער פּלאַן פון ספּאַרטאַקוס  ---אַרויספירן די שקלאַפן פון איטאַליע,
באַפרײיען זיי פון דער רוימישער הערשאַפט .אָבער אומגעריכט האָט
ספּאַרטאַקוס באַפױלן אַ צוריקמאַרש קיין דרום-איטאַליע.
אייניקע היסטאָריקער פון אַלטערטום האַלטן ,אַז ער האָט זיך
דערשראָקן פאַר דעם אױיסמאַטערנדיקן מאַרש איבער די בערג-הויכקייטן
די מערחייט אָבער מקורים ווייזן אויף פיל טיפערע סיבות .די גלאַדיאַטאָרן-
אַרמײ איז באַשטאַנען פון פאַרשידענע מענטשן סיי לויטן נאַציאָנאַלן אָפַּי
שטאַם ,װי אויך סאָציאַלן .זייערע שטרעבונגען האָבן נאָך די ערשטע שוין
גרויסע זיגן זיך אַרױסגעװיזן פאַר קעגנזעצלעכע .אין דער צייט ,וען
די שקלאַפן פון מזרח ,וי די טראַקיער און גריכן (די מערהייט) ,האָבן
זיך אונטערגעװאָרפן ספּאַרטאַקוסן און געשטרעבט דורך די אַלפּן צוריק"
קומען אין זייער פאָטערלאַנד ,האָבן די צעלטן און גערמאַנער געהאַט
זייערע נאַציאָנאַלע פּלענער.

דערפאַר אויך האָבן זיי אויסגעקליבן באַזונדערע מיליטער-פירער,
וי קריקסוסן און אִינאָמאַאָסן .די לעצטע האָבן אין שפּיץ פון זייערע איינ-
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הייטן ,װאָס האָבן געציילט  03טויזנט מענטשן ,זיך אָפּגעטײלט פון ספּאַר-
טאַקוסן און זיך געלאָזט אין דער ריכטונג פון אַפּוליע ,ווו זיי זיינען אין
יאָר  17צעשמעטערט געװאָרן דורך די לעגיאָנען פון קאָנסול געליוס,
אויך די פרייע שטאָטישע און פּוערישע איטאַליענישע אָרעמקײט,
װאָס איז צוגעשטאַנען צום שקלאַפן-רעװאָלט ,האָט געהאַט אירע פּלענער.
זי האָט געװאָלט בלייבן אין איטאַליע ,אין איר פאָטערלאַנד ,אָבער גע-
שטרעבט צו שטורמען די שקלאַפן-אָרדענונג ,וועלכע האָט אויך זי רואינירט,
אַזױ אַרום האָבן די נאַציאָנאַלע דיסאָנאַנסן צעזעצט די איינהייט פון שקלאַפן"
רעװאָלט .די אינערלעכע צעריסנקייט פון דער ספּאַרטאַקוס-אַרמײ ,איז גע"
װאָרן גלייך אויסגענוצט פון שונא .ער האָט געװאָרפן קעגן די ענטוױיאַס-
טישע פרייהייטס-קעמפער אַ נייעם לעגיאָנען-כוח ,װאָס איז באַשטאַנען
פון  04טויזנט רוימישע סאָלדאַטן אונטער דער אָנפירונג פון רייכסטן
שקלאַפןיאייגנטימער ליציניוס קראַסוס,
ספּאַרטאַקוס האָט געוווסט ,אַז זיין שטאַרק אָפּגעשװאַכטע אַרמײ ,װעט
נישט אויסהאַלטן דעם דרוק פון די פרישע ,גוט באַװאָפּנטע און מילי-
טעריש געגרייטע רוימישע איינהייטן .דערפאַר האָט ער באַשלאָסן איבער-
צוװואַרפן זיך מיט זיינע רעװאָלטירטע גלאַדיאַטאָרן קיין סיציליע און פאַר-
אייניקן זיך מיט די דאָרטיקע שקלאַפן .פאַר אָט דער גרויסער אונטערנע"
מונג ,האָט ער געדאַרפט שיפן דאָס האָט אים געשטױסן אָנצוקניפּן אַ
קאָנטאַקט מיט די סיציליאַנער פּיראַטן (ים'רויבער) .אָבער די לעצטע
האָבן אים פאַראַטן און קיין שיפן נישט צוגעשטעלט .די ספּאַרטאַקוס-
אַרמײַ האָט אַזױ-אַרום זיך געפונען אין אַ האָפענונגסלאָזער לאַגע .איר
וועג קיין איטאַליע איז געװאָרן אָפּגעשניטן דורך די רוימישע לעגיאָנען
קראַסוס האָט באַפױלן אױיסגראָבן אַ װאַסער-קאַנאַל פון  55מעטער די ברייט
און פיר מיט אַ האלבן מעטער די טיף ,פון ים צו ים .ער האָט אים באַ-
פעסטיקט מיט אַ הויכער ,פעסטער װאַנט .די שקלאַפן-אַרמײ האָט נישט גע-
האָט שוין ווו זיך צו לאָזן,

,

אָבער אויך דאָ האָט ספּאַרטאַקוס געפונען אַן אויסוועג .דעם טיפן
װאַסער"גרוב האָט ער אָנגעפילט מיט טויטע גופים פון די געפאַלענע קעמ-
פער און פערד און אונטער דער שוץ פון דער נאַכט-פינצטערניש אַרױס-
געפירט

זיינע שקלאַפן-איינהייטן

פון קלעם .ער האָט זיך שנעל געלאָזט

מיט זיי אין דער ריכטונג פון ברינדיזי (פּאָרט-שטאָט אויפן אַדריאַטיק),
ער האָט ווידער געװאָלט רעאַליזירן זיין פריערדיקן פּלאַן  --אָנקומען אין
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די לענדער ,פרייע פון רוימישן יאָך ,דאָס מאָל דורך איליריע (היינטיקע

יוגאָסלאַװיע) און טראַקיע .אָבער ווידער האָבן  21טויזנט שקלאַפן-אויפ-
שטענדלער פון די צעלטן און גערמאַנער זיך אַנטקעגנגעשטעלט זיינע
פּלענער .זיי האָבן אויסגעקליבן אַלס זייערע פירער קאַסטוסן און האַנניקן
און זיך אָפּגעטײלט ,.קלאָר ,אַז די רוימישע איינהייטן האָבן זיי ביי דער
נאָענטסטער אָרטשאַפט צעקלאַפּט און פאַרניכטעט,
נישט וועלנדיק דערלאָזן צו דער פאַראייניקונג פון אַלע רוימישע
דיוויזיעס ,וועלכע האָבן איצט געצויגן צו הילף קראַסוסן ,האָט ספּאַרטאַ-
קוס

אים

אַרױסגעגעבן

אַ גענעראַלישלאַכט

אויף

דער

גרענעץ

צוישן

אַפּוליע און לוקאַניע ,אויפן וועג קיין ברינדיזי .די אָפּגעשװאַכטע ספּאַר-
טאַקוס-אַרמײ ,אויסגעמאַטערט און שטאַרק פאַרקלענערט ,האָט געליטן
אַ מפּלה .אין דער לעצטער העראָישער

פאַרטיידיקונג קעגן אומברחמנות-

דיקן שונא איז געפאַלן אויך ספּאַרטאַקוס ,וועלכער האָט מיט זיין בראַװור
און העלדנמוט אַרוסגערופן אַנערקענונג און באַװוונדערונג ביי די רוימער
אַליין,

גרויזאַס איז געווען די נקמה פון די רוימישע שקלאַפן-אייגנטימער.
 6טויזנט געפאַנגענע האָט קראַסוס געקרייציקט .דער לאַנגער וועג פון רוים
קיין קאַפּואַ ,ווו ס'האָט זיך געפונען די באַרימטע גלאַדיאַטאָרן-שול ,און
װו עס איז אױסגעבראָכן דער ספּאַרטאַקוס-אױפשטאַנד ,איז געווען פול
מיט הויכע קרייצן ,אויף וועלכע עס זיינען געהאָנגען די העלדישע קעמפער

פון דער שקלאַפישער

דער

גרעסטער

פרייהייטס-אַרמײ.

שקלאַפן-אויפשטאַנד

אונטער

דער

אָנפירונג

פון

ספּאַרטאַקוס ,האָט צעטרייסלט דעם רואיקן שלאָף פון די רוימישע הערשער.

אָנשטאָט צו באַנוצן שקלאַפן-אַרבעטער אויף זייערע גרויסע ערדילאַטײ
פונדיעס ,האָבן זיי שטופנווייז גענומען אַװעקגעבן די ערד אויף פּאַכט צו
פרייע פּויערים .אין די פאַבריקן ,אין די גרובן פון קוילן ,אייזן ,גאָלד
און אַנדערע האָט מען איצט צונויפגעקליבן שקלאַפן פון פאַרשידענע פעל-
קער ,כדי זיי זאָלן זיך נישט קאָנען אַזױ לייכט צונויפרעדן .אויפן אָרט
פון דער רעפּובליק ווערט איינגעפירט אַ דיקטאַטור-אימפּעריע .אָבער די
אַלע מיטלען האָבן נאָר פאַרלענגערט די אַגאָניע פון דער שקלאַפך"
אַרדענונג.
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איר אומקום איז געװאָרן געחתמעט דורך דעם ספּאַרטאַקוס-רעװאָלט,
ער האָט אָנגעצייכנט דעם וועג פאַר מיליאָנען שקלאַפן און אונטעריאַכטע
פעלקער ,וועלכע האָבן פיל שפּעטער ,אין יאָר  ,674אין אַ מעכטיקן
אויפשטאַנד קעגן דער רימישער אימפּעריע פאַרניכטעט אױיף איביק
די פּאָליטשע און עקאָנאָמישע דיקטאַטור-מאַכט פון די ,אומבאַזיגבאַרט"
שקלאָפן-אייגנטימער,
א

אומשטערבלעך איז דער נאָמען ספּאַרטאַקוס .ער װעט לייכטן אײביק
װי אַ גרויסער ליכטיקער שטערן ער װעט לעבן אין די הערצער פון
פאָלק אויך אין דער תקופה פון ליכטיקן מאָרגן ,ווען די זון פון פרייהייט

און יושר ,פון גלייכהייט און רעכט ,פון גליק און פרייד װעט אַרומנעמען
אַלע פעלקער און מענטשן

) היינט

צעטיילט

צווישן

טערקיי,

גריכנלאַנד

און בולגאַריע.
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יעזום קריסטום
לעגענדע -אדעד ווירקלעכקייט
אַרום דער פּערזאָן פון יעזוס קריסטוס גייט אָן אַ וויכוח װאָס ציט
זיך שוין קנאַפּע צוויי טויזנט יאָר .שוין די ערשטע קריסטן האָבן געשטעלט
די פראַגע; :צי איז ער געווען אָדער נישט געװען? צי איז ער אַ גאָט
אָדער אַ מענטש ? צי איז ער פאַקטיש געווען דער טעאָרעטיקער ,גרינדער
און פּראָפּעט פון קריסטנטום אַלס נייע אמונה פון אַלמענשלעכן כאַראַק-
טער ? צי איז ער ווירקלעך געמשפּט געװאָרן דורכן יידישן סנהדרין פאַר
דערקלערן

זיך אַלס משיח ? צי האָט אים דער רוימישער

שטאָטהאַלטער

פאַר ישראל (יהודה) פּאָנטיוס פּילאַט ,פאַרמשפּט צום טויט דורך קרייציקן ?7
די אַלע פּראַגן ,װוי אויך פיל אַנדערע ,צווינגען יעדן אָביעקטיון
פאָרשער צוצוגיין צום ענין געשיכטלעך .לאָמיר פּרובירן דאָס טאָן
די קריסטלעכע רעליגיע ,אַלס מאַסן-באַװעגונג ,איז אויפגעקומען
אין ערשטן יאָרהונדערט פאַר דער נניער צייט-רעכענונג ,אָפיציעל אין
יאָר  ,72דאָס הייסט מיט העכער  2טױזנט יאָר צוריק .אָבער די ענדגיל-
טיקע אױספאָרמירונג האָט געדויערט הונדערטער יאָרן .ערשט אין צווייטן
יאָרהונדערט (לויט דער נייער צייט-רעכענונג) האָט דאָס קריסטנטום זיך
אױסקריסטאַליזירט פון פאַרשידענע רעליגיעזע סעקטעס ,װאָס האָבן
געפּרעדיקט דעם אָנקום פון משיח .און ערשט סוף -4טן יאָרהונדערט
(אין יאָר  ,)182ווען די קריסטלעכע רעליגיע װערט די הערשנדיקע אין
דער רוימישער אימפּעריע ,װועױן ענדגילטיק אוױיסגעאַרבעט אירע דאָגמעס
און פאַר אַלעם די דאָגמע ועגן יעזוס קריסטוס אַלס גאָט-מענטש מיט
צוויי אייגנשאַפטן  --אַ געטלעכע און אַ מענטשלעכע.
פון דעם איז צו זען אַז גאָר לאַנג ,העכער  005יאָר ,איז אָנגעגאַנ-
גען אַ קאַמף צוישן די קריסטלעכע טעאָלאָגן און קירכע-שרייבער ,װי
אַזױ אויסצופאָרמירן די געשטאַלט פון יעזוסן .די עלטסטע עװאַנגעליעס )1
6

פון הײיליקן יאַן (באַאַרבעט אין יאָר  86נייער צייט) רעדט נאָך אין גאַנצן
נישט פון יעזוסן דעם מענטש ,נאָר דעם גאָט ,װאָס טרעט אַרױס אין

געשטאַלט פון לאָגאָס (גאָטס שכל) אָדער פון אַ ציגעלע .אפילו אין די
אַפּאָסטאָלישע בריוו פון הייליקן פּאָל (סען פּאָל) פון די -02ער יאָרן פון
"2טן יאָרהונדערט (נייע צייט-רעכענונג) איז יעזוס נאָך אַלץ אַ גאָט .ער
זיין װיכטיקסטער און נאָענסטער פּראָפּאַגאַטאָר (לויטן נייעם טעסטאַמענט)
דערמאָנט נישט מיט קיין װאָרט וועגן ערדישן לעבן פון ,גרויסן משיח"
(כריסטאָסן ,װאָס באַדייט אויף גריכיש ,אויסלייזער") .ערשט מיט אַ פּאָר
צענדליק יאָר שפּעטער

װערט

קאָנסטרואירט

די ,ביאָגראַפיע"

פון ,גאָטס

זון" ,און קאַנאָניזירט אין די הייליקע עװאַנגעליעס פון נייעם טעסטאַמענט.
דעריבער איז װיכטיק אַריינצודרינגען אין דער היסטאָרישער תקופה,
ווען די קריסטלעכע אמונה אין אויפגעקומען באַלױכטן נישט נאָר די
סאָציאַלע באַדינגונגען װאָס האָבן אַרױסגערופן די באַדערפעניש פון אַ
;געטלעכן רעטער" (משיח) ,נאָר אויך די רעליגיעזע מקורים ,די וויר-
קענדע דאַן ?;געטער" ,מיטאָס ,צו וועלכע די אידעאָלאָגן און גרינדער פון
די ערשטע און שפּעטערע קריסטלעכע געמיינדעס ,האָבן אָנגעבונדן.
וויכטיקע ענדערונגען זיינען פאָרגעקומען אין דער ריזיקער אַלט-
רוימישער מלוכה אין 1יטן יאָרהונדערט (פאַר דער ניצ.ר ,).עס האָבן
ויך פאַרענדיקט די דויערנדיקע זייט יאָרן פאַרכאַפּערישע מלחמות.
קאָלאָסאַלע שטחים ,אונטעריאַכטע לענדער און פעלקער ,האָבן פאַר.
װאַנדלט די פריערדיקע מלוכה-שטאָט (װאָס האָט אַרומגענומען נאָר רוים)
אין אַ וועלט-אימפּעריע ,װאָס האָט זיך געצויגן פון אַטלאַנטיק ביזן עפראַט
(מיטעלן מזרח) און פון די גערמאַנישע װעלדער ביז אַפריקע .כמעט די
גאַנצע באַקאַנטע דאַן װעלט האָט זיך געפונען אונטער דער רוימישער
מאַכט,
אָבער די באַזיגטע זיינען נישט געזעסן רואיק .שוין אין יאָר 7321
(פאַר דער נ.צ.ר ).האָבן מיר אַ מעכטיקן שקלאַפן-אויפשטאַנד אויף סי-
ציליע אונטער דער אָנפירונג פון סירישן שקלאַף עוון .זיין אַרמײ ציילט
העכער

002

טױזנט

מענטשן,

צעקלאָפּט

מעכטיקע

שאַפט אַן אייגענע מלוכה און ווערט באַזיגט ערשט
פאַרטיידיקונגס-קאמפן,

רוימישע

אינהייטן

נאָך  5יאָר העראָישע

גלייכצייטיק קומט פאָר אַן איפשטאַנד פון שקלאַפן און פרייע,
אָרעמע פּלעבײיער אין קליין-אַזיע ,אין שפּיץ מיט אַריסטאָניקן .דריי יאָר
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מוז האָבן רוים אונטערצודריקן דעם רעװאָלט ,װאָס טראָגט סיי אַ נאַציאָ-
נאַלן ,סיי אַ סאָציאַלן כאַראַקטער,
די

כװאַליע

אונטעריאָכטע

פון באַװאָפנטע

פעלקער

קעגן

דער

אַרױסטרעטונגען
בלוטיקער

פון שקלאַפן

רוימישער

ממשלה,

און
נעמט

אָרום פאַרשידענע טיילן פון דער ריזיקער אימפּעריע און דערגרייכט איר
פון

אַפּאָגײ אין גרעסטן שקלאַפּן-רעװאָלט ,אונטער דער אָנפירונג
ספּאַרטאַקוס ,אין די יאָרן ( 17747פֿאַר דער נייער צייט-רעכענונג),
די רוימישע מיליטערישע דיקטאַטור איז דאַן נאָך מעכטיק און
דערטרינקט אין בלוט ,מיט גרויזאַמער אכזריות ,יעדן פרייהייטס-אַרױס-
טריט פון פעלקער און שקלאַפן.

און אַזױ הויבט זיך אָן אַ צייט פון גרויסער אַנטױישונג .מיליאָנען
פאַרצווייפלטע מענטשן ,װאָס האָבן נאָך נעכטן געגלויבט אין דער רעאַלער
מעגלעכקייט אויסצוקעמפן פרייהייט ,אַראָפּװאַרפן די קייטן פון שקלאַפּערײי,
האָבן איצט

פאַרלוירן

די האָפענונג.

און אויב מיט ערדישע מיטלען ,מיט באַװאָפנטן קאַמף און רעװאָלט,
קאָן מען רוים נישט באַזיגן ,בלייבט איבער נאָר איין וועג  --דער געט"
לעכער

נס אין געשטאַלט

פון אַן אויסלייזער,

אַ משיח,

אַ געשיקטן

פון

הימל .ער װעט צעשמעטערן די רוימישע נעסט פון רשעים און באַשאָנקען
מיט פרייהייט ,גלייכהייט און גליק אַלע ליידנדיקע מענטשן און פעלקער.
אין זיין אַרטיקל עוועגן פריצייטיקן קריסטנטום" שטרייכט ענגעלס
אונטער די פּסיכאָלאָגישע אויסווירקונג פון שרעקלעכן יאוש ,װאָס האָט
אַרומגענומען מיליאָנען רעזיגנירטע שקלאַפן און אונטעריאַכטע ,ווען זי
האָבן ,אונטערן דרוק פון די מפּלות פון די פרייהייטסיקאַמפן ,אויפגעהערט
גלויבן אין זייערע אייגענע כוחות .מען קאָן זיין הױיפּט-געדאַנק אויסדריקן
אין דער פראַזע; :די מפּלה פון שקלאַפן-קריג ,האָט געפירט צום קריסטוס
זִיךָ*,
אַזױ איז אויפגעקומען אַ באַדערפעניש נישט נאָר אויף אַ משיח,
נאָר אויך אויף אַ נייער רעליגיע .די אַלטע נאַציאָנאַלע געטער פון באַ-
זונדערע פעלקער האָבן זיך פולקאָם קאָמפּראָמיטירט ,זיי האָבן זיך אַרױס-
געוויזן פאַר אומבאַהאָלפן קעגן דער רוימישער קראַפּט און אונטערדרי-
קונג,
אָבער
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אויך

די

רוימישע

װעלט-אימפּעריע

האָט

זיך גענויטיקט

אין אַ נייער רעליגיע .דער אַלטער פּאָליטעאיזם (געצנדינעריי)

איז גע-

ווען צוגעפּאַסט צו די באַדערפענישן פון דער מלוכה-שטאָט רוים אָבער
נישט צו דער ריזיקער וועלט-מלוכה ,וועלכע האָט געפאָדערט אַ רעליגיע
פון אַ װעלט-כאַראַקטער ,אַ געמיינזאַמע פאַר אַלע פאַרשידנאַרטיקע פעלקער,
וועלכע זי האָט אַרומגענומען.
אל אל

א

אָס אַזױ איז עס געקומען

געבורט

צום

פון קריסטנטום.

אָן צווייפל  --און דאָס שטעלן פעסט סיי די וועלטלעכע ,סיי די רע
ליגיעזע ,קריסטלעכע

אױטאָריטעטן  --איז דאָס קריסטנטום

אַ קינד פון

יידישן מאָנאָטעאיזם (גלויבן אין איין גאָט) .עס האָט איבערגענומען אַלס
באַשטאַנדטײל פון זיין ביבל ,דעם גאַנצן תנ"ך  .)2זיינע אַלע הױפּט-טעאָרע-

טיקער און אַפּאָסטאָלן (אויסער איינעם) זיינען געווען יידן .די וויכטיקסטע
מאַטעריאַלן

צו קאָנסטרואירן

די

געשטאַלט

גענומען געװאָרן פון די פלאַמיקע נביאות
זכריה און אַנדערע טיילן פון תנ"ך,

פון יעווס

קריסטוס,

פון ישעיהו,

זיינען

ירמיהו ,מיכה,

אָבער װי עס וויזט די ויסנשאַפט ,האָט דאָס קריסטנטום ,פאַר
אַלעם פּילאָזאָפּיש אָנגעבונדן דירעקט צו דער שיטה פון גרויסן יידישן
געלערנטן
לאָגאָס,

פון יענער
דעם

תקופה,

געטלעכן

שכל,

פּילאָן פון אַלעקסאַנדריע.
אַלס

פאַרמיטלער

זיין לערע ועגן

צװישן

גאָט

און

די

מענטשן ,איז געװאָרן די באַזע צו מאַטעריאַליזירן אים אין גע-
שטאַלט פון יעזוסן ,דאָס איז געווען די מיינונג פון פיל רעליגיע-פאָר-
שער ,װי ברונאָ באַוער ,דרעוויס ,ראָבערטסאָן ,יענסען .דאָס האָט און-
טערגעשטראָכן אויך ענגעלס אין זיין אַרבעט ,װעגן פריצייטיקן קריסטג-
טום? און אַנדערע אַרטיקלען.

אָבער די װיסנשאַפטלעכע פאָרשונגען
אמונה האָט אָנגעבונדן צו פיל אַנדערע
אַלטערטום .אויב פון יידישן מאָנאָטעאיזם
גלויבן אין איין גאָט ,אין אַ משיח ,האָט זי

וייזן אויך אויף ,אַז די נייע
רעליגיעזע סיסטעמען פון
האָט זי איבערגענומען דעם
פון אַנדערע אָריענטאַלע רע-

ליגיעס אױסגעבאָרגט דאָס בילד פון גאָט ,װאָס שטאַרבט און שטייט אויף

תחית-המתים (פון דער גריכישער ,עגיפטישער ,פּערסישער ,אינדישער
און אַנדערע) .דאָס פייערן זונטיק ,איז געװאָרן איבערגענומען פון דער
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פּערסישער אמונה ,ווו דער טאָג איז געווען געװוידמצט דעם גאָט פון
זון (דערפון דער נאָמען אין פאַרשידענע שפּראַכן) .)3 .פון דער אינדישער
רעליגיע,
דער

פון דער

לעגענדע

װעגן

קרישנו,

קולט פון הייליקן אָװנטמאָלצײט,

איז איבערגענומען

געװאָרן

פון טויפן און װאַרשײנלעך

אויך

דער קרייץ .פון אַלט-רוימישן פילאָזאָף סענעקאַ .פון זיין סטאָיציזם ,האָט
דאָס קריסטנטום געירשנט דעם געדאַנק וועגן געטלעכער אויפזיכט ,אומ-
שטערבלעכקייט פון נשמה ,הייליקן גייסט און אַנדערע,
אַזױ אַרום זעען מיר אַז דאָס קריסטנטום
קאָמפּילאַציע (צונויפשטעל)

פון פאַרשידענע

איז אויפגעקומען

אמונות,

אַלס

קולטן ,פילאָזאָפישע

שיטות.
אויך די געשטאַלט פון קריסטלעכן משיח ,פון יעזוס קריסטוס ,טראָגט
אַזאַ כאַראַקטער.

דאָס באַשטעטיקן

פיל וויכטיקע

רעליגיע-פאָרשער,

װאָס

ווייזן אויף אַז יעזוס איז אַ מיטאָלאָגישע ,לעגענדאַרע געשטאַלט ,װאָס האָט
קיינמאָל נישט עקזיסטירט .ערשטנס ווערט אויפגעוויזן ,אַז קיין איינער פון
די גריכישע ,רוימישע און יידישע היסטאָריקער און שרייבער פון דער
תקופה ,אין וועלכער עס האָט כלומרשט

געלעבט

יעזוס קריסטוס(פון

יאָר

 4פאַר ,ביז דעם יאָר  03נאָך דער נייער צייט רעכענונג) דערמאָנט נישט
/וועגן זיין געשטאַלט .נישט דער באַרימטער פּלוטאַרק ,וועלכער האָט באַ-
שריבן דאָס לעבן פון גרויסע פּערזענלעכקייטן ,נישט די באַרימטע שרייבער
יװווענאַל און אַפולעאוס ,נישט דער גרעסטער רוימישער היסטאָריקער
טאַציט,
דער גרויסער יידישער דענקער פילאָן ,וועלכער האָט פיל מאָל באַ-
שריבן די טעטיקייט פון רױימישן שטאַט-האַלטער ,פּילאַטן ,דערמאַנט
נישט קיין װאָרט ,וועגן יעזוסן .ווער נאָך װוי ער ,װאָס באַשרײיבט די ממשלה
פון פּילאַטן ,האָט געדאַרפט דערמאָנען כאָטש דעם נאָמען פון קריסטוסן,
דער יידישער היסטאָריקער יוסטוס פון טבריה ,װאָס האָט פיל געשריבן
וועגן דער תקופה ,האָט אין גאַנצן ,פאַרגעסן" אין יעזוסן,
יאָ ,ביי דעם גרעסטן יידישן היסטאָריקער פון אַלטערטום ,ביי יוסף
פלאַוויוס ,אין זיין װוערק ;אַלטערטימער" איז דאָ אַ זאַץ ,װאָס רעדט וועגן
יעזוס קריסטוס .אָבער ,װי עס האָבן לאַנג שוין אויפגעוויזן פיל בורזשואַזץ
רעליגיע-פאָרשער,

איז דאָס אַן אומגעלומפּערטער

פאַלסיפיקאַט .דער צו-

געשריבענער דורך קריסטלעכע קירכע-שרייבער ,זאַץ ,בינדט זיך לאָגיש
אַבסאָלוט נישט מיט דעם פריערדיקן ,נישט מיט דעם וייטערן טעקסט.
0

אָבער נישט בלויז מיטן שווייגן פון די אַלטערטימלעכע עדות
מען באַװוייזן אַז יעזוס איז אַ לעגענדאַרע געשטאַלט .פיל פאָרשער ברען-

קאָן

גען פאַקטן ,װי אַזױ די געשטאַלט איז רעקאָנסטרואירט געװאָרן ,דורך די
מחברים פון דער עװאַנגעליע ,אין אָנשפּאַר אויף מיטאָסן ,לעגענדעס,
נביאות אאַ"וו .,אַזױ װערט אויפגעויזן ,אַן די ;ביאָגראַפיע? פון קריסטוסן
איז אַ קאָפּיע פון דער אינדישער רעליגיעזער לעגענדע װעגן קרישנ
אויך ער איז געווען אַ זון פון אַ טעסלער און פון אַ יונגפרוי ,װאָס האָט
געשװאַנגערט פון גאָט .אויך ער האָט געדאַרפט שטאַמען פון אַ קעניג-
לעכער דינאַסטיע און געבוירן ווערן אין אַ שטאַל .אויך ער האָט באַװיזן
פיל װוונדער און פאַרן טוט האָט ער אָנטײלגענומען אין אַ הײליקן אָוונט-
מאָלצײיט מיט זיינע צען תלמידים.

פאַרמשפּט

צום טויט

דורך

קרייציקן

אין עלטער פון  23יאָר (װי יעזוס) ,איז ער נאָך דריי טעג אױיפגעשטאַ-
נען תחית המתים און אַרױפגעגאַנגען צום הימל,
פון דער לעגענדע וועגן בודאַ ,זיינען ;אוױיסגעבאָרגט? געװאָרן פיל
אַנדערע איינצלהייטן ,וי צום ביישפּיל ,דאָס באַגריסן יעזוסן ,דורך דריי
מלכים {(קעניגן) ,זיינע פאַרפאָלגונגען דורך דעם הערשער און אַנדערע.

װי איך האָב שוין דערמאָנט ,האָבן די קריסטלעכע ;,ביאָגראַפן"
פיל געשעפּט פון תנ"ך ,ספּעציעל פון די נביאים און פון ספר תהילים.
איינס איז אָבער אונטערצושטרייכן  --אַז פולקאָם ליגנעריש איז די באַשרײ-
בונג אין נייעם טעסטאַמענט וועגן משפּט פון סנהדרין איבער יעזוסן ,וועלכן
די יידן האָבן כלומרשט

געשיכטלעך,

באַשולדיקט,

אַז ער האַלט זיך פאַר אַ משיה.

קאָן מען אויפווייזן ,אַז קיינער פון פיל יידישע פּרעטע-:

דענטן אויף אַ משיח איז קיינמאָל נישט געשטעלט

געװאָרן דערפאַר פאַר

אַ משפּט .זעט אויס ,אַז די ;קאָנסטרוקטאָרן? פון קריסטלעכן משיח האָבן
שװאַך געקענט די געזעצן פון יענער תקופה אין ישראל,
ביז היינט צו טאָג ,טראָץ אַלע ;זיכערע" באַװײזן ,זוכט די קריסט-
לעכע קירך און אירע טעאָלאָגן און גייסטלעכע,

מקורים ועגן לעבן פון

יעזוסן .ווען מען האָט אין  7491אַנטדעקט אין די היילן פון קומראן (ביים
ים המלח) די באַרימטע שוין דאָקומענטן פון די עלטסטע אסיים-סעקטעס

(פאָרגייער פון קריסטנטום) ,װו ס'רעדט זיך ועגן דעם אלערער פון גע"
רעכטיקייט? (זייער גייסטיקן נביא און פירער) האָט דער װאַטיקאַן ברייט
געשריבן וועגן דעם ,אַז דאָס איז געוויס יעזוס קריסטוס .אָבער ווען עס
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האָט זיך אַרױסגעװין ,אַז די סעקטע האָט עקזיסטירט העכער הונדערט
יאָר פריער ,איז מען שטיל געװאָרן.

 2טויזנט יאָר האָט מען געשפּייזט מיליאָנען גלויביקע קריסטן מיט
אַ גרויל-לעגענדע

טױט

וועגן די שולד פון יידישן פאָלק פאַר דעם

יעזוסן ,וועגן וועלכן ס'איז ביז היינט נישטאָ קיין פעסטגעשטעלטע

פון

באַ-

ווייזן אַז ער האָט עקזיסטירט .אַ ים מיט אומשולדיק בלוט איז פאַרגאָסן
געװאָרן .ערשט אין  1691האָט דער גרויסער הומאַניסט ,פּױפּסט זשאַן
דער -32טער ,געשאַפן אַ תפילה ,װאָס הויבט זיך אָן מיט די װערטער:
,גאָט פאַרגיב אונדז די רחילות וועלכע מיר האָבן געװאָרפן אויף יידף,
ער האָט אויך צוגעגרייט דעם באַרימטן דאָקומענט ,אין וועלכן מען װאַרפט
אָפּ צום ערשטן מאָל די שולד פון יידן אין קריסטוסעס טױט,
אָבער ערשט סוף  ,4791אויף דער גרויסער באַראַטונג פון קאַטױל-
שע גייסטלעכע אין װאַטיקאַן ,האָט מען צום ערשטן מאָל אָפיציעל פאַר-
אורטיילט דעם אַנטיסעמיטיזם,
פיל ,גאָר פיל ,דאַרף נאָך טאָן די קאַטױלישע קירך ,כדי דער
סם ,באַזירט אויף אַ לעגענדע ,זאָל אויפהערן ווירקן

דורותדיקער

; )1עװאַנגעליע*
פון לאַטײנישן
אֲנהױב

איז

ואָרט

די לערע

באַדיײיט

די לערע

;עװואַנגעליום",
פאַרשפּרײיט

קריסטום.

פון יעזוס

װואָס באַדײיט

געװאָרן

אין  4עוואַנגעליעם ,ואָס שאַפן די ערשטע

;אַ גוטע

מינדלעך,

זי עיטאַמט
בשורה".

דערנאָך

פון

פאַרשריבן

 4קאַפּיטלען פון נייעם טעסטאַ-

מענט און באַשרײבן דאָס לעבן ,די טאַטן ,און געדאַנקען פון יעזוס קריסטום.
)2

די

טעסטאַמענט

קריסטלעכע
(ודער יידישער

שױן געווידמעט
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ביבל

קריסטוסעם

באַשטײט

תנ"ך) און דעם
לערע.

פון

צויי

נייעם

טיילן

--

טעסטאַמענט,,

פון אַלטן
װאָס איז

ר
זא

הייליקע

פאַרשװינדן.

אייזליחפמה

דאָס

פֿאַדרערט

דיינע
די

פינסטער-שטראַלן

מענטשלטכט

פרייהייט

מוזן
און

גליפ".
(דזשאַרראַנאַ

פרונאַ)

;אין אַלץ קען מען צווייפלען ,נאַר אין איין זאַך טאָר
מען

נישט

צווייפלען

--

אין

דעם,

אַז

דער

מענטש

צווייפלטי.
קאַמענטאַר  :דאָס הייסט,
און נישט

אוימנעמען

אַז ער ויל

אַלץ פאַרשטיין

מלינר.

(דעקאַרט)
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מאכמעד  -דעד גרינדעך
און נביא צון אישלאם
דער איסלאַם (אָדער דער מאַכמעדאַניזם) געהערט צו די דריי גרעס-
טע וועלט-רשליגיעס.

ער קומט לוט

דער צאָל גלויביקע

נאָכן קריסטנ-

טום און בודיזם .זיינע אָנהענגער ,די מוזולמענער( ,דאָס הייסט געטרייע
צום איסלאַם) באַטרעפן די איבערויגנדיקע מערהייט (פון  08ביזן 89
פּראָצענט) אין די לענדער פון נאָענטן און מיטעלן מזרח ,אין צפון-אַפריקע,
אין דרום-מזרח

אַזיע (אינדאָנעזיע).

פיל מוזולמענער

לעבן אין עטיאָפּיע

( 02פּראָצענט) ,אין אַלבאַניע ( 05פּראָצענט) ,יוגאָסלאַװיע ( 21פּראָצענט),
בולגאַריע ( 11פּראָצענט) ,אין די סאָוויעטישע רעפּובליקן (קאַזאַכסטאַן,
אַזערבײדזשאַן ,דאַגעסטאַן ,צפון-קאַװקאַז ,באַשקיריע און אַנדערע) .די
אַלגעמײנעט צאָל מוזולמענער אויף דער װעלט באַטרעפט ביי  005מיליאָן

די דאָזיקע רעליגיע איז אויפגעקומען אַמשפּעטסטן ,ערשט אין -7טן
יאָרהונדערט לויט דער נײער צייט-רעכענונג (אין יאָר  )026און איף
הױיפּט-טעאָרעטיקער און גרינדער איז געווען מאַכמעד (װאָס באַדײט אַ
געבענטשטער) .אין דער אײראָפּעאישער טראַנסקריפּציע איז ער באַקאַנט
אַלס מאַהאָמעט,

ווער איז ער געװען?
נישטאָ.

אין קאָראַן ,דער

קיין מקורים

איסלאַמישער

פון זיינע מיטצייטלער

זיינען

ביבל ,װו זיין נאָמען אַלס נביא

פון גאָט ווערט פיל מאָל דערמאָנט ,איז זיין ביאָגראַפיע נישט באַשריבן.
דער ערשטער ,װאָס ברענגט אונדז אַ באַשרײבונג וועגן לעבן פון מאַכמעדן
איז דער אַראַבישער היסטאָריקער איבן יצחק (אבדאַללא מאַכמעד) ,װאָס
האָט געלעבט אין די יאָרן ( .)407-867זיין װערק איז באַקאַנט געװאָרן
דורך דער רעדאַקציע פון עגיפּטישן פילאָלאָג איבן כישאַם,
5

טויזנט

העכער
אױיסגראָבונגען
רייכערט

די

יאָר שפּעטער,

און פאָרשונגען,
װיסנשאַפט

ועגן

אויפן

האָבן

סמך

פון רייכע

פיל אײראָפּעאישע

איסלאַם

אַרכעאָלאָגישע
געלערנטע

באַ-

פיל

נייע

און זיין גרינדער

מיט

ווצרק.

אין דער
ספּעציעלע

-2טער

װיסנשאַפט,

העלפט

פון :91טן

די איסלאַמיסטיק,

יאָרהונדערט
װאָס באַרײיכערט

קומט

אױיף אַ

פון יאָר צו

יאָר נישט נאָר די לערע וועגן דעם איסלאַם אַלס רעליגיע און געזעלשאַפט-
לעכן פענאָמען ,נאָר שטעלט אויך צו פיל נייע מאַטעריאַלן וועגן דעם
לעבן און דער שיטה פון מאַכמעדן,
אל אל
*

לויט די נייסטע מאַטעריאַלן איז מאַכמעד געקומען אויף דער וועלט
אין יאָר ( 075נ.צ.ר ).אַלס זון פון אַבדיאללא און אַמענאַס אין דער שטאָט
מעקאַ .זי האָבן געהערט צום גרעסטן שבט קאָריישיטן ,די עלטערן זיינען
אים זייער פרי אָפּנעשטאָרבן און מיט זיין דערציונג האָט זיך פאַרנומען
דער רייכער פעטער ,אַבו טאַלעב ,װאָס האָט פאַרמאָגט הונדערטער קעמ"
לען .,אויף וועלכע ער האָט מיט אַ שטאַב מענטשן געפירט קאַראַװאַנען
מיט סחורות אין פאַרשידענע נאָענטע און וייטע אַראַבישע לענדער וי
אויך קיין אינדיע .אויך דעם פּלימעניק ,מאַכמעדן ,האָט ער געמאַכט פאַר
אַ קעמל-טרייבער ,וועלכער האָט אים באַגלייט איבער די זאַמדן פון
מדבר און אָפטמאָל אין ווייטע געגנטן,
אויב ער האָט אים נישט געלערנט לייענען און שרייבן ,ווייל דאָס
איז געווען אַ פּריוויליגיע פון אַ גאָר קליינער צאָל מענטשן ,האָט ער אים
אָבער אויפגעצווונגען אַ שטרענג רעליגיעזע אויפפירונג .מאַכמעד האָט
געמוזט צוזאַמען מיטן פעטער מקריב זיין קרבנות צוֹ פאַרשידענע געטער
און פאַר אַלעם באַזוכן דעם טעמפּל קאַאַבאַ אין וועלכן מען האָט איינגע-
מויערט אַ גרויסן שװאַרצן שטיין .לויט די אַראַבישע לעגענדעס האָט זיך
אויף אים אַװעקגעזעצט אָפּצורוען ,הגר ,די דינסט-ווייב פון אברהם אבינו,
נאָך דעם וי שרה האָט זי פאַרטריבן מיט איר זונעלע ישמעאל .דאָ האָט
זי אויפגעהויבן די הענט צום הימל און געבעטן גאָט ,ער זאָל איר נישט
לאָזן אומקומען מיט איר זויג-קינד .און דער אויבערשטער האָט אויסגע-
הערט איר תפילה,
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דערפאַר האָבן די גלױביקע אַראַבער ,וועלכע האַלטן הגרן פאַר
זייער אור-מוטער ,אויפגעבויט אויף דעם אָרט אַ הייליקן בנין אין געשטאַלט
פון אַ זעקס-זייטיקער געביידע (אויף אַראַביש קאַאַבאַ) ,װאָס איז ביז היינט
דאָס גרעסטע מזולמענישע הײיליקטום,
דער

טעמפּל

אין געווען הײיליק פאַר אַלע אַראַבער

נאָך אין דעף

תקופה פון געצנדינעריי .צו אים ,אין מעקאַ ,האָבן געצױגן פּילגרימען פון
אַלע אַראַבישע לענדער .דערפאַר אויך איז שוין אין -6טן יאָרהונדערט
מעקקאַ געװאָרן אַ װויכטיקער רעליגיעזער און האַנדלס-צענטער .דאָ האָבן
זיך אויך געפונען פיל יידן און קריסטן .די ערשטע זיינען געווען צעשטרייט
איבער אַלע לענדער פון מיטעלן מזרח נאָכן פאַרטרייבן זיי פון זייער לאַנד,
די צווייטע האָבן דאָ געהאַט זייערע רעליגיעזע מיסיעס און געשעפטן.
מאַכמעד האָט אַזױ אַרום זיך געקאָנט באַקענען סיי מיטן יידישן
סיי מיטן קריסטלעכן גלויבן .ספּעציעל האָט אים באַצויבערט דער ידי-
שער מאָנאָטעיזם (דער גלויבן אין איין גאָט) ,די געשטאַלטן פון משהן
אַלס געטלעכן פּראָפּעט ,װאָס באַפרײיט זיין פּאָלק פון עגיפּטישער שקלאַ-
פעריי און די יידישע עטיק אויסגעדריקט אין די  01געבאָטן .ער האָט
אויך באַװונדערט די געשטאַלט פון יעזוטן ,װאָס איז זיך מקריב פאַר דער
מענטשהייט ,און פון דער הייליקער מאַריאַ ,אָבער ער האָט נישט פאָר-
שטאַנען פאַרװאָס דער אַלמעכטיקער

גאָט דאַרף דערשיינען אַלס אַ דריי-

אייניקייט,

פיל רעליגיע-פאָרשער

וייזן אויף ,אַז מאַכמעד

אין קאָנטאַקט מיט פיל פּערסן און געווען אונטערן
גלויבן ,דעם זאָראָאַסטריזם,

איז אויך געקומען
איינפלוס

פון זייער

דער יונגער מאַכמעד פאַרטיפט זיך אין די פאַרשידענע רעליגיעזע
לעגענדעס און שיטות און װערט אַן איבערצייגטער אָנהענגער פון מאַ-
נאָטעיזם .צו זיין עמפינדלעכער נשמה ,רעדט פיל שטאַרקער דער אומזט-
באַרער ,אַלמעכטיקער גאָט אין די הימלען ,איידער די הילצערנע געצן
װאָס יעדער

סטאָליער קאָן זיי מאַכן .ער פאַרברענגט

פיל טעג אין דער

איינזאַמקײיט אויפן מדבר און איינמאָל דאַכט זיך אים אויס ,אַז דער מלאך
גבריאל האָט זיך אים באַוויזן און דערקלערט ,אַז ס'איז דאָ נאָר איין
אַלמעכטיקער גאָט ,װאָס האַלט אין זיינע הענט דעם גורל פון דער גאַנצער
וועלט און אַלע מענטשן
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ער איז שוין דאַן אַ -52יעריקער בחור ,באַרימט אַלס גוטער קעמל-
טרייבער און טעמפּעראַנטפולער דיסקוטאַנט .זיין פיזישע קראַפט ,װי זיין
ברויזנדיקע נאַטור ,פאַרכשופן פּשוט די רייכסטע פרוי אין מעקאַ .די -04
יאָריקע ,שיין-געבויטע און אינטעליגענטע אלמנה קאַדיזש ,ביי וועלכער ער

איז
יאָר
איז
איז

באַשעפטיקט .און טראָץ דעם אונטערשיד אין יאָרן (זי איז מיט 51
עלטער פון אים) און דער סאָציאַלער פּאָזיציע( ,זי איז רייך און ער
אָרעם) ,פּראָפּאַנירט זי אים ,ער זאָל מיט איר חתונה האָבן .און ער
מסכים,
וי ס'ווייזן אויף אַראַבישע היסטאָריקער האָט ער זי שטאַרק געליבט

און געאַכט ,ווייל כליזמן זי האָט געלעבט

האָט ער זיך נישט

פאַרבונדן

מיט קיין שום אַנדערע פרוי ,טראָץ דעם װאָס די רעליגיע ,וועלכע ער האָט
געשאַפן ,האָט דערלויבט צו האָבן פיל פרויען זי האָט אים געבוירן 6
קינדער און געווען נישט נאָר זיין װירקזאַמע ראַטגעבערין נאָר אויך די
ערשטע פּלאַמיקע אָנהענגערין פון זיין נייער אמונה,
קלאָר ,אַז איר רייכטום ,האָט אים געגעבן מיטלען צו פירן אַ ברייטע
אויפקלערונג צװוישן דער באַפעלקערונג ,כדי צו געװוינען אָנהענגער און
סימפּאַטיקער פאַר זיין רעליגיעזער מיסיע .װי מאַכמעד שטעלט אָבער פעסט
אין קאָראַן ?;קען קיינער נישט
אויך עֶר מוז אַנטלױיפן

זיין קיין נביא אין זיין אייגענער

פון מעקאַ,

און פאַר אַלעם די רייכע סוחרים

וייל די שטאָטישע

שטאָט?

אַריסטאַקראַטיע,

האָבן מורא ,אַז מאַכמעדס

נייער גלויבן

אין איין גאָט קאָן שטאַרק אָפּשװאַכן דעם אינטערעס צום טעמפּל קאַאַבאַ
מיט זיינע געטער און אָפּשטעלן דעם שטראָם פון פּילגרימען .דאָס װאָלט
פאַרקלענערט

דעם האַנדלס-באַדײט

פון מעקאַ אַלס וויכטיקן קאָמערציעלן

צענטער מיט אַלע אַראַבישע שבטים פון פאַרשידענע לענדער .דאָס װאָלט
אויך אַרונטערגעריסן די פּאָליטישע באַדייטונג פון דעם מעקאַנער הערשןנ-
דיקן שיכט,
מאַכמעד מיט זיין פרוי און אַ באַדײיטנדיקע שוין גרופע נאָענטע אָנ
הענגער מוזן אַנטלויפן פון מעקאַ אין דער שכנותדיקער שטאָט מעדינאַ.
פון דעם יאַר  226אָן ,דאָס הייסט פון דער ;העדזשראַ? (איבערטראָגן זיך),
נעמט איר אָנהױיב די נייע מוזולמענישש צייט-רעכענונג ,דער נייער איס.
לאַמישער קאַלענדאַר ,באַזירט אויף לבנה-יאָרן
אל אל
2
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אָבער דאָס יאָר ברענגט אויך אַ ראַדיקאַלע ענדערונג אין דער שטעלונג
פון איסלאָם

און מאַכמעדן.

געוויסע

היסטאָריקער

דאָס איז אַן אָנהױיב פון אַ נייער תקופה

שטרייכן

אונטער,

אין דעם מוולמענישן

אַז

גליבן

אויב ביז  226האָבן מיר אַ פרידלעכן איסלאַם ,ווען דער הויפּט-נביא לערנט,

אַז /אמונה קאָן מען נישט ברענגען מיט דער קראַפט פון שווערד" קומט נאָך
דער 'העדזשראַ? אַ קריגערישער ,פאַרכאַפּערישער איסלאַם,
מיט
,גיאַורן"
אַראַבישע
מאַכמעד

פייער און שװערד פאַלן איצט אָן די מאַכמעדאַנער אויף די
(נישט-גלויביקע אין איסלאַם) ,פאַר אַלעם אויף די איגענע,
געצנדינער ,אָבער אויך אויף די יידן און קריסטן ,פון וועלכע
האָט איבערגענומען דעם גלויבן אין איין גאָט .אין קאָראַן אין

קאַפּיטל  89לייענען מיר ; :אָן צווייפל ,אַז די יידן און די קריסטן ,אומ-

גלויביקע און די געצנדינער װעלן אַרײנגעװאָרפן וערן אין די פלאַמען
פון גחינום ,ווו זיי וועלן וווינען אייביק",
די ראַדיקאַלע טראַנספאָרמאַציע פון אַ פרידלעכן אין אַ קריגנע-
רישן גלויבן איז געקומען מיט דער זיכערקייט אין די אייגענע כוחות.
די הערשער

פון מעדינאַ ,װוי אויך ברייטע טיילן פון דער באַפעלקערונג,

די אַראַבישע שבטים ,האָבן מיט ענטוזיאַזם איבערגענומען דעם איסלאַם,
זיינען צוגעשטאַנען צו מאַכמעדן .נישט אַזױ דער גלויבן אין אַללאַ (גאָט)

האָט דאָ געװוירקט ,װי די ברענענדיקע שנאה צו די מעקאַנער פּראָצענט"
ניקעס ,רייכע סוחרים און קעמל-אייגנטימער ,ביי וועלכע פיל מעדינער
זיינען געווען פאַרבאָרגט .דערפאַר אויך איז די ערשטע

,הייליקע מלחמה"

געווען געווענדעט קעגן מעקא.
מיט דעם אויסגעשריי אַללאַ דער אַלמעכטיקער און זיין נביא
מאַכמעד האָבן אונדז געשיקט" טראָגן זיך װי אַ שטורעם די מוזולמענישע
רייטער .זיי פאַרנינטן פיל קאַראַװאַנען פון מעקאַנער סוחרים ,פאַרכאַפּן
זייערע קעמלען און סחורות ,באַהערשן גאַנצע געגנטן .אין קורצן גיט זיך
מעקאַ אונטער,
די רייכע מעקאַנער פּראָצענטניקעס ,שקלאַפן-אייגנטימער און סוח"
רים שליסן דאַן מיט דעם ,נביא" אַ געחיימען אָפּמאַך .זי נעמען אָן דעם
איסלאַם .דער טעמפּל קאַאַבאַ ווערט אױיסגערייניקט פון געצן פון פאַרשידענע
אַראַבישע שבטים און פאַרװאַנדלט אין דעם הויפט בית-המקדש פון אַלע
מוזולמענער .עס בלייבט אין אים דער ;הייליקער שװאַרצער שטיין" אויף
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טױיזנטער פּיל-

וועלכן עס האָט גערוט די מאַמע הגר און הונדערטער
גרימען קאָנען ווייטער דאָ קומען מתפּלל זיין צו איר.
די רייכע קאָנען ווייטער ציען עקאָנאָמישע און פּאָליטישע פּראָפיטן
די אָרעמע פּויערים (פעלאַכן) און בעדואינער ,וועלכע זיינען ענטוזיאַסטיש

צוגעשטאַנען צום נייעם גלויבן  --װאָס האָט צוגעזאָגט פֿאַרברידערונג"
פון אַלע מוזולמענער אָן אונטערשיד פון שבט2 ,גלייכהייט" פון אַלע
האָבן איצט

גלויביקע

--

פון נביא

צו פאַרניכטן

געדאַרפט

,די נעסט

פאַרגעסן

אין די ;נאַיווע"

פון די מעקאַנער

פּלענער

בלוטיזויגער

פון

קעגן אייגענע ברידער-

אָרעמען פאָלק" .און וי קאָן מען אַרױסטרעטן
מוזולמענער ?
דער איסלאַם און דער הײיליקער קאָראַן וועלכן אַללאַ האָט איבער-
געגעבן מאַכמעדן דורכן מלאך גבריאל" ,מיט זייער עקסטרעמען מאָנאָי
טעיזם אַלס לאָזונג פאַר אַלע מוזולמענער ,האָט זיך אַרױסגעװיזן פאַר דעם
װוירקזאַמען אידעאָלאָגישן װאָפן פאַר פאַראייניקן אַלע אַראַבישע שבטים
און אַלע אַראַבישע לענדער אין אַ מעכטיקער אימפּעריע .שוין ביי דעם
ערשטן קאַליף (פאַרטרעטער פון נביא) ,נאָכן טויט פון מאַכמעדן (אין יאָר
 ,2װאָס האָט געהייסן אבו-בעקר ,הויבן זיך אָן די ;הייליקע מלחמות"
פון איסלאַם ,פון די אַראַבער-מוזולמענער .זיי פאַרנעמען גאַנץ פּאַלעסטינע
און סיריע ,עגיפּטן ,גאַנץ איראַן ,איראַק ,טיילן פון ביזאַנציום .אין -8-9טן
יאָרהונדערט קומט אויף אַן אַראַביש-איסלאַמישע וועלט-אימפּעריע ,וועל-
כע ציט זיך פון אַראַבישן האלבאינזל ביז אינדיע.
דער אַראַבישער קאַליפאַט איז אין שטח גרעסער װוי רוים פון אַלטער-
טום ,אין זיין גרעסטער בלי-תקופה .אין די הענט פון די אַראַבער געפינט
זיך איצט אַ האַנדלסישליאַך ,װאָס ציט זיך פון אַטלאַנטישן ים ביז כינע
און די אַראַבישע שפּראַך ווערט אַ װעלט-שפּראַך.
א 2
2

אינטערעסאַנט ,אַז נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס מאַכמעד אַליין האָט
זיך צום סוף צעקריגט מיט זיינע יידישע פריינט ,וועלכע האָבן אים געלערנט
און באַלױכטן דעם תנ"ך ,איז אָבער די אַראַבישע ביבל פול מיט לױיב-
געזאַנגען פאַר משהן ,פאַר אברהם ,פאַר דעם פרייהייטס-קאַמף קעגן
פּרעה און מצרים ,פאַר די צען געבאָטן אאַיוו.
0

דאָס האָט נישט

געשטערט

מאַכמעדן

צו פאַרפאָלגן און אַפילו פֹּאָ-

גראָמירן יידן אין מעדינאַ און מעקאַ ,פאַר נישט צושטיין צום איסלאַם,
אָבער שוין דער נאָענטסטער און בעסטער תלמוד פון מאַכמעדן זיין
איידעם אַלי ,װאָס איז געווען דער פערטער קאַליף ,איז אַ הייסער אָנהענגער
,יאיטן? (אַראַבישע אינטעלעקטואַלן) װאָס פּרעדיקן די פאַרברי-
פון די ש
דערונג פון די ישמעאלים (אַראַבער) און ישראלים (יידן),

אין דער מעכטיקער אַראַבישער אימפּעריע ,װאָס ציט זיך פון די
פּאַמיר-בערג (אינדיע) ביז די פּירענייען און פון קאַװקאַז ביז סאַהאַראַ
מיט

איין

צענטראַלער

מלוכה-מאַכט,

איין

שטאַט-שפּראַך,

קומען

אויף

בליענדיקע יידישע ישובים .אומעטום ,ווו עס קומען אָן די זיגרייכע
אַראַביש-מוזולמענישע באַהערשער ,צעװאַקסן זיך פּרעכטיקע יידישע קהי-
לות .יידישע

סוחרים,

אינטעליגענטן,

אינדוסטריעלער,

געלערנטע,

װערן

די פירנדיקע מענער אויף די העכסטע מלוכה-פּאָסטנס ,זייענדיק די
פאַרטרויאונגס-פריינט ,מיניסטאָרן ,וויזירן און גענעראַלן ביי פאַרשידענע
קאַליפן.
גלייכצייטיק

צעבליט

זיך דער יידישער

אינטעלעקטועלער

געדאַנק,

די יידישע פילאָזאָפיע און װיסנשאַפט ,װאָס דערגרייכט איר אַפּאָגײ אין
דער

תקופה

פון אַראַבישן

אָדער

מוזולמענישן

רענעסאַנס

(117321

י"ה)

יועלכע גיט אַרױס אַזעלכע יידישע ריזן ,װי סעדיה גאון ,יהודה הלוי ,איבן
גבירול ,רמב'ם און אַנדערע.
יאָ ,געווען אויך קורצע תקופות פון רדיפות ,וי צום ביישפּיל ביים
רעאַקציאָנערן הערשער אַלמוטאַ װאַקיל ( )7487168װאָס האָט דער ערשטער
אין דער געשיכטע אַרױסגעגעבן אַ געזעץ ,אַז יידן דאַרפן טראָגן אַ געלע
לאַטע אויף דער ברוסט אָדער רוקן .אָבער דאָס געזעץ האָט זיך נישט אָנגע-
נומען אַפילו צווישן די אַראַבער גופא,
גלייך נאָך זיין טויט ,פאַרגעסט מען אין זיינע אָנווייזונגען און יידן
זענען ווידער אויף די העכסטע מלוכה-פּאָסטנס .צום װאָרט קומט ווידער
די לערע פון די שיאיטן" ועגן דער פאַרברידערונג פון די ישמעאלים
און ישראלים ,אויף װאָס עס האָט אָנגעוויזן .לויט זײי ,מאַכמעד אַלין אין

קאָראַן .און דאָרט שטייט דאָך בפירוש געשריבן (קאַפּיטל , :)79דאָס צו"
קונפטיקע לעבן װעט זיין שענער און דויערהאַפטיקער ,דעם אמת האָבן
פאַרהייליקט אין די ביכער אברהם און משה"".

81

שלמה איבן גבידול  -אוויצעבדאן -
דער פלאטאן פון מיטלאלטער
זיין נאָמען פיגורירט אין אַלע ענציקלאָפּעדיעס .אַ לאַנגע צייט ,כמעט
 0אאַר ,האָבן אים די קריסטלעכע אױטאָריטעטן אַנאָנסירט אַלס זייערס
אַ דענקער .אין דער זעלבער צייט האָבן מיט אים שטאָלצירט די אַראַבישע
געלערנטע .אין זייערע װערק און מאָנאָגראַפיעס האָבן זיי וועגן אים גע"
שריבן אַלס ,גרויסן אַראַבישן פילאָזאָף".
ערשט אין יאָר  6481האָט דער פראַנצויזיש-יידישער װיסנשאַפּטלער
און פאָרשער שלמה מונק אויפגעוויזן ,אַז אַװיצעבראָן איז נישט קיין מוזול-
מענער ,נאָר אַ ייד ,װאָס האָט געהייסן שלמה אבן גבירול (איבן גאַביראָל),

פון װאַנען האָט זיך גענומען די דאָזיקע מיספאַרשטענדעניש? דאָס
פילאָזאָפישע הױיפּט-װערק פון שלמה אבן גבירול ,װאָס הייסט ,מקור חיים"
(דער קװאַל פון לעבן) ,איז געווען געשריבן פון מחבר אין אַראַביש .דער
אָריגינאָל איז פאַרלוירן

געגאַנגען.

דאַקעגן

איז געבליבן

אַ לאַטײנישע

איבערזעצונג אונטערן נאָמען ,פּאָנס וויטע" ,װאָס איז נאָך געמאַכט גע"
װאָרן אין -21טן יאָרהונדערט .די שפּעטערדיקע איבערשרייבער  )1האָבן זיך
נישט געקאָנט קיין עצה געבן מיטן שװערן פאַמיליע-נאָמען פון יידישן
דענקער .פון אבן גבירול איז פריער געװאָרן אַװענגעבראָל; פון דעם --
אַװענסעבראָל ,און צום סוף  --אַװיצעבראָן .דער לעצטער איז פאַראייביקט
געװאָרן אין דער ויסנשאַפט .זינט סוף 91טן יאָרהונדערט פיגורירט
דער יידישער געלערנטער אונטער ביידע נעמען אין אַלע ענציקלאָפּעדיעס,
פילאָזאָפישע און היסטאָרישע לערן-ביכער.

אַ צופאַל האָט געװאָלט אַז דער יידישער געלערנטער און פאָרשער
שלמה מונק זאָל פאַרגלייכן די לאַטיינישע איבערזעצונג פון ,מקור חיים"
(פּאָנס וויטע) מיט פּראַגמענטן פון אַ העברעאישער ,פון -31טן יאָר-
הונדערט ,און אַזױ אַרום פעסטשטעלן די אידענטישקייט פון ביידצ --
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ערשט דאַן האָט זיך די װועלט דערװוסט,

אַז אבן גבירול און אַװיצעבראָן

איז איין און די זעלבע פּערזאָן.

נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס ער איז איינער פון די גרעסטע יידי"
שע פילאָזאָפן און דיכטער פון מיטלאַלטער ,איז ער נישט אַרײן אין דער
יידישער טראַדיציע ,ס'ווייסט פון אים אַ טייל פון דער יידישער אינטעלי-
גענץ ,אָבער נישט דאָס פאָלק .אַלע האָבן געהערט פון רמב"ם ,יהודה
הלוי אָבער װײיניק פון שלמה אבן גבירול .אפילו די ,װאָס לייענען ביז
היינט ,אין דער ;כלינדרי"ינאַכט דעם פּראַכטפולן שיר (ליד) אכתר
מלכות" (מלוכה-קרוין) ,ווייסן נישט ,אַז זיין פאַרפאַסער ,איז איינער פון

די ערשטע און גרעסטע נאַציאָנאַלע ,יידישע פּאָעטן  --שלמה אבן גבירול.
װאָס איז די סיבה ,װאָס אַזאַ גרויסער יידישער דענקער און דיכטער,
באַרימט אין דער נישט-יידישער ועלט ,איז אַזױ אומבאַקאַנט אין דער
יידישער ?
די סיבה איז די ,װאָס די פילאָזאָפּיע זיינע טראָגט אין פיל שטעלן
אַ פּאַנטעאיסטישן כאַראַקטער ,דאָס הייסט ,אַז זי אידענטיפיצירט גאָט
מיט דער נאַטור .אַזױ אַרום איז זי אין תוך אין קעגנזאַץ צו דער יידישער
אמונה ,לויט וועלכער גאָט איז איבער דער נאַטור ,ווייל ער האָט זי באַשאַפן.

וי מיר זעען געפינען זיך אין אבן גבירולסט שיטה ;טרייפע" געדאַנקען
סאָט מיט העכער  006יאָר שפּעטער איבערגענומען ברוך שפּינאָזאַי
וועלכע ה
געװאָרפן אין חרם דורך די רעליגיעזע יידישע אױטאָריטעטן און פאַרי
טריבן פון יידישן כלל,
וי אַזױ האָט מען געקאָנט דערלויבן ,אַז די געדאַנקען ,לידער און

ווערק פון אבן גבירול זאָלן דערגיין צום יידישן פאָלק ,אוב ער האָט
געהאַט די ;חוצפּה" פעסטצושטעלן ,אַז די מאַטעריע איז דער יסוד פון דער
וועלט ,דאָס הייסט די באַזע פון װואָס אַלץ איז אַנטשטאַנען

,קור חיים", :די מאַטעריע עקזיסטירט
מיר לייענען דאָך אין זיין מ
אַן און פאַר זיך ,זי געפינט זיך אין אַלץ ,װאָס איז דאָ ,זי איז איינע און
די זעלבע און װוערט נישט געענדערט .די ענדערונגען און פאָרשידנהייטן
פון איר קומען פון פאַרשידענע פאָרמען ,װאָס די מאַטעריע נעמט אָן".
אַנדערש גערעדט  :די שאַפּנדיקע קראַפט פאַר דער נאַטור אַלס גאַנ"
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צעס ,און פאַר אַלע געגנשטאַנדן באַזונדער ,איז די מאַטעריע. ,דער יסוד",
וי גבירול רופט איר אָן
אויב דער אפּיקו
ר
ס
י
ש
ע
ר
געדאַנק איז נאָך װייניק ,קומט אױיך
אַ פעסטשטעלונג ,אַז די שאַפונג איז נישט קיין אײינמאָליקער אַקט ,דאָס
הייסט ,אַן אײינמאָל אָפּגעטוענע זאַך ,אָדער אַרבעט ,נאָר אַ שטענדיקער,

פּערמאַנענטער פּראָצעס ,װאָס קומט פאָר אָן אויפהער און אָן איבערייס,
עס איז קאַן אײביק ווערן" .די װיסנשאַפט האָט עס יאָרהונדערטער שפּעטער
|
אָנגערופן די נאַטור-דיאַלעקטיק,
דאָס איז געווען בפירוש אין װידערשפּרוך צו דער תורה ,ווו ס'שטייט גע"
שריבן שװאַרץ אויף ווייס ,אַז גאָט האָט אין משך פון זעקס טעג ,אײינמאָל

פאַר אַלעמאָל ,באַשאַפן די וועלט און אַלע אירע איינוווינער .דאָס באַדײיט
דאָך ,אַז סיי די נאַטור ,סיי דער מענטשלעכער מין ,די חיות און געװויקסן,

זיינען אַן איינמאָליקער געטלעכער אַקט ,אַן איינמאָליקע ,שווערע געטלעכע
אָנשטרענגונג ,נאָך וועלכער דער ?אויבערשטער" האָט געמוזט זיך אָפּרוען,
און האָט איינגעפירט דעם היליקן שבת ,װאָס באַדייט אויך װװוערטלעך
.אָפּרו" אָדער קרוען".
אמת ,אבן גבירול באַזינגט אַזױ שיין און צאַרט די מאַכט פון גאָט.
הערט וי ער רעדט ועגן אים אין דעם באַרימטן ,שוין-דערמאָנטן פי-
לאָזאָפיש-רעליגיעזן ליד, ,כתר מלכות", :דו ביסט איינער ,דער הױפּט
פון יעדער צאָל און דער יסוד פון יעדן בנין .איך װעל היטן מיינע וועגן
נישט צו זינדיקן מיט מיין צונג .דו ביסט איינער  --דו ביסט הויך און
ביסט פריי פון יעדער נידערונג און פאַלונג ,ווייל וי קאָן דער איינציקער
פאַלן !",
אָבער װאָס פאַראַ אַ גאָט איז עס ,אַז נישט ער ,נאָר די מאַטעריע
איז דער יסוד פון דער װועלט ,וועלכע האַלט זיך אין איין ענדערן? צי איז
עס נישט קיין אָנדייטונג ,אַז דער אוניווערס ,די נאַטור און אַלע בעלי"חיים
(לעבעדיקע באַשעפענישן) ,זיינען אַ פּועל יוצא פון אַ פּערמאַנענטן אַנט"
וויקלונגס-פּראָצעס,

פון אַן אײיביקער

עװאָלוציע.

װאָס זשע בלייבט

שױין

איבער פאַר גאָט און זיין אַלמעכטיקער מאַכט ?
איז פאַרשטענדלעך פאַרװאָס די איידישע וועכטער פון אויבערשטן
און זיינע הייליקע ספרים" האָבן נישט געקאָנט דערלאָזן ,אַז אבן גבירול,
אָנגעשטעקט מיט טרייפע געדאַנקען פון פּלאַטאָנען ,פּלאָטיניוסן ,עמפּעדאָק-
לעסן און אפילו פון העראַקליטן און דעמאָקריטן ,)2זאָל אַריין אין דער
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יידישער

טראַדיציע.

דאָס

װאָלט

געװוען

אַ {חילול'השם".

האָט

מען

אים אַרײנגעװאָרפן אין חרם פון פאַרגעסונג .אָבער די וועלט פון לעבעדיקן
שעפערישן געדאַנק ,האָט אים אָפּגעהיט װי אַ טייער ,ווערטפול קינד און
אים פאַראייביקט אין דער ויסנשאַפט ,אין גפשיכטלעכע ,פילאָזאָפישע,
עטישע און ליטעראַרישע וערק,

אבן גבירול איז געווען אַ זאַפטיקע פרוכט פון יידיש-מוזולמענישן
רענעסאַנס ,אין -9721טן יאָרהונדערט ,וועלכער האָט אַרױסגעגעבן אַזעלכע
גייסטיקע ריזן ,װי דעם װועלט-באַרימטן אַראַבישן געלערנטן אַװיסענאַ (אבן
סינא) ,דעם גרעסטן אַראַבישן דענקער-פילאָזאָף אַװעראָעס (אבן ראשד),
דעם גרעסטן יידישן פּאָעט יהודה הלוי ,דעם גרעסטן יידישן רעליגיעזן
אױטאָריטעט און אַרצט רמב"ם ,באַקאַנט אין דער אַלגעמײנער װיסנשאַפט
אַלס מאַימאָנידעס,
אבן גבירול איז געבוירן געװאָרן אין יאָר  1201אין מאַלאַגע ,דרום"
שפּאַניע .אַלס קליין קינד פאַרלירט ער זיינע עלטערן און אַזױ װוי ער איז
געווען אַ בזייחיד ,בלייבט ער איינזאַם און אומבאַהאָלפן אויף דער ועלט.
די שווערע באַדינגונגען לייגן זייער שטעמפּל אויף זיין לעבן .די לונגען
ווערן דורכגעפרעסן מיט טובערקולאָז ,דער קערפּער זיינער נעמט פרי
צאַנקען .ער לעבט אויך זייער קורץ .װואַרשײנלעך איז ער געשטאָרבן אין
עלטער פון  03יאָר.

גאָר יונג װאַנדערט ער אויס קיין סאַראַגאָסאַ ,ווו ער לערנט יידישע און
וועלטלעכע לימודים .די שטאָט איז דאַן געווען אַ וויכטיקער קולטור-צענ-
טער ,ווו עס זיינען אָנגעקומען פיל דיכטער ,פילאָזאָפן ,געלערנטע .צווישן

זי האָבן זיך געפונען פיל יידן .דאָ אויך צעזינגט זיך צום ערשטן מאָל ,אין
דער נשמה פון יונגיטשקן אבן גבירול די מוזעס עוטערפּע (פון לירישער
פּאָעזיע) ,און מעלפּאַמענע {פון טראַגישער פּאָעזיע) .קראַנק און איינזאַם
זוכט ער אין אומעטיקן לעבן זיין זין .ער פאַרטיפט זיך אין זיין אייגן
שמערצפול האַרץ און שרייט אויס זיין װײיטאָג ,דער שטומער אומברחמנות-
דיקער וועלט .ער איז איינער פון די ערשטע װעלט-פּאָעטן ,װאָס ברענגען
אַריין אין דער ליטעראַטור דעם ,וועלט-שמערץ" .צו  61יאָר שרייבט ער :
,מיין ליד איז דורך טרויער פאַרשטױסן ,מיין פרייד  ---דורך זיפצן באַזיי"
טיקט ,דערזע איך אַ שמייכל ,טוט וויינען מיין האַרץ אויף מיין לעבן ,צעפ-
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ליקטן". .די קרענק האָט מיין לייב צעפרעסן ,דאָס האַרץ צעוייטיקט ,די
געדאַנקען צעמישט".
דער יונגיטשקער פּאָעט זאָגט אַרױס נישט נאָר רייפע געדאַנקען
אָנגעלאָדענע מיט אינדיווידועלער פּיין ,נאָר ער איז אויך בונטאַריש .אין
אַ צווייט

ליד לייענען מיר:

;מיין װאָרט װעט

איינגעקריצט

וערן

אין

זכרון פון אַלע קומענדיקע דורות און אויף אייביקע צייטן זיין די שטראָף-
רוט פאַר אַלע פינצטערע מוחות".
ווען עס שטאַרבט טראַגיש זיין פריינט און באַשיצער ר' יקתיאל בן
יצחק פון סאַראַגאָסאַ ,װאָס פאַרנעמט אַ הויכן אַמט ביים עמיר (אַראַבישער
פירשט און הערשער) ,שרייבט דער -71יאָריקער אבן גבירול, :די ערד
שטייט נאַקעט פאַרלאָזט ,אין נאַכט זי רוט און באַשיצט זיך ,דער הימל

פאַראומערט ,װי אין אַ זאַק ,זיך געוויקלט אויפן טוט יקותיאלס" .אין
זיין גרויזאַמער איינזאַמקײט שרייט עֶר ; :די וועלט האָט מיך קײינמאָל פאַר-
טראָגן און איך האָב פאַרהאַסט איר שאַנד; אַ נאַכט איז דאָס לעבן פון
מענטשן און איך שטיי ביים קברס ראַנד".
די דיכטערישע שאַפונג פון יונג פאַרשטאָרבענעם אבן גבירול נעמט
אָרום ביי  004לידער .אַ סך פון זיי זיינען פאַרלוירן געגאַנגען .די געפו"
נענע אין פאַרשידענע ביבליאָטעקן פון פאַרשידענע לענדער האָבן גענומען
אויפן װאַרשטאַט ח .נ .ביאַליק און ראַװניצקי און זיי צונויפגעשטעלט אין
דריי בענדער.
וועגן אבן גבירול אַלס איינעם פון די גלענצנדיקסטע יידישע דיכטער
פון יענער דערהויבענער רענעסאַנס:תקופה ,שרייבט דער באַרימטער,
מיט אַ דור שפּעטער ,גרויסער העברעאישער פּאָעט און דענקער ,ר' משה
אבן-עזרא ; :ער האָט אַלעמען איבערגעשטיגן אין ווערט מיט זיין דיכטונג.
גבירול איז געווען אַ שעפער ,װאָס האָט צו זיך קיין גלייכן נישט געהאַט,
ער האָט באַהערשט אַלע דימענסיעס פון דער דיכטונג .מען האָט אים גע-
קאָנט פאַרגלייכן צו די גרעסטע מוזולמענישע דיכטער אויף אַזוױ וייט,
אַז מען האָט אים גערופן ,פּרינץ פון װאָרט און פערזן-גאון".
ר

די פילאָזאָפישע שיטה פון אבן גבירול ,אויסגעדריקט פאַר אַלעם אין
זיין הױיפּט-װערק ,מקור-חיים" (דער קװאַל פון לעבן) שטיצט זיך אױף
דעם געדאַנקעןגאַנג פון גרעסטן אַלט-גריכישן פּילאָזאָף פּלאַטאָן ,פון
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הױפּט פאָרשטייער פון נעאָ-פּלאַטאָניזם ,פּלאָטיניוסן און ערטערווייז אויף
אַריסטאָטעלן,
גרעץ וועלכער האָט געקרוינט אבן גבירולן מיטן נאָמען .דער פּלאַ-
טאָן פון מיטלאַלטער" ,וי אויך שפּעטער דובנאָוו ,ווייזן אויף ,אַז ער האָט
מיט זיינע װערק געפלאַסטערט דעם וועג פאַר ברוך שטּינאָזאַ .פאַר שפּ-
נאָזאַ האָט גאָט זיך צעגאָסן אין דער נאַטור ,װאָס באַדײט ,אַז ד,עאוס סיווע
נאַטוראַ? (גאָט דאָס איז די נאַטור) .מיט דעם האָט ער אויפגעוויזן ,אַז קיין
גאָט איז פאַקטיש נישטאָ ,נאָר אַ נאַטור ,אַ מאַטעריע ,װאָס אַנטװיקלט זיך
צו אַלץ העכערע פאָרמען אין איינקלאַנג מיט אירע אינערלעכע געזעצן
(קאַוזאַ סואי  ---אייגענע אינערלעכע סיבות) .אבן גבירול ,וועלנדיק נישט
אינגאַנצן אַװעקגײן פון יידישע מאָנאָטעאיזם (גלויבן אין איין גאָט) ,האָט
געשאַפן אין זיין פילאָזאָפּיע דעם באַגריף פון אווילן" ,אַלס אייגנשאַפט פון
גאָט און זיין פאַרמיטלער מיט דער נאַטור ,מאַטעריע .גאָטס ווילן באַלעבט
די מאַטעריע און װואַרפט איר אָן פאַרשידענע פאָרמען ,געשטאַלטן .אַזױ אַרום
איז גאָט ביי אבן גבירולן צוגלייך אין דער נאַטור און אויסער דער נאַ-
טור .דאָס איז געווען אַ הנחה און קאָמפּראָמיס מיט דער תורה און אמונה,
וועלכע האָבן אָבער נישט ,באַגייסטערט? די רעליגיעזע יידישע אױטאָרי-
טעטן .די פּילאָזאָפיע פון אבן גבירול איז געווען נישט נאָר אַ װעלט.
אָנשויאונג ,נאָר אויך אַ מאָראַלישע אָנווייזונג וועגן זין פון לעבן און אוים-
גאַבע פון שטאָלצן ,קלוגן און װירדיקן מענטש,
אין זיין ,מקור חיים" ,אין ערשטן טראַקטאַט ,לייענען מיר. :דער
מענטש דאַרף שטרעבן צו וויסן ,דורך דעם ועט ער אַריינדרינגען אין אַלץ
און אונטערװאַרפן זיין אױיטאָריטעט .דער וויסן דערפירט צו טעטיקייט
און די טעטיקייט נעמט אַװעק פון דער נשמה אירע שטערער ,לייטערט
זי אויס פון פינצטערניש און ווענדט זי אין דער ריכטונג פון אַ העכערער
(שענערער) וועלט*,
אַלזאָ מיט ליכט (וויסן) און אין אומאויפערלעכן קאַמף ,שמידט דער

מענטש זיין בעסערן מאָרגן ,אַלס באַשטאַנדטײל פון זיין פאָלק און דער
מענטשהייט,

 )1דער דרוק איז ערשט אַנטדעקט געװאָרן אין -51טן יאָרהונדערט,
אין יאָר  ,0441דורך יאַהאַן גוטענבערג.
 )2באַרימטער אַלט-גריכישער פּילאָזאָף.
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יהודה חלו' -דער גדעסטער
יידישער דיכטעד אי מיטלאלײער
ער האָט מיט שטורעם געפאַנגען די הערצער .זיין ליד איז געווען אַ
װונדערבאַרע אַנטפּלעקונג פאַר זיין דור .ער האָט גלייך אויפגעלויכטן וי
אַ טיטאַנישער פּאָעטישער טאַלאַנט,
ווען זיינע שירים זיינען דערגאַנגען צו די יידישע קהילות און ישובים
אין שפּאַניע ,האָט מען זיי אויפגעכאַפּט מיט באַגייסטערונג ,װי אַן אוים-
פרישנדיקן ווינט .מיט שטוינונג האָט מען געהערט דאָס געזאַנג ,װאָס
טראָגט זיך פון בית-המקדש ,מען האָט געזען זיין פּראַכט און געפרעגט
מיט באַווונדערונג , :איז אויפגעשטאַנען תחית-המתים ירושלים ? 7זיין
קראַפט האָט זיך פאַר אַלעם אויסגעדריקט אין דעם טיפן נאַציאָנאַלן באַ-
,אַנד פון די אבות".
װווסטזיין ,אין דער ליבע צום פאָלק און צו זיין ווייטן ל
ווען מיט הונדערטער יאָרן שפּעטער ,האָט איינער פון די גרויסע
באַזינגער פון יהודה הלוי ,דער באַרימטער היינריך היינע ,געװוידמעט
זיין אומשטערבלעכן פאָרגייער אַ ספּעציעלע פּאָעמע א .נ .גיהודה בן הלוי"
האָט ער אַלס מאָטאָ געגעבן די וװוערטער פון תהילים; :אויב איך װעל אין

דיר פאַרגעסן ירושלים ,זאָל מיר אויסגעטריקנט ווערן די רעכטע האַנט",
אַזױ אַרום האָט דער גרעסטער ליריקער פון -91טן יאָרהונדערט ,באַװיזן
די צוגעבונדנקייט פון יהודה הלוי צו זיינע ישראל-ברידער און צום פאַר-
שמאַכטעטן אַלטן פאָטערלאַנד,
פיל יידישע ליטעראַטור-פאָרשער האַלטן אים אויך פאַר דעם ערשטן
דענקער און דיכטער ,װאָס האָט אױסגעדריקט דאָס יידישע נאַציאָנאַלע
באַוווסטזיין און געגעבן די ערשטע טעאָרעטישע באַגרינדונג פאַר דעם
יידישן קיום אין 'גלות" ,דעם יסוד פון אַ זעלבסטשטענדיקער יידישער
פילאָזאָפּיע .יהודה הלוי האָט געזען די קראַפט ,װאָס פאַראייניקט די צע-
זייטע איבער לענדער און קאָנטינענטן ייד נישט נאָר אין זייער אמונה,
8

נאָר אין דער נאַציאָנאַלער קולטור און היסטאָרישער דערפאַרונג , :פאָלק,

לאַנד און תורה ,דאָס איז דער עצם (וועזן) פון יידישן זיין אין דער וועלט,
פון דער יידישר עקזיסטענץש.
דער

יסוד

פו יידישן

אױסהאַלטן

טראָץ

אַלע קלעפּ פון שיקזאַל,

טראָץ פּאָגראָמען ,רדיפות און פאַרפּאָלגונגען ,האָט ער געזען אין דעם
קגייסטיקן נערוו ,װאָס בינדט צונויף אַלע דורות יידן פון ווייטן עבר ביז
היינט, :די גאַנצע געשיכטע פון יידישן פאָלק ,אַלץ ,װאָס האָט מיט אים
געטראָפן ,האָט יעדער ייד אַלײן דורכגעמאַכט ,אַליין איבערגעלעבט".

אַזױ אייניקן זיך די יידן פון דער גאַנצער װעלט אין איין גרויסן
נאַציאָנאַלן

קאָלעקטיו,

צעמענטירט

דורך

זיין העראָאישער

פאַרגאַנגעג-

הייט ,געמיינזאַמע טראַגישע ליידן ,געמיינזאַמען רעליגיעזדעטישן קאָדעקס
און שטרעבונג צו נאַציאָנאַלן װוידערגעבורט ,צו פרייהייט און ווירדע.
צו דעם פילאָזאָפּישן געדאַנק האָט אויך אָנגעבונדן ,מיט  008יאָר
שפּעטער ,שמעון דובנאָוו ,שאַפנדיק זיין היסטאָרישע שיטה ועגן יידישן
פאָלק

אַלס גייסטיקע

נאַציע .,װאָס

האָט אויפגעהאַלטן

איר

נאַציאָנאַלץ

עקזיסטענץ ,הונדערטע יאָרן ,נאָכן פאַרלירן די זעלבסטשטענדיקייט ,מיטן
כוח פון פאָלקס-באַװוסטזיין,

ער איז געקומען אויף דער װעלט אין טאָלעדאָ (שפּאַניע) אין יאָר
 .5אַלס איינציקער זון פון פאַרמעגלעכע עלטערן באַקומט ער אַ רעלי-
גיעזע און וועלטלעכע דערציאונג .אין דער באַרימטער ישיבה פון ר' יצחק
אלפסי (מחבר פון װיכטיקסטן תלמודישן װערק אהלכות אלפסי"( ,באַקאַנט
ביז היינט אונטערן נאָמען ;דער אלפס") ,באַקענט ער זיך נישט נאָר מיט
דער תורה און תלמוד ,נאָר אויך מיט די גרעסטע רעליגיעזע יידישע
אױטאָריטעטן פון זיין צייט ,װי יוסף אבן מיגאש ייוסף אבן צדיק און
אַנדערע .גלייכצייטיק ,מיט דער דעמאָלטיקער מאָדע ,שטודירט ער מע-
דיצין און פּראַקטיצירט זי אויך גענוג ברייט ,װאָס עס באַשטעטיקן זיינע
אייגענע ווערטער ,אַז ;דאָס היילן קראַנקע ,רויבט אים אַװעק אַ סך צייט",
די יוגנט זיינע ,צום אונטערשיד פון אבן גבירול ,איז געווען אַ רואיקע,
אַ זאַטע ,אין פאַרגעניגן און װױילטאָג .ער האָט זיך נישט געמוזט פּלאָגן

ליידן הונגער און נויט ,נאָר ברייט געקאָנט געניסן פון אַלע צויבערן פון
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דער וועלט .אויב די עלנט ,איינזאַמקײט און ליידן האָבן פאַרװאַנדלט אבן

גבירולן אין אַ פּאָעט פון ;וועלט-שמערץ" ,איז די יוגנט-פּאָעזיע פון יהודה
הלוי אַ לויב געזאַנג פֿאַר דער נאַטור ,פרוי ,ליבע ,וויין .אין ליד זיינס
;צו אַ טענצערין" לייענען מיר:
;אַ גרוס דיר ,שיינקייט ,פון אין דיר ביז טויט ,פאַרליבטע,
נעם צו אַ גרוס פון איינעם פון די שקלאַפן דיינע,
איך גיב מיין נשמה אָפּ פאַר בלויז איין נאַכט,
אין וועלכער ס'זאָל געפינען אויסלייזונג דיין שקלאַף".

פיל פון זיינע ;שירי אהבה" (ליבע-לידער) זיינען פול מיט עראָטישע
בילדער .אין ;שיר לחתונה" שרייבט ער; :אירע בריסטן האָבן מיין האַרץ
אויפגערייצט און מיך באַהערשט? .אין ליבע-ליד ;שלום לצביה נערה"
חזרט זיך איבער דער מאָטיוו ,מיט דעם אונטערשיד ,װאָס דאָס וװולגאַרע
,פּוחים"
װאָרט ;דדים" (בריסטן) פאַרבייט ער אַלעגאָריש מיט דעם װאָרט ת
(עפּל) :
;און מיט צוויי עפּל האָט זי דערקוויקט מיין נשמה...
און איידער זי האָט מיך מיט זיי געשטאָכן,
האָט זי אַ גאַנצן טאָג מיך געהאַלדזט"

פון דער יוגנט-תקופה שטאַמען אויך זיינע ;שירי יין" {וויין-לידער)
וועלכע ער האָט אויסגעזונגען מיט עקסטאַז צום קריגל וויין .אויף די
,פאָרװוורפן? פון זיינע חברים  --עד מתי?

(ביז װאַנען?) ענטפערט

ער

;עוד לא נגען עד כ'ד שנותי" (איך האָב נאָך נישט דערגרייכט קיין  42יאָר),
שוין אין דער פריידיקער יוגנט-שאַפונג אַנטפּלעקט זיך דער גרויסער
פּאָעט .סיי ליבע-לידער ,סיי וויין-לידער ,זיינען נישט געווען קיין נייעס
אין

דער

דעמאָלטיקער

מיטלאַלטערלעכער

דיכטונג.

דער

באַרימטער

שמואל הנגיד ,אויסערן-מיניסטער ,גענעראַל ,געלערנטער און פּאָעצט;
ר' משה אבן עזרא  --דער פּאָעט ,ביבל-קריטיקער ,פילאָזאָף און אַנדערע
גרויסע מיטצייטלער פון יהודה הלוי ,האָבן אויך באַנוצט דעם זשאַנר
קונסט .דאָס איז דאַן געווען אין מאָדע .אָבער קיינער פון זיי האָט נישט באַ-
וויזן אויסצוזינגען מיט אַזױ פיל האַרץ און פלאַם די שיינקייט פון דער ליבע,
דאָס פייער פון געפילן און באַגער ,װוי יהודה הלוי.
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אויך אין
זיינע אימאַזשן,
טאָריקער ווייזן
וועלכער האָט

די נאַטור-לידער איז ער אָריגינעל און טיטאַניש סיי מיט
סיי מיט דער עפּיק און סימבאָליק .פיל ליטעראַטור:היס-
אויף ,אַז ער איז געווען דער ערשטער דיכטער:מאָלער,
געהאַט אַ חוש פאַר פאַרבן און קאָלירן און האָט װי אַ

גרויסער מייסטער רעאַליסטיש און סימבאָליש באַזונגען די נאַטור-פּראַכט,

נאָך דעם
אימישירן

הינטצייטיקן

(נאָכמאַכן)

די

ליענער

קלאַנגען

לאָקט

פון דער

זיין אָנאָמאַטאָפּײיע,
נאַטור,

דעם

דאָס

גערויש

פון

גראָז און בוים ,די,שפּראַך" פון שטורעם און ווינט ,פון חיות און פייגל
פון טייך און ים .דער באַרימטער געלערנטער און פילאָלאָג ,ספּעציאַליסט
פון אַלט-יידישער און מיטלאַלטערלעכער ליטעראַטור ,דוד קויפמאַן ,שרייבט

וועגן יהודה הלוי ; :אין זיין מייסטער-שאַפונג אַנטפּלעקט זיך אַן איבעראַשן-
דיקע עשירות

פון בילד און װאָרט .איר זעט ריזיקע כװאַליעס ,וועלכע

קרוינען די צעשטורעמטע װאַסער-פלאַכן און װאָס אָט זעען זיי אויס ,װי
צאָרט זיך:-גליטשנדיקע בערגלעך".
אָט ,װאָס מיר לייענען אין זיינע באַרימטע ים-לידער:
,כװואַליעס קומען ,כװאַליעס ברומען
ס'ברעכט דער וינט פון מאַסט דעם בים,
ביז צום הימל אין געטומל
שפּריצט אַ זילבער-ווייסער שוים"
ואיבערזעצונג ח .1.ביאַליק)
אין די ;ים-לידער" ,וועלכע ער שרייבט אויף דער שיף װאָס טראָגט
אים קיין ארץ ישראל ,קומט צום אויסדרוק זיין הייסע ליבע צום אהייליקן
פאָטערלאַנד" .דער נאַציאָנאַלער פּלאַם פון יהודה הלויס ליד טראָגט זיך

מיט אַזאַ קראַפט ,אַז פיל היסטאָריקער האַלטן אים ,פאַר דעם פּיאָנער
פונעם טרוים ,פאַראײיביקט אין פערוזן  --צוריקצוקערן זיך קיין ארץ
ישראל .צו דער שטאַרקסטער שאַפונג פון דעם מין ,ווערט פאַרעכנט זיין
ליד א .נ; .ציון הלא תשאלי!"

ווען היינריך היינע האָט איבערגעלייענט דאָס ליד ,האָט עס אים
אַזױ שטאַרק גערירט ,אַז ער האָט אָנגעשריבן אין זיין פּאָעמע יהודה בן
הלוי" ,אַ לויב-געזאַנג צום דיכטער.

וי זיינע פאָרגייער און נאָכפאָלגער איז יהודה הלוי געװען אַ קינד
פון דער גאָלדענער קולטור"-תקופה פון אַראָבישן רענעסאַנס אווען דאָס
1

באַװײזן זיך פון אַ גוטער פּאָעמע איז געפייערט

געװאָרן מער ,װי אַ

געווונענע שלאַכט* (גרעץ).
דער אויפבלי פון אַ נייער פילנאַציאָנאַלער קולטור ,װאָס האָט
אַרױיסגעגעבן אַזעלכע יידישע דענקער און געלערנטע װי סעדיה גאון
שלמה אבן גבירול ,יצחק אלפסי ,ר' משה אבן עזרא ,אבדהם דאוד ,רמב"ם,
האָט געהאָט איר דירעקטן איינפלוס איף יהודה הלו ,סיי אויף זיין
אָריגינעלער פּאָעטישער קונסט ,סיי אויף זיין פילאָזאָפישער שיטה .ער
האָט אָנגעבונדן צו די גרויסע אַראַבישע דענקער און דיכטער פון יענער
תקופה און דורך זיי צו די גרויסע גריכישע פילאָזאָפּן ,פאַר אַלעם צו
פּלאַטאָנען.
אַזױ איז אויך אויפגעקומען זיין פילאָזאָפּיש הױפּט וװוערק 2כוזרי",
וועלכן ער האָט ,פּונקט וי פּלאַטאָן ,געשריבן אין דער פאָרם פון אַ דיאַלאָג.
דאָס איז אַ שמועס צװוישן דעם קעניג פון די כוזרים און אַ יידישן געלערנטן.
דורך אים ברענגט יהודה הלוי אַרױס די הױפּט-געדאַנקען פון דער יידישער
אמונה און פון זיין אייגענער פילאָזאָפישער שיטה,
טראָץ דעם ,װאָס זיין פילאָזאָפיע איז אַ שטאַרקער לויב-געזאַנג פאַר
דער יידישער רעליגיע ,ברענגט זי אָבער אין פיל שטעלן אַרױס אזינדיקע"
געדאַנקען .אַזױ שטעלט יהודה הלוי פעסט ,אַז טראָץ דעם ,װאָס דער מענטש
איז אָפּהענגיק פון גאָט ,איז ער אויך אָפּהענגיק פון זיך אַליין און פון די
,סיבות אמצעיות" (פאַרמיטלערישע סיבות) אונטער וועלכע מען דאַרף
פאַרשטיין פּראָדוציר מיטלען (מכשירים און אַרבעטס-שטאָף), .גאָט אַלין
האָט באַשאַפן אדם הראשון (דעם ערשטן מענטש) פון ערד .פון דאַנען
אויך זיין נאָמען אדם (װאָס שטאַמט פון העברעאישן װאָרט אדמה (ערד).

פון דעם איז געדרונגען ,אַז נישט פון גאָטס װאָרט (באַפּעל) איז אויפגעקו"
מען דער ערשטער מענטש ,נאָר פון אַ קאָנקרעטן מאַטעריעלן קעגנשטאַנד,
פון ערד,
אַזױ אַרום שווימט אונטערערדיש ביי יהודה הלוי דער אאפּיקורסי-
שער" ,װיסנשאַפטלעכער געדאַנק ,וועגן דער אייביקייט פון דער מאַטעריע,
צו וועלכער גאָט אַליין האָט געמוזט אָנקומען ,ווייל פון גאָרנישט האָט גאָר-
נישט געקאָנט באַשאַפן װוערן.
אויב אָבער יהודה הלוי באַנוצט זיך שוין מיט דעם באַגריף ,פֿאַר"
מיטלערישע סיבות" ,פון וועלכן ס'איז אָפּהענגיק דער מענטש און גאָט
אַליין ,איז דער געדאַנק וועגן דעם נאָך ?געפערלעכער" .מיט העכער 007
92

יאָר שפּעטער האָט דאָך דער פגרויסער אחר" (אָפּטריניקער ,אפּיקורס),
קאַרל מאַרקס ,װיסנשאַפטלעך אויפגעוויזן ,אַז דער גאַנצער פּראָגרעסי-
ווער פאָרויסמאַרש פון דער מענטשלעכער געזעלשאַפט איז אָפּהענגיק,
פאַר אַלעם ,פון די זיך כסדר בייטענדיקע פּראָדוציר-קרעפטן (מכשירים
און מענטשן װאָס באַנוצן זיך מיט זיי) .אפשר האָט מאַרקס אָנגעבונדן צו
דער פילאָזאָפּישער שיטה פון יהודה הלוי ? ס'איז זיכער ,אַז נישט .ער
איז געווען צו געטלעך פאַר אים ,טראָץ אַלע אזינדיקע" געדאַנקען .ער איז
אפילו געווען צו געטלעך פאַר נאַציאָנאַלע וועלטלעכע יידישע שרייבער
און דענקער ,וועלכע האָבן באַנוצט צו דער שיטה פון יהודה הלוי דעם
סאָקראַטישן אַפאָריזם ; :איך לייקן נישט אָפּ די געטלעכע חכמה ,איך
באַנעם זי אָבער נישט .איך פאַרשטיי זיך בלויז אויף מענטשלעכער חכמה",
יהודה הלוי איז אַרײין אין דער יידישער געשיכטע נישט אַלס
גרויסער פּילאָזאָף .נאָר אַלס דער גרעסטער ידישער פּאָעט פון
מיטלאַלטער ,וועמענס לידער ועלן אײיביק אינספּירירן אַלע קינסטלער צו
שאַפן אומשטערבלעכע װערק פון נאַציאָנאַלן און אַלמענטשלעכן אינהאַלט,
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דמב"ם  -װאימאנידעש -
דעד גדויטעד דענקעד און מעדיקער
וי איך האָב שוין אָנגעװויזן האָט אין דער ריזיקער אַראַבישער וועלט-
אימפּעריע ,װאָס האָט זיך געצויגן פון די פּאַמיר-בערג (אינדיע) ביז די
פירענייען און פון קאַװקאַז ביז סאַהאַראַ ,אַרומנעמענדיק דריי וועלט-טיילן,
זיך אַנטװיקלט אַ רייכע ,פיל-נאַציאָנאַלע קולטור .אירע טרעגער זיינען
צוזאַמען מיט די אַראַבער ,געווען יידן ,פּערסן ,טאַדזשיקן ,אוזבעקן ,בער"

בערן ,עגיפּטער און אַנד .דער לעבעדיקער ,דירעקטער קאָנטאַקט מיט
הויך-אַנטװיקלטע אַלטע קולטורן און ציװויליזאַציעס ,וי די אינדישע ,כי"
נעזישע ,פּערסישע ,אַראַמייאישע ,װוי אויך מיט די גרויסע דערגרייכונגען
פון דער אַלט-גריכישער און אַלט-רומישער

לאָסאַלע באַדייטונג
מיטלאַלטער

(8721

פאַר דעם

באַרימטן

קולטור ,האָבן געהאַט אַ קאָי

,מוזולמענישן

רענעסאַנט"

אין

יאָרהונדערט).

פאַר אַלעם ,האָט געװוירקט אויף זיין אַנטװיקלונג דער עקאָנאָמישער
פאַקטאָר .די אַראַבישע אינדוסטריעלער ,סוחרים ,נאַװיגאַטאָרן ,אויך קריגס-
פירער ,זיינען געווען דירעקט פאַראינטערעסירט אין דער אַנטװיקלונג
פון דער װיסנשאַפט וועלכע האָט געדאַרפט דינען פּראַקטישע צילן  --פאַר-
גרעסערן די פּראָדוקציע ,מאָדערניזירן די שיפן ,פאַרשנעלערן דעם ים"
פאַרקער ,דערלערנען די באַדערפענישן פון פעלקער און קאָנטינענטן.
אויף אַראַביש ווערן איבערגעזעצט די װערק פון באַרימטן אַלט"גרי-
כישן מאַטעמאַטיקער עוקלידעס ,פון אַלעקסאַנדרישן אַסטראָנאָם פּטאָלאָמעי,
פון אינדישע און כינעזישע געלערנטע .זיי וערן די באַזע פאַרן געבורט
פון דער אַראַבישער געאָמעטריע און אַסטראָנאָמיע ,װאָס זיינען געװען
נויטיק פאַר דער ערד-אויסמעסטונג ,באַװאַסערונג ,נאַװויגאַציע.
איבערנעמענדיק פון אינדיע דעם -01ציפער-סיסטעם פון רעכענען
געבן אים איבער די אַראַבער אַלע אײיראָפּעאישע פעלקער .זיי זיינען די
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שעפער פון טריגאָנאָמעטריע ,פון אַלגעברישע לייזונגען ,פון גלייכונגען
(פון ערשטן און צווייטן גראַד) .זיי פאַרפולקאָמען די איבערגענומענע פון
די כינעזער קאָמפּאַס ,פּאַפּיר-פּראָדוקציע ,פּולװער און באַקענען מיט דעם
די אײיראָפּײער.
דער אַראַבישער געלערנטער אַל כאַיטאַם האָט דער ערשטער געני
באַשריבן די אַנאַטאָמיע פון מענטשלעכן אויג .דער אַראַבישער פיזיקער
אַל כאַזיני האָט דער ערשטער געגעבן אַ באַשרײבונג פון דער װאָג .די
אַראַבער האָבן די ערשטע אױסגעמאָסטן די לענג און די ברייט פון אונדזער
פּלאַנעט .זייער גרויסער אַסטראָנאָם אַל באַטאַני האָט אין די ריזיקע אָבסער"
װאַטאָריעס פון דאַמאַס און באַגדאַד דער ערשטער פעסטגעשטעלט פעלערן
אין דעם העליאָצענטרישן סיסטעם פון פּטאָלאָמעי .,מיט העכער  006יאָר
פאַר קאָפּערניקן.
אָנבינדנדיק צו די אַלט-גריכישע מעדיציך-פּיאָנערן ,היפּאָקראַט און
גאַלען ,אַנטװיקלען

די אַראַבער אַ נייעם ,מאָדערניזירטן

אופן פון היילן

קראַנקײיטן ,פּאַראַלעל מיט אַ מאָדערנער פאַרמאַקאָלאָגיע .אין אַלגעמײן
שטעלט פעסט די וויסנשאַפט ,אַז דער ;אַראַבישער רענעסאַנס? איז געווען
נישט בלויז אַ המשך פון העלעניזם (גריכישע קולטור) ,נאָר דער אויפ-
קום פון אַ נייער קולטור ,װאָס איז נישט בלויז געשטאַנען העכער ,נאָר
האָט מעכטיק באַרײיכערט די מערב-אײיראָפּעאישע ,פון מיטלאַלטער,
פּאַראַלעל מיט דער נאַטור-װיסנשאַפט ,אַנטװיקלט זיך אין דער
אַראַבישער וועלט-אימפּעריע דער װעלטלעך-פילאָזאָפישער געדאַנק ,וועל-
כער ווערט שאַרף באַקעמפט פון אָרטאָדאָקסישן איסלאַם ,װאָס האָט אָבער
 -להיפּוך צו דער ,הויך-ציוויליזירטער" קאַטױלישער קירך  ---קינמאָלנישט געשאַפן קיין אינקוויזיציע און אױטאָ-דאַיפע .די וועלט-באַרימטע
אַראַבישע פילאָזאָפן און געלערנטע פון -21טן יאָרהונדערט וי אַװיסענאַ
(איבן סינאַ) ,אַװערעאָס (איבן ראָשד) ,אָדער נאָך פאַר זיי ,שוין אין פ-טן

יאָרהונדערט ,אלקינדי און אֵל פאַראַבי ,קעמפנדיק קעגן איסלאַמישן פאַ-
נאַטיזם ,בינדן אָן צו די אַלט-גריכישע פילאָזאָפן ,פּלאַטאָנען און אַריסטאָ-
טעלן .זיי נעמען איבער זייער הױיפּט-געדאַנק וועגן דער אייביקייט פון .דער
וועלט (מאַטעריע) און איר געזעצמעסיקער אַנטװיקלונג.
אויך די יידישע געלערנטע ,פילאָזאָפּן און דיכטער ,וועלכע זיינען
געווען קינדער פון דער ויכטיקער רענעסאַנס-תקופה אין אַראַבישן קאַ-
ליפאַט ,װערן מיטגעריסן מיט די אפּיקורסישע געדאַנקען פון דער פּראָ-
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גרעסיווער קולטור און ויסנשאַפּט .שוין אין 87טן יאָרהונדערט האָבן
מיר דעם אַרױסטריט פון ענן בן דוד ,דעם גרינדער פון די קקראים"
אָדער ,בעלי מקרא" (קאַראַאימער) און באַרימטן תלמודיסט ,װעלכער
קומט מיט דער לאָזונג ? ---חפישו באוריתא שפיר!?  --זוכט גוט אין
דער תורה .דאָס האָט באַדייט ,אַז מען דאַרף נישט בלינד גלויבן אין דער

אויסטייטשונג פון דער תורה דורך די רבנים און גאונים ,נאָר אַליין פּרו"
בירן זי פאַרשטיין אָן דרשות און קאָמענטאַרן .געוויסע האַלטן ענן-בן-דוד
פאַר דעם יידישן לוטער ,װאָס האָט זיך צעבונטעװװעט קעגן די יידישע
פּ,ױפּסטן?.
אין 01-7טן יאָרהונדערט לעבט אין עגיפּטן און באַגדאַד ,דער גרויסער
יידישער רעליגיעזער דענקער סעדיה גאון ,וועלכער וייזט אויף ,אַז די
תורה קאָן מען און מען דאַרף װיסנשאַפטלעך אויפנעמען ער איז דער
ערשטער ,װאָס װויל פאַראייניקן די פילאָזאָפיע מיט דער יידישער אמונה
אוּן אַזױ אַרום עפנט ער פאַר דעם גלױביקן ייד די וועלט פון װיסנשאַפט
און מענטשן,
ווייטער פון אים גייט דער באַקטרישער ידישער געלערנטער
כיווי אַל באַלי ,וועלכער פאַרטיײידיקט אַריסטאָטעלס לערע וװעגן דער
אײיביקייט פון דער מאַטעריע (װועלט) .ער לאַכט אָפּ פון די ביבלישע
נסים ונפלאות און דערפירט דאָס ועלטלעכע ,דאָס ראַציאָנאַליסטישע
דענקען ביז אַטעאיזם .שלמה אבן גבירול פּרובירט פאַראיעיקן די פּלאַ-
טאָנישע פילאָזאָפיע מיט דער יידישער אמונה און זאָגט אַרױס אַ ;טרייפן"
געדאַנק ,אַז גאָט האָט דורך זיין ווילן באַשאַפן די ועלט פון דער אוניווער"
סאַלער מאַטעריע ,נאָר ער אַליין איז פריי פון איך.
איינער

פון די לעצטע

גדולים-דענקער

פון דער גאָלדענער

תקופה

פון יידיש-אַראַבישער קולטור ,אברהם אבן דאוד פון טאָלעדאָ ,איז דער
ערשטער ,װאָס פּרובירט פאַראייניקן די אַריסטאָטעלישע פילאָזאָפיע מיט
דעם יידישן גלויבן .אין זיין באַרימט װוערק ,האמונה הרמה" (דערהויבענער
גלויבן) ,געשריבן אין אַראַביש ,לערנט ער ,אַז יידן דאַרפן האָבן ;דעם כוח
צו האַלטן אין זייערע הענט צוויי ליכט :אין דער רעכטער  --דאָס ליכט
פון יידישקייט (אמונה) און אין דער לינקער  --דאָס ליכט פון חכמה"
{וויסנשאַפט ,פילאָזאָפיע).
דאָס װערק ,האמונה

6

הרמה"

ווערט

באַטראַכט,

אַלס דער דירעקטער

וועג צו ,מורה
פון רמב"מען.

נבוכים"  )1און אברהם

אבן דאוד --

אַלס דער לערער

דער גרעסטער ידישער רעליגיעזער דענקער פון אַלע צייטן
רמב"ם (רבי משה בן מימון) ,איז געבוירן געװאָרן אין טאָלעדאָ אין יאָר
 .5זיין פאָטער איז געווען אַ ריכטער אין קאָרדאָבאַ .לוט געוויסע
היסטאָריקער האָט די גאַנצע משפּחה מימון ,געמוזט אָננעמען דעם איס-
לאַמישן גלויבן ,נאָכן פאַרנעמען די שטאָט דורך די מאַכמעדאַנישע פאַ-
נאַטיקער אַלמאָהאַדן .אין קורצן װאַנדערן זיי אויס און נאָך לאַנגע װאָג-

לענישן באַזעצן זיי זיך אין עגיפּטן
רמב"ם איז שוין דאַן אַלט  12יאָר ,אָבער איז שוין באַרימט אַלס
איינער פון די בעסטע קענער פון תלמוד ,געלערנטער און טיפער פילאָ-
זאָף .ער איז שוין מחבר פון פיל ביכער ,וועלכע רופן אַרױס ביי יידישע
וי ביי אַראַבישע װיסנשאַפּטלער אַנערקענונג פאַר ;דעם גרויסן יידישן
דענקער".

גלייכצייטיק ווערט ער באַרימט אַלס דאָקטער און דאָס אַלס איינער
פון די גרעסטע פון זיין צייט, .דער וװונדערבאַרער יידישער רופא" װערט
דער לייב דאָקטער

פון וויזיר (פּרעמיער-מיניסטער)

און גלייך פון סול-

טאַן פון עגיפּטן און סיריע  --סאַלאַדינען .זיין רום איז אַזױ גרויס ,אַז ער
ווערט איינגעלאַדן דורך דעם ענגלישן קעניג ריטשאַרד דעם ערשטן צו
ווערן זיין הויף-דאָקטער ,אָבער ער זאָגט זיך אָפּ פון דעם כבוד ,און װי
קאָן ער פאַרלאָזן די שטאָט קאַיראָ ,װו ער איז געווען רב און פאַקטישער
גייסטיקער פירער פון גאַנצן עגיפּטישן יידנטום?
אויסער דעם איז אין זיין אַרבעטס-װאַרשטאַט אַלס װיסנשאַפטס-מאַן
און פילאָזאָף געווען אין פולן גאַנג .פיל װויכטיקע מעדיצינישע,

אַסטראָ-

נאָמישע .,תלמודישע און פילאָזאָפישע ווערק זיינען שוין געווען פאַר-
פּלאַנירט ,אַנדערע באַאַרבעט .צו די װיכטיקסטע צוישן זיי געהערן
אַזעלכע באַרימטע מייסטער-װוערק װי ,משנה תורה" , ,)2מורה נבוכים",
פּירוש המשניות", ,אגרות השמד" ,מעדיצינישע טראַקטאַטן װי ,אַפאָ -
ריזמען לויט גאַלען", ,טראַקטאַט װעגן גיפטן און קעגנגיפטן", ,בריוו
וועגן היגיענע"; ,דער געשלעכטלעכער פאַרקער" און אַנדערע.
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דאָס וויכטיקסטע פון אַלע זיינע װיסנשאַפטלעכע
פילאָזאָפיש הוױיפּט-װערק

;מורה

נבוכים".

אַרבעטן איז זין

אָבער איידער

מיר ועלן פּרו-

בירן עס באַלױכטן דאַרף מען זיך אָפּשטעלן אויף זיין ?משנה תורה".

אויף דעם װערק האָט ער געאַרבעט ביי  01יאָר ,באַנוצנדיק זיך
מיט דער גאַנצער דאַן באַקאַנטער תלמודישער ליטעראַטור ,וי מיט די
שריפטן פון די גאונים ,פּירושים פון לערנער און חכמים ,און פאַר אַלעם
מיט דעם תלמוד בבלי און ירושלמי .די אַלע מקורים האָט ער אונטער"
געגעבן אַ גענויעם ראַציאָנאַליסטישן אַנאַליז ,אָפּלאַכנדיק פון בבא-
מעשיות ,סגולות ,רוחות ,שדים און אַנדערע גהײיליקע חכמות".
דער אויפטו פון רמב"מען אין דאָזיקן -41בענדיקן װערק באַשטײט
אין דעם ,װאָס ער האָט זיין פילאַזאַפישע שיטה,

זיינע פעסטשטעלונגען

פאַרװאַנדלט אין רעליגיעזע דאָגמעס ,דינים ,װאָס ליגן נישט אונטער
קיין שום דיסקוסיע .דאָס זיינען אָנגעװאָרפענע געזעצן ,וועלכע מוזן וערן
אָנגענומען און אָפּגעהיט .מיר לייענען דאָרט צום ביישפּיל ,אַז װער עס
גלויבט אין אַ קערפּערלעכן גאָט ,איז װוי ער װאָלט געװען אַ כופר ,אַן
;אחר" ,אַן אָפּטריניקער פון דער יידישער אמונה,
אַנדערש גערעדט באַדייט דאָס ,אַז אונטער דער שטרענגסטער
שטראָף דאַרפסטו גלויבן ,אַז גאָט איז אַ גייסט .אמת ,רמב"ם שרייבע:נ-
דיק אַז ;דער יסוד פון אַלע יסודות און חכמות איז צו ויסן אַז עס
עקזיסטירט אַן ערשטע סיבה" ,אָדער װי אַריסטאָטעל האָט עס גערופן
ײפּרימאַ מאָטו" ,װאָס האָט אַלץ געבראַכט אין באַװעגונג ,גיט גלייך צו
אַז ,ס'איז װייניק צו גלויבן ,אַ געבילדעטער מענטש ,אַ באַלױכטענער,
דאַרף זוכן אויף דעם באַווייזן", ,דאָס איז דער חוב פון חכם" .אָבער װאָס
איז דאָס פאַר אַ ,באַװייזן" ,אויב מען דאַרף אין זיי בלינד גלויבן?
אין דעם אויך איז דער הויפּט-קעגנזאַץ פון ,משנה תורה" ,װאָס איז
פאַקטיש אַ געזעץ:בוך ,אַ רעליגיעזער קאָדעקס ,װאָס רעגולירט דאָס
גאַנצע לעבן פון פאָלק לויט שטרענגע געבאָטן און דינים ,אַרומנעמעגנ-

דיק אַלע פראַגן און פּראָבלעמען  --רעליגיעזע ,קרימינעלע ,ציווילע,
מאָראַלישע און אַזױ ווייטער.

די שטרעבונג פון רמב"ם אָנצװואַרפן זיין פילאָזאָפישן געדאַנקען"
גאַנג אין פאָרם פון ,הייליקע געזעצן" האָט אַרױסגערופן אַ שטורעם פון
פּראָטעסטן,

אפילו

מצד

פיל זיינע פאַרערער,

אָבער

פאַר אַלעם צוישן

די פאָרגעשריטענע דענקער .זיי זיינען שאַרף אַרױסגעטרעטן קעגן זיינע
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נייע רעליגיעזע דאָגמעס .,װעלכע ער האָט געװאָלט אויפצוינגען
אונטער דעם אויסרייד פון אַרײנטראָגן ,דאָס ליכט פון שכל און דער
אמונז *
אינטערעסאַנט אָבער ,אַז דאָס דערשיינען פון ,משנה תורה" איז גע-
װאָרן אויפגענומען ענטוזיאַסטיש

פון אַ ריזיקער צאָל יידן אין אַלע לעג-

דער ,אַזױ וייט ,אַז זיי האָבן רמב"מען גענומען באַטראַכטן ,װי אַ נייעם
;משה רבינו" .פון יענער צייט שטאַמט אויך דער באַרימטער אַפאָריזם :
;ממשה עד משה לא קם כמשה"

(פון משה (רבינו) ביז משהן {(בן מימון)

איז נישט אױפגעשטאַנען אַזאַ משה) .אַזױ אַרום האָט זיך צעפלאַקערט
דאַן אַרום דער פּערזאָן פון רמב"ם אַ פאַרביסענער שטרייט ,וועלכער האָט
זיך געצויגן העכער הונדערט יאָר,
אָביעקטיוו קאָן מען פעסטשטעלן אַז נישט געקוקט אויף פיל לאָ-
גישע פאָרווורפן ,איז דאָס װערק ,משנה תורה" אין יענער היסטאָרישער
תקופה ,געווען אַ פֿאָרשריט .רמב"ם האָט געשטרעבט דעם אומפאַר.
שטענדלעכן ,פאַר דער אַבסאָלוטער מערהייט יידן ,תלמוד ,צו פֿאַרטרעטן
מיט אַ קלאָרן געזעץ-בוך ,װו יעדער ייד זאָל געפינען דעם גױטיקן דין
אָבער אויסגעטייטשט

שכלדיק און נישט מיט דער הילף פון ,גאָטס וווג-

דער" .זיין שפּראַך דערביי .,די ניי'העברעאישע ,איז אַ צוגענגלעכע ,אַ
קאָנדענסירטע ,אָן שום צויידייטיקייטן .ער באַמיט זיך אין איר צו באַ-
ווייזן ,אַז די יידישע רעליגיע איז אין הסכם

מיטן שכל ,וייל ,מען

קאָן

נישט גלויבן אין דעם ,װאָס מען פאַרשטייט נישט",
;דער

שכל לייטערט אויס דעם גלויבן ,וייל ער װאַרפט

אָפּ בבא-

מעשיות און שטותים'?  --דער דאָזיקער געדאַנק האָט רמב"ם איבער.
גענומען פון אַריסטאָטעלן ,וועמענס שיטה ס'איז דאַן געווען די הערשנ-
דיקע צװוישן די אַראַבישע ,יידישע ,פּערסישע ,טאַדזשיקישע ,בערבערישע
און אַנדערע פאָרגעשריטענע דענקער און געלערנטע .אַלע זיי האָבן דאַן
אויסגעדריקט די אינטערעסן און שטרעבונגען פון די פאָרגעשריטענע
געזעלשאַפטלעכע כוחות  --סוחרים ,אינדוסטריעלער ,רייכע האַנטװערקער,
הויכע באַאַמטע אין וועמענס אינטערעס עס איז געלעגן די אַנטװיקלונג
פון דער ויסנשאַפט ,פון פרייען ,שעפערישן געדאַנק ,װאָס איז נױיטיק
געווען פֿאַר דער װוירטשאַפט ,פאַרן האַנדל ,פאַרן ים"פאַרקער אין דער
אויפבלי-תקופה

פון אַראַבישן קאַליפאַט.
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אויך רמב"ם האָט מיט זיין רעװאָלוציאָנערער (פאַר דער יידישער
אמונה) שיטה אויסגעדריקט די אינטערעסן פון די גרויסע יידישע סוח-
רים ,באַנקירן ,שיפן-אייגנטימער ,הויכע יידישע באַאַמטע ביי די קאַליפן
וויזירן און אַנדערע .יידן פאַרנעמען דאַן ביי זי פּאָסטנס פון דיפּלאָמאַטן,
מיניסטאָרן ,גענעראַלן ,שטייער-אויפמאָנער ,ראַטגעבער אאַ"וו .פּונקט וי
די אַראַבישע געלערנטע באַקעמפן דעם איסלאַמישן פאַנאַטיזם מיט דער
הילף פון די גרויסע אַלט-גריכישע פילאָזאָפן ,אַזױ אויך שטרעבט רמב"ם
אַריינצוברענגען דעם אַריסטאָטעלישן ראַציאָנאַליזם אין דעם אָפּגץ-
שטאַנענעם יידישן גלויבן .ער איז זייער פאָרזיכטיק .ער שאַצט אָפּ די
קראַפּט פון פאַרגליווערטקייט ,מנהגים און טראַדיציעס .דערפאַר אויך
זוכט ער אַ סינטעז צװישן דער באַזירטער אויף ויסנשאַפט און שכל
אַריסטאָטעלישער פילאָזאָפּיע און דעם יידישן גלויבן
פון איין זייט שטעלט ער פעסט אין ;משנה תורה" (באַנייטע תורה),
אַז דער יודאַיזם איז נישט אין קעגנזאַץ ,נאָר שטיצט זיך אויפן שכל,
פון דער צווייטער אָבער ,אָפּטרעטנדיק פון אַריסטאָטעליזם ,פאָרמולירט
ער  31דאָגמעס פון דער יידישער אמונה ,וי צום ביישפּיל; :גאָט איז
דער באַשעפער פון דער וועלט"; ,ער האָט נישט קיין געשטאַלט", ,גאָט
האָט געגעבן די מענטשן די תורה דורך משהן" ,אאַלע געדאַנקען און
טאַטן פון מענטש זיינען באַקאַנט גאָט"
שטעלט
דאָגמעס,

זיך אַ פראַגע , :פאַרװאָס האָט רמב"ם,

געשאַפן

באַקעמפנדיק

אייניקע

אַנדערע ?"

לוט געוויסע פאָרשער און היסטאָריקער האָט ער אַזױ אַרום גע"
שלאָגן זיינע קעגנער .אויב זי האָבן נישט געװאָלט אַנערקענען קיין
אַנדערע אױטאָריטעטן ,װי דעם תלמוד און די תורה ,וועלכע הייסן געווי"
סע דינים און געבאָטן אָננעמען בלינד ,האָט רמב"ם זי איצט געגעבן
זיינע אייגענע פאָרמולירונגען און אויך געהייסן גלויבן אים אויפן װאָרט.
זיינע קעגנער האָבן
זיי האָבן אים דערמאָנט
;אויפן געביט פון גלויבן
דעם גרעסטן גאון נישט,
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אָבער אים צוריקגעשלאָגן מיט זיין אייגן װאָפן,
זיין אייגענעם מאַקסים (פּרינציפּ ,סענטענץ):
(אמונה) דאַרף מען קיינעם נישט גלויבן ,אפילו
סיידן ,ער באַגרינדעט זיין מיינונג".

וי איך האָב שוין געזאָגט ,איז דאָס פילאָזאָפישע הױפּט:װוערק פון
רמב"ם  --מורה נבוכים" (דער ועגווייזער פאַר בלאָנדזשנדע) .אויף
דעם וערק האָט ער שוין געאַרבעט אין די שפּעטערע יאָרן און פאָר-
ענדיקט אין עלטער פון  65יאָר,
אויב /,משנה תורה" איז געשריבן פאַר דעם ברייטן עולם לייענער,
אין אַ צוגענגלעכער פאָלקס-שפּראַך ,איז ,מורה נבוכים" געשאַפן פאַר אַ
גאַנץ אַנדערן אָפּנעמער  --פאַר דעם געבילדעטן אינטעליגענט און דעג-
קער ,באַהאַװנט סיי אין דער ויסנשאַפט ,סיי אין דער אַלט:גריכישער
פילאָזאָפיע,

דער הויפּט-ציל פון דעם באַרימטן ווערק ,װאָס איז געװאָרן איבער"
געזעצט אויף פיל שפּראַכן ,איז געווען צו פאַרייניקן דעם אמת פון דער
פילאָזאָפּיע ,דאָס הייסט די וויסנשאַפט ,מיט דעם אמת פון דער אמונה,
װאָס איז באַזירט אויף ;אַנטפּלעקונג?" דורך גאָט .רמב"ם פאַרשטייט ,אַז
ער האָט זיך געשטעלט אַ גאָר שװוערע אויפגאַבע .ווייל װוי קאָן מען פאַר-

אײיניקן דאָס שכלדיקע מיט דעם נישט-שכלדיקן ,דאָס באַװויזענע און
אויפגעקלערטע מיט דעם אוממעגלעכן צו באַווייזן? אין דעם טאַקע באַ-
שטייט די גרויסקייט פון רמב"ם ,װאָס ער האָט דער ערשטער געפּרװוט
עס דורכפירן אין אַ פילאָזאָפּישן סיסטעם,
אָבער איידער מיר װעלן דאָס אַרומרעדן ,מוז מען פעסטשטעלן
אַז רמב"ם איז דער ערשטער יידישער דענקער ,װאָס האָט אַרױסגערוקט
די פאָדערונג פון שכלדיקן באַװוייז .אין שכל האָט ער געזען די ריזיקע
קראַפט ,װאָס קאָן פעסטשטעלן אָדער אָפּװאַרפן די אמתן פון דער תורה,
גלייכצייטיק האָט ער אָבער אָנגעװיזן אַז עס זיינען דאָ זאַכן ,וועל-
כע זיינען נישט

צו באַגרייפן

פאַר דעם

מענטשלעכן

שכל

און וועלכע

שטייגן איבער זיינע מעגלעכקייטן פון דערלערנען ,אָבער דאָ אַקצענטירט
ער שטאַרק ,אַז דאָס ,װאָס איז קעגן שכל ,קאָן נישט זיין אמת און דער
אמת איז דאָס העכסטע צו וועלכן דער מענטש דאַרף שטרעבןן.
אין זיין ווערק האָט רמב"ם פעסטגעשטעלט ,אַז אַלץ ,װאָס ער שרייבט
דאָרט ,איז פאַר די ,װאָס דער אמת פון זייער שכל איז אין קעגנזאַץ צו
דעם אמת פון דער תורה .פאַר די בלאָנזשענדע (נבוכים) ,פאַרלוירענע
און צעטומלטע האָט ער געוויזן אַ וועגי
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דאָס איז דער וועג ,אויף וועלכן עס זיינען שוין אַרױױיף פאַר אים
אַזעלכע דענקער וי פילאָן דער אַלעקסאַנדריער ,װוי אבן גבירול ,וועלכע
האָבן פּרובירט פאַראייניקן די תורה מיט דער פילאָזאָפיע פון פּלאַטאָן
האָט אָבער דעם

רמב"ם

וועג גענוי אויסגעפלאַסטערט,

אין אַ סיסטעם.
רמב"ם ,װאָס װויל שכלדיק
פאַרשטענדלעכע,
שאַפטלעכן

ליכט

נישט-שכלדיקע,

אויסטייטשן

פֿאַרװאַנדלענדיק

און באַלוױיכטן פיל אומ"

שטעלן אין דער תורה מיט דעם ויסנ-

פון אַריסטאָטעלן,

געפינט

ער טייטשט

אַ מיטל.

אס

די פּסוקים ,די נסים און ווונדער פון דער תורה אַלס אַלעגאָריעס (דאָס
הייסט בילדער װאָס האָבן אַ סימבאָלישן אינהאַלט און באַדײטן אויך
עפּעס אַנדערש).
קלאָר ,אַז אויף אַזאַ אופן קאָן מען שוין אַלץ באַווייזן .מיט אַן
אַלעגאָרישער אויסטייטשונג קאָן מען אַלע ווונדער און נסים פאַרװאַנדלען
אין געשעענישן און פאַקטן ,װאָס האָבן אַ רעאַלן באָדן און שטימען מיט
דער לאָגיק.

רמב"ם פאַרשטייט גוט די גאַנצע שװאַכקײט
אַז דאָס איז אַ רעזולטאַט

ער זאָגט אָפנהאַרציק,

פון דעם מעטאָד און
פון פעלן פון באַווײזן

עווען איך האָב באַווייזן אַז די װועלט איז אײיביק און נישט באַשאַפן
געװאָרן ,װאָלט איך דאָס זיכער פעסטגעשטעלט נישט געקוקט אױיף
דעם ,װאָס אין דער תורה שטייט אַנדערש"
און כדי צו פאַרפעסטיקן אַ ביסל מער די צוייפלער אפילו אין
אַלעגאָריעס ,ווייזט דער רמב"ם איף ,אַז פיל פעלערן און שטותים אין
דער תורה נעמען זיך פון דעם ,װאָס געוויסע העברעאישע װערטער האָבן
עטלעכע באַדייטונגען.
אַזױ צום

ביישיל,

באַדײיט

דאָס װאָרט

;עין"

נישט

נאָר אַן אויג,

נאָר אויך אַ קװאַל פון גאָטס השגחה .דאָרט װו ס'איז שװוער געויסע
העברעאישע ווערטער אויסצוטייטשן ,לאָזט זיך אַרייין רמב"ם אין אַ
פילאַלאָגישן אַנאַליז און ווייזט אַרױס טיפע שפּראַך-קענטענישן .ער גע-
פינט שטענדיק די פּאַסיקע באַדייטונג פאַר דעם געגעבענעם װאָרט,
כדי דער גאַנצער זאַץ (געדאַנק) זאָל זיך אלייגן אויפן שכל".
אויף
ווערן
רמב"ם,
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דער

געשריבן

שכלדיקער
אין

אַז די אמתן

פראַגע,

נאָך װאָס

אַ פאַרשטעלטער,
פון דער

האָט

די

אַלעגאָרישער

פילאָזאָפּיע {װויסנשאַפט),

תורה,

געדאַרפט

פאָרם,

ענטפערט

װאָס זיינען אויך

די אמתן פון דער תורה ,זענען געשריבן נישט פאַר דעם פּראָסט-פּשוטן
המון ,נאָר פאַר דעם ;אדם השלם" (פולקאָמען מענטש) ,װאָס האָט אַנט-
וויקלט זיין שכל ,דאָס הייסט פאַר דעם פילאָזאָף און געלערנטן ,אַנדערש

גערעדט ,פאַר אַ קליינעם הייפל ,גייסטיקע אַריסטאָקראַטן" ,וועלכע דאַרפן
מיט זייער שכל פאַרטיפן זיך אין די תורהשע אַלעגאָריעס און זיי אויפ-
כאַפּן.
רמב"ם האָט איבערגענומען פון אַריסטאָטעלן נישט נאָר זיין שכל-
דיקע ,ראַציאָנאַליסטישע אינטערפּרעטאַציע פון דער װעלט ,נאָר אויך זיין
טיפּיש-אַריסטאָקראַטישן ביטול-געפיל צום פּשוטן מענטש.
אַריסטאָטעל ווייזט אָן ,אַז די נאַטור אַליין האָט באַשאַפן דעם שקלאַף
און דעם פילאָזאָף ,ווייל דעם ערשטן האָט זי געגעבן שטאַרקע מוסקולן און
פיזישע קראַפט ,דעם צוייטן איידלקייט און חכמה .דערפאַר דאַרף דער
רעכטלאָזער שקלאַף אַרבעטן פאַר דעם הערשנדיקן פילאָזאָף,
רמב"ם שרייבט אין ,מורה נבוכים" ,אַז דער פּראָסטער מענטש,
װאָס האָט זיין שכל נישט אַנטװיקלט ,פאַרדינט נישט דעם נאָמען מענטש,
דער פּראָסטער עולם איז נישט מער וי אַ לייטער פאַר דעם ;אדם השלם"
(פולקאָמען מענטש) ,געלערנטן פילאָזאָף.

דער רמב"ם

באַהאַלט אויך נישט זיינע קלאַסן-כונות ,ער שרייבט

אָפן ,אַז דער המון-עם ,דער ,רוב" (די מערהייט) דאַרף דינען דעם ;מיעוט"

(דער מינדערהייט) ,די גייסטיקע יחידים ,אַז זיי זאָלן קאָנען דערגרייכן די
ריזיקע הויכקייטן פון שכלדיקער אַנטװיקלונג.
דער רמב"ם פאַרלעצט דאָ אַפילו די תורה ,ועלכע גיט דעם עמך
גלייכע רעכט אין דעם ;עולם הבא" (אויף יענער ועלט) .אָן דעם  --װאָס
װאָלטן שוין געבליבן דעם גלױביקן אָרעמאַן ?
אָבער ביי רמב"מען האָט דער פאָלקס-מענטש אויף דער ועלט גאָר-

נישט ,און גאָרנישט װועט ער האָבן אויך ,דאָרטן" ,ווו ער װעט מוזן אַרבעטן,
פאַר דער פולער אַנטװיקלונג פון יחוסדיקן ,בעסערן ,שכלדיקן מענטש,
געוויסע פאָרשער און היסטאָריקער באַרעכטיקן די אַריסטאָקראַטישע
שטעלונג פון רמב'מען מיט דעם נידעריקן צושטאַנד פון די פּראָדוציר-
קרעפטן אִין יענער תקופה (-21טן יאָרהונדערט) ,װאָס האָט געפאָדערט ,אַז
די אַבסאָלוטע מערהייט פון דער געזעלשאַפט זאָל אַרבעטן נאָר פיזיש,
און אַז בלויז אַ קליינע מינדערהייט

זאָל זיך פאַרנעמען מיט קולטור און

וויסנשאַפט.
103

דאָרט ,װו רמב'ם
ער

דעם

שטעלט

גלויבן

קען די תורה

איבערן

שכל,

אָבער

נישט
ער

אויסטייטשן
מאַכט

עס

שכלדיק ,שטעלט
פאַרמאַסקירט,

דאַן פעסט ,אַז אונדזער שכל איז צו שװאַך אַרומצונעמען

נונגען און זאַכן ,װאָס שטייגן איבער

ער

דערשיי-

זיינע מעגלעכקייטן.

ער ווייזט אויף ,צום ביישפּיל ,אַז אין גאָט דאַרף מען אַבסאָלוט גלויבן,
ווייל זיין מהות ,זיין װועזן ,איז אומבאַגרייפלעך פאַר אונדזער שכל ,פאַר די
מענטשלעכע באַגריפן .און אויב מען דאַרף נישט דעם שכל צו באַגרייפן
גאָט ,דאַרף מען אים אויך נישט צו דער אַנטשטײאונג פון דער ועלט,
מענטש אאַ"וו,
מיט איין װאָרט  :דער ויסנשאַפטלער ,שכלדיקער אמת און דער
רעליגיעזער אמת זיינען נישט אין סתירה ,ווייל נישט אַלץ קאָן אונדזער שכל
באַגרייפן .דערפאַר טאַקע .,האָט דער הױפּט-אידעאָלאָג פון קריסטנטום,
טאָמאַס פון אַקװין ( -31טן יאָרהונדערט) ,אין זיין װערק ,סומאַ טעאָלאָ-
זשיע" פולקאָם געשטיצט זיך אויף רמב"מס ,מורא נבוכים" איבערגעזעצט
אין לאַטײן .אויך ער האָט געלערנט ,אַז ס'איז דאָ אמתן שכלדיקע און אמונה-

דיקע ,וועלכע שטייען נישט אין קעגנזאַץ ,שליסן זיך נישט אויס ,אָבער
דאָרט ,ווו מען קאָן נישט מיטן שכל פאַרשטיין די אמונה ,דאַרף מען אומ-
באַדינגט גלויבן די לעצטע,
וי מיר זעען ,אַלזאָ ,האָט רמב'מס ,מורא נבוכים" געהאַט אַ קאָלאָ-
סאַלע אויסווירקונג נישט נאָר אויף דער יידישער װעלט ,נאָר אויך אויף
דער קריסטלעכער.
נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס רמב'ם האָט נאָר אַ ביסל געװאָלט פאַר-
שכלדיקן די יידישע אמונה דורך באַלײיכטן געוויסע שטעלן מיט אַריסטאָ-
טעלס װויסנשאַפטלעך-ראַציאָנאַליסטישע אויספירן ,איז ער שוין ביים לעבן,

און לאַנגע יאָרן שפּעטער ,געװאָרן פאַרשריגן ,געװאָרפן אין חרם ,געברענט
(זיינע ווערק) דורך זיינע קעגנער:

אַזױ צום בישפּיל ,האָט ר' שלמה פון מאָנפּעליע ,אַ באַװוסטער
תלמודיסט ,פאַרמסורט ;מורא נבוכים" פאַר די דאָמיניקאַנער פון דער
הייליקער אינקוויזיציע ,אַלס גרויזאַם אַפּיקורסיש װוערק .אין קורצן האָבן
שוין טויזנטער עקזעמפּליאָרן געברענט אויף דעם ,הײיליקן אױיטאָ-דאַ-פע?,
דאַן האָבן די פאַרטיידיקער פון רמב'ם אויפגעוויזן די קאַטױלישע פאַ-
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טערס ,דעם ווערט פון מורא נבוכים" נישט נאָר פאַר דער יידישער אמונה,
נאָר אויך קריסטלעכער ,שטעמפּלענדיק די געמיינהייט פון דער מסירה .זי
האָבן געפונען פאַרשטענדעניש .די מוסרים זיינען געװאָרן אַרעסטירט און
באַשטראָפּט  ---מען האָט זיי ,אין איינקלאַנג מיט דעם דעמאָלטיקן מנהג,
אויסגעשניטן די צונגן,

רמב'ם איז אַריין אין דער יידישער געשיכטע אַלס דער גרעסטער
רעליגיעזער דענקער ,דער ערשטער ,װאָס האָט געװאָלט שכלדיק ,ראַציאָ-
נאַליסטיש ,באַגרינדן דעם יידישן גלויבן און זיין הײיליקן ספר  --די תורה.

ער איז אָבער אויך אַרײין אין דער אײראָפּעאישער און אַלגעמײנער וויסן-
שאַפט אַלס איינער פון די גרעסטע געלערנטע און פילאָזאָפן פון -21טן יאָר-
הונדערט,
אונטער דעם נאָמען מאַימאָנידעס ,פיגורירט ער אין יעדער עג"
ציקלאָפּעדיע פון יעדן פאָלק ,אַלס באַרימטער דענקער און אַרצט .אויב
די געשיכטע פון פילאָזאָפיע פאַרנעמט זיך מיט זיין פעלאָזאָפּישער שיטה,
אויפווייזנדיק ,אַז ער איז דער הופּט-טעאָרעטיקער פון דער ראַציאָנאַ-
ליסטישער שול אין יודאַאיזם  --פאַרנעמט זיך די מעדיצין-געשיכטע
מיט זיינע קאָלאָסאַלע דערגרייכונגען אַלס מעדיקער און פאָרשער אויף
דעם געביט .דער גרעסטער אַראַבישער מעדיצין-היסטאָריקער פון -21טן
יאָרהונדערט ,אבן אבי מוסאַיביאַ ,רמב'מס אַ שפּיטאָל-מיטאַרבעטער,
שרייבט וועגן אים אַלס דעם גרעסטן רופא פון זיין צייט ,סיי אין דער
פּראַקטיק ,סיי אין דער טעאָריע .דער באַרימטער איטאַליענישער מעדיצין"
היסטאָריקער קאַסטיליאָנע ( -51טער יאָרהונדערט) רופט אָן רמב'מען ;דער
גרויסער מאַימאָנידעס", ,דער באַרימטסטער דאָקטאָר פון זיין צייט".
אויף די צאָלרײיכע מעדיצינישע װוערק פון מאַימאָנידעסן (רמב'מען)
האָבן זיך געלערנט טויזנטער סטודענטן .אין באַרימטן בוך קאַפאָריזמען
לויט גאַלען" האָבן מיר נישט נאָר אַ פּאָפּולאַריזירטע פאָרם פון דער
לערע פון גרויסן גריכישן מעדיצין-דאָקטער גאַלען ,פון 27טן יאָרהונ-
דערט ,נאָר אויך אריגינעלע אָנווייזונגען פון מאָדערנער היילונג פון
קערפּער ,פעסטגעשטעלטע פון רמב'מען .איינס פון די אינטערעסאַנטסטע
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מעדיצין-ביכער

פון רמב'מען

איז זיין טראַקטאַט

,וועגן גיפטן און קעגן-

גיפטן" .אויף אים פאַרופן זיך פיל וויכטיקע דאָקטוירים און אױטאָריטעטן

זיין בוך ;בריוו וועגן היגיענע" איז צוויי מאָל איבערגעזעצט געװאָרן
אין לאַטײן (אין -51טן יאָרהונדערט) ,.באַקאַנט זיינען אויך רמב'מס ווערק
,סיבות פון אַקצידענטן", ,דער געשלעכטלעכער פאַרקער", ,אַסטמע?; ,די
באַהאַנדלונג פון מערידן" .געוויסע מעדיצין:-היסטאָריקער האַלטן ,אַז רמב'ם
איז געווען איינער פון די גרעסטע ,און מעגלעך דער גרעסטער אַרצט פון
יענער תקופה .געוויסע ווייזן אים אַלס דעם דריטן גרעסטן מעדיצין-קלאַ-

סיקער נאָך היפּאָקראַטן  )3און גאַלען.
 8אל
*

רמב'ם האָט אויך איבערגעלאָזט עטישע אָנווייזונגען .דאָס װאָס איז.
ניי ביי אים ,אין זיין מאָראַלישע לערע ,איז דער געדאַנק ,אַז נישט גוט און
שלעכט ,נאָר אמת און שקר זיינען דער יסוד פון מענטשלעכער אויפפירונג,
זיין עטיק איז אַן אָפּטימיסטישע .אַלץ ,װאָס גאָט האָט באַשאַפן איז גוט.
שלעכטס  --דאָס איז די אָפּװעזנהײט פון גוטן .נאָר נאַרישע מענטשן ,װאָס
האַלטן זיך פאַר דעם מיטלפּונקט פון דער ועלט ,זיינען פּעסימיסטן ,ווייל
זיי אורטיילן דעם גאַנצן אוניווערס לויט די פּערזענלעכע דאגות און צרות.
אין טיף-עטישן בריוו ,געשריבן צו זיין זון אברהם (פון בוך ;רמב'ם אין
יידיש"  ---ביאַליסטאָק  )5291געפינען מיר פאָלגנדיקע געדאַנקען:
,ער עס יאָגט זיך נאָך שלעכטס ,יאָגט אים דאָס שלעכטס"; ,האַלט

זיך נישט גרויס ,שעם זיך נישט צו פרעגן" , :וועגט איבער יעדעס װאָרט
איידער איר ברענגט עס אַרױס פון מויל ,וייל איר װועט עס שוױן נישט
קאָנען צוריקכאַפּן"; :האָט ליב דעם אמת און גערעכטיקייט ,װועט איר
זיין װוי דער ,װאָס בויט אויף אַ פעלדז"; ;,האָט פיינט דעם שקר און דעם
אומרעכט ,ווייל דאָס איז ,װוי איינער בויט אויף זאַמד", :מעג זיך אייך
דאַכטן ,אַז צום אמת דערלייגט איר און פון שקר פאַרדינט איר ,אָבער נאָר
אין אמת איז די זיכערקייט"; ,זי באַשײידן ,ווייל באַשײדנקייט איז אַ ליי"
טער אויפצושטייגן צו גרויסקייט ,נישטאָ קיין שענערע צירונג וי באַשײ
דנקייט .משה ,דער גרעסטער פון אַלע נביאים ,האָט זיך נישט געיחוסט מיט
קיין שום מידה ,נאָר מיט עניוות".
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רמב"ם (מאַימאָנידעס) איז דער גרעסטער ידישער דענקער און
געלערנטער פון דעם באַרימטן ,מוזולמענישן רענעסאַנס? .זיין אויסוויר-
קונג אויף דער מערב-אײיראָפּעאישער קולטור איז געוען אַ קאָלאָסאַלע.
מען באַצײיכנט אים אַלס דעם פאַקל-טרעגער פון שכל אין דער פילאָזאָ-
פיע-געשיכטע .מען שטרייכט אונטער ,אַז פון אים ציט זיך אַ שליאַך צו
דעקאַרטס ;קאָגיטאָ ערגאָ סום" (אויב איך טראַכט ,עקזיסטיר איך) און
צו דער תקופה פון ליכט און אויפקלערונג ,װאָס האָט מיט דער זיגרייכער
פּראַנצויזישער רעװאָלוציע ,צעריסן די קייטן פון מיטלאַלטער פאַר גאַנץ
אײיראָפּע.

()
באַדיײיט

דאָס
;דער

 )2דאָס
שטאַנען

פילאָזאָפּישע
ועג

וױיזער

פּאַר

האָט

אויך

ווערק

פון  41ספרים.

 36דער

הױיפטווערק

גרעסטער

פון

,מורה

בלאַנדזשענדע".
געהייסן

י"ד באַטרעפט
אַרצט

רמב"ם.

נבוכים"

ייך

החזקה",

וייל

סיאין

באַ-

.41

אין אַלטערטום

(084-773

פאַר דער

נ.צ.ר).
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מארקא פאלא  -וועלט-באר'מטער
רייזענדעד צון מיטלאלטער
ווער האָט נישט געהערט פון באַרימטן איטאַליענער מאַרקאָ פּאָלאָ
װאָס האָט שוין אין -21טן יאָרהונדערט געמאַכט אַ רייזע אַרום דער וועלט
און האָט דער ערשטער באַשריבן זי אין װערק אונטערן טיטל צדאָס
בוך"  1 )1אין אַלע ענציקלאָפּעדיעס און לערן-ביכער פון געשיכטע גע-
פינט איר זיין נאָמען נישט נאָר אַלס ערשטן וועלט-רייזנדער ,נאָר אויך
אַלס ערשטן מחבר ,װאָס גיט אונדז אַ גענוי בילד פון ווייטע לענדער און
קאָנטינענטן ,ימען ,טייכן און בערג ,מענטשן חיות ,געװויקסן
אַרום זיין פּערזאָן האָט שוין אין מיטלאַלטער זיך געוועבט אַ לעגענ-
דע .אייניקע האָבן דערציילט ,אַז ער איז מיט זיין חכמה און אינטעליגענץ
דערגאַנגען ביז צו דער ראַנג פון אַ ...קיסר פון כינע .אַנדערע האָבן
איבערגעגעבן וועגן זיין פּערזענלעכער גבורה און קאָמערציעלע פיפיקייט,
מיט וועלכע ער האָט געפאַנגען די הערצער פון די מענטשן פון מיטעלן
און ווייטן מזרח ,וועלכע האָבן אים געצאָלט הויכע פּרײזן אין ריין גאָלד,
פאַר ביליקע אױסאַרבעטונגען און אים פאַרקויפט פאַר שפּאָטיביליק
ווערטפולע פוטערס ,פּערל ,צירונג און אַנד .אַזױ אַרום איז ער געװאָרן
דער רייכסטער מענטש אין דער װעלט און דער באַרימטסטער.
גלייכצייטיק האָט אָבער גענומען אַרומגײן אַ סברא ,אַז מאַרקאָ
פּאָלאָ איז געווען אַ גרויסער זעלבסט-באַרימער ,אַז געזען האָט ער נישט
טויזנט וועלף נאָר אפשר איינעם ; אַז געיאָגט האָט ער אויף אַ פערד נישט
עטלעכע

הונדערט

לייבן נאָר אַ סטאַדע שאָף ,אַז געהאַלטן האָט ער אין

זיינע אָרעמס נישט טױיזנטער מזרח-שיינהייטן ,נאָר אפשר אַ צעגדליק
אאַיוו .עס האָט זיך אויך אַרױסגעװיזן ,אַז נישט מאַרקאָ פּאָלאָ האָט אָנגע-
שריבן ,דאָס בוך"; ער האָט בלויז דערציילט זיינע פאַנטאַסטישע איבער-
לעבענישן די קריגס-געפאַנגענע אין דער תפיסה (אין גענואַ) ,צווישן
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וועלכע ער האָט זיך געפונען ,נאָך דער פאַרשפּילטער יםישלאַכט פון די
װענעציאַנער צו די גענואַנער און איינער פון די געפאַנגענע ,רוסטאַטשעלאָ,
האָט נישט נאָר אַלץ גענוי פאַרשריבן נאָר אַ ביסעלע פאַרגוזמט (איבער"
געטריבן).
וי ס'זאָל נישט זיין ,האָט דאָס בוך געשפּילט אַ לאַנגע צייט אין דער
אײיראָפּעאישער ויסנשאַפט אַ וויכטיקע ראָל אַלס ווערטפולער מקור צו
דערלערנען די געשיכטע פון מאָנגאָליע ,כינע ,איראַן ,איראַק .מאַרקאָ
פּאָלאָ איז געווען דער ערשטער אײראָפּײער ,װאָס האָט אַלײן לאַנגע
יאָרן געפאָרשט און באַשריבן דאָס גרויסע כינע ,אירע הױפּט-שטעט,
רייכטימער ,מענטשן ,קולטור און מנהגים .ער האָט אויך דער ערשטער
געבראַכט אַ באַשרײבונג וועגן די ריזיקע פּאַמיר-בערג ( 5947מעטער די
הויך) און ביי דער געלעגנהייט וועגן אַפּגאַניסטאַן ,דורך וועלכנס דרום-
טייל זיי ציען

זיך.

אין -41טן און -51טן יאָרהונדערט האָבן פיל אײיראָפּעאישע געאָ-
גראַפן-קאַרטאָגראַפן זיך געשטיצט אויפן בוך פון מאַרקאָ פּאָלאָ ביים באַ-
אַרבעטן די מאַפּעס פון אַזיע.
װוי עס וייזן אויף פיל געלערנטע ,האָט דאָס בוך געהאַט אויך אַ
וויכטיקן ווערט פאַר קריסטאָף קאָלומבוס ביים גרייטן די ווייטע רייזע קיין
אינדיע ,בעת וועלכע ער האָט אַנטדעקט אַמעריקע.
מאַרקאָ פּאָלאָ איז געווען אַ װענעציאַנער ,געבוירן אין וענעציע
( 4521און דאָרט געשטאָרבן  .)42321די װענעציאַנער שטאָט-רעפּובליק
איז דאַן געווען אַ מעכטיקע האַנדלס-מלוכה מיט אַ דעספּאָטיש-הערשנ-
דיקער קאָמערציעלער אַריסטאָקראַטיע .די משפּחה פּאָלאָ האָט געהערט
צו די רייכסטע און אָנגעזעענסטע .ווען מאַרקאָ איז נאָך געווען אַ קינד,
האָט זיין פאָטער

ניקאָלאָ מיטן ברודער

מאַטעאָ (מאַרקאָס

פעטער)

אַר"

גאַניזירט אַ רייזע ,פון אַ קאָמערציעלן כאַראַקטער ,װאָס האָט געדויערט
 5יאָר .זיי האָבן דאַן דערגרייכט קיין קרים ,פון דאָרט קיין צענטראַל-
אַזיע און כינע אויף דעם קעניגלעכן הויף פון כאַן קובלאַי.
אַזױ

איז

געשלאָסן

געװאָרן

דער

צווישן אײראָפּעאישן סוחר און דעם
איינוווינער און הערשער .זעט אויס
פרידן ,ווייל דער כאַן קולבאַי האָט
פּאָלאָ אויף אַ גיכן ,נייעם באַזוך אין

ערשטער,

דירעקטער

קאָנטאַקט

ריזיקן כינעזישן קאָנטינענט ,זיינע
אַז ביידע צדדים זיינען געווען צו"
האַרציק איינגעלאַדן ביידע ברידער
זיין לאַנד ,מאַכנדיק גרויסע באַשטע-
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לונגען אויף פאַרשידנאַרטיקע סחורות און אויסאַרבעטונגען .ניקאָלאָ
און מאַטעאָ ,האָבן אויך פריידיק אויפגענומען די איינלאַדונג ,פירנדיק
מיט זיך קיין ווענעציע ריזיקע קאַסטנס

מיט כינעזישן גאָלד ,בריליאַנטן,

ווערטפולע אויסאַרבעטונגען און רוי-שטאָפן.
קיין ווענעציע האָבן זיי זיך צוריקגעקערט אין  ,9621און שוין אין
 1לאָזן זיי זיך אויף אַ נייער ווייטער רייזע אין דער ריכטונג פון כינע.
אָבער דאָסמאָל איז זייער באַגלײטער דער 71ייאָריקער מאַרקאָ פּאָלאָ,
וי ס'ווייזן אויף געוויסע היסטאָריקער איז אין דער דאָזיקער נייער
אונטערנעמונג געווען פאַראינטערעסירט נאָך אַ צד  --דער קאַטױלישער
פּױפּסט גרעגואַר דער -7טער .ער האָט געטרוימט צו פאַרװאַנדלען די
קאַטױלישע קירך אין אַ ;אימפּעריום מונדי" (אַ וועלט-אימפּעריע) ,צו
וועלכער עס האָבן געדאַרפט אונטערליגן אַלע הערשער אין אַלע לענדער,
נישט

נאָר אין רעליגיעזן זין ,נאָר אויך פּאָליטיש ,ווייל ,פּונקט וי די

לבנה באַקומט איר ליכט פון דער זון ,אַזױ אויך איז די קעניגלעכע מאַיעס-
טעט מער נישט וי אַן אָפּגלאַנץ פון דער פּופּסטלעכער מאַיעסטעט".
די װענעציאַנער גרויסע סוחרים האָבן נאָך באַװיזן מיט צענדלי-
קער יאָרן פריער װאָס זיי קאָנען ,אויפצווינגענדיק די קרייץ-צוגלער אין
 4צו שטורמען קאָנסטאַנטינאָפּאָל (דאַן די הױיפּט-שטאָט פון דער בי-
זאַנטישער אימפּעריע) און פאַרװואַנדלען זי אין חורבות .די ,גרויסע זינד"
פון אָט דער

װעלט-באַרימטער

שטאָט,

קולטור-

און האַנדלס

צענטער',

איז באַשטאַנען אין דעם ,װאָס זי איז געווען אַ קאָמערציאַלער קאָנקורענט
פאַר די װענעציאַנער הורטאָװוניקעס און גרויסע געשעפטסילייט,
נאָכן ;באַשטראָפן" דעם שונא ,האָט דער פּױפּסט אינאָקענטי דער
דריטער ,באַשטימט אַלס פּאַטריאַרך פון קאָנסטאַנטינאָפּאָל דעם װוענע-
ציאַנער ,טאָמאַסאָ מאָראָסיני .דער דאָזשאַ (מלך) פון ווענעציע איז געווען
דער איינציקער פון אַלע האַרן:קרייצטרעגער ,װאָס איז באַפרייט געװאָרן
פון דער

װאַסאַלישבועה

לגבי

דעם

נייעם

קיסר

פון קאָנסטאַנטינאָפּאָל.

ביי אַזאַ ;ברודערלעכער ,הייליקער" צוזאַמענאַרבעט ,איז קיין װוונדער
נישט ,װאָס די קאַטױלישער קירך האָט זיך געװאָנדן צו די ברידער ני-
קאָלאָ און מאַטעאָ פּאָלאָ זיי זאָלן פּרובירן באַאיינפלוסן דעם הערשער פון
כינע נישט נאָר מיט מאַטעריעלע סחורות ,נאָר אויך מיט דעם קריסטלעך-
קאַטױלישן גלויבן ,מיט די פּרינציפּן און לערע פון יעזוס קריסטוס .אַזױ
װוי די ברידער
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פּאַלאָ זיינען געווען גאָר שװאַך

אין רעליגיעזע

ענינים,

זיי מיטגענומען

האָבן
געווען
נישט

געבילדעט,

מיט

געהאַט

נאָר אין קאָמערץ

זיך

דעם

ינגיטשקן

אַ ;געשליפענע

צונג"

מאַרקאָ,
און

וועלכער

געווען

נאָר אויך אין פילאָזאָפיע ,קונסט,

איז

באַהאַװנט

געשיכטע.

אַזױ

האָט זיך אָנגעהויבן פאַר דעם יונגיטשקן מאַרקאָ פּאָלאָ די אגרויסע אַואַן"
טורע".

פריער איז ער אָנגעקומען מיט זיין
אין עכו ,קיין סיריע און טערקיי .נאַכער
מעניע ,פּערסיע( ,איראַן) אַפגאַניסטאַן,
גרויסער גאָבי-װיסטע זיינען זיי אַריין
טשאַנג-טו און שפּעטער

טאַטן און פעטער קיין ירושלים,
האָבן זיי זיך געלאָזט קיין אַר"
צענטראַל-אַזיע און דורך דער
קיין צפון-כינע ,אין די שטעט

פּעקין (אין יאָר  ,)5721דערביי דאַרף באַמערקט

ווערן ,אַז אויף דער יבשה האָבן זיי גערייזט אין וועגענער ,געשפּאַנטע
אין פערד ,אין די וויסטע זאַמדן האָבן זיי זיך באַװעגט אויף קעמלען

פאַרשטענדלעך ,אַז דער הערשער פון כינע ,דער כאַן קובלאַי ,האָט
מיט פרייד און ענטוזיאַזם אויפגענומען זיינע אאַלטע גוטע באַקאַנטע אייי
ראָפּײיער" ,אויף וועלכע ער האָט שוין געװאַרט מיט אומגעדולד,
ער האָט אָן דינגעניש באַצאָלט אין ריין גאָלד פאַר אַלע סחורות און
אויסאַרבעטונגען פון די וװענעציאַנער קונסט האַנװוערקער ,וי אויך פון
אַנדערע אײיראָפּעאישע לענדער ,האַרציק נאָך באַדאַנקט און געגעבן די
פּאָלאָ ,ספּעציעלע באַװאָפנטע באַגלײטער זיי זאָלן קאָנען אַרומפאָרן איבערן

גאַנצן גרויסן לאַנד ,קויפן ,װאָס זיי ווילן און פאַרקויפן פאַר וויפל זיי ווילן,
דער כאַן קובלאַי איז געווען באַגײסטערט פון יונגיטשקן ,טעמפּע-
ראַמענטפולן מאַרקאָ פּאָלאָ ,אים איינגעאָרדנט אין זיין פּראַכטפולן פּאַלאַץ,
כדי ער זאָל זיך באַקענען מיט זיין משפּחה ,הויף-לייט ,מנהגיט און קול-

טור .מאַרקאָ האָט זיך נישט איינגעגעבן צו געווינען דעם כאַן פאַר דער
קריסטלעכער רעליגיע נאָר פאַר זיך זעלבסט .ער האָט גאָר שנעל באַהערשט
די כינעזישע שפּראַך און אָן גרעסערע שװעריקייטן איבערגענומען פיל
מאָנגאָלישע מנהגים און זיטן .ער האָט שנעל און טיף זיך באַקאָנט נישט

נאָר מיט די נאָענטע ראַטגעבער און מיליטער-פירער פון כינעזישן הער"
שער ,נאָר האָט אויך אױיסגעמאָסטן דאָס ריזיקע לאַנד אין דער לענג און
ברייט ,אויספירנדיק פאַרשידענע מיסיעס  --מלוכהשע ,קולטורעלע ,קאָמער-
ציעלע  --פאַר דעם כאַן קובלאַי ,ער איז געווען פאַקטיש זיין רעכטע האַנט,
אין נאָמען פון כאַן קובלאַי האָט מאַרקאָ פּאַלאָ אַדורכגעפירט באַראַ-
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טונגען מיט די פאַרװאַלטער פון דער שטאָט יונאן .זיי האָבן נאַכער
בשום אופן נישט געװאָלט גלויבן ,אַז דער יונגער ,אינטעליגענטער און
קלוגער ,מאָנגאָל? ,װאָס האָט באַנוצט אַ פּראַכטפולן כינעזיש ,איז געווען
געקליידעט און אויסגעזען וי אַ טיפּישער כינעזער ,איז גאָר אַן אײיראָפּײער,
אין נאָמען פון כאַן קובלאַי ,האָט מאַרקאָ פּאָלאָ דורכגעמאָסטן טיבעט
און זיינע ריזיקע הויכקייטן ,געווען אין אינדאָכינע און בירמע ,דריי יאָר
איז ער געווען הויפּט-הערשער אין דער גרויסער כינעזישער שטאָט יאַנק-
טשאָו 71 .יאָר האָט ער פאַרבראַכט אַלס נאָענטער ראַטגעבער און מיניס-
טער פון כינעזישן הויפּט-הערשער ,דורכגעשפּאַנט אין דער לענג און
ברייט נישט נאָר כינע נאָר אַלע אַרומיקע לענדער פון צפון -און מיטל"
אַזיע און איז געװאָרן באַרימט אַלס ;דער גרויסער חכם פון כאַן קובלאַי",
אויף זיין האַרציקער בקשה האָט דער שוין-אַלטיטשקער מאָנגאָלישער
זעלבסט-הערשער דערלויבט מאַרקאָ פּאָלאָ ,זיין פאָטער און פעטער זיך
אומקערן אין זייער פאָטערלאַנד  --ווענעציע.
זיי זיינען דאָרט אָנגעקומען אין יאָר  ,5921באַלאָדן מיט אויסער"
געוויינלעכע

רייכטימער,

וועלכע

האָבן זיי פאַרװאַנדלט

אין די גרעסטע

אײיראָפּעאישע מיליאָנערן און קאָמערציעלע פּאַטענטאַטן אָבער מאַרקאָ
פּאָלאָ איז אויך געקומען באַלאָדן מיט גרויסן וויסן וועגן ווייטע ,אומ-

באַקאַנטע לענדער און קאָנטינענטן ,וועלכע האָבן געשעמט אין אײראָפּע
מיט זייערע ;גאָלד-פּאַלאַצן" און אוצרות,
דערפאַר אויך האָבן זיך ספּעציעל צו אים ,דעם געװועזענעם כינע-
זישן גובערנאַטאָר ,מיניסטער און רעכטע האַנט פון כאַן קובלאַי ,געװאָנדן
מיט כבוד און אַכטונג פיל סוחרים ,באַנקירן ,רייזנדע און שיפן-אייגנטימער,
וועלנדיק זיך דערוויסן נאָענטע פּרטים פון די וייטע ,גאָלדענע קװאַלן,

וועלכע האָבן אַזױ געלאָקט און געצויגן.
אָבער אויף מאַרקאָ פּאָלאָ האָט געװאַרט נאָך איין גרויסע אַװאַנטורע.
ער איז צוריקגעקומען אין זיין באַליבטער װענעציע-רעפּובליק ,ווען איר
ריװאַליטעט מיט דער גענאַנער רעפּובליק (צו באַהערשן די האַנדלס-
מערק) איז דערגאַנגען צום הויך-פּונקט .מאַרקאָ פּאָלאָ שטאַט אויס אַלײן
אַ קריגס-שיף

און אַלס איר קאָמענדאַנט נעמט ער אָנטײל אין דער ים"

שלאַכט נעבן דער שטאָט קורזאָלאַ .ער ווערט באַזיגט דורך  2גענואַנער
קריגס-שיפן און גענומען אין געפאַנגענשאַפט צװאַמען מיט פיל ווענע-

ציאַנער פּאַטריאָטן (.)8921
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אַ יאָר צייט פאַרברענגט ער אין תפיסה און װערט די צענטראַלע
פיגור פון אַלע געפאַנגענע .איינער פון זיי ,דער אָפּשטאַמיקער פון דער
שטאָט פּיזאַ ,רוסטאַטשיעלאָ ,קוקט אויף מאַרקאָ פּאָלאָ ,װי אויף אַ גאָט.
ער שלינגט

יעדעס

װאָרט

זיינס פון די וייטע

נסיעות (ריזעס)

איבער

אַזױ פיל אומבאַקאַנטע לענדער און קאָנטינענטן .און ער פאַראײיביקט
דאָס אין אַ בוך ,װאָס באַקומט דעם נאָמען : דאָס בוך פון מאַרקאָ
פּאָלאָ?,

דאָס װערק

האָט ער געשריבן

אין פראַנצויזיש,

דיאַלעקט .דאָס בוך איז געװאָרן איבערגעזעצט

אין פּיקאַרדישן

אויף אַלע אײראָפּעאישע

און ,שפּעטער אויך ,אַנדערע שפּראַכן .ס'האָט אויך געהערט צו די שאַ-
פונגען ,וועלכע זיינען די ערשטע געװאָרן אָפּגעדרוקט נאָכן יאָר ,0441
ווען יאָהאַן גוטענבערג האָט דערפונדן די באַעגלעכע דרוק-בוכשטאַבן

מען זאָגט ,אַן מארקאָ פּאָלאָ ,האָט צעריסן די פּעאָדאַל-קאַטױלישע
מיטלאַלטערלעכע נאַכט ,מיט זיינע װונדערבאַרע באַשרײבונגען וועגן ווייטע

לענדער און מענטשן ,וועלכע ער האָט דערנענטערט צו די אײראָפּײער,
אויסברייטערנדיק זייערע האָריזאָנטן און באַגריפן וועגן וועלט ,רייזע און
מעגלעכקייטן,

באַזירט

אויף וויסן און לערע .דאָס איז געװען

אַן אָנזאָג

פון נייע צייטן  ---פון אַ פאָרשריט פון מענטשן און װיסנשאַפט.
מאַרקאָ פּאָלאָ ,איז נאָך אַ יאָר געפאַנגענשאַפט ,צוריקגעקומען קיין
ווענעציע און געשטאָרבן דאָרט אין  .4221זיין קבר געפינט זיך אין דער
קירך סאַן לאָענזאָ .עס באַזוכן אים אָן אויפהער טויזנטער מענטשן פון
פאַרשידענע לענדער און קאָלירן ,אָפּגעבנדיק כבוד דעם ,װאָס האָט דער
ערשטער אַרומגערײזט די װעלט ,דערנענטערט די מענטשן צוישן זיך.

{) דער

גענױער

נאָמען איז ,דאָס בוך פון מאַרקאָ

פּאַלאָ*.
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יאן חוס  -נאציאנאלעך
פרייהייטט-קעמצעד און מארטירער
אין דער געשיכטע פון זיין אייגן ,טשעכיש פאָלק האָט יאַן הוס זיך
איינגעשריבן אַלס דער גרעסטער נאַציאָנאַלער העלד און אויך אַלס אומ"
בױיגזאַמער קעמפער פאַר סאָציאַלן פּראָגרעס .אין דער אײראָפּעאישער
געשיכטע

איז ער אַרײן אַלס אידעאָלאָג און פאָרגייער פון דער רעפאָר"

מאַציע ,געװוענדעט קעגן דער קאַטױלישער קירך אין דער תקופה פון איר
אַבסאָלוטער מאַכט (סוף -41טן ,אָנהױב -51טן יאָרהונדערט),
אין דעם זין האָט ער אָנגעצייכנט ,מיט הונדערט יאָר פריער ,דעם
קאַמפס-פּראָגראַם פאַר דער שטורמישער ,אַלגעמײנער אַנטיפּױפּסטלעכער
רעפאָרמאַציע ,וועלכע נעמט איר אָנהױיב אין דעם אַרױסטריט פון מאַרטין
לוטער אין  .7151אָבער גלייכצייטיק האָט ער געפלאַסטערט דעם וועג פאַר
דעם גרעסטן .אַנטיפעאָדאַלן פּױערים-:אויפשטאַנד אין דייטשלאַנד ,אין
שפּיץ מיטן אוטאָפּישן קאָמוניסט-רעװאָלוציאָנער טאָמאַס מינצער (.)5251
דער לעצטער האָט אויך מיט שטאָלץ אונטערגעשטראָכן ,אַז ער איז אדער
קאָנטינואַטאָר פון קאַמף פון יאַן הוס".
יאַן הוס איז געקומען אויף דער ועלט אין יאָר  1721אין טשעכישן
שטעטל הוסיניעץ אָלס זון פון אָרעמע עלטערן ,פּוױערים .אַזױ אַרום האָט
ער גאָר פרי דערזען פון דער נאָענט די גרויזאַמע פעאָדאַלע אונטערדרי"
קונג פון פאָלק .אָבער אויסער דער סאָציאַלער אומרעכט ,האָט ער אויפ"
געכאַפּט דירעקט די נאַציאָנאַלע דערנידעריקונג,
טשעכיע איז דאַן געווען באַהערשט פון דער יטשישער אימ-
פּעריע .די שוין שטאַרק עקאָנאָמיש אַנטװיקלטע שטעט האָבן זיך פאַק"
טיש געפונען אין די הענט פון די הערשנדיקע דייטשישע אַריסטאָקראַטיע,
געשטיצט דורך די רייכע ,פולקאָם פאַרדייטשטע ,טשעכישע אַדל-לײט.
קעגן זיי איז געווען געװוענדעט נישט נאָר דער האַס פון פּױערטום ,נאָר
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אין זיינע מעגלעכקייטן

אויך פון בירגערטום ,באַגרענעצט
עקאָנאָמיש ,נאַציאָנאַל און פּאָליטיש.
די הויפּט-אײגנשאַפט פון דער אָנװאַקסנדיקער נאַציאָנאַלער און סאָ-
ציאַלער באַוועגונג אין טשעכיע האָט זיך אויסגעדריקט אין דעם ,װאָס
זי איז פאַר אַלעם געווען געװוענדעט קעגן דער קאַטױלישער קירך ,דעם
גרעסטן ,פעאָדאַלן ערד-באַזיצער ,און הויפּט-אָנשפּאַר פון דער דייטשי"
שער מאַכט און פון דער פעאָדאַלער רעאַקציע אין לאַנד .אַזױ אַרום

האָט דער
קייט און
ברייטער
טוילישער

און רעכט,

קאַמף פון טשעכישן פאָלק פאַר נאַציאָנאַלער זעלבסטשטענדי-
פאַר אַנטיפּעאָדאַלע רעפאָרמען אָנגענומען אַ כאַראַקטער פון אַ
רעפאָרמאַציע .,קעגן דער דיקטאַטאָרישער מאַכט פון דער קאַ-
קירך.

דער יונגטשיקער יאַן הוס האָט זיך צוגעהערט מיט ברענענדיקן
נייגער צו די דערציילונגען פון זיין טאַטן און פון די פּױערים ,ועגן
די פּלאַמיקע רעדעס פון יאַן מיליטש און מאַטװײ ,פון יאַנװו ,די ערשטע
טשעכישע אַנטי-קירכערלעכע רעװאָלוציאָנערן ,ועלכע האָבן נאָך אין
די "06ער יאָרן פון -41טן יאָרהונדערט געפּרעדיקט ,אַז דער פּױפּסט,
די קאַרדינאַלן און בישאָפן דאַרפן זיך אומקערן צו די מנהגים פון זי
ערשטע קריסטן ,װעלכע האָבן געלעבט אין קאַלעקטיוע גלייכהייטס"
געמיינדעס ,האָבן אַליין געאַרבעט און אַלע האָבן גלייך גענאָסן פון די
פרוכטן פון זייער אַרבעט,
מיליטש און מאַטװײ האָבן געפאָדערט ,אַז די ריזיקע ערד"באָדנס
פון דער קירך און די מאָנאַסטירן זאָלן ווערן צוריקגעגעבן דעם אָרעמען
פויערטום .זיי האָבן אויך געוויזן ,אַז די אַיינטײלונג פון דער געזעלשאַפט
אין פעאָדאַלע שטאַנדן איז ;אַן אוסטראַכטעניש

פון טייוול" ,וייל לוט

די געזעצן פון גאָט און יעזוס קריסטוס דאַרף הערשן אַבסאָלוטע גלייכ"
הייט צווישן אַלע מענטשן,
דער יונגער יאַן הוס האָט געזען די געביילטע פויסטן פון די אָרע-
מע פּויערים ,געװוענדעט קעגן די פּופּסטלעכע גלחים ,וועלכע האָבן אויפן

שטאָט-מאַרק ,אויסגעלייגט זייערע זעק מיט אינדולגענציעס  )1און אויפ-
געצווונגען די גלויביקע זיי צו קויפן סיי פאַר די שוין באַגאַנגענע ,סיי
פאַר די קומענדיקע זינד .זיין עמפינדלעכע נשמה כאַפּט אויף דעם ברויזנ"
דיקן האָס פון פאָלק קעגן דער סאָציאַלער ,נאַציאָנאַלער און פּאָליטישער
|
|
אומרעכט.
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מיט דער אונטערשטיצונג פון דער גאַנצער משפּחה ,פאַרענדיקט
דער פעאיקער יאַן הוס אַ מיטלישול און שפּעטער דעם פּראַגער אוני"
ווערזיטעט .ער באַקומט דעם מאַגיסטער:דיפּלאָם און גלייכצייטיק די
נאָמינאַציע אויף אַ גלח"פריידיקער אין דער ;בעטלעכעם"-קירכע אין
פּראַג .אין קורצן ווערט ער פּראָפּעסאָר און עטלעכע יאָר שפּעטער רעקטאָר,
הוס פירט אַן אַנטשלאָסענעם קאַמף ,אַז די אָנפירערשאַפט פון פּראַ-
גער אוניווערזיטעט (די באַרימטסטע הויך-שול דאַן אין אײראָפּע) זאָל
זיך געפינען אין טשעכישע און נישט אין דייטשישע הענט .דערשראָקן
פונעם גראַנדיעזן נאַציאָנאַלן אויפברויז ,מוז דער טשעכישער קעניג
(און גלייכצייטיק דייטשישער אימפּעראַטאָר) ,װאַצלאַוו דער -4טער ,אַרױס-

געבן אַ ספּעציעלן דעקרעט ,וועלכער גיט איבער די אָנפירערשאַפט פון
פּראַגער אוניווערזיטעט די טשעכישע פּראָפּעסאָרן .דאָס איז געווען דער
ערשטער

גרויסער

נצחון,

וועלכער

האָט אַװעקגעשטעלט

דעם

פּױערים-

זון און יונגן געלערנטן און גלח ,יאַן הוס ,אין שפּיץ פון קעמפנדיקן
טשעכישן פאָלק,

אַזױ הויבט זיך אָן דער צוייטער פּעריאָד אין זיין לעבן ,ווען ער
פאַרװאַנדלט דעם בעטלעכעם-קלויסטער אין פּראַג אין אַ רעפאָרמאַציע-
צענטער ,געװוענדעט קעגן דער הערשנדיקער קאַטױלישער קירך .טויזנ"
טער איינוווינער פון דער הויפּט-שטאָט הערן זיך צו פאַרגאַפטע צו די
פלאַמיקע דרשות
פון ענגלישן

פון יאַן הוס ,וועלכער פּרעדיקט די פאַרבאָטענע

רעפאָרמאַטאָר-טעאָלאָג

דזשאָן

וויקליף

קעגן

די

לערע

פּופּסטן

קעגן די אינדולגענציעס ,קעגן דער אויסגעלאַסנקײט ,רייכטום און ;הייליקע
ליגנס פון די הייליקע פאָטערס?
און דאָס פאָלק ווערט

דערטער
פון שטעט

טויזנטער

גלױביקע

מיטגעריסן

טשעכן

מיטן פלאַם פון זיין אמת.

הונ-

מאַניפעסטירן איצט אויף די גאַסן

און שטעטלעך .זיי ברענען עפנטלעך גאַנצע זעק מיט אינדול-

גענציעס ,זיי װאַרפן אין פייער די פּוױפּסטלעכע בוללעס {פאַראָרדענונגען),
מען שפּאָט און מען שעלט דעם פפאַרטרעטער פון גאָט אַלײן" ,דעם
פּױפּסט יאַהאַן דעם -32טן .)2
די קאַטױלישע קירך נעמט אונטער אַ קעגךאָנגריף .דער אַרציבי-
שאָה פון פּראַג שטעלט צונויף אַ באַשולדיקונגסיאַקט קעגן ;חוצפּהדיקן
הערעטיקער" יאַן הוס .עס װערט אים פאָרגעװאָרפן אַ קאַמפּאַניע ,פון
דיסקרעדיטירן די קירכעלעכע אױטאָריטעטן ,פון פאַרשפּרײטן אַן אפּי
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קורסישע לערע געװענדעט קעגן גאָט און זיין זון (יעזוס קריסטוס) ,פון
העצן דאָס פאָלק קעגן זיינע לערער און עג וייזער; .פאַר די אֲלע
גרויזאַמע זינד?" װוערט הוס און זיינע אָנהענגער אױיסגעשלאָסן פון דער
קאַטױלישער קירך און אויף אים װערט געװאָרפן אַ חרם.
אָבער הוס דערשרעקט זיך נישט .ער װענדעט זיך דירעקט צום
פאָלק .הונדערטער טויזנטער איינוווינער פון פּראַג זאַמלען זיך ביי דעם
בעטלעכעם-קלויסטער .פון די אַרומיקע דערפער און שטעטלעך קומען
מחנות פּויערים .סטודענטן ,סוחרים ,האַנטװערקער ,צעך-מייסטער ,פּראַ-
פעסאָרן ,דאָקטוירים ,פיל פאָרשטייער פון מיטעלן אַדל-שטאַנד ,באַ-
לאַגערן די גאַסן אַרום ,כדי אויסדריקן די פולע סאָלידאַריטעט מיטן גרויסן
פאָלקס-פירער

און פלאַמיקן-טריבון

קעגן דער ;נעסט

פון הײיליקע פאַר-

ברעכער און בלוט-זויגער" .און דער קול פון יאַן הוס טראָגט זיך אין
דער אַרומיקער פייערלעכער שטילקייט,
ער באַשולדיקט די קאַטױלישע קירך אין פאַראַט און געמיינהייט .,ער
דונערט ; :איר כלומרשט-הייליקע פאָטער האָט פאַראַטן די לערע פון
יעזוס קריסטוס .אייער קירך איז נישט קיין קריסטלעכע ,נאָר אַ טייװולאַ-
נישע .איר באַרױבט דאָס אָרעמע פאָלק פון זיין ערד און ברויט ,כדי צו
לעבן אין אױסגעלאַסנקײט.

איר האָט פאַראַטן די נאַציאָנאַלע אינטערעסן

פון אונדזער פאָטערלאַנד ,פון זיין שפּראַך און קולטור .אין נאָמען פון
גאָטס געזעץ ,וועלכן איר האָט פאַרגװאַלדיקט ,האָט דאָס פאָלק נישט נאָר

נאָר אויך די פליכט אַרױסצוטרעטן

דאָס רעכט,
מאַכט",
די לאַגע איז געװאָרן געפערלעך.
נישט

נאָר אַלס אפּיקורס,

קעגן אייך און אייער

יאַן הוס האָט זיך אַרױסגעװיזן

נאָר אויך אַלס בונטאַר.

אין זיין װערק

,דע

עקלעזיאַ? (וועגן דער קירך) גרייפט ער אָן צעשמעטערנדיק נישט נאָר די
מנהגים און די אָרדענונג פון דער קאַטױלישער קירך ,נאָר אויך די גרױי"
זאַמע אומרעכטן פון דער פּעאָדאַלער געזעלשאַפט .ער װאַרפט אָפּ די ליג"
נערישע קאָמענטאַרן צו דער ביבל פון פּױפּסטן און קאַרדינאַלן ,וועל"
כע געפינען נישט קיין באַשטעטיקונג אין דער ,הײיליקער שריפט" און
אַנערקענט דאָס פולע רעכט פון יעדן גלױביקן קריסט זעלבסטשטענדיק
איר אויסצוטייטשן וי ער אַלײן פאַרשטייט,

און כדי די ביבל דערנענטערן צום פאָלק ,זעצט ער זי איבער אויף
טשעכיש .אַזױ אַרום װערט ער דער פּיאָנער פון דער נאַציאַנאַלער שפּראַך
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און קולטור ,אין דער טשעכישער ,און נישט לאַטײנישער און דייטשישער
שפּראַך ,האַלט ער זיינע פלאַמיקע

דרשות.

אין דער

שפּראַך רעדט

ער

נישט נאָר צום פּשוטן פאָלק ,נאָר אויך צו סטודענטן און פּראָפּעסאָרן .און
כדי די שפּראַך זאָל אַרומנעמען אַלע שיכטן פון דער געזעלשאַפט ,אַרבעט
ער אויס איר אָרטאָגראַפיע ,וועלכע איז אין אירע הױפּט-שטריכן די
זעלבע נאָך היינט,

געצווונגען דורך דער מאַכט צו פאַרלאָזן פּראַג ,טראָגט ער זיך
איבער קיין דרום ,וו ער װערט ענטויאַסטיש אויפגענומען פון מאַסן
פּויערים און שטאָטישע בירגער .איבערן גאַנצן לאַנד צעגיסט זיך אַ
ריזיקע באַװועגונג ,וועלכע טראָגט דעם נאָמען פון איר הױפּט-אידעאָלאָג
; -די הוסיטישע באַוועגונג" .איר פּראָגראַם דריקט אויס נישט נאָר דישטרעבונגען פון בירגערטום ,נאָר אויך פון די פּױערים און שטאָטישע
פּלעבעיער .אַלע זיינען זיי געווען פאַראינטערעסירט אין סעקולאַריזירן
די רייכטימער פון דער קאַטױלישער קירך (דאָס הייסט איבערגעבן זי
אין וועלטלעכע הענט) .דאָס האָט באַדײט קאָנפיסקירן די ריזיקע ערד"
באָדנס פון די קליסטער און מאָנאַסטירן און זיי צעטיילן פאַר די
פּויערים,
דאָס בירגערטום און די פאָלקס-מאַסן האָבן געשטרעבט צו רעפאָר-
מירן די קירך ,פאַרביליקן זי ,מאַכן זי נאַציאָנאַל ,זי זאָל זיין טשעכיש
און נישט דייטשיש ,זי זאָל דינען דעם אייגענעם פאָלק און נישט פרעמ-
דע אונטערדריקער.
די הוסיטישע באַוועגונג האָט צום טױט דערשראָקן נישט נאָר די
,הייליקע פאָטער" נאָר אויך די וועלטלעכע פעאָדאַלן און דאָס אין אַלע
,אַרשאָלטענע הערע-
לענדער פון אײראָפּע ,זיי האָבן געציטערט אַז דאָס פ
טישע פייער פון יאַן הוס" זאָל זיך נישט איבערטראָגן צו זיי און אָנֵי
גרייפן נישט נאָר די קירך ,נאָר אויך די וועלטלעכע פעאָדאַלע מאַכט.

אַזױ אַרום איז דער ;טשעכישער פּראָבלעם? געװאָרן אַן אײיראָפּע"
אישער און האָט פאַראײיניקט אַלע פינצטערע כוחות קעגן פגעפערלעכן
בונטאַר",
לויט אַ טײװולאָניש צוגעטראַכטן פּלאַן ,אין וועלכן עס נעמען אָנ"
טייל סיי דער פּױפּסט ,סיי דער דייטשישער אימפּעראַטאָר אַלין ,װערט
הוס ,ברײיטהאַרציק" איינגעלאַדן צו קומען אויפן גרויסן קאָנסיל פון
אַלע קאַטױלישע גייסטלעכע ,ועלכער איז פאָרגעקומען אין דער
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דייטשישער אימפּעריאַלער שטאָט קאָנסטאַנץ אין יאָר  .4141מען לייגט
אים פאָר ,אין דער איינלאַדונג ,ער זאָל עפנטלעך פאַר דעם קיסר און
פּױפּסט און אַלע אָנװעזנדיקע אויפן קאָנסיל ,פאָרשטעלן זיין פּראָגראָם
וועגן רעפאָרמירן די קאַטױלישע קירך .מען זאָגט אים צו פולקאָמע
פרייהייט פון װאָרט און געדאַנק .אַן אאייזערנער בריוו" אונטערגעשריבן
פון אימפּעראַטאָר סיגיזמונד אַלײן ,גאַראַנטירט אים די פולע פּערזענלעכע
זיכערקייט,
צי האָט געקענט אפילו אַזאַ ,אפּיקורס" װי יאַן הוס ,צווייפלען אין
;הײ
יליקן װאָרט" פון ,גאָטס-פאַרטרעטער" און מעכטיקן קיסר אַלײן?

יאַן הוס איז געפאָרן אויפן קאָנסיל אין קאָנסטאַנץ .אויפן וועג האָבן אים
ענטוזיאַסטיש באַגריסט הונדערטער טױזנטער אינװוינער נישט נאָר
פון טשעכיע ,נאָר אויך דייטשישע שטעט און דערפער .ער האָט דאָך
אויסגעדריקט די טרוימען און באַגערן פון פאָלק אומעטום,
ער איז אָבער גלייך אַרעסטירט געװאָרן ,װי נאָר ער איז געקומען
אויפן קאָנסיל ,מען האָט אים אויפגעפאָדערט ער זאָל עפנטלעך אָפּרופן
און זעלבסט פאַראורטיילן זיין ;געפערלעכע ,הערעטישע

לערע" .אָנשטאָט

חרטה האָבן אָבער די ,הייליקע פּאָטערס" דערהערט אַ פּלאַמיקע באַ-
שולדיקונג קעגן דער קאַטױלישער קירך און קעגן זיך אַלײן .די שטים
פון יאַן הוס האָט געדונערט מיט דער זעלבער קראַפט ,וי אין דעם בעט-
לעכעם קלויסטער אין פּראַג,
דעם 6טן יולי ,5

לויטן אורטייל פון קאָנסיל ,האָבן די פלאַמען

פון אויטאָ דאַ פע אַרומגענומען דעם קערפּער פון יאַן חוס .ער האָט רואיק
און װירדיק באַגעגנט דעם טױט .צו די הענקער האָט ער אויסגערופן:
;איר קענט טויטן הוטן ,אָבער איר זענט אָנמעכטיק קעגן הוסיטיזם",
אָט דער אויסגעשריי האָט די געשיכטע פולקאָם באַשטעטיקט.
זיין טוט האָט אויפגעברויזט דאָס גאַנצע טשעכישע פאָלק .עס האָט זיך
אָנגעהױבן אַ העראָאישע פאָלקס-מלחמה קעגן דער קירך און דער דייטשי-
שעד מאַכט .די רעװאָלוציאָנערע אַרמײ ,די אַזױ גערופענע טאַבאָריטן
האָבן צעקלאַפּט די מעכטיקע אינהייטן פון דייטשישן אימפּעראַטאָר.
זיי האָבן איינגענומען שטעט און דערפער און וי אַ שטורעם זיך אַרײנגעריסן
קיין שלעזיע ,באַװאַריע ,עסטרייך ,פראַנקאָניע,
פינף מעכטיקע

אינטערווענצן

האָט אונטערגענומען

די אײיראָפּעאישע
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רעאַקציע קעגן די הוסיטן און אַלע זיינען צעקלאַפּט געװאָרן .ערשט

נאָך

 2יאָר שווערע קאַמפן איז געשלאָסן געװאָרן אַ קאָמפּראָמיס.
אַזױי אַרום איז יאַן הוס געװאָרן דער פאָנעןזדטרעגער פון ערשטן
זיגרייכן קאַמף פון בירגערטום קעגן פעאָדאַליזם .ער האָט צוגעגרייט דעם
באָדן פאַר אַלע קומענדיקע

סאָציאַלע און נאַציאָנאַלע פרייהייטס-קאַמפן

אין אַלע לענדער פון אײיראָפּע.

צעטלען

 )1הײליקע*

וועלכע

האָבן

פאַרגיבן

די זינד

דעם,

װאָט

האָט זיי געקויפט,
 )2ער
יאָהאַן דעם
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האָט

גאָרנישט

:52סטן,

װאָס

צו טאָן
אין

מיט

געשטאָרבן

דעם

גריסן

אין .2691

פױיפּסט הומאַניסט

רענעשאנש-תלופה!
;אין

פואַגן

אַלץ מוז ווערן

פון גלויבן,

טאָר

מען

קיינעם

נישט

גלױבן

כאויזן !
(רמביים)

זאַ

הייליקעט

נאיװוקײט זי

(אויסגעשריי פון יאַן הום צו דער אַלטיטשקער פרוי װאָס
האָט צוגעליינט

הייליקע

האָלץ צום שייטער"חויפן

אינקוויזיציע

האָט אים

אויף וועלכן די

פארברענט)
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דאנטע אליגעדי  -דער גרויסער
באעט און רענעסאנט-ציאנער
זיין ,געטלעכע קאָמעדיע? האָט אים געמאַכט אומשטערבלעך ,פּונקט
וי ,דאָן קיכאָט? סערװאַנטעסן און קפאַוסט" געטען .אין דאַנטעס גאַנצער
שאַפונג האָבן מיר אַן אָפּשפּיגלונג פון די װויכטיקסטע סאָציאַלע און פּאָ-
ליטישע פּראָבלעמען פון זיין צייט און גלייכצייטיק פון די אייביקע שטרע-
בונגען פון מענטש  --צו פרייחייט ,ווירדע און גליק,
דאַנטע אַליגערי איז געקומען אויף דער וועלט אין יאָר  5621אין
דער שיינער איטאַליענישער שטאָט פירענצע (פּלאָרענץ) ,װאָס איז דאַן
געווען אַ זעלבסטשטענדיקע

מדינה אונטער דער פּאָליטישער השפּעה פון

די רוימישע פּױפּסטן .זיינע אַדל-עלטערן ,און שפּעטער דאַנטע אַלײן ,האָבן
אויך געהערט צו דער שטאַרקער פּױפּסטלעכער פּאַרטײ ,די אַזױ גערופענע
;געלפן" ,אין וועלכער עס האָבן זיך קעגנזייטיק באַקעמפט צוויי ריכטונגען,
איינע ; --די ווייסע? האָבן געװאָלט באַגרענעצן די דיקטאַטאָריש-
פּאָליטישע מאַכט פון פּױפּסט .די צווייטע די שװאַרצע" ,געשטיצט פון
דער שטאָט-אַריסטאָקראַטיע ,האָבן זי געװאָלט פאַרפעסטיקן,
דער עמפינדלעכער דאַנטע װועמענס צעזונגענע נשמה האָט פון די
יינגסטע יאָרן פאַרהערלעכט אין לידער די טרוימען וועגן ליבע און גע-

רעכטיקייט ,האָט זיך גאָר פרי אַרױסגערוקט אַלס פּלאַמיקער טוער און
טריבון פון .די ווייסט",
שאַרף און קאָמפּראָמיסלאָז גרייפט ער אָן דעם קאומגעזעצלעכן און
אומווירדיקן? דיקטאַט פון דעם פהײיליקן פאָטער אין רוים" .ער טרעט
אַרױס אַלס הייסער אָנהענגער פון דער קאַטױלישער רעליגיע וועלכע איזו
לויט אים ,געװאָרן פאַראַטן .און ווען דער פּלאָרענטינער אַדל זיגט און

ס'באַפעסטיקט זיך די מאַכט פון ;די שװאַרצע* ווערט דאַנטע פאַרמשפּט
צום טויט און זיין פאַרמעגן קאָנפיסקירט,
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צום

גליק איז ער דאַן אויסער

זיינע שונאים

פון זיין הײימלאַנד

די גרענעצן

און

קאָנען דעם אורטייל נישט אויספירן.

אַזױ הייבט זיך אָן ,אין עלטער פון  02יאָר ,זיין װאַנדער-לעבן ,װאָס
ציט זיך ביז זיין טויט ,זיין גרויסער טרוים ,צוריקצוקומען און זיך צו"
טוליען
נישט

צו דער

ערד"

פאַרווירקלעכט

,אייגענער

פון זיין הייס-געליבטן

פאָטערלאַנד

געװאָרן .אָט די ווייטיקפולע

בענקשאַפט

היים? פילן מיר אין יעדן ליד פון זיין רייכער,

ליטעראַרישער

איז קיינמאָל
נאָך דער

פילזייטיקער,

שאַפונג,

דאָס ווערק ,װאָס מאַכט אים פרי באַרימט איז זיין ,װיטאַ נואָװאַ"
 --אַ בוך מיט לירישע

לידער אין פּראָזע ,באַפליגלט

מיט יוגנטלעכער,

פּלאַמיקער ליבע צו דער שיינער בעאַטריטשע פּאָרטינאַרי .טראָץ דעם,
װאָס די אויסגעטרוימטע פרוי שטאַרבט אין עלטער פון  81יאָר ,לעבט זי
אײיביק אינעם האַרץ פון פּאָעט .נישט בלויז אין ,װיטאַ נואָװאַ? ,נאָר אויך
אין דער וועלט-באַרימטער ;לאַ דיווינאַ קאָמעדיאַ" {די געטלעכע קאָמע-
דיע) ,באַזינגט ער איר שיינקייט ,פּראַכט און ריטערלעכקייט,

קיינער פאַר דאַנטע האָט נאָך נישט אַרױסגעבראַכט מיט אַזאַ קראַפט

און קונסט דעם פייער פון ליבע .די ליריק פון ,הייסן געטלעכן געפיל"
ס האָט אים ,צעװאַרעמט ,פאַרנעפּלט און אויפגעברויזט" ,איז געװאָרן
װאָ
די סענסאַציע פון טאָג.
צו דעם נאָך האָט ער זי אויסגעזונגען אין אַ נייער ,ליטעראַרישער,
איטאַליענישער

שפּראַך ,קלאָר און פאַרשטענדלעך

פאַרן גאַנצן פאָלק .ער

איז אַזױ אָרום געװאָרן דער פּיאָנער און פאַקטישער שעפער פון דער נאַ-
ציאָנאַלער ליטעראַטור אויף דער שפּראַך פון פאָלק,

| טראָץ דעם ,װאָס שוין פאַר אים האָבן איינצלנע דיכטער געשריבן
אין איטאַליעניש װוי גװידאָ גוויניצעלי ,קאַװאַלקאַנטי ,טשינאָ דאַ פּיסטאיאַ,
האָט אָבער יעדער פון זיי געשריבן אין אַ באַשטימטן דיאַלעקט .דאַנטע
איז דער ערשטער ,װאָס שאַפט אַ נייע איטאַליעטישע שפּראַך ,אָנבינדנ"
דיק צו אַלע דיאַלעקטן ,פאַר אַלעם צום טאָסקאַנישן,

אין זיין נישט פאַרענדיקטן פילאָזאָפּישן טראַקטאַט ,איל קאָנװיװיאָ?
(דער באַנקעט) ,װאָס איז אַ דייטלעכער מאַניפעסט פון דער פרי-בור-
זשואַזער מאָראַל ,װאַרפט ער אָפּ די איינטיילונג פון דער געזעלשאַפט אויף

שטאַנדן און ווייזט אָן ,אַז די ווירדע פון מענטש איז נישט אָנבעלאַנגט פון
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זיין אָפּשטאַם ,נאָר פון זיין פּערזענלעכן וװערט .דערפאַר אויך ,שרייבט
ער דאָרט; :איך באַנוץ ראַזעװע ברויט" (די איטאַליענישע שפּראַך) און
נישט קיין אווייצן-ברויט? (לאַטיין) ,װאָס איז פאַרשטענדלעך נאָר פאַר
;די אויבערשטע

פון שטויסל",

די פעאָדאַלע /,פיינשמעקער" שענקט ער אַ ספּעציעלע װיסנשאַפּטלעך-
פילאָלאָגישע אַרבעט ,דע וולגאַרי עלאַקװענציאַ? (װעגן דער פאָלקס-
שפּראַך) ,געשריבן אין לאַטײן ,װו ער באַגרינדעט פאַר זײי ,אַז די איטא-
ליענישע שפּראַך ,פּונקט וי די אַלט-פראַנצױזישע ,האָט אַרױסגעװיזן איר
לעבנספעאיקייט

און דאַרף לעבן אַלס ליטעראַרישע

שפּראַך

פאַרן פאָלק

און דער מענטשהייט .די אויפגאַבע האָט ער פּערזענלעך דורכגעפירט אויף אַ
גראַנדיעזן אופן אין זיין ריזיקן שעדעוור  ---אין דער ;געטלעכער קאָמעדיע".
די איטאַליענישע ,דינטערישע שפּראַך טרעט דאָרט אַרױס מיט אַ רייפ"
טום ,פּרעציזקייט און שיינקייט װאָס קיין שום מערב-אייראָפּעאישע שפּראַך
האָט נאָך דאַן נישט פאַרמאָגט ,דאָס איטאַליענישע פאָלק און די װיסנשאַפט
האַלט דעריבער דאַנטען פאַר דעם וירקלעכן שעפער פון דער איטאַ-
ליענישער
אין

ליטעראָרישער

שפּראַך.
דיװינאַי

דער ,קאָמעדיאַ

מיר

באַקומען

אַ פולפאַרביק

בילד

פון מחבר אַליין  ---פון זיין וועלט-אָנשויאונג ,פּאָליטישע איבערצייגונגען,
צווישן צוויי וועלטן ,נשמה,

פון זיין צעריסענער,

ועס שטראָמט אין אים דער פּלאָמיקער פּראָטעסט קעגן דער פאַר-
דאָרבענער פעאָדאַלער וועלט ,װאָס דערנידעריקט דעם מענטש ,פאַרװואַנדלט

אים אין אַ דערשראָקן ,בלינד ווערקצייג פון די ,הייליקע מאַרוויכער" און
זייער ,הייליקער אייזל-חכמה" ,אָבער דאַנטע אַלײן אין נאָך מיט פיל
פעדים

פאַרבונדן

מיט

מיטלאַלטערלעכן

דעם

אופן פון טראַכטן און קאָן

זיך פון אים נישט באַפרייען.

אין דער ,געטלעכער קאָמעדיע" זעען מיר אויך און פילן דעם צו"
זאַמענשטױס צװישן דער פעאָדאַלער נאַכט און דער אויפגייענדיקער
זון פון רענעסאַנס,
פון איין זייט

טרעט

דאָרט

אַרױס

דאַנטע

אַלס דער

איבערצייגטער
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טאָמיסט  --דאָס הייסט הייסער אָנהענגער פון הױפּט-אידעאָלאָג פון דער
קאַטױלישער קירך  --טאָמאַס פון אַקװין .די פּאָעמע איז אויך געבויט
אויף זיין סכאָלאַסטישער

פּילאָזאָפיע ,ווו יעדעס

בילד האָט פיר

באַדיי-

טונגען  --אַ בוכשטעבלעכע ,אַלעגאָרישע ,מאָראַלישע (ווען עס רעדט זיך
וועגן דער וװועלט) און װאָרענענדיקע (ווען עס רעדט זיך וועגן קיענער
וועלט") ,דאַנטע זיצט נאָך אויך אין מיטלאַלטער ,ווען ער פירט אונדו
איבער די קװאַרטאַלן פון ;יענער וועלט"  --דעם קאינפערנאַ' (גיהנום),
.פּורגאַטאָריאַ" (רייניקונגס-אָרט פאַר די זינדיקע נשמות) און פּאַראַדיזאָ"

(גז"עדן).
אָבער באַלד שפּראָצט אויף דאָס נייע .דער וועג-ווייזער ,װאָס פירט
דאַנטען איבער דעם גיהנום ,איז דער גרעסטער אַלטרױמישער פּאָעט
ווירגיל ,וועלכער האָט אין דער מענטשלעכער אַקטיװױיטעט געזען דעם
איינציקן ווצג צו פאַרװאַנדלען ;די וועלט" און נישט גיענע וועלט" אין
אַ גודעדן .אין דער ;געטלעכער קאָמעדיע" טיילט דער מחבר די צדיקים
און זינדיקע נישט לויט די דאָגמעס פון דער קירך ,נאָר לויט זיינע פּער-
זענלעכע מאָראַלישע באַגריפן און פּאָליטישע איבערצייגונגען .דערפאַר
האָט ער אויך אַרײנגעשלײדערט אין גיהנום עטלעכע ,גאָטס-פאָרכטיק{"
פױפּסטן,

וועלכע זיינען .,לויט דאַנטען ,די אַבסאָלוטע

פאַרלייקענונג פון

די טיף-מענטשלעכע אידעאַלן פון די ערשטע קריסטן
אַזױ אַרום ,רוקט ער אַרױס די פאָדערונג פון פרייהייט פון מענטש"-
לעכן געדאַנק ,געפיל און װאָרט און גלייכצייטיק דערמיט ,די שטרעבונג
צו פּערזענלעכן גליק .מיט דעם האָט ער דער ערשטער אָנגעגריפן נישט
נאָר די מיטלאַלטערלעכע אַסקעטישע מאָראַל ,נאָר אויך די קאַטױליש-
קירכלעכע ועלט-אָנשויאונג און פעאָדאַלע אָרדענונג .דורך דעם האָט ער
אויך דער ערשטער אויפגעזונגען דעם מאַרש פון נייעם ,פּראָגרעסיון
געזעלשאַפטלעכן כוח פון דער יונגער בורזשואַזיע.
ענגעלס האָט געשריבן וועגן דאַנטע ; :דער סוף פון פעאָדאַלן מיטל"
אַלטער און אָנהויב פון דער הינטצייטיקער קאַפּיטאַליסטישער תקופה
זיינען געװאָרן אויסגעצייכנט

דורך אַ קאָלאָסאַלער פיגור .דאָס איז דער

און גלײכ-

איטאַליענער דאַנטע ,דער לעצטער פּאָעט פון מיטלאַלטער
צייטיק ערשטער פּאָעט פון דער נייער צייט".
דער איטאַליענישער ליטעראַטור-פאָרשער נאַטאַלינאָ סאַפעגנאָ
שרייבט וועגן אים , :אין דאַנטע האָט איטאַליע אַנערקענט איר נאַציאָ-
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נאַלן פּאָעט פּאַר עקסעלאַנס" (אין העכסטן גראָד) .אין צייטן פון אומגליק
און שפּעטער אין דער תקופה פון קריסאָרדזשימענטאָ"{) האָט זי אין אים
באַגריסט דעם פאָטער פון איר ציװיליזאַציע ,דעם סימבאָל פון איר וי"
טאָג און מיסיע .דער קולט פון זיין פּערזאָן און זיינע װערק האָבן באַגלײיט
אונדזער געשיכטע אין אַלע אירע עטאַפּן",

)) באַװעגנג
פאַרייניקונג

אין

-91טן

י"ה

פאַר

נאַציאָנאַלער

באַפריאתג

א

פון איטאַליע.
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בעטרארקא  -דעד גרעסטער לידיקער
ון דער דענעסאנט-חקונה
די
צופאַל.

טערט

פאַראיטערעסירונג

ברייטע

זיין אינדיװידואַליטעט

מיט

און קונסט

פּעטראַרקאַ
האָבן

איז נישט

געשאַפן

דעם ועג פאַר דעפם רענעסאַנס:הומאַניזם,

קין

און געפלאַס"

פאַר דער מאָדערנער

ליטעראַטור און געדאַנק,
געטע האָט אויפגעוויזן ,אַז ?דער דערציערישער
--

פּעטראַרקאַ

איז אַזױ

גרויס,

איינפלוס פון טיטאַן

אַז ער האָט צוגעגרייט,

אױספאָרמירט

און באַלױכטן דעם ליטעראַרישן גייסט פאַר אַלע צייטן,

פּעטראַרקאַ איז ווייטער דער מאָדעל און ביײישפּיל ,ווייל זיין שאַפונג
און געדאַנק האָבן זיך נישט געלאָזט אונטערװאַרפן קיין שום דרוק --
נישט פון דער סכאָלאַסטיק ,נישט פון דער מיסטיק און הייליקער שרעק,
זיין ליד האָט צעריסן

די מיטלאַלטערלעכע

פינצטערניש

און שטורמיש

אָנגעזאָגט דעם אָנקום פון פרילינג-קאַיאָר  --פון גלויבן אין מענטש און
זיינע אומבאַגרענעצטע מעגלעכקייטן.
דער גרויסער איטאַליענישער ליטעראַטור-קריטיקער דע סאַנקטיס ,)1
וועלכער האָט פאָרגעװאָרפן פּעטראַרקאַן ,אַז ער איז פּ,יו טאָסטאָ אַרטיסטאַ
קע פּאָעטאַ" (מער

קינסטלער

וי פּאָעט) ,האָט אָבער

געמוזט

אונטער-

שטרייכן ,אַז ;אין דער גאַנצער װעלט-ליטעראַטור קאָן מען געפינען נאָר
עטלעכע פּאָעטן ,װאָס זייערע לידער זאָלן קלינגען מיט אַזױ פיל ליבע
צום מענטש ,זיין אַזױ אָריגינעל און ניי אין פאָרם ,װי פּעטראַרקאַס".
דורך

דער

פּלאַמיקער

ליבע צו לאַוראַן זינגט

ער אויס

די ליבע

צוִם מענטש ,װאָס שאַפט און שטרעבט ,װאָס ליידט און קעמפט .זיין אויס-
געטרוימטע
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פרוי איז שוין נישט ,װי בעאַטריטשע ,אין דאַנטעס ,געטלע"

כע קאָמעדיע? ,אַן אומדערגרײיכבאַרע ,ווייטע ריטערלעכע
לאָזאָפּישער סימבאָל ,נאָר אַ לעבעדיקע געשטאַלט פון בלוט און פלייש.
דאַמע,

אָס ,װי פּעטראַרקאַ

;אומנוצלעך

אַ פי"

באַזינגט זי:

זוכט די געטלעכע

דער ,װאָס האָט נישט
;קיינער ווייסט נישט,
ווער ס'ווייסט נישט,
און װי זיס זי רעדט

שיינקייט אויף דער ערד

געזען אירע אויגן ,איר בליק".
וי ליבע קען היילן און פאַרווונדן,
וי זיס זי זיפצט
און לאַכט"

פּעטראַרקאַ בינדט אָן צו דער אַלט:רױמישער קלאַסיק .אין ליך
;ספּיריטאָ דזשענטילע" (דער איידעלער גייסט) רופט ער אַרױס אױף אַ
מייסטערהאַפטן

אופן די גרויסע

העלדן פון אַמאָליקן רוים ,וי סציפּיאָן,

פאַבריציוס ,ברוטוס און די באַרימטע שרייבער און דענקער ,וי ציצעראָן
סענעקאַ ,האָראַצי ,ווירגיל און האָמער .ער באַציײיכנט זיי אַלס זיינע
;נאָענטע פריינט".
אויב אָבער דאַנטע ,אין זיין ;געטלעכער קאָמעדיע" ,לאָזט זיך פירן
פון גרעסטן אַלט-רױמישן פּאָעט ווירגיל איבער ,יענער וועלט" ,שפּאַצירט

פּעטראַרקאַ מיט ווירגילן איבער דער וועלט ,איבער די גאַסן פון נעאַפּאָל,
איבער די פּראַכטפולע פעלדער און גערטנער

פון זיינע פאָרשטעט,

דערפאַר זעט ענגעלס אין דאַנטען דעם לעצטן פּאָעט פון מיטלאַלטער.
דערפאַר איז פּעטראַרקאַ דער גרויסער פּיאָנער פון דער ארינאַשטשיטאַ"
(רענעסאַנס-תקופה) .די אַלט-רומישע פּאָעטן און פּראָזאַיקער גיבן אים
די מעגלעכקייט

צו באַנעמען

די װעלט וי אַ נייעם מענטש,

װאָס האָט

צעריסן די קייטן פון קירכיש-סכאָלאַסטישן דענקען פון געטלעכער מורא
און שרעק .אין דער אַלט-רמישער קולטור און אירע העלדן זוכט פּע-
טראַרקאַ אויך אַנדערע װערטן  --די שיינקייט פון זייער שפּראַך און
דעם פּאַטריאָטישן פלאַם.

ער ווערט באַרימט אַלס דער בעסטער קענער פון דער קלאַסישער,
לאַטײנישער שפּראַך און װוי די שטראָפנדיקע שטים פון פאָלק ,געװוענדעט
קעגן די מעכטיקע ;סיניאָרן" (האַרן) ,פאַרעטער פון פאָטערלאַנד .אין
רענעסאַנס פון די אַלטערטימלעכע פאָטערלאַנד-טראַדיציעס ,זעט ער דעם
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וועג צו דעם ווידערגעבורט פון איטאַליע .ער שרייבט  :אווער קען צווייפלען
אין דעם ,אַז אויב רוים װעט נעמען אַלין זיך דערקענען ,װעט צוריק
אויפלעבן דער העלדנטום פון אַלטערטום"
פּעטראַרקאַ בינדט אויך אָן צו די קריסטלעכע דענקער און שרייבער
פון ווייטן און נאָענטן עבר (פאַרגאַנגענהייט) אָבער זאָגט זיי אָפן  :קאייער
חכמה און קונסט איז נישט מער ,וי אַ פאָרזעצונג פון דער פריערדיקער,
געשאַפן דורך פילאָזאָפן און קינסטלער געצנדינער".

אַזױ אַרום ווייזט פּעטראַרקאַ אָן אויף דעם דיאַלעקטישן גאַנג נישט
געדאַנק ,נאָר אויך פון דער קונסט .שאַפנדיק נייע

בלויז פון מענטשלעכן

פאָרמען בינדט זי אָן צו די וועזנטלעכע עלעמענטן פון די פריערדיקע,
אַנטװיקלט זיי און הויבט זיי אויף אַ העכערן שטאַפּל ,אַזױ קומט אויף דאָס
נייע ,װאָס אָטעמט אַריין אין זיך אַלץ ,װאָס איז שיין און גוט פון אַלטן,

דאָס נייע אין דעם פּעטראַרקישן קלאַסיציזם דריקט זיך אויס דערי"
בער אין דעם טיפן באַװוסטזיין פון דעם אונטערשייד צװוישן דער קולטור
פון אַלטערטום און דער פון קרינאַשטשיטאַ" (רענעסאַנס-תקופה),
פּעטראַרקאַ איז דער ערשטער טיפער דענקער ,װאָס האָט  005יאָר
פאַר דעם ;נביא פון טריער" {מאַרקסן) אַרױסגעזאָגט דעם געדאַנק ,אַז די
רענעסאַנס-קולטור און דער הומאַניזם זיינען נישט קיין מעכאַנישער
ווידערגעבורט פון דער קולטור פון אַלט-גריכנלאַנד און רוים ,נאָר דער
געבורט פון אַ נייער ,וועלכע מאַרקס האָט גענוי באַצײכנט אַלס בורזשואַזע
קולטור,
איינער פון אירע ערשטע הױפּט-בויער איז געווען דער מחבר פון
וועלט-באַרימטן

לירישן

מייסטער-ווערק

,וועגן לעבן און טויט פון דער

;מאַדאָנאַ {(פריילין) לאַוראַ" ,צונויפגעקליבענע אין דער זאַמלונג ,קאַנזאָ"
ניערע".
 6לידער ,די מערהייט ( )7132געשריבן אין פאָרם פון סאָנעטן ,האָט
געווידמעט פּעטראַרקאַ זיין ווירקלעכער ,אָדער אויסגעטרוימטער ,געליבטער.
וי פלאַמיק האָט געמוזט זיין די ליבע צו לאַוראַ ,אויב אַזאַ גרויסער טייל
פון זיין שאַפונג האָט ער איר געשאָנקען
אַרום דעם פּראַכטפולן לירישן וװוערק ,וועלכעס איז דער אויסדרוק

פון דער העכסטער

פּאָעטישער

קונסט ,שװעבן

זייט דורות

לעגענדעס,

לויט פּעטראַרקאַ אַליין האָט ער לאַוראַן דערזען דאָס ערשטע מאָל אין
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פּסח (פּאַסקואַ) אין יאָר  ,7221ווען ער איז אַלט געווען  32יאָר ,אין דער

קירכע סאַנטאַ קיאַראַ (די הייליקע קלאַרע) אין אַװיניאָן.
ער באַשרײיבט זי אַלס יונגע ,װונדערבאַרע שיינהייט , :אירע האָר
זיינען געווען פון דינינקע גאָלד-פעדעם :אירע גרויסע שװאַרצע אױגן
האָבן געלויכטן ,װי די זון אין ;פּאָמערידזשיאָ? ( 21ביי טאָג) ,איר טאַליע
איז געווען דין און לייכט ,די שטים  --זיםס",
צי דאַרף מען אַ בעסערן באַװייז ,אַז לאַוראַ איז געווען אַ פרוי פון
בלוט און פלייש ? קומען אָבער צוגיין ליטעראַטור-פאָרשער און קריטיקער

און ווייזן אויף ,אַז פּאָעטן לעבן אין אַ פאַרכישופטער וועלט פון וויזיעס
און אָפּטמאָל אַזױ שטאַרק ,אַז זייער אויסגעטרוימטער

העלד ,ווערט ביי זי

אַ ווירקלעכער יש  --זיי רעדן מיט אים ,באַרירן אים און נעמען אַלײן
גלויבן אין זיין עקזיסטענץ.

אַזױ זאָגן די פּאָרשער איז אויך געווען מיט פּעטראַרקאַ .דער בעסטער
באַװייז ,אַז זייט  006יאָר גייט אָן אַ פאַרביסענער וויכוח ,צי איז לאַוראַ
געווען אָדער נישט געווען .און אַרגומענטן זיינען דאָ פאַר און קעגן
דער גלח דע סאַד ,וועלכער האָט געלעבט מיט  004יאָר שפּעטער און
געהאַלטן זיך פאַר אַ ווייטן קרוב פון לאַוראַ ,ווייזט אויף ,אַז ווען פּעטראַר-
קאַ האָט זי באַקענט איז זי שוין זייט  2יאָר געווען פאַרהײיראַט מיט דעם
ריטער היג די סאַד  ---אַן אַדלמאַן פון אַװיניאָן  ---מיט וועלכן זי האָט
געהאַט  7קינדער.
דער פּראַנצויזישער היסטאָריקער לואי דע בודעלאָן האַלט ,אַז
לאַוראַ איז געווען אַ טאָכטער פון באַראָן דע קאַדעלע ,אַן אייגנטימער פון
אַ דאָרף אויפן טייך סאָרג 2 ,קילאָמעטער פון װאָקליז ,נישט וייט פון
פּעטראַרקאַס הויז .דאָרט האָט די שיינע לאַוראַ געלעבט ,פאַרגעטערט

פון

פּאָעט .זי האָט אָבער מיט קיינעם נישט חתונה געהאַט און געשטאָרבן
גאָר יונג ,בעת דער גרויסער פּעסט-עפידעמיע.
פאַרװאָס-זשע האָט דער שיינער ,יונגער ,רייכער און שוין באַרימטער
פּעטראַרקאַ נישט חתונה געהאַט מיט זיין הייס-געליבטער? טױזנטער
יונגע פרויען האָבן דאָך פון אים געטרוימט .פאַרװאָס האָט ער אין דער
זעלבער צייט ,ווען ער האָט זי אַזױ פלאַמיק באַזונגען ,פאַראַטן זי מיט
צופעליקע פרויען ,איבערלאָזנדיק אַ זון און אַ טאָכטער אַלס אומלעגאַלע
קינדער ? דערפאַר

האַלטן

פיל

פאָרשער,

אַז לאַוראַ

פּעטראַרקאַן אַ סימבאָל ,אָדער ;אויסגעצייכנטער

איז

געװען

פאַר

שפּאַס" .און דאָך ,ווען
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איר קומט קיין אַװיניאָן ,אָדער אין וועלכן עס איז שטעטל פון דעפּאַרטאַ-
מענט װאָקליז (דרום-פראַנקרייך) ,ווו פּעטראַרקאַ האָט באַזונגען זיין גע"

ליבטע ,װעט איר זען רעסטאָראַנען ,װאָס טראָגן דעם נאָמען אלאַוראַ און
פּעטראַרקאַ* .און אין יעדן קיאָסק װעט איר קויפן אַ קאַרטל מיט אַ בילד

פון אַ פרוי ,וועגן וועלכער אַלע זאָגן ,אַז דאָס איז זי ,פּעטראַרקאַס פּאָעטי-
שער טרוים ,וועלכן ער האָט געהייסן אױיסמאָלן דעם קינסטלער סימאָנע
מאַרטיני)2 .

װי ס'זאָל נישט זיין ,איז לאַוראַ אומשטערבלעך .זי װעט שטענדיק
לעבן אַלס דער אויסדרוק פון דער ריינער מענטשלעכער ליבע ,צו וועלכער
ס'שטרעבט אײיביק דער ווירדיקער מענטש.
דערפאַר אויך האָט פּעטראַרקאַ געשריבן ועגן לאַוראַ.
;אַ ליכטיקע
אַ שטערן

און

סטאַבילע
דעם

איבער

אין דער

שטורמישן

אייביקייט

ים".

פּעטראַרקאַ איז אומשטערבלעך נישט בלויז מיט זיין ליריק ,נאָר
אויך מיט זיין פּאָליטיש-געזעלשאַפטלעכער פּאָעזיע און פּראָזע .ער ברענגט

אין זיי אַרױס געדאַנקען ,וועלכע זיינען אין איינקלאַנג נישט בלויז מיט
די פאָדערונגען פון דער רענעסאַנס-תקופה ,נאָר זיינען אויך אַקטועל
היינט.
ער האָט דאָך געלעבט אין אַ צייט ,ווען איטאַליע איז געווען צע-
ריסן .אין די שטעט-מלוכות ,וי פּלאָרענץ ,סיענאַ ,גענואַ ,ווענעדיק ,מילאַן

האָבן געהערשט די ,פעטע בירגער"  --די אייגנטימער פון מאַנופאַקטורן,
געשעפטן און בענק ,די גרויסע ערד-באַזיצער ,צו וועלכע עס האָבן גע-
הערט אויך דאָקן ,זאַלץיגרובן ,טעקסטיל און גלאָזיװאַרשטאַטן,
אין קאַמף

פאַר

אָפּזאַץ-מערק

זיי צווישן

פירן

זיך בלוטיקע

מלחמות

 --װענעדיק קעגן גענואַ ,װעראָנאַ קעגן מילאַן ,מילאַן קעגן סאַװאָי ,פלאָ-רענץ

קעגן
אין

פּיזאַ,
דער

פּיזאַ

זעלבער

קעגן
צייט

מאַכט פון די פראַנצויזישע
פון איטאַליע
רייסן
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טרעטן

לעבעדיקע

אַרױס

שטיקער

לוקאַ אאַ"וו.
געפינט

זיך

און אַראַגאָנער
די

דייטשישע

דרום
קעניגן.
קיסרים,

פון לאַנד און פאַרניכטן

איטאַליע
קעגן דער
זייערע

אונטער

דער

פאַרייניקונג
רויב-אַרמייען

זיינע רייכטימער.

ד
י פּױפּסטלעכע מלוכה האָט אויף צווייען צעשניטן איטאַליע .אירע

הערשער ,די ,ה,ייליקע פאָטערס? (פּױפּסטן) ,האָבן גאַנץ אָפּט גענאָסן פון
דער הילף פון געדונגענע אויסלענדישע ,מערדער-פאַרכאַפּער" ,כדי
אויסצוברייטערן זיך און שטאַרקן פּאָליטיש,

זייער ביישפּיל האָבן נאָכגעטאָן די ,סיניאָרע" (האַרן ,רייכע).
טראַגיש איז די תקופה פון -41טן יאָרהונדערט פאַר איטאַליע .דאָס
לאַנד טריפט אין בלוט ,פאַראַטן פון אייגענע ,פעטע שטאָטישע" ,פון די
גרויסע ערד-באַזיצער ,צעריסן אויף שטיקער דורך גיריקע שכנים-רויבער,
זוכט עס אַ עג צו זעלבסטשטענדיקייט ,גאַנצקײט און שלום .איינער פון
די ,װאָס ווייזט דעם וועג איז פּעטראַרקאַ,
אין העכער
פּאָליטיקאַ"*

צוויי הונדערט

(לידער

פון ציווילער

קרימע

די אינספּיראַציאָנע

און פּאָליטישער

ציווילע ע

אינספּיראַציע)

שטו"

רעמט ער אויף די עפנטלעכע מיינונג קעגן פאַראַט פון די פּרינצן באַ-
ראָנען ,קעגן די ;סיניאָרן? (מיטגלידער פון דער רעגירונג) ,קעגן די
באַנקירן און פּױפּסטן ,װאָס שענדן דאָס פאָטערלאַנד און דאָס פאָלק,
װאָס לעבט אין אומרעכט,
דאָס

באַרימטסטע

ליד

פון דער

סעריע,

אין

דאָס

-821סטע,

װאָס

טראָגט דעם נאָמען, :איטאַליאַ מיאַ?" (מיין איטאַליע !) און איז געווענדעט
צו די מעכטיקע הערשער פון די מלוכה-שטעט:

;זעט פּרינצן ,װוי גרויזאַם ס'איז די מלחמה,
איר װאָס האָט די מאַכט איבער אונדזער לאַנד,
האָט עס געװאָרפן אין אַ בלוטיקן ברידער-קאַמף,
צוליב איער גיריקייט האָט איר אַראָפּגעבראַכט פאַרקויפטע
מערדער,
װאָס שענדן און רויבן דאָס רייכטום,
געשאַפן פון פאָלק ,װאָס לעבט אין אומרעכט,
אויב איר האָט אַ ביסל האַרץ פאַר דעם פאָטערלאַנד,
אונדזער געמיינזאַמע מאַמע,
אויב איר האָט אַ ביסל מיטגעפיל פאַר דעם פאָלק,
װאָס װויל קעמפן פאַר דער פרייהייט

וי די העלדן פון אַלטערטום,
133

שטייט אויף געאייניקט קעגן די רויבער !

דאַן װעט מיין ליד דעם ציל דערגרייכן
און איך װועל שרייען פריידיק ;:
פרידן,

פרידן,

פרידן!

װי מיר זעען געהערט פּעטראַרקאַ צו די ערשטע שרייבער און
דענקער ,װאָס האָבן אויפגעוויזן ,אַז ער זיינען דאָ מלחמות גערעכטע און
אומגערעכטע,
;אויב דאָס פאָלק פאַרטיידיקט די פרייהייט פון פאָטערלאַנד קעגן
פרעמדע באַצווינגער איז דאָס ?אַ הײיליקער קאַמף"; .אויב מיר ווילן באַ-

צווינגען אַנדערע װועלן מיר זיין פאַרשאָלטן?
אל אל
*

פּעטראַרקאַ ווערט באַטראַכט אַלס דער פאָטער פון הומאַניזם ,וייל
ער האָט דער ערשטער אַנטקעגנגעשטעלט דער מיטלאַלטערלעכער געט-.
לעכער ויסנשאַפט ,אָדער וי מען האָט זי גערופן אין לאַטײן ;דיוינאַ
סטודיא",

אַ נייע װעלט-אָנשויאונג

--

די

מענטשלעכע

ויסנשאַפט,

די

;הומאַנאַ סטודיאַ? .דערפאַר אויך האָט ער געמוזט קומען אין אַ צזאַמענ"
שטויס

מיט דער הױפּט-קראַפט

פון פינצטערן

מיטלאַלטער  --מיט דער

קאַטױלישער קירך און מיט איר הױיפּט-אָנפירונג  --די פּױפּסטן
זיין אָנגריף קעגן דער סכאָלאַסטיק ,קעגן די ,היליקע חכמות"
פון די ;הײיליקע אױטאָריטעטן" ,קעגן דער ;איזלדיקער הייליקייט"
 -איז דער אָנגריף קעגן רוים (דאָס זיץ-אָרט פון די פּויפּסטן) וועלכןער באַצײיכנט אַלס ;טעמפּל פון חושך און אומוויסן" .דעם ;טעמפּל"
ווידמעט ער אַ ספּעציעל לידנשאַפּטלעך דעמאַסקירנדיק וװוערק ,דעם
פּױפּסטלעכן

הויף אין רוים",

אַרױסטרעטנדיק קעגן דעם קירכלעכן ;אידעאַל" וועגן דער מענטש-
לעכער נישטיקייט אויף דער װעלט ,וייזט פּעטראַרקאַ אויף די אומבאַ-
גרענעצטע
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מעגלעכקייטן

און רעכט

פון מענטשן

אויף אַ גליקלעך

לעבן

אויף

דער

ערד

און נישט

אין הימל,

ער

האָט

מיט

פּאַסיע

אויפגעויזן

אַז דער מענטש
געפּענטעט מיט
ער האָט
נישט אָפּהענגיק
זאַמקײט,
ד
ע
ר
פ
א
ַ
ר
א
ו
י
ך
א
יז ער שאַרף אַרױסגעטראָטן קעגן דער אַריסטאָ-
קראַטישער פאַריסנקייט און זיטלעכקייט ,סיי פון דעם אַדל ,סיי פון די
מעכטיקע באַנקירן און סוחרים .דערפאַר האָט ער אָנגעגריפן די ,הייליקע
אױיטאָריטעטן?,
פּעטראַר
ק
א
ַ
ש
ר
י
י
ט
צ
ו
די דאָזיקע אַלע ,אַלצווייסער":
קען אַלײן שאַפן זיין גליק ,ווען ער איז פריי און נישט
קייטן פון אומרעכט,
עקשנותדיק אַקצענטירט ,אַז דער װערט פון מענטש איז
פון זיין שטאַם ,נאָר פון זיין הויכער מאָראַל און אַרבעטס-

;איר זעט װײיניק און אייך דאַכט זיך ,אַז איר זעט אַ סך,
איר ,װאָס זוכט אין פאַרקויפטע נשמות ליבע און גלויבן,
* אל
אל

רייך איז די שאַפונג פון פּעטראַרקאַ .אויסער די  662האַרציקע לי-
דער געווידמעט לאַוראַ און די הונדערטער פון פּאָליטיש-סאַציאַלן אינהאַלט,
פיל פילאָזאָפישע ,היסטאָרישע ,ביאָגראַפישע װוערק געשריבן אין לאַטײן,

וי ;אַפּריקאַ*, ,דע וויריס אילוסטריבוס" (וועגן באַרימטע מענטשן) ארע-
רום מעמאָראַנדום? (זאַכן ,געשעענישן צו געדענקען) ;,איטינעראַריום
סיראַקום?" (דער סיראַקישער טאָג-בוך); ,די פאַדאַכטונג צו דער וועלט".
א .אַ".וו,
אַלע די װערק ,באַהױכטע מיט די אידעאַלן פון הומאַניזם ,זיינען
גלייכצייטיק

פּראַכטפול

אין פאָרֹם

באַזירט

אױף

די

בעסטע

קלאַסישע

מאָדעלן,
װ
י
צ שן די לאַטיינישע שריפטן זיינען אויך דאָ דריי ביכער אעפּיס-
טאָלע מעטריקע? (ריטמישע

בריוו) ,אַלע געשריבן אין פאָרם פון -6טייל

פערזן .די מערהייט פון זיי טראָגן אַן אַױטאָביאָגראַפישן כאַראַקטער און
זיינען װי אַ ווידוי פון מחבר .דאָס איז אַ רייכער דאָקומענט ועגן זיין
לעבן ,אַ טיף-עמאַָציאָנעלער,

אזא אויך איז דאָס װערק ;,סעקרעטום" ,געשריבן אין פאָרם פון אַ
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דיאַלאָג ,װאָס פּעטראַרקאַ

פירט

מיטן הײליקן

אױיגוסטין.

דער

לעצטער

װאַרפט אים פאָר שװאַכקײיט פון כאַראַקטער .דער פּאָעט עפנט זיין האַרץ
און איז זיך מתוודה פון זיינע פעלערן .מיר דערויסן זיך ,אַז ער איז
עקסטרעם

עמפינדלעך ,קליינלעך ,פּוסט און גיריק נאָך רייכטום און כבוד,

ער דערציילט אויך וועגן זיין פוילקייט ,וועלכע ער קען נישט באַהערשן

וי מיר וייסן ,וייזן אָן פיל ליטעראַטור-פּאָרשער אויף פּעטראַר-
קאַס קראַנקהאַפטער אַמביציע און עגאָצענטריזם .באַרימט ספּעציעל איז
דער ;װענעציאַנער אינצידענט".
דער פּאָעט האָט שוין געװוינט עטלעכע יאָר אין װענעדיק ,געאַכט
און געשעצט פון שטאָט-סענאַט און פון די אָנגעזעענסטע בירגער .ער איז
שוין דאַן געווען דער באַרימטסטער איטאַליענישער דיכטער .אָבער אַ
געוויסן טאָג האָט אַ גרופּע יוגנטלעכע ,וועלכע האָבן זיך גערופן ,די
אװעראָעס פילאָזאָפן? אים געגעבן צו וויסן ,אַז זיי האַלטן אים פאַר ;אַ
גוטן מענטשן ,אפילו אַן אויסגעצייכנטן ,אָבער נישט פאַר קיין ליטעראַט,
נאָר פאַר פולקאָמען אידיאָט",
יוגנטלעכע האָבן אין אַלע צייטן ליב צו שפּאַסן .אָבער דער גרויסער
פּעטראַרקאַ ,פאַרליבט אַ ביסעלע צו שטאַרק אין זיך אַליין ,האָט נישט
געהאַט קיין פאַרשטענדעניש פאַר הומאָר .ער האָט בייז געענטפערט די
וויצלער ; :איר זענט פרעך און דערצו איגנאָראַנטן" .ער איז געוען זי"
כער ,אַז די גאַנצע שטאָט װעט פאַראורטיילן די חוצפּה" פון די יוגנט"
לעכע .אָבער די שטאָט האָט געלאַכט און נישט רעאַגירט .איפגעקאָכט
האָט פּעטראַרקאַ פאַרלאָזט װוענעדיק און זיך איבערגעטראָגן קיין פּאַדואַ.
דער אויבן-דערמאָנטער עפּיזאָד ,פאַרקלענערט נישט דעם פאַקט,
אַז אין דער גאַנצער ליטעראַטור ,ביז אים ,האָבן מיר נישט אַזאַ ריז ,סיי
לויט דער פאָרם ,סיי לויט דעם הומאַניסטישן אינהאַלט,
ער איז באַצײיכנט געװאָרן פון די גרעסטע דיכטער אין דער װעלט
אַלס ;דער װירטואָז פון װאָרט" ,אַלס ,דער קינסטלער,װאָס הערשט פול"
קאָם איבער דער ליטעראַרישער מאַטעריע? ,אַרױסבאַקומענדיק פון דער
שפּראַך פאַרכישופטע טענער .די גיגאַנטישע בערג-הויכקייט פון זיין קונסט
גייט געאייניקט מיט איר אַלמענטשלעכער שיין ,װאָס לייכט ,רופט און
וועקט צום קאַמף פאַר אַ זוניקער וועלט מיט גליקלעכע האַרציקע מענטשן,
א אל
*
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דעם -91טן יולי 4791
איטאַליענישן

ליריקער

פראַנטשעסקאָ

פּעטראַרקאַ.

איז געװאָרן  006יאָר נאָכן טויט פון גרעסטן

און

פּיאָנער

פון

דער

רענעסאַנס-תקופה

--

די פייערונגען האָבן זיך אָנגעהויבן מיט אַ יאָר פריער .אין
אַפּריל  3791האָבן זיך געטראָפן אין װאַשינגטאָן איטאַליענישע און אַמע-
ריקאַנער פּעטראַקאַלאָגן (ספּעציאַליסטן אויפן געביט פון פּעטראַרקאַ-
פאָרשונגען) אויף אַ ספּעציעלן סימפּאָזיום ,און געמאַכט אַ בילאַנס איבער
די װיסנשאַפטלעכע אַרבעטן ,מאָנאָגראַפיעס און װערק ,געװוידמעט דעם
לעבן און דער שאַפונג פון גרויסן דיכטער,

די איטאַליענישע רעגירונג ,רעפּרעזענטירט דורכן מיניסטער גואי,
פאָרזיצער פון נאַציאָנאַלן פּעטראַרקאַיאינסטיטוט ,האָט אָרגאַניזירט אַן
אָריגינעלע אויסשטעלונג :אַ ריכן צונויפקלויב פון פּאָטאָס .וועלכע
אילוסטרירן גענוי דאָס לעבן און שאַפונג פון גרויסן פּאָעט.
גלייכצייטיק ,האָט אַרױסגעגעבן
דוקציע פון די פּעטראַרקאַימאַנוסקריפּטן ,וועלכע געפינען זיך אין בריטישן
מוזיי ,מיט פּערזענלעכע באַמערקונגען פון דיכטער,
דער זעלבער אינסטיטוט

אַ רעפּראָ-

אויף דעם מוזיק-פעסטיװאַל אין מאַי  4791אין פּלאָרענץ ,האָט מען
געוויזן אַ באַלעט פון מאָריס בעזשאַר ,באַזירט אויף דער אַלעגאָרישער
,ריאָנפי?" (דער טריומף) פון פּעטראַרקאַ ,װאָס ווייזט אונדז דעם
פּאָעמע ט
נצחון פון דער ליבע ,רום ,צייט און אייביקייט .פיל לענדער אין אײיראָפּע
און אַמעריקע האָבן זיך אָנגעבונדן צו די דאָזיקע איניציאַטיון ,באַשטעלנ-
דיק קאָפּיעס פון דער אויסשטעלונג און מיקראָ-פילמען פון די מאַנוסקריפּטן
פון גרויסן קינסטלער .אַזױ אַרום האָבן זיי געענטפערט אויף דעם רוף פון
אַלװעלטלעכן

שלום-קאָמיטעט

וירדיק

אָפּצומערקן די -006סטע

יאָרצײיט

פון אומשטערבלעכן דיכטער און פּראָגרעסיון ,הומאַניסטישן דענקער,
איך האָב זיך דעם -91טן יולי  ,4791אין טאָג פון זיין -006סטער
יאָרצײט ,געפונען נישט וייט פון איטאַליענישן שטעטעלע אַרקװאַ פּעט"
ראַרקאַ ,װו דער פּאָעט האָט פאַרבראַכט די לעצטע יאָרן פון זיין לעבן
באַצײיכענענדיק זיי אַלס ;טעג פון אידעאַלער רו ,צעזונגענער מוזע נאָך
שטורמישע יאָרן פון װאָגלעניש".
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אין באַרימטן

קוראָרט

האָב איך זיך דערװוסט
שטערבלעכן דיכטער.

װו

אַבאַנאָ,)3

איך

האָב

באַזוכט

אַ פריינט,

װעגן די גרויסע פייערונגען לכבוד דעם אומ-

ספּעציעלע אַפישן און מעלדונגען האָבן אָנגעזאָגט דעם גריסן
יום"טוב און איינגעלאַדן צו קומען קיין אַרקװאַ פּעטראַרקאַ ,װאָס ליגט
5

קילאָמעטער

וייטער.

אױטאָקאַרן

פון היילונגס-אַנשטאַלטן,

הונדערטער

טוריסטישע צענטערס ,האָבן אַװעקגעפירט
ריכטונג ,איך האָב זיך געפונען צװוישן זיי,

האָטעלן

געסט אין דער

דורכן פענצטער פון אױטאָקאַר האָב איך באַװונדערט די פּראַכט
פון דער פּאַנאָראַמע ,וועלכע עס האָט באַזונגען פּעטראַרקאַ ,געפינענדיק
אין דער
צו לאַוראַן.

נאַטור-שיינקייט

די כישוף-קלאַנגען

דאָס קליינינקע שטעטעלע

פון זיין פלאַמיקער

ליבע

אַרקװאַ ,װאָס ציילט ביי  008איינוווינער,

הייסט היינט ,װי געזאָגט ,אַרקװאַ פּעטראַרקאַ .אָנעמענדיק דעם נאָמען
האָט עס געשווירן אייביקע טרײישאַפט דעם ,װאָס האָט עס באַלױכטן מיט
אײיביקן רום .איך בין געשטאַנען אויפן קירך-פּלאַץ ,װו עס געפינט זיך
דער קבר פון פּאָעט ,און באַװונדערט דעם ריזיקן עולם ,װאָס האָט אין
הייליקער שטילקייט געשלונגען יעדעס װאָרט פון שרייבער און ליטעראַ-
טור-קריטיקער ריקאַרדאָ באַקעלי ,װאָס האָט גערעדט ועגן לעבן און
ווערק פון פּעטראַרקאַ.
די פייערונג האָט זיך פאַרענדיקט אין אַ שיינעם רעסטאָראַן .און
דערלאַנגט האָט מען דעם זעלבן מעני ,װאָס מיט הונדערט יאָר צוריק,
ווען אויפן זעלבן אָרט האָט מען געפייערט זיין -005סטע יאָרצײט ,וועגן
וועלכער ס'האָט דאַן גערעדט דער גרויסער איטאַליענישער פּאָעט ,דער
באַזינגער פון פאַרייניקטן איטאַליע  --דזשאָזוע קאַרדוטשי,)4
און װער ס'האָט געװאָלט האָט געקענט קויפן שיינע צעראַמישע
אויסאַרבעטונגען ,מיט דעם בילד פון פּעטראַרקאַ.
איך האָב געקויפט

אַ סטאַטועטקע,

וועלכע שטעלט

אים פאָר אַלס

יונגן שיין געבויטן מאַן .אין איין האַנט האַלט ער אַ האַרפע פון וועלכער
עס טראָגן זיך שטראַלן ,אין דער צווייטער אַ פליענדע טויב .אונטן איז
אויסגעקריצט פאָלגנדיקער זאַץ( :פון זיין ליד ;איטאַליאַ מיאַ"):
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;אי װאָ גרידאַנדאָ :פּאַטשע ,פּאַטשע ,פּאַטשע!!'"
(און גייענדיק שריי איך :שלום ,שלום ,שלום!!!)

און איך האָב געטראַכט וועגן זיין טרוים ,װאָס מוז פאַרווירקלעכט
ווערן  --וועגן דער געטלעכער ליבע ,װאָר דאַרף פאַרײיניקן אַלע אָן
אונטערשיד מענטשן,

 )1דער גרעסטער איטאַליענישער ליטעראַטור-קריטיקער אין -91טן
יאָרהונדערט.
 )2באַרימטער איטאַליענעשער מאָלער פון דער ערשטער העלפט
4ן יאָרהונדערט ,אַ נאָענטער פריינט פון פּעטראַרקאַ.
 36געפינט זיך  21קילאָמעטער פון פּאַדואַ ,באַרימט מיט אירע
הייסע קװאַלן ,הייל-אַנשטאַלטן קעגן רעומאַטיזם און אַרטרעטיזם.
 4געלעבט אין -91טן יאָרהונדערט ,געשטאָרבן  .7091אין 6091
באַקומען

דעם

נאָבעל-פרייז,
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קר'ישטאך  -קאלומב
דער אנטדעקעד פון אמעריקע
אַ לײדנשאַפט נאָך רייכטום ,אַ ברענענדיקער דורשט נאָך גאָלך,
האָט אַרומגעכאַפּט די /בעסערע מענטשן" פון אײיראָפּע אין -51טן יאָרהו-:
דערט ,די אַדל-לײט און דאָס בירגערטום ,די מלכים און פּױפּסטן האָבן
נישט נאָר מיט נייגער ,נאָר מיט וילדער גיריקייט געלײענט די באַ-
שרייבונגען פון מאַרקאָ פּאָלאָ וועגן דעם אומבאַקאַנטן לאַנד יאָפּאַן  :אדער
ריזיקער קעניגלעכער פּאַלאַץ איז באַדעקט מיט ריינעם גאָלד ,װוי ביי
אונדז די הייזער און קירכן מיט בליי ,אויך די גרויסע צאָל פּאָדלאָגעס אין
די זאַלן זיינען באַדעקט מיט גאָלדענע באַפּוצונגען .און פּערל איז דאָ אַ
ים .זיי זיינען פּראַכטפול-שיין ,רונדיק און גרוים".
די דאָזיקע ווערטער ,אַרױסגענומען פון ,בוך פון מאַרקאָ פּאָלאָ",
זיינען

באַשטעטיקט

געװאָרן

דורך לעבעדיקע

באַווייזן וועגן די גאָלד-

אוצרות אין די לענדער פון ווייטן מזרח .די סוחרים פון ווענעציע ,גע"
נוא ,ליסבאָן ,מאַדריד ,פּאַריז האָבן פאַר ;געזאַלצענע? פּרײזן פאַרקויפט
די שיינע גאָלדענע אויסאַרבעטונגען פון די יאַפּאַנישע ,אינדישע ,כינעזישע
יוווילערן .די פּאַרפומען פון די אַראַבישע לענדער ,די װאָלענע און זיידענע
שטאָפן פון אינדיע און כינע ,האָבן געהאַט טױיזנטער אָפּנעמער אין די
מערב-אײראָפּעאישע שטעט .די געבראַכטע ,פון די מאָלוקן-אינדזלען
(אינדיע) ,פעפער ,צימערינג ,מושקאַטניס און אַנדערע געוירצן ,זיינען
געװאָרן אַ ווערטפולער צוגאָב צום עסן אין די רייכע הייזער פון די גראַפן,
באַראָנען ,קאַרדינאלן ,באַנקירן און גרויסע סוחרים און מייסטער,
אין -51טן יאָרהונדערט האָבן צוגעצויגן די אויפמערקזאַמקייט פון
די אײיראָפּײיער נישט נאָר די רייכטימער פון ווייטן אַזיאַטישן מזרח ,נאָר
אויך פון אַפריקע .זיי פלעגן קויפן אין עגיפּטן ,מאַראָקע ,אַלזשיר און
טוניס גאָלד ,העלפאַנט-ביין און שקלאַפן געבראַכטע פון סודאַן ,גװוינייע
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דורך די אַראַבישע

און צענטואַל-אַפריקע
מזרח,
די לענדער פון מערב-אײראָפּע האָבן אין דער תקופה קיין דירעקטע
האַנדלס-שליאַכן מיטן ווייטן מזרח און אַפריקע נישט געהאַט ,דאָס צע-
פאַלן זיך פון דער מאָנגאָלישער אימפּעריע

קעמל-טרייבער

פון מיטעלן

האָט אָפּנעשטעלט

דעם

קאַ-

ראַװאַנען-האַנדל ,װאָס עס האָבן געפירט די אײראָפּעאישע סוחרים מיט
כינע און אינדיע .דאָס אייננעמען קאָנסטאַנטינאָפּאָל דורך די טערקן-סעל-
דזשוקן ( )3541האָט פולקאָם פאַרמאַכט דעם האַנדלס-וועג אויפן ווייטן"
מזרח ,פאַר די אײיראָפּייער ,דורך קליין-אַזיע און סיריע .דער נאָך איינציקער
וועג אַהין  --דורכן רויטן ים  --איז געווען מאָנאָפּאַליזירט דורך די עגיפּטי-
שע סולטאַנען ,וועלכע האָבן אַרױפגעלײגט ריזיקע אָפּצאָלן אויף אַלע דורכ"
געפירטע סחורות.
אַזױ אַרום זיינען די שוין שטאַרק עקאָנאָמיש-אַנטװיקלטע לענדער
פון מערב-אײראָפּע ,ווו די סחורה-פּראָדוקציע (אויף פאַרקויף) און האַנדל
זיינען ראַשיק געגאַנגען פאָרויס ,געװאָרן אָפּגעשניטן סיי פון די וייטע,
גרויסע אָפּזאַץימערק ,סיי פון גאָלד ,װאָס איז שוין אין -41טן יאָרהונדערט
געװאָרן די איינציקע קאַמערציעלע אױסטויש-מטבעה און די איינציקע
מאָס פון רייכטום,
דער אײיראָפּעאישער סוחר ,באַנקיר ,באַראָן ,אַדל-מאַן ,מייסטער,
פּױפּסט ,קאַרדינאַל ,קעניג  --אַלע האָבן זיי געדאַרפט גאָלד ,װאָס איז
געווען ווייט  ---אין די מזרחילענדער פון ;גאָלדענע פּאַלאַצן"  ---אין אינדיע,
כינע ,יאַפּאַן ,אויף יענער אומבאַקאַנטער ,זייט פון אַטלאַנטישן אָקעאַן
אויף ווי ווייט דער גאָלדידורשט האָט באַהערשט דאַן מערב-אײיראָפּע,
קאָן מען זען פון דעם ,װאָס די פּאָרטוגעזער האָבן געזוכט דעם ;איידעלן
מעטאַל? אין אַפריקע און גאַנצן וייטן מזרח ,די שפּאַניער האָבן זיך
געלאָזט אין אַ געפערלעכער ריזע דורכן אַטלאַנטישן אָקעאַן ,כדי צו
געפינען אַ נייעם וועג קיין אינדיע.
;גאָלד  --אָט װאָס עס האָט ,פאר אַלעם געפאָדערט דער וייסער
מענטש ,וי נאָר ער האָט באַטראָטן דעם ני-אַנטדעקטן ברעג פון

אַמעריקע?" (ענגעלס),
אין דער תקופה פון סוף -51טן יאָרהונדערט ,איז אויפגעקומען אַ
ברענענדיקע נויטווענדיקייט צו געפינען נייע יםיוועגן פון אײראָפּע צו
די לענדער פון ווייטן מזרח ,אינדיע און אַפריקע .די נויטווענדיקייט האָט
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געבראַכט דעם אויפקום פון אַ ניער ,לייכטער און שנעל-באַװעגלעכער
זעגל-שיף מיט  2מאַסטן  --די קאַראַװעלע ,װאָס האָט דערמעגלעכט
אונטערצונעמען ווייטע רייזעס .עס איז פאַרפולקאָמט געװאָרן דער קאָמ-
פּאַס ,די ים"קאַרטע ,די טאַבעלן פון דער שטערן-באַוועגונג ,לויט וועלכער
מען האָט פעסטגעשטעלט די ריכטונג און דאָס אָרט פון דער שיף אויפן
װאַסער,
די רייכע דערפאַרונג פון וועלט-באַרימטן רייזנדער מאַרקאָ פּאָלאָ
און שפּעטער פון די בראַװע פּאָרטוגעזישע ,איטאַליענישע און שפּאַנישע
מאַטראָסן ,האָט פולקאָם באַשטעטיקט די היפּאָטעזע פון אַסטראָנאָם פון
אַלטערטום פּטאָלאָמײ ,אַז די ערד איז קיילעכדיק .אָבער גלײיכצייטיק
אָפּגעװאָרפן זיין מיינונג ,אַז עס איז אוממעגלעך דורכן אַטלאַנטיק צו
דערגרייכן צום אינדישן אָקעאַן (און דורך דעם צו אינדיע) ,וייל דער
לעצטער איז כלומרשט פון אַלע זייטן פאַרמאַכט דורך יבשה,
קעגן דער דאָזיקער מיינונג איז שוין אַרױסגעטראָטן אין  0141דער
פראַנצויזישער גלח און פאָרשער ,פּיער דאַלי ,באַהױפּטנדיק אין זיין בוך
;דאָס בילד פון דער וועלט" ,אַז דעם שטח צװישן שפּאַניע און אינדיע
דורכן אָקעאַן ,קאָן מען דורכפאָרן אין עטלעכע טעג .סוף -51טן יאָר-
הונדערט האָט דער פּלאָרענטינער קאָסמאָגראַף פּאַאָלאָ טאָסקאַנעלי ,אַרױס-

גייענדיק פון שטאַנדפּונקט ,אַז די ערד איז קיילעכדיק ,באַגרינדעט דעם
געדאַנק ,אַז דער מערב'וועג פון אײיראָפּע צום וייטן מזרח ,איז דער
קירצסטער ,ווייל דער אַטלאַנטישער אָקעאַן שווענקט-אַרום אײיראָפּע אויף
מזרח און אויף מערב  --יאַפּאַן ,כינע און אינדיע.
צו דעם געדאַנק האָט אויך אָנגעבונדן דער גרעסטער און מוטיקסטער
ים-רייזנדער פון -51טן יאָרהונדערט ,קריסטאָף קאָלומבוס .די תקופה האָט
אַרױסגעגעבן פיל װעלט-באַרימטע רייזנדער און אַנטדעקער פון נייע לענ-
דער ,אינדזלען ,קאָנטינענטן ,וי באַרטאָלאָמעאָ דיאַס (פּאָרטוגעזישער
אַנטדעקער פון ;קאַפּ פון גוטער האָפענונג") ,װאַסקאָ דע גאַמאַ (פּאָרטוי
געזישער אַנטדעקער פון אַ ים-וועג קיין אינדיע) ,נוניעס באַלבאָאַ ,דע
סעליס ,מאַגעליאַן און אַנדערע .קיינער ,אָבער פון זי האָט נישט געגעבן
אַזױ פיל דער אַנטװיקלונג פון דער געזעלשאַפט ,דער וויסנשאַפט ,קול-
טור און עקאָנאָמיק ,װי קריסטאָף קאָלומבוס ,פיל היסטאָריקער אין מערב-
אײראָפּע און אַמעריקע ,רעכענען אויך די נייע צייטן אין דער מענטש"-
לעכער
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געשיכטע

פון דער אַנטדעקונג

פון

אַמעריקע

דורך

קאָלומבוסן.

דאָס איז געווען די גרעסטע געשעעניש ,װאָס האָט פולקאָם געענדערט דעם
אויסזען פון דער װועלט און מענטשהייט.
ווער איז געווען אָט דער העלד ,װאָס האָט מיט זיין מוט ,אינעליגענץ
און פעסטן כאַראַקטער ,רעװאָלוציאָניזירט און געשטויסן פאָדויס די מענטש-
הייט ? ביז היינט צו טאָג האָבן מיר נישט אויף דער פראַגע קיין אייג"
הייטלעכן ענטפער,
די קאָלומבאָלאָגן (פּאָרשער פון קאָלומבוסעס

לעבן) טיילן זיך אויף

עטלעכע שיטות .איינע האַלטן ,אַז ער איז פון אָפּשטאַם אַן איטאַליענער,
אַנדערע  --אַ שפּאַניער .פיל פאָרשער וייזן אויף ,אַז ער איז געווען א
ייד ,אַ מאַראַן ,װאָס האָט די געפאַרפולע רייוע דורכן אַטלאַנטיק אין אַן
אומבאַקאַנטער ריכטונג ,אונטערגענומען אין נאָמען פון זיין גערודפט פאָלק,
טאָטאַל פאַרטריבן פון לאַנד דורך דער שפּאַנישער אינקויזיציע .פאַר
אים האָט ער געװאָלט געפינען אַ רואיקן האַפן ,צי באַשטעטיקט זיך דאָס
און וועלכע זיינען די באַװײיזן ?
אַלע קאָלומבאָלאָגן זיינען איינשטימיק,

6

אַז ער איז געבוירן

צוישן

און  1541און געשטאָרבן אין  ,6051לוט איינע איז ער געוען אַ

זון פון אַ גענוער

וועבער,

לוט אַנדערע --

פון אַ האָטעל אייגנטימער,

פאַר געוויסע שטאַמט ער פון אַריסטאָקראַטן,פאַר אַלע איז זיכער ,אַז גאָר
פרי האָט אים באַצױבערט דער ים,
מיט ברענענדיקן נייגער פלעגט ער גאַנצע טעג און נעכט פאַר-
ברענגען מיט מאַטראָסן ,הערנדיק זייערע דערציילונגען וועגן וייטע
לענדער און רייזעס .טראָץ דעם ,װאָס מען ווייסט כמעט גאָרנישט וועגן זיין
בילדונג ,איז זיכער אַז ער האָט גוט געקענט די װערק פון די באַרימטסטע
אײיראָפּעאישע קאָסמאָגראַפן און ספעציעל פון פּיער דאַלי און טאָסקאַנעלי,

װאָס האָבן אויפגעוויזן ,אַז די ערד איז קיילעכדיק און אַרױסגעצױגן די
מסקנה ,אַז ס'איז פאַראַן אַ נאָענטער ים-וועג קיין אינדיע ,שווימענדיק
כסדר אויף מערב מיטן אַנלאַנטיק,
דער דאָזיקער געדאַנק האָט אים מיטגעריסן און איז געװאָרן זיין
פּאַסיע .ער אַרבעט אויס אַ גענויעם פּלאַן פון אָרגאַניזירן אין שפּיץ פון
אַ מוטיקן מאַטראָסןדעקיפּ אַ רייזע קיין אינדיע .ער װענדעט זיך צו די
גענוער רייכע סוחרים און באַנקירן וועגן סובסידירן זיין געװאַגטע אונטער-
נעמונג .ער געפינט אָבער נישט קיין פּאַרשטענדעניש,
קאָלומבוס לאָזט זיך קיין פּאָרטוגאַל װאָס איז שוין דאַן באַרימט מיט
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אירע ים-ירייזנדער ,מאַרינען-אַקאַדעמיקער ,וי אויך מיט דעם ברייטן
האַנדל מיט גאָלד ,העלפאַנט-ביין און נעגער-שקלאַפן ,וועלכע מען האָט
געבראַכט פון מערב-אַפריקע ,פון סענעגאַל ,גאַמביע ,ווו די פּאָרטוגעזער
זיינען שוין אָנגעקומען אין די -04קער יאָרן פון -51טן יאָרהונדערט .די
גרויסע

שקלאַפן-הענדלער

און גאָלד-סוחרים

פון ליסבאָן ,וי אויך דער

קעניג עמאַנועל אַלײן ,האָבן אָן אויפהער געשיקט כלומרשט עאוויסנשאַפט-
לעכע עקספּעדיציעס" קיין מערב ,קיין דרום-אַפריקע און צום רויטך"ים,
נישט נאָר צו זוכן נאַטור-רייכטימער ,נאָר אויך אַ קורצן וועג צו די גאָלך-
קװאַלן פון אינדיע .אָבער ווען קאָלומבוס האָט פאָרגעשטעלט זיין רייזע"
פּלאַן דעם ,מאַטעמאַטיקער -און אַסטראָנאָמען-ראַט" פון קעניגלעכן הויף,
איז ער געװאָרן אָפּגעװאָרפן אַלס עפאַנטאַסטישער און פעלערהאַפטער".
דער -52יאָריקער קריסטאָף באַקענט זיך דאַן מיט די רייכע דער"
פאַרונגען פון די באַרימטע פּאָרטוגעזישע רייזנדער ,מאַטראָסן ,קאַפּיטאַנען.

ער נעמט אָנטײל אין זייערע פילצאָליקע רייזעס איבער דעם אַטלאַנטישן
אָקעאַן .ער באַזעצט זיך אפילו אויף דעם אינדזל מאַדעיראַ (אויפן אַטלאַנ-
טיק) פון װאַנען ער לאָזט זיך מיט מוטיקע מאַרינער אויף וייטע
נסיעות אין די אומבאַקאַנטע טיילן פון אַפריקע.
די נייע דערפאַרונג דערלויבט אים פּרעציזער צו באַאַרבעטן און
אויסבעסערן זיין געװאַגטן פּלאַן פון זוכן אַ קורצן ים:וועג קיין אינדיע
און אין יאָר  4841שטעלט ער אים פאָר דער קעניגלעכער פּאָר אין
שפּאַניע  --פערדינאַנד און איזאַבעל .אָבער גאַנצע  8יאָר מוז ער נאָך
װאַרטן ביז זיי אַקצעפּטירן אים .און דאָס געשעט ערשט דאַן ,וען די
רייכע אַנדאַלוזער און אַראַגאָנער סוחרים און באַנקירן פאַרזיכערן זייער
מאַטעריעלע אונטערשטיצונג,
אין אַפּריל  2941װוערט אונטערגעשריבן צװישן די הערשער פון
;גאָלדענעם שפּאַניע? און קאָלומבוסן אַ ;הייליקער"-אָפּמאַך ,לוט ועלכן
;אַלע לענדער און שטחים ,אַנטדעקטע דורך אים געהערן צו דער שפּאַי
נישער

קרוין

און ער,

קאָלומבוס,

װוערט

באַשטימט

אַלס זייער

ויצע"

קעניג און אַדמיראַל".
דעם -2טן אױגוסט לאָזט זיך דער -14יאָריקער קריסטאָף אין שפּיץ
פון דריי קאַראַװעלן-שיפן; ,סאַנטאַ מאַריאַ"; ,נינאַי און פפּינטאַ" ,מיט
געװאַגטער,

אַן עקיפּאַזש פון  09מאַן אין דער
ער שווימט אַרױס פון דער פּאָרטישטאָט
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וייטער

עקספּעדיציעי

פּאַלאָס (אַנדאַלוזיע)

און נאָך

 0טעג דערהערט ער און זיינע מאַטראָסן דעם פריידיקן אויסגעשריי פון
דעם יונגיטשקן אָבסערװאַטאָר אויף דעם העכסטן מאַסט :יבשה! יבשה!
דאָס איז געווען דעם -21טן אָקטאָבער  ,2491ווען צום ערשטן מאָל אין דער
געשיכטע ,האָט אַ ווייסער מענטש געשטעלט זיין פוס אויף דעם אַמערי-
|
קאַנער קאָנטינענט,
דער טאָג איז אויך געװאָרן אַנערקענט פון דער מענטשהייט אַלס די
דאָטע פון אַנטדעקן אַמעריקע ,טראָץ דעם ,װאָס קאָלומבוס אַליין האָט ביז
זיין טוט פון דעם נישט געוווסט.
דער ערשטער אַנטדעקטער שטח איז געווען דער אינדזל  --אויפן
באַהאַמער אַרכיפּעלאַג  ---גװאַנאַראַני ,וועלכער האָט באַקומען דעם נאָי
מען סאַן'סאַלװאַדאָר.

קאָלומבוס

און זיינע פּראַכטפולע מאַטראָסן

טאַנצן פאַר פרייד,

שפּאַנישע האַפנס
ווייטער אין וועגי
דעם -72טן אָקטאָבער אַנטדעקן זיי קובאַ און דעם "6טן דעצעמבער --
דעם

אינדזל

טרינקען

עספּאַניאָלאַ (היינט האַיטי) .דעם

קלחיים"

פון די

47טן מערץ

און לאָזן זיך

3941

זיינען

די גאָסן פון ליסבאָן אָנגעפילט מיט אַ ריזיקן פריידיקן המון ,צװישן
וועלכן ס'באַװוייזן זיך די רייכע קאָטשן פון מיניסטאָרן ,גענעראַלן ,קאַר-
דינאַלן און פון דער קעניגלעכער פּאָר אַלין .מען באַגריסט ענטװזיאַסטיש
דעם גרויסן אַנטדעקער פון נייע אומבאַקאַנטע לענדער און פון אַ ;נייעם
ים'וועג צו דער גאָלדענער אינדיע" .אַלע הערצער און טייסטערס זיינען
איצט אָפן פאַר קאָלומבוסן .דעם -52טן סעפּטעמבער  3941לאָזט ער זיך
אין שפּיץ פון אַן עקספּעדיציע ,װאָס ציילט שוין  71שיפ ער אַנטדעקט
פיל אינדזלען אויף די קליינע אַנטילן ,פּאָרטאָדריקאָ ,גװאַדעלופּ און יאַ"
מאַיקאַ .אויף דער פריער אַנטדעקטער עספּאַניאָלאַ (האַיטי) אָרגאַניזירט
ער די ערשטע שפּאַנישע קאָלאָניעס ,איבער וועלכע דרי יאָר נאָך זיין
טויט ,ווערט אָפיציעלער הערשער זיין זון דיעגאָ.
דעם "02טן מאַי  8941נעמט קאָלומבוס אונטער די דױיטע עקסי
פעדיציע .ער דערגרייכט נייע אומבאַקאַנטע טיילן פון אַמעריקאַנער
קאָנטינענט .זיינע שיפן אַנקערן ביים אויסגוס פון טייך אָרינאָקאָ (היינטי"
קע װענעזועלאַ) און ביים אינדזל טרינידאַד .אָבער אַלע אַנטדעקטע גייע
לענדער ברענגען נישט די ;גאָלדיזוכער" דעם אַזױ געגאַרטן ;איידעלן
מצטאַל",

די שפּאַנישע קאָלאַניסטן ,װאָס האָבן זיך באַזעצט אין די אומבאַ"
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קאַנטע נייע געגנטן זיינען אויסגעשטעלט פּערמאַנענט אויף טויט-געפאַר
מצד

די רויט-הויטיקע /אינדיאַנער",

און ערד.

זיי האָבן נישט

װאָס פאַרטיידיקן זייער פרייהייט

קיין גאָלד ,העלפאַנט-ביין

און פּערל ,נאָר אַ

ברענענדיקע שנאה צו די וייסע באַצווינגער ,דרייסטקייט און מוט .די
אַנטושטע שפּאַניער ;סופּערמענער" לאָזן אויס זייער צאָרן .צום ,הויפּט-
שולדיקן"  ---קאָלומבוסן,
ער וװערט באַשולדיקט אין אַדמיניסטראַטיווער קאָרופּציע אַלס
אָפיציעלער וויצע-קעניג ,אין באַהאַלטן ריזיקע אָנגעראַבעװעטע אוצרות
פגוןאָ-לד ,אין גנבה און גזילה .אַ באַפעל פון פערדינאַנד און איזאַבעל
פאַרהענגט אים אין זיינע פונקציעס .אסַפּעציעלע אױיספאָרשונג-קאָמיסיע
ברענגט אים אגַעשמידטן אין קייטן קיין שפּאַניע .ער וייזט אויף זיין
אומשולד און פאַרזיכערט דעם קעניגלעכן הויף ,אַז ער איז שוין אויף די
שפּורן פון דעם ווירקלעך ;גאָלדענעם אינדיע" .ס'איז שוין נישטאָ ,װאָס

איינצושטעלן ,מען דערלויבט אים אַ פערטע עקספּעדיציע,
קאָלומבוס נעמט זי אונטער אין יאָר  2051אין שפּיץ פון  4קאַראַװעלן,

ער וויל פאַר יעדן פּרייז דערגרייכן די לענדער פון ,גאָלדענעם? וייטן
אַזיאַטישן מזרח :ער דרינגט אַרײן ווייטער אין גרויסן ,אומבאַקאַנטן {(אַמע"
ריקאַנער) קאָנטינענט .ער שווימט אַרום די קאַראַאיבן אינדזלען פון קאַפּ
האָנדוראַס ביז דעם דאָכנער גאָלף ,ער לאָזט זיך זוכן אַ נייעם מערב-דיקן
ים-וועג ,װאָס זאָל אים דערפירן צום אויסגעטרוימטן אוצר-לאַנד .ער איז

שוין אָבער מִיד און דערשעפּט .און ווען ביי די ברעגן פון יאַמאַיקאַ ברעכט
אויס אַ שטאַרקער שטורעם ,פאַלט ער פון די פיס,
ער מוז איבערייסן די רייזע און זיך צוריקקערן קיין שפּאַניע .אַלע
קערן זיך אָפּ פון אים .ס'ווערן אים פאַרווערט וועלכע ס'איז נייע נסיעות.
מען הערט אים אויף צו צאָלן דעם ,פאַרזיכערטן" לוין פון די אַנטדעקטע

לענדער,

זיין גאַנץ פאַרמעגן

דעקט

קוים די ריזיקע חובות .איינזאַם,

פאַרלאָזן פון אַלע ,שטאַרבט ער  2יאָר שפּעטער אין  ,6051כמעט פאַרגעסן.
,אַנקבאַר* זיינע בני"דור ,זיינען צו אים געווען ,זאָגט אַמ-
! וי ווייט ד
בעסטן דער פֿאַקט ,אַז מיט עטלעכע יאָר שפּעטער ,ווען דער איטאַליענישער

געלערנטער און רייזנדער ,אַמעריגאָ װועסטפּוטשי ,האָט אויפגעויזן ,אַז
דער אַנטדעקטער דורך קאָלומבוסן קאָנטינענט איז נישט אינדיע ,נאָר אַ
נייער וועלט-טייל ,האָט מען אים אנַאָמען געגעבן אַמעריקאַ (לױיטן פאָר-
נאָמען פון איטאַליענער),
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==-אין דער

װױסנשאַפט האָט ספּעציעל אין די לעצטע

יאָרן זיך צצי

סאָט פאַקטיש דער ערשטער דערגריכט
כַוח - ,ווער ה
ו.י א
וַקוערט
לאפּ
אַמעריקע .די נאָרװעגן ווייזן אויף- ,אַז שוין  005יאָר פאַר קאָלומבוסן זיי"
נען זיי פון איסלאַנד און גרענלאַנד אָנגעקומען אויפן אַמעריקאַנער קאַנטי-
נענט ..די -אַראַבער האָבן צוגעשטעלט באַווייזן ,אַז זייערע מאַטראָסן זיינען
רן יאָר 2941 .אָנגעקומען פון קאַסאַבלאַנקאַ קיין צפון-אַמעריקע.
פאַאנגַ;
;ל
פוּן .געפונענע .שטיינער .מיט אויפשריפטן אין די שטאַטן טענעסי און
דזשאָרדזשיאַ דאַרף אַרױסדרינגען ,אַז דאָס האָבן די ,היברו"( ,העברייער,
יידן) ,נאָך מיט דריי טויזנט יאָר צוריק זיך געלאָזט פון לאַנד כנען קיין..

אַמעריקע .אויך כינעזער ,האָלענדער ,פראַנצויזן און דייטשן רעדן ועגן
זיך ווי אומבאַקאַנטע פּיאָנערן פון דער ,נייער וועלט".
װי ס'זאָל נישט זיין ,זיינען אָבער אַלע איינשטימיק ,אַז נאָר די
אַנטדעקונג פון קאָלומבוסן האָט געאָגראַפיש באַקענט די אײראָפּײער מיטן
אַמעריקאַנער קאָנטינענט .די אַנטדעקונג האָט צעשטערט די גרענעצן פון
דער אַלטער פאָרביס-טעררארום" (שטאָט-ערד) ,דאָס הייסט פון דער
אַלטער וועלט אין אירע ביז-דעמאָלט באַקאַנטע גרענעצן .פאַקטיש איז
אונדזער פּלאַנעט ,די מאַמע-ערד ,אַנטדעקט געװאָרן מיט דער אַנטדץ"
קונג פון אַמעריקע ,װאָס האָט ראַשיק אַנטװיקלט דעם װעלט'האַנדל ,די
פּראָדוקציע-קרעפטן ,די װיסנשאַפט און געשטויסן פאָרויס די געזעלשאַפט
צו נייע פאָרגעשריטענע פאָרמען .דערפאַר איז קיין ווונדער נישט ,װאָס
ביי יידן ספּעציעל ,האָבן אַרױסגערופן נייגער די אויספירן פון פיל געלערנטע,
וועלכע ווייזן אויף ,אַז דער גרויסער קאָלומבוס האָט געשטאַמט פון יידן
פון שפּאַנישע מאַראַנען .זיי באַגרינדן דאָס אויפן סמך פון דעם ,װאָס
זיין ערשטע עקספּעדיציע קיין אַמעריקע איז פאָרגעקומען אין גאַנצן 2
װאָכן נאָכן גירוש שפּאַניע .זיי וייזן אויף מיט פאַקטן אַז די הױיפּט-
פינאַנסירער פון קאַלומבוסעס געװאַָגטער אונטערנעמונג זיינען געווען
יידישע באַנקירן ,גרויסע סוחרים און דאָקן-אייגנטימער ,אַלע מאַראַנען
זיי האָבן אונטערגעזאָגט קאָלומבוסן דעם מאַדאַן ,אַז דער גירוש איז
אומפאַרמײידלעך און אַז ער דאַרף אויספירן אַ היסטאָרישע מיסיע  --גע"
פונען אַ לאָנד ,אַ רואיקן האַפן פאַר זיין .שווער געפּרװוט פאָלק.
1.

ין פיל -פאָרשערּ האָבן אַנטדעקט ,אַז קאָלומבוס האָט זיך באַנוצט מיט
ים-קאַרטן (מאַפּעס) ,באַאַרבעטע אין העברעאיש דורכן יידישן געלערנטן
17

אברהם זכותאָ .אויך אין זיין שיף-טאָג-בוך ,זאָלן האָבן געווען זייטן געשריבן
אין עברית .אין זיין רייכער קאָרעספּאַנדענץ מיט פאַרשידענע מענטשן
זאָלן זיך אויך געפינען בריוו ,געשריבענע אין עברית.
דער שטרייט ועגן נאַציאָנאַלן אָפּשטאַם פון קאָלומבוסן װעט נאָך
געוויס דויערן  ,)1אָבער אין איין פּונקט אייניקן זיך אַלע פאָרשער און
געלערנטע :ער איז געווען אַ ווערטפולער גרויסער מענטש ,װאָס האָט פיל
אויפגעטאָן פאַר דער גאַנצער מענטשהייט .און דאָס איז דאָס וויכטיקסטע.

 )1ער
סיהאָט

קיין אַמעריקע.
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האָט

זיך באַוויזן

זיך

אָנגעהױבן

()7381

דער

ערשט
טאָגיבוך

אין

-91טן

יאָרהונדערט,

פון יין ערשטער

וען

עקספעדיציע

עראזם פוו ראטערדאם
דער גדוישטער הומאניסש
אוו קעמפער פאר טאלעראנץ
די קאַטױלישע קירך אין מיטלאַלטער איז געווען נישט נאָר דער הויפּט"-
אידעאָלאָג ,װאָס האָט פאַרהײיליקט די פעאָדאַלע אָרדענונג ,נאָר איז אַלײן
געווען אַ מעכטיקער עקאָנאָמישער פּאָטענטאַט .ריזיקע שטחים מיט פרוכ"
באַרן באָדן ,צענער טויזנטער ,אייגענע ערד-אַרבעטער" ,וועלדער ,טייכן,
אָזיערעס ,מילן האָבן געהערט צו דער קאַטױלישער קירך ,צו די קלויס.
טערס ,פאַרשידענע אָרדענס .אַ גאַנצע אַרמײ פון ,גאָטספאָרכטיקע פאַר-
מיטלער מיט גאָט* האָבן געלעבט אין װױלטאָג אויפן חשבון פון פּויערים,
בירגערטום און פלעבייער.
די ,הייליקע פאָטערס" האָבן אויפגעוויזן וי זינדיק ס'איז דאָס מענטש-

לעכע לעבן ,װאָס נאָר די קאַטױלישע קירכע קען רײנװאַשן און ברענגען
געלויטערט צום ,אויבערשטן" .אָבער פאַר דעם האָבן די ,זינדיקע" גע"
דאַרפט צאָלן אָן אויפהער .די פּויערים האָבן געמוזט פּערמאַנענט אַװעק-
געבן דער קירך אַ צענט חלק פון זייער שניט ,פלייש ,מילך ,האָניג און
אויספירן אומזיסט פאַרשידענע אַרבעטן .די בירגער אין שטאָט האָבן גע"
מוזט טייער צאָלן פאַר יעדער רעליגיעזער צערעמאָניע .און אַלע ,אָן אויס"
נאַם ,האָבן געמוזט קויפן ,אין ספּעציעלע הייליקע טעג" אויפן שטאָט-
מאַרק ,די פּױפּסטלעכע ,אינדולגענציעס" ,װאָס האָבן פאַרגעבן נישט נאָר
|
די שוין באַגאַנגענע זינד ,נאָר אויך די צוקונפטיקע,
ריזיקע געלט-סומעס ,און רווחים ,װאָס זיינען געפלאָסן פון אַלע לענ-
דער אין אײיראָפּע צו דער קאַטױלישער קירך ,האָבן זי פאַרװאַנדלט נישט
נאָר אין דעם רייכסטן פעאָדאַלן באַזיצער ,נאָר אויך אַממײנסטן פאַרהאַסטן,
אויב אין געוויסע מערב-אײיראָפּעאישע לענדער ,װו ס'איז אויפגעקומען
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אַ שטאַרקע

צענטראַליזירטע

מאַכט,

האָט די קאַטױלישע

קירך

געמוזט

גיין אויף הנחות און באַגרענעצן אירע אַפּעטיטן  --האָט זי אין דייטש"
לאַנד .,דעם צעברעקלטן

אויף צענדליקער

לענדער ,דעספּאָטיש

און אומ"

ברחמנותדיק געהערשט .דערפאַר אויך איז דאָרט אַמפריסטן אױיסגעבראָכן
דער גרויסער שטורעם  --די רעפאָרמאַציע-באַװעגַונג ,װאָס האָט פאַר-
ענדיקט מיטן אַבסאָלוטן דיקטאַט פון ,הײיליקן פאָטער אין רוים",

איינער פון די ,װאָס איז געווען איר פּיאָנער ,װאָס האָטדער ערשטער
געװאָרפן אַ פּלאַמיקע באַשולדיקונג קעגן די אווירי אֶבְסקורי" (פינצטערע
מענער) ,הייליקע אָבסקוראַנט איז געווען דער געבֿילדעסטער דאַן מענטש
אין אײראָפּע און גרויסער הומאַניסט  --עראַזם פון ראָטערדאַם (זיין
ווירקלעכער נאָמען  --גערהאַרד גערהאַרדס);
ער איז געקומען אויף דער װועלט אין ויאָר  641אין דער האַלענדי:
שער גרויסער פּאָרט-שטאָט און קולטור-צענטער ,ראָטערדאַם? אַלס -אומ"
געזעצלעך קינד .זיין קינדהייט און יוגנט איז געוען אַ שװערע און .אומע:
טיקע .ער האָט געלערנט אין אמַאָנאַסטיר-שול .און שפּעטער אין אַ .קאַי
נאָניקער-שול .אַ דאַנק דער אונטערשטיצונג פון בישאָף .פון קאַמברע קאָן
ער פאַרלאָזן דעם מאָנאַסטיר און קאָנטינואירן די לערע אויף דער הויך-
:
שול אין פּאַריז,
עראַזם רוקט זיך שנעל אַרױס אַלס טיפער דענקער; שפּראַדיקענער,
ברייט באַהאַוונט אין פילאָזאָפּיע און געשיכטע ,אטיעןאָלאָגיע; ,ליטעראַטור,

ער .נעמט אַרומרײזן איבער די מערהייט לענדער פאוײןראָפּע .אין ענג"
לאַנד פאַרבינדט ער זיך מיט די באַרימטע הומאַניסטן דזשאָן קאָלט,
טאָמאַס מאָר ,דזשאָן פישער ,לאַטימער; אין איטאַליע באַקומט ער דעם
דאָקטאָר-גראַד און ווערט אויפגענומען מיט כבוד און אַכטונג דורך די באַ-
|
רימטסטע וועלטלעכע און רעליגיעזע אױיטאָריטעטן.
זיין רום אַלס געבילדעסטער הומאַניסט אין אײיראָפּע איז אַזױ גרויס;
אז דער פראַנצויזישער קעניג פּראַנסואַ דער ערשטער פּראָפּאָנירט אים
די אָנפירונג מיטן קאָלעדזש דע פראַנס .אין פלאַנדריע לייגט מען אים פאָר אַ
ערשער ,דעם פּרינץ שאַרל
לעבנסלענגלעכע פּענסיע אַלס ראַטגעבער פהון
קענטי .ער באַזעצט זיך אויף אַ געוויסער צייט אין באַזעל ,װוֹ' זיין פריינד,
אַ דרוקעריי-אייגנטימער,

גיט אַרױס זיינע ווערק .אָבער אַמלענגסטן האָט

ער פאַרבראַכט אין דייטשלאַנד; וו ער האָט זיך אַרוֹיסגערוקט אַלס דער
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הױיפּט-פירער פון די קריסטלעכע הומאַניסטן און ערשטער גרויסער שטור-
מער פון אהײיליקן סדום" (קאַטוױלישע קירך).
|
|
אין זיינע פילצאָליקע װוערק גרייפט ער אָן שאַרּף און אומברחמנות-
דיק סיי דעם הערשענדן פעאָדאַלן סיסטעם ,סיי די,.הייליקע פאָטערס",
װאָס האָבן פאַראַטן די לערע פון יעזוס קריסטוס .ער באַקעמפט די אהיי-
ליקע פינצטערניש" דעם אָבערגלױבן ,די סכאָלאַסטיק, ,דאָס בלינדע בוקן
זיך צו אױטאָריטעטן" און רוקט אַרױס די פאָדערונג נישט נאָר פון
ראַדיקאַלע רעפאָרמען פון רעליגיעזן לעבן ,נאָר אויך פון דער קירכלעך-
קאַטױלישער דאָקטרין אין גייסט פון דער עװאַנגעליע ,װוי ס'האָבן זי
געבראַכט די ערשטע קריסטן,
|
| אין זיין באַרימט סאַטיריש װערק ;אַ לויב דער אומזיניקייט" גרייפט
ער אָן די קאָרומפּירטע גלחים ,בישאָפן ,קאַרדינאַלן ,ער לאַכט אָפּ פון
די אַדל-לײט און אַריסטאָקראַטן ,וועלכע ער פאַרעכנט צוֹ דעם פאידיאָטן-
שטאַנד?, ,זי גרויסן זיך  ---שרייבט ער  ---מיט זייער אַדל-אָפּשטאַם און
אונטערשיידן זיך מיט גאָרנישט פון די ערגסטע קרעטינען .ער ווענדעט
זיין בייסיקע איראָניע קעגן דער אינקוויזיציע ,וועלכע ברענט אויף דעם
שייטער-הויפן הונדערטער עקזעמפּלאַרן פון תלמוד ,פון אַ טיף-וויכטיק
ווערק ,װאָס האָט אויסגעטייטשט די יידישע ביבל  --אַ באַשטאַנד-טײל

פון דער אַלגעמײנער".

|

עראַזם רוקט אַרױס די פאָדערונג פון טאָלעראַנץ און אַכטונג פאַרן
מענטשלעכן געדאַנק ,פאַר זיין פרייהייט און אױטאָנאָמיע .אַלע זיינע ווערק,
טראַקטאַטן ,אַרױסטרעטונגען זיינען אַ אלויב-געזאַנג פאַר די אומבאַגרע-
נעצטע מעגלעכקייטן פון מענטש ,װאָס אַרבעט און טראַכט".
|
דא
גָס
עא
ויז
וען אַ צעשמעטערנדיקע קריטיק סיי פון דער הערשענ"
דיקער אָרדענונג ,סיי פון איר הױיפּט-אידעאָלאָג  --די קאַטױלישע קירך.
דערפאַר ווייזן אָן אַלע היסטאָריקער ,אַז עראַזם פון ראָטערדאַם איז געווען
דער גרויסער פאָרגעשריטענער דענקער אין אײראָפּע ,וועלכער האָט צו-
געגרייט די רעפאָרמאַציע  --דעם ערשטן רעװאָלוציאָנערן אַרױסטריט
פון בירגערטום (אין אַ רעליגיעזער פאָרם) ,װאָס האָט געשטרעבט צו באַ-
פרייען זיך פון דער פּאָליטישער און אידעאָלאָגישער דיקטאַטור פון די
רוימישע פּױפּסטן ,פון זייערע קאַרדינאַלן און בישאָפן און שאַפן אַ וועלט-
לעכע בורזשואַזע מלוכה ,מיט וועלטלעכע אינסטיטוציעס ,מיט אַ ביליגער
קריסטלעכער קירך ,װאָס זאָל דינען דעם בירגערטום,
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קאָנקרעט באַדייט דאָס אויך ,אַז די לערע און װערק פון עראַזם
פון ראָטערדאַם האָבן געהאַט אַ ריזיקע היסטאָרישע באַדייטונג פאַר דעם
זיג פון פּראָטעסטאַנשיזם

אין אַלע לענדער

פון אײראָפּע,

ספּעציעל אין

דיײיטשלאַנד און פראַנקרייך.

עראַזם פון ראָטערדאַם ווערט פאַרעכנט צו די גרעסטע הומאַניסטן
פון סוף *51טן און -61טן יאָרהונדערט .ער האָט איבערגעזעצט פון גריכיש
אויף לאַטיין די ביבל און באַלױכטן זי מיט אַ ראַציאָנאַליסטישן (שכלדיקן)
און הומאַניסטישן קאָמענטאַר ,אַרױסהױבנדיק דעם פרייען ווילן פון מענטש
;װאָס קען זיין אַליין דער שמידער פון זיין גליק אויף דער וועלט" .אויך
מיט דעם האָט ער פאַרנומען אַ וויכטיקן אָרט צװוישן די גרויסע רענעסאַנס-
הומאַניסטן און דענקער.
וועלנדיק דערנענטערן די חכמה פון די אַלטירוימישע און אַלט"גרי"
כישע פילאָזאָפן און שרייבער ,האָט ער אין װערק פאַדאַדזשיאַ"  )1גע"
בראַכט זיינע מיטצייטלער אַ רייכן אויסקלויב פון זייערע וועלטלעכע גע"
דאַנקען און אָנווייזונגען .פּאַראַלעל דערמיט שרייבט ער אַ גאַנצע רײי
טיף-אַנאַליטישע ,קריטישע טראַקטאַטן איבער װערק פון די פהייליקע
פאָטערס פון דער קריסטלעכער קירך" .זיינע בייסיק-סאַטירישע אָנגריפן
קעגן ,די פעאָדאַלע קרעטינען" פון ,אידיאָטן-שטאַם? און /אייזלדיק"
געטלעכע חכמים" געפינען מיר אויך אין זיין בוך ,קאָלאָקװיאַ? און אין
זיינע ;בריוו".
זיינע װערק ,אין וועלכע ער באַרירט װויכטיקע רעליגיעזיפילאָזאָ"
פישע ,פּאָליטישע און סאָציאַלע פּראָבלעמען ,האָבן געהאַט אַ קאָלאָסאַלע
אויסווירקונג אין אַלע לענדער פון אײיראָפּע .אין דעם זין איז עראַזם פון
ראָטערדאַם געווען דער ;װאָלטער* פון סוף -51טן און -61טן יאָרהונדערט.
ער האָט געפלאַסטערט דעם וועג פאַר דעם פאָרויסמאַרש פון דער געזעל-
שאַפּט ,קולטור און װויסנשאַפט.
עראַזם פון ראָטערדאַם און זיין גרויסן ב"דור ,דעם באַרימטן
דייטשישן הומאַניסט און קענער פון העברעאיש און פון יידישער קבלה,
יאָהאַן רויכלין ,האָט מען גערופן ,די צוויי אויגן פון דייטשלאַנד" .פאַק"

טיש זיינען דאָס געווען די אויגן פון אויפגעקומענעם דייטשן בירגער-
טום ,װאָס איז צוליב אַ גאַנצע ריי היסטאָרישע סיבות געווען ראַדיקאַל
אין ווערטער און פּחדנותדיק-אָפּאָרטוניסטיש אין טאַטן .דאָס זעען מירי
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אגב ,אויך ביי עראַזם פון ראָטערדאַם און דאָס װאַרפן אים פאָר פיל פון
זיינע ביאָגראַפן און קריטיקער,
דאָס פאַרמינערט אָבער נישט זיין קאָלאָסאַלע באַדייטונג און ריזיקן
בײיטראַג צזם זיג פון פאָרגעשריטענעם געדאַנק און פון נייע געזעלשאַפט-
לעכע פאָרמען.

ן) שפרימוערטער,.
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יקאלא' קאצערניק  -דער גרונשלייגער
ון דער מאדערנער אסטראנאניו
קאָפּערניק װערט פאַרעכנט צו די רענעסאַנס-ריזן ,דאָס הייסט צו
די מוטיקע דענקער פון -41טן -61 --טן יאָרהונדערט ,װאָס האָבן געװאַגט
צו טראַכטן זעלבסטשטענדיק, ,אפילו אַנדערש? וי די קאַטױלישע קירף /
האָט אָנגעצייכנט און דערלויבט ,אַנדערש וי דער היליקער פאָטער אין
רוים,
אין דער פּראַקטיק האָט דאָס באַדייט ,אַז ער האָט אָפּגעװאָרפן די
מיטלאַלטערלעכע דאָגמעס ,באַפרײיט זיך פון דעם סכאָלאַסטישן אופן פון
טראַכטן ,אָפּגעריסן פון דער קוויסנשאַפט? און פאַקטן ,װאָס האָבן זיך באַ-
זירט נאָר אויף די הייליקע ספרים און אױיטאָריטעטן ,פאַר אַלעם אויף דער
פילאָזאָפיע פון אַריסטאָטעל,

קאָפּערניק איז דער ערשטער גרויסער געלערנטער ,װאָס האָט אָמּ-
געװאָרפן די הערשנדיקע ,זינט  0051יאָר ,איבערצייגונג ,אַז די ערד איז
דער צענטער פון אוניווערס און אַרום איר קרייזן די זון ,פּלאַנעטן ,שטערן
און קאָמעטן .)1
ווייל ביז אים האָט געהערשט אַלמעכטיק דער געאַצענטרישער סיס"
טעם ,װאָס האָט אַזױ אויסגעטייטשט דעם געבוי פון דער אַל:-וועלט .זיין
גרינדער איז געווען אין אַלטערטום ,אין -2טן יאָרהונדערט פאַר דער נייער
צייט-רעכענונג ,דער גרויסער גריכישער אַסטראָנאָם און געאָגראַף קלאַן"
דיוס פּטאָלאָמעאוס .דעריבער רופט מען דעם סיסטעם אויך פּטאָלאָמעאישער.
אין דעם בוך פון פּטאָלאָמעוס ,װאָס הייסט ;אַלמאַגאַעסט? איז גע"
ווען אָנגעצײיכנט די צענטראַלע פּאָזיציע פון דער ערד ,וועלכע האָט זיך
געפונען אין סאַמע מיטן און אַרום איר האָבן געקרייזט אַלע הימלישע
קערפּער ,אין דעם אויך די זוך.
דאָס אויבן"-דערמאָנטע װוערק האָט פאַקטיש אָנגעבונדן צדוער פאָר-
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שטעלונג פון אוניווערס ביי די פעלקער פון די עלטסטע ציװיליזאַציעס.
שוין עטלעכע טויזנט יאָר פאַר פּטאָלאָמעוס האָבן די אשורישע ,באַבילאָני-
שע ,עגיפּטישע און כינעזישע פילאָזאָפן און דענקער אויסגעשטעלט די
װאַנדערנדיקע שטערן אין אַ געוויסער אָרדענונג .אין זייער סכעמע איז
די ערד געווען דער צענטער פון פּלאַנעטאַרן סיסטעם .אַרום איר האָבן
געקרייזט זיבן װאַנדערנדיקע שטערן ,נאַכער איז געקומען אַ ספערע (אַ
הימל) מיט אומבאַוועגלעכע שטערן ,שפּעטער צוויי קרישטאַל-ספערן .און
איבער די גאַנצע קאָנסטרוקציע ,אין עלפטן הימל ,האָט זיך געפונען דער
;אַלמעכטיקער אַרכיטעקט" און פ
ּ,רימאַ-מאָטו"  --די ערשטע באַװעגונגס-
קראַפט ,װאָס האָט געדאַרפט געבן דער אומבאַוועגלעכער מאַטעריע דעם
ערשטן שטויס ,און לאָזן איר גאַנג .אונטער דער ,פּרימאַ-מאָטו" האָט מען
פאַרשטאַנען גאָט ,אַלס דעם שעפער פון דער װעלט ,װאָס האָט אויך אַריין-

געבלאָזן אין איר לעבן (באַוועגונג).
וי מיר זעען האָט פּטאָלאָמעי ,אין זיין סיסטעם ,פאַראַלגעמײנערט
די אַסטראָנאָמישע מיינונג ,װאָס איז שוין עטלעכע טוזנט יאָר פאַר אים
געווען באַקאַנט.
|

אָט דער פּטאָלאָמעאישער ,געאָצענטרישער געבוי פון אוניווערס איז
נישט אונטערגעליגן קיין שום דיסקוסיעס נאָך גאַנצע  002יאָר נאָך דעם,
וי קאָפּערניק ,האָט אין זיין באַרימט װערק ,דע רעװאָלוציאָניבוס ארביום
צעלעסטיום? (וועגן די באַוועגונגען פון די הימלישע קערפּער) ,אויפגעוויזן
זיין פאַלשקייט,
די סיבה איז געווען שרעק

פאַר טראַגישע

נאַװיגאַטאָרן

און מאַטראָסן,

פאָרשער,
און אפילו

וי

אויך

פּראַקטיש

איז אַ פעלערהאַפטער,

פעסטגעשטעלט,

אַז דער

אַ נישט-ריכטיקער,

קאָנסעקװענצן.
װאָס

האָבן שוין

געאָצענטרישער

האָבן מורא

געלערנטע,

געהאַט

געװוסט
סיסטעם

װעגן

דעם

הויך צו רעדן.

אויב די קאַטױלישע,
ליקער אינקוויזיציע" האָט
דעם גרוֹיסן איטאַליענישן
ווייל ער האָט אויפגעוויזן,
זי האָט געקאָנט צווינגען,
און אַסטראָנאָם

אַלמעכטיק:הערשנדיקע קירך ,מיט איר אהי"
געקענט פאַרברענען אויף דעם שייטער-הויפן
געלערנטן דזשאָרדאַנאָ ברונאָ נאָר דערפאַר,
אַז קאָפּערניקס לערע איז אַ ריכטיקע; אוב
אונטער טויש-דראָאונג ,דעם געניאַלן פיזיקער

גאַלילײ ,ער זאָל אָפּרופן זיינע באַװוייזן וועגן דער ריב-
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טיקייט פון קאַפּערניקס טעאָריע ,איז וי אַזױ האָבן מענטשן געקאָנט האָבן
מוט צו רעדן אָפן ,װאָס זיי האָבן געטראַכט ?
וי ס'ווייזט אָבער די געשיכטע קאָן דער בלוטיקער טעראָר אומ"
ברענגען מענטשן ,אָבער קיינמאָל נישט דעם אמת .אַזױ איז אויך געשען
מיט דעם קאָפּערניקאַנישן ,העליאָצענטרישן סיסטעם .אין די פּלאַמען זיי"
נען אומגעקומען זיינע אַפּאָסטאָלן ,אָבער ער האָט געזיגט,
א אֹל
א

מיקאָלאַי קאָפּערניק איז געבוירן געװאָרן אין יאָר  3741אין דער
פּוילישער שטאָט טאָרון .אַלס זון פון פאַרמעגלעכע ,סוחרישע עלטערן
האָט ער די מעגלעכקייט

צו באַקומען בילדונג,

ער שטודירט אויף דעם באַרימטן ,דאַן אין אײראָפּע ,יאַגעלאָנישן
אוניווערזיטעט אין קראָקע .אַ פּאָר יאָר שפּעטער  --אויף די איטאַליע"
נישע אוניווערזיטעטן אין באָלאָניע און פּאַדואַ ,װו ער לערנט פּאַראַלעל
קאַנאָנישע געזעצגעבונג ,מעדיצין און אַסטראָנאָמיע .ער פאַרנעמט זיך
אויך מיט ליטעראַטור (פּאָעזיע) און מאָלערײי .ער זאַפּט איין די פאַרייסנדע
לופט פון דער רענעסאַנסיקולטור מיט איר ליבע און פאַרערונג צום פריי"
ען געדאַנק ,מיט איר אַכטונג פאַר דעם מענטש און זיין פּערזענלעכקייט,
מיט איר וועלטלעכן אופן פון טראַכטן און צווייפלען.

מען קען דאָס פעסטשטעלן אויפן סמך פון דער רייכער און פאַר-
שידנאַרטיקער לעקטור ,וועלכע ס'האָט געלייענט און אַנאַליזירט דער

יונגער ,פּוױלישער געלערנטער.
זיין ליבע צום ויסנשאַפטלעכן בוך איז געווען אַ לײדנשאַפטלעכע,
עס זיינען פאַרבליבן וויכטיקע נאָטיצן ,וועלכע ער האָט געמאַכט אױפן
ראַנד און דער הילע כמעט פון יעדן װוערק ,װאָס איז אים אַרײנגעפאַלן

אין האַנט.
זיינע ביאָגראַפן און פאָרשער בענטשן אים פאַר דער געווינהייט
צו קאָמענטירן ,אין פּלאַגראַנטי" (אויף דער הייסער מינוט) די אַרײג-
געלייענטע געדאַנקען און מאַכן אייגענע באַמערקונגען .אַזױ אַרום האָבן
פיל קאָפּערניקאָלאָגן נאָכגעפאָרשט ,טריט ביי טריט ,דעם װעג ,וועלכער
האָט אים דערפירט צו דער רעװאָלוציאָנערער ,אַסטראָנאָמישער אַנטדע-
קונג פון דעם אוניווערס"געבוי.
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לאָמיר געבן אַ ביישפּיל ,וועלכן עס ברענגט

דער באַרימטער,

אין

די "02ער יאָרן אין פֿאַרמלחמהדיקן פּױלן ,געלערנטער  --לודוויג
בירקענמייער ,פּראָפּעסאָר אויפן יאַגעלאָנישן אונווערזיטעט און מחבר
פון צוויי וויכטיקע וערק געווידמעט קאָפּערניקן און זיין לערע; :מיקאָ-
לאַי קאָפּערניק" און ,סטראָמאַטאַ קאָפּערניקאַנאַ" :
;נאָך אַלס -22יאָריקער סטודענט אויפן קראַקאָװער אוניווערזיטעט
האָט קאָפּערניק געקויפט די טאַבעלן" פון קאַסטילישן קעניג אַלפאָנס
דעם -7טן פון יאָר  1521און ,די עלעמענטן פון געאָמעטריע" פון אויקלי"
|
דעסן ,אין זייער ערשטער לאַטײנישער אױיסגאַבע.
ביידע ביכער זיינען אויף אַלע ראַנדן פאַרשריבן מיט זיינע נאָטיצן,
אויסרעכענונגען און דיאַגראַמען ,וועלכע האָבן שוין אַ דירעקטן שייכות
צו זיין שפּעטער באַאַרבעטן העליאַצענטרישן )2סיסטעם"".
אַזעלכע ;,פֿאַרשריבענע" װויסנשאַפטלעכע װערק פון דער פערזען"
לעכער ביבליאָטעק פון קאָפּערניקן האָבן אָפּגעפונען טאָרונער (פּוױלישע)
געלערנטע פון :91טן יאָרהונדערט פראָווע און קורץ און פּראָפּעסאָר
בירקענמייער אין פאַרשידענע אײיראָפּעאישע דאָקומענטאַציע"צענטערן און
אַרכיוון ,פאַר אַלעם אין דער שװעדישער שטאָט אופּסאַלאַ ווו זיי זיינען
געװאָרן אַװעקגערױיבט אין יאָר  ,6261אין דער צייט פון דער *02יעריקער
מלחמה .די שוועדישע אַרמײ ,אונטער דער אָנפירונג פון קעניג גוסטאַװ
אַדאָלף ,האָט דאַן איינגענומען װאַרמיע מיט דער שטאָט פראָמבאָרג ,װו
קאָפּערניק האָט געהאַט זיין װיסנשאַפטלעכן װאַרשטאַט  --זיין אייגענע
אָבסערװאַטאָריע און ביבליאָטעק.

פון דער גרויסער צאָל אָפּגעפונענע ;הייסע" קאָפּערניקינאָטיצן
האָבן אַסטראָנאָמען און פיזיקער ,גענוי וי אַרכעאָלאָגן ,געקאָנט פון
טיילעכלעך פון זיינע געדאַנקען און אויספירן ,רעסטאַװרירן דעם גאַנצן
בנין  --די געשיכטע פון זיין געניאַלער אַנטדעקונג,
באַרימטע פאָרשער ווייזן אויף ,אַז גאָר יונג ,אַלס סטודענט נאָך,
האָט קאָפּערניק באַמערקט די אינערלעכע וױדערשפּרוכן פון דער
פּטאָלעמעאישער

טעאָריע.

אין איטאַליע ,אָבער ,אין די יאָרן  ,6941-0051אויפן באָלאָניער
אוניווערזיטעט װו ער האָט צזאַמען מיט פּראָפּעסאָר דאָמיניק נאַװאַראַ
(פון פּעראַרע) געפירט

אינטענסיווע

אַסטראָנאָמישע

אָבסערװאַציעס,

האָט

ער .זיך איבערגעצייגט אין דער פאַלשקייט פון געאָצענטרישן סיסטעם .אין
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דער נאַכט פון -9טן מערץ  7941האָט קאָפּערניק מיט אַ פאַרכאַפּטן אָטעם
אָבסערװירט

װי די לבנה האָט ,פאַרדעקט" דעם

העלסטן שטערן אַלדע-

באַראַן פון דער סטיר-קאָנסטעלאַציע און עֶר האָט אויסגעשריגן ע
:ו,רעקאַ זי
(כ'האָב

געפונען!) .)3

ער האָט דאַן פעסטגעשטעלט גענוי ,אַז דער פּטאָלאָמײיאישער סיס-
טעם איז אַ פעלערהאַפטער .מיט ברען און פרייען רענעסאַנסישן אופן
פון טראַכטן און פאָרשן ,איז ער צוגעטרעטן צו באַאַרבעטן אַ ווירקלעך
בילד פון הימל ,פון דער אוניווערס-קאַנסטרוקציע.

צו פאַרטיפטע ,גרינטלעכע פאָרשונגען איז ער געקומען מיט צַווי
גייע וויכטיקעטעזן .ער האָט אויפגעוויזן ,אַז ס'איז פאַלש די פעסטשטעלונג
פון .די

אַלט-גריכישע

פילאָזאָפן

--

סאָקראַט,

פּלאַטאָן ,אַריסטאָטעלל

פּטאָלעמײ ,אַז די באַװעגונגען פון די שטערן ,װי מיר זעען זיי פון דער
ערד ,זייַנען -רעאַלע .נישט די זון באַװעגט זיך אַרום דער ערד נאָר פאַר-
קערט; ,דאָס ,װאָס אונדז דאַכט זיך אַלס באַװעגונג פון דער זו ,איז
נישט איר .באַװעגונג ,נאָר פון דער ערד ,מיט װעלכער מיר קריזן צו-
זאַמען אַרום דער זון ,װוי יעדער אַנדער פּלאַנעט .די זעלבע באַװעגונגען
פון די שטערן קומען נישט פון זייער באַוועגונג ,נאָר פון דער ערד-
באַװעגונג.
קב"

5

אַלס רענעסאַנס געלערנטער האָט קאָפּערניק ,וי אַלע זיינע בני-דור,

אויך אָנגעבונדן צו די װוערק פון די אַלט-גריכישע און אַלט-רױמישע
פילאָזאָפץ און שרייבער .ער האָט אויפגעוויז ,אַז אין די שריפטן פון
ציצעראָ האָט ער געפונען אַ פעסטשטעלונג ,אַז די פּיטאַגאָרייאישע דענ"
קער היקעטאַס און עקפאַנטאָס ,האָבן געגלויבט ,אַז די ערד באַװעגט זיך?
דעם זעלבן געדאַנק האָט אויך אַרױסגעזאָגט דער באַרימטער גריכישער
שרייבער

און פילאָזאָף פּלוטאַרק ,דער

אַלטירוימישער

שרייבער

קאַיוּס

פליניוש און אַנדערע.

אַזױ אַרום האָט קאָפּערניק אויפגעויזן ,אַז שוין לאַנג ,לאַנג פאַר
אים ,האָבן פאָרשער קװעסטיאָנירט די ריכטיקייט פון דער פאַרהײיליקטער
דאָקטרין וועגן דער אומבאַוועגלעכקייט פון דער ערד.
און טראָץ דעם ,װאָס קאָפּערניק האָט גוט געװוסט ,װאָס עס דראָט
158

איִם פאַר זיין .געװאַגטקײט,
קעגן ,פאַרהײיליקטן

איז ער איינער קעגן אַלע ,אַרױסגעטראָטן
'

בלאָף?;

לאָמיר .דערביי נישט פאַרגעסן ,אַז ער איז אַלײין געווען אַ קאַטױלי-
שער גייסטלעכער און טעאָלאָג (זייט  2051דאָקטאָר פון קאַנאָנישער
רֶעכט) * .נאָך .איןן יאָר  :7941איז -ער געװאָרן באַשטימט אַלס קאַנאָניק
(קאַטױלישער גלה פון  העכערן ראַנג) דורכן װאַרמיער עפּיסקאָפּאַט .פון
 6ביז  2151אַרבעט ער אויך .אַלס סעקרעטאַר פון זיין פעטער  ---דעם
קאַטורלישן בישאָף

פון לידזבאַרק,

.

נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס ער האָט געשטעקט אין ;געטלעכן
לאַגער" און אפשר אויך דערפאַר ,האָט ער געװאָרפן די װעלט דאָס
פּראָמעטײאישע

ליכט פון אמת.

אין יאָר  ,0051אַלס -72יאָריקער געלערנטער ,אין די פאָרטראָגן פאַר
די .סטודענטן פון אוניווערזיטעט אין רוים ,וייזט ער דרייסט אויף ,אַז
דער געהחײיליקטער געאַצענטרישער סיסטעם איז אַ פעלערהאַפטער .קאַ-
פּערניק איז דער ערשטער גרויסער געלערנטער ,װאָס אַנטדעקט די וי"
דערשפּרוכן פון  דער פּטאָלאָמייאישער טעאָריע װאָס האָט זיך געשטיצט
אויף אַריסטאָטעלעס פאַלשע פּרינציפּן ,וועגן גלייכמעסיקע באַוועגונגען
אויסשליסלעך

אין פאָרם פון קרייזן:

ער האָט אויפגעויזן,

אַז די באַ-

וועגונגען ((פון די הימלישע קערפּער) פאַרלײקענען דאָס .זיי זיינען נישט
קיין גלייכמעסיקע און נישט נאָר אין פאָרם פון קרייזן,
זיינע ביאָגראַפן האַלטן ,אַז צוריקקומענדיק פון איטאַליע קיין פּױלן
קיין װאַרמיע ,אין .מאַי  4051האָט קאָפּערניק שוין געהאַט גרייט די סכעמע
פון זיין גרויסער אַסטראָנאָמישער איבערקערעניש --פון העליאָצענטרישן
סיסטעם.
וי מיר ווייסן ,קרייזט די ערד אַרום דער זון מיט אַ שנעלקייט
פוז  02קילאָמעטער אין אַ סעקונדע ,דאָס הייסט  0081קילאָמעטער אין
יי
ב
אַ שעה,
דער ;לויף" פון דער ערד אַרום דער זון שאַפט ביי אונדז ,די ערדישע
בירגער,

די פאַלשע איבערצייגונג,

אַז די זון באַװעגט

זיך ,אַז אַנדערע

הימלישע קערפּער באַװעגן זיך ,נאָר אונדזער פּלאַנעט שטייט אויף אַן אָרט,
 -+קאָפּערניק האָט אויפגעוויזן דעם רעלאַטיון כאַראַקטער פון דער
אָבסערװירטער ,דורך אונדז ,באַוועגונג פון די שטערן אָבער דאָס איז'
נאָר געווען אַן אַריינפיר.
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מיט
גונג לוט
אַרום דער
דער זון,

פּרימיטיווע אינסטרומענטן האָט ער אָנגעצײיכנט גענוי די ארדע-
דער ריי פון די פינף  )4דאַן באַקאַנטע פּלאַנעטן ,װאָס קרייזן
זון .ער האָט אויך אָנגעצײיכנט די ווייטקייט פון די פּלאַנעטן פון
נעמענדיק אַלס מאָס די וייטקייט פון דער זון צו דער ערד,

װאָס באַטרעפט קנאַפּע  051מיליאָן קילאָמעטער( ,גענוי 941 .מיליאָן),
אָט די ווייטקייט פון דער זון צו דער ערד ,האָט נאָך אין יאָר 562
פאַר דער נייער צייט"רעכענונג ,דאָס הייסט מיט  8322יאָר צוריק ,אָדער
מיט העכער  0091יאָר פאַר קאָפּערניקן ,אויסגערעכנט דער אַלט"גריכישער

פילאָזאָף ,אַריסטאַרק פון סאַמאָס,
א

קאָפּערניק האָט איבערגעקערט דעם גאַנצן ,ביז אים געהײיליקטן און
אַלמעכטיק הערשנדיקן ,געבוי פון אוניווערס .דערפאַר זאָגט מען איך,
אַז ער האָט ;איינגעהאַלטן די זון און באַװעגט די ערד".
די רעװאָלוציאָנערע װיסנשאַפטלעכע איבערקערעניש האָט קאָפּער-
ניק געקאָנט דורכפירן נישט בלויז אַ דאַנק זיינע טיף-אַנאַליטישע אָבסער"
װאַציעס ,נאָר אויך אַ דאַנק זיין מוט און אומדערשראַָקנקייט .ווייל מיר
מוזן פאַרשטײן ,אַז זיין פעסטשטעלונג ,אַז נישט די ערד איז דער צענטער
פון אוניווערס ,נאָר די זון ,איז געווען אין יענער תקופה ,רעליגיעז שרעק"
לעך טרייף און פּאָליטיש שטרענג פאַרװערט,
פאַר צווייפלען אין דער ריכטיקייט פון געאָצענטרישן געבוי פון
אוניווערס ,סאַנקציאָנירט דורך דער קאַטױלישער קירך און דעם גהייליקן
פאָטער" (דעם פּױפּסט) ,האָט געדראָט טויט  --אַ ,הייליקער" טױט אין
די פלאַמען פון אױיטאָידאַ פע.
ביי קאָפּערניקן איז שטאַרקער וי די שרעק פאַרן טױט ,געווען
דער קאַמף פאַרן אמת,

קאָפּערניקס

אַרבעטס-װאַרשטאַט,

כער ער האָט זיך באַנוצט
די

װיסנשאַפט

10

נאָך

נישט

די פאָרשונגס -אַפּאַראַטור מיט וועלי

איז געווען אַ פּרימיטיווע.
דיספּאַנירט

מיט

אין זיין צייט האָט

קיין טעלעסקאָפּן.

מיט

הו"

דערט

יאָר שפּעטער

דייטשער

געלערנטער

קאָנסטרואירט
קעפלער,

אַן אַסטראָנאָמישן

טעלעסקאָפּ

דער

און באַלד נאָך אים גאַלילײ ,דער אינס"

טרומענט מיט וועלכן קאָפּערניק האָט ,געכאַפּט" די הימלישע קערפּער
אויף דעם שטערן-פירמאַמענט ,איז געווען אַ האָלץ  --די אַזױ-גערופענע
אַסטראָלאַבע (אַסטראָ באַדיײיט אַ שטערן ,לאַבע-כאַפּן) ,וועלכע מען האָט
שוין סוף -71טן י"ה אויפגעהערט צו נוצן ,פאַרטרעטנדיק זי מיט אַ מאָ-
דערניזירטן פיל-אויסגעבעסערטן מכשיר .זיין אָבסערװאַטאָריע אין פראָמ-
באָרג איז געווען אָרגאַניזירט אויף אַ פאַרטײידיקונגס-טורעם .דאָרטן האָבן
זיך אויך געפונען אַלע איינריכטונגען ,נויטיקע פעסטצושטעלן דאָס אָרט
און אַדורכצופירן אָבסערװאַציעס פון די הימלישע קערפּער .די מערסטע
פון זיי האָט ער אַדורכגעפירט אין די נעכט,
וי קינדערישע שפּילצײיג זעט היינט אויס די אַסטראָנאָמישע אַפּאַ-
ראַטור מיט וועלכער ס'האָט זיך באַנוצט מיקאָלאַי קאָפּערניק .היינט ,ווען
די װיסנשאַפט אָפּערירט מיט ראַדיאָ-טעלעסקאָפּן ,עלעקטראָניק ,טעלעווי-
זיע מיט מעטעאָראָלאָגישע קאָסמישע סטאַציעס ,פּרעציזער פאָטאָ-אַפּאַ-
ראַטור ; ווען אַסטראָנאָמען לאַנדן אויף דער לבנה און גרייטן זיך צו אַ
;שפּרינג? אויפן מאַרס ,ווען ס'זיינען שוין טעטיק קאָסמישע לאַבאָראַטאָ-
ריעס און אָבטערװאַטאָריעס מיט געלערנטע ,באַװאָפנטע מיט די פּרעציזסטע
אינסטרומענטן ,זעט אויס די קאָפּערניק-אַפּאַראַטור אַ נעבעכדיקע,
וי גרויס איז דעריבער די דיספּראָפּאָרץ צוישן די מעגלעכקייטן
וועלכע ער האָט געהאַט ,מיט די רעולטאַטן פון זיין קאָלאָסאַלער דער.
גרייכונג.
קאָפּערניקס
סיסטעם  )5איז
נאָר אין דער

אַנטדעקונג
געווען

גאַנצער

--

זיין רעװאָלוציאָנערער

אַן איבערקערעניש

נישט

העליאָצענטרישער

נאָר אין אַסטראָנאָמיע,

נאַטור:װיסנשאַפט.

ענגעלס שרייבט וועגן דעם אין זיין בוך ;די דיאַלעקטיק פון דער
נאַטור":

,קאָפּערניקס

לערע

איז געווען אַ רעװאַלוציאָנערער

טאַט מיט

וועלכן די נאַטור:װיסנשאַפט האָט דערקלערט איר אומאָפּהענגיקײט פון דער
טעאַלאָגיע און מיט מיילן-טריט גערירט פאָרויס".
קאָפּערניק

האָט אויסגעווירקט

אויף אַלע צווייגן פון דער װיסנשאַפט

161

און געפלאַסטערט

כונגען.

דעם

ועג

פאַר

נייע

פאָרשונגס-מעטאָדן

און דערגריי"

;

אויפווייזנדיק ,אַז דער גאַנצער פּלאַנעטאַרער סיסטעם ליגט אונטער
די זעלבע געזעצן ,האָט ער געשטיסן פאָרויס דעם געדאַנק ,וועגן דער
עװאָלוציע פון דער נאַטור און בעל-חי .אַזױ אַרום האָבן זיי אויפגעהערט
צו זיין אַ פּראָדוקט פון אַ אײינמאָליקן געטלעכן אַקט און געװאָרן אַ פרוכט
פון אַ לאַנגן אַנטװיקלונגס-פּראָצעס ,וועלכן מען קען און מען דאַרף פאָרשן,

דאָס האָט באַדײט ,אַז מען קען דערלערנען די געהיימנישן פון דער
וועלט ,אָפּװאַרפּנדיק דאָס ,הייליקע"; ,געטלעכע" ,איראַציאָנעלע און
פאָרשנדיק וויסנשאַפטלעך די מאַטעריעלע סיבות פון נאָך נישט אויס-
געפאָרשטן,
דערפאַר טאַקע האָט קאָפּערניק אָפּגעװאָרפן אין װיסנשאַפטלעכע
פאָרשונגען ,אַלץ ,װאָס האָט זיך באַזירט אויף ווונדער און אמונה אין זיין
,דע רעװאָלוציאָניבוס אָרביום צעלעסטיום" שרייבט ער ,; :מען דאַרף זען די
גאָלדענע קייט פון סיבות ,װאָס פאַרייניקן אַלע מאַטעריעלע דערשיינונגען"
און כדי מען זאָל נישט צווייפלען ,װאָס ער מיינט ,דערגענצט ער; :די
ביבל און די הייליקע ספרים ,און צוזאַמען מיט זיי די קלויסטער-אויטאָ-
ריטעטן קענען נישט זיין קיין קריטעריום פאַר װיסנשאַפטלעכע פאָרשונגען
פון דער נאַטור",
קאָפּערניק

האָט אָפּגעװאָרפן די אַריסטאָטעל-קאָנצעפּציע

פון גאָט,

אַלס ,ערשטן באַװועגער"( ,פּרימאַ-מאָטו) .ער איז געקומען מיטן ,אפּיקור-

סישן" געדאַנק וועגן דער זעלבסט-באַװעגונג פון די הימלישע קערפּער.
אַזױ אַרום האָט ער אונטערגעזאָגט ,אַז מאַטעריע און באַװעגונג זיינען
אומצערייסבאַר .נישטאָ קיין מאַטעריע אָן באַװעגונג ,נישטאָ קיין באַװע-
גונג אָן מאַטעריע .פון גאָרנישט קען גאָרנישט אַנטשטײן .און די װעלט
האָט אויך געמוזט פון ;עפּעס" אַנטשטײן .און דאָס ;עפּעס* איז די אייביקע
מאַטעריע.
אירע געזעצן ,איר אַנטװיקלונג און טראַנספאָרמאַציע דאַרף מען אָן
אויפהער פאָרשן .נאָר דאָס איז דער וועג פון דערלערנען און אונטערװאַרפן
די נאַטור דעם ווילן פון מענטש.
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איז

דאָס

רעװאָלוציאָנער.

װיסנשאַפטלעך-מעטאָדאָלאָגיש,

געװוען

רענעסאַנסיש-ניי,

דערפאַר

האָט אַ ריזיקע פּלעיאַדע פון געלערנטע

אָנגע-

בונדן צו זיין מעטאָד ,צו זיין העליאָצענטרישן סיסטעם,
איטאַליענישער

דער גרויסער
זיך

אויף

דער

אומענדלעכקייט

קאָפּערניקס

צאָל שטערן,

דערגייט

פון אוניווערס

װאָס זיינען אפשר

ס'איז דאָ ,נישט
נאָר

לערע,

דענקער

דזשאָרדאַנאָ

צו

און דער

גרעסער

אַ ריזיקע,

עקזיסטענץ

אויספיר,

פון אַ ריזיקער

וי די זון .ברונאָ ווייזט אויף ,אַז

איין פּלאַנעטאַרער-סיסטעם,
אומענדלעכע

אַ געניאַלן

ברונאָ שטיצנדיק
ועגן

מיט

צאָל פּלאַנעטאַרע

דער

זון אַלס צענטער,

סיסטעמען,

װו

אַנדערע

גרויסע שטערן זיינען דער צענטער.

די היינטצייטיקע װיסנשאַפט האָט דאָס באַשטעטיקט .דער מאָדערנער
באַגריף ,גאַלאַקטיק? באַדײיט דאָך אַ סיסטעם פון הונדערטער מיליאַרדן
שטערן .און װוי מיר ווייסן שוין גענוי האָבן מיר נישט איין גאַלאַקטיק
נאָר טויזנטער

און מיליאָנען

זיי טיילן זיך אויף ספּיראַלע (װוי אונדזער,
זיך אויך דער

זןדסיסטעם)

לאַקטיק ,װאָס מען רופט

און קיילעכדיקע,

אין וועלכער

וי צום

בישפּיל

ס'געפינט
די גאַ-

,די מאַגעלאַן"װאָלקנס?

גאַלילײ אָנבינדנדיק צו קאָפּערניקס לערע האָט אַנטדעקט פלעקן אויף

דער זון און אויפגעוויזן ,אַז זי דרייט זיך אַרום איר אַקס .גאַלילײ האָט
נישט בלויז באַשטעטיקט ,נאָר באַרײיכערט דעם העליאָצענטרישן סיסטעם
מיט זיין לערע ועגן דינאַמיק ,װאָס ווייזט אונדז די כוחות ,װאָס באַװעגן
די פּלאַנעטן צו קרייזן אַרום דער זון .ער איז דערגאַנגען צום געזעץ פון
דער ערדישער גראַװיטאַציע (צוציונגס-קראַפט) און זי גענוי אויסגערעכנט.
דאָס איז געװאָרן

דער

אױסגאַנגיפּונקט

פאַר דער

קאַלאָסאַלער

אַנטדע-

קונג פון ניוטאָנען  --דעם געזעץ פון אַלגעמײנער גראַװיטאַציע ,װאָס איז
געװאָרן דער פונדאַמענט פון דער מאָדערנער אַסטראָנאָמיע.
אַזױ אַרום איז געװאָרן
קאָנסטרוקציע
די הימלישע

פון אוניווערס

קלאָר און פֿאַרשטענדלעך

נישט

בלין

די

נאָר אויך די סיבות פון דער באַװעגונג פון

קערפּער,

פון קאָפּערניק ,דורך ברונאָ ,גאַלילײ ,ניוטאָן פירט דער װעג צו
103

דער רעלאַטיװיטעט-טעאָריע

פון גרעסטן געלערנטן פון אַלע צייטן ---

אַלבערט איינשטיין,

וייזן אויף ,אַז איינשטיינס

פיל געלערנטע

רעלאַטװױטעט-טעאָריע

איז אַ געניאַלע אָנבינדונג צו קאָפּערניקס לערע ועגן רעלאַטיון כאַראַק-

טער פון דער באַוועגונג פון הימלישע קערפער,
אל
8

דער העליאָצענטרישער ,קאָפּערניקאַנער סיסטעם האָט געהאַט זיין
שטאַרקע ,געזעלשאַפטלעכע באַדייטונג .צונעמענדיק ביי דער ערד איר
צענטראַלע ,געטלעכע" פּאָזיציע אין אוניווערס האָט דער גרויסער גע-
לערנטער צעשטערט די איינטיילונג אויף אַ העכערער און נידעריקערער
וועלט ,װאָס איז געווען די אָפּשפּיגלונג פון דער קלאַסן-איינטײילונג פון
דער פּעאָדאַלער געזעלשאַפט,
קאָפּערניק האָט מיט זיין לערע געשטעלט אונטער אַ פראַגע-צייכן
נישט בלויז די מאַכט פון פעאָדאַלןיהאַר איבער דעם פּױער ,נאָר אויך די
מאַכט פון דער קאַטױלישער קירך און איר קהײיליקן פאָטער",
ווען אַ ספּעציעלע קאָמיסיע פון געלערנטע טעאָלאָגן ,מיטן פּופּסט
אין שפּיץ ,האָט גענומען אויפן ;װאַרשטאַט" קאָפּערניקס הױיפּט:װערק
,דע רעװאָלוציאָניבוס? איז זיי באַפאַלן אַ טויט-שרעק .דעריבער האָט אַ
ספּעציעלער דעקרעט פון דער הײיליקער אינקויזיציע ,אין יאָר ,6161
אַנערקענט

קאָפּערניקס

לערע

אַלס ;ליגנערישע

און אַבסאָלוט קעגנזעצ-

לעכע צו דער הײיליקער שריפט" .זיינע װערק ווערן שטרענג פאַרבאָטן,
זיינע אָנהענגער גרויזאַם גערודפט .קאָפּערניק אַלײן האָט געהאַט גליק,
ער האָט שוין דאַן נישט געלעבט ,אַז נישט װאָלט ער זיכער געטיילט דעם
גורל פון טויזנטער דענקער און געלערנטע װאָס זיינען פאַר קלענערע
זינד ,אומגעקומען אין די פּלאַמען פון די שייטערהויפנס ,אונטערגעצו-
דענע דורך די קאַטױלישע אינקװיזיטאָרן
א

אין יאָר 8281

האָט די קאַטױלישע

קירך אָפּגערופן

דעם

חרם

אויף

קאָפּערניקס ווערק .אָבער ביז היינט צו טאָג ,טראָץ דעם ,װאָס דער איצטי"
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קער פּױיפּסט האָט צוגעזאָגט ( )5691אַ רעויזיע

פּראָצעס,

פון גאַלילײס

איז זי נאָך נישט פאָרגעקומען .לאָמיר האָפן ,אַז זי װעט צושטאַנדקומען,
דער גורל פון קאָפּעוניקס לערע באַװייזט ,אַז קיין שום טעראָר קען
נישט אומברענגען דעם אמת  --די אביקע שטרעבונג פון מענטש צו
ליכט ,פרייהייט ,יושר און גליק .אָט פאַרװאָס די גאַנצע מענטשהייט באַ-
ערט דעם גוויסן געלערנטן ,מיקאָלאי קאָפּערניק,
זיך אויס

אין זיג פון זיין לערע ,דריקט

דער

זיג פון דער

זאַך פון

מענטש,.

 )1פּלאַנעט אין אַ הימלישער
ער

פּראָדוצירט

ליכט-ענערגיע
אין

פון שטערן

דער

װאָס לייכט.
און

נישט

שיקט

קײן

איגענע

אַרױס

אַ קאָמעט

ליכט-ענערגיע

נעמט

נאָר

אױף

אַרום וועלכן ער קרייזט,

אַסטראָנאָמיע

גענױ

קערפּער ,װאָס קרייזט אַרום אַ שטערן
די

מען

רופט

שטערן

אָבער איז עס אַ הימלישער
זיין אייגענע

הימלישן

יעדן
קערפער,

קערפער,

װאָס פּראָדוצירט

ליכט -ענערגיע.
קערפער

איז אַ הימלישער

פו אַ קלינע

מאַסע ,וועלכער

קרייזט אָרום דער זו .זיין קערן איז אַ מאַסע ששטיינער .ביים דערנענטערן
זיך צו דער זון גיט אַרױס דער קאָמעט כמאַרעס מיט גאַז ,וועלכע ,אונטערן
דרוק

פון

טויזנטער

דער

אױיף

לאַטײניש

--

דער

דער

קילאָמעטער,

 )2העליאָס
העליאָצענטרישער
אוניווערס,

זון-היץ,

לייגן

זיך

אין

אַ לאַנגן

צאָפּ

פון

צענדליקער

סיסטעם

איןז זון ,צענטרום

ווייזט אױף,

אַז די זון איז דער צענטער

אָרום איר קרייזן אַלע פּלאַנעטן ,אין דעם אױך

 3דעס אויסגעשרײי
טיקער

פון אַלטערטום

געזצץ

פון הידראָסטאַטיק

אַזזי פיל ,וויפל
 4הינט

--

סיוועגט
קענען

שרייבט
אַרכימעד
אַז יעדער

מען צו דעם גרױסן
קעגנשטאַנד

גריכיען

דורך

מאַטעמאַ

דאָס הויפט-

אין װאַסער
אים

פןן

די ערך.

ווען ער האָט אַנטדעקט

דאָס אַרױסגעשטופטע

מיר שױן

מיטן.

פאַרלירט

װאַסען.

( 9ניין) פּלאַנעט ,װאָס קרייזן אַרום דער

זון :מערקור ,ווענוס ,ערד ,מאַרס ,יופּיטער ,סאַטורן ,אוראַן ,נעפטון ,פּל"
טאָ( .די לעצטע איז געװאָרן אַנטדעקט דורך די אַסטראָנאָמען פון דער
אַמעריקאַנער אָבסערװואַטאָריע אין פלאַגסטאַף אין יאָר .)0391
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גאליליי  -דער גדויטעד געלערנטער
און דרייסטעד דענקער
ווען די פלאַמען פון אויטאָ דאַ פע האָבן אויף דעם קאַמפּאָ דעי פיאָרי
(בלומען"פּלאַץ) אין רוים ,אין יאָר  ,0061אַרומגענומען דעם קערפּער פון
גרויסן איטאַליענישן

דענקער

דזשאָרדאַנאָ

ברונאָ ,האָט גאַלילײ דאַן גע-

פאָרשט די באַוועגונגען פון די שטערן.
אין די דאָזיקע פאָרשונגען האָט ער זיך געשטיצט אויף דער זעלבער
פאַרווערטער,

,אפּיקורסישער"

קאָפּערניקאַנער

לערע,

פאַר

וועלכער

די

ה,ייליקע אינקוויזיציע" האָט פאַרמשפּט צום טויט ברונאָ,
פאַרװאָס איז קאָפּערניקס העליאָצענטרישער  )1סיסטעם ,געווען אַזױ
טרייף און געפערלעך פאַר דער קאַטױלישער קירך ? ווייל דאָ איז געגאַנגען
נישט בלויז וועגן געבוי פון אוניווערס ,נאָר אויך װעגן דער מאַכט און
אױיטאָריטעט פון ,גאָטס-פאַרטרעטער?  --פון זייערע פּריוויליגיעס און
רייכטום,
אויפווייזנדיק

ויסנשאַפטלעך,

אַז די ערד איז נישט

קיין פּריווילי-

גירטער פּלאַנעט ,נישט קיין צענטער פון אוניווערס ,נאָר איינער פון די
קלענערע שטערן ,װאָס קרייזן אַרום דער זון ,האָט קאָפּערניקס לערע
אַרונטערגעריסן די קאַטױלישע קירך סיי אַלס װיסנשאַפּטלעכן אױיטאָריטעט,
סיי אַלס דעם הייליקן באַגרינדער פון דער פּעאָדאַלער אָרדענונג,

װאָרים אויב דער ,באַלױכטענער מיט גאָטס חכמה" ,קאַטױלישער
קלויסטער ,װאָס האָט שטענדיק אַלץ ,געוווסט" און וועגן אַלעם דעצידירט,
האָט געקאָנט אין משך פון  0051יאָר רעדן װעגן דער ערד אַלס אדעם
הויפּט -שטערן פון דער וועלט" אַרום וועלכן אַלע איבעריקע ;שטערנדלעך"

דרייען זיך ,איז אפשר אויך ליגן דאָס ,װאָס ער זאָגט אין אַנדערע פראַגן ?
איז גערעכט דאָך געווען דער ;אפּיקורס" קאָפּערניק ,וועלכער האָט אין
זיין הױיפּט:-װערק .דע רעװאָלוציאָניבוס אָרביום צעלעסטיום?" (װעגן דער
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באַװעגונג פון הימלישע
הייליקע ספרים

קערפּער) אונטערגעשטראָכן,

אַז די ביבל און די

און צוזאַמען מיט זיי די קלויסטער-אױטאָריטעטן,

דאַרפן

נישט זיין די מאָסגעבנדע פעסטשטעלונג פאַר װיסנשאַפטלעכע פאָרשונגען
פון דער נאַטור.
אָבער נאָך פיל ,גרויזאַמער" איז געווען דער פּאַליטישער אויסטיר,
אויב די ערד האָט אויפגעהערט צו זיין דאָס האַרץ פון אוניווערס ,דער
װויכטיקסטער ,סטאַטישער צענטער פון דער װעלט ,וועלכן עס אונטערליגן

אַלע איבעריקע קנעבעכדיקע" הימל-קערפּער ,האָט זיך אויך אַ װאַקל
געטאָן דער געבוי פון דער פעאָדאַלער אָרדענונג ,איר גאַנצע סאָציאַלע
סטרוקטור ,אין שפּיץ מיטן פּױפּסט ,קעניג ,אַדל ,וועמען עס האָבן גע"
טראָגן אויף זייערע פּלײיצעס די פאַרשקלאַפטע

קלאָר אין איצט

אַרױסגעשװומען

פּאַנשטשינע-פּױערים,

די פּראַגע,

אַז דער

דאָזיקער

;געזעלשאַפטלעכער לייטער" ,פאַרהײליקט דורך דער זעלבער קאַטױלישער

קירך ,שטייט אויפן קאָפּ און נישט אויף די פיס,
אָט פאַרװאָס די אינקוויזיציע האָט אין יאָר  6161אַרױסגעלאָזט אַ
ספּעציעלן דעקרעט וועלכער האָט פאַנערקענט" קאָפּערניקס לערע אַלס
,ליגנערישע

און אַבטאָלוט:קעגנזעצלעכע

צו דער הײיליקער שריפט".

אָט

פאַרװאָס נאָך מיט  61יאָר פריער איז פאַרברענט געװאָרן ,לויטן אורטייל
פון דער אינקוויזיציע ,דזשאָרדאַנאָ ברונאָ ,וועלכער האָט אויפגעוויזן די
ריכטיקייט פון קאָפּערניקס העליאַצענטרישן סיסטעם און שטיצענדיק זיך
אויף אים ,געקומען מיט אַ געניאַלן װיסנשאַפטלעכן אויספיר ,וועגן דער
אומענדלעכקייט פון אוניווערס ,וועגן דער עקזיסטענץ פון אַן אומבאַ-
גרענעצטער צאָל שטערן-ריזן ,װאָס פיל פון זיי זיינען גרעסער ,װי די זון,
און יעדער איינער האָט זיינע סאַטעליטן און שאַפט אַ פּלאַנעטאַרן סיסטעם,
אל

צו קאָפּערניקס לערע האָט אויך אָנגעבונדן גאַלילײ ,נישט געקוקט
אויף דער לעבנס-געפאַר ,װאָס האָט פאַר דעם געדראָט.
נאָך איידער ער איז באַקאַנט געװאָרן דער אײראָפּעאישער וויסנשאַפט
מיט זיינע אַסטראָנאָמישע ,נייע אַנטדעקונגען ,איז ער שוין באַרימט געווען
אַלס גרויסער מאַטעמאַטיקער און פיזיקער .אַלס פּראָפּעסאָר פון מאַטע-
מאַטיק אויפן אינסטיטוט אין פּיזאַ ,אין די יאָרן  ,9851-2951פירט ער
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אַדורך די עקספּערימענטן מיט אַראָפּװאַרפן פאַרשידענע געגנשטאַנדן פון
דעם קרומען טורעם און פאָרמולירט דער ערשטער דעם געדאַנק ועגן
דער צוציאונגס-קראַפט פון דער ערד,
גאַלילײ האָט אױיסגעמאָסטן די דאָזיקע קראַפּט .ער האָט אויפגעוויזן,
אַז די שנעלקייט

מיט וועלכער

אַ קערפּער

אָדער

געגנשטאַנד

פאַלט צו

דער ערד װאַקסט אין אַ באַשטימטער פּראָפּאָרץ .די דאָזיקע פאַרשנעלע-
רונג פון פאַלנדיקע קערפּער איז געװאָרן שפּעטער אויסגערעכנט גענוי.
אַדאַנק דעם איז מען דערגאַנגען צום געזעץ וועגן פאַלנדיקע קערפּער,
װאָס האָט שוין געפירט דירעקט צו דער אַנטדעקונג פון דער אַלגעמײנער
גראַװיטאַציע (צוציאונגס-קראַפט) ,װאָס הערשט אין גאַנצן אוניווערס,
ווייל אויב די ערד ציט צו ,איז דאָך קלאָר ,אַז אויך אַנדערע

פּלאַנעטן

פאַרמאָגן די דאָזיקע אייגנשאַפט.
אַזױ אַרום ,האָט דער געניאַלער געדאַנק פון גאַלילײ וועגן דער קראַפט
װאָס שטעקט אין יעדער פּיצעלע מאַטעריע (דאָס הייסט די קראַפט מיט
וועלכער די ערד ציט אים צו) געפירט נישט בלויז צו דער אַנטדעקונג
פון דער ערדישער גראַװיטאַציע ,נאָר אויך דאָס געזעץ ,װאָס רעגולירט
די באַװעגונגען פון אַלע הימלישע קערפּער .נאָך טויזנטער יאָרן האָט די
מענטשהייט געפונען אַן ענטפער אויף דער פפאַרכישופטער" פראַגע:
,אויף װאָס האַלט זיך אונדזער מאַמע-ערד ?* עווי אַזױ הענגט זי אין רוים
אָן שום אונטערשפּאַר און פאַלט נישט אַראָפּ  "7די קעגזייטיקע צוציאונג-
קראַפט פון די הימלישע קערפּער גיט אַ גענויעם ענטפער.
גאַלילײס באַװוייז װועגן דער ערד-גראַװיטאַציע איז געװאָרן די באַזע
פאַרן געבורט פון דער מעכאַניק ,די לערע ,װאָס באַשרײבט די באַװועגונגען
פון קערפּער און פאָרשט די געזעצן פון דער באַװעגונג .דאָס איז געווען
דער באָדן ,װאָס האָט דערלויבט ניוטאָנען צו קומען מיטן רעװאָלוציאָנערן

געזעץ פון אַלגעמײנער ,קעגנזייטיקער צוציאונגס-קראַפט ,װאָס הערשט
אין אוניווערס  --אַ געזעץ ,װאָס איז אויך געװאָרן דער פונדאַמענט פון
דער מאָדערנער אַסטראָנאָמיע.
אויפן געביט טאַקע פון די איבעראַשנדיקע ,אַסטראָנאָמישע אַנט-
דעקונגען

איז

גאַלילײי

געװאָרן

דער

;געפערלעכער"

קאָפּערניקאַנער,

וועלכער האָט שיר נישט געטילט דעם גורל פון זיין גרויסן פאָרגייער,
דזשאָרדאַנאָ ברונאָ .אויב די קאַטױלישע אינקויזיציע האָט אים נישט
פאַרברענט ,איז עס נישט דערפאַר ,וייל ער האָט כלומרשט אָפּגערופן
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זיינע געדאַנקען ,נאָר ווייל ער איז שוין געווען צו באַרימט אַלס געלערנטער
און האָט געהאַט פיל פּערזענלעכע נאָענטע פאַרערער אין דער ,הייליקער

שטאָט" גופא .איינער פון זיי איז געווען דער פריערדיקער פּױפּסט ,פּאָל
דער פינפטער  ,)2וועלכער האָט אים מיט אויסערגעוויינלעכן כבוד אויפ-
גענומען

פּערזענלעך

אין רוים

מאַטעמאַטיקער און פיזיקער*,
אַ דאַנק קאָנסטרואירטע,
און אַסטראָנאָמישע

מכשירים

אין ,1161

אַלס דעם

גרעסטן

פילאָזאָף,

דורך גאַלילײ פּערזענלעך ,מאַטעמאַטישע
און פאַר אַלעם ,די לונעטע( ,פון וועלכער

ס'איז שפּעטער אויפגעקומען דער טעלעסקאָפּ) ,אַנטדעקט ער אױף דער
לבנה בערג און טאָלן ,און צעשמעטערט די רעליגיעזע לעגענדע וועגן דער
;ווונדער"נאַטור? פון הימל .אין זיין װערק ;סידערעאוס נונציוס" (דער
הימלישער אַמבאַסאַדאָר) פאַרעפנטלעכט אין  ,0161באַשרײיבט ער זיינע
אַסטראָנאָמישע אַנטדעקונגען אויף דער לבנה און פּאַראַלעל מיט דעם די
אַנטדעקונג פון פיר לבנות אויף דער פּלאַנעט יופּיטער ,וי די באַװעגונג
פון דער זון אַרום איר אַקס .דאָס לעצטע האָט ער אויפגעוויזן אויפן סמך
פון דער אָבסערװאַציע פון די זון-פלעקן ,וועלכע האַלטן זיך אין איין
איבערוקן .אין זיינע ווייטערע װיסנשאַפטלעכע װערק פאַראַלגעמײנערט
ער זיינע פאָרשונגען ,וועלכע באַשטעטיקן פולקאָם די ריכטיקייט פון
קאָפּערניקאַנישן העליאָצענטרישן סיסטעם,
אויף זיין זייט האָט ער דאַן אַ בך-דור (אַ מיטצייטלער)

--

דעם

גרויסן דייטשישן אַסטראָנאָם יאָהאַן קעפּלער  --וועלכער האָט נישט
בלויז באַשטעטיקט דעם אמת פון קאָפּערניקס לערע ,נאָר אויך פאָרמולירט
די באַרימטע  3געזעצן וועגן דער באַװעגונג פון די פּלאַנעטן ,אויפווייזנדיק
אַז זיי קרייזן

אַרום

דער

זון מיט

אַן עליפּטישער

נישט-רעגלמעסיקער

באַועגונג,
אויב אָבער

קעפּלער

האָט אויסגעמיטן

פאַרפאָלגונגען

אַלס בירגער

פון פּראָטעסטאַנטישן דײיטשלאַנד ,װאָס האָט מיט דער לוטעריאַנישער
רעפאָרמאַציע אַ פייף געטאָן אויפן פּוױפּסט און זיך אָפּגעריסן פון ,הייליקן
פאָטער אין רוים" ,האָט גאַלילײ נישט אויסגעמיטן די געפּאַנצערטע פויסט
פון דער קאַטױלישער אינקוויזיציע,
נאָך אין יאָר  6161האָט די הײיליקע קאָנגרעגאַציע אין רוים ,אין
שפּיץ

מיטן

קאַרדינאַל

בעלאַרמינאָ,

אויפגעצווונגען

גאַלילײ,

ער

זאָל

נישט פאַרטיײידיקן און לערנען אין גייסט פון קאָפּערניקן .דער גרויסער
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געלערנטער האָט צוגעזאָגט ,אָבער וייטער קאָנטינואירט זיין פעסטגע-
שטעלטן ,װיסנשאַפטלעכן וועג און מעטאָד .אין דער דיסקוסיע וועגן קאָ-
מעטן ,אין װערק ;איל סאַדזשיאטאָרע" (דער פעסטגעשטעלטער) און
ספּעציעל אין דער ויכטיקסטער

ויסנשאַפטלעכער

אַרבעט ,אין ,דיאַלאָג

וועגן די צוויי וויכטיקסטע פּלאַנעטאַרע סיסטעמען" ,צעקלאַפּט ער יעדן
צווייפל אין דער ריכטיקייט פון קאָפּערניקאַניזם,
ער דערלויבט זיך דערביי אויף אַ ;מוראדיקע חוצפּה" .ער שטעלט
פעסט ,אַז קקיין שום ביבלישער אָפּזאַץ האָט נישט פאַר אים די איבער-
צייגנדיקע קראַפט ,פון וועלכער נישט איז נאַטור-דערשיינונג" .ער טאַדלט
שאַרף די ,וועלכע פאַרופן זיך בלינד אויף אױטאָריטעטן אַנשטאָט צו
פאָרשן און אַנאַליזירן פאַקטן .ער וייזט אויף ,אַז דער העכסטער קרי"
טעריום פון אמת מוז שטענדיק זיין דער עקספּערימענט און די פּראַקטיק
און נישט בלינדער

גלויבן,

מיט דעם איז גאַלילײ באַגאַנגען אַ אפאַרברעכן קעגן גאָט און זיינע
הייליקע פאַרטרעטער אויף דער ערד" .דריי חדשים נאָכן פאַרעפנטלעכן
זיין הויפּטיװערק דעם ;דיאַלאָג וועגן די צוויי וויכטיקסטע פּלאַנעטאַרע
סיסטעמען" ,ווערט ער אַרויסגערופן דורך דער הײייליקער קאָנגרעגאַציע
קיין רוים ( )23361און אונטער דעם דירעקטן דיקטאַט פון פּױפּסט אורבאַן
דעם -8טן ,אַרײנגעשלײדערט אין תפיסה פון אינקוויזיציע-טריבונאַל .אויף
 4אױספאָרשונגען ,וועלכע קומען פאָר אין אַ ספּעציעלער פּייניקונגס-צעלע,

ווערט גאַלילײי געצווונגען צו שטיין אויף די קני און זיך אָפּזאָגן פון
;,שמוציקן

גאָטלאָזן ,אפּיקורסישן

געדאַנק און לערע ,אַז די ערד

דרייט

זיך אַרום דער זון".
אַלט (שוין דאַן אַ -07יאָריקער) און קראַנק ,גיט זיך אונטער דער
ריז פון װיסנשאַפט ,אויף דער הייסער בקשה פון זיין טאָכטער און פריינט,
ער זאָגט זיך אָפּ פון העליאָצענטרישן ,קאָפּערניקאַנישן סיסטעם .און
אַזױ אַרום מיידט ער אויס די פלאַמען פון אױיטאָ דאַ פע.
אָבער די ,הייליקע הענקער" ווייסן גאַנץ גוּט ,װאָס עס טוט זיך אין
דער נשמה פון געלערנטן .טראָץ זיין ?חרטה" גלויבן זיי אים נישט .גאַלילײ
בלייבט אונטער דער אויפזיכט פון דער אינקויזיציע ביז זיין טױיט ,אין
יאָר  ,2461נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס ער איז געווען שוין פולקאָם
בלינד,
עס איז באַרימט די לעגענדע (פאַר געוויסע זיינע ביאָגראַפן איז עס
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אַ פעסטגעשטעלטער פאַקט) ,אַז שוין נאָך דעם ,װי גאַלילײ האָט געגעבן
די שבועה פון טריישאַפט צו דער קאַטױלישער קירך און אמונה ,איז ער
אויפגעשפּרינגען און אויסגערופן :ע פור סי מואָווע (זי דרייט זיך דאָך
פאָרט !) .דער אויסגעשריי

לערנט ,אַז קיין שום טעראַר און געװאַלט קאָן

נישט אָפּטױטן דעם אמת .צו אים געהערט די צוקונפט .פריער צי שפּעטער,
מוז ער זיגן,
אין יאָר  8281אונטער די אַלגעמײנע ,קלעפּ" פון דער װיסנשאַפט,
האָט די קאַטױלישע קירך אַנערקענט קאָפּערניקס טעאָריע אַלס ריכטיקע.
אין אַן אָפיציעלן דאָקומענט ,אונטערגעשריבן פון ;הײיליקן פאָטער" אַלײן,
זיינען די װיסנשאַפטלעכע

װערק פון גאַלילײי אױיסגעשטראָכן

געװאָרן פון

;אינדעקס" פון פאַרווערטע ביכער .די קריסטן איז דערליבט געװאָרן
צו באַקענען זיך מיט זיין לערע ,פאַר וועלכער מען האָט נאָך נעכטן
גערודפט ,געפּײניקט און געברענט,
אָבער ביז היינט איז נאָך דער גרויסער גאַלילײ נישט רעהאַביליטירט

געװאָרן דע-יורע (רעכטלעך) .אין יאָר  ,5691האָט דער איצטיקער פּױפּסט,
-6טער,

פּאָל דער

אָנגעזאָגט

אַ רעויזיע

פון גאַלילײס

פּראָצעס.

לאָמיר

האָפן ,אַז די ,הײיליקע" קאַטױלישע קירך ,װאָס האָט קקיינמאָל קיין טעות
|
נישט געהאַט" ,װעט דאָס מאָל איר טעות אַנערקענען.

 )1דער
פּלאַנעטאַרן
צזאַמען

מיט

סיסטעם
סיסטעם
אַנדערע

 )2דער פויפסט

באַוייזט,
און

נישט

פּלאַנעטן,

אַז די זון איז דער
די

ערד,

קלענערע

וועלכע

צענטער
קרייזט

און גרעסערע

נאָך אים ,אורבאַן דער -8טער,

פון אונדזער

אַרום

דער

זן

פון איר.

האָט באַפױלן גְאַלִילֵיי

צו פאַרהאַפטן און מעופטן פאַר זיינע ;הערעטישע קאַָפּערניקאַנער* געדאַנקען
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דזשאדדאנא  -ברונא
דעד דענעסאנט-פילאזאף און מארטידער
די

רענעסאַנס:תקופה

("51:61טן

יאָרהונדערט)

װערט

באַצייכנט

אַלס תקופה פונעם געבורט פון אַ נײיער ,בירגערלעכער קולטור :פון אַ
רעװאָלוציאָנערער איבערקערעניש אין דער וועלט-אָנשויאונג ,װאָס האָט
באַגלײט די שטורמישע אַנטװיקלונג פון די פּראָדוציר-קרעפטן ,און אויפ-
קום פון נייע ,בורזשואַזע פּראָדוקציע-פאַרהעלטענישן ,דאָס איז אַ צייט
פון ריזיקע געאָגראַפישע אַנטדעקונגען (אַמעריקע אין  2941דורך קריסטאָף
קאָלומבוס ,אַ פאַרקירצטן ים-וועג קיין אינדיע דורך װאַסקאָ דע גאַמאַ
 8און אַנד ),און טעכנישע דערפינדונגען ,וועלכע האָבן צוגעיאָגט דעם
עקאָנאָמישן אויפבלי,

די מזרח-אינדישע און כינעזישע אָפּזאַץימערק ,דער סחורה:אויס"
טויש מיט די קאָלאָניעס און די קאָלאָניזאַציע פון אַמעריקע  --דאָס אַלץ
האָט גראַנדיעז אַנטװיקלט דעם האַנדל ,דעם ים-טראַנספּאָרט ,די אינדוס"
טריע .דאָס האָט געשאַפן קאָלאָסאַלע מעגלעכקייטן פאַר דער ינגער
אײיראָפּעאישער בורזשואַזיע ,אָבער אויך געפאָדערט די אַנטװיקלונג פון
דער װיסנשאַפט .די מיטלאַלטערלעכע קאַטױליש-סכאָלאַסטישע קדאָקטריף,
די ,הייליק-קירכלעכע? באַגרענעצונגען פון מענטשלעכן געדאַנק ,האָבן
טאָרמאָזירט נישט בלויז דעם פאָרויסמאַרש פון דער קולטור ,נאָר אויך
פון דער װוירטשאַפט.
ס'איז אַזױ אַרום אויפגעקומען אַ היסטאָרישע נויטװוענדיקייט פון
אַ שאַרפער קריטיק פון דער מיטלאַלטערלעכער טעאָלאָגיע און סכאָ-
לאַסטיק ,וועלכע האָבן געװאַכט מיט זייער אינקוויזיציע און אױיטאָ-דאַ-פע,
אַז די ,וויסנשאַפט זאָל שטיין אויף אַן אָרט" ,אַז זי זאָל נישט איבער-
שטייגן די גרענעצן ,אָנגעצײכנטע דורך דער ביבל און פּוױפּסט.
דערפאַר אויך איז די הױיפּט:אויפגאַבע פון דער רענעסאַנס"פילאָ-
122

זאָפּיע באַשטאַנען אין באַקעמפן די פּופּסטלעכע דיקטאַטור ,איר קהייליקע
לערע" וועגן דער אייביקייט פון דער פעאָדאַלער אָרדענונג ,און אויס-
אַרבעטן נייע ,װיסנשאַפטלעכע פאָרשונגס-מעטאָדן ,באַזירט אויף עקספּע-
רימענטן און פאַקטן און נישט אויף קירכלעכע אוטאָריטעטן דאָס האָט
געפאָדערט מוטיקע קעמפער פון גייסט און וויסן און די רענעסאַנס-
תקופה האָט אַזעלכע אַרױסגעגעבן,

זייער קאַמפס-פּאַראָל זיינען געװאָרן די ווערטער פון אַלט-רױימישן
שרייבער טערענציוס , :האָמאָ סום ,הומאַני ניהיל אַ מע אַליענום פּוטאָ"
(איך בין אַ מענטש און אַלץ ,װאָס האָט צו טאָן מיטן מענטש ,איז מיר
נישט פרעמד)),
דאָס איז געווען אַן אויסדרוק פון טיפן גלויבן אין מענטש ,אין
זיינע אומבאַגרענעצטע מעגלעכקייטן און זיין רעכט אויף אַ גליקלעך לעבן
אויף דער וװעלט .דערפאַר אויך זיינען די רענעסאַנס:דענקער ,שרייבער,
געלערנטע ,באַצײיכנט געװאָרן אַלס הומאַניסטן (פון װאָרט ;האָמאָ" מענטש),
דעם מענטש האָבן זיי אַרױסגערוקט אַלס דעם שעפער פון אַלץ ,אַלס די
צענטואַלע פיגור פון זייערע פאַראינטערעסירונגען ,װאָס דאַרף וערן
באַפרײיט

פון געטלעכער

מורא,

פּאָליטישער

רעכטלאָזיקייט

און אונטער-

דריקונג,

די העכסטע דערגרייכונג פון פילאָזאָפּישן רענעסאַנס:געדאַנק ,איז
געווען די לערע פון גרויסן דענקער ,געלערנטן און מוטיקן קעמפער,
דזשאָרדאַנאָ ברונאָ .ער איז געקומען אויף דער װעלט אין יאָר  8451אין
איטאַליענישן שטעטל

נאָלע ,נאָענט פון נעאַפּאָל .אין די יאָרן 6651-5751

לערנט ער אין אַ מאָנאַסטיר-שול פון די דאָמיניקאַנער ,באַקומט דעם
גלח-טיטל און דעם דאָקטאָראַט פון פילאָזאָפּיע .אָבער גאָר פרי נעמט ער
צווייפלען אין די ;הייליקע ספרים און אױיטאָריטעטן" .ער פאַרטיפט זיך
אין די װערק

פון אַלט-גריכישע

און רוימישע

פילאָזאָפֿן-מאַטעריאַליסטן

 -פון עמפּעדאָקלעס ,אַנאַקסאַגאָר ,דעמאָקריט ,עפּיקור ,לוקרעציוס אוןגייט איבער צו אַ גענויעם אַנאַליז פון פאַרװערטן קאָפּערניק-סיסטעם,
אַז די ערד דרייט זיך אַרום דער זון .ס'לייכט אויף פאַר אים דער גרויסער
אמת פון דער װויסנשאַפט ,וועלכע רייסט אים מיט .ער נעמט אַלץ דרייסטער
13

אַרױסזאָגן הערעטישע
בלויז די קאַטױלישע

(אפּיקורסישע)

געדאַנקען ,וועלכע גרייפן אָן נישט

קירך נאָר אויך די פּעאָדאַלע אָרדענונג,

די הייליקע פאָטערס פון דאָמיניקאַנער אָרדן באַשולדיקן אים אין
לוציפעריש-בונטאַרישע געדאַנקען" ,פאַר וועלכע עס דראָט אים אפילו
דער אױיטאָ-דאַדפע .דזשאָרדאַנאָ ברונאָ מוז נעמען דעם װאַנדערישטעקן
ער אַנטלויפט פון איטאַליע ,ווו די שפּיר:הינט פון דער אינקוויזיציע האָבן
שוין געװאָרפן אויף אים אַן אויג .אַזױ הויבט ער אָן אַ לעבן פון נע ונד.
ער האַלט פאָרטראַגן

נעוו,

פּאַריז,

פון פילאָזאָפיע אויף די אוניווערזיטעטן

לאָנדאָן,

מיטלאַלטערלעכע

וויטענבערג,

סכאָלאַסטיק,

פּראַג,

אַטאַקירנדיק

מיט איר ,היליקער

פון זשע-

דרייסט

אייזל:חכמה"

די

וועלכע

האָט זיך געשטיצט נישט אויף וויסן ,נאָר אומוויסן .ער איז באַרימט גע-
װאָרן אַלס דער דרייסטער גייסט פון זיין צייט ,אַלס דער פאָנען-טרעגער
פון פרייען ,מאָדערנעם געדאַנק .ברונאָ ווערט דער אָביעקט פון פאַר-
פאָלגונגען נישט נאָר פון דער קאַטױלישער קירך ,נאָר אויך פון דער
קאַלװיניסטישער,

אַנגליקאַנישער,

לוטעראַנישער.

איינגעלאַדן דורך זיינס ;אַ פאַרערער און פריינט" קיין ווענעציע,
ווערט ער ,דורך אים ,אויסגעליפערט אין די הענט פון דער אינקויזיציע.
 8יאָר איז ער גריזאַם געפּײניקט דורך די אינקװיזיטאָרן .זיי פאָדערן
נאָר איין ,קלייניקייט"?  ---ער זאָל זיך אָפּזאָגן פון זיינע אַטעיסטישע
געדאַנקען און אויסדריקן חרטה .דער הויפּט-ריכטער ,קאַרדינאַל בעלאַר-
מיני ,װויל אפילו איינגיין אויף אַ קאָמפּראָמיס  ---ברונאָ דאַרף אַנערקענען

אַז ס'איז דאָ צוויי אמתן ,אַ רעליגיעזער און אַ װויסנשאַפטלעכער .דעם
צווייטן קען דער מענטשלעכער שכל אויפנעמען אין דעם ערשטן מוז
ער גלויבן,
ברונאָ

פאַרטיידיקט

מוטיק

זיינע פילאָזאָפישע

און װיסנשאַפטלעכע

געדאַנקען .ער ווייזט אויף אַז ס'איז דאָ נאָר איין אמת ,דער װיסנשאַפט-
לעכער ,און דערגיין אים קאָן מען אָן דער אמונה ,נאָר מיטן שכל ,עקס-
פּערימענטן און פאָרשונגען .ער פאָדערט פון אינקװויזיציע-טריבונאַל דאָס
רעכט פון מענטש צו טראַכטן און האָבן זיין מיינונג ,אין איינקלאַנג מיט
דעם נאַטור-געזעץ ,װאָס האָט אַלע מענטשן באַשאָנקען מיט אַ מוח .מיט
סטאֵישער רואיקייט נעמט ער אױף דעם טױט:אורטיל .די ריכטער
דערקלערט

ער , :מיינע הערן ,איר לייענט דעם אורטייל מיט אַ גרעסערן

פּחד ,וי איך הער אים",
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דעם

-71טן פּעברואַר

יאָר  ,0061אויף דעם רוימישן קאַמפּאָ די

פּיאָרי (בלומע"פּלאַץ) ,האָבן די פּלאַמען פון שייטער-הויפן אַרומגענומען
דעם צוגעבונדענעם צו אַ סלופּ ,דזשאָרדאַנאָ ברונאָ.
דאָס ;פאַרברעכן" פון גרויסן איטאַליענישן רענעסאַנס-פילאָזאָף איז
באַשטאַנען נישט בלויז אין פאַרשפּרײטן קאָפּערניקס-לערע ,נאָר אין איר
ווייטער אַנטװיקלען ,אויב קאָפּערניק האָט פעסטגעשטעלט ,אַז די ערד איז
נאָר איינע פון די פּלאַנעטן ,האָט ברונאָ אויפגעוויזן ,אַז די זון איז נאָר
איינע פון די שטערן ,און דער זון-סיסטעם ,נאָר איינער פון דער אומ-

ענדלעכער צאָל פּלאַנעטאַרע סיסטעמען.
קאָפּערניק האָט טאַקע אויפגעוויזן ,אַז די ערד דרייט זיך אַרום דער
זון ,אָבער די לעצטע איז ביי אים געשטאַנען אויף אַן אָרט ,אומבאַװועגלעך,
ברונאָ האָט אַרױסגעװאָרפן אינגאַנצן דעם באַגריף פון אומבאַװועגלעכקייט
אין דער נאַטור .ער האָט געלערנט ,אַז די זון מיט אירע פּלאַנעטן דרייען
זיך אויך ,צוגעצויגן דורך אַנדערע גרויסע שטערן.
אַזױ אַרום האָט ער באַפרייט קאָפּערניקס העליאָצענטרישע טעאָריע
פון די איבערבלייבעכצן פון דער סכאָלאַסטיש-קאַטױלישער קאָסמאָלאָגיע.
(לערע וועגן דעם געבוי און געזעצן פון אוניווערס); .סיי אין הימל ,סיי
אונטער אים באַװועגט זיך אַלץ?  --האָט געשריבן ברונאָ; .די אייגנשאַפט
פון יעדן קעגנשטאַנד איז באַװעגונג" .ער האָט געבראַכט אַ נייעם באַגריף
וועגן דער מאַטעריע ,אַלס אַקטיוון ,שאַפנדיקן עלעמענט ,װאָס פאַרמאָגט
אין זיך אַן אומענדלעכע רייכטום פון אָביעקטיוע ,קװאַנטיטאַטיו-פאַר-
שידנאַרטיקע ,פאָרמען,
דאָס אין געווען די גרעסטע געשעעניש אין דער געשיכטע פון
פילאָזאָפיע ,אַ װויסנשאַפּטלעכער לויב-געזאַנג פאַר דער דיאַלעקטיק פון דער

נאַטור ,װאָס ענדערט זיך אָן אויפהער ,אָן דער הילף פון אויסערלעכע,
געטלעכע

קרעפטן,

ברונאָ האָט אַמשטאַרקסטן פון אַלע נאַטור-פילאָזאָפפן אידענטיפיצירט
גאָט מיט דער נאַטור .צו אים אויך האָט אָנגעבונדן דער פאָטער פון דער
מאָדערנער פילאָזאָפיע  --ברוך שפּינאָזאַ ,קומענדיק צום אויספיר ,אַז
;דעאוס סיווע נאַטוראַ" (גאָט דאָס איז די נאַטור),

צו ברונאָ האָט אויך אָנגעבונדן דער שעפער פון דיאַלעקטישן מאַ-
טעריאַליזם קאַרל מאַרקס ,איבערנעמענדיק פון גרויסן רענעסאַנס-פילאָזאָף
און מאַטעריאַליסט ,דעם געדאַנק וועגן דער אוניװוערסאַלער באַװעגונג אין
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דער נאַטור ,אייניקייט פון קעגנזאַצן און אייביקייט פון דער מאַטעריע.
ברונאָ איז געווען דער גרעסטער פילאָזאָף-מאטעריאַליסט פון דער
פּראַכטפולער רענעסאַנס-תקופה אָבער גלייכצייטיק איינע פון די שטאַרקסטע

און העראָאישסטע פּערזענלעכקייטן פון זיין צייט,
אויב פיל באַרימטע פּראָגרעסיווע רענעסאַנס-פילאָזאָפן ,וי פּאָמ-
פּאָנאַציוס און אַנדערע ,וועלנדיק אויסמיידן די געפאַר פון פאַרפאָלגונגען
מצד דער קאַטױלישער קירך ,האָבן אַקצעפּטירט די טעזע װעגן צויי
אמתן  --אַ רעליגיעזן און אַ װויסנשאַפטלעכן  --האָט ברונאָ ,וויסנדיק,
װאָס עס דראָט אים ,מוטיק פאַרטיידיקט זיין שטעלונג .אין הונדערטער
פאָרטראַגן ,דיסקוסיעס ,אין װאָרט און אין שריפט ,האָט ער פּלאַמיק
פּראָפּאַגירט ,אַז דער איינציקער אמת איז די ויסנשאַפט און קרעליגיע
דאָס איז אַ געביט פון הייליקן אומוויסן און געבענטשטער אייזל-חכמה".
אויב מיר װועלן נעמען אין באַטראַכט ,אַז דאָס איז געווען אין אַ צייט ,ווען
די קאַטױלישע און אויך קאַלװוינישע אינקויזיציע זיינען נישט געזעסן
מיט ,פאַרלײגטע הענט" ,וועלן מיר פאַרשטיין דעם מוט פון גרויסן איטאַ-
ליענישן רענעסאַנס-פילאָזאָף .ער האָט דאָך מיט זיינע ווערק און אָריגי-
נעלער שיטה אָנגעגריפן נישט נאָר די רעליגיע ,די אַלמעכטיקע קאַטױלי-
שע קירך ,נאָר אויך דעם גאַנצן הערשנדיקן ,פעאָדאַלן סיסטעם,
אין זיין װערק ,דאָס פאַריאָגן די טריומפירנדיקע בעסטיע" רעדט
ער נישט נאָר וועגן דער נאַטור ,װאָס געפינט זיך אין פּערמאַנענטער באַ-
וועגונג נאָר אויך פון דער געזעלשאַפט ,װאָס בייט זיך אָן אויפהער .ער
שרייבט דאָרט , :געטער עלטערן זיך און שטאַרבן" ,װאָס עס באַדייט ,אַז

הערשער ,רעליגיעזע און פּאָליטישע ,קומען און גייען אַװעק ,אַז אָפּגעלעבטע
געזעלשאַפטלעכע סיסטעמען מוזן אָפּטרעטן דעם פּלאַץ פאַר אויפגעקומענע

יונגע ,פאָרגעשריטענע ,אין איינקלאַנג מיט דער היסטאָרישער געזעצמע-
סיקייט ,וועלכע איז געווען פאַר אים אַן אָפּשפּיגלונג פון דער אייביקער
נאַטור-עװאָלוציע.

ברונאָ איז געווען אַ זון פון נייעם אויפגעקומענעם,
לעכן כוח ,פון בירגערטום,

געזעלשאַפט-

װאָס האָט געשטופּט פאָרויס דעם מענטשלעבן

געדאַנק ,די וויסנשאַפט ,די פּראָדוציר-קרעפטן ,װאָס איז אין יענער
תקופה געווען אַ רעװאָלוציאָנערער ,פּראָגרעסיווער עלעמענט ,גרייטנדיק
זיך צו שטירצן די פינצטערע פעאָדאַלע נאַכט.
ברונאָ האָט מיט זיין פילאָזאָפּישן סיסטעם ,מיט זיין מוט און דרייסט"
16

קייט ,אויסגעדריקט די אינטערעסן ,שטרעבונגען און פאַרלאַנגען פון דער
יונגער ,איטאַליענישער און אײיראָפּעאישער בורזשואָזיע ,װאָס האָט צוויי
הונדערט יאָר שפּעטער צעשמעטערט ,דורך דער פראַנצויזישער רעװאָ"
לוציע ,די פעאָדאַלע אומרעכט און געװאַלט,
דער גרויסער איטאַליענישער
רענ
ע
ס
א
ַ
נ
ס
פ
י
ל
א
ָזאָף ,דזשאָרדאַנאָ
ברונאָ ,איז געווען  --די שטורמישע פאָן פון אויפגעװאַכטן ,רעװאָלוציאָ-
גערן גייסט פון זיין צייט .די פלאַמען פון דער אינקוויזיציע האָבן פאַרברענט
זיין גוף ,אָבער מיט דעם אויך שטאַרקער באַלױכטן זיין אומשטערבלעכן
אמת ,אַז דער זיג פון פּראָגרעס איז אומפאַרמיידלעך.
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נייע און נייסטע
,איבער
אין מיר

מיר אַ צעשטערנטער
א מאָראַליש

צייטן

הימל,

גטוסץי

(טמאַנוטל קאַנט)
קאַמענטאַר  :דער מענטש איז אַ שרייפעלע אין אוניווטרס
אַכער אינערלעך ,איז ער פריי און אױטאַנאָם ,ער לינט
קיינעם נישט אונטער .פון דער נאַטור זיצט אין אים א
גוטער ווילן און ער דאַרף אַלם פרייער גייסט אַפּהיטן
דעם פרינציפ פון קאַטעגאָרישן אימפּעראַטיוו ,װאָס הייסט
שטענדיק טון גוטס,
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;,מען דאַרף דאָס לעבן פאַרװאַנדלען אין אַ טרוים און
דעם טרוים אין אַ װירקלעכקייט" . פיער קירי)
,דער

איז

מענטש

װאָס

חיה,

די איינציקע

רויטלט

זיך.

און דאָס נישט אָן סיבות".
(מאַרק
;איד
טראכטן

ליב

װאָס

מענטשן,

אַלט

אַנדערש

אויך

טראַכטן

,פיינער 

די ,װאָס

איף".

וי

(װיקטאָר

האָט

טווען)

נישט

קיין

ספעציעלע

רעכט

הונאָ)

וייל

ער

געהערט צו דעם אָדער אַנדערן פאָלק .רוף אים אָן מענטש
און אין דעם דריקסטו אויס אַלע זיינע רעכטן.

(כאָזע מאַרטי)
דטר מטנטש אי די נאַָענטסטע (באַשעפעניש פון
מענטש .דערפאַר דאַרף מען פאַרניכטן אַלע באַדינגונגען
און באַציאונגען ביי וועלכע דער מענטש איז אונטערדריקט,
דערנירטריקט ,פאַראַכטעט".
(מאַרקס)
,מענטשן
גלייכצייטיק

זיינען
די

זי

אַקטיאָרן

שעפער
פון

פון
דער

דער
איינענער

גטשיכטע
דראמט".

(מאַרקט)

און

נדוך שצינאזא  -דער צאטעך
וו דער מאדעדנער פ'לאזאפיע
איינער פון די בעסטע קענער ,פון שפּינאָזאַ ערנעסט רענאַן ,האָט
וועגן אים אַזױ געשריבן; :שפּינאָזאַ איזן געווען דער גרעסטער פון די
היינטצייטיקע יידן און דער יודאַיזם האָט אים פאַרטריבן .דאָס איז פּשוט,
דער געדאַנק קעמפט

איביק

צו האָבן מער לופט און ליכט ..וויפל מאָל

האָט די קריסטלעכע קירך אַרױסגעשלײדערט די ,וועלכע האָבן איר גע-
קענט ברענגען דעם גרעסטן כבוד ? ,שפּינאָזאַ האָט מיט זיין מוטיקן פלי
דערגרייכט די העכסטע בערג-שפּיצן ,און אויף הויכקייטן ווו יעדער אַנדער
ברוסט װאָלט זיך געפילט אָן אָטעם ,האָט ער געלעבט און גענאָסן"
אָט די הויכע אָפּשאַצונג געפינט נישט בלויז אַ באַשטעטיקונג ,נאָר
אַ פאַרטיפטע דערהויבונג אין די מיינונגען פון די גרעסטע געלערנטע

און דענקער פון 027טן יאָרהונדערט.
אַלבערט אַיינשטין האָט געזאָגט וועגן שפּינאָזאַן; :דאָס איז דער
טיפסטער מוח ,װאָס די מענטשהייט האָט װוען עס איז אַרױסגעגעבן.
פרויד האָט אָנגעוויזן ,אַז ;ער איז געווען דער געניאַלסטער קענער פון
דער מענטשלעכער נשמה" .דער אַמעריקאַנער געלערנטער און דענקער
לויד מאָרגאַן שרייבט, :מיין געשריי איז צוריק צו שפּינאָזאַ" .דער
ענגלישער פילאָזאָף און געלערנטער ווייטעד אַקצענטירט ; :איך גיי אין
שפּינאָזאָס פוס"-טריט" .דער באַרימטער סאָוויעטישער פילאָזאָף און היס-
טאָריקער אברהם דעבאָרין (געשטאָרבן  )3691שרייבט אין זיין בוך
ש,פּינאָזאַ דער פאָרגייער" :
,י סאָציאַלע און היסטשרישע ראָל ,וועלכע עס שפּילט דער שפּינאָ-
ד

זיזם אין דער אינטעלעקטועלער באַפרייאונג און אין דער אַנטװיקלונג
פון דער װיסנשאַפט איז ביז איצט נישט גענוג באַלױכטן געװאָרן .אָבער,
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װאָס שייך דער דירעקטער אָדער אומדירעקטער ווירקונג אויף דעם פאָרויס-
מאַרש פון די פּאָזיטיווע וויסנשאַפטן ,קאָן מען נישט פאַרגלייכן מיט
שפּינאָזאַס דאָקטרין קיין שום אַנדערן פילאָזאָפישן סיסטעם".
ווער איז געווען דער דאָזיקער טיטאַנישער אינטעלעקט ,װאָס הסאָט
אַרױסגעגעבן דאָס יידישע פאָלק און וועלכן די ,הײיליקע װעכטער פון
פינצטערניש"  )1האָבן אַרײנגעװאָרפן אין חרם ,פאַרמסרט פאַר דער מאַכט
אַלס ,געפערלעכן גאָטלאָזן בונטאַר" ,אויפצווינגענדיק דאָס פאַרטרייבן
אים פון אַמסטערדאַם ?
די גענעאַלאָגיע פון שפּינאָזאַס משפּחה איז פאַרבונדן מיט דער
שטאָט אין קאַסטיליע (שפּאַניע) ,װאָס רופט זיך עספּינאָזאַ דע לאָס מאָנ-
טעראָס .נאָכן גירוש שפּאַניע אין  2941זיינען די שפּינאָזאַס אַנטלאָפן
קיין פּאָרטוגאַל .אָבער ווען עס האָבן זיך דאָרט אָנגעהויבן די פאַרפאָלגונגען
פון דער ;הייליקער" אינקוויזיציע ( ,)8941שמדן זיי זיך ,אָפּהיטנדיק אין
געהיים די געבאָטן פון דער יידישער אמונה .אַזױי ווערן זיי פאַרװאַנדלט
אין מאַראַנען ,אונטער דער כסדרדיקער איפזיכט פון די שפּיר-הינט
פון דער קאַטױלישער קירך.

די פּערמאַנענטע געפאַר פון ;אויטאָ דאַ פע? צווינגט אויף דעם זיידן
פון שפּינאָזאַ ,אברהמען ,ער זאָל זיך איבערטראָגן אין  3061קיין נאַנט און
אין  6161קיין אַמסטערדאַם .דער פאָטער פון שפּינאָזאַ ,מיכאַל ווערט דאָ
אַ בכבודיקער סוחר ,געאַכטעטער כלל-טוער ,וועלכער איז  81יאָר פּרנס
אין דער קהילה,

אַלס
ווען
האָט
דער

ברוך שפּינאָזאַ איז געבוירן געװאָרן דעם -42טן נאָוועמבער ,23261
פערט קינד ביי זיין פאָטער .די יוגנט זיינע איז געווען אַ שװערע.
ער איז אַלט געווען זעקס יאָר איז געשטאָרבן זיין מאַמע .די שטיפמאַמע
זיך נישט פאַרנומען מיט אים .צו זיבן יאָר נעמט ער לערנען אין
ניי"געגרינדעטער תלמוד-תורה ,װאָס האָט געהייסן ,עץיחיים",

אונטער דער אויפזיכט פון די גרעסטע יידישע לומדים אין האָלאַנד
לערנט דאָרט שפּינאָזאַ  31יאָר .ער געהערט נישט צו די {ווונדער-קינדער".
די דערציער און לערער האַלטן אים פאַר ;אַן אײינגעשפּאַרטער ,ווידער-
שפּענדיקער נאַטור" .ער וויל נישט לערנען אױיף אױיסנוייניק ,ער ויל
פאַרשטיין .ער חזרט נישט איבער די ,הייליקע" לערע פון דער תורה און
די קאָמענטאַרן פון די רבנים ,ער וויל אױפכאַפּן זייער ווירקלעכן אינהאַלט.
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ער האָט די ,,חוצפּה? צו זאָגן צו זיין באַרימטן רבי מאָרטײראָ :פאַר מיר איז
נישט וויכטיק ווער עס האָט דאָס געזאָגט ,נאָר װאָס ער האָט געזאָגט".
אַזױ אַרום פאָרמירט זיך גאָר פרי דער זעלבסטשטענדיקער ,אַנאַ-
געדאַנק פון יונגן ברוך שפּינאָזאַ .אַ קאָלאָסאַלן איינפלוס אויף

ליטישער

אים אַלס קינד נאָך ,האָטס געהאַט אוריאַל אַקאָסטאַ .וועלכער האָט דער
ערשטער אין זיין בוך ; :טעזיסן קעגן דער יידישער טראַדיציע" אויפגע-
וויזן ,אַז די יידישע דינים האָבן נישט קיין יסוד אין דער תורה און גע"
פאָדערט אַז דער יידישער רעליגיעזער און נאַציאָנאַלער לעבנס-שטייגער
זאָל ווערן מער שכלדיק ,קולטורעל ,מער מאָדערן אַרײנגעװאָרפן אין
חרם אין  ,8161שוידערלעך דערנידעריקט דורך זיינע ;אייגענע" ,באַגייט
ער זעלבסטמאָרד,

דאָס געשטאַלט פון דעם גרויסן דענקער איז שטענדיק געשטאַנען
פאַר די אויגן פון ברוכן ,טראָץ דעם שטרענגן פאַרבאָט האָט ער זיך פרי
פאַרטיפט אין זיינע געדאַנקען און געװאָרן פון זיי מיטגעריסן .קאוריאל
האָט מיר געפלאַסטערט דעם וועג צו רמב"מען און ספּעציעל צו דעקאַרטן,
ברונאָ ,טעלעזיאָ?  ---זאָגט ער מיט יאָרן שפּעטער.
שוין אין די מויערן פון דער תלמוד-תורה נעמט ער זיך דערוייטערן פון
דער יידישער רעליגיעזער פּראַקטיק און מנהגים .עס דערגייט שוין צו
דעם ,אַז ער נעמט שאַרף קריטיקירן פיל ביבל-דאָגמעס .די איבעראַשטע
רבנים

און ,הייליקע"

שאול-הלוי

אויפזעער,

זיינע

לערער.,

מאַָרטײראָ ,וועלכע האָבן שטילערהייט

מנשה

בן ישראל

באַװונדערט

און

דעם טיפן

געדאַנק און די איינגעשפּאַרטקײט פון שפּינאָזאַ און פאַרטרויט זיין טאַטן
אַ סוד אַז ;דאָס װאַקסט אַ גאון ,װאָס װועט זיך פאַרװאַנדלען אין אַ גרויסן,
וועלט-באַרימטן רב"  --האָבן אונטערגענומען א קרעטונגס:אַקציע".
שעהן-לאַנג האָט מיט אים גערעדט מאָרטײראָ .און װען ער האָט שױן
אױיסגעשעפּט אַלע אַרגומענטן און אַריבער צו דראָאונגען האָט אים שפּ
נאָזאַ רואיק געענטפערט ; :האַלט זיך רבי ,דו װוערסט דאָך אַ פולע פאַר-
לייקענונג פון געטלעכן און מענטשלעכן".

דערווייל אין דער אפּיקורסישער באַרג-אַרױף פון איינגעעקשנטן
;אחר" געגאַנגען ראַשיק פאָרויס .דער יונגער שפּינאָזאַ האָט זיך גענומען
דערווייטערן פון יידישן אַרום און דערנענטערן צו די נישט-יידישע פאָר"
געשריטענע האָלענדישע קרייזן .ער װערט אַ סטאַבילער איינגייער צו די

קאָלעגיאַטן  --אַ סעקטע ,וועלכע האָט געפּרעדיקט ,אַז מען קאָן זיך אינ-
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גאַנצן באַגײין אָן גלחים און אָן דער קירכע :אַז יעדער איינער האָט די
אומבאַגרענצטע פרייהייט צו קאָמענטירן די הייליקע ספרים ,אַזױ װי ער
פאַרשטייט; אַז יעדע הייליקייט פון דאָגמעס ,זיינען קייטן אויפן פרייען
מענטשלעכן

צווישן

געדאַנק.

די קאָלעגיאַטן

געפינט

שפּינאָזאַ איבערגעגעבענע

פריינט

און ענטוזיאַסטן פון זיין לערע .דער קאָלעגיאַט יאַרינג יעללעס ,אַ רייכער

מאַן ,װערט דער ערשטער מעצענאַט פון אװונדערבאַר-טיפזיניקן יידישן
דענקער" .ער זעצט איבער זיינע װערק און דרוקט זיי  ---אַ טייל  --פאַר
שפּינאָזאַס לעבן ,אַ טייל נאָך זיין טויט.

אַ נאָענטער פריינט און פאַרערער פון שפּינאָזאַ װוערט איך דער
האָלענדישער פּראָפּעסאָר פון לאַטײן און גריכיש ,ד"ר פאַן דען ענדעףן
ביי אים לערנט ער פלייסיק ביידע שפּראַכן .געוויסע ביאָגראַפן וייזן אָן

אויף די טיפע ליבעס-געפילן פון יידישן פילאָזאָף צו דער טאָכטער פון
ענדענען  --קלאַראַימאַריאַ .ער האָט אויך געהאַט פיל אַנדערע נישט-
יידישע פריינט .דאָס אַלץ האָט נאָך מער געשראָקן און צעהיצט סיי די
רבנים ,סיי די קהילה'לייט,
ווען די דראָאונגען האָבן נישט געגעבן קיין רעזולטאַט ,האָט מען
פּרובירט שפּינאָזאַן קויפן .מען האָט אים פּאָרגעלייגט אַ סטאַבילן געהאַלט

פון טויזנט פּלאָרינען (דאַן אַ גרויסע סומע) ,נאָר פאַר איין קלייניקייט
; --ער זאָל נישט

לאָזן פאַריתומט

די

בכבודיקע

;שטאָט"

אין דער

אַמסטערדאַמער סינאַגאָגע ,געקויפט נאָך דורך זיין נישט לאַנג-פאַרשטאָר-
בענעם טאַטן" .ווען ער האָט זיך אויך דערפון אָפּגעזאָגט האָט מען אים
,פייערלעך" דעם -6טן טאָג אין חודש אב (דעם -72טן יולי  )6561גע"
װאָרפן אין חרם .דעם פּסק האָבן אַרױסגעטראָגן דער ועד הקהילה פון
 4מיטגלידער צוישן זיי די רבנים שאול מאַָרטײראָ און יצחק אברהם.
אוב דער חרם איז נאָך װייניק געװוען ,האָט דער הײליקער רבי,
שאול מאַטײראָ ,געװאָנדן זיך צו דער שטאָט-פאַרװאַלטונג און די קאַלי
ווינישע גלחים ,מען זאָל ,דעם געפערלעכן הערעטיקער" (אפּיקורס)
פאַרטרייבן פון אַמסטערדאַם .זיין בקשה איז מען אַנטקעגנגעקומען .אין
 ,7האָט לעאָ פינקעלשטיין (באַװוסטער זשורנאַליסט און שרייבער אין
פאַרמלחמהדיקן װאַרשע) אין זיין בוך ,גרונטישטריכן פון דער יידישער
פילאָזאָפּיע* אַזױ געשריבן:

|

בנים ,װאָס זיינען געקומען צו די דאָמיניקאַנער
|,דאָס בילד פון רדי
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בעטן אינקוויזיציע:-הילף קעגן דעם זינדיקן ספר ,מורה נבוכים" ,פאָר-
פֿאַסט דורכן ,אפּיקורט" רמב"ם דעקט זיך פולשטענדיק מיט דעם בילד
פון די אַמסטערדאַמער רבנים און פּרנסים ,וועלכע זיינען געקומען צו
דער שטאָט-מאַכט בעטן הילף קעגן דעם ,געפערלעכן" װידערשפּענדיקער
בענעדיקט (ברוך) שפּינאָזאַ.

א

נאָכן פאַרלאָזן אַמסטערדאַם ,באַזעצט זיך שפּינאָזאַ אין קליינעם
שטעטל ריינסבורג ,ווו ער פאַרענדיקט זיין טראַקטאַט ,איבער גאָט ,מענטש
און גליקזעליקייט? און שרייבט דאָס בוך ;דעקאַרטס

פּרינציפּן פון פילאָ-

זאָפּיע" .דאָס איז דאָס איינציקע װערק ,װאָס איז דערשינען ביי זיין לעבן
אונטער זיין נאָמען .דער גרויסער יידישער דענקער פאַרלירט יעדן
קאָנטאַקט מיט דער יידישער געזעלשאַפט און אַזױ װוי ער איז נישט
צוגעשטאַנען צו קיין שום אַנדערע רעליגיעזע געמיינדע איז ער פאַקטיש
דער ערשטער אָפיציעלער פריידענקער אין אײראָפּע,
נאָך ריינסבורג ,באַזעצט זיך שפּינאָזאַ אין דאָרף פארבורג לעבן
האַג ,און צום סוף אין דער הויפּטישטאָט האג .די גאַנצע צייט  --טראָץ
פיל אָנבאָטן פון מעכטיקע און רייכע ,װאָס פּראָפּאָנירן אים הויכע שטע-
לעס מיט הויכע לוינען ,אפילו לעבנלענגלעכע פענסיעס ,בלויז פאַר
דעדיקירן זיי װוערק  ---פירט ער אַ באַשײידן לעבן פון אַן אָרעמען שלייפער
פון אָפּטישע גלעזער .װאַרשײנלעך ,איז די נישט געזונטע אַרבעט געװאָרן
איינע פון די סיבות פון זיין פריערדיקער ,ירושהדיקער קראַנקייט  --טו"
בערקולאָז ,און פון זיין פריצייטיקן טויט ,אין עלטער פון  54יאָר.
פיל פון זיינע ביאָגראַפן ,װי אויך באַרימטע היסטאָריקער און פאָר-
שער ווייזן אָן ,אַז קיינער פון די באַרימטסטע וועלט-פילאָזאָפן האָט נישט
געלעבט אַזױ אין איינקלאַנג מיט דעם ,װאָס ער האָט געפּרײדיקט ,וי ער.
שפּינאָזאַ איז געווען די פאַרקערפּערונג פון איינהייט פון װאָרט און טאַט.
ביי קיינעם האָט זיך די לערע און דאָס לעבן נישט צונויפגעגאָסן אין אַזאַ
פּראַכטפולער האַרמאָנישער גאַנצקײט װי ביי אים .ער האָט אָפּגעװאָרפן
יעדע מאַטעריעלע הילף ,כדי פון קיינעם נישט זיין אָפּהענגיק ,כדי צו
קאָנען לעבן פריי ,טראַכטן פריי ,שאַפן פריי.

דערפאַר נעמט ער נישט אָן דעם פאָרשלאַג פון איבערנעמען די
פילאָזאָפּיע-קאַטעדרע אויפן באַרימטן אוניווערזיטעט אין היידעלבערג,
דערפאַר װאַרפט ער אָפּ דעם אָנבאָט פון מעכטיקן פראַנצויזישן קעניג,
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לואי דעם -41טן ,צו דעדיקירן אים איינס פון זיינע װערק ,פאַר אַ לעבנס-
לענגלעכן הויכן געהאַלט .אין זיין פרייער איינזאַמקײט ;שלייפט

ער פאַר

דער מענטשהייט

געדאַנקען וועלכע זאָלן דערלויבן ,צו לעבן אין איין-

קלאַנג מיט דעם

דעם

געטלעכן ,מיט וועלכן ,די נאַטור האָט באַשאָנקען

מענטש ,די פּראַכטפולע נאַטור (גאָט) מיט איר הויכער און טיפער מאָראַל",
שפּינאָזאַ האָט געשאַפן פיל װערק .די מערהייט פון זיי האָבן זיך
באַװיזן נאָך זיין טויט .אין יאָר  9761האָט די האָלענדישע קירך און אין
 0דער פּױפּסט ,אַלע זיינע ווערק אַרויפגעשטעלט אויפן אינדעקס אַלס
שטרענג פאַרבאָטענע ,און דאָרט פיגורירן זיי ביז היינט,
וי מיר זעען איז דער חרם אויף שפּינאָזאַ געווען אַן אַלגעמײנער
 -אַ יידישער און קריסטלעכער .דערביי איז ווערט צו דערמאָנען אַזאין יוני  2291איז אין װאַרשע פאָרגעקומען אַן עפנטלעכער פאָלקס-משפּט
איבער דעם חרם (איבער שפּינאָזאַ) מיטן אָנטײל פון שרייבער ,געלערנטע,
געזעלשאַפטלעכע טוער ,וועלכע האָבן דעם חרם פאַראורטיילט ,אויפ-
ווייזנדיק זיין אומזין ,פאַרברעכן און נאַציאָנאַלע בושה .אָבער ביז היינט
צו טאָג האָבן די רעליגיעזע יידישע אױטאָריטעטן דעם חרם נישט אָמּ-
גערופן ,אויך נישט די אָפיציעלע מלוכה-אױטאָריטעטן ,דאַקעגן האָט אין
(צום -002סטן יאָרטאָג פון חרם) אַ ישראל-דעלעגאַציע פון דער
6
שפּינאָזאַיגעזעלשאַפט ,געלייגט אַ שטיין אויף זיין קבר מיט אַן אויפ-
שריפט פון איין װאָרט; :עמך" (דיין פאָלק) .אין דעם אַ טיפע סענטענץ
 -ער איז געווען און געבליבן אויף איײיביק דער שטאָלץ פון יידישן פאָלק,דאָס געוויסן פון דער גאַנצער מענטשהייט.
א אכ
*

דער גרונט-געדאַנק פון שפּינאָזאַס שיטה ,אַז די װעלט ,איז אַנטי
שטאַנען פון זיך אַלין ,פון אירע אינערלעכע ,אײביקע נאַטור:געזעצן
האָט באַפרײיט דעם מענטש

פון דעם געטלעכן פּחד ,פון גלויבן אין נסים

און רוחות ,אים אומגעקערט זיין מענטשלעכע ווירְדע און ווערט .דערפאַר
איז שפּינאָזיזם דאָס זעלבע ,וי גלויבן אין מענטש און זיינע מעגלעכקייטן

אַלס באַהערשער פון דער נאַטור און אירע געהיימנישן .דערפאַר איז
אײיביק אַקטועל דער הויפּט-דעוויז פון שפּינאָזאַ; :האָמאָ האָמיני דעאוס
עסט !* (אַ מענטש איז פאַר אַ מענטש אַ גאָט) .דערפאַר דאַרף מען אַכטן
שעצן און ליבן יעדן מענטש פון יעדן פאָלק און קאָליר ,ווייל יעדער
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טראָגט אין זיך דאָס געטלעכע .דערפאַר דאַרף מען באַזייטיקן אָלץ ,װאָס
דערנידעריקט און באַלײדיקט דעם מענטש,
ס'איז געװאָרן  002יאָר װי קדער גרעסטער פילאָזאָף פון -71טן
יאָרהונדערט און פאָטער פון דער מאָדערנער פילאָזאָפיע" ,ברוך שפּינאָזאַ
האָט אָנגעשריבן זיין הױיפּט-װערק ,די עטיק" .ער האָט זי נישט געקענט
אַרױסגעבן

ביים

לעבן ,ווייל ער האָט מורא געהאַט

פאַר פאַרפאָלגונגען

מצד דער קאַלװינישער קירך און דער מאַכט .ס'איז פאַר אים גענוג גע-
ווען דער יידישער חרם  :ער האָט נישט געװאָלט קיין צווייטן,
אָבער גלייך נאָך זיין טויט (אין יאָר  ,7761דעם 127טן פעברואָר)
האָבן זיינע פריינט און פאַרערער אַרױסגעגעבן דאָס ווערק .און טראָץ דעם,
װאָס די קירך אין האָלאַנד ,אין אַ ספּעציעלן דעקרעט האָט שטרענג פאַר-
ווערט צו לייענען ;דאָס דאָזיקע אפּיקורסישע ,גאַטלאָזע און העצערישע
בוך" ,איז עס געװאָרן אויפגענומען װי אַ שעדעוור

אין פיל לענדער פון

אײיראָפּע,
דער הויפּט-געדאַנק און דעוויז פון דער ,עטיקאַ";האָמאָ האָמיני
דעוס עסט" (אַ מענטש איז פאַר אַ מענטש אַ גאָט) איז אויפגעכאַפּט גע-
װאָרן מיט ענטוזיאַזם און באַגיײיסטערונג .צום ערשטן מאָל איז מיט אַ
טיפן אַנאַליז און דרייסטקייט

אָפּגעװאָרפן

געװאָרן

די קירכלעכע

דאָגמע

וועגן דער נישטיקייט פון מענטשלעכן לעבן .דער מענטש איז אַרױסגע-
רוקט געװאָרן אַלס דאָס העכסטע וועזן ,װאָס דאַרף באַטראַכט װוערן אַלס
אַזעלכעס דורך יעדן איינעם.
;עפּעס איז גוט אָדער שלעכט ,בלויז אין באַצוג צום מענטשן ,וועמענס
באַדערפענישן זיינען דער איינציקער קװאַל פון יעדער מאָראַל?  ---לייענען
מיר אין זיין ווערק; .דאָס גליק פון איין מענטש איז דער באַדינג פון גליק
פון צווייטן" .װי קענסטו זיין גליקלעך ווען אַרום איז אומגליק און פּיין!
דערפאַר אויך װענדעט ער זיך נישט נאָר צום מענטש ,נאָר אויך
צום שטאַט, .די מלוכה איז גוט ,ווען זי דינט דעם מענטש" ,דער װוױיל
פון פאָלק דאַרף זיין פאַר דער מלוכה דאָס העכסטע געזעץ ,צו וועלכן
ס'מוזן זיך אונטעראָרדענען אַלע געזעצן"
אַזױ אַרום האָט שפּינאָזאַ פאַראײיניקט אין אַ האַרמאָנישער עטיק
סיי די פאָרגעשריטענע געדאַנקען פון די יידישע נביאים ,וועלכע ער האָט
געלערנט און אינגעאָטעמט אין דער אַמסטערדאַמער תלמוד:תורה ;עץ
חיים" ,סיי די חכמה

פון די אַלטיגריכישע,

אַלט:רױימישע

און שפּעטער-
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דיקע דענקער און געלערנטע ,וועלכע ער האָט שטודירט אין דער חהיים
און ביי האָלענדישע פריינט .ער האָט געפונען דאָס געמיינזאַמע אין דעם
רוף פון ישעיהו הנביא ,געװענדעט צו די רייכע און געװיסנלאָזע:
;גזלת העני בבתיכם ,מלכם תדכאו עמי ופני עניים תטחנו?" (פאַרװאָס
צעדריקט

איר מיין פאָלק און צעמאָלט דאָס פּנים פון די אָרעמע?)

און

דעם דעוויז פון אַלט-רױמישן שרייבער טערענציוס; :האָמאָ סום ,הומאַני
ניהיל אַ מע אַליענום פוטאָ? (איך בין אַ מענטש און אַלץ ,װאָס האָט אַ
שייכות צום מענטש איז מיר נישט פרעמד).
אמת,

שפּינאָזאַ

באַנוצט

נאָך אַ ;געטלעכע"

טערמינאָלאָגיע.

אָבער

ער איז פאַקטיש דער פּיאָנער פון װיסנשאַפטלעכן אַטעאיזם .דער גרויסער
פראַנצויזישער היסטאָריקער און שרייבער פון -91טן יאָרהונדערט ,ערנעסט
רענאַן ,האָט אים געקרוינט מיטן נאָמען ;דער פּרינץ פון די פריידענקער",
נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס די קווינטעסענץ פון שפּינאָזאַס עטיק איז
;די אינטעלעקטועלע ליבע צו גאָט? ,אַלס דאָס העכסטע מענטשלעכע גליק.
און ווירקלעך  :קיינער האָט אַזױ שכלדיק

און װיסנשאַפּטלעך

נישט

אָפּגעלײיקנט גאָט ,װי ער .זיין פילאָזאָפּישער הױיפּט-פּרינציפּ ,דעוס סיווע
נאַטוראַ?* (גאָט דאָס אין די נאַטור) ,הייסט ,אַז די נאַטור איז אייביק ,אַז

קיין שום גאָט האָט זי נישט באַשאַפן און קיין שום גאָט איז איר נישט
נויטיק ,ווייל די סיבות פון איר פּערמאַנענטער אַנטװיקלונג ליגן אין איר
גופא .זי האָט איר ,קאַוזאַ סואי" (איר אייגענע סיבה) .זי אַלײן איז די
סיבה פון זיך,
אויפווייזנדיק ,אַז די נאַטור-דיאַלעקטיק און עװאָלוציע איז אַ רע"
זולטאָט פון אירע אייגענע ,אייביקע געזעצן ,האָט ער אונטערגעלייגט אַ
מעכטיקן אויפרייס-מאַטעריאַל אונטער אַלע רעליגיעזע געטער ,ער האָט
צעשמעטערט זייער מאַכט אַלס ,באַשאַפער פון דער וועלט".
יאָ ,שפּינאָזאַס שפּראַך איז נאָך אַ מיטלאַלטערישע ,אַ פהייליקע",
וי ביי אַלע דענקער פון יענער תקופה ,אָבער זיינע געדאַנקען לייכטן מיט
אַ העליש פייער ,מיט פלאַמען פון דער מאָדערנער

שוין װויסנשאַפט .ווען

ער באַנוצט דעם אויסדרוק ;די געטלעכע אָנפירונג מיט דער וועלט" ,מיינט
ער די אייביקע נאַטור-געזעצן .אונטער ,גאָטס-באַפעל? פאַרשטייט ער די
נאַטור-אַנטװיקלונג ,אונטער ;גאָטס-משפּט?  --די דערשיינונגען ,וועלכע
זיינען אַ רעזולטאַט פון דער נאַטור-געזעצמעסיקייט.
דער אַלעגאָרישער אופן פון גענעראַל-אָנגריף קעגן דעם ;געטלעכן
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און הײיליקן" ,מיט דער הילף פון ,אויבערשטן" און פון זיינע פונקציעס,
האָט אַרױסגעבראַכט פון די כלים די ,וועלכע האָבן זיך דירעקט געפילט
באַדראָט .אָט ,װאָס עס האָט געשריבן דער אוטרעכטער פּראָפּעסאָר פון
ריינער

טעאָלאָגיע,

טײיװולאָנישער
אַטעאיסטישן
זיינען איינס
געדאַנק ,נאָר

װאַן

מאַנסװעלד,

וועגן

שפּינאָזאָס

שיטה:

;מיט

אַ

קונסט האָט דער מחבר (שפּינאָזאַדט.ג ).אויפגעבויט זיין
בנין .ער דערקלערט ,אַז גאָט און וועלט ,גייסט און קערפּער
און דאָס זעלבע .דאָס איזן נישט קאַמף פאַר פרייהייט פון
פאַר פרייהייט פון פאַרברעכן".

אַזעלכע אָנפאַלן זיינען געווען אויך פון אַנדערע געבילדעטע קהייליקע

אינטעלעקטואַלן" .אָבער דאָס האָט נישט געקענט שטערן דעם ייג פון
שפּינאָזאַס געדאַנק ,אונטער וועמענס דירעקטן איינפלוס ס'האָבן זיך גע"
פונען אַלע גרעסטע דענקער און שרייבער פון -81טן -91טן און אויך
פון -02טן יאָרהונדערט,
ווען דער באַרימטער דייטשער פילאָזאָף פון דער -2טער העלפט
'8טן יאָרהונדערט ,פרידריך יאַקאָבי ,אַ פאַרביסענער קעגנער פון שמ
נאָזאַס פּאַנטעאיזם ,האָט זיך געװאָנדן צו לעסינגן ,דעם גרויסן דייטשן
שרייבער

און אויפקלערער,

ער זאָל אים העלפן באַקעמפן

די ,גאָטלאָזץ

לערע פון בענעדיקטן" (דאָס הייסט פון ברוך שפּינאָזאַיט .ג ).האָט ער באַ-
קומען אַן ענטפער ; :איך בין אַן איבערגעצייגטער שפּינאָזיסט ,ער איז
מיין לערער און וועגווייזער".

דער יונג-פאַרשטאָרבענער ,אָבער באַרימטער דייטשער שרייבער
פון סוף -81טן יאָרהונדערט פרידריך נאָװאַליס  --האַרצענבערג ,רופט
אָן שפּינאָזאַן ?אַ פאַרשיכורטער פון גאָט" (דאָס הייסט אַ פּילאָזאָף און
דענקער ,באַהױכט מיט דער געטלעכער חכמה און גרויסקייט),
געטע  --דער גרעסטער דייטשער פּאָעט  --שרייבט אַ באַגײסטער-
טער צו יאַקאָבין ; :ווי טיף איז דער הויכער געדאַנקען-גאַנג פון שפּינאָזאַן.
ער באַווייזט אונדז אויף אַ פּראַכטפולן אופן נישט די עקזיסטענץ פון גאָט,
ווייל עקזיסטענץ איז פאַר אים  --גאָט"
דער באַרימטער דייטשער פאָרגעשריטענער טעאָלאָג פרידריך שלייער"
מאַכער (סוף -81טער ,אָנהױב -91טער י"ה) ,העגעל ,שעלינג {(באַרימטער
דייטשער פילאָזאָף פון דער ערשטער העלפט 91טן יאָרהונדערט) וויזן
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אויף אין איין קול ,אַז שפּינאָזאַ איז דער פאָטער פון מאָדערנעם פילאָזאָ-
פישן און װיסנשאַפּטלעכן געדאַנק .זיינע הויפּט-אידייען געפונען מיר היינט
(אין שוין היינטצייטיקע אויסדרוקן) אין דער מאָדערנער ויסנשאַפט.
,ומבאַװוסטזײף,
דאָס ,װאָס פרויד האָט אין זיין פּסיכאָאַנאַליז באַצײיכנט אַלס א
טרעט אַרױס ביי שפּינאָזאַ אַלס ,איגנאָראַנץ" .דאָס ,װאָס מען רופט היינט
אין דער פּסיכאָלאָגיע ;קאַמף פאַר עקזיסטענץ" געפינט איר ביי שפּינאָזאַ
אין זיין אויסדרוק ,זעלבסטקאָנסערװוירונג?,
ווען שפּינאָזאַ ,למשל ,זאָגט אין זיין ;עטיק" אַז איינע פון די אייגנ-

שאַפטן פון גאָט (דאָס הייסט ביי אים פון דער נאַטור"ט ג ).איז אויס-
שפּרײיטונג ,פאַרשטייט ער אונטער דעם ,אַז מאַטעריע קען עקזיסטירן
נאָר אין שטח

און צייט .אין זיין רעלאַטיװױיטעט

טעאָריע

האָט אַלבערט

איינשטיין געמאַכט פון צייט און שטח איין קאַטעגאָריע :די פערטע די"
מענסיע .איינשטיין האָט אויך פיל מאָל אונטערגעשטראָכן ,אַז ער איז אַ
ב;אַגײיסטערטער תלמיד פון שפּינאָזאַ".
ס'ווילט זיך דאָ דערמאָנען אַ טראַגישן עפּיזאָד פון אָט דעם געניאַלן
פיזיקער .ווען די נאַצישע בעסטיעס ,געשטיצט פון פיל דייטשע ;געלערנטש"
האָבן געװאָלט פאַרניכטן נישט בלויז ;די יידישע פיזיק" פון איינשטיינען.

נאָר אים אַליין; ווען איינשטיין האָט געמוזט ,אַנטלױפנדיק פון נאַצישן
רייך ,אויסבאַהאַלטן זיך פאַר היטלערישע געהיימע מערדער ,האָט ער אין
ענגלאַנד געװאַרט אויף דער אַמעריקאַנער וויזע .דאַן האָט זיך באַוויזן
אין די אַמעריקאַנער צייטונגען אַ װאָרענונג פון באָסטאָנער קאַרדינאַל:
;לאָזט אים נישט אַריין .נישטאָ קיין אָרט ביי אונדז פאַר אױיסגעשפּראָכענע
|
אַטעאיסטן! ?,

אויפן סמך פון אָ דעם ;,הייליקן פּראָטעסט" ,פון ,גאָטס-פאַרטרע-
טער" אין די פאַראייניקטע שטאַטן ,האָט זיך אָפּגערופן אַ יידישער גייסט-
לעכער ,דער ראַבאַי הערבסט ס .גאָלדשטײן פון ניו-יאָרק .אין אַ קורצער
טעלעגראַמע האָט ער אָנגעפרעגט איינשטיינען :קאיר גלויבט אין גאָט
אָדער נישט ?" .נישט געקוקט אויף דער חוצפּה פונעם ,ראַבאַי" האָט אים
דער גרויסער געלערנטער צוריקטעלעגראַפירט; :איך גלויב אין שפּינאָזאַס
גאָט ,װאָס אַנטפּלעקט זיך אין דער האַרמאָניע פון אַלץ ,װאָס עקזיסטירט,
און נישט אין אַ גאָט ,װאָס זאָרגט פאַר דעם מענטשנס גורל און מעשים".
אין אַ צייט פון אַ לעבנס-געפאַר ,װען ס'האָט זיך דעצידירט
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זיין

נאָענסטע צוקונפט,
שאַפטלעכע

די מעגלעכקייט

קאַנטינואַציע,

האָט דער

פון פיזישער
גרויסער

ווענדעט זיין געדאַנק צו שפּינאָזאַ..

עקזיסטענץ

יידישער

און וויסג-

געלערנטער גע"

|

מיט העכער  05יאָר ,פריער האָט דער גרויסער פראַנצויזישער שריי"
בער גוסטאַװ פּלאָבער געשויבן צו זיין באַרימטער פריינדין ,די ראָמאַ-
ניסטן זשאָרזש סאַנד ; :אין מיין איינזאַמקײט ,ווען ס'איז מיר שווער אויפן
האַרצן ,זוך איך מיין גלייכגעוויכט און רעטונג אין שפּינאָזאַן
דער באַרימטסטער ליטעראַטור-קריטיקער פון סוף -91טן ביז די
-0קער יאָרן פון -02סטן יאָרהונדערט ,געאָרג בראַנדעס (פון יידישן אָפּ-
שטאַם) האָט געשריבן; :שפּינאָזאַ! אַ װאַרעמקײט צעגיסט זיך איבערן
קערפּער ,ווען מען פאַרטיפט זיך אין אים .װוער ס'האָט אים געלייענט דער
האָט זיין גייסט געטובלט אין ברענענדיקן לויטערדיקן פייער .שפּינאָזאַ
איז דער קדוש פון דענקען װי שעלי (באַרימטער ראַדיקאַלער ענגלישער

פּאָעט פון אָנהייב -91טן יאָרהונדערט)  --פון פּאָעזיף.
שפּינאָזאַס /א,ינטעלעקטועלע

ליבע צו גאָט" --

די הויפּט-אָנװײזונג

פאַר אַ מאָראַליש לעבן אין זיין ווערק ;די עטיק"  --איז אייביק אַקטועל
פאַר יעדן װירדיקן מענטש ,װאָס שטרעבט צו אַ מענטשלעך לעבן אין אַ
גליקלעכער ,יושרדיקער

וװעלט .װאָרום ליבע צו גאָט באַדײט ביי שפּינאָ-

זאַן ליבע צו דער נאַטור און אירע געזעצן (ווייל ;גאָט איז די נאַטור?),
און וער ס'לעבט אין אײינקלאַנג מיט דער נאַטור-האַרמאָניע ,דער לעבט
אין איינקלאַנג מיטן שיינעם און גוטן ,מיטן געטלעכן ,װאָס איז דאָ אין 
מענטש און נישט אויסער אים .ווען דער מענטש כאַפּט אויף די נאַטור-
געזעצן ,זעט ער זיך אַלס טייל פון דער מענטשהייט ,פון זיין פאָלק ,פון זיין

קלאָס .ער זעט זיין פּערזענלעך גליק אין דעם גליק פון אייגענעם פאָלק
און אַלע פעלקער ,ווייל אווירקלעכע ליבע צום אייגענעם

פאָלק גייט ענג

געבונדן מיט ליבע און אַכטונג צו יעדן פאָלק",

ווען דער פּראַנצויזישער היסטאָריקער און שרייבער ערנסט רענאַן
האָט צו דער -002סטער יאָרצײיט פון שפּינאָזאַ גערעדט צו די פאַרזאַמלטע
אין האַג אין אַ צוגעשיקטן ספּעציעלן רעפּעראַט ,האָט ער פאַרענדיקט מיט
פאָלגענדיקע װערטער :עפון זיין גראַניט-פּיעדעסטאַל  ,)2װעט דער דאָי
זיקער מענטש (שפֿינאָזאַיט .ג ,).ווייזן אַלע מענטשן דעם וועג צו גליק-
11

זעליקייט ,וועלכע ער האָט געפונען .אין דער צוקונפט ,ווען אַ געבילדץ-
טער װאַנדערער װעט פאַרבייגיין דעם דאָזיקן דענקמאָל ,װעט ער זיך
זאָגן אין האַרצן ;:דאָ איז אפשר אַנטשטאַנען די ריכטיקסטע גאָט-וויזיע,
װאָס אַ מענטש האָט ווען נישט איז געהאָט".

ליד

{) די באַצײכענונג
;די וועכטער"".

פון

 )2דאַן איז פאָרגעקומען
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די

אפרומאַקעס"

די אַנטהילתנג

דורך

י7 .ל .פרץ

אין זין

פון שפּינאָזאַ דענקמאָל

ניוטאן -דער גרעסטעד פיזיקער
ביז איינשטיינען
ער איז געווען דער גרעסטער געלערנטער פון דער צווייטער העלפט
7טן

און ערשטער

העלפט

-81טן יאָרהונדערט.

אַלס פיזיקער

איז קיין

גרעסערער פון אים ביז איינשטיינען נישט געווען .צו  42יאָר מאַכט ער די
וועלט-באַרימטע ,פונדאַמענטאַלע אַנטדעקונג וועגן אוניװערסאַלער גראַ"
װויטאַציע (צוציאוגנס-קראַפט) און פון איינברעכן זיך פון ליכט אין דער
פריזמע .צו  52יאָר איז ער שוין אַנערקענטער פּראָפּעסאָר פון מאַטעמאַטיק
אויפן קאַמברידזש-אוניווערזיטעט.
מיטגליד פון דער קעניגלעכער

צו  02יאָר ווערט ער אויסגעקליבן אַלס
ויסנשאַפּט-אַקאַדעמיע

אין לאָנדאָן,

געבוירן אין יאָר  2461אַלס זון פון אַ פאַרמער ,װאָס איז געשטאָרבן
פאַר זיין געבורט ,ווייזט ער אַרױס פון די יינגסטע יאָרן אַן אויסערגע-
וויינלעכן אינטערעס צו מאַטעמאַטיק און מעכאַניק .פאַרגאַפט אָבסערװירט
ער די נאַטור  ---די שטערן ,די ביימער ,דעם שטורעם ,דעם ווינט .יעדער
פון זיינע שפּעטערע ביאָגראַפן דערמאָנט די לעגענדע (געוויסע נעמען
עס אָן פאַר אַן אמת) ,מיט דעם עפּל װאָס איז אַראָפּגעפאַלן אויף ניוטאָנס
נאָז ,ווען ער איז געלעגן אין גאָרטן פון דער פערמע אין אַ לבנה:נאַכט,
דער -322יאָריקער געלערנטער האָט זיך דאַן טיף פאַרטראַכט .ער האָט
זיך געשטעלט די פּראַגע, :פאַרװאָס איז דער עפּל אַראָפּגעפאַלן און די
לבנה פאַלט נישט

אַראָפּ ?"

דער דאָזיקער געדאַנקען-בליץ האָט אים דערפירט צו דער גרעסטער
אַנטדעקונג אין דער נאַטור-װיסנשאַפּט :די עקזיסטענץ פון אַ געהיימניס"
פולער קראַפט פון קעגנזייטיקער צוציאונג צווישן די הימלישע קערפּער,
װאָס האָט אים שפּעטער שוין דערלויבט צו פאָרמולירן די טעאָריע פון
אַלגעמײינער גראַװיטאַציע (צוציאונג),
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קלאָר ,אַז צו דעם צופאַל מיטן עפּל האָט נאָך ניוטאָן געדאַרפט האָבן
אַ געניאַלן מוח און אַ ברייטע באַהאַװנטקײט אין דער װיסנשאַפט .ער האָט
געוווסט ,אַז שוין אין אַלטערטום ,האָט דער גרויסער אַסטראָנאָם פּטאָלאָמײ

געשריבן װועגן אַ כוח ,װאָס פאַרבינדט אַלע שטערן און האַלט אויף דעם
גאַנצן אוניווערס .ער האָט אָנגעבונדן צו די רעװאָלוציאָנער:-װיסנשאַפטלע-
כע געדאַנקען פון זיינע דירעקטע גרויסע פאָרגייער  ---צו די וועלט-באַרימטע
געלערנטע וי גאַלילײ ,קעפּלער ,היגענס ,דעקאַרט ,באַרעלי.
גאַלילײי האָט דער ערשטער אױסגעמאָסטן

די קראַפט ,מיט וועלכער

די ערד ציט צו זאַכן און קעגנשטאַנדן .קעפּלער האָט אויפגעוויזן ,אַז פון
דער זון גייט אַ גראָדליניקע

קראַפט ,וועלכע צווינגט די פּלאַנעטן צו אַ

קרייז-באַװועגונג און אַז װאָס ווייטער אַ פּלאַנעט איז פון דער זון ,אַלץ פּאַ-
מעלעכער באַװעגט זי זיך .די אַנטדעקטע געזעצן פון האָלענדישן פיזיקער
פון -71טן יאָרהונדערט ,היגענס האָבן געלערנט ועגן צזאַמענשטױס פון
קעגנשטאַנדן און דער צענטריפוגאַלער קראַפט  .)1דעקאַרט האָט אויפגע"
וויזן אַז די באַװעגונג פון קערפּער איז אַ גראָדליניקע (אויב ס'ווירקט נישט
אויף זיי קיין זייטיקע קראַפט) .דער גרויסער איטאַליענישער געלערנטער
באַרעלי האָט אויפגעוויזן ,אַז עס ווירקט גלייכצייטיק צוויי קעגנזעצלעכע
כוחות (איינער פון צענטער און אַ צוייטער צום צענטער) וועלכע דע"
צידירן וועגן דער אָרדענונג פון די פּלאַנעטן אויף אַ באַשטימטער וייט-
קייט פון דער זון,
ווען די לבנה ,צום

ביײישפּיל ,װאָלט געװאָרן

צוגעצויגן

נאָר דורך

דער ערד ,װאָלט זי אַראָפּגעפאַלן אויף אונדזערע קעפּ .אַזױ אָבער ,װי עס
װירקט גלייכצייטיק אַ קראַפט ,אַן אידענטישע ,װאָס ציט צום צענטער פון
דער

לבנה ,געפינט

זי זיך סטאַביל אויף אַ באַשטימטער

וייטקייט

פון

דער ערד,

די אַלע וויכטיקע ,װיסנשאַפטלעכע דערגרייכונגען האָבן צוגעגרייט
די באַזע פֿאַר דער גרעסטער אַנטדעקונג אין דער פיזיק דורך ניוטאָנען
 -דאָס געזעץ פון אוניװוערסאַלער גראַװיטאַציע.דער גרעסטער פיזיקער פאַר איינשטיינען ,סער איזאַק ניוטאָן ,האָט
מיט זיין אַנאַליטישן געדאַנק און װיסנשאַפטלעכן שווונג ,אױיפגעכאַפּט ,אַז
דאָס פאַלן פון עפּל צו דער ערד ,דאָס קרייזן פון דער לבנה אַרום דער
ערד און פון די פּלאַנעטן אַרום דער זון  --אַז אָט די אַלע באַװעגונגען
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אין אוניווערס,

ליגן אונטער

איין

געזעץ:

דאָס

געזעץ

פון אַלגעמײנער

גראַװיטאַציע.

ערשט

אין ליכט פון ניוטאָנס לערע איז געװאָרן

קלאָר און פאַר-

שטענדלעך דער געבוי פון אוניווערס .דאָס ,װאָס איז פריער געווען געט"
לעך ,אומצוטריטבאַר פאַר דעם מענטשלעכן שכל ,איז איצט געװאָרן פּשוט

און קלאָר פאַר דעם ,באַגרענעצטן בשר-ודם" .ניוטאָן איז דער שעפער
פון דער קלאַסישער מעכאַניק און אירע הויפּט-געזעצן .אויפן סמך פון
זיי און פון גראַװיטאַציע-געזעץ האָט ער ענדגילטיק אויפגעוויזן די ריבטי-
קייט פון קאָפּערניקס העליאָצענטרישן סיסטעם ,אַז די זון איז דער צענטער
פון אונדזער פּלאַנעטאַרן סיסטעם ,אַז אַרום איר דרייט זיך די ערד און
אַנדערע פּלאַנעטן,

אין דער גרויסער אַרבעט (ווערק) די מאַטעמאַטישע פּרינציפּן פון
דער נאַטור-פילאָזאָפּיע?" פאָרמולירט ער די הוױפּט-באַגריפן און געזעצן
פון מעכאַניק :דאָס געזעץ פון אינערציע ,פון אַקציע און קעגנאַקציע,
פון אַלגעמײנער גראַװיטאַציע.

די טױזנטיאָריקע דערגרייכונגען פון דער מענטשלעכער ויסנשאַפט
וועגן די פאָרמען פון דער מאַטעריע-באַװעגונג ,די אַנטװיקלונג פון דער
מעכאַניק ,פיזיק ,אַסטראָנאָמיע זינט דורות ,האָבן באַקומען אַ פאַרשטענד-
לעכן און האַרמאָנישן אויסדרוק אין ניוטאָנס װערק .די ניוטאָנישע לערע
וועגן רוים ,צייט ,מאַסע ,קראַפט ,האָט באַװאָפנט דעם מענטש און די
װיסנשאַפט צו לייזן קאָנקרעטע ,פּראַקטישע ,טאָגטעגלעכע באַדערפענישן
און אויפגאַבן,
ער איז אויך דער ערשטער
די לענג פון די ליכט-שטראַלן

פיזיקער ,וועלכער האָט אױיסגעמאָסטן
און קאָנסטרואירט

דעם

ערשטן

טעלעסקאָפּ {רעפלעקטיוון) ,וועלכער האָט פילפאַך פאַרגרעסערט

שפּיגל-
די מעג-

לעכקייטן פון אָבסערװאַציע און פון דערלערנען די גאַנצע שטערן-קאָנסטע-
לאַציע .זיינע פיזישע געזעצן פון מעכאַניק ,דינאַמיק ,ליכט ,גראַװיטאַציע,
זיינען געװאָרן און פאַרבליבן ביז היינט דער אױסגאַנגיפּונקט פאַר מע-
כאַניקער ,אינזשיניערן ,קאָנסטרוקטאָרן ,אַרכיטעקטן ,נאַװיגאַטאָרן ,פאַר
אַלע צווייגן פון דער טעכניק און אינדוסטריע,
* אי
*
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ניוטאָן איז געווען אַ זון פון דער ענגלישער בורזשואַזער רעװאָלוציע,
וועלכע וװערט באַצייכנט דורך פּראָגרעסיװוע היסטאָריקער אַלס דער
אָנהױב פון די נייע צייטן אין דער געשיכטע .געבוירן אין  2461איז ער
אַ -6יאָריקער עדות פון דער שטורמישער איבערקערעניש אין זיין פאָטער-
לאַנד (ענגלאַנד) ,וועלכע קעפּט דעם קעניג שאַרל דעם ערשטן און דער"
פירט צו דער מאַכט דאָס בירגערטום .ער לעבט אויך איבער די תקופה
פון רעסטאַװראַציע (ווידעראויפשטעלונג)

פון דער מאָנאַרכיע ,אָבער שוין

אַ קאָנסטיטוציאָנעלע ,וועלכע איז פאַקטיש דער אויסדרוק פון דער באַ-
פעסטיקטער ,פּאָליטיש און עקאָנאָמיש ,בורזשואַזער מאַכט,
דער שנעלער װוקס פון דער פּראָדוקציע ,די ראַשיקע אַנטװיקלונג
פון דער אינדוסטריע און אַגריקולטור ,פון דעם ווייט-ימיקן שיף-פאַרקער,
פון האַנדל ,וועלכער האָט באַקומען ריזיקע אָפּזאַץימערק אין די וייטע
קאָלאָניעס ,װאָס זיינען געװאָרן מיט פייער און שװוערד ,ציוויליזירט?  --די

גאַנצע נייע בורזשואַזע עקאָנאָמיק האָט געפאָדערט און סטימולירט די
אַנטװיקלונג פון דער מעכאַניק ,אָפּטיק ,מאַטעמאַטיק ,אַסטראָנאָמיע .אַזױ
אַרום זיינען די קאָלאָסאַלע אַנטדעקונגען פון ניוטאָנען ענג פאַרבונדן מיט
די באַדערפענישן פון די פּראָדוציר:קרעפטן און מיט די נייע ,בורזשואַזע
פּראָדוקציע-באַציאונגען.
די פאָרמולירטע דורך ניוטאָנען געזעצן האָבן אויפגעוויזן די פולע
ריכטיקייט פון דער קאָפּערניק-לערע ,די פאַרװוערטע און גערודפטע דורך
דער קאַטוילישער קירך .דערפאַר זיינען קעגן דעם גרויסן געלערנטן
אַרוסגעטראָטן נישט נאָר די ;הייליקע פאָטערס" נאָר אויך פיל זייערע
און אַנדערע װיסנשאַפטס-מענער .קעגן ניוטאָנען טרעטן אפילו אַרױס די
אָנהענגער פון דעקאַרטן ,וועמענס באַגרענעצטע מעכאַניק וויל זיך נישט
,אונטערגעבן" די נייע פיזיק-געזעצן ,ווייל דאָס װאָלט דאָך באַדייט דעם
באַנקראָט פון דער קאַרטעזיאַנישער נאַטור-װיסנשאַפט,
נאָך צענדליקער אאָרן ,טראָץ אומשטרײטבאַרע באַווייזן ,האָט די
;חושך-שטאָט* און אירע לאָקײיען אין פיל לענדער פון אײיראָפּע נישט גע-
װאָלט אַנערקענען די ניוטאָנישע אמתן .דער דריסטער פּראָפּאַגאַנדיסט
פון זיין לערע אין פראַנקרייך איז געווען װאָלטער ,וועלכער האָט אין דער

ניוטאָן-פיזיק ,געזען דעם גרויסן װיסנשאַפטלעכן כוח ,װאָס קוועט שטויסן
דאָס נייע פראַנקרייך אויף די העכסטע הויכקייטן פון גייסטיקער עקאָנאַ-
מישער באַנייאונג".
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וועגן דעם ענדגילטיקן נצחון פון דער ניוטאָן-לערע אין דער אייראָ-
פּעאישער װיסנשאַפט האָט דעצידירט די אַנטדעקונג פון פּלאַנעט נעפּטון
דורכן גרויסן פראַנצויזישן פיזיקער פון -91טן יאָרהונדערט ,לעװעריע
( ,)6481וועלכער האָט מיט זיינע אויסרעכענונגען (אַסטראָנאָמישע) באַװויזן
די ריכטיקייט פון ניוטאָנס גראַװיטאַציע-געזעץ,
נאָך פאַר דעם ,סוף -91טן יאָרהונדערט ,האָבן די ענגלישע אַסטראָ-
נאָמען אַדאַמס און קאַװענדיש אויף אַן עקספּערימענטאַלן אופן אויפגע-
וויזן די אויסווירקונג פון געזעץ פון קעגנזייטיקער צוציאונג פון קערפּער,
דער זיג פון ניוטאָנישן געדאַנק ,פון זיין גראַװיטאַציע-טעאָריע,
איז געװאָרן די באַזע פאַר אַ גאַנצער ריי װויכטיקע װיסנשאַפּטלעכע אַנט-
דעקונגען אין די שפּעטערע אאָרן .די טעאָריע פון עלעקטריציטעט און
מאַגנעטיזם ,שטיצט זיך אויף דעם געזעץ פון קעגנזייטיקער אויסווירקונג
פון עלעקטרישע ,נעגאַטיװוע און פּאָזיטיווע ,אָנלאָדונגען און מאַגנעטישע
פּאָלוסן .די קלאַסישע פיזיק פון -91טן און אָנהױב -02טן יאָרהונדערט,
ווענדעט אָן אויף אַלע געביטן ניוטאָנס געזעץ פון קעגנזייטיקער צוציאונג,
אין אַן אַרטיקל געװוידמעט דער -002ער יאָרצײיט פון ניוטאָנען
שרייבט אַלבערט איינשטיין:
;די באַדייטונג פון ניוטאָנס אויפטו באַשטײט נישט נאָר אין דעם,
װאָס

ער

האָט געשאפן

אַן אָנװענדבאַרע

און לאָגיש-באַגרינדעטע

באַזע

פאַר דער מעכאַניק ,נאָר אויך אין דעם ,װאָס ער איז ביזן סוף -91טן
יאָרהונדערט דער טעאָרעטישער פּראָגראַם פאַר אַלע טעאָרעטיש-פיזיקאַ-
לישע פאָרשער .אַלע פיזיקאַלישע געשעענישן אין דער װיסנשאַפט וערן
אונטערגעװאָרפן ניוטאָנס באַװעגונג-געזעצן .די אָפּטיק ,די קינעטישע
טעאָריע פון װאַרעמקײט ,די טעאָריע פון גאַזן ,די לערע פון עלעקטריציטעט

און מאַגנעטיזם און אַנדערע אַנטװיקלען זיך פולקאָם ,אַרױסגײענדיק פון
ניוטאָנישן געדאַנק",
ערשט אין -02טן יאָרהונדערט מיטן אויפקום פון דער רעלאַטיװױ-
טעט-טעאָריע (איינשטיין) ,מיט דעם צעטיילן פון אַטאָם ,מיט דער ראַשיקער
אַנטװיקלונג פון דער אַטאָמישער פיזיק ,איז פעסטגעשטעלט געװאָרן די
באַגרענעצטקייט פון די ניוטאָנישע געזעצן .די פונדאַמענטאַלע פּרינציפּן
פון ניוטאָנס לערע ,וועלכע האָבן אויסגעזען צו זיין אומבאַרירבאַרע אמתן
פאַר אַלע נאַטור-דערשיינונגען און פאַר דער מאַטעריע גופא ,האָבן געמוזט
רעװוידירט ווערן אין ליכט פון די נייסטע דערגרייכונגען אויפן אַטאָמישן
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געביט און פון איינשטיינישן געדאַנק .דאָס באַדײיט אָבער נישט ,אַז ניוטאָנס
געזעצן האָבן פאַרלוירן זייער ווערט,

פאַר אַ ריזיקער צאָל דעשיינונגען ,ספּעציעל אין דער פּראַקטיק,
האַלטן אויף די קלאַסישע ניוטאָן-פּרינציפּן זייער װיסנשאַפטלעכן ווערט,
ניוטאָנס מעכאַניק און אירע געזעצן זיינען ווייטער אַקטועל אין דעם
מאַקראָדקאָסמאָס (אין דער װעלט פון גרויסע קערפּער ,אין אוניווערס
אַלס גאַנצעס) .דאַקעגן זיינען זיי נישט גילטיק ,נישט אָנװענדבאַר אין
דעם מיקראָ-קאָסמאָס (אין דער אינערלעכער װעלט פון אַטאָם און פון
זיינע עלעמענטאַרע

טיילעכלעך) .דאָ ווירקן פולשטענדיק אַנדערע געזעצן

דאָס באַדײט ,אַז די ריזיקע רעװאָלוציע אין דער היינטצייטיקער פיזיק
האָט נישט פאַרלייקנט ,נאָר באַגרענעצט די לערע פון ניוטאָנען .אויב אַזױ
האָט זי גאָרנישט פאַרלוירן פון איר ווערט,
ניוטאָן איז געווען און געבליבן דער גרעסטער פיזיקער און נאַטור-
פאָרשער ביז איינשטיינען .מיט זיין אַנאַליטישן בליק האָט ער געקוקט אין
דער ווייטער צוקונפט .אין אַ בריוו צו זיין פריינט ספינס האָט ער געשריבן ;
;איך ווייס נישט װאָס איך בין אין די אויגן פון דער ועלט .מיר אַליין
דאַכט זיך ,אַז איך בין אַ קליין יינגעלע ,װאָס שפּילט זיך אויפן ברעג פון
ים .ער פרייט זיך ,װאָס פון צייט צו צייט געפינט ער אַ קאָלירט שטיינדל
אָדער אַ רויטע מושלע ,ווען פאַר אים איז אַ ריזיקער ,נישט אױיסגעפאָרשטער
אָקעאַן פון אמת",
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ומנואל קאנם -
דער גדעסטער פילאזאף
פון :81טן יארחונדערט
קאַנט

עמנואל

איז

()4271:4081

געווען

דער

גרעסטער

פילאָזאָף

און איינער פון די גרעסטע געלערנטע פון -81טן יאָרהונדערט .פּונקט וי
דער

ויסנשאַפטלעכער

װאַרשטאַט

אַזױ

אויך

איז

זיין

לעבן

געװען

שטרענג דיסציפּלינירט .ער איז אַרֹין אין דער געשיכטע אַלס בישפּיל
פון אַבסאָלוטער פּינקטלעכקייט,
ווייכונג אין צייט און פליכט,
די איינוווינער

וועלכע פאַרטראָגט

נישט

פון קעניגסבערג  )1האָבן רעגולירט

לויט זיינע שפּאַצירן .,שטענדיק

אין דער זעלבער

אָפּ-

קיין שום

זייערע זייגערס

צייט און אויפן זעלבן

וועג.
ס'גאַנצע
האָס

ער

לעבן

פאַרענדיקט

אויך,
דעם

האָט

ער

פאַרבראַכט

אוניווערזיטעט

אין קעניגסבערג.

און אין זיינע

מויערן

דאָרט
אין

ער

דערגאַנגען צום ראַנג פון פּראָפּעסאָר פון לאָגיק און מעטאַפיזיק,

אין זיין פּראַכטפולער אָרגאַניזאַציע פון אַרבעט און לעבן זעען פיל

פון זיינע ביאָגראַפן אַ טיפּישן דייטש .און זיין פילאָזאָפּישער שיטה און
עטיק האַלטן אים אַנדערע פאַר אַ פראַנצויז .אויף די צוויי געביטן האָט ער
געבראַכט אַן אמתע איבערקערעניש .ער האָט געגעבן די דענקער אַ
נייעם פאַרטיפטן אופן פון טראַכטן ,אַנאַליזירן און פאָרשן .ויכטיקע
פילאָזאָפישע אױטאָריטעטן האַלטן אים פאַר דעם ;העכסטן באַרג-שפּיץ"
אין דער אַנטװיקלונג פון דער מענטשלעכער קולטור ,אַנדערע פאַר ;דעם
קלאַמער װאָס פאַרבינדט די תקופה פון ליכט און אויפקלערונג מיט דעם
מאָדערנעם

אינטעלעקטועלן

געדאַנק",
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כדי בעסער צו פאַרשטיין די ראָל פון קאַנטן אין דער געשיכטע פון
דער אַלגעמײנער קולטור ,לאָמיר אַ קוק טאָן אויף זיין װיסנשאַפטלעכער
און פילאָזאָפּישער שאַפונג,

מען קען זי איינטיילן אין צוויי פּעריאָדן .אין ערשטן (ביז די -07ער
יאָרן פון -81טן י"ה) פאַרנעמט זיך דער געלערנטער ,פאַר אַלעם ,מיט
פאָרשן די נאַטור און דעם געבוי פון אונדזער פּלאַנעטאַרן סיסטעם .אין
זיין באַרימט װוערק ;אַלגעמײנע נאַטור-געשיכטע אונד טעאָריע דעס הי"
מעלס" ( ,)5571איבעראַשט

עֶר די װיסנשאַפט

קאָסמאָגאָנישער  )2היפּאָטעזע

וועלכער

לוט

מיט זיין רעװאָלוציאָנערער

אונדזער

(די

זון-סיסטעם

זון און אַלע אַרום איר  9פּלאַנעטן) איז אויפגעקומען אויף אַ נאַטירלעכן
אופן  ---פון אַ גיגאַנטישן װאָלקן צעפלאַמטע מאַטעריע-טײילעכלעך ,אין אייג-
קלאַנג מיט די געזעצן פון מעכאַנישער
שפּעטער

(אין די -08ער

באַװעגונג .עטלעכע צענדליק יאָר

יאָרן פון -81טן י'ה) איז צום זעלבן געדאַנק

דערגאַנגען דער גרויסער פראַנצויזישער פיזיקער און אַסטראָנאָם ,פּיער
לאַפּלאַס .זייערע ביידנס אַנטדעקונג איז אַרין אין דער װיסנשאַפּט אונטערן
נאָמען ,די טעאָריע פון קאַנט און לאַפּלאַס",
אל

קאַנטן געהערט
גרויסער

אויך די היפּאָטעזע װעגן דער עקזיסטענץ

אַל-קאָסמישער

גאַלאַקטיק  ,)2אויסער

אונדזער

פון אַ

גאַלאַקטיק,

אין

וועלכער ס'גייט אַריין ,צווישן אַנדערע גרויסע שטערן ,די זון מיט די 9
פּלאַנעטן ,וועלכע קרייזן אַרום איר.
קאַנט האָט פאָרמולירט אויך פיל אַנדערע וויכטיקע װיסנשאַפטלעכע
היפּאָטעזן .אַלע צוזאַמען ,באַלױכטן מיט דעם דיאַלעקטישן

געדאַנק ועגן

דער נאַטורעלער עװאָלוציע פון קאָסמאָס און דער ערד ,האָבן געשאַפן די
באַזע פאַר דער אַנטװיקלונג פון דער מאָדערנער אַסטראָנאָמיע ,פיזיק
און אַנדערע צווייגן פון דער נאַטוריװיסנשאַפט,
אי אל
1

קאַנט האָט אויך פאָרמולירט וויכטיקע היפּאָטעזן וועגן דער געזעצ-
מעסיקייט פון דער געשיכטע, .די אַנטװיקלונג פון דער מענטשלעכער
געזעלשאַפּט  --האָט ער געשריבן  ---גייט אין איינקלאַנג מיט אָביעקטיווע
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געזעצן .די וויכטיקסטע ,ווירקענדיקע עלעמענטן אין דעם פּראָצעס ,איז
די נאַטורימיליע און די עקאָנאָמישע באַציאונגען".
דאָס האָט ער אַרױסגעזאָנט אין זיינע באַרימטע וװערק :אדער גע"
דאַנק וועגן אַן אַלגעמײנער געשיכטע? און ,דער װאַרשײנלעכער בראשית
פון דער געשיכטע פון דער מענטשהייט"".
דער פאַרטיפטער אַנאַליז איבער דער מענטשלעכער געשיכטע ברענגט
אים צום אויספיר ,אַז איר גאַנג איז אַ פּראָגרעסיווער ,פון נידעריקע צו

העכערע שטאַפּלען.
ער צייכנט אויך אָן די סטאַדיעס אין דער עװאָלוציע פון דער
מענטשלעכער געזעלשאַפּט )1 :דאָס ווילד-יעגערישע לעבן )2 ,דער אָנ"
הויב פון אַרבעט און אויפקום פון אַגריקולטור און פי-צוכט )3 ,דאָס אָפּ-
טיילן זיך פון ערד-אַרבעט פון פייצוכט ,דער אויפקום פון סאָציאלער.
אומגלייכהייט און פּרימיטיווער מלוכהשאַפט,
די ווייטערדיקש
לויט

קאַנטן,

אַנטװיקלונג

דערפירן

פון דער

די מענטשהייט

מלוכה-אָרגאַניזאַציע

צו אַלגעמײײנער,

דאַרף,

געזעצלעך פאַר"

זיכערטער גלייכהייט .אַ וויכטיקער ביישטייער איז זיין היפּאָטעזע וועגן
דער ראָל פון סאָציאַלע קעגנזאַצן אין פּראָגרעס פון דער מענטשהייט,
די הויפּט-סיבה פון דער אַנטשטײאונג פון דער מלוכה זעט קאַנט
אין דעם ,װאָס ;די מענטשן ,כדי זיך קעגנזייטיק נישט אויסשעכטן ,האָבן
זיי געשאַפן אַ מלוכה און איבערגעגעבן איר אַ טייל פון זייערע רעכט"
און אויב מענטשן האָבן זיך געקענט פאַרשטענדיקן און שאַפן אַ מלוכה
פאַרװאָס זשע קענען מלוכות זיך נישט פאַרשטענדיקן און שאַפן באַדינגוג-
גען פון אַ וועלט אָן מלחמות ,װאַפן-געיעג און רציחה ? אין זיין טראַקטאַט
,צו אײיביקן שלום" ,שרייבט ער, :דער אײביקער שלום איז פאַקטיש
דערגרייכבאַר און פאַרפליכטעט אונדז צו אַרבעטן אין נאָמען פון שױן
נישט

אַזױ ווייטן ,ציל",

זיין אויסטייטשונג פון דער מלוכה:אַנטשטײאונג ,וייזט דייטלעך,
אַז ער איז געווען אונטערן שטאַרקן איינפלוס פון רוסאָ ,װאָס האָט גע-
לעבט און געשאַפן אין דער זעלבער צייט .צו קאַנטס היפּאָטעזע וועגן דער
ווירקנדיקער ראָל פון קעגנאַצן ,אין דעם פּראָגרעסיון פאָראויסמאַרש
פון דער מענטשהייט ; צו זיין פלאַמיקן קאַמפס-רוף פאַר אייביקן שלום
און פעלקער-פאַרברידערונג ,האָט אָנגעבונדן מאַרקס,
דער לעצטער האָט הויך אָפּגעשאַצט זיין גרויסן פאָרגייער און
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באַצײיכנט

קאַנטס

פראַנצויזישער

פילאָזאָפיע

אַלס

;די

דייטשישע

טעאָריע

פון

דער

רעװאָלוציע",

וי מיר זעען אַלזאָ ,האָט דער גרעסטער פילאָזאָף פון -81טן י"ה
זיך פאַרדינסטפול איינגעשריבן אין פּאַנטעאָן פון װעלט-באַרימטע גע-
לערנטע און דענקער װאָס האָבן געפלאַסטערט דעם ועג פאַר דעם מאָ-
דערנעם װיסנשאַפּטלעכן געדאַנק,
און אַזױ קומען מיר צו צו דער צווייטער תקופה אין קאַנטס שאַפונגי
וועלכע ווערט באַצײיכנט דורך די גרעסטע געלערנטע אַלס ,די קאָפּער-
ניקאַנישע איבערקערעניש אין דער פילאָזאָפיע" .אין דעם פּעריאָד ,אָנ"
גערופן דורך זיינע ביאָגראַפן ;דער קריטישער" ,באַוייזן זיך זיינע אומ-
שטערבלעכע פילאָזאָפישע װערק; :די קריטיק פון ריינעם פאַרשטאַנד?
וועלכע נעמט אַרום זיין דערקענטעניש-טעאָריע;

;די קריטיק פון פּראַק"

(טישן פאַרשטאַנד? ,וועגן מאָראַל ,מיט זיין באַרימטן ,קאַטעגאָרישן-אימ-
פּעראַטיװו"; ,די קריטיק פון דער מעגלעכקייט צו טראַכטן" ,ווו ער פאָר-
מולירט זיין עסטעטיק-טעאָריע (װעגן קונסט) און די פילאָזאָפיע פון
דער געשיכטע ,און דאָ טרעט אַרױס דאָס נייע ,װאָס האָט רעװאָלוציאָני-
זירט די אייראָפּעאישע פילאָזאָפּיע ,שאַפנדיק אַ נייעם אופן פון טראַכטן,
אויפנעמען און אַנאַליזירן פּראָבלעמען װעגן װעלטאָנשױיאונג און
דערקענטעניש...
קאַנט װערט אַנערקענט אַלס דער שעפער פון דער דייטשישער,
קלאַסישער

פילאָזאָפיע ,וועלכע האָט די ערשטע,

דורך העגעלן ,באַגריג"

דעט די געזעצמעסיקייט פון דער געשיכטע און פאָרמולירט די געזעצן
פון איר דיאַלעקטישן גאַנג,
זיין נייער פילאָזאָפּישער סיסטעם װאָס איז באַקאַנט אונטערן נאָמען
;טראַנסצענדענטאַליזם" ,אָדער ;די קריטישע פילאָזאָפּיע" ,איז געװען אַ
פּרווו פון אַ גרויסער סינטעז פון די קעגנזעצלעכע שיטות פון דגירעסטע
דענקער פון זיין יאָרהונדערט ,וי לייבניץ ,װאָלף און היום.
גלייכצייטיק אָבער איז ער אַרױסגעטראָטן קעגן יעדן איינעם פון
זיי ,אָפּװאַרפנדיק די איינזייטיקייט אין דער אינטערפּרעטאַציע פון דער
מענטשלעכער דערקענטעניש ,פון דער װעלט ,פענאָמענען און זאַכן זיין
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פאָדערונג וועגן אַן אַלזײטיקן קוק איז געקומען פון אַ נייער פאָרמולירונג
פון באַגריף קמענטש" ,אַלס עמפּירישן װעז ,באַשאָנקען מיט חושים,
אָבער גלייכצייטיק אַ ,דינג אין זיך" (זאַך אין זיך),
די דאָזיקע באַגרינדונג פון /מענטש? האָט ער אױסגעדריקט אין
זיין פּאָעטישן דעוויז; :איבער מיר אַ צעשטערנטער הימל ,אין מיר אַ
מאָראַליש געזעץ".
מיט דעם האָט ער געװאָלט אויפוייזן די דאָפּלטע עקזיסטענץ פון
מענטש אַלס קליינטשיקן טיילעכל פון אוניווערס ,װאָס ליגט אונטער די
אַלגעמײינע נאַטור-געזעצן ,אָבער גלייכצייטיק אַלס מאָראַליש ועזן װאָס
איז אינערלעך פריי אוֹן אױטאָנאָם .מיט דעם האָט ער געװאָלט געבן צו
פאַרשטיין דעם ווירקלעכן אינהאַלט פון מענטשלעכן לעבן און אָפּגרענעצן

דעם ריינעם פאַרשטאַנד פון פּראַקטישן,
אין זיין ווערק ;די קריטיק פון ריינעם פאַרשטאַנד" ווייזט ער אויף,
אַז ביז אים האָט מען געהאַלטן ,אַז די דערקענטעניש דאַרף אַרומנעמען
אַן אויסערלעכן אָביעקטיוון קעגנשטאַנד .אונדזער אינטעלעקט (פאַר-
שטאַנד) איז דערביי געווען פּאַסיוו .מען האָט אים צוגעטיילט די ראָל
פון אַן אומבאַוועגלעכן שפּיגל ,אויף וועלכנס פלאַך ,עס האָט אויסגעאיבט

אַ דרוק דער געפאָרשטער קעגנשטאַנד ,אָפּשפּיגלענדיק זיך אין אים,
אַזױ אַרום איז אין דעם דערקענטעניש-פּראָצעס געווען אַקטיו נאָר דער
געפאָרשטער קעגנשטאַנד,
קעגן

דעם

דערקענטעניש

איז

קאַנט

קאָן נישט
זיך

פאַרשטאַנד

קאָן

זיינען אים

געװאָרן

נישט

קאַטעגאָריש
און איז

אַרױסגעטראָטן.,

נישט

באַגרענעצן

קיין
צו

פּאַסיװוער

רעגיסטרירן

די

מענטשלעכע

פּראָצעס.
פאַקטן,

דער

וועלכע

אָנגעװאָרפן.

אָנגרייפנדיק די באַגרענעצטקייט פון אַזאַ סאָרט פאָרשן ,ווייזט קאַנט
אויף ,אַז אַזאַ דערקענטעניש פאָרשט נישט דעם קעגנשטאַנד גופא עדי
זאַך אין זיך? נאָר געוויסע זיינע פאָרמען ,אויסערלעכע ,סוביעקטיוע,
וועלכע מיר אַליין האָבן געשאַפן ,צו זיי געהערן אַזעלכע באַגריפן װוי:
צייט ,רוים און קאָזאַליטעט (אַז יעדער קעגנשטאַנד און פענאָמען האָט
זיין סיבה) ,וועלכע

עקזיסטירן

נישט

(לויט קאַנטן) אָביעקטיוו,

אויסער

אונדז ,נאָר אין אונדז און מען קאָן נישט עקספּערימענטאַל זיי באַװייזן,
קורץ גערעדט,

,יר
קומט קאַנט צום אויספיר  :מ

דערקענען

די וועלט
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(מיט אירע פענאָמענען

און קעגנשטאַנדן)

אַזעלכע ,וי זי איז פאַק-

נישט

טיש ,נאָר וי זי דאַכט זיך אונדז אויס".
;דאָס ,װאָס מיר האַלטן אַלס נאַטור-געזעצן
װאָס אונדזער

פאַרשטאַנד

האָט אַרײנגעטראָגן

איז נאָר אַ פאָרבינדונג,

צװישן

צווישן די קעגנשטאַנדן .אונדזער שכל שרייבט

די

און

פענאָמענען

צו דער נאַטור געזעצן .ער

געפינט אין דער נאַטור דאָס ,װאָס ער האָט אַלײן אין איר אַרײנגעטראָגן.

פון דעם קומט זיין אויספיר , :אונדזער דערקענטעניש

קאָן אוים-

כאַפּן נאָר די פענאָמענען (דערשיינונגען) פון קעגנשטאַנדן (זייערע אויסער-
לעכע שטריכן) ,אָבער נישט דעם ווירקלעכן אינהאַלט דעם ועזן פון דער
זאַך ? --די זאַך אין זיך" .דאָס איז נישט דערגרײכבאַר פאַר אונדזערע
װויסנשאַפטלעכע מעגלעכקייטן",

נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס די וויסנשאַפט און אַלע כמעט גע-
לערנטע ואַרפן אָפּ היינט די שטעלונג פון קאַנטן ,וועלכע האָט באַגרענעצט
די מעגלעכקייטן

פון מענטשלעכן

פאַרשטאַנד און זיינע באַמיאונגען ,האָט

זיין פילאָזאָפישער סיסטעם אָנגעװאָרפן פאַרטיפטע פאָרמען פון דערלערנען
די נאַטור-געהיימנישן און דערשיינונגען ,װאָס האָבן געפאָדערט אַלזייטי-
קייט פון פאָרשן ,גרינטלעכקייט פון אויספירן ,טיפקייט פון טראַכטן,
דערפאַר האָט זיין רייכע פילאָזאָפישע שאַפונג געשטויסן פאָרויס די
אַנטװיקלונג פון דיאַלעקטישן געדאַנק און מעטאָד .דאָס איז אויך געװוען
די קאָלאָסאַלע דערגרייכונג פון זיין פרוכטבאַרער אויסטייטשונג פון דער
אַקטיווער ראָל פון אונדזער פאַרשטאַנד אין דערקענטעניש-פּראָצעס.
לויט קאַנטן איז דער שכל

דער העכסטער

טריבונאַל,

ליגט אונטער.

וועלכן אַלץ
|

פאַר דעם טריבונאַל האָט קאַנט אויך געבראַכט די רעליגיע ,נישט
כדי

צו שפּאָטן,

נאָר פּונקט וי שפּינאָזאַ,

אָפּטײלן דאָס איראַציאָנעלע,

פאַנטאַסטישע ,אומזיניקע ,פון דעם ראַציאָנעלן און עטישן,
אויפווייזנדיק
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די

באַגרענעצטקייט

און װידערשפּרוכן

אין רעליגיעזן

אופן פון טראַכטן ,גרייפט קאַנט אָן שאַרף די קירכעלעכע
איינציקע מאָראָל איז די רעליגיעזע.

טעזע ,אַז די

אין צוויי װיסנשאַפטלעכע אַרבעטן, :די רעליגיע און די גרענעצן
פון פאַרשטאַנד אַלין? און ,דער וויכוח צווישן פאַקולטעטן?" ,וייזט קאַנט
אויף דאָס פאַרקערטע .ער גרייפט אָן די קאַטױלישע טעזע ,אַז נאָר דער
שרעק פאַרן גיהנום צווינגט דעם מענטש זיך אויפפירן מאָראַליש; .אויב
אַזױ  ---שרייבט ער  --האָט אונדזער אויפפירונג קיין שום מאָראַלישן ווערט,
ווייל זי דרינגט נישט אַרױס פון אונדזער באַװוסטזײין ,אַז מען דאַרף זיין
אַ ווירדיקער מענטש ,נאָר פון פּחד" .קאַנט װאַרפט אָפּ קאַטעגאָריש די
באַהױפּטונג פון תנ"ך (בראשית ,טייל  ,9װ )12 .אַז ;דאָס מענטשלעכע
האַרץ איז שלעכט פון זיין יוגנט אָן" .ער פרעגט, :אויב דער מענטש איז
פון זיין נאַטור שלעכט ,וי אַזױ קאָן ער בכלל זיך אויפפירן מאָראַליש!
און אויב זיין אויפפירונג איז אַ רעזולטאַט פון גאָטס הילף ,געהערט עס
דאָך נישט צום מענטש .דאָס הייסט ,אַז עס עקזיסטירט בכלל נישט קיין
מענטשלעכע מאָראַל,

קאַנט ברענגט אין זיין װערק ;דער שטרייט די פאַקולטעטן" דעם
באַרימטן בײישפּיל מיט אברהם אבינו ,װאָס גאָט האָט אים כלומרשט באַ-

פוילן צו ברענגען זיין איינציקן זון ,יצחקן ,אַלס קרבן דורך פאַרברענען
אים ,קאַנט שרייבט ,אַז ווען אברהם װאָלט נישט געהאַט קיין איינגע"
שלעפערט געוויסן האָט ער געדאַרפט אַזױ ענטפערן גאָט; :ביסט טאַקע
ענלעך צו גאָט אַלײן ,אָבער דאָס ,װאָס דו הייסט מיר איז אוממאָראַליש
און פאַרברעכעריש ,דאָס איז אין קעגנזאַץ צו דעם ,װאָס איך ווייס זיכער,
און איך ווייס זיכער ,אַז אונדזער אייגן קינד טאָר מען נישט הרגענען ,אויב
אַזױי װעט דיר גאָרנישט העלפן ,װאָס ביסט ענלעך ,וױייל ביסט זיכער
נישט גאָט".
ס'איז ווערט צו דערמאָנען,

אַז די צוויי אויבן-דערמאָנטע

קאַנטן ,האָבן זיך באַװויזן אין די יאָרן ,2971-4971
נען געווען

ביי דער

מאַכט

די יאַקאָבינער

װערק

פון

ווען אין פראַנקרייך זיי-

און די גאַנצע

אײראָפּעאישע

רעאַקציע האָט געװאָלט צעזעצן דאָס נייע פראַנקרייך.

אין דער שטורמישער תקופה איז קאַנט דער פּלאַמיקער פאַרטיידיקער
פון דער פּראַנצויזישער רעװאָלוציע .אין בוך ;דער שטרייט די פאַקולטעטן"
האָט ער געשריבן :איעדן װירדיקן ,ערלעכן מענטש מון אָנפילן מיט
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ענטוזיאַזם און האָפענונג דער ביישפּיל פון דעם פּאָלק (פראַנצויזישן"ט .ג,).
װאָס האָט גענומען זיין גורל אין די אייגענע הענט און וויל ביי זיך שאַפן
אַן אָרדענונג ,וועלכע ער האַלט פאַר דער בעסטער".
א
8
*

קאַנט איז געװאָרן באַרימט אין דער עטיק מיט זיין קקאַטעגאָרישן
אימפּעראַטיװ"  ,)4לויט וועלכן די מענטשלעכע מאָראַלישע אויפפירונג
גיט זיך נישט אונטער קיין שום אויסערלעכן דרוק און סיבות .איר פריי"
הייט דרינגט אַרױס פון דער נויטווענדיקייט צו שאַפן אַ פעסטע מענטשלעכע
מאָראַל ,ווייל אַ מענטש אָן פרייהייט ליגט נישט אונטער קיין שום מאָ-
ראַלישן משפּט .זיין אויפפירונג קאָן נישט פאַרמאָגן קיין מאָראַלישן ווערט.
מאָראַל פאָדערט פרייהייט פון טאַט און רעכט צו באַשטימען דורך דעם
מענטש אַליין זיינע עטישע פּרינציפּן .קאַנט קומט צום אויספיר ,אַז די
מאָראַלישע געזעצן זיינען אונדז נישט אָנגעװאָרפן פון דרויסן נאָר גע-
פינען זיך אין מענטש אַלײן .אין דעם טאַקע איז דער תוך פון זיין מאָי
ראַלישער אױטאָנאָמיע; .נישט גאָט אין אונדזער עטישער ועג-וייזער,
נאָר דער מענטש פאַר זיך אַליײין,
דער הױפּט-געדאַנק פון קאַנטס עטישן סיסטעם איז דער באַגריף
פון ,גוטן ווילן" .דאָס איז דער וילן צו טאָן גוט .און דאָס איז אַ ציל
פאַר זיך און נישט קיין מיטל עפּעס צו דערגרייכן .שנאָר דאַן .װען די
מענטשלעכע אַקטיװױטעט איז אין איינקלאַנג מיטן גוטן ווילן ,ווען זי האָט
נישט קיין שום זייטיקע כוונות (צו האָבן פון דעם נוצן)  --איז זי אין
פולן זין מאָראַליש?,

דערפאַר דאַרף אַ מענטש אין אַלע סיטואַציעס זיין וירדיק און
שטענדיק האַנדלען אין אַינקלאַנג מיטן קקאַטעגאָרישן אימפּעראַטיוו",
פאַרװירקלעכנדיק דאָס מאָראַלישע געזעץ ,װאָס איז אין אונדז גופא ,װאָס
טאָר זיך נישט אונטערגעבן קיין שום דרוק פון דרויסן ,פון וועמען און פון
װאַנען עס זאָל נישט זיין .נאָר דאַן װעט דער מענטש דערגרייכן די פולע
פרייהייט ,ווייל ער װעט זיך אונטערגעבן דעם דרוק נאָר פון זיין אייגענער
י
שכלדיקער נאַטור.
דערפאַר
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טאָר

מען

קיינמאָל

נישט

טאָן קיין שלעכטס

קיין צוייטן

מענטשן .נישט בלאָפן ,באַלײידיקן ,אויסנוצן,
אַלע באַדינגונגען זיך אויפפירן אין איינקלאַנג מיט דעם מענטשלעכן ,װאָס
שווינדלען .מיר

דאַרפן אין

איז איז אין אונדז און אין נאָמען פון דער מענטשהייט ,װאָס איז דער
העכסטער און אַבסאָלוטער ווערט,
קאַנטס ,קאַטעגאָרישער אימפּעראַטיוו" גרייפט אָן אומברחמנותדיק
יעדן עגאָאיזם און אינדיװוידואַליזם .אַ מענטש מוז זיך אויפפירן אין נאָמען
פון אַן אַלגעמײנעם

זיין האַנדלונג מוז
מענטשן .ער האָט
װאָס איז אין דיר
אַלס ציל ,קיינמאָל

מאָטיוו ,װאָס פאַרפליכטעט

אַלע שכלדיקע

מענטשן

זיין אין איינקלאַנג מיט די אינטערעסן פון אַנדערע
געשריבן :קפיר זיך אויף אַזױ ,אַז דאָס מענטשלעכע
און אין יעדן אַנדערן זאָלסטו שטענדיק באַנוצן נאָר
אַלס מיטל",

קאַנט האָט גוט געװווסט אַז זיין ,קאַטעגאָרישער אימפּעראַטיו" איז
ווייט נישט דערגרײיכבאַר פאַרן מענטש אין אַ װעלט פון אומרעכט ,רציחה
און געװאַלט .ער האָט געװווסט ,אַז דער געדאַנק פון גוטן אפילו מענטש
געפינט זיך אויפן שייד-וועג צװישן מאָראַלישן ,אינערלעכן פליכט און
דרוק פון די גרויזאַמע ,אויסערלעכע באַדינגונגען .דערפאַר אויך האָט
ער אָנגעוויזן ,אַז װי שלעכט עס זאָל נישט זיין ,דאַרף דער מענטש
שטענדיק לײדנשאַפטלעך שטרעבן צו רעאַליזירן דאָס מענטשלעכע און
אין גרעסטן אפילו שטורעם און געוויטער ,גלױבן ,אַז ער װעט דאָס
דערגרייכן און באַװיזן,
און

טראָץ

דעם,

װאָס

די

אויסגעטרוימטע

װעלט

פון פרייע,

גוטע

און הויך-מאָראַלישע מענטשן זעט אונדז אויס ווייט ,איז דאָך איר אָפּשפּיגלונג
נאָענט .דאָס איז דער

אידעאַל,

װאָס לעבט

אין אונדז ,אין די שטרעבוו-

גען ,געדאַנקען און פאַרלאַנגען פון יעדן גוטן ,וירדיקן מענטש,

קאַנט האָט אויפגעוויזן ,אַז די וועלט איז נישט קיין אייביקער עמק
הבוכה (טאָל פון געוויין) ,וועלכן מיר מוזן אַקצעפּטירן .אייביק איז נאָר
איין זאַך  --די שטרעבונג פון מענטש צו אַ מענטשלעך לעבן .די שטרע-
בונג באַדייט  :אַקטיװױטעט ,קאַמף פאַרן זיג פון גוטן און מענטשלעכן
װאָס איז אין אונדז :קאַמף אין נאָמען פון פרייען ,אױטאָנאָמען ,הײיליקן
פליכט ,פון אקאַטעגאָרישן אימפּעראַטיוו" פון אינערלעכן מאָראַלישן גע-
זעץ ,װאָס הייסט אונדז זיין ווירדיקע מענטשן אין אַלע באַדינגונגען.
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פון דעם
הויכער
שלעכטן,

איז געדרונגען,

אַז דער וועג צו אַ זוניקער

מאָראַל פון פרייע און ווירדיקע
װאָס מוז און װועט ווערן

מענטשן,

פירט

וועלט ,מיט אַ

דורך

קאַמף מיטן

באַזיגט,

 )1זינט  -- 5491קאַלינינגראַד.
 )2קאָסמאָגאַניע  --אַ לערע וועגן דער גענעזע און עװאָלוציע פון
באַזונדערע הימל-קערפערס און דעם גאַנצן אוניווערס.
 3אַ סיסטעם פון מיליאַרדן שטערן אין וועלכן סיגייען אַרײן פּלאַ-
נעטאַרע סיסטעמען ,אַזעלכע װי דער זון-סיסטעם.
 4אַ מאָראַלישער ,אינערלעכער באַפעל ,װאָס פּאַרפליכטעט אַלעמען.
ער דריקט אס די אָביעקטיווע פליכט פון מענטשן אין אַלע באַדינגונגען
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דאבעספיער  -דער קאפראמיסלאזער
 דעוואלוציעצארטיידיקעראויב דער פראַנצויזישער גרויסער דריילינג פון דעם ,יאָרהונדערט
פון אויפקלערונג"  ---װאָלטער ,מאָנטעסקיע ,רוסאָ  --האָבן גייסטיק צו"
געגרייט דאָס פאָלק צו דער גרויסער רעװאָלוציע ,האָבן ראָבעספּיער און
דאַנטאָן ,אין שפּיץ פון פאָלק ,זי פאַקטיש אַדורכגעפירט.
דאָס
קייטן פון
קלענערע
פלאַמיקער
זיך

זיינען ,אָן ספק די צוויי גרעסטע רעװאָלוציאָנערע פּערזענלעכ"
דער העראַאישער תקופה  .9871-4971אין זייער שיין לייכטן װי
שטערן אַזעלכע רעװאָלוציאָנערע באַרימטקײיטן ,װי מיראַבאָ אַ
טריבון ,וועלכער איז געקומען פון אַדל צום ,דריטן שטאַנד" ,)1

באַרימט

געמאַכט

מיט

זיין מוטיקן

אַרױסטריט

אין פּאַרלאַמענט,

ווען ער האָט דערקלערט דעם קעניגלעכן פאָרשטייער (װאָס האָט באַ-
פוילן די דעפּוטאַטן זיך פאַנאַנדערצוגײן), :מיר האָבן זיך דאָ פאַרזאַמלט
לויטן ווילן פון פאָלק ,מיר וועלן פאַרלאָזן אונדזערע ערטער נאָר אונטערן
דרוק פון באַגנעטן" .)2

נישט וייניקער באַרימט ,געאַכטעט און געליבט פון פאָלק איז גע-
|
ווען מאַראַ ,וועלכן מען האָט גערופן ,דער פריינט פון פאָלק" (װי ס'האָט
געהייסן זיין פאָלקס-טריבונע) .דער דאָזיקער באַרימטער אַרצט און גע-
לערנטער ,דענקער און רעװאָלוציאָנער ,איז געווען איינער פון ויכ-
טיקסטע טוער פון יאַקאָבינער-קלוב און פלאַמיקער פאַרטיידיקער פון דער
שטאָטישער אָרעמקײיט .ער איז געשטאַנען אין שפּיץ פון דער רעװאָלו-
ציאָנערער פּאַריזער קאָמונע ,װאָס האָט אָנגעפירט מיטן זיגרייכן פּאָלקס-
אויפשטאַנד דעם -01טן אױיגוסט  ,2971וועלכער האָט דערפירט צום אַרעסט
פון קעניג און פאַלן פון דער מאָנאַרכיע.
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באַרימט אין דער געשיכטע פון דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע איז
סען זשיסט ,דער נאָענטסטער מיטאַרבעטער פון ראָבעספּיער ,דער פעאיקער
שרייבער ,דענקער ,פּראַכטפולער אָרגאַניזאַטאָר ,איבערגעגעבן מיט לייב
און לעבן דער זאַך פון פאָלק,
צו די וויכטיקע טוער פון דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע האָט אויך
געהערט זשאַק רו ,דער פירער פון ראַדיקאַלסטן ,לינקן קלוב אסערקל 
|
סאָסיאַל".
מען װאָלט נאָך געקאָנט דערמאָנען די נעמען פון זשאַק העבער,
פּיער שאָמעט  --די ראַדיקאַלע פאַרטיידיקער פון דער שטאָטישער און
דאָרפישער אָרעמקייט ; פון קאַמיל דעמולען ,דעם פעאיקן זשורנאַליסט
און פלאַמיקן דאַנטאָניסט ; פון לאַזאַר קאַרנאָ ,דעם פּראַכטפולן סטראַטעג,
און פיל אַנדערע .קיינער אָבער פון די אױיבן-דערמאָנטע רעװאָלוציע"
העלדן האָט נישט געשפּילט אַזאַ ראָל וי דאַנטאָן און ראָבעספּיער.
מאַקסימיליאַן ראָבעספּיער איז געבוירן געװאָרן אין  8571אַלס זון
פון אַן אַדװאָקאַט אין אַראַס.
צו  32יאָר נעמט ער פּראַקטיצירן שוין אַלס אַדװאָקאַט און אַ יאָר
שפּעטער װערט ער באַשטימט אַלס ריכטער פון עפּיסקאָפּאַלן טריבונאַל.
אָבער גאָר פרי רייסן אים מיט די /אויפקלערונג"-אידעאַלן .ער ווערט
אַ באַגײסטערטער אָנהענגער פון רוסאָ ,וועלכער איז פאַר אים אויך דער
וועג-ווייזער דאָס גאַנצע לעבן .אַ טיפער דענקער ,באַהאַװנט אין פילאָזאָפיע,
געשיכטע ,סאַציאָלאָגיע און רעכט ,ווערט ער אויסגעקליבן אַלס מיטגליד

פון דער װיסנשאַפט-אַקאַדעמיע אין אַראַס,
אָבער ראָבעספּיער איז נישט נאָר אַ געלערנטער ,ער איז אויך אַ
מענטש מיט ליידנשאַפטן און פעסטע פּרינציפּן .,ער װוערט שנעל באַקאַנט
צווישן די פּלעבעישע און בירגערלעכע עלעמענטן פון דער שטאָט אַלס
פּלאַמיקער קעגנער פון די פּריויליגירטע שטאַנדן  --פון קלער און אַדל,
דאָס פאָלק קלייבט אים אויס אַלס דעפּוטאַט צו די ;גענעראַל-שטאַנדןײ
(אַ קורצטערמיניקע פאַרזאַמלונג פון פאָרשטייער פון אַלע  3שטאַנדן
צונויפגערופן

דורכן

קעניג).

ס'איז שוין ס'יאָר  .9871אין גרויען פרימאָרגן פון -41טן יולי האָבן
די פּאַריזער פאָלקס-מאָסן אַרומגערינגלט די פעסטונג באַסטיליע  --די
גרויזאַמע תפיסה ,װאָס איז זייט דעם 41טן יאָרהונדערט געווען דער
סימבאָל פון קעניגלעכן ווילקיר ,פּעאָדאַלן אומרעכט און געװאַלט .נאָך אַ
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בלוטיקן קאַמף גיט זיך דער גאַרניזאָן אונטער .דאָס פאָלק האָט שוין גע"
ווער ,איז באַװאָפּנט און קאָן אויפנעמען אַ שלאַכט ,מיט דער קעניגלעכער
אַרמײ ,װאָס דאַרף אָנקומען פון װערסאַיל.
לואי דער -61טער איז צום טויט דערשראָקן .נישט פאַרשטייענדיק
דעם פאַרנעם פון די געשעענישן שרייט ער צו זיין ראַט"געבער ,דעם
פירשט דעליאַנקור ; :דאָס איז דאָך אַן אמתער בונט", .ניין ,מיין גנעדיקער
האַר ,דאָס איז רעװאָלוציע"  --ענטפערט אים דער לעצטער,
אין פּאַריז װוערט געשאַפן אַ נייער שטאָט-ראַט און אַ באַװאָפנטע
נאַציאָנאַלע גװאַרדיע .דעם ביישפּיל כאַפּן אויף גלייך אַנדערע שטעט.
מאַסנװײז ווערן באַזייטיקט די קעניגלעכע פונקציאָנאָרן און עס קומען
אויף מוניציפּאַלע קאָמיטעטן פון ,דריטן שטאַנד" .אויף די דערפער
ברעכן סטיכיש אויס פויערים-בונטן .אויף קילאָמעטערס זעט מען די פלאַ
מען פון ברענענדיקע פּאַלאַצן און פּריצישע גיטער .דער לייב-פיער
פאַרניכטעט אַלע פעאָדאַלע דאָקומענטן ,זאָגט זיך אָפּ צו צאָלן שטייערן
און אַרבעטן אומזיסט פאַר דעם פּריץ.
אויף דער נאַכט-זיצונג פון דער לעגיסלאַטיווער פאַרזאַמלונג ,פון
4טן אויפן -5טן אױגוסט  ,9871זאָגן זיך אָפּ די דעפּוטאַטן פון אַדל --
פירשטן ,באַראָנען און פּריצים פון זייערע פעאָדאַלע פּריוויליגיעס .ס'ווערט
אָנגענומען איינשטימיק אַ געזעץ וועגן אָפּשאַפֿן אַלע פעאָדאַלע פאַרהעלטע-
נישן אויפן דאָרף,
מיט דריי װאָכן שפּעטער האָט די לעגיסלאַטיװוע פֿאַרזאַמלונג אָנגצ"
נומען ,די דעקלאַראַציע פון מענטש און בירגער" אין דעם דאָקומענט
לייענען מיר צווישן אַנדערע, :מענטשן ווערן געבוירן פרייע און גלייכע
אין זייערע רעכט" ,די העכסטע מאַכט איז דאָס פאָלק" ,דאָס אייגנטום
איז אַ הייליק און אומבאַרירבאַר געזעץ  --און קאָן קיינעם נישט װערן
צוגענומען" .טראָץ איר דייטלעכן בורזשואַזן כאַראַקטער( ,אויף װאָס עס
ווייזט דאָס ,פאַרהײליקטע אייגנטום") איז די ארעכט-דעקלאַראַציע" גע"
ווען אַ וויכטיקער פאָרגעשריטענער דאָקומענט ,װאָס מערקטאָפּ דעם
סוף פון דער פעאָדאַלער אָרדענונג.

אָבער דער קאַמף האָט זיך ערשט אָנגעהױיבן .אין דער נאָציאָנאַלער
פאַרזאַמלונג (פּאַרלאַמענט) איז די מערהייט באַשטאַנען פון דער מיטע"
לער און גרויס-בורזשואָזיע .זי האָט געשטרעבט אויפצוהאַלטן די קעניגלע-
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כע מאַכט אין געשטאַלט פון אַ קאָנסטיטוציאַנעלער מאָנאַרכיע .לואי
דער -61טער און זיינע הויף-לייט ,דער אַדל און דער קלער ,האָבן געגרייט
אַ קאָנטר-רעװאָלוציאָנערן פּוטש .די פעאָדאַלע אײיראָפּעאישע מאָנאַרכן
האָבן .מאָביליזירט זייערע אַרמײען צו ואַרפן זיי קעגן דעם פראַנצויזישן
;פּעבל" און קעגן דער ,פּעסט? ,װאָס האָט זיך געקאָנט אַריבערטראָגן אין
אַנדערע

לענדער .אין אַלע ווייטערע

תקופות

פון דער רעװאָלוציע

רוקט

זיך אַרױס אין פאָדערגרונט ,אַלס איר הויפּט-פאַרטײידיקער און קאָמפּראַ-
מיסלאָזער באַקעמפער פון אירע שונאים ,ואָבעספּיער.
זייט  0971װאַקסט שנעל זיין פּאָפּולאַריטעט .זיינע רעדעס אין פּאַר-
לאַמענט זיינען די ראַדיקאַלסטע .זיי זיינען דורכגעדרינגען מיט די אידעאַלן
פון פאָלקס-הערשאַפט און פּאָליטישער גלייכהייט .ער װענדעט זיך צום
פאָלק דירעקט .ער שטעמפּלט דעם פאַראַט פון די ,וועלכע רעדן אין זיין
נאָמען; .רופט צו װאַכזאַמקײט און אַקטיװויטעט .און דאָס פאָלק ענטפערט
אים מיט באַגײסטערטן צוטרוי .ער באַקומט די גרעסטע צאָל שטימען אַלס

דעפּוטאַט פון פּאַריז אין קאָנװענט,
ראָבעספּיער פירט אָן מיט די יאַקאָבינער אין קאַמף קעגן די זשי-
ראָנדיסטן (פאָרשטייער

פון דער קאָמערציעל-אינדוסטריעלער

בורזשואַ-

זיע) .ער ווייזט אויף זייער צוייפנימדיקייט און נייגונג צו פאַראַט .ער
פאָדערט טױטישטראָף פאַר דעם קעניג לואי דעם :61טן אין זיין פּאר-
לאַמענט-רעדע זאָגט ער :דער קעניג איז דורכאויס נישט קיין באַשול-
דיקטער און איר דעפּוטאַטן ,זענט נישט קיין ריכטער .איר זענט נאָר
פאָרשטייער פון פאָלק .איר דאַרפט אונטערנעמען אַלע מיטלען צו ראַטע"
ווען דאָס פאָלק .אַ דעטראָניזירטער מאָנאַרך אין אַ רעפּובליק קען נאָר
שטערן די מלוכה-רו און אונטערגראָבן די פרייהייט .װאָס דאַרף מען
אַלזאָ טון צו באַפעסטיקן די ניי-געבוירענע רעפּובליק? װועקן טיפע פאַר-
אַכטונג צו דער קעניגלעכער מאַכט און שטירצן מיט שרעק אירע אָנ-
הענגער .איך פאָדער ,אַז דער נאַציאָנאַלער קאָנװענט זאָל אַנערקענען

לואי דעם -61טן אַלס שולדיקן ,װאָס האָט פאַרדינט דעם טויט".
דעם קאָנװענט זיינען געװאָרן פאָרגעשטעלט דאָקומענטן ועגן צו"
געגרייטן .קאָמפּלאָט פון קעניג ,געשטיצט אױיף געהיימע אָפּמאַכן מיט
אויטלענדישע מאָנאַרכן .ס'איז אויך באַװויזן געװאָרן ,אַז ער האָט אונטער-
|
געקויפט געוויסע רעװאַלוציאָנערע טוער..
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דער קאָנװענט האָט אַרױסגעטראָגן אַ טויט-אורטייל .דעם 127טן
יאַנואַר  3971איז לואי דער -61טער און זיין פרוי מאַרי אַנטואַנעט,
געװאָרן גילאָטינירט,

ראָבעספּיער שטייט אין שפּיץ פון פאָלקט-אױפשטאַנד .,װאָס האָט
אין די טעג פון -12טן מאַי בין דעם -2טן יוני  2971אַראָפּנעזעצט די
זשיראָנדיסטן-מאַכט .ער איז דער קאָפּ פון דער יאַקאָבינער דיקטאַטור,
װעלכע

פירט

אַדויך

די

ויכטיקסטע

רעװאָלוציאָנערע

רעפאָרמען,

זי

נעמט אָן אַ נייע בורזשואַזע קאָנסטיטוציע .פראַנקרייך ווערט אַ רעפּובליק,
'ס'ווערט ליקווידירט די שטאַנדן-אומגלייכהייט ,איינגעפירט אַלגעמיינע
שטים-רעכט פאַר אַלע אָן אונטערשיד בירגער-מענער פון  12יאָר .דאָס
פאָלק וװוערט קאָנסטיטוציאָנעל דערקלערט אַלס די העכסטע מאַכט,
ראָבעספּיער שטרעבט צו פאַראײיניקן דאָס גאַנצע פאָלק קעגן די
שונאים פון דער רעװאָלוציע .נאָכן איבערנעמען די אָנפירונג פון אקאָ-
מיטעט פון פאָלקס-רעטונג" שטייט ער שוין ביזן סוף אין שפּיץ פון דער
רעװאָלוציאָנערער

רעגירונג,

ער פירט אַדורך די הויפּט-אויפגאַבן פון דער בורזשואַזידעמאָקראַ-
טישער רעװאָלוציע .די פּויערים-געמיינדעס באַקומען צוריק די ערד,
באַרױבטע דורך די פּעאָדאַלע פּריצים אין די לעצטע  002יאָר ,זי װערט
איינגעטיילט אויפן סמך פון אַבסאָלוטער גלייכהייט פון אַלע איינוווינער
פון דאָרף ,אַרײינגערעכנט די לוין-אַרבעטער און באַדינער .עס ווערן אַנולירט
אלע חובות פון די פּויערים לגבי די פּריצים און אַלע דאָקומענטן פאָר-
ברענט .די פּעאָדאַלע פאַרהעלטענישן

װערן פולקאָם פאַרניכטעט,

דאָס איז אויך געווען די הויפּט-סיבה ,װאָס די רעװאָלוציאָנערע
פּראַנצויזישע אַרמײ ,אין איר אַבסאָלוטער מערהייט אפַּױערישע ,האָט
גענומען אָפּהאַלטן ריזיקע נצחונות .דער פּױער-סאָלדאַט האָט איצט גע-
װוסט אַז ער קעמפט פאַר זיין אייגענער ערד ,פאַר זיין פרייהייט און גליק,
עס וערן אַרױסגעטריבן די ענגלענדער פון טולאָן ,צעקלאַפּט די דייטשן
אונטער װאַלמי ,אַרױסגעיאָגט די עסטרייכער ,האָלענדער ,שפּאַניער ,אַלע
שוואַרצע ,פעאָדאַלע קראָען ,װאָס האָבן זיך געװאָרפן אויפן נייעם פראַנק-
רייך .דער גרויסער דייטשישער פּאָעט געטע ,אַן אָפיצִיר אין דער פּרײ
סישער אַרמײי אונטער װאַלמי ,האָט דאַן געשריבן :עפון דעם אָרט און
פון דעם טאָג ,הויבט זיך אָן אַ נייע תקופה אין דער װעלט-געשיכטע.
דאָס איז דער ערשטער זיג פון פאָלק איבער מאָנאַרכן
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ראָבעספּיער ,דער מענטש מיט אייזערנעם ווילן ,ברויזענדער ענערגיט
און פּלאַמיק האַרץ ,האָט אין דער
דער רעװאָלוציע.

תקופה

פאַר

די גרעסטע פאַרדינסטן
7

אשי

די גרויסע נצחונות אויף די פראָנטן ,די נייע עקאָנאָמיק ,פריי פון
פעאָדאַלע קייטן ,האָבן אויסערגעויינלעך געשטאַרקט די בורזשאַזיע.
דערפאַר אויך האָט זי פון אָנהױב געשטיצט די יאַקאָבינער דיקטאַטור,
אָבער ווען די געפאַר מצד דעם אויסערלעכן שונא איז אָפּגעשטױסן גע"
װאָרן ,האָט זי אַלץ דרייסטער גענומען אַרױסטרעטן קעגן איר.
זי האָט איר פאַראורטיילט פאַר דער פּאָליטיק פון איינפירן מאַק-
סימום-פּרײזן אויף פּראָדוקטן פון ערשטן געברויך ,זי האָט קאַטעגאָריש
באַקעמפט דעם טעראָר ,װאָס האָט געטראָפן נישט בליז די פאַרעטער"
אַריסטאָקראַטן ,נאָר אויך די שפּעקולאַנטן ,טיילן פון דער גרויסער און
ניידאויפגעקומענער בורזשואַזיע,
גלייכצייטיק איז געװאַקסן די אומצופרידנקייט צווישן די אָרעמע
שיכטן פון פאָלק .פּאַראַלעל מיטן דעקרעט וועגן מאַקסימום-פּרײזן אויף
פּראָדוקטן איז איינגעפירט געװאָרן מאַקסימום-לוינען פאַר אַרבעטער
סיז אויך אויפגעהאַלטן געװאָרן אין
װאָס האָט זיי עקאָנאָמיש געטראָפן ,א
קראַפט דאָס לעשאַפּעליע-געזעץ ,װאָס האָט פאַרווערט שטרייקן,
אויך אויפן דאָרף איז געװאַקסן די אומצופרידנקייט .די צוגעטיילטצץ
ערד פון דער מלוכה האָבן אָפּגעקױפט די רייכע פּוערים .די אָרעמקייט
האָט געפאָדערט צונעמען אַ טייל פאַר איר ,אויף װאָס די רעגירונג האָט
נישט געװאָלט איינגיין,
דאָס אַלץ האָט דערפירט צו רייבונגען צווישן די יאַקאָבינער גופא.
ראָבעספּיער ,דער בורזשואַזער דעמאָקראַט און רעװאָלוציאָנער ,פאַרלירט
זיך .פון איין זייט וויל ער רעאַליזירן די עקאָנאָמישע גלייכהייט-טרוימען
פון רוסאָ ,פון דער צווייטער שטעלט ער פעסט ,אַז פאַרמעגן"גלייכהייט
איז אַָ כימערע".
דעריבער שיקט ער אויף דער גילאָטינע די העבערטיסטן"-פירער,
די עקסטרעם לינקע ,וועלכע פאָדערן אַ דעצידירטן קאַמף קעגן קאַפּיטאַל
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און קלער .ער טרעט אויך שאַרף אַרױס קעגן דער דאַנטאָן"גרופּע ,װאָס
וויל באַגרענעצן דעם רעװאָלוציאָנערן טעראָר ,שטופנווייזע ליקװידאַציע
פון דער דיקטאַטור און שלום אונטערהאַנדלונגען מיט ענגלאַנד,

ראָבעספּיער ענטפערט מיט קלעפּ .ער שלאָגט די בעסטע זין פון
דער רעװאָלוציע .ער שיקט אויף דער גילאָטינע פאַרדעכטיקע און סימ-
פּאַטיקער פון די העבערטיסטן ,הונדערטער פון זיי טרייבט ער אַרױס
פון דער פּאַריזער קאָמונע ,קלובן ,סעקציעס און אַרעסטירט .,באַ-
שולדיקט אין פאַראַט און קאָמפּלאָט ,װוערן פאַרמשפּט צום טוט און גע"

קעפּט דאַנטאָן ,דעמולען ,העראָ ,עגלאַנטין.פיל זייערע אָנהענגער וערן
גערודפט .עס פּלאַצט די איינהייט פון דער יאַקאָבינער דיקטאַטור .דאָס
פאָלק הערט זי אויף צו שטיצן

דעם -01טן יוני  ,4971אויף דער פאָדערונג פון ראָבעספּיער ,נעמט
אָן די אַסאַמבלעי (קאָנװענט) אַ ספּעציעלן דעקרעט ועגן פאַרשטאַרקן
דעם טעראָר .אין די נאָענטסטע זעקס װאָכן טראָגט אַרױס דער טריבונאַל
יעדן טאָג  05טויט אורטיילן,

די אָנהענגער פון דאַנטאָן און העבערטן שטאַרקן זייער איינפלוס,
דעם -72טן יולי  4791טרעטן זיי אָפן אַרױס אין קאָנװענט קעגן ראָבעס-
פּיערן און פאָדערן זיין אַרעסט .ער וװוערט אויפן אָרט אַרעסטירט צוזאַמען
מיט עטלעכע נאָענטסטע מיטאַרבעטער .באַפרייט דורך אַ גרופּע ראָט"
מענער פון דער פּאַריזער קאָמונע ווערן זיי ווידער אַרעסטירט און דעם
"8טן יולי (-01טן טערמידאָר)  ,4971גילאָטינירט,
איאל
א

אַרום דער פּערזאָן פון ראָבעספּיערן גייט אָן ביז היינט אַ שאַרפער
וויכוח צװישן היסטאָריקער ,פאָרשער ,פּאָליטישע אױײטאָריטעטן ,איינע
לויבן אים ביזן הימל ,אַנדערע פאַראורטיילן ,אָבער אַלע זיינען איינשטי-
מיק ,אַז דאָס איז געווען די גרעסטע פּערזענלעכקייט פון דער גרויסער
פראַנצויזישער רעװאָלוציע ,וועלכע האָט אַלץ מקריב געװוען פאַר איר.
די פראַנצויזישע
נישט

בלויז

פאַר

דער

רעװאָלוציע
גרויסקייט

איז געווען

א ריזיקער

פון פראַנקרייך,

אַלמענטשלעכן פּראָגרעס .זי האָט צעשמעטערט

פאָרויסישטויס

נאָר אויך

פאַר

דעם

דעם פעאָדאַליזם און מיטל-
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אַלטער אין גאַנץ אײיראָפּע .דער גאַנצער -91טער יאָרהונדערט מיט דער
מעכטיקער אַנטװיקלונג פון דער ויסנשאַפט ,קונסט ,נייער קולטור און
ציװויליזאַציע ,איז באַאײינפלוסט געװאָרן פון די דערגרייכונגען און אידעאַלן
פון דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע ,ראָבעספּיער איז געווען איר הויפּט-
העלד,

 )1דער

;דריטער

פאָלק .דער ערשטער

שטאַנד*

האָט

רעפרעזענטירט

69

פּראָצענט

פן

עוטאַנד איז געווען דער קלער ,דער צוױייטער  --דער

אַדל.
 )2נאָכן טױט

()1971

געוויזן זיינע פאַרבינדונגען

6

האָט מען
מיטן קעניג,

געפונען

דאָקומענטן,

וועלכע

האָבן

 דאנטאן  -דער דעוואלוציע-טריבוןאון לארמירער
| דאַנטאָן איז געווען די וויכטיקסטע ,רעװאָלוציאָנערע פּערזענלעכקייט

אין דער תקופה פון אױגוסט  2971ביז יולי  ,2971ווען ס'איז באַזייטיקט
געװאָרן די גרויס-בורזשואַזיע און צו דער מאַכט איז געקומען דאָס אינדוס-

טריעל-קאָמערציעלע בירגערטום  .)1דאַנטאָן װערט דאַן באַשטימט אַלס
יוסטיץ-מיניסטער ,נישט דערפאַר ווייל ער איז געווען פון באַרוף אַן אַדװאָד
קאַט ,נאָר ווייל ער איז געווען אַ באַליבטער טריבון מיט אַ ברויזנדיקער
ענערגיע און אינטעליגענץ ,דער ערשטער אָראַטאָר ,װועמענס מעכטיקע
שטים

האָט מיטגעריסן

אץ באַגײסטערט

דאָס פאָלק און אַ גרויסע

דעפּוטאַטן אין קאָנװענט,

צאָל

|

א-ין שפּיץ פון קאָרדיליערן-קלוב  ,)2פירט ער אָן מיט דער פאָלקס-

דעמאָנסטראַציע ,דעם -71טן יולי  ,1971וועלכע פאָדערט פון פּאַרלאַמענט
דאָס אַראָפּזעצן לואי דעם -61טן .זיין מעכטיקע שטים טראָגט זיך איבער
דעם שאַזידע-מאַרס (מאַרס-פעלד) ,אָנגעפילט מיט אַ ריזיקן המון .אַרום
דאַנטאָנען פאַלן טויטע און פאַרװונדעטע .דאָס שיסט די נאַציאָנאַלע
גװאַרדיע ,אָנגעפירט פון מאַרקיז לאַפאַיעט ,דעם נעכטיקן פרייהייטט-קעמ"
פער פאַר דער נאַציאָנאַלער אומאָפּהענגיקײט פון די פאַראײניקטע שטאַטן
פון אַמעריקע .דאָס פאָלק ,װאָס איז געקומען פרידלעך מאַניפעסטירן איז
אויפגעבראַכט .דאַנטאָן שטורעמט אין זיין נאָמען 2 :דאָס בלוט פון די אומ-
:שולדיק-געפאַלענע פאָדערט נקמה און מיר װעלן זי נעמען".
דאַנטאָן שטייט אין שפּיץ פון די פּאַריזער פאָלקס-מאַסן ,צזאַמען
מיט ראָבעספּיער און מאַראַ ,ווען זיי שטורעמען

דעם קעניגלעכן פּאַלאַץ

אין טילערי( ,אין דער נאַכט פון -01טן אױיגוסט  )2971און צווינגען אויף
דעם פּאַרלאַמענט צו אַרעסטירן דעם קעניג .אַזױ איז געפאַלן די מאָנאַרכיע,
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די מאַכט פון די פעאָדאַלע פּאַראַזיטן און גלייכצייטיק פון דער גרױיס"
בורזשואַזיע ,וועלכע האָט זי נאָך געװאָלט אויפהאַלטן.
אָבער די רעװאָלוציע איז געשטאַנען אין אָנבליק פון גרויסע געפאַרן.
זי האָט געדאַרפט אָפּשלאָגן נישט בלויז דעם אָנגריף פון דער אינערלעכער
קאָנטר-רעװאָלוציע ,נאָר אויך פון אירע מיטהעלפער פון דרויסן  --די
פּעאָדאַלע אינטערווענץ-אַרמײען פון פּרײיסן ,עסטרייך ,דייטשישן קייזער"
טום און פון די בורזשואַזע קאָנקורענץ-מלוכות  --ענגלאַנד און האָלאַנד,
וי גרויס ס'איז געווען די געפאַר ,ווייזט אַמבעסטן דער פאַקט ,װאָס
ניין טעג נאָך דעם שטורעם פון קעניגלעכן פּאַלאַץ ,איז די פרייסישע
אַרמײ אַריבער די גרענעץ און טיף אַריינגעדרונגען אין לאַנד .דעם
"2טן אוגוסט  2971פאַלט די פעסטונג לאָנגװי ,דעם -2טן סעפּטעמבער
 -ווערדען .דער וועג קיין פּאַריז איז אָפןדי פּעאָדאַלע אינטערװוענטן יובלען ,זי זאָגן אָן ,אין אַ ספּעציעלן מע"
סאַזש צו אַלע קעניגלעכע הויפן און רעגירונגען ,אַז די אפראַנצויזישע
פּעסט" און דער רעװאָלוציאָנערער עיפּוש? װעלן װוערן אויסגעריסן מיטן
װאָרצל,
די נייע פראַנצויזישע רעגירונג ,דער צייטװוייליקער אויספיר-ראַָט,
באַשטײט נאָר פון זשיראָנדיסטן .זיי ווייזן אַרױס נישט בלויז פאַרלוירג"-
קייט ,דעזאָריענטאַציע נאָר אויך פּחד,
דער איין און איינציקער יאַקאָבינער אין דער רעגירונג איז דאַן
דאַנטאָן ,דער יוסטיץ-מיניסטער .ער איז איצט וידער צװאַמען מיטן
פאָלק .ער פילט זיין אויפברויז ,זיין רעװאָלוציאָנערן פּאַטריאָטיזם ,זיין
קאַמפס-ווילן .אויף אײביק האָבן זיך פאַרשריבן אין דער געשיכטע פון
פראַנקרייך די װערטער פון זיין באַרימטער רעדע פון 2-7טן סעפּטעמ"
בער  ,2971אויף דער טריבונע פון דער געזעצגעבערישער אַסאַמבלעי
|
(פּאַרלאַמענט) :
;די גלעקער ,װאָס װעלן זיך צעקלינגען זיינען נישט קיין אַלאַרם"
סיגנאַל ,נאָר אַ רוף צום אָנגריף קעגן די שונאים פון פאָטערלאַנד ,כדי
זיי צו באַזיגן ,מיינע הערן ,דאַרפן מיר מוט ,מוט ,און נאָך אַמאָל מוט ,און
דאַן װועט פראַנקרייך זיין געראַטעװעט !"
זיין מעכטיקע לייבן-שטים עלעקטריזירט מיליאָנען זין און טעכטער
פון פראַנקרייך .ער איז דאַן איר געוויסן,
אים האָט פראַנקרייך צו פאַרדאַנקען דעם אומבאַשרײיבלעכן ענטוזיאַזם
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פון פאָלק ,װאָס האָט מיט דעם געזאַנג פון דער מאַרסעליעזע ,נישט בלױז

פאַרטריבן דעם שונא פון די פאַרנומענע שטעט
איבערגעטראָגן דעם קריג אויף זיין טעריטאָריע,
דאַנטאָן ,ראָבעספּיער און מאַראַ האָבן פּערזענלעך באַגלײיט טויזנטער
פרייוויליקע ,זינגענדיק צװזאַמען מיט זיי דאָס פּראַכטפולע ליד פון דעם
יונגן אָפּיציר רוזשע דע ליל ,מיט װעלכן דער מאַרסעילער באַטאַליאָן
װאָלאָנטערן איז אָנגעקומען קיין פּאַריז ,אינעם פאָרטאָג פון די אױיגוסט-
געשעענישן ( ,)2971כדי צו פאָדערן ביים פּאַרלאַמענט דאָס אַראָפּזעצן
פון קעניג.
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ס
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י
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ג
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ַ
ז
ױ
נ
ס
,
װ
א
ָ
ס
ד
א
ָ
ס זאַטע ,פעאָדאַלע אייראָפע האָט
נישט פאָרויסגעזען .די הונגעריקע ,כמעט-באָרוועסע סאָלדאַטן און פריי-
װויליקע פון רעװאָלוציאָנערן פראַנקרייך האָבן צעקלאַפּט די פּראַכטפול
באַװאָפּנטע אַרמײען פון פּרײיסן און עסטרייך .זיי זיינען אַריבער אין אַ
גענעראַל-אָנגריף אויפן גאַנצן פראָנט ,אַרױסגעיאָגט די אינטערװענטן
און פעסטונגען

פון פראַנקרייך,

צעקלאַפּט זיי אונטער

נאָר

װאַלמי (די פּרייסן) ,צעשמעטערט

אונטער זשעמאַפּ (די עסטרייכער) ,פאַרנומען גאַנץ בעלגיע און אַ ריזיקן
ריין-שטח,
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ָנגעהויבן און דאָס אויף צויי
וויכטיקע פראָנטן  --דעם אינערלעכן און אויסערלעכן,
אין דער נײיער נאַציאָנאַלער אַסאַמבלעי האָט זיך צעפלאַקערט
אַ קאַמף צװישן די זשיראָנדיסטן און די יאַקאָבינער .די ערשטע האָבן
רעפּרעזענטירט די שיכטן פון קאָמערציעל-אינדוסטריעלן בירגערטום
און רייכן פּױערטום ,װאָס האָבן שוין דערגרייכט זייערע הױיפּטצילן זי
האָבן אויף דעם געװאָלט פאַרענדיקן די רעװאָלוציע ,מורא האָבנדיק
פאַר די פאָדערונגען פון די פאָלקס-מאַסן װעגן עקאָנאָמיש-סאָציאַלער
גלייכהייט,

זייער פאָרשטייער בריסאָ האָט דאַן געשריבן :אכדי צו ראַטעװען
פּראַנקרייך זיינען נויטיק געווען דריי רעװאָלוציעס :די ערשטע האָט
פאַרניכטעט

דעם

דעספּאָטיזם

(דעם

-41טן

יולי ,)9871

די -2טע

האָט

אַראָפּגעשלײדערט די קעניגלעכע מאַכט (דעם -01טן אױגוסט ,)2971
די דריטע מוז דערהרגענען די אַנאַרכיע?.
,דערהרגענען די אַנאַרכיע? האָט
ב
א
ַ
ד
י
י
ט
צוימען דעם צאָרן פון

די אָרעמע פאָלקס-שיכטן.
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די יאַקאָבינער,

דאַקעגן,

רעװאָלוציאָנער-דעמאָקראַטישן
בינדונג

מיט

די פאָלקס-מאַסן

די רעװאָלוציע.
אין דעם צעפלאַקערטן
נער איז דאַנטאָן געגאַנגען
מען מיט זיי האָט ער אין
דעם -61טן און באַקעמפט
ראָנדיסטן,

באַשולדיקט

האָבן אויסגעדריקט
קליינבירגערטום,
פון שטאָט

די אינטערעסן

װאָס

און דאָרף

האָט
געװאָלט

אין

פון
פאַר"

פאַרטיפן

|
קאַמף צװוישן די זשיראָנדיסטן און יאַקאָבי-
צוזאַמען מיט ראָבעספּיער און מאַראַ .צואַ"
קאָנװענט געפאָדערט טױיט-שטראָף פאַר לואי
קאָמפּראָמיסלאָז דעם פאַראַט פון די זשי-

דורך זיי אַלס ;,כאַבאַר-מיניסטער"

האָט ער זיך

געװאָנדן נאָך הילף צו דעם ,באַרג" )2און אַדורכגעפירט די אָפּשטימונג
פון שאַפן דעם קאָמיטעט פון פאָלקס-רעטונג" ,)4מיט וועלכן ער האָט
אויך דער ערשטער אָנגעפירט,
צוזאַמען מיט ראָבעספּיערן און מאַראַטן שטייט ער אין שפּיץ פון
באַװאָפּנטן פאָלק ,װאָס רינגלט אַרום דעם -2טן יוני  2971דעם פּאַרלאַמענט,
צווינגט אויף דעם אַרעסט פון  92זשיראָנדיסטן-פאַרעטער און גיט איבער
די מאַכט די יאקאָבינער.
דאַנטאָן איז איינער פון די פירענדיקע געשטאַלטן פון דער יאַקאָ-
בינער דיקטאַטור ביזן -01טן יולי  ,2971ווען ער ווערט באַזײיטיקט אַלס
הױפּט

פון ,קאָמיטעט

אָבער נאָך לאַנגע מאָנאַטן

פאַר פאָלקס-רעטונג".

געהערט ער צו די װויכטיקסטע יאַקאָבינער ,נישט געקוקט אויף זיין נע"
גאַטיווער שטעלונג צום אַלץ װאַקסנדיקן טעראָר און אויך אין באַצוג
צו פיל אַנדערע פראַגן .ער איז אַ קאַטעגאָרישער קעגנער פון ,טראָגן די
רעװאָלוציע אויף באַגנעטן" און טרעט אַרױס קעגן אַלע פּלענער פון אַ
;רעװאָלוציאָנערער מלחמה" ,װאָס דאַרף באַזייטיקן דעם פעאָדאַליזם אין
אַנדערע

לענדער

און

אינשטעלן

דאָרט

אַ

בורזשואַז-דעמאָקראַטישע

אָרדענונג,
דאַנטאָן זעט די רעטונג פאַר דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע אין
שנעלן פאַרענדיקן דעם קריג מיט דער מערהייט אײראָפּעאישע לענדער.
דערפאַר פּראָפּאָנירט ער אַ באַזונדערן שלום-אָפּמאַך מיט ענגלאַנד .כדי
אָפּצוציען פּרייסן פון עסטרייך פּראָפּאָנירט ער פאַרענדיקן דעם קריג
מיט פּרײסן,
אָבער די װויכטיקסטע קעגנערשאַפט פון דאַנטאָנען ,און זיינע אָנ-
הענגער ,איז געװענדעט קעגן דער אינער-פּאָליטיק פון דער רעגירונג,
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וועמענס אָנפירער ס'איז ראָבעספּיער .זיי טרעטן אַרױס קעגן טעראָר,
קעגן די מאַסן-אַרעסטן פון טויזנטער פאַרדעכטיקע ,קעגן דער ריזיקער
צאָל טויט-אורטיילן .דער נאָענטסטער מיטאַרבעטער פון דאַנטאָנען ,קאַ-
מיל דעמולען ,שרייבט אויף די שפּאַלטן פון זיין צייטונג װ
,ויע קאָרדעליץ"
(דער אַלטער קאָרדעליער), :מען באַשולדיקט מיך אין שטעלן אין אַ
שלעכט ליכט די רעװאָלוציע און די פּאַטריאָטן ,ס'איזן נישט ריכטיק.
איך האָב נאָר אָנגעגריפן די פאַרקריפּלונגען פון דער רעװאָלוציע און די
הוראַ-פּאַטריאָטן ...פרייהייט דאָס איז שכל ,גלייכהייט ,יושר .דאָס איז די
רעכט-דעקלאַראַציע

(פון בירגער

און מענטש

ט.ג),

דאָס

איז

אייער

פּראַכטפולע קאָנסטיטוציע (די יאַקאָבינער ט.ג .).אויב איר וילט איך
זאָל איר אַנערקענען פאַלן צו אירע פיס און פאַרגיסן פאַר איר מיין
גאַנץ בלוט ,טאָ עפנט די תפיסה-טויערן פאַר די צוויי הונדערט טױזנט
בירגער ,וועלכע איױ רופט אָן פאַרדעכטיקטע ,ווייל די רעכט-דעקלאַראַ-
ציע רעדט נישט וועגן סיבות פון פאַרדאַכט ,נאָר װעגן סיבות פון אַרעסט".
,א טייערער ראָבעספּיער ! אַָ מיין אַלטער שול-חבר ,וועמענס פּראַכט-
פולע רעדעס װעלן לייענען די צוקונפטיקע דורות ,דערמאָן זיך פון די
געשיכטע-לעקציעס ,אַז ליבע איז שטאַרקער און דוױיערהאַפטער װי שרעק".
אי אל
*+

דער אָנגריף פון דאַנטאָנען קעגן דער טעראָר-פּאָליטיק פון ראָבעס"
פּיערן ,װערט נאָך שאַרפער נאָכן פאַרמשפּטן צום טוט און גילאָטינירן
די אָנפירער

פון די ,העבערטיסטן" ,)5

דאַנטאָן זעט איצט אין עקסטרעמען טעראָר ,דעם טויט-חלף ,װאָס
הענגט איבער דער גאַנצער רעװאָלוציע ,דערפאַר אַפּעלירט ער אין פלאַ-
מיקע רעדעס דירעקט צו ראָבעספּיערן ,צו זיין פּאָליטישן געוויסן .אָבער
דער לעצטער זעט אַנדערש די לאַגע.
ער שטייט מיט אַ פאַרקלעמט האַרץ איבער דעם פרישן קבר פון
;פריינט פון פאָלק" ,מאַראַטן ,וועלכן ס'האָט דערמאַרדעט דאָס אַדל-
מיידל שאַרלאָט קאָרדעי ,אונטערגעשיקט דורך די זשיראָנדיסטן .,ער
באַװוײינט הונדערטער און טויזנטער פאַרשניטענע פאָלקס-פּאַטריאָטן ,גע"
פאַלענע פון זשיראָנדיסטיש-ראָיאַליסטישע קוילן אין װאַנדעי ,טולאָן

ליאָן ,ברעטאַן און אַנדערע ראַיאָנען .)6
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ראָבעספּיער זעט דעם פאַראַט אויף די פראָנטן ,װו אין שפּיץ פון
באַטאַליאָנען און אַרמײען שטייען זשיראָנדיסטן ,װאָס גיבן זיך אונטער
דעם שונא .דער ענגלישער פּרעמיער-מיניסטער פיט האָט באַשטימט
פינף מיליאָן פונט שטערלינג אויף שפּיאָנזש און דיווערסיע קעגן רעװאָ-
לוציאָנערן פראַנקרייך .עס וערן אונטערגעצונדן מיליטערישע מאַגאַזינען
און װאַרשטאַטן .מען קויפט אויס מאַסנװײיז פּראָדוקטן פון ערשטן געברויך,
כדי אויסצוהונגערן די באַפעלקערונג .דיװוערסאַנטן רייסן אויף אַרטילעריע-
לאַגערן און אַמוניציע-פאַבריקן .דער ענגלישער אַגענט און באַנקיר בויד,
קויפט אונטער אַ גאַנצע ריי דעפּוטאַטן פון קאָנװענט .אפילו אין יאַקאָבי-
נער-קלוב קריגט זיך אַרײן דער עסטרייכישער שפּיאָן ,פראָלי ,און פאַר-
כאַפּט וויכטיקע ,געהיימע דאָקומענטן .די רעװאָלוציע שטייט אין אָנבליק
פון אַ טויט"געפאַר,
וי קאָן מען אין אַזעלכע באַדינגונגען אָפּהיטן די טיף-דעמאָקראַטישע
יאַקאָבינער קאָנסטיטוציע ?  --פרעגט ראָבעספּיער  --און ער ענטפערט:
;נאָר אַ רעװאָלוציאָנערע דיקטאַטור ,װאָס װעט ענטפערן אויף טעראָר מיט טע"
ראָר ,קאָן זיין אַ רעטונג" .ווייל ,קאָנסטיטוציע  ---דאָס איז די מאַכט פון
פרייהייט ,װאָס האָט שוין געזיגט  רעװאָלוציע  --דאָס איז דער קאַמף
פון פרייהייט קעגן אירע שונאים".
דערפאַר זעט ער וי אַ פאַראַט מצד די דאַנטאָניסטן ,ווען זיי טרעטן
אַרױס קעגן רעװאָלוציאָנערן טעראָר און שטיצן ,דורך דעם ,דעם פיינט ;
אָדער ווען זיי טרעטן אַרױס קעגן די מאַקסימום-פּרײזן אויף פּראָדוקטן
פון ערשטן געברויך און שטיצן די שפּעקולאַנט ,די קרייך געװאָרענע,
װאָס ווילן װערן נאָך רייכער" .און דערפאַר באַצאָלן דאַנטאָן ,דעמולען
און אַנדערע מיט זייערע קעפּ,
צי איז דאָס געשיכטלעך באַרעכטיקט?
צי זיינען די געטער נישט געווען צו פיל דורשטיק!)7
צי האָט די רעװאָלוציע געדאַרפט אויפעסן אירע בעסטע קינדער!
אָננעמענדיק אפילו ,אַז דער רעװאָלוציאָנערער טעראָר פון ראָבעס-
פּיערן אַלס ענטפער אויף דעם וייסן ,איז געװען אַ נױטװענדיקייט,
שטעלט זיך דאָך די פראַגע: :צי האָט ער נישט איבערגעשטיגן די
גרענעצן ו".

אַזױ האָבן געמיינט דאַנטאָן ,דעמולען און אַנדערע .די מערהייט
היסטאָריקער ,צווישן זיי פיל מאַרקסיסטישע ,מיינען היינט אויך אַזֹי.
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דערפאר

איז

גערעכט

געווען

דאַנטאָן,

דעם עשאַפּאָט ,האָט ער געזאָגט צום הענקער:
דעם פאָלק .ער האָט דעם װערט"

ווען ארויפגייענדיק
גװעסט

אויף

וייזן מיין קאָפ

א

נאָך גאָר לאַנג װעט אָנגײן אַ שטרייט צווישן היסטאָריקער ,פּאָליטיקער,
און שרייבער ווער עס איז געווען גערעכט  --ראָבעספּיער צי דאַנטאָן.
איינס איז זיכער און אומשטרײיטבאַר ,ביידע האָבן מקריב געווען
זייער לעבן דער רעװאָלוציע ,וועלכע האָט ראַשיק געשטױסן פאָרויס
די אַנטװיקלונג פון אַלע אײיראָפּעאישע פעלקער ,פון דער גאַנצער מענטש"
הייט,
 )1זיער פּאַרלאַמענט-גרופע האָט מען באַצײיכנט מיטן נאָמען
;זעזי ראַנדיסטן" ,ווייל די הױפּט-פאָרעטײער זיינען אויסגעקליבן געװאָרן אין
דעפּאַרטאַמענט זשיראָנד,
 )2זיי פלעגן אָפּהאָלטן זייערע זיצונגען און באַראַטונגען אין קלויסטער
פון די קאָרדיליערן.
 3די יאַקאָבינער-דעפוטאַטן האָבן פאַרנומען די בענק אין דער הױך
פון פּאַרלאַמענט ,האָט מען זיי אַ נאָמען געגעבן ,די באַרגיקע* אָדער ,דער
באַרג".
 )4געשאַפן דעם -6טן אַפּריל  3971אויפן פאָרעלאַג פון די יאַקאָבינער,
האָט ער פאַקטיש קאָנצענטרירט די גאַנצע מאַכט אין זיינע הענט .אים איז
אונטערגעליגן דער רעװואָלוציאָנערער טריבװאַל ,די רעװואָלוציאָנערע קאָ-
מיטעטן אין אַלע שטעט אין פראַנקרייך ,דער קאָמיטעט פון אַלגעמיינער
זיכערקייט ,אָנגעפירט דורך דער פּאָליציי .ער איז באַשטאַנען פון ניין
פּערזאָן.
)5ואָס האָבן גערעדט אין נאָמען פון די אינטערעסן פון די אָרעמסטע
פּאָלקס-עזיכטן,
 66אױף  38דעפאַרטאַמענטן זיינען אין  06פּאָרגעקומען קאָנטרע-
רעוואָלוציאָנערע פוטשסן.
 0דער גרויסער פראַנצויזישער שרייבער ,אַנאַטאָל פראַנס ,האָט זיין
ווערק ,געווידמעט דער היסטאָרישער תקופה ,געגעבן אַ נאָמען; :די געטער
זיינען דורשטיק" ,מיינענדיק מיט דעם ,אַז די רעוואָלוציע האָט אָנגעווענדעט
אַן עקסטרעמען טעראַר,
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נאפאלעאן באנאצארט און זיין דאר
אין דור געעו'כטו
ער איז די גרעסטע פּערזענלעכקייט אין דמעארָדערנער געשיכטע.
קיין שום פּאָליטיקער ,קריגס-פירער ,הערשער ,האָט נישט איבערגעלאָזט
נאָך זיך אַזאַ רום ,װוי עֶר .זיין השפּעה אויף דעם גאַנצן אײראָפּעאישן לעבן
פון -91טן יאָרהונדערט ,און לאַנג נאָך שפּעטער ,איז אומבאַשטרײטבאַר.
דערפאַר איז ער דער הויפּטיהעלד נישט נאָר פון די גרעסטע היסטאָריקער,
סאָציאָלאָגן ,דענקער ,נאָר אויך פון שרייבער ,פּאָעטן ,קינסטלער .וועגן קיין
שום מענטש איז אַזױ פיל נישט געשריבן געװאָרן װוי וועגן באָנאַפּאַרט,
אין משך פון  051יאָר נאָך זיין טויט איז אױיסגעװואַקסן אַ גראַנדיעזע
היסטאָראָגראַפיע און ליטעראַטור אַרום זיין פּערזאָן ,אַז זי אַליין װאָלט גע-

שאַפּן אַ גרויסע ביבליאָטעק.
אַלע זיינע ביאָגראַפן און באַשרײיבער זיינען איינשטימיק ,אַז ער איז
געווען אַ אווונדער-קינד" ,באַשאָנקען פון דער נאַטור מיט אפַענאָמענאַלן
זכרון ,װאָס האָט אַרויסגערופן שטוינונג ; מיט אַן אויסערגעוויינלעכער ,אַל-
;יט אַן אומבאַשרייבלעכער אַרבעטסזאַמקײט ,מיט
געמיינער אינטעליגענץ מ
אָרגאַניזאַטאָרישער געניאַלקייט,
פּאַראַלעל מיט דעם ,װי עס שטרייכן אונטער די מערהייט פאָרשער,
האָט ער געהאַט אַ שלעכטן כאַראַקטער .אפַאַרמאַכטער און שוייגזאַמער,
דעספּאָטיש-פאַריסענער האָט ער קיין סך פריינט נישט פאַרמאָגט .געבוירן
אין  9671אין דער שטאָט אַזשאַקסיאָ ,אויף דער קאָרסיקע-אינדזל ,וועלכער
איז איצט  3מאָנאַטן פאַר זיין געבורט ,געװאָרן אָנגעשלאָסן צו פראַנקרייך,
איז ער געווען מער קאָרסיקאַנער וי פראַנצויז.
אַ לאַנגע צייט האָבן זיינע שוליחברים געשפּאָט פון זיין | שלעכטער
פראַנצויזישער אױיסשפּראַך מיט אקַאָרסיקאַנער אַקצענט .זיין פאָטער ,אַ
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פאַראָרעמטער אַדל-מאַן ,פון באַרוף אַן אַדװאָקאַט ,איז אַרײנגעטראָטן אין
דער

ראָיאַליסטיש-פראַנצױיזישער

און באַשלאָסן

פּאַרטײ

אין דעם

גײיסט

צו דערציען זיין צווייטן זון  ---נאַפּאָלעאָן .אָבער ביז  32יאָר איז ער אַלײן
(דער פאָטער) געווען אַ פּלאַמיקער קאָרסיקאַנער און געקעמפט קעגן פראַנק-
רייך פאַר דער אומאָפּהענגיקײט פון זיין פאָטערלאַנד  ---קאָרסיקע,
אויך די מאַמע פון גרויסן באַנאַפּאַרט ,מאַריאַ לעטיציאַ ראָמאַ-
לינאָ ,האָט געשטאַמט פון אַ דורותדיקער קאָרסיקאַנער משפּחה .שיין און
אינטעליגענט ,האָט זי חתונה געהאַט צו  41יאָר און געבוירן  31קינדער,
פון וועלכע  5זיינען יונג געשטאָרבן,
נאַפּאָלעאָן באָנאַפּאַרט ,דער קליינער פון געוווקס ,נישט געשיקטער,
אַנטיפּאַטישער ,האָט אָבער מיט זיין אינטעליגענץ אַרױסגערופן באַװונדע"
רונג ביי די לערער פון קאָלעזש אין אָטען און שפּעטער אין די מיליטער-
שולן אין בריען און פּאַריז .אין דער לעצטער ,שרייבט ער אפַּראַכטפולע
אַרבעט

ועגן

באַליסטיק

(לערע

וװעגן

די

באַוועגונג-געזעצן

פון קוילן

ראַקעטן).
צו  61יאָר הויבט ער אָן זיין מיליטער-דינסט אין דער ראַנג פון אַן
אַרטילעריע-לױטענאַנט .די ווייטערדיקע זעקס יאָר פאַרברענגט ער אין די
גאַרניזאָנען פון װאַלאַנס ,ליאָן ,דוע ,אָקסאָן ,ווו אין פרייער צייט פאַרטיפט

ער זיינע מיליטערישע קענטענישן און פּאַראַלעל מיט דעם טרינקט ער,
וי אַ דורשטיקער ;דעם פאַררייסענדן זאַפט" פון די אויפקלערער-ווערק --
| פון װאָלטער ,מאָנטעסקיע,

רוסאָ.

ס'האָבן זיך אויפגעהאַלטן גענויע פאַקטן וועגן זיין באַציאונג צו די
וויכטיקסטע געשעענישן אין דער תקופה פון דער פראַנצויזישער רעװאָלו-
ציע ,וועלכע ער האָט פערזענלעך בייגעװווינט אין פּאַריז אַלס -22יאָריקער
אָפיציר,
דעם -01טן אױיגוסט  ,2971ווען דאָס פּאַריזער פאָלק שטורעמט דעם
קעניגלעכן

פּאַלאַץ טילערי,

און דער

צום

טויט-דערשראַקענער

מאָנאַרך,

לואי דער -61טער ,באַװײיזט זיך אין פענצטער אין אַ פריגישן הוט  ,)1און
נויגט זיך פאַר דעם המון  --זאָגט נאַפּאָלעאָן צו זיין פריינט און שפּעטערן
פּערזענלעכן סעקרעטאַר ,בוריען , :װאָס פאַראַ פּחדן ! װוי האָט מען געקאָנט
אַרײינלאָזן די דאָזיקע קאַנאַליעס! מען האָט געדאַרפט קנאַלן פון האַרמאַטן,
אַװעקלײגן אַ  005פון זיי  ---די איבעריקע װאָלטן זיך צעלאָפן" ,)2
אָבער נאַפּאָלעאָן באַשליסט דאַן ;צו גיין מיט די קאַנאַליעס? .אין די
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ערשטע טעג פון דער יאַקאָבינער-דיקטאַטור זעען מיר אים אַלס קאַפּיטאַן
און קאָמענדאַנט פון אַרטילעריע גאַרניזאָן אין ניס .אין דער תקופה באַפריין-
דעט ער זיך מיטן זון פון ראָבעספּיער ,ווערט אַן אָנהענגער פון דער רעוװאָ-
לוציאָנערער מאַכט און שרייבט אַן אַפּאָלאָגעטיש אַרטיקל פאַר די יאַקאָ-
בינער א .נ; .באקערס אָװונט-ברויט" (לע סופּע דע באָקער).
אין סעפּטעמבער  2971ווערט ער נאָמינירט קאָמענדאַנט פון דער אַר-
טילעריע אין טולאָן 2 .מאָנאַטן שפּעטער ,ווען די שטאָט ווערט פאַרכאַפּט
דורך ראָיאַליסטן-קאָנטר-רעװאָלוציאָנערן און ענגלישן פלאָט ,פירט ער אָן
מיט דער אונטערדריקונג פון בונט,
לוט זיין פּלאַן ווערט קאָנצענטרירט די אַרטילעריע-באַשיסונג אויפן
בערגל ,װאָס הויבט זיך איבער דעם ענגלישן פלאָט .אין שפּיץ פון אַ באַטאַ-
ליאָן נעמט נאַפּאָלעאָן עס איין און צווינגט אויף די ענגלענדער צו אַנטלופן.
טולאָן איז פריי פון אינערלעכע און אויסערלעכע שונאים און די דאַנקבאַרע
יאַקאָבינער-דיקטאַטור ,נאָמינירט דעם -42יאָריקן קאַפּיטאַן באָנאַפּאַרט אַלס
גענעראַל פון דער פראַנצויזישער רעװאָלוציאָנערער אַרמײ .אַזױ האָט זיך
אָנגעהויבן זיין גרויסע מיליטערישע ,און שפּעטער פּאָליטישע ,קאַריערע.
א א
*

נאָך דעם קאָנטר-רעװאָלוציאָנערן פוטש פון דער גרויס-בורזשואַזיע,
דעם -9טן טערמידאָר (-82טן יולי)  ,4971ווען עס ווערט געקעפּט ראָבעס-
פּיער און זיינע נאָענטסטע מיטאַרבעטער ,ווערט נאַפּאָלעאָן באַזײיטיקט פון
דער אַרמײ און אפילו אַרעסטירט פאַר זיינע נאָענטע באַציאונגען מיט די
יאַקאָבינער .דאָס האָט אָבער נישט באַדייט ,אַז די נייע מאַכט האָט נישט גע-
האַט צו אים קיין צוטרוי .מען האָט נאָר געװאָלט דעם פאַריסענעם ,רעװאָלו-
ציע-גענעראַל" דערמאָנען ,אַז ער האָט ?געשטעלט אויף אַ שלעכט פערד".
צוויי מאָנאַטן שפּעטער שטייט גענעראַל באָנאַפּאַרט אין שפּיץ פון אַן
אַרטילעריע-באַטאַליאָן .דער טערמידאָריאַנישער קאָנװענט האָט אים אָנפאַר-
טרויט די אויפגאַבע צו דערדריקן דעם אױיפּשטאַנד פון די ראָיאַליסטן אין
פּאַריז .אויף אַ גרויזאַמען אופן צעשיסט נאַפּאָלעאָן די נעסטן פון די רע"
בעלן .דער נצחון איז אַ פולקאָמער.
צום צווייטן מאָל שוין האָט דער ,קליינער קאָרסיקאַנער*" געראַטעװעט
די רעפּובליק .זינט דעמאָלט האָט אים דאָס פאָלק אַ נאָמען געגעבן ,גענע-
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ראַל װאַנדעמיער" (ווייל די אונטערדריקונג פון ראָיאַליסטן-פּוטש איז פאָר"
געקומען דעם -31טן װאַנדעמיער -5 ---טן אָקטאָבער  .)4971ער ווערט אַנער-
קענט פון די טערמידאָריאַנער אַלס ,אייגענער" און באַשטימט אַלס הויפּט
פון דער אינערלעכער אַרמײ אין ראַנג פון אַ דיוויזיע-גענעראַל.
אין קורצן איז ער שוין הויפּט-שעף פון דער אַרמײ אויפן איטאַליע-
נישן פראָנט ,ווו עס לייכט אויף אין דער פולער ליכט זיין סטראַטעגישער
טאַלאַנט .ער טרעפט דאָרט באַטאַליאָנען פון באָרװעסע סאָלדאַטן אין אַלטע
צעריסענע שינעלן .מיט בייזקייט און ביטול ,קוקט דער -62יאָריקער נאַפּאַ-
לעאָן אויף דעם פיל עלטערן און הויכן קאָמענדאַנט ,װאָס דאַרף זיך איצט
אונטערװאַרפן זיינע באַפּעלן .ער װוענדט זיך צו אים מיט פאָלגנדיקע ווער"
טער , :הער גענעראַל ,איר זיינט העכער פון מיר אויף אַ גאַנצן קאָפּ {לויטן
וווקס) ,אויב איר װעט פון היינט אָן נישט אויספירן גענוי מיינע באַפעלן,
װעט איר דעם איבערווקס פאַרלירן" .אויף צומאָרגנס האָבן די סאָלדאַטן באַ-
קומען שיך און נייע אוניפאָרמען.
אין שפּיץ פון אַ -82טויזנט-קעפּיקע אַרמײ ,װאָס דיספּאָנירט נאָר מיט
 0קאַנאָנען צעקלאַפּט נאַפּאָלעאָן די צוויי מאָל גרעסערע ,און מאָדערן"באַ-
װאָפנטע ,פּיעמאָנטער-עסטרייכישע דיוויזיעס .ער צעשמעטערט איינע נאָך
די אַנדערע די אַרמײען פון סאַרדענער קעניג ,פון די פּרינצן פון פּאַרם און
מאָדען ,פון די עסטרייכער ביי מאָנטענאָט און באָליע ,ביי מילעזימאָ ,ער
פאַרנעמט מילאַן .דריי נייע אַרמײיען שיקט אַרױס דער עסטרייכישער קייסער
קיין איטאַליע ,וועלכע טיילן דעם זעלבן פאַטאַלן גורל.
דער נצחון פון באָנאַפּאַרט איז אַן איבעראַשנדיקער .די עסטרייכער
בעטן שלום ,וועלכער װוערט געשלאָסן אין קאַמפּאָ פאָרמיאָ( .דעם -71טן אָק-

טאָבער  .)7971זיי מוזן זיך אָפּזאָגן פון גאַנץ צפון און מיטל-איטאַליע .די
ניידאויפגעקומענע איטאַליענישע רעפּובליקן געפינען זיך איצט אונטער
פראַנקרייכס מאַכט,
אָבער וויכטיקער פון די מיליטערישע זיגן זיינען די עקאָנאָמישע .קיין
פראַנקרייך ציען לאַנגע טאַבאָרן מיט גאָלד ,זילבער און ריזיקע רייכטימער

פון די באַרויבטע איטאַליענישע שטעט .אויב דאָס איז נאָך װייניק לייגט נאַ-
פּאָלעאָן אַרױף ריזיקע קאָנטריבוציעס אויף די באַזיגטע און אפילו נייטראַלע
מלוכות .אַזױ האָט ער באַשטימט אַ ריזיקע קאָנטריבוציע ,װאָס עס האָט גע-
דאַרפט צאָלן דער טאַסקאַנער גרויס-פירשט .אַן איבעראַשטער וייזט ער
אויף נאַפּאָלעאָנען ,אַז ער האָט קיינמאָל נישט געקעמפט קעגן פראַנקרייך,
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ער באַקומט אָבער דעם ענטפער  , :אוב אַזױ האָט איר דאָך מער געלט,
דאַרפט איר מער צאָלן?,
איבערשיקנדיק קיין פּאַריז אַלץ ,װאָס ער האָט אָנגערױבט ,פאָדערט
ער פוֹן ;דירעקטאָריאַט?  )3גאָרנישט  --נישט קיין געווער ,אוניפאָרמען,
אַפּראָװיזאַציע .באָנאַפּאַרט שאַפט אַ נייע טעאָריע ; ---די מלחמה דאַרף זיך
אַליין אויסהאַלטן?,

ער פירט אויך איין אַ נייע ?שלום-עטיק" נישט בלויז אויפן חשבון פון
די באַזיגטע מלוכות ,נאָר אפילו נײיטראַל-פריינטלעכע .ווען עסטרייך שפּאַרט
ז:יך איין און וויל נישט אָפּטרעטן פון די שטחים אויפן צפון פון טייך ריין ,גיט
איר נאַפּאָלעאָן אַ מתנה ...די ווענעציאנער רעפּובליק .ווען די פאָרשטייער פון
דאָזשאַ (װענעציאַנער הערשער) ווייזן אויף ,אַז די אומאָפּהענגיקײיט פון זייער
רעפּובליק דויערט שוין  0031יאָר און זי איז שטענדיק געווען פריינטלעך צו
פראַנקרייך ,ענטפערט זיי באָנאַפּאַרט , :אויב איר זיינט שוין  21יאָרהונדער-
טער אומאָפּהענגיק איז דאָס שוין די העכסטע צייט איר זאָלט װערן
אָפּהענגיק",
און עס האָט גאָרנישט געהאָלפן .ווענעציא איז איבערגעגאַנגען צו
עסטרייך און די לעצטע האָט אונטערגעשריבן דעם שלום-אָפּמאַך,

נאַפּאָלעאָן איז דער הױיפּט-העלד פון פראַנקרייך .ער שטייט אין שפּיץ
פון דער אַרמײ ,װאָס האָט צעקלאַפּט דעם אינערלעכן שונא  --די ראָיאַליסטן
און יאקאָבינער .,ער האָט געבראַכט רום דער פראַנצויזישער אַרמײ ,װאָס
ווערט דער דעצידירנדיקער פּאָליטישער כוח אין לאַנד,
דער ,דירעקטאָריאַט" איז שוין קאָמפּראָמיטירט מיט זיינע מיסברויך"
סקאַנדאַלן ,שפּעקולאַנטן און אַפערעס .די גרויס-בורזשואַזיע ,װאָס וויל פאַר-

זיכערן איר מאַכט און רייכטום קעגן פאָלק ,די מאָנאַרכיסטן און אויסערלע"
כע שונאים ,דאַרף האָבן אַ זיכערע שװערד ,אַ מיליטערישן דיקטאַטאָר,
נאַפּאָלעאָן איז דער בעסטער קאַנדידאַט .צו אים אויך ווענדן זיך די גרויס"
באַנקירן .,אינדוסטריעלער ,סוחרים,
דעם -81טן ברימער (פ-טער נאָוועמבער) ; ,9971אַנטדעקט" באָנאַ-
פּאַרט אַ פאַרשווערונג קעגן דער מאַכט .ער זאָגט אונטער דעם פּאַרלאַמענט,
ער זאָל איבערטראָגן די זיצונגען אין שטעטל סען-קלו .,צומאָרגנס קומט ער

דאָרט אָן מיט אַן אַרמײ ,צעטרייבט סיי דעם ,ראַט פון  ,0057סיי דעם ;ראַט
פון עלטסטע" ,אַרעסטירט עטלעכע צענדליק דעפּוטאַטן .און זי ,, ---באַלױכטן
מיט שכל" דורך דעם פּרעזידענט פון -"005,ראַט" ,נאַפּאָלעאָנס ברודער לי-
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סיען  --געבן איבער די גאַנצע מאַכט ,אין די הענט פון דריי קאָנסולן ,אויף
 0יאָר,
אין אַ מאָנאַט אַרום שטעלט איין באָנאַפּאַרט אַ נײַע קאָנסטיטוציע (פון
8טן רעפּובליק יאָר) ,וועלכע פאַרװאַנדלט דעם ערשטן קאָנסול ,דאָס הייסט

אים אַלײן ,אין דעם פאַקטישן אַליין-הערשער .אין  2081ווערט ער באַשטימט
אַלס לעבנסלענגעלעכער קאָנסול און צוויי יאָר שפּעטער קומט פאָר די פייער-
לעכע

קאָראָנאַציע

(קרוינונג)

פון נאַפּאָלעאָנען אַלס קייסער.

ער איז באַגײסטערט פון דער הערלעכער גלאַנץ-צערעמאָניע און פרעגט
דעם גענעראַל לאַנזשעראָן, :נו ,װי געפעלט אייך דער גרויסער ,היסטאָרי-
שער אַקט ? 7עס קומט אַן ענטפער ; :ער געפעלט מיר ,אייער עקסעלענץ ,אַ
שאָד נאָר װאָס עס זיינען נישטאָ די  003טויזנט מענטשן ,װאָס האָבן אַװעק-
געגעבן זייערע קעפּ ,אַז אַזעלכע פייערלעכקייטן זאָלן מער נישט פאָרקומען".
פון די טעג זיינען אויך געבליבן די באַרימטע ווערטער פון שרייבער,
פּאָלעמיסט און זשורנאַליסט ,פּאָל לואי קוריע, :זיין באָנאַפּאַרט און ווערן

אַ קייסער ,װאָס פאַראַ דערנידערונג !* אָבער ער איז געװאָרן קייסער נישט
בלויז פון פראַנקרייך ,נאָר פון גאַנץ אײיראָפּע ,וועלכע איז ווידער קעגן אים
אויפגעשטאַנען אַ יאָר שפּעטער ,אין געשטאַלט פון אַ נייער עסטרייך-רוסי-
שער קאָאַליציע ,געשטיצט פון ענגלאַנד און פּרייסן,
באָנאַפּאַרט צעקלאַפּט און נעמט אין געפאַנגענשאַפט די אַרמײ פון
עסטרייכישן גענעראָל מאָק ,באַהערשט ווין ,אוּן דעם -2טן דעצעמבער 5081
צעשמעטערט ער ,אויף אַ שרעקלעכן אופן ,די פאַרייניקטע רוסיש-שסטריי-
כישע אַרמײ ,אונטער אויסטערליץ,
לויטן שלום-טראַקטאַט אין פּרעסבורג ,גייען ווענעציע ,איסטריע ,דאל-

מאַציע איבער צו פראַנקרייך .עסטרייך אַנערקענט נאַפּאָלעאָנען אַלס קעניג
פון איטאַליע און צאָלט אויס אַ ריזיקע קאָנטריבוציע .עס װוערט געשאַפן
דער ,ריינער פאַרבאַנד" פון  02דייטשישע מלוכהלעך און דער קייסער פון
פראַנקרייך ווערט זיין פּראָטעקטאָר .אַ גרויסער טייל פון דייטשלאַנד איז אין

באָנאַפּאַרטס הענט,
אין דער גלאָריע פון גרעסטן פראַנצויזישן טריאומפאַטאָר קערט ער זיך
אום קיין פּאַריז .נאָך אים ציען ריזיקע קאָלאָנעס מיט פולקאָם נייע װאָפן,
אַרטילעריע ,האַרמאַטן ,צוגענומענע ביי די צעשמעטערטע פיינטלעכע אַרמײ-
ען .פון אַ טייל פון זיי ווערט אויפגעשטעלט אויפן װאַנדאָם-פּלאַץ אין פּאַ-

ריז (אין  )0181די ריזיקע בראָנזדקאָלומנע ,די באַרימטע ,לאַ קאָלאָן דע לאַ
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גראַנד אַרמע" ,צו באַערן די פראַנצויזישע סאָלדאַטן פון אונטער אויסטעך"
|

ליץ.)4

אין  6081צעשמעטערט נאַפּאָלעאָן די פּרייסישע אַרמײען אונטער יענאַ
און אויערשטעדט און דעם -72טן אָקטאָבער  6081פאַרנעמט ער בערלין און אַ
גרויסן טייל פון פּרייסן .אין דריי גרויסע שלאַכטן ,אונטער פּולטוסק ,פרויסיש-

איילאָ און פרידלאַנד (אין  )6081-7081ווערן צעקלאַפּט די רוסישע אַרמײען.
גאַנץ קאָנטינענטאַל אײראָפּע איז אונטער זיין מאַכט.
אויסער איר  --נאָר ענגלאַנד ,זיין הויפּט:שונא .אים פאַרטיידיקן די
װאַסערן פון לאַ מאַנש-קאַנאַל און אַטלאַנטישן אָקעאַן און גלייכצייטיק אַ

מעכטיקער ים-פלאָט ,דער גרעסטער אין דער וועלט ,וועלכער דיספּאָנירט
מיט  9הונדערט קריגס-שיפן ,דאָמינירט אויף אַלע ימען און אומעטום האָט
ער זיינע באַזעס.
נאָך דער ,איין און איינציקער,

פאַרשפּילטער

ים-שלאַכט

ביי טראַ-

פאַלגאַר ( ,)5081פאַרשטייט נאַפּאָלעאָן ,אַז מיליטעריש װעט ער ענגלאַנד
נישט באַזיגן .דערפאַר נעמט ער אונטער אַ גיגאַנטישע עקאָנאָמישע בלאָקאַ-
דע קעגן די בריטישע אינדזלען.
אַ ספּעציעלער דעקרעט ,אונטערגעשריבן אין בערלין (דעם -12טן
נאָוועמבער  )6081פאַרװערט וועלכע עס איז באַציאונגען צווישן אײיראָפּע-
אישן קאָנטינענט און ענגלאַנד ,ביז קאָרעספּאָנדענץ אַרײינגערעכנט .קיין שום
ענגלישע סחורות האָבן נישט געטאָרט אָנקומען אין די לענדער ,װאָס זיינען
אונטערגעליגן ,אָדער געווען באַפריינדעט מיט פראַנקרייך .אַלע שיפן גע-
כאַפּטע אויף קאָנטראַבאַנדע זיינען קאָנפיסקירט געװאָרן ,זייער ענגלישע
לאָדונג האָט מען עפנטלעך געברענט.

אַזױ אַרום האָט באָנאַפּאַרט געװאָלט עקאָנאָמיש צעשמעטערן די מעכ-
טיקסטע דאַן װעלט-אימפּעריע ,ענגלאַנד ,מיט דעם גרעסטן האַנדל און קריגס-
פּלאָט ,מיט דער שטאַרקסטער און פאָרגעשריטנסטער טעכניק .דאָ האָט ער
איבערגעשאַצט זיינע מעגלעכקייטן .נאַפּאָלעאָן ,דער געניאַלער סטראַטעג,
האָט זיך אַרױסגעװיזן פאַר אַ שװאַכן קענער פון פּאָליט-עקאָנאָמיע.
די קאָנטינענטאַלע בלאָקאַדע קעגן ענגלאַנד האָט אַנטפּלעקט אַלע
שװאַכקײטן פון נאַפּאָלעאָנען .דער גרויסער באָנאַפּאַרט האָט נישט געקאָנט
אויפכאַפּן דעם פּשוטן עקאָנאָמישן פאַקט ,אַז זיין צװאַנג-בלאָקאַדע ,אָנגע-
װאָרפן די אײיראָפּעאישע לענדער ,באַדייט פאַר זיי אַ זעלבסטמאָרדיפּאָ-
ליטיק .שפּאַניע ,װאָס איר הויפּט-רײיכטום איז געווען מערינאַסן-װאָל .אָס
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זי האָט אין גאַנצן עקספּאָרטירט קיין ענגלאַנד ,האָט זיך פון דעם
נישט געקאָנט אָפּזאַגן .דאָס װאָלט פולקאָם רואינירט דאָס פּויערטום ,די
שעפּסן"פּאַסטוכער ,בהמות-ציכטלער ,סוחרים .וען אַלעקסאַנדער דער
ערשטער (דער רוסישער צאַר) האָט אונטערן דיקטאַט פון נאַפּעלעאָנען פּרו-
בירט איבעררייסן די האַנדלס-באַציאונגען מיט ענגלאַנד ,האָבן די פּריצים
און אַדל-לײט ,דאָס גרויסע סוחרטום שאַרף פּראָטעסטירט קעגן די דראַסטי-

שע באַגרענעצונג פון זייערע עקספּאָרט-מעגלעכקײטן און גלייכצייטיק כון
נויטיקן אימפּאָרט פון ענגלאַנד,

אַלע אײיראָפּעאישע לענדער האָבן זיך גענויטיקט נישט נאָר אין דער
נייעסטער ענגלישער טעכניק נאָר אויך אין אירע קאָלאָניאַל-סחורות .האָט מען
זיי גענומען אַריינפירן אומלעגאַל .די קאָנטראַבאַנדע האָט געבליט טראָץ די
דראַסטישע נאַפּאָלעאָנישע שייטער-הויפנס ,אין וועלכע מען האָט עפנטלעך
געברענט אַלע פאַרכאַפּטע ענגלישע סחורות,

באָנאַפּאַרט האָט געביילט די פויסטן ,זעענדיק וי דאָס ,פריינטלעכף"
רוסלאַנד ,וועלכן ער האָט אַװעקגעגעבן פאַרכאַפּטע שטעט ביי עסטרייך און
פּרייסן ,האָט ברייט געעפנט די טויערן פאַר די בריטישע שטאָפן ,מאַשינען
אויסאַרבעטונגען

וועלכע

פלעגן אָנקומען

אויף ...אַמעריקאַנער

שיפן .די

רוסישע פּאָרט-שטעט ,וי אָדעס ,רעװאַל ,ריגע ,קראָנשטאַט ,אַרכאַנגעלסק,
זיינען געװאָרן שמווגל-צענטערס ,פון װאַנען ענגלישע סחרות פלעגן פאַר-

פלייצן גאַנץ אײיראָפּע.
נאַפּאָלעאָן באַשליסט צו ;באַשטראָפן די פאַרעטער" .ער לאַדט איין
דעם שפּאַנישן מאָנאַרך און זיינע משפּחה-מיטגלידער קיין באַיאָן (אין די
פראַנצויזישע פּירענעען) און ...אַרעסטירט זיי .ער פּראָקלאַמירט אַלס קעניג
פון שפּאַניע זיין אייגענעם ברודער זשאָזעף באָנאַפּאַרט ,אַזױ האָט זיך אָנגע-
הויבן אַ פאַרביטערטער ,אָבער גלייכצייטיק העראָישער ,פרייהייטס-קאַמף פון
שפּאַנישן פאָלק ,װאָס האָט געדויערט פינף יאָר און זיך פאַרענדיקט מיט אַ
נצחון (אין  ,)3181פאַרביסן איז געווען דער װידערשטאַנד פון די שפּאַנישע
פאָלקס-מאַסן קעגן די פאַרהאַסטע פראַנצויזישע באַצװינגער ,װאָס האָבן גע-
ברענט און פאַרניכטעט שטעט און דערפער ,קולטור-אוצרות און ווערק.
אָבער שפּאַניע איז טראָץ אַלעם געווען ,קליין-געלט" אין נאַפּעלעאָנס
פּלענער ,דער הויפּט-שטערער

פאַר זיין קאָנטינענטאַלער

בלאָקאַדע קעגן

ענגלאַנד איז געווען דאָס ;באַפריינדעטע" רוסלאַנד .ווען באָנאַפּאַרט האָט אין
231

אַ ספּעציעלער נאָטע אויפגעפאָדערט דעם צאַר ,אַלעקסאַנדער דעם ערשטן

ער זאָל נישט אַרײנלאָזן קיין אַמעריקאַנער שיפן מיט ענגלישע סחורות ,האָט
ער באַקומען אַן ענטפער / :רוסלאַנד איז אַן אומאָפּהענגיק לאַנד און קאָן זיך
נישט אָפּזאָגן פון די רעכט אויף קאָמערציעלע באַציאונגען מיט נײטראַלע

לענדער".
נאַפּאָלעאָן האָט גענומען גרייטן אַ נייע גרויסע מלחמה קעגן רוסלאַנד,
קעגן איר האָט ער באַשלאָסן צו װאַרפן די אַרמײען פון אַלע אײיראָפּעאישע
מלוכות ,וועלכע זיינען אים אונטערגעליגן .אַזױ איז אויפגעקומען

אַ נייע

אַרמײ פון אונטעריאָכטע פעלקער  )5וועלכע האָט אונטער טעראָר אויסגע-
פירט די באַפעלן און געהאַסט די צילן פון אומגערעכטן קריג,
נאַפּאָלעאָן אַלײן ,האָט דאָס גוט געװוסט ,אָבער ער האָט אַלץ געשטעלט

אויף איין קאָרט ,פאַרבלענדט פון די גרויסע נצחונות און פון דער שטרע-
בונג צו ווערן דער הערשער פון דער וועלט .דערפאַר האָט זיך די מלחמה
קעגן רוסלאַנד פאַרענדיקט מיט אַ פולער קאַטאַסטראָפע.
וי עס ווייזן אויף היסטאָריקער ,איז איינע פון די סיבות פון דער מפּלה
געווען דער פאַקט ,װאָס אין רוסלאַנד האָט ער געהאַט קעגן זיך אַלע שיבטן
פון פאָלק .און צו דעם האָט ער אַליין דערפירט .דאָס פּויערטום האָט ענטו-
זיאַסטיש באַגריסט זיינע חיילות ,גלויבנדיק אַז זיי טראָגן מיט זיך באַפרייאונג

פון פעאָדאַלער פאַרשקלאַפונג .אַ מעכטיקע כװאַליע פון פּױערים-אויפ-
שטאַנדן קעגן די פאַרהאַסטע פּריצים און פלאַמען פון ברענענדיקע גיטער,
האָבן געדאַרפט ווייזן באָנאַפּאַרטן ,וועלכע האָפענונגען עס פאַרבינדן מיט
אים די אונטערדריקטע פאָלקס-מאַסן .װי זשע האָט גענעטפערט אויף דעם

נאַפּאָלעאָן ?
שטראָף-עקספּעדיציעס האָבן מיט פייער און שװוערד אונטערגעדריקט
דעם רעװאָלט פון דער ,האָלאָטע? קעגן די האַרן ,געלאָזט מיטן רויך גאַנצע

דערפער ,עפנטלעך געשמיסן און געשאָסן די פּויערישע אויפשטענדלער .מיט 
דעם האָט באָנאַפּאַרט געװאָלט געווינען דעם רוסישן אדל און זיין העכסטן
פאָרשטײיער ,דעם צאַר אַלין .און דאָ האָט ער געמאַכט אַ טעות.
אַ מעכטיקער פּאַטריאָטישער פאָלקס-אויפברויז ,האָט אַרומגענומען
דאָס גאַנצע רוסישע פּוערטום .הונדערטער טויזנטער האָבן געשאַפן פּאַרטי-
זאַנער-אָפּטײלונגען ,וועלכע האָבן אין פּערמאַנענטע ,אומגעריכטע אָנפאַלן
פאַרניכטעט גאַנצע איינהייטן פון די פאַרהאַסטע פראַנצויזישע אַגרעסאָרן .די
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רוסישע אַדל-לײט ,וועלכע האָבן אַליין געציטערט פאַרן פאָלק ,זיינען געווען
אין דעם פאַל אומבאַהאָלפן ,נאַפּאָלעאָן האָט פאַרשפּילט די מלחמה מיט רוס-
לאַנד נישט צוליבן פראָסטיקן ווינטער ,גרויסקייט פון לאַנד ,נאָר צוליב
דער פּלאַמיקער ,פּאַטריאָטישער איינהייט פון גאנצן רוסישן פאָלק .קיין שום
שיכט פון אים איז נישט געווען אויף דער זייט פון באָנאַפּאַרט,
די שרעקלעכע

מפּלה

האָט אויפגעהויבן

קעגן אים

אַלע אונטער-

דריקטע פעלקער .אָבער דער געניאַלער סטראַטעג גיט זיך נישט אונטער.
ער שאַפּט אַ נייע אַרמײ און װאַרפט זי קעגן די געאיניקטע באַװאָפנטע
כוחות ,איצט שוין ,פון רוסלאַנד און פּרײיסן .און ער קלאַפּט װוידער דעם
שונא .ער צעשמעטערט אים אונטער ליצען ,באַוטזען .דרעזדען (אין דער
זומער און האַרבסט-קאַמפּאַניע  ,)3181און טראָץ דעם ,װאָס זיינע קעגנער
ווייסן ,אַז דאָס איז שוין נישט דער ײנאַפּאָלעאָן פון נעכטן" ,פון אויסטער-
ליץ ,פּרעסבורג ,יענאַ און טילץ ,פּראָפּאָנירט מען אים פרידן,
דער בעסטער אײראָפּעאישער פּאָליטיקער ,דער עסטרייכישער מי-
ניסטער מעטערניך ,איז דאַן אָפּנהאַרציק אין זיין דערקלערונג : אוב
דער

רעװאָלוציאָנערער

דעמאָן (דאָס הייסט

די פאָלקס-מאַסן

ט .ג ).װועט

אויפהויבן דעם קאָפּ ,װעט נאָר נאַפּאָלעאָן מיט אים זיך אַן עצה געבן
אָן אים  ---קיינער" .דערפאַר װויל אים די אײיראָפּעאישע רעאַקציע אוים-
האַלטן ,די שלום-באַדינגונגען וועלכע מען לייגט אים פאָר זיינען בכבודיקע.
באָנאַפּאַרט דאַרף פאַרהאַלטן ריזיקע שטחים ,וי האַמבורג ,ברעמען ,לו-
בעק אין דייטשלאַנד ,די אילירישע פּראָװינץ ,אויף צפון .ער האָט זיך נאָר
געדאַרפט אָפּזאָגן פון עטלעכע קלענערע פּעריפעריע-באַצירקן און פון
פּראָטעקטאָראַט איבער דעם אריינער פאַרבאַנד",

מעטערניך איז פּערזענלעך געקומען קיין דרעזדען בעטן באָנאַפּאַרט
,ענקען אײראָפּע דעם שלום" .ער האָט אים אויפגעוויזן ,אַז אין
ער זאָל ש
פאַל פון אַ נייער מלחמה ,װעט אויך עסטרייך מוזן קעגן אים אַרױסטרעטן.
נאַפּאָלעאָן האָט אָפּגעװאָרפן זיין בקשה,/ .קיינער װעט אים קיין שלום-
באַדינגונגען נישט דיקטירן ,נאָר ער קאָן דיקטירןש,
אַזױ קומט אויף אַ נניע קאָאַליציע פון רוסלאַנד-פּרײסן-עסטרײך
קעגן פראַנקרייך .אין דער בלוטיקסטער שלאַכט פון אַלע שלאַכטן אונטער
לייפּציג ( 61-81אָקטאָבער  ,)3181װוערט צעקלאַפּט באָנאַפּאַרט .דער שונא
דרינגט אַריין קיין פראַנקרייך .און ווידער פּראָפּאָנירט מען אים שלום,
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די באַדינגונגען זיינען טאַקע ערגערע וי פריער ,אָבער ער בלייבט ביי
אַ גרויסער מלוכה און פאַרהאַלט פיל צוגענומענע שטחים .נאַפּאָלעאָן װאַרפט
אָפּ אַלע שלום"באַדינגונגען.
נאָך אַ גאַנצער ריי נייע ,בלוטיקע שלאַכטן ,דרינגען אַריין די פאַך"
אייניקטע אַרמײען פון רוסלאַנד ,פּרײסן ,עסטרייך ,דעם -12טן מערץ
 ,4הקיין פּאַריז .מאַרשאַל מאַרמאָן באַפעלט איבעררייסן די קאָמפן
דער פראַנצויזישער סענאַט דערקלערט די אַבדיקאַציע פון קיסר .דעם -6טן
אַפּריל  4181שרייבט זי נאַפּאָלעאָן אונטער .די זיגער לאָזן אים איבער
דעם קיסר-טיטל ,גיבן אין זיין רשות דעם עלבע-אינדזל ,מיט אַ יערלעכן
איינקונפט פון  2מיליאָן פראַנק ,אָבער קיין שלום האָט באָנאַפּאַרט קיינמאָל
נישט אונטערגעשריבן.
אין אַ געשפּרעך

מיט

מעטערניכן

האָט ער דערקלערט:

די

הופּט-

זאַך פאַר אַ זעלנער איז כבוד .איך קאָן נישט ,װוי אייער קיסר און קעניג,
צוריקקומען אין מיין הױיפּט-שטאָט אַ באַזיגטער".

היסטאָריקער וייזן אויף ,אַז נאַפּאָלעאָן האָט גוט געװוסט ,אַז ער
איז אַזױ לאַנג נויטיק דער פראַנצויזישער בורזשואַזיע ,װוי לאַנג ער ברענגט
איר ,דורך זיגרייכע מלחמות ,רייכטימער און פּראָפיטן ,אַ באַזיגטן באָנאַ-
פּאַרט האָט זי נישט געדאַרפט .דערפאַר פּרובירט באָנאַפּאַרט נאָך אַמאָל
צו זיגן .ער פאַרלאָזט געהיים דעם עלבע-אינדזל ,קומט אָן קיין דרום-
פראַנקרייך און מאַרשירט אויף פּאַריז .אַלע אַרױסגעשיקטע קעגן אים
מיליטער-איינהייטן פון נייעם פראַנצויזישן קעניג ,לואי דעם "8טן ,גייען
איבער אויף זיין זייט,
אין דריי װאָכן ,אָן איין שאָס ,באַהערשט נאַפּאָלעאָן נאָך ַמאָל
פראַנקרייך .דעם -12טן מערץ איז ער וידער אין פּאַריז אין קעניגלעכן
פּאַלאַץ טילערי .זיין הונדערט-טאָגיקע ממשלה ווייזט נאָך אַמאָל זיין גע"
ניאַלקײט אַלס סטראַטעג ,אָרגאַניזאַטאָר און פּאָליטיקער .גלייכצייטיק זעען
מיר זיין ריזיקע פּאָפּולאַריטעט ביים פאָלק ,װאָס זעט אין אים דעם מענטש,
װאָס קאָן פאַרטרייבן פון פּראַנקרייך די פאַרהאַסטע בורבאָנען און אַריסטאָ-
קראַטן.
אָבער נאַפּאָלעאָן האָט קיינמאָל נישט געשטעלט אויף דעם פּשוטן
פאָלק .ער איז געווען די שװוערד פון דער בורזשואַזיע ,דער גרויסער און
רייך-געװאָרענער .נאָר אין איר האָט ער געזען דעם געזעלשאַפּטלעכן כוח,
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אויף וועלכן ער קאָן זיך שטיצן .און זי האָט אים געשטיצט וי לאַנג ער
איז געווען נוצלעך פאַר אירע אינטערעסן נאַפּאָלעאָן האָט זיך אפילו
איבערגעבעטן מיט די אַדל-פאַרעטער ,אַ ספּעציעלע אַמנעסטיע האָט זי
דערלויבט
פראַנצויזן"

צוריקקומען
(באָנאַפּאַרט

קיין פראַנקרייך.

די

מלוכה

ט.ג ).האָט זיי אפילן

פון אקיסר

צוריקגעגעבן

פון די

די גיטער,

וועלכע זיינען נאָך נישט געווען פאַרקויפט .אָבער די יאַקאָבינער ,װאָס
האָבן אויסגעדריקט די אינטערעסן פון פאָלק האָט ער גערודפט אומב-
רחמנותדיק און טויזנטער פון זיי פאַרשיקט אין דער שרעקלעכער פראַנ"
צויזישער קאָלאָניע גױאַנאַ ,אין דרום-אַמעריקע ,װו עס האָט געבושעװועט
די עפּידעמיע פון טראָפּישן פיבער,
פיל היסטאָריקער ווייזן אויף ,אַז אין דער תקופה פון דער ,הונדערט-
טאָגיקער הערשאַפט? זיינער ,ווען ער איז אַנטלאָפן פון דעם עלבע-אינדזל
און ווידער געװאָרן דער אַנערקענטער דורכן פאָלק ,קיסר פון די פראַנ-
צויזן ,האָט ער געהאַט שאַנסן פון זיג .זיינע נאָענטסטע האָבן אים געראַטן
ער זאָל זיך װענדן צום פאָלק  --צו די פּויערים און אַרבעטער ,צום
קליינבירגערטום און שטאָטישער אָרעמקייט  --מיט אַ רעװאָלוציאָנערן
יאַקאָבינער פּראָגראַם פון יאָר  ,2971נאַפּאָלעאָן װאַרפט אָפּ דעם ראַט.
אויב אַלס קאַפּיטאַן אין די שטורמישע רעװאָלוציע-טעג האָט ער
געװאָלט גיין מיט די ,קאַנאַליעס"  ,)6האָט ער אַלס קיסר געהאַלטן דאָס
פאַר דער גרעסטער דערנידערונג און געפאַר .די פאַראייניקטע אַרמײען
פון פּרײיסן ,רוסלאַנד ,עסטרייך און ענגלאַנד צעשמעטערן אים ענדגילטיק
אין דער שלאַכט ביי װאַטערלאָ ,דעם "81טן יוני  .5181דעם -22טן יוני
האָט ער צום צווייטן שוין מאָל ,אונטערגעשריבן זיין אַבדיקאַציע.
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נאַפּאָלעאָן האָט געװאָלט אַװעק קיין אַמעריקע ,אָבער די ענגלישע
שיפן האָבן געװאַכט און לוט אַ ספעציעלן באַפעל ,אַװעקגעפירט אים
אויף דעם אינדזל ;סענט העלען" .צו זיין דיספּאָזיציע האָט מען אָפּגעגעבן
אַ ר,עזידענץ",

װאָס איז באַשטאַנען

פון אַ צאָל באַראַקן ,וועלכע האָבן

פריער געדינט  --לויט דעם דייטשישן שרייבער עמיל לודוויג  --אַלס
שטאַלן פאַר פערד.
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באָנאַפּאַרט
פּערמאַנענט אויף
גובערנאַטאָר .ער
אַ מאָגןדראַק אין
איבערפירן זיינע

האָט דאָרטן דיקטירט זיינע זכרונות ,אויסגעשטעלט
דערנידערונגען און פּראָװאָקאַציעס מצד דעם ענגלישן
איז געשטאָרבן ,נאָך זעקס יאָר פאַרשיקונג )1281( ,אויף
עלטער פון  25יאָר .אין  0481האָט ענגלאַנד דערלויבט
ביינער קיין פראַנקרייך ,װו זיי רוען ביז היינט אין

פּאַריז אויף די אינװאַלידן,

|
אל 5
*+

ער איז די גרעסטע פּערזענלעכקייט אין דער געשיכטע פון פראַנק-
רייך און אײראָפּע .ער האָט צעשמעטערט אויף שטענדיק דעם פעאָדאַ-
ליזם און קיין שום פּרװון אים צו רעסטאַװרירן האָבן זיך שוין גישט
איינגעגעבן .ער האָט געטראָגן מיט זיינע גראַנדיעזע קריגס-נצחונות די
אידעאַלן פון דער רעװאָלוציע אין אַלע לענדער װו ער איז אָנגעקומען
באַפעסטיקנדיק אַזױ אַרום העכערע געזעלשאַפטלעכע פאָרמען .זיין ציווי-
לער קאָדעקס ,האָט געזעצלעך פאַרזיכערט דאָס בורזשואַזע פּריװאַט-
אייגנטום

און דערקלערט

די רעכטלעכע

גלייכהייט פון אַלע בירגער .ער

איז געבליבן ביז היינט דער מוסטער פאַר אַלע בורזשואַזע קאָנסטיטוציעס.
נאַפּאָלעאָן האָט אַליין געשריבן וועגן אים , :מיין אמתער רום דריקט זיך
אויס נישט אין מיינע  04געװונענע שלאַכטן ,נאָר אין דעם ,װאָס װעט
אײביק לעבן  --אין מיין ציווילן קאָדעקס",
באָנאַפּאַרט האָט געשאַפן אַ בורזשואַזן אַדמיניסטראַטיון אַפּאַראַט,
װאָס עקזיסטירט ביז היינט אין פראַנקרייך ,נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס
זי איז לאַנג שוין אַ רעפּובליק .ווען מען האָט אױסגעאַרבעט די נייע
קאָנסטיטוציע ,האָט דער ראַטגעבער סיעז געפרעגט, :צי זאָל איך זי
שרייבן

קורץ און דייטלעך ? 7נאַפּאָלעאָן האָט געענטפערט:

אשרייבט

זי

אַזױ ,אַז זי זאָל זיין קורץ ,אָבער נישט דייטלעך" .ער איז געווען אָן צווייפל
די געניאַלסטע פּערזענלעכקייט ,װאָס האָט פאַרפעסטיקט די צילן פון דער
פראַנצויזישער רעװאָלוציע ,טראָץ אַלע פעלערן וועלכע ער איז באַגאַנגען
ער איז דער ערשטער פּראַנצויזישער שטאַטסמאַן ,װאָס האָט געזעצלעך
דערקלערט ,אַז ,מען מוז קוקן אויף די יידן וי אויף אַ נאַציע און נישט
וי אויף אַ סעקטע" .און אומעטום ,ווו זיין זיגרייכע אַרמײ איז אָנגעקומען,
האָבן יידן באַקומען גלייכע רעכט,
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נאַפּאָלעאָן באָנאַפּאַרט איז אַרין אין פּאַנטעאָן פון די גרעסטע גע-
שיכטע-העלדן ,ווייל ער האָט מיט זיין גאַנצער טעטיקייט אויסגעדריקט
די געזעצמעסיקייט פון דער געשיכטע ,איר מאַרש פאָרויס ,טראָץ דעם,
װאָס נישט

שטענדיק

האָט ער דאָס געװאָלט.

!) אין דער צייט פון דער פּראַנצויזישער רעװאָלוציע האָבן אים
געטראָגן די סאַ-קילאָטן און יאַקאָבינער אַלס סימבאָל פון פרייהייט.
 0פון די ,מעמאָרן" פון לואי בוריען.
 3אַזױ האָט געהייסן די אויספיר-מאַכט (די רעגירוג) ,װאָס איז
באַשטאַנען פון  5דירעקטאָרן ,אויסגעקליבענע דורך אַ צויי-קאַמער פּאַר-
לאַמענט ,דעם ,ראַט פון  "0057און ,ראַט פון עלטערע" לױט דער טער-
מידאָריאַנער קאַנסטיטוציע פון .5971
 4אַראָפּגענומען דורך דער פּאַריזער קאָמנע אין  ,1781צוריק אויפ-
געשטעלט אין .4781
 5אױף  065טױזנט מענטשן ,וועלכע נאַפּאַלעאָן האָט פאַרלױרן אין
רוסלאַנד ,אין  ,2181זיינען נאָר  05טױזנט געווען פראַנצױיזן .דאָס האָט
ער אַליין דערקלערט מעטערניכן.
 6לױט די ,מעמואַרן" פון זיין פערזענלעכן סעקרעטאַר ,בוריע
האָט נאַפּאָלעאָן מיט דעם אױסדרוק באַצײכנט דאָס פאָלק ,ואָס האָט
געשטודעמט דעם קעניגלעכן פּאַלאַץ ,דעם -02סטן יוני .2971
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לודוויג וואן בעטהאווען  -דער מוזיקער
פון פדייהייט און קאמף
זיין וועלט-אָנשויאונג ,איבערצייגונגען און קונסט-אויפפאַסונג האָבן
פאָרמירט די אידעאַלן פון דער ,אויפקלערונג:-תקופה" און פראַנצויזישער
רעװאָלוציע.

אַלס -91יאָריקער

סטודענט

פון באָנער אוניווערזיטעט

באַ-

גריסט ער איר מיט אַ כאָראַל ליד ;דער פרייער מענטש" ,וועלכע װערט
באַגײסטערט געזינגען אויף פיל געהיימע פאַרזאַמלונגען פון דער שט"
דירנדיקער

יוגנט .שוין אַלס וועלט-באַרימטער

קאָמפּאָזיטאָר און מוזיקער

שרייבט ער אַ לויב-געזאַנג דעם קאַמף פאַר פרייהייט און דעם טריומף
פון דער גערעכטיקייט אין זיין באַרימטער דריטער סימפאָניע .איר ערשטן
טייל האָט מען באַצײיכנט אַלס אאָדלערישער אַלעגראָ" (אַלעגראָ באַדיײיט
אין מוזיק אַ שנעלער טעמפּאָ) און די גאַנצע קאָמפּאָזיציע אַלס ,העראָישע*
(די דריטע סימפאָניע רופט מען אויך ,העראָיקאַי) ,די ניינטע און לעצ"
טע סימפאָניע  --געשריבן דריי יאָר פאַר דעם טױט ,אין אַ צושטאַנד
פון אַבסאָלוטער ,אומהײילבאַרער טויבקייט  --דריקט אויס דעם געדאַנק
פון אַלמענטשלעכער פאַרברידערונג .אין איר פּינאַל פירט אויס דער
אָרקעסטער צוזאַמען מיט אַ גרויסן זינגער-כאָר די באַרימטע ;אָדע צו
פרייד" פון שילערן ,וועלכע ענדיקט זיך מיט אַ רוף צו דער מענטשהייט:
,נעמט

אייך אַרום מיליאָנען !"

אין
בעטהאָווען
פּראָגרעס
דענץ מיט
פאָרזיכטיק

צענדליקער בריוו צו פריינט ,באַקאַנטע
דרייסט אַרױס זיין טיפן גלויבן אין
און ווירקלעכער ,הומאַניסטישער מאָראַל.
דעם געניאַלן ,מאַעסטראָ" ,בעטן אים די
מיט זיינע געדאַנקען ,ווייל ,דו קענסט

און פאַרערער זאָגט
זיג פון מענטשלעכן
אין דער קאָרעספּאָן-
תלמידים ,ער זאָל זיין
נאָך פאַרענדיקן אויף

דעם עשאַפּאָט* (בעטהאָווען האָט אַרױסגעזאָגט די געדאַנקען אין די יאָרן
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ווען נאָך דער מפּלה פון נאַפּאָלעאָנען ,האָט אין די אײיראָפּץ-
,0
אישע לענדער געבושעװעט דער טעראָר פון דער רעאַקציע).
בעטהאָווען האָט געזען אין דער קונסט און ויסנשאַפט ,די מעכ"
טיקע בריקן אַריבערגעװאָרפענע איבער אַלע תהומע, .איבער זי
(די בריקן) גייען מענטשן זיך אַנטקעגן ,מיט נייגער ,פרײינטשאַפט און
ליבץ".
וט

4

לודוויג װאַן בעטהאָווען איז געבוירן געװאָרן אין יאָר  0771אין
באָן (דייטשלאַנד) ,אַלס זון פון מוזיקער .זיין פאָטער און זיידע האָבן
אָנגעפירט מיט קאַפּעליע-אָרקעסטערס .אַזױ אַרום זיינען די מוזיק"קלאַנגען
און געזאַנג געווען זיינע באַגלײטער פון די יינגסטע יאָרן
ער האָט כמעט נישט געהאַט קיין קינדהייט .דער פאָטער אַן אַלקאָ-
האָליקער האָט אים פרי ברוטאַל אײינגעשפּאַנט צו דער אַרבעט .ער אַליין
איז זיין ערשטער מוזיק-לערער און וי נאָר ער האָט אַנטדעקט אין אים
,אַרדינער" .דער -6יאָריקער
פעאיקייטן ,װיל ער אים פאַרואַנדלען אין אַ פ
בעטהאָווען גיט קאָנצערטן אויף די פירשט-הויפן אין באָן און קעלן
וועלכע ברענגען אַריין אַ ביסל געלט ,אָבער נישט קיין רום,
אָבער דער קליינער פאַרמאָגט אַן אַרבעטזאַמע און פאַרעקשנטע
נאַטור .ער קאָן איבן אַ גאַנצן טאָג אויף פאַרשידענע אינסטרומענטן
לערנען זיך ,לייענען און נישט מיד וערן .צו  01יאָר איז ער שוין באַ-
קאַנט אין באָן אַלס גוטער אָרגאַניסט ,פּיאַניסט און פידלער .צו  21יאָר
ווערט ער אַנגאַזשירט אין דעם אָרקעסטער אויף דעם באָנער פירשטן"
הויף .צו  71יאָר פאָרט בעטהאָווען אין דער ;מוזיק הױפּטשטאָט?  --ווין,
דאָ הערט ער צום ערשטן מאָל אַ קאָנצערט פון מאָצאַרטן .פיל פון
זיינע שאַפונגען האָבן אים שוין פון לאַנג באַגײסטערט און ער האָט גע"
טרוימט צו ווערן זיינס אַ תלמיד .מיט דער הילף פון פריינט ווערט בעט-
האַווען אויפגענומען פון באַרימטסטן דאַן אין אײראָפּע ;געטלעכן קאָמ-
פּאָזיטאָר" .ער שפּילט פאַר אים עטלעכע פון זיינע ערשטע קאָמפּאָזיציעס.
און עס קומט די גרויסע אָפּשאַצונג .מאָצאַרט װוענדעט זיך צו די פאַר-
זאַמלטע מיט פאָלגנדיקע װערטער :אלייגט אױף אים גוט אַכט .איר
וועט אַלע אין קורצן פון אים רעדן" .
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בעטהאָווען מוז אָבער צוריקפאָרן דערווייל קיין באָן ,די שװערע
קראַנקײיט און דער טױט פון דער הייס-געליבטער מאַמע צוינגען אים
צו ווערן אויף עטלעכע יאָר דער שפּייזער פון דער גאַנצער משפּחה .ער
אַרבעט איצט שווער ,גיט פּריװאַטע לעקציעס ,שפּילט אין קאַפּעליע און
קלויסטער-אָרקעסטער ,אין די אֶװנטן  --אין טעאַטער .פּאַראַלעל מיט
דעם שטייט נישט אָפּ זיין שעפערישער שווונג .די נאַכט ווערט פאַרװאַנדלט
אין טאָג .ער שרייבט סימפאָניעס ,סאָנאַטן ,קאָנצערטאָס ,לידער ,קאַנטאַטן
און אַנדערע,
דער שטורעם פון דער באַסטיליע אין  9871ווערט פאַר אים אַ
מעכטיקער סטימול פון אַ נייער באַגײיסטערטער שאַפונג .די אידעאַלן פון
װאָלטער און רוסאָ ,דאָס געזאַנג פון די פּאַריזער סאַנקילאָטן ,דער קאַמף
פון דער רעװאָלוציאָנערער פאָלקס-אַרמײ ,רופן אַרױס אין דער צעזנ-
גענער נשמה פון יונגיטשקן בעטהאָווען שטורמישע קלאַנגען .אין איין
נאַכט שרייבט ער אָן דאָס ליד ,דער פרייער מענטש" .ער באַגריסט און
זינגט אַ לויב-געזאַנג פאַר די העלדן פון פרייהייט ,גלייכהייט און פאַר.
ברידערונג", .הערט זיך צו צו זיי !* ,נעמט פון זי אַ ביישפּיל!"  --שרייט
ער אויס אין פאַרכישופטע מוזיק-קלאַנגען.
אין אַ עקסטאַזיצושטאַנד באַגעגנט אים דער באַרימטער עסטרי"
כישער קאָמפּאָזיטאָר היידן ,וועלכער האָט אַדורכפאָרנדיק ,זיך אָפּגעשטעלט
אין באָן .ער לאַדט איין בעטהאָװוענען צו זיך ,קיין ווין ,אַלס תלמיד ,אָבער

ערשט נאָך  2יאָר באַמיאונגען קאָן ער דאָרט אָנקומען ,כדי שוין צו
פאַרבלייבן אין ווין אויף שטענדיק,
קורץ לערנט ער ביי היידן ,אָבער געפינט נישט ביי אים קיין חן
דער אַלטער ,מאַעסטראָ? איז איבעראַשט פון דער ,וילדער גיריקייט"
צו וויסן ביי בעטהאָווען ,וועלכער מאַטערט אים אויס מיט צענדליקער
פראַגן ,געדאַנקען און באַמערקונגען .ער זאָגט צו אים אַ מידער , :ביי אייך
איז דאָ עטלעכע קעפּ ,עטלעכע הערצער און עטלעכע נשמות""
בעטהאָװען ווערט אויפגענומען אין די אַריסטאָקראַטישע סאַלאָנען
עס לאָדט אים איין צו זיך אין הויף דער פּרינץ ליכנאָווסקי .ער ווערט
באַרימט אַלס יונגער ,טאַלאַנטפולער פּיאַניסט:װױירטואָז און אויפגענומען
אין דער פּרייסישער ,הערשנדיקער פירשטן-משפּחה ברונשויק .מיטגע-
ריסן פון דער שיינקייט פון דער יונגיטשקער (-71יאָריקער) גרעפין און
שילערין
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זיינע ,זשיליעט

גואיטשאַרדי,

טרוימט

ער אומזיסט,

אַז זי זאָל

ווערן זיין לעבנס-באַגלייטערין .זי װיל אים מיטן גאַנצן פּלאַם פון איר
ערשטער ,גרויסער ליבע ,אָבער איר מעכטיקע אַדלימשפּחה קאָן נישט
אַקצעפּטירן זיין ,נידעריקן אָפּשטאַם" .צוליב די זעלבע סיבות וערן
מיט ביטול אויפגענומען זיינע הייסע געפילן צו די צויי שװעסטער,
טערעז און זשיליעט ברונשוויק,
אין יאָר  ,0081גיט בעטהאָווען דעם ערשטן עפנטלעכן קאָנצערט אין
ווינער קעניגלעכן טעאַטער .ער טרעט אַרױס מיט זיין ערשטער סימפאָניע.
דאָס פּובליקום איז איבעראַשט און אַנטציקט .זיין אָריגינאַליטעט מאַני-
פעסטירט זיך ינישט אַזױ אין די פאָרמעלע אינאָװאַציעס ,װוי אין דער
פולער פרייהייט פון באַנוצן זיך מיט דעם אינסטרומענטן-קלאַנג ,מיט אַזאַ
קראַפט פון דראַמאַטישן אויסדרוק ,װאָס מען האָט נאָך ביז דאַן נישט
געהערט .ער האָט מיט שטורעם איינגענומען ווין .פיל קריטיקער ווייזן אויף,
אַז ער איז געבליבן געטריי די קלאַסישע פאָרמען ,נאָר אין זיי אַרײן-
געטראָגן זיין פּערזענלעכקייט,

זיינע עמאַציאָנעלע

איבערלעבונגען,

אָבער

פאַר אַלעם דעם מאָראַלישן קלימאַט פון זיין צייט  --דאָס פּראָמעטעאישע
ליכט פון דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע.
אַזױ אַרום איז בעטהאָוען דער ערשטער גרויסער מזיקער ,פאַר
וועלכן די קונסט פון קלאַנג האָט אויפגעהערט צו זיין אַ קונסט בלױז
פאַר די סאַלאָנען און די פירשטלעכע קעניגלעכע פּאַלאַצן און איז געװאָרן
דער אויסדרוק פון די געפילן פון אַלע מענטשן
אין  2081שרייבט בעטהאָווען זיין צווייטע סימפאָניע ,אַ מעכטיקע
אימפּראָװיזאַציע פון דער נאַטור-שיינקייט .אָבער די פּערזענלעכע טראַ-
געדיע האָט זיך שוין ביי אים אָנגעהויבן  ---ער הערט אַלץ שװאַכער .די ערש"
טע סימנים פון דער קראַנקייט האָט ער נאָך דערפילט פריער און ער האָט
עס

שטאַרק

איבערגעלעבט.

צו

זיין הייס

געליבטער,

אָבער

וייטער,

זשיליעט גואיטשאַרדי ,שרייבט ער; :אָ װוי איך װאָלט דיך געװאָלט זען..
דיין בעטהאָווען איז זייער אומגליקלעך .מיין געהער איז געװאָרן אַזױ
אָפּגעשװאַכט .איך האָב דאָס לאַנג אויסבאַהאַלטן פאַר דעם אַרום .טאָג
און נאַכט טראָגט זיך אַ גערויש אין מיינע אױיערן" .די דאָקטױירים
ווענדן אָן אַלע מיטלען ,אָבער אָן רעזולטאַט.
ער באַזעצט זיך אין שטילינקן דאָרף הײליקענשטאַט ,נישט וייט
פון ווין ,רוט און מאַכט ווייטע שפּאַצירן איבער װועלדער און פעלדער.
ער שרייבט וועגן די טעג, :איך כאַפּ אויף דעם פּראַכט פון טענער און
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קלאַנגען אויפן שויס פון דער נאַטור  ---אין װאָלד ,אין דער נאַכטישטיל-
קייט ,אין פרימאָרגן .זיי שרייען און שטורעמען ביז זיי ווערן נישט פאַר"
װאַנדלט אין נאָטן?,
אָבער די שטילקייט און איינזאַמקײט פאַרלייכטערן נישט די קראַנ"
קייט .און דאָך גיט ער זיך נישט אונטער .א יאָר נאָך דער צוייטער,
שאַפט ער די דריטע סימפאָניע ,די העראָישע .דאָס איז שוין אַ פול"
קאָם נייער זשאַנר  --טיפע געדאַנקען ,מעכטיקע בילדער ,אַ נייע פאָרעם,
צום ערשטן מאָל הערט איר דייטלעך דעם אויסדרוק (אין שטורמישע
קלאַנגען) פון בעטהאָװענס לויב פאַר דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע.
(די סימפאָניע האָט ער פון אָנהױב דעדיקירט נאַפּאָלעאָנען באָנאַפּאַרט,
ווען בעטהאָווען האָט זיך דערוווסט ,אַז ער איז געװאָרן קייסער ,האָט ער די
דעדיקאַציע צעריסן) .ער מאָלט אַ בילד פון פאָלקס-אױיפשטאַנד ,קאַמף,
נצחון און אַלגעמײנער פרייד .אין אָט דער סימפאָניע באַגייסטערן אייך
די טענער פון באַרימטן טרויער-מאַרש ,געווידמעט די געפאַלענע העלדן
בעטהאָווען האָט אָנגעשריבן  9סימפאָניעס .דעם רעװאָלוציאָנערן
קאַמפס-גייסט און דער העראָיק פון דער דריטער זיינען נאָענט ,לױטן
אינהאַלט און פאָרעם ,די פינפטע און ניינטע .די איבעריקע דריקן אויס
די נאַטור-פּראַכט און די געפילן ,װאָס זי װועקט אין מענטש ,קווייל מוזיק
 -האָט ער געשריבן  --איז אַ פאַרמיטלערין צװוישן לעבן פון שכל אוןדי מענטשלעכע געפילן.
זיין שאַפּונג איז געווען אַ רייכע און פילפאַרביקע .אויסער פאַר
אָרקעסטערס

(סימפאָניעס)

האָט

ער

אָנגעשריבן

אווערטורן

(װי קקאָ"

ריאָלאַן") און די מוזיק צו געטעס טראַגעדיע 2עגמאָנט? .צו זיינע מייסטער"
ווערק געהערן אויך פּיאַנאָד און פידל-קאָנצערטן .די קאַמעראַלע שאַ-
פונג נעמט אַרום פידל און פּיאַנאָ-סאָנאַטן ,טריאָס ,קװאַרטעטן ,קוינ"
טעטן אאַ"וו ,װי אויך זיינע באַליבטע װאַריאַציעס .צו די ויכטיקסטע
ווערק פון זיין װאָקאַליאינסטרומענטאַלע שאַפונג געהערן :די איינציקע
אָפּערע ,פידעליאָ" אַ סימפאַנישע מעסע און אָראַטאָריע ,קריסטוס אויף
דעם אילבירטן-באַרג" .בעטהאָווען האָט אויך אָנגעשריבן אַ סך לידער
און פיל ,פון אַנדערע פעלקער ,באַאַרבעט .אַ גרויסע טייל פון זיינע באַ-
רימטע װערק האָט ער געשאַפן ,ווען ער איז שוין געווען פולקאָם טויב
(זייט  .)8181דעם חוש-השמיעה (הער'חוש) האָט אים פאַרטראָטן זיין
עמפינדלעכע נשמה .מיט איר ,און נישט מיט די איער האָט ער
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איצט אויפגעכאַפּט די טענער און קלאַנגען פון זיינע געניאַלע סימפאָ"
ניעס ,אוווערטורן ,סאָנאַטן ,קװאַרטעטן ,וועלכע ער האָט נישט אױפ-
געהערט שאַפן ביז די לעצטע מינוטן פון זיין לעבן.

אין יאָר  ,6281װאַרפט ער אָן אַ פּלאַן פון אַ צענטער פימפאָניע,
באַאַרבעט דעם פינאַל פון זיין לעצטן קװאַרטעט און שרייבט צו אַ פריינט:
;איך האָף נאָך צו געבן דער מענטשהייט פיל גרויסע ווערק" אָבער זיין
סאַנקט שוין דאָס האַרץ.
געזונט-צושטאַנד פאַרערגערט זיך ,צ
אין אַ שטורמישן װעטער מיט דונער און בליצן ,זיצט ער אין גאָרטן
באַגײסטערט כאַפּט ער אויף די קלאַנגען פון דער צעבייזערטער נאַטור,
פּױיקן קלאַפּן און ס'שאַלט דער טרומייט .ער רופט צום לעצטן שוין שלאַכט.
און גלייך אַ כאָראַלער יובל-געזאַנג פון טויזנטער ברוסטן .ער זאָגט אָן
דעם נצחון און פרייד .און װוידער שאַלט דער טרומייט און דונערט דער
פּויק צום טאַקט פון פרייהייטט-מאַרש אַנטקעגן דעם זוניקן טאָג.
און ער הערט אַלץ .מיט די לעצטע כוחות פּרובירט ער פאַראײיביקן
אין נאָטן זיין באַגריסונג צום פרייען שוין מענטש .אָבער די קלאַנגען
אַנטלױפן ,אַלץ ווייטער און ווייטער ,זיי צאַנקען און שטאַרבן,
די האַנט פון מאַעסטראָ לאָזט אַרױס די פעדער .ער שלאָפט איין
מיט אַן אײיביקן שלאָף .ס'איז דער "72טער מערץ ,7281
אַ ריזיקער המון האָט אים געזעגנט .גאַנץ וין איז געווען אין
טרויער נאָכן טויט פון געניאַלסטן קאָמפּאָזיטאָר און גרעסטן מוזיקער"
קינסטלער פון -91טן יאָרהונדערט,
אל 5
ג:

זיין גאַנצע ,אַלזייטיקע שאַפונג איז אַ באַשטעטיקונג ,אַז ער האָט
מײיסטערהאַפט באַהערשט די מאַטעריע פון קלאַנגען און טענער .בעטהאָ-
ווען .,װי קיינער ביז אים ,האָט אויפגעכאַפּט יעדן ציטער ,איגנשאַפט
און אינהאַלט פון קלאַנג ,װאָס ער האָט אַרױסבאַקומען פון מוזיק:אינסטרו"
מענט .זיין קלאַנג-קאָליר ,דער דיאַפּאַזאָן פון טענער ,דער װונדערבאַרער
ציטער פון דער סטרונע און קלאַװיש ,דער איבעראַשנדיקער איבערגאַנג
פון פּיאַניסימאָ

(שטילינקע

טענער)

צו פאָרטיסימאָ

(שטאַרקסטע)),

האָבן

אים פאַרװאַנדלט אין דעם כישוף:װירטואָז פון זיין תקופה .עֶר איז דער
גרעסטער נאָװאַטאָר נישט נאָר פון דער מוזיק-טאָרעם ,פון דער אינסטרו"
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מענטאַלער פאַקטור ,נאָר אויך פון אינהאַלט .ער האָט אָנגעצײכנט דעם
אַנטװיקלונגס-שליאַך פאַר דער מוזיק"קונסט פון גאַנצן "91טן יאָרהונדערט.
אָבער פאַר אַלעם איז ער אַריין אין פּאַנטעאָן פון די גרעסטע קינסט-
לער

מיט

זיין רעװאָלוציאָנערן

גייסט,

אַלס טרעגער

פון דערהיבענע,

אַלמענטשלעכע אידעאַלן,
ער איז דער ערשטער גרויסער קאָמפּאָזיטאָר ,װאָס רעדט צום פאָלק,
צו מיליאָנען אונטערדריקטע ,מיט דעם צויבער פון קלאַנג און טאָן .ער
האָט אַרױסגעפירט די מוזיק פון אַריסטאָקראַטישן סאַלאָן אויף דער גאַס,
אויף דער קאַמפס-באַריקאַדע אויף דעם שלאַכט-פעלד ,װוי דער װוירדיקער
מענטש קעמפט קעגן שלעכטן און פאַרדאָרבענעם .דערפאַר איז בעטהאָװוען
אומשטערבלעך .זיין מוזיק ,זיינע קונסט-װוערק ,זיין טענער-שטורעם,
וועלן אײיביק רופן און װעקן צום קאַמף פאַר אַ בעסערער װעלט און
שענערן מענטש.
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העגעל = דער באגרינדער פון דער
געשיכטלעכער געזעצמעסיקייט
זיין פילאָזאָפישע שיטה און זיין טיף-אַנאַליטיש װוערק האָבן גע-
בראַכט מיט זיך אַן אמתע איבערקערעניש אין דער פילאָזאָפיע ,געשיב-
טע ,װיסנשאַפּט .דענקער און געלערנטע פון פאַרשידענע ריכטונגען האָבן
אים דערקלערט אַלס זייער ועגווייזער .ענגעלס שרייבט ועגן אים אין
זיין בוך אַנטי"דירינג" :עדער ריזיקער פאַרדינסט פון העגעלן באַ-
שטייט אין דעם ,װאָס ער האָט צום ערשטן מאָל פאָרגעשטעלט די נאַטור,
די געשיכטע און די גאַנצע גייסטיקע װעלט פון מענטש אין אומאוים-
הערלעכער באַוועגונג ,ענדערונג ,אַנטװיקלונג און באַמיט זיך צו אַנט-
דעקן די אינערלעכע סיבות פון דעם" .מאַרקס האָט באַצײיכנט העגעלן
אַלס זיין דירעקטן לערער אויפן געביט פון פילאָזאָפיע.
אָבער גלייכצייטיק פאַרופן זיך אויף אים בירגערלעכע היסטאָריקער,

וי ראַנקע (סוף -91טן יאָרהונדערט) מיינעקע (-02סטער יאָרהונדערט),
וועלכע נעמען איבער פון אים דעם מלוכה-קולט .אויף העגעלן פּרובירן
זיך שטיצן אפילו טעאָריטיקער פון פאַשיזם ,וי דער איטאַליענישער
פילאָזאָף און פּאָליטיקער פון מוסאָליני (אַ געוויסע צייט זיין בילדונגס-
מיניסטער) ,דזשאָװאַני זשענטילע .אין אונדזערע שוין טעג האָבן אים
גענומען אַלס זייער ,פאָן-טרעגער" אַזעלכע נייע אװעלט:איבערבויעף"
|
וי מאַרקוזע אאַ.
פון דעם אַליין דרינגט אַרױס ,אַז קעגנזעצלעכע װעלט-אָנשױאונגען
און שיטות ,דענקער און געלערנטע ,קאָנען עפּעס געפינען ביי אים אויף
זייער באַרעכטיקונג,
פון װאַנען נעמט זיך דאָס? דאָס קאָן מען דערקלערן מיט דעם ,װאָס
דעם

געדאַנקען-גאַנג

פון גרויסן קלאַסיקער

פון דער דייטשישער

פילאָ-
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זאָפיע קאָן מען איינטיילן אין צוויי תקופות ,דראַסטיש-קעגנזעצלעכע ,אויב
דער יונגער העגעל באַגריסט ענטויאַסטיש די זיגרייכע פראַנצויזישע
רעװאָלוציע ,זינגט לויב-געזאַנגען פאַר רוסאָ ,פאַרטיפט זיך אין די ,קלו-

גע געדאַנקען? פון פּראָגרעסיוון ענגלישן עקאָנאָמיסט סמיט ,טרעט אַרױס
קעגן דער פאַרפוילטער ,פעאָדאַלער פּרייסישער מאָנאַרכיע ,פאַרגעסט
ער אין דעם אין די שפּעטערע יאָרן .דאַן נעמט ער זען אין דער זעלבער
פּרייסישער מאָנאַרכיע דעם העכסטן אויסדרוק פון אַן אידעאַלער מלוכה
און די לוטער -רעפאָרמאַרמאַציע פון -61טן יאָרהונדערט פאַרנעמט דאָס
אָרט פון דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע .אין איר זעט ער איצט די וויכ-
טיקסטע געשעעניש אין דער נייער געשיכטע וועלכע האָט געמאַכט שױין
אומנויטיק וועלכע ס'איז רעװאָלוציאָנערע רעפאָרמען אין דייטשלאַנד,
|

די דאָזיקע

קעגנזאַצן

אין העגעלס

געדאַנקעגאַנג

זיינען אַן אִם-

שפּיגלונג פון דעם טאָפּלטן פּנים פון דייטשישן בירגערטום ,וועמענס
אידעאָלאָג ער איז געוועזן .פּונקט װי דער דייטשישער בורזשאַ איז
העגעל ראַדיקאַל אין װערטער און טרוימען װעלכע דריקן אס די
שטרעבונג ,די אידעאישע פאָרבערייטונג צו דער בירגערלעכער רעװאָ"
לוציע ,װאָס האָט אָנהױב -91טן יאָרהונדערט ;געקלאַפּט שוין אין די
טירן" אין דיײיטשלאַנד .פון דער צווייטער זייט אָבער ,האָט דער דייטשישער
אינדוסטריעלער ,סוחר ,באַנקיר מורא פאַר דער רעװאָלוציע .אַ פּחד
באַפאלט אים אויפן בלויזן געדאַנק וועגן באַריקאַדן-קאַמף ,גאַסן-שלאַכטן,

בירגער-קריג .זיי ווילן שוין בעסער גיין אויף דעם ווייטסטן קאָמפּראָמיס
מיט די יונקערס (פּרייסישע גרויסע ערד'באַזיצער) קעניגלעכן הױף
אַרמײ,

כדי אויף אַ פרידלעכן

אופן טיילן די מאַכט מיט די ,גאָט-גע-

זאַלבטע? הערשער.
אָט די װאַקלדיקײט און שרעק פּאַראַלעל מיט דער רעװאָלוציאָנערער
וועלט-אָנשויאונג ,טרעט אַרױס אין העגעלס פילאָזאָפישער שיטה .און דאָך
איז זיין אויפטו אינגאַנצן גענומען געווען רעװאָלוציאָנער און וועלט-איבער"
קערנדיק,

אַזױ אויפן געביט

פון פילאָזאָפיע וי געשיכטע

און פּאָליטיק,

מאַרקס האָט באַצײיכנט זיין לערע אַלס ,פילאָזאָפּישע רעװאָלוציע ,װאָס איז
געווען אַן אַריינפיר צו אַ פּאָליטישער איבערקערעניש" .היינע ,דער גרוי-
סער פּאָעט און טיפער דיכטער ,האָט געשריבן וועגן העגלען און זיין
שיטה , :מ,יט אַן אונטערערדישן שטראָם שוימט ביי אים די געזעצ-
|
מעסיקייט פֿון דער געשיכטע"..
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העגעל איז געקומען אויף דער װעלט אין יאָר  0771אַלס זון פון אַ
הויכן מלוכה-באַאַמטן אין שטוטגאַרט .נאָכן פאַרענדיקן דעם -2יאָריקן
פילאָזאָפיע-קורס און דרײי-יאָריקן טעאָלאָגישן פאַקולטעט ,אַרבעט ער
עטלעכע יאָר אַלס פּריװאַט-לערער .צו  02יאָר שוין אַלס דאָקטאָר פון
פילאָזאָפּיע ,ווערט ער פּראָפּעסאָר אויפן אוניווערזיטעט אין יענאַ .ער איז
שוין דאַן מחבר פון עטלעכע װערק וי ;דאָס לעבן פון יעזוסן" און ,דער
אונטערשיד צווישן די פילאָזאָפישע סיסטעמען פון פיכטע און שעלינג",

זיינע פאָרטראַגן װוערן אַ סענסאַציע .ער װעקט ביי די סטודענטן
באַגײסטערונג און פאַרשטענדעניש פאַר דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע
אַלס איינעם פון די װיכטיקסטע (ביז דאַן) עטאַפּן אין דער געשיכטלעכער
אַנטװיקלונג פון דער מענטשהייט .ער וייזט אויף זיינע יונגע צושויער,
אַז די געשיכטע ,פּונקט וי די נאַטור ,האָט אירע אייזערנע געזעצן ,וועל-
כע דער מענטש קאָן נישט ענדערן ,נאָר אױפכאַפּן ,פאַרשטין און צופּאַסן
צו זיי זיין לעבן און שטרעבונגען, .און װוער עס פאַרשטייט די געשיכטע
און גייט מיט אירע געזעצן ,דער איז נישט נאָר באַװוסטזיניק ,נאָר אויך
פריי פון שרעק ,צוייפל ,פאַרדאָרבנקייט",
דערפאַר בויגט העגעל דעם קאָפּ פאַר די שטורמער פון דער באָס-
טיליע ,וועלכע האָבן געפלאַסטערט דעם ועג פאַר אַ ניי שכלדיק ,פּראָג-
רעסיוו פראַנקרייך ,װאָס האָט געמוזט קומען אויפן אָרט פון פאַרדאָרבן-
קייט ,מיטלאַלטערלעכן ,פּאַראַזיטישן .דערפאַר באַגריסט ער די נצחונות
פון נאַפּאָלעאָנען אויך אין דיײיטשלאַנד .,ער זעט אין אים דעם טרעגער
און קאָנטינואַטאָר

ניכטעט אין
און אומרעכט,

פון דער בורזשואַזער

אײראָפּע

די

פעאָדאַלע

רעװאָלוציע,

צעברעקלקייט,

וועלכע האָט פאַר-

אָפּגעשטאַנעגקײט

פאַר די דאָזיקע ;געפערלעכע? געדאַנקען ווערט העגעל באַזײיטיקט
פון אוניווערזיטעט און גענומען ;אויפן אויג" דורך די מאַכט-אָרגאַנען
דער קלאַפּ איז געווען אַ ווייטיקפולער .געוויסע זיינע ביאָגראַפן האַלטן אַז
דאָס איז געווען אַ װענד-פּונקט אין זיין לעבן און געדאַנקעןגאַנג .אַנדע-
רע ,ספּעציעל די נייסטע פאָרשער ,מיינען ,אַז העגעל האָט געזוכט איבער-
צוכיטרעווען זיינע פאַרפאָלגער .ער האָט באַהאַלטן זיינע געדאַנקען ,אונטער
אַ שלייער פון ;כשרע" ,קאַזיאָנע מיינונגען .ער האָט אויסגערעכנט אויף
דעם אינטעליגענטן ,טיפזיניקן לייענער ,װאָס װעט קאָנען דערגרייכן צו
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דעם אונטערערדישן ,ריינעם קװאַל אין זיינע װערק און אױיפכאַפּן זייער
|

ווירקלעכן אינהאַלט,

דאָס ערשטע האָט זיך אים זיכער איינגעגעבן נאָך עטלעכע יאָר
פאַרדאַכט ,בעת וועלכע ער פאַרנעמט זיך מיט זשורנאַליסטיק ,ווערט
ער נאָמינירט אַלס ליצײי-דירעקטאָר אין נירעמבערג .נאָך  9יאָר זעען
מיר אים אַלס טיטולירטן פּראָפּעסאָר אויף דעם אוניווערזיטעט אין היידל"
בערג און  2יאָר שפּעטער דערגרייכט ער זיין לעבנס-קאַריערע ,איבער.
נעמענדיק נאָך פיכטען (באַרימטן פילאָזאָף-קלאַסיקער) זיין אַמט אַלס
פּראָפעסאָר און רעקטאָר פון בערלינער אוניװוערזיטעט ,װו ער לערנט
ביזן טויט .דאָ וװוערט ער אויך אַ באַרימטקײט ,אַלס אָריגינעלער דענקער,
אין גאַנץ אײראָפּע ,און פאַר אַלעם ,אַלס װאָרט-זאָגער פון דער אָפיציע-
לער פילאָזאָפּיע פון דער פּרייסישער מלוכה.
אויף וויפל ,אַלזאָ ,איז ריכטיק די מיינונג פון היינען און שפּעטערע
דענקער און פאָרשער ,וועגן דעם ;אונטערערדישן ריינעם קװאַל" אין
העגעלס

פילאָזאָפישער

שיטה?

דאָ טאַקע

וילן מיר

אַ ביסל

באַלייכטן

און פּרובירן אױפכאַפּן אירע הױיפּט-געדאַנקען
העגעל ווערט באַטראַכט נישט בלויז אַלס גרויסער פילאָזאָף ,היס-
טאָריקער ,נאָר אויך אַלס פּיאָנער פון דער סאָציאָלאָגיע(לערע װעגן דער
געזעלשאַפט און אירע אַנטװיקלונג"געזעצן) .ער האָט דער ערשטער
געשאַפן דעם טערמין ,די פילאָזאָפיע פון דער געשיכטע" .קיינער ביז
אים איז אַזױ טיף נישט אַרינגעדרונגען אין די געהיימע ,אינערלעכע,
אױטאָדינאַמישע כוחות פון דער היסטאָרישער אַנטװיקלונג פון דער
מענטשלעכער

געזעלשאַפט.

ער האָט אויך דער ערשטער

פאָרמולירט

די

געזעצן פון געזעלשאַפטלעכן פאָראויסמאַרש .אין זיין הױיפּט-װערק ;די
פענאָמענאָלאָגיע פון גייסט" לייענען מיר, :די מענטשלעכע געזעלשאַפט
באַװעגט זיך אָן אויפהער פון נידעריקערע צו העכערע פאָרמען .דאָס איז
אַ געזעצמעסיקער פּראָצעס װאָס טראָגט אַן אָביעקטיוון כאַראַקטער און
דריקט זיך אויס אין דער מענטשלעכער טעטיקייט".
אָבער דער דאָזיקער פּראָצעס ,אין איינקלאַנג מיט די געזעצן פון
דער געשיכטע ,איז נישט קיין גראָדליניקער ,נישט קיין טריומף-מאַרש
אָן שטערונגען ,נאָר אַ פאַרביטערטער קאַמף פון קעגנמאַצן ,פון נייעם
מיטן אַלטן ,פון אָפּנעלעבטן מיטן אויפקומענדיקן ,אין געראַנגל פון קעגנ-
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זאָצן זעט העגעל די טרייב-קראַפט

פון דער נאַטור און געזעלשאַפטלע-

כער אַנטוויקלונג,

אַזױ אַרום איז העגעל ,דער ערשטער געקומען מיט אַ טיפער באַ-
גרינדונג פון דער דיאַלעקטיק  --די לערע ועגן דער באַוועגונג צו אַלץ
העכערע פאָרמען פון דער נאַטור ,געזעלשאַפט און מענטשלעכן געדאַנק.
די קלאַסיקער פון מאַרקסיזם ווייזן אויף ,אַז דאָס איז אויך די גרעסטע
דערגרייכונג אין זיין פילאָזאָפישער שיטה .אין דעם װערק קויסנשאַפט
דער לאָגיק" ברענגט אונדז העגעל צום ערשטן מאָל אַ טיפן אַנאַליז פון
די הויפּט-געזעצן פון דער דיאַלעקטיק,
אָט דאָ טאַקע  --האַלטן געוויסע פאָרשער  --קומען מיר צו אין
שיטה

העגעלס

צו אירע

;אונטערערדישע

קװאַלן" .פּונקט

װי שפּינאָזאַ

מיטן באַגריף ,גאָט* אַזױ האָט העגעל ,מיטן באַגריף ,דער גאַנג פון דער
,ועלט-גייסט" אָדער ,וועלט-געדאַנק" געװאָלט
אַבסאָלוטער אידעע" אָדער ו

באַגרינדן דעם

געזעצמעסיקן,

גאַנג פון דער

געשיכטלעכן

מענטשהייט,

דורך קאַמף פון קעגנזאַצן ,צו אַלץ העכערע געזעלשאַפטלעכע פאָרמען.

אַזױ צום ביישפּיל ,לייענען מיר אין זיין ווערק קװויסנשאַפט

דער

לאָגיק" , :דער אמת איז נישט געגעבן אײינמאָל פאַר אַלע מאָל ,נאָר דריקט

זיך אויס

אין דער

היסטאָרישער

אַנטװיקלונג

פון דער

מענטשלעכער

דערקענטעניש ,אין דעם גאַנג פון נישט פולן וויסן ,צו מער פולן", .דער

אינהאַלט און די באַזע פון דער אַלגעמײנער געשיכטע איז די אַנטװיקלונג
פון פרייהייטס-באַװווסטזיין ,וועלכער פאָרמירט זיך שטופנווייז .אין יעדער
היסטאָרישער תקופה דערגרייכט ער אַ באַשטימטע געשטאַלט ,װאָס דריקט
זיך אויס אין נייע מלוכה-פאָרמען ,נייע געזעצן ,נייער מאָראַל".
פון

דער

דאָזיקער

(אידעאַליסטישער-ט .ג ).דיאַלעקטיק

פון

דער

געזעלשאַפט דרינגט לאָגיש אַרױס ,אַז אויך די פּרייסישע ,פעאָדאַלע מאָ-
נאַרכיע

דאַרף אַראָפּ פון דער

געשיכטלעכער

סצענע,

אַלס אָפּגעלעבטע,

און מאַכן פּלאַץ פאַר אַ ניי בורזשואַזידעמאָקראַטיש דײיטשלאַנד .אָבער
כדי צו באַהאַלטן דעם דאָזיקן אויספיר פאַר די מאַכט-אָרגאַנען ,קאָנסטרן-
אירט העגעל אַ {כשרן" אויספיר .ער קומט מיט אַ געדאַנק ,אַז דער
העכסטער אויסדרוק פון אַן אידעאַלער מלוכה ,צו וועלכער ס'איז דער-
גאַנגען דאָס מענטשלעכע באַװוסטזיין ,איז די פּרייסישע מאָנאַרכיע .אַזױ
אַרום

האָט העגעל,

לויט

די

קלאַסיקער

פון מאַרקסיזם,

פאַראַטן

זיינע
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אייגענע דיאַלעקטישע געזעצן ,וװעגן קאַמף פון קעגנזאַצן און איבערגאַנג
צו אַלס העכערע פאָרמען.
אָבער שוין היינע האָט אָנגעוויזן ,אַז העגעל האָט בכלל נישט דאָס
געמיינט ,אַז ער האָט געגלױיבט אין אַנאַליטישן מענטשלעכן געדאַנק,
וועלכער װעט ריכטיק אױפכאַפּן זיין ווירקלעכע מיינונג ,װאָס איז לאָגיש
אַרױסגעדרינגען פון זיין פילאַזאַפישער שיטה .ביי דער מיינונג זיינען
אויך אַנדערע פאָרשער .װי ס'זאָל נישט זיין  --און דאָס שטרייכן אונטער
מאַרקסיסטישע פאָרשער  --האָט העגעלס לערע געשפּילט אַ ריזיקע ראָל
אַלס הופּט-קװאַל פאַרן דיאַלעקטישן מאַטעריאַליזם ,פאַר דער אַנט-
וויקלונג פון אַלע צווייגן פון דער ויסנשאַפט ,פאַר דעם אָרגאַניזירטן
באַװוסטזיניקן קאַמף פאַר אַ בעסערע ,שענערע ועלט.
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בויעדנאך  -דער טרוימער
פון אדעליגיע או גאט
לודוויג פױיערבאַך װערט פאַרעכנט צו די גרעסטע פּילאָזאָפן-מאַ-
טעריאַליסטן פון די -02704ער יאָרן פון -91טן יאָרהונדערט .ער איז דער
לעצטער פאָרשטייער אין דער פּלעיאַדע גרויסע קלאַסיקער פון דער
דייטשישער פילאָזאָפּיע .צו זיין מאַטעריאַליסטישער שיטה ,באַפרײיט פון
אירע מעטאַפיזישע שװאַכקײטן ,האָט אויך דירעקט אָנגעבונדן מאַרקס,
אַלס סטודענט אויפן בערלינער אוניווערזיטעט אין די יאָרן -3281
 ,8איז ער געווען אַ תלמיד פון העגעלן ,פון וועמענס פאָרטראַגן ער
איז געווען באַגײסטערט ,טראָץ דעם װאָס ער אין נישט מסכים געװען
מיט זיינע אויספירן וועגן רעליגיע .אין גייסט פון העגעליזם האָט ער אויך
געשריבן זיין דאָקטאָראַט-אַרבעט אויף דער טעמע, :װעגן אינציקן
אַלגעמײנעם ,אומבאַגרענעצטן פאַרשטאַנד",
אָבער שוין אויף דער אוניווערזיטע
ט
ב
א
ַ
נ
ק
ראַדיקאַליזירט זיך זיין
וועלט-אָנשויאונג און פּאָליטישע שטעלונג .ער ווערט איינער פון די אידעאָ-
לאָגן פון די יונג-העגעליאַנער ,צו וועלכע עס געהערן אויך שפּעטער מאַרקס
און ענגעלס .זיי דריקן אויס די אינטערעסן פון דער ליבעראַלער דייטשישער
בורזשואַזיע ,װאָס טרעט אַרױס קעגן דער קאָרומפּירטער ,שוין אָפּגע-
לעבטער,

פעאָדאַלער

מאָנאַרכיע.

 4יאָר איז אַלט פױיערבאַך ,ווען ער ווערט פּראָפּעסאָר פון פילאָזאָפיץ
אויפן אוניווערזיטעט אין ערלאַנגען (בייערן) .ער װערט דער אָפּגאָט
פון די יונגע צושויער ,וועלכע ער באַגייסטערט מיט זיין לאָגיק ,עלאָק-

ווענץ און לינק-ראַדיקאַלע געדאַנקען.
זיינע פאָרטראַגן וועגן זין פון מענטשלעכן לעבן ,װעגן רעליגיע,
נאַטור און געזעלשאַפט ,רופן אַרױס לײדנשאַפטלעכע דיסקוסיעס ,אין
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וועלכע ס'מערן זיך אַלס שאַרפער די קריטישע באַמערקונגען קעגן דער
קירך ,מלוכה ,יונקער-זיטלעכקייט און מאָראַלישע פאַרדאָרבנקײיט פון די
;אויבערשטע פון שטויסל" .מען פּרובירט אים רופן צו אָרדענונג .דער
רעקטאָר פאָדערט אים אויף ער זאָל זיך פאַרנעמען מיט ויסנשאַפט און
נישט מיט פּאָליטישער העצע .ער ענטפערט דעצידירט; :איך וייס נישט
וועמענס װיסנשאַפט ס'איז אַ ריכטיקע ,מיינע צי אייערע .אין אויסטויש
פון מיינונגען קאָן מען דאָס פעסטשטעלן .דערלױיבט דעם מענטש צו
טראַכטן און רעדן .נאָר אַזױ װעלן מיר דערגיין צום אמת"
ווען אין יאָר  0281באַווייזט זיך פוױיערבאַכס בוך ,געדאַנקען איבער
טויט און אומשטערבלעכקייט" ,ווו ער ווייזט דעם אומזין פון קינדערישן
פאָראורטייל וועגן גלויבן אין אומשטערבלעכקייט פון דער נשמה ,װוערט
ער באַזייטיקט פון אוניווערזיטעט .ער טאָר מער נישט לערנען אויף קיין
שום הויך-שול ,פױיערבאַך שרייבט דאַן, :מען קען מיר פאַרמאַכן דאָס
מויל ,אָבער איר האָט נישט קיין השפּעה איבער מיינע געדאַנקען"
אין די יאָרן  2281-83281לאָזט ער אַרױס אין דריי בענדער ,די
געשיכטע פון דער נייער פילאָזאָפיע ,פון בעקאָנען ביזן שפּינאָזאַ .לייב"
ניצן און ביילן" .אַ יאָר שפּעטער גייט אַרױס זיין װיסנשאַפטלעכע אַרבעט
;וועגן דער קריטיק פון דער העגעליאַנישער פילאָזאָפיע" .און דאָ באַװייזט
זיך אַ פולקאָם-נייער פױיערבאַך .ער גייט אַװעק פון זיין לערער און אָפּ-
גאָט ,רייסט איבער ענדגילטיק מיט דער אידעאַליסטישער העגעל-פילאָ-
זאָפּיע און דערשיינט אַלס איבערצייגטער טעאָרעטיקער פון פילאָזאָפיש-
מאַטעריאַליסטישן געדאַנק.
ער באַזעצט זיך אין ברוקבערג  --אַ דאָרף פון טורינגער געגנט,
ווו ער פאַרברענגט לאַנגע יאָרן .די שיינקייט פון דער נאַטור ,די רואיקייט
און שטילקייט דערלויבן אים צו שאַפן אין אַ קורצער צייט פיל נייע
וויכטיקע װוערק און צװישן זיי דאָס וויכטיקסטע קדאָס וועזן פון קריסטנ-
טום" ,דערגענצט פיר יאָר שפּעטער מיט דער מאָנאָגראַפיע ,דאָס ועזן
פון דער רעליגיאָן" .אין די װיסנשאַפּטלעכע אַרבעטן װערן טיף באַ-
גרינדעט זיינע מאַטעריאַליסטיש-אַטעיסטישע אָנשויאונגען ,וועלכע האָבן
אַ ריזיקן איינפלוס אויף דעם געדאַנקען"גאַנג פון מאַרקסן און ענגעלסן
דער לעצטער שרייבט ועגן דעם :די באַגייסטערונג איז געװען אַן
אַלגעמײנע  :מיר זיינען אַלע גלייך געװאָרן פױיערבאַכיסטן.

די באַגײיסטערונג האָט זיך גענומען פון דעם ,װאָס פויערבאַך האָט
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צוריק אויפגעלעבט און פאַרטיפט אין דיײיטשלאַנד דעם מאַטעריאַליסטישן
און אַטעיסטישן געדאַנק פון די פראַנצויזישע פילאַזאַפן פון -81טן יאָר-
הונדערט ,די צוגרייטער און שטורמער פון דער באַסטיל.
נאָך אַזעלכע אידעאַליסטישע ריזן ,װי קאַנט ,העגעל ,פיכטע ,שעליגג,
האָט פױיערבאַך  --דער לעצטער פאָרשטייער פון די פילאָזאָפֿן-קלאַסיקער
 ---באַנייט דעם מאַטעריאַליזם ,אָט די װיסנשאַפטלעכע

וועלט-אָנשויאונג,

געזען דעם

װאָס האָט אין דער איביקער מאַטעריע און נאַטור-געזעצן
וועלט-באַשאַפער און נישט אין גאָט אָדער געטלעכע סיבות.
פויערבאַך איז דער ערשטער גרויסער פילאָזאָף-מאַטעריאַליסט ,װאָס
האָט געגעבן אַ מאַטעריאַליסטיש:װיסנשאַפטלעכן ענטפער איף דעם
פילאָזאָפּישן הױיפּט-פּראָבלעם  :די ווירקלעכע פאַרהעלטעניש

צווישן דעג"

קען און זיין ,אָדער אַנדערש געזאָגט  --צוישן באַװוסטזיין און לעבנס"
באַדינגונגען פון מענטש .פױערבאַך פאָרמולירט עס אַזױ, :דאָס זיין
שאַפט דאָס דענקען און נישט דאָס דענקען דעם זייך" .דאָס באַװוסטזיין
פון מענטש ,זיין אופן פון טראַכטן ,דרינגען אַרױס פאַר אַלעם פון זיינע
לעבנס-באַדינגונגען,
דעם דאָזיקן געדאַנק האָט דער מאַרקסיזם געמאַכט פאַר זיין הויפּט-
דעוויז .ענגעלס האָט אים אילוסטרירט מיט אַ פּשוטן ביײישפּיל :אַנדערש
טראַכט מען אין פּאַלאַץ ,אַנדערש אין דער כאַטע" (אָרעמע פּױערים.
שטוב) - ,אַרױסגײענדיק פון דער דאָזיקער הנחה האָט פױערבאַך געפאָ-
דערט אַ מענטשלעך לעבן פאַר דעם מענטש .נאָר אין מענטשלעכע מאַי
טעריעלע באַדינגונגען קאָן דער מענטש שלייפן זיין מענטשלעכקייט --
זיינע פעאיקייטן .,מעגלעכקייטן ,זיין ווירדע ,גליק און מאָראַל,
דערפאַר איז פױיערבאַכס הױיפּט-אָנגריף געװוענדעט קעגן דער רע"
ליגיע ,װאָס פאַרהײיליקט און פאַראייביקט די אָרעמקײט און דאָס רייכ-
טום ,שלעפט איין דעם ליידענדן מענטש אין אַ זיסן שלאָף ,אין איראַציאָ-
נעלע ,געטלעכע טרוימען ,װאָס קומען נישט בלויז פון זיין אומבאַוװווסט-
זיין ,פון זיין שרעק פאַר די סטיכטשע נאַטוריקרעפטן ,נאָר פאַר אַלעם
פון דער שטרעבונג צו גליק .און דאָ קומט די שװאַכע זייט ,די אידעאַליס-
טיש-פילאָזאָפישע אינטערפּרעטאַציע ,פון רעליגיע און מאָראַל,

די הױיפּט-קװאַלן פון דער רעליגיע זעט פױערבאַך אין איביקן
שטרעבן פון מענטש צו אַ שענער ,בעסער לעבן און אַזױ וי דאָס זעט
אי אויס אומדערגריכבאַר שאַפט זיך דער מענטש אילוזיעס --
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איבערנאַטירלעכע ,געטלעכע מעגלעכקייטן ,װאָס דאַרפן אים ברענגען
אויסלייזונג פון נויט און שרעק און פאַרזיכערן גליק און פרייך ,די
וויזיע פון גאָט ,מלאכים ,משיח ,דאָס זיינען פאַנטאַסטישע אויסדרוקן פון
מענטשלעכער ,איביקער שטרעבונג צו אַ מענטשלעך לעבן" .פױערבאַך
שאַפט אַרום דעם אַ גאַנצע טעאָריע .ער זעט די טרייב-קראַפט פון דער
געשיכטלעכער אַנטװיקלונג פון דער מענטשהייט ,דעם איבערגאַנג פון
איין תקופה צו אַ צווייטער ,אין דעם אויפקום פון נייע רעליגיעזע פאָר-
שטעלונגען ,װאָס זיינען נישט מער װי נייע ,איבערנאַטירלעכע ויזיעס
פון מענטשלעכע

שטרעבונגען.

וי אַזױ אָבער באַקעמפן די דאָזיקע מענטשלעכע שװאַכקייט? נאָר
דורך וויסן  --ענטפערט פױערבאַך .נאָר דורך וויסן קאָן מען באַזײיטיקן
די רעליגיעזע פאָראורטיילן .מיטן מאָמענט ,ווען דער מענטש װעט פאַר"
שטיין ,אַז רעליגיע דאָס איז הייליקע ,נאַיווע ,אומבאַגרינדעטע פאַנטאָס-
טיק און אוטאָפּיע ,װועט ער שאַפן אַ נייע רעליגיע אָן גלויבן אין גאָט
און געטלעכן .אין דער נייער אמונה ועט דאָס אָרט פון גאָט פאַרנעמען
דער מענטש.
וי מיר זעען פון דעם איז פויערבאַכס אַטעיזם אַן אויפקלערערישער,
אין גייסט פון װאָלטער ,רוסאָ ,ענציקלאָפּעדיסטן ,וועלכע האָבן אין טראָגן

ליכט און אויפקלערונג ,אין שאַפן אַ ;שכלדיק קעניגרייך" געזען דעם
וועג צו ,פרייהייט ,גלייכהייט און פאַרברידערונג" ,צו מענטשלעכער
ווירדע און גליק .אָבער גלייכצייטיק בינדט פױיערבאַך אָן צו שפּינאָזאַ
וועלכער האָט געפאָדערט אַז אַ מענטש זאָל אַכטן און שעצן אַ מענטש,
אַזױ וי אַ גאָט.
מאַרקס האָט איבערגענומען שפּינאָזאַס און פױערבאַכס לאָזונג,
אָבער זיין פאַרװוירקלעכונג האָט ער געזען נישט אין דעם כוח פון אויפ-
קלערונג ,נאָר אין קאַמף .מאַרקס האָט פעסטגעשטעלט; :די נאָענטסטע
מענטש .דערפאַר דאַרף מען
באַשעפעניש פון מענטש איז דער
פאַרניכטן די באַדינגונגען און פאַרהעלטענישן ביי וועלכע דער מענטש
איז אונטערדריקט ,דערנידעריקט ,פאַראַכטעט", .פאָדערן אויפצוגעבן
אילוזיעס הייסט פאַרניכטן די פאַרהעלטענישן ,וועלכע דאַרפן אַזעלכע
אילוזיעס", .די קריטיק פון רעליגיע דאַרף זיין די קריטיק פון דעם
עמק הבכא (טאָל פון געוויין) ,וועלכן די רעליגיע נעמט אַרום מיט אַ
הייליקן שיין" .מאַרקס אין קעגנזאַץ צו פױערבאַכן ,האָט געזען דעם
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הױפּטיציל נישט אין קאַמף מיט רעליגיע ,וועלכע איז געווען פאַר אים
אַ צװײיטראַנגיקער עלעמענט ,איינער פון פיל פאַקטאָרן פון מענטשלע-
כער פאַרשקלאַפונג .מאַרקס האָט געזען דעם הוױפּט-ציל אין רעװאָלו-
ציאָנערן איבערבוי פון דער געזעלשאַפט, .עס גייט נישט אין דעם --
האָט ער געשריבן  --מען זאָל דעם פאָלק צונעמען די רעליגיעזע
טרייסט ,נאָר  ---אין פאַרטרעטן זי מיט ווירקלעכן גליק",
564 8

פֿױיערבאַכס קאָנצענטרירן זיך אויסשליסלעך אויף באַקעמפן די
געטלעכע רעליגיע ,אין װאָס ער האָט געזען די הױפּט-אױפגאַבע,
איז געקומען פון צוויי קװאַלן .דער ערשטער דאָס איז געווען זיין גלויבן,
אַז די טרייב-קראַפּט פון דער מענטשלעכער געשיכטע און געזעלשאַפטלעכן
פאָרויסמאַרש זיינען געפילן און עמאָציעס ,וועלכע דריקן זיך אויס פאַר
אַלעם אין אַלץ נייע רעליגיעזע פאָרשטעלונגען ,פאַנטאַסטישע ויזיעס
פון מענטשלעכער שטרעבונג צו גליק .דער צוייטער קװאָל דאָס איז
געווען פױערבאַכס הומאַניזם ,זיין עטיק ,וועמענס הױפּט-פּרינציפּ איז
געווען די דערנענטערונג פון מענטש צו מענטש,
פון די ביידע קװאָלן איז אויך געקומען זיין געדאַנק װעגן שאַפן
אַ נייע רעליגיע ,װו דאָס אָרט פון גאָט װעט פאַרנעמען דער מענטש ,די
נייע אמונה װאָלט געווען דער העכסטער אױיסדרוק פון מענטשלעכער
שטרעבונג צו גליק ,װאָס װאָלט געהאַט שין נישט קיין פאַנטאַסטישן
איראַציאָנעלן כאַראַקטער ,נאָר אַ שכלדיקן און רעאַל-באַגרינדעטן .דאָס
װאָלט געווען אַן ;עפּאָכע-שפּרונג פון אומבאַװוסטזיין צו באַװוסטזיין" צו
גלויבן אין זיך אַלין ,אין די אייגענע ,אומבאַגרענעצטע מעגלעכקייטן
פון מענטש ,אַלס ווירקלעכן שעפער

פון אַלע װערטן און רייכטימער

פון

אַלע װונדער און דערגרייכונגען .דאָס װאָלט געווען אַ שפּרונג צום ווירק-
לעכן ,קעניגרייך

דער
און

פון גליק".

היסטאָרישער

װיסנשאַפּט

איז

פאַרדינסט
זיין

פון פױיערבאַכן

צעשמעטערנדיקע

פאַר דער

קריטיק

פון

פילאָזאָפיע
פילאָזאָפישן
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אידעאַליזם ,פאַר אַלעם פון קאַנטן און העגעלן .אין קעגנזאַץ צו קאַנטן
האָט ער געוויזן די פולע מעגלעכקייטן פון מענטש צו דערקענען און דער"
לערנען די נאַטור ,אירע געהיימנישן און געזעצן .אין דער ויסנשאַפט האָט

ער געזען דעם מעכטיקסטן ,װאָפן פון מענטשלעכער געטלעכקייט" .אין
זיינע הױיפּט-װוערק ווייזט ער אויף ,אַז יעדער פילאָזאָפישער אידעאַליזם,
אין דעם אויך העגעלס ,איז סוף כל סוף נישט מער װי אַ טעאָרעטישע
אויסטייטשונג און באַרעכטיקונג פון דער רעליגיע .דער אָנגריף קעגן
העגעלן איז געווען אַזאַ שאַרפער ,אַז ער האָט אים פולקאָם אאַרײנגעװאָרפן
אין ,,מיסט-קאַסטן" פון דער געטיכטע" ,נישט פאַרשטייענדיק דעם ריזיק"
װיסנשאַפטלעכן

װוערט

פון זיין דיאַלעקטיק

פאַר אַלע צוייגן

פון דער

װיסנשאַפט,
דאָס האָט זיך גענומען דערפון ,װאָס פױיערבאַך דער גרויסער מאַ-
טעריאַליסט אין אויסטייטשן די נאַטור איז געבליבן אויף פילאָזאָפיש.
אידעאַליסטישע פּאָזיציעס אין פאַרשטיין די געשיכטע און דעם מענטש.
אָבער נישט געקוקט אויף אַלע שװאַכע זייטן פון פויערבאַכס שיטה,
איז זי נישט נאָר אַ דירעקטע פאָרגייערין פון װיסנשאַפטלעכן דיאַלעקטיש-
מאַטעריאַליסטישן געדאַנק ,נאָר אויך פון דער טיפסטער מענטשלעכער
עטיק ,װו דאָס העכסטע אָרט פאַרנעמט דער מענטש ,די זאָרג פאַר זיין
פרייהייט
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און גליק,

שען פימאן -דער טעארעטיקער
בון אוטאפיש! טאציאליזח
ער איז געווען דער גרעסטער טעאָרעטיקער פון אוטאָפּישן סאָציאַ"י
ליזם און דירעקטער

דייטנדיקסטע

פאָרגייער

פּאָליטישע

פון װיסנשאַפטלעכן,

דענקער

פון -91טן

איינער

פון די באַ-

יאָרהונדערט

און פּיאָנער

פון דער סאָציאָלאָגיע,

ביז היינט צו טאָג ,טראָץ דער צייט-דיסטאַנס ,גייט אָן אַ ויכוח
צװישן היסטאָריקער ,פילאָזאָפן ,סאָציאָלאָגן ,עקאָנאָמיסטן וועגן זיין אָרט
אין פּאַנטעאָן פון די טרוימער און באַגרינדער פון אַ נייער געזעלשאַפט"
לעכער אָרדענונג ,באַזירט אויף סאָציאַליסטישע יסודות .נישט געקוקט
אויף זיינע װוערק ,אויף דער ריכער ויסנשאַפטלעכער ליטעראַטור
אַרום זיינע געדאַנקען ,ברענגט מען אַרױס אַלץ נייע דאָקומענטן און באַ-
ווייזן וועגן זיין קרובהשאַפט צום מאַרקסיזם ,דורך וועלכן ער איז געװאָרן
באַצײיכנט

אַלס אוטאָפּישער

געוויסע שטעלן אונטער
באַצוג

צו

סען-סימאָן.,

סאָציאַליסט,

אַ פראַגע-צייכן
װועגן

וועלכן

צוזאַמען

מיט

פוריע און אָװען

די דאָזיקע פעסטשטעלונג

ענגעלס

האָט

געשריבן

אין

(אין ;די

אַנטװיקלונג פון סאָציאַליום פון אַן אוטאָפּיע ביז אַ ויסנשאַפט?) אַז
כמעט אַלע געדאַנקען פון די שפּעטערע סאָציאַליסטן (אין דעם אױך
פון מאַרקסן-ט .ג ).טרעטן אַרױיס עמבריאָנאַל ביי סען-סימאָנען ,וועלכן
ער האָט געהאַלטן אַזױ װווי העגעלן

זיין מיטצייטלער,

פאַר ,דעם

אוניי

װערסאַלסטן מוח פון זיין עפּאָכע".
דער פראַנצויזישער סאָציאָלאָג זשאָרזש גורוויטש (געשטאָרבן )5691
האָט געשריבן ,אַז יאָן סען-סימאָן װאָלט מאַרקס נישט געקענט וערן דאָס,
װאָס ער איז געװאָרן" .אַנדערע שטרייכן אונטער ,אַז דרייסיק יאָר פאַר
דעם באַווייזן זיך פון ,קאָמוניסטישן מאַניפעסט" האָט סען-סימאָן באַ-
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גרינדעט די נויטװענדיקייט פון אַן אינטערנאַציאָנאַלער פּאַרטײ פון דעם
,צאָלרײיכסטן און צומערסטן עקספּלואַטירטן" קלאַס .ער האָט אָנגעװיזן,
אַז פאַרן זיג פון דעם קלאַס איז נויטיק די אייניקייט פון די דריי הױיפּט-

עלעמענטן  :דאָקטרין( ,טעאָריע) מאַסע ,אָרגאַניזאַציע.
געוויסע פאָרשער פאַרופן זיך אפילו אויף מאַרקסן אַלײן ,וועלכער
,אַפּיטאַל" אַקצענטירט דעם פאַקט ,אַז סען סימאָן איז אין זיין
האָט אין ק
לעצט וערק ,דאָס נייע קריסטנטום" שוין אָפּן אַרױסגעטראָטן אַלס פאָר-
טיידיקער פון די אינטערעסן פון אַרבעטער-קלאַס און האָט שטאָלץ דער"
קלערט ,אַז ער קעמפט פאַר זיין באַפרײיאונג און גליק .פיל פון זיינע
ביאָגראַפן האָבן אויך פאַרצייכנט זיין לעצטן געדאַנק ,מיט װעלכן דער
שטאַרבנדער סען-סימאָן האָט זיך געװוענדעט צו זיינע תלמידים } ;ס'קומט
אויף אַן אַרבעטער-קלאַס און דאָס איז דער כוח ,װאָס װעט אויפבויען
אַ יושרדיקע,

שענערע

וועלט".

צי הייסט עס אין ליכט פון די נייסטע פאָרשונגען ,אַז זיין סאָציאַ-
ליזם איז נישט געווען קיין אוטאָפּישער ,נאָר אַ װיסנשאַפטלעכער? און
צי מיינט עס ,אַז די ביז-איצטיקע אָפּשאַצונג פון די קלאַסיקער פון
מאַרקסיזם און טעאָרעטיקער פון דער אַרבעטער-באַװעגונג וועגן סען"
סימאָנען ,איז נישט געווען קיין ריכטיקע? כדי צו ענטפערן אױף די
פראַגן מוזן מיר נאָך אַמאָל צוריקקומען צו דער היסטאָרישער תקופה,
ווען ער האָט געלעבט און געשאַפן ,װי צו זיינע װערק ,ועלכע זיינען
געבליבן אַלס עדות.

סען-סימאָן איז געקומען אויף דער װעלט אין יאָר  ,0671אין
פּאַריז ,און איז געשטאָרבן אין דער שטאָט אין  .5281זיין פאַקטישער
נאָמען איז געווען קלאָד-אַנרי דע רװורואַ ,גראַף דע סען-סימאָן .אַ זון
פון אַ רייכער אַריסטאָקראַטישער משפּחה ,איז זיין הויזידערציער געווען
דאַלאַמבער,

צוזאַמען

דער

פּראָגרעסיווער

מיט דידעראָ

און אַליין אָנגעשריבן

רעדאַגירט

פילאָזאָף-מאַטעריאַליסט,

די באַרימטע

גרויסע

וועלכער

האָט

ענציקלאָפּעדיע

פיל װערק.

אונטער זיין פּעדאַגאָגישער השפּעה האָבן זיך אויך קריסטאַליזירט
די ערשטע אידעאַלן פון סען-סימאָן ,וועגן פרייהייט ,גלייכהייט און
פעלקער -פאַרברידערונג ,אין גייסט פון דער אויפקלערונג"'תקופה פון
װאָלטער ,מאָנטעסקיע און רוסאָ.
סען-סימאָן נעמט אַנטײל אַלס פרייוויליקער אין פרייהייטס-קאַמף
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פון אַמעריקע קעגן ענגלאַנד .ער באַגריסט ענטויאַסטיש די גרויסע
פראַנצויזישער רעװאָלוציע ( )9871און אין איינקלאַנג מיט אירע אידעאָלן
זאָגט ער זיך אָפּ פון זיין גראַף-טיטל און צעטיילט די ריזיקע ערד"באָדנס,
װאָס ער האָט געירשנט נאָך זיינע עלטערן ,צװישן די פּויערים ,װאָס האָבן
אויף זיי געאַרבעט .ער איז ברײיטהאַרציק צו יעדן ליידנדן מענטש און
פאַרגעסט

אין זיך אַלין,

פּאַראַלעל

מיט

אַ טיפן

מיטגעפיל

צו אָרעמע

און עקספּלואַטירטע

איז דאָ ביי אים אַ פּאַסיע צו וויסן און לערע .אין דער װיסנשאַפט זעט
ער דאָס מעכטיקע געווער ,װאָס דאַרף פאַריכטן די פעלערן פון דער רע-
װאָלוציע .דערפאַר אויך נעמט ער זיך צו  04יאָר אַלזײיטיק לערנען ער
הייבט נאָך אַמאָל אָן צו שטודירן מעדיצין און ווערט גלייכצייטיק אַ סטו"
דענט אויף דער פּאָליטעכנישער הויכשול .ער פאַרטיפט זיך אין הונדערטער
ווערק פון פאַרשידענע קולטור-צווייגן און באַפרײנדעט זיך מיט פיל גע"
לערנטע ,שרייבער און דענקער .װי אַ דורשטיקער טרינקט ער די חכמה
פון װיסנשאַפט און טיפן געדאַנק .ער װערט פולקאָם פאַראָרעמט און
בלייבט אָן מיטלען צום לעבן .אין די שווערע טעג קומט אים צו הילף
זיין נעכטיקער באַדינער דיאר .אין זיין אָרעמער שטוב באַקומט ער פול"
קאָמע אויסהאַלטונג און מעגלעכקייטן אָנצושרייבן די ערשטע װערק,
איבער די וועגן צו אַ נייער ,יושרדיקער געזעלשאַפטלעכער אָרדענונג,
אָבער נאָכן טויט פון דיארן ,וװערט זיין לאַגע אַ טראַגישע .סען"
סימאָן שרייבט בריוו און שיקט זיינע פאַרטיפטע סאָציאָלאָגישע אַרבעטן
און אַרטיקלען צו צענדליקער

רייכע באַנקירן ,סוחרים,

גרויסע פאַבריק-

אייגנטימער .ווייל װער נאָך  --קלערט ער  --וי זיי, ,די אינדוסטריע-
לער"  )1דאַרפן אים פאַרשטיין ?
אָבער קיין ענטפער קומט נישט און דער פולקאָם פאַראַינזאַמטער
סען-סימאָן ,נאָכן פאַרלאָזן אים פון זיין פרוי ,פאַלט אַריין אין פאַר"
צווייפלונג .אין אַ מינוט פון פּסיכישן איינברוך ,פּרובירט ער באַגיין
זעלבסטמאָרד .אָבער אויך דאָס געלינגט אים נישט .די קויל פון פּיסטאָ-
לעט האָט געטראָפן נאָר אין אויג .אָבער זעט אויס ,אַז דער קנאַל האָט
ווייט אָפּגעהילכט און גערירט אַ ..מענטשלעך האַרץ .צום פאַרװונדעטן
און דעפּרימירטן סען-סימאָן האָט זיך געמאָלדן דער יידישער באַנקיר
אָלינד ראָדריג .ער האָט געלייענט זיינע ווערק און איז באַגײסטערט פון
סעןיסימאָנס סאָציאַלע געדאַנקען .ער נעמט אים אַריבער אין זיינע רייכע
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אַפּאַרטאַמענטן און רינגלט אים אַרום מיט װאַרעמקײט ,מיטגעפיל און
פאַרשטאַנד .דער גרויסער טרוימער ,דענקער קען די לעצטע צויי יאָר
פון זיין לעבן פאַרברענגען אין זיכערקייט און רואיקייט .פריי פון מאַ-
טעריעלע זאָרגן ,פאַרענדיקט ער זיין הױיפּט װערק ;דאָס נייע קריסטנטום",
װאָס שילדערט דאָס בילד פון דער ניער געזעלשאַפט ,וועלכע ער ויל
שאַפן ,און די סאָציאַלע כוחות אויף וועלכע ער שטיצט זיך,
28

24

זיינע װערק האָט סען'סימאָן געשריבן אין די לעצטע  22יאָר פון
זיין לעבן ,דאָס הייסט ,אַלס אַ פולקאָם-רייפער מענטש .ער פאַראײיביקט
אין זיי פיל געדאַנקען ,וועלכע מאַרקס האָט איבערגענומען און פֿאַר-
פיקסירט אויף אַ װיסנשאַפטלעכן אופן .אין ,בריוו פון אַן איינוווינער פון
זשענעוו צו זיינע מיטצייטלער" ( ,)2081שרייבט סעו-סימאָן ,אַז יעדער
מענטש דאַרף לעבן פון זיין אַרבעט און אַז אין דער געזעלשאַפט קאָן נישט
זיין קיין אָרט פאַר פּאַראַזיטן
אין זעלבן װערק איז סען-סימאָן געקומען מיטן סאָציאָלאָגישן גע-
דאַנק וועגן דעם פּראָגרעס פון דער געזעלשאַפט  :יעדע נייע געזעלשאַפט-
לעכע אָרדענונג איז אַ טריט פאָרויס אין פאַרגלייך מיט דער פריערדיקער.
סען-סימאָן איז דער ערשטער ,װאָס האָט אָנגעדייטעט ,אַז דער
דעצידירנדיקער פאַקטאָר פון געזעלשאַפטלעכן פּראָגרעס איז דער קלאַסן-
קאַמף, .די פראַנצויזישע רעװאָלוציע  ---זאָגט ער  --איז געווען אַ קאַמף
צווישן די פּאַראַזיטישע פעאָדאַלן און די ;אינדוסטריעלער" ,און גלייך גיט
ער צו, :אויך צװישן דעם אַדל און דער בורזשואַזיע פון איין זייט און
די וועלכע האָבן גאָרנישט געהאַט פון דער צווייטער" .ענגעלס האָט וועגן
דעם געשריבן, :קומען אין  2081מיט אַזאַ  טעזע האָט באַדײיט זיין
געניאַל".

אין לעצטן װערק קדאָס נייע קריסטנטום" קומט סעך"סימאָן מיטן
געדאַנק ,אַז די װירטשאַפט אין דער נייער געזעלשאַפט מוז זיין אַ פּלאַ-
נירטע ,זי מוז זיך שטיצן אויף דער װיסנשאַפטלעכער פּלאַנירונג,
וויפל פּאָליטישן מוט האָט געדאַרפט האָבן סען-סימאָן שרייבנדיק
אין יאָר ( 9181דריי יאָר נאָכן צוריקשטעלן די מאָנאַרכיע אין פראַנקרייך)
אין באַרימטן אַרטיקל  די סעך-סימאָן-פּאַראַבאָל", :אוב פראַנקרייך
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װעט

גיין (אויף די אַלטע ועגן) װעט

זי שנעל פאַרלירן אירע

בעסטע

געלערנטע ,באַנקירן ,סוחרים ,פאַרמערס ,אינזשיניערן ,די װיכטיקסטע
שעפער פון מאַטעריעלע װערטן .דער נאַציע דראָט אַ קאַטאַסטראָפע,
זי װועט ווערן ,אַ קערפּער אָן אַ נשמה" .אויב אָבער מיר ועלן אָנעמען
פאַרקערט ,אַז פראַנקרייך פאַרלירט אַלע מיטגלידער פון דער קעניגלע-
כער משפּחה ,אַלע מיניסטאָרן ,מלוכה-ראַטגעבער ,מאַרשאַלן ,קאַרדינאַלן,
פּרעפעקטן און  01טױיזנט איגנטימער-פּאַראַזיטן און ליידיקגייער װעט
דאָס נישט ברענגען קיין שום שלעכטס דער מלוכה .דאָס װאָס רעכנט זיך
אויסשליסלעך ,דאָס זיינען די אפּראָדוקטאָרן" (דאָס הייסט לויט סען"סי-
מאָן :די אינדוסטריעלער ,באַנקירן ,סוחרים ,אַרבעטער ,פּויערים ,האַנט-
ווערקער און אַנדערע) .זיי האָבן די עקאָנאָמישע מאַכט ,זיי דאַרפן האָבן
די פּאָליטישע?

גערעכט איז אַזױ אַרום געװוען ;דער נביא פון טרעוויר" (מאַרקס)
װאָס האָט פאַרעכנט סען-סימאָנען צו די אוטאָפּישע סאָציאַליסטן ,אַרױס-
הויבנדיק דערביי פיל פון זיינע ווערטפולע געדאַנקען .און װוירקלעך; בײ
זיין טיפן מיטגעפיל און סימפּאַטיע צו ,די וועלכע פאַרמאָגן גאָרנישט",
ביי זיין גאַנצער זאָרג פאַר זייער צוקונפט און גליק ,גיט איבער סען-
סימאָן אין דעם נייעם ,אינדוסטריעלן סיסטעם" די גאַנצע ,פאַקטישע
מאַכט צו די באַנקירן און אינדוסטריעלער .זיי דאַרפן שטיין אין שפּיץ
פון דער מלוכה ,פּלאַנירן די פּראָדוקציע און באַקומען נישט נאָר לויט
דער אַרבעט און פעאיקייטן ,נאָר אויך לויטן ,סאָציאַלן בײיטראָג" ,לט
די קאַפּיטאַלן װאָס זיי טראָגן אַרײן,

פאַראייניקנדיק די באַנקירן ,גרויסע סוחרים ,אינדוסטריעלער און
אַרבעטער אין איין קלאַס ;אינדוסטריעלער" האָט סען-סימאָן נישט גע"
זען דעם קלאַסן אַנטאַגאָניזם צװוישן דער בורזשואַזיע און פּראָלעטאַריאַט,
פון דעם ווערט שוין פאַרשטענדלעך פאַרװאָס ער האָט נישט אַפּעלירט צו
דעם אָרגאַניזירטן כוח פון אַרבעטער-קלאַס נאָר צום געוויסן פון די רייכע.
זיכער קאָן מען פאַרשטיין אָט דעם צוגאַנג װען מען נעמט אין באַ-
טראַכט ,אַז דער אַרבעטער-קלאַס איז דאַן נאָר װאָס אויפגעקומען ,געווען

שװאַך און אומבאַהאָלפן.
סען-סימאָן

האָט נישט

געזען אין אים

קיין געזעלשאַפטלעכן

כוח,

נאָר די ליידנדיקע מאַסע אויף וועלכער מען דאַרף האָבן רחמנות,

און דאָך  --און דאָס שטרייכן אונטער אַלע מאַרקסיסטישע

טעאָ-
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רעטיקער  --איז די שטרעבונג פון סען-סימאָנען געווען אַ סאָציאַליסטישע.
ער האָט געזוכט אַ ועג צו פאַרניכטן די קלאַסן-עקספּלואַטאַציע .די
פירנדיקע ראָל פון דער בורזשואַזיע אין זיין ,אינדוסטריעלן סיסטעם"
איז באַשטאַנען אין דעם ,װאָס זי האָט געדאַרפט זיין דער פאַרטרויאונגס-
מאַן פון דער געזעלשאַפט ,און אַ דאַנק די קװאַליפיקאַציעס ,פאַרזיכערן
אַ װירדיק מאַטעריעל און גייסטיק לעבן דעם אַרבעטער ..ערשט אויפן
טויטן-בעט זעט סען-סימאָן שוין דייטלעך די פעלערן און דעם אוטאָפּיזם
פון זיין געדאַנקען-גאַנג און ער שטרייכט אונטער די רעװאָלוציאָנערע
ראָל פון פּראָלעטאַריאט אַלס מעכטיקן,

אָרגאַניזירטן כוח ,װאָס איז באַ-

רופן צו בויען און זעלבסטשטענדיק אָנפירן מיט דער נייער סאָציאַליס-
טישער געזעלשאַפט,
די לערע פון סען סימאָן האָט פאַרמאָגט אַזױ פיל טיפע געדאַנקען
אַז זי האָבן געקענט דינען אַלס בױי-מאַטעריאַל פאַרן װיסנשאַפּטלעכן
סאָציאַליזם .דערפאַר אויך בינדן אָן צו אים אַלע סאָציאַליסטישע שיטות
און ריכטונגען.

 )1צו דעם
די אַרבעטער.
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קלאַס ,אינדוסטריעלער"

האָט סען-סימאָן

פאַרעכנט

אױיך

קאדל מארקס  -דער טעאדעטיקער
און דווואלוציאנער
פאַר אַלעם אַ פאַרענטפערונג אויף
שרייבן וועגן אים? אַלע וייסן שוין
געמיינט .אַזױ פיל האָט מען שוין וועגן
אַז קיין שום נייע געדאַנקען ועגן אים

אַ מעגלעכן פאָרווורף  :אנאָך װאָס
װאָס ער האָט געזאָגט ,אָנגעװויזף
אים גערעדט ,געלייענט ,געהערט,
און זיין שיטה ,קאָנען שוין נישט

זיין גיי",

אל אל
אי

דער באַרימטער פּראַנצויזישער היסטאָריקער ,מאַרק בלאָך (דער-
שאָסן דורך די נאַציס אַלס יידך) האָט געשריבן, :מענטשן זיינען מער
ענלעך צו זייערע צייטן ,װי צו זייערע זיידעס" .ער האָט געװאָלט מיט דעם
זאָגן ,אַז יעדער נייער דור טראַכט אַנדערש ,וי דער פריערדיקער ,אַז
יעדער מענטש איז אַ קינד פון זיין צייט .און אַזױ װוי צייטן בייטן זיך,
בייטן זיך אויך מיר צוזאַמען מיט זיי .דערפאַר אויך שרייבט יעדער דור
די געשיכטע אויפסניי נישט נאָר דערפאַר וייל ער דערגייט צו נייע
מקורים,

פאַקטן ,באַװײיזן,

נאָר אויך צוליב דעם,

נייעם אופן דעם עבר ,דעם נעכטן
דערפאַר איז אויך פאַרשטענדלעך
טויזנטער

יוגנטלעכע

און עלטערע

מענטשן

וייל ער זעט איף

פאַרװאָס
מיט

מיר

מאַרקסן

וילן אים לייענען אויפסניי אין אונדזער נייער שטורמישער

טרעפן

אַ

היינט

אין האַנט .זי
ועלט ,װאָס

האָט אַזױ ראַדיקאַל זיך געענדערט אין אונדזער יאָרהונדערט .,צי איז
זי פאַקטיש געגאַנגען אויף די וועגן פון זיין גרויסער נבואה ? צי האָט ער
ווירקלעך אַנטדעקט די געזעצן פון דער געשיכטע ,וי דאַרװין די גע-
263

זעצן פון דער נאַטור-װיסנשאַפט? צי איז ער פאַקטיש  --וי געװיסע
געלערנטע ווייזן אָן  --דער קאָפּערניק פון דער געשיכטע! אב דער
גרויסער אַסטראָנאָס  --האָט איינגעהאַלטן די זון און באַװעגט די ערד,
האָט מאַרקס איינגעהאַלטן די אַבסטראַקטע אידייע ,דעם ,וועלט-גייסט",
אָדער רעליגיעז גערעדט ,גאָט ,און באַװעגט דעם מענטש ,אַלס דעם ווירקי
לעכן שעפער פון דער געשיכטע ,אַלס דעם דעצידירנדיקן פּראָדוציר-כוח,
אויף אַלע עטאַפּן פון דער

געזעלשאַפטלעכער

אַנטװיקלונג,

פאַר אים האָט מאַרקס אויך געשאַפן דעם װיסנשאַפטלעכן וועג-ווייזער,
פאַר אים האָט ער באַגײסטערט געקעמפט און געליטן זיין נאָענטסטער
לעבנס-פריינט ,ענגעלס ,האָט אים געזעגנט ,צו זיין אייביקער רו מיט
פאָלגנדיקע װוערטער ; :מאַרקס אַלס װיסנשאַפּטסמאַן ,איז געװען נאָר אַ
טייל פון מאַרקסן דעם מענטש ,וועלכער איז קודם כל געװען אַ רעװאָ-
לוציאָנער ,פאַר זיין אמתער לעבנס-אויפגאַבע האָט ער געהאַלטן  --מיט-
צוהעלפן באַפרײיען דעם אַרבעטער-קלאַס ,געבן אים דאָס באַװוסטזײין וועגן
זיין לאַגע ,באַדערפענישן און אייגענעם כוח ..און ער האָט געקעמפט
מיט ליידנשאַפט און דערפאָלג ,װוי זייער וייניק אַנדערע מענטשף .ער
איז געשטאָרבן פאַרערט ,געליבט און באַװיינט פון מיליאָנען ..זיין נאָמען
װעט לעבן דורך יאָרהונדערטער ,אַזױ גוט וי זיין לעבנס-אויפטו".

די דאָזיקע װערטער האָבן זיך פולקאָם באַשטעטיקט .קיין שום
דענקער ,ביז אים און נאָך אים ,האָט נישט געפאַנגען די הערצער און
נשמות פון אַזאַ איבערוויגנדיקער טייל פון דער מענטשהייט ,װוי ער .מיט
יראת-הכבוד דערמאָנען זיין נאָמען נישט נאָר אָנהענגער ,נאָר אויך
קעגנער .דער גרויסער פּױפּסט זשאַן דער -32ער (געשטאָרבן ,)3691
רופנדיק צו אַ דיאַלאָג מיט די אַטעיסטן האָט פעסטגעשטעלט,
אַז דער הױיפּט-געדאַנק פון מאַרקסיזם דריקט זיך אויס { )..אין דער
טרעבונג צו אַ וועלט פון יושר און גליק פאַר אַלע אָן אונטערשיד מענטשן?.
ש

אָבער אויך גרויסע געלערנטע ,וי איינשטיין און פרויד ,באַרימטע שרייבער
וי פױיכטװאַנגער ,העמינגוועי .,קאַמי ,אַ ריי בורזשואַזע עקאָנאָמיסטן
בירגערלעכע היסטאָריקער און פיל אַנדערע געלערנטע ,דענקער און
קינסטלער שטרייכן אונטער ;דעם אומשטערבלעכן

פאַרדינסט פון מאַרקסן

פאַר אַלע צווייגן פון דער סאָציאַלער װיסנשאַפּט (עקאָנאָמיע ,פילאָזאָפיע,
טע ,סאָציאָלאָגיע און אַנדערע); .זיין ביוסט װעט פאַרנעמען אַ
געשיכ
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בכבודיק אָרט אין פּאַנטעאָן פון די גרעסטע דענקער פון אַלע צייטן" (מאַרק
בלאָך אין זיין װערק ,אַ לויב דער געשיכטע"),
א אל
*

ער איז געקומען אויף דער װעלט דעם -5טן מאַי  8181אין דער
דייטשישער שטאָט טריער (ריין"-פּראָװוינץ) ,ווו זיין פעטער ,דעם פאָטערס
ברודער ,שמואל איז געווען אַ רב .אויך מאַרקס מאַמע ,הענריעט (חנה)
פּרעסבורג ,האָט געשטאַמט פון אַ רבנישער משפּחה ,וועלכע האָט נאָך
אין -71טן יאָרהונדערט אױסגעװאַנדערט פון אונגאַרן קיין האָלאַנד .הע-
כער  2הונדערט יאָר האָט אין ביידע משפּחות זיך געצויגן די רבנישע
פּראָפעסיע איבערגייענדיק פון דור צו דור .דער ,װאָס האָט זי איבער-
געריסן איז געווען דער פאָטער פון מאַרקסן ,הירשעל (הירש) ,וועלכער
איז ,װי פיל יידישע יוגנטלעכע אין -817טן יאָרהונדערט ,געװאָרן מיט-
געריסן פון פראַנצויזישן אויפקלערונגס-גייסט,
ער האָט פאַרביטן די הייליקע יידישע ספרים אויף די װערק פון
דידעראָ,

פאַרענדיקט

װאָלטער,

רוסאָ,

יורידישן

אוניווערזיטעט-פאַקולטעט.

אַ ועלטלעכע

גימנאַזיע

דאַן האָט ער אויך דעם

און

אַ

פאַמיליע-

נאָמען געביטן פון מרדכי אויף מאַרקס און געעפנט אַן אַדװאָקאַטן"קאַנ-
צעלאָריע .ער איז געװאָרן שנעל באַקאַנט צװוישן די איינווינער פון
טריער אַלס ,קלוגער האַרציקער און פאָרגעשריטענער מענטש"".
קורץ נאָך דעם ,נעמט ער איבער אַ גוט געצאָלטן אַמט פון אַ יורי-
דישן ראַטגעבער .אָבער נאָך די ערשטע מפּלות פון נאַפּאָלעאָנען פאַר-
ווערט די פּרייסישע רעגירונג יידן צו פאַרנעמען רעגירונגס-פּאָסטנס ,די
איינציקע רעטונג איז געווען דאַן שמד .דעם וועג האָט אויך אויסגעקליבן
מאַרקס פאָטער ,צוטרעטנדיק צו דער פּראָטעסטאַנטישער געמיינדע צו-
זאַמען מיט דער גאַנצער משפּחה און בייטנדיק דעם פאָרנאָמען הירש
אויף היינריך.
אויב

היינריך

מאַרקס

האָט

געקאָנט

אָנגיין

אַלס קהונדערט-פּראָי

צענטיקער דייטש" מיט דער שפּראַך ,מאַניערן און אויסערלעכן אויסזען
איז דאָס שווערער געווען זיין ווייב הענריעט (מאַרקס מאַמע) .סיי מיט
דער זיטלעכקייט ,אויסזען און פאַר אַלעם מיט דער שפּראַך איז זי נאָך

ווייט געווען פון אַ ,זיכערער" ,דייטשישער ,פּראַו" .ביזן סוף לעבן האָט
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זי גערעדט אַ שלעכטן דייטש .אין קאַרל מאַרקס זכרון האָט זיך איינגע"
קריצט איר װערטל, :ווען דער קאַרל װאָלט אַ סך קאָפּיטאַל געמאַכט,
אַנשטאַט צו שרייבן וועגן קאַפּיטאַל ,וװואָלט געווען אַ היפּש ביסל גלייכער"...
אין

דער

גרויסער

מאַרקס-משפּחה,

וועלכע

האָט

געציילט

זעקס

קינדער איז קאַרל געווען דער באַליבטסטער .ער האָט זיך אויסגעצייכנט
מיט אַן אויסערגעוויינלעכער אינטעליגענץ ,הומאָר און שפּרודלדיקער
ענערגיע .ער איז געװאָרן די גרויסע האָפענונג פון פאָטער ,וועלכער האָט
זיך צו אים באַצױיגן נישט נאָר וי צו אַ זון ,נאָר אויך נאָענטסטן ראַט-
געבער און פריינט,
קאַרל האָט פאַרענדיקט

די מיטל-ישול

מיט

אַן אויסצייכענונג .אין

דער מאַטוראַלער טעמע פאַראײיביקט ער פאָלגנדיקן געדאַנק, :אַ מענטש
קאָן זיך פאַרפולקאָמען נאָר דאַן ,ווען ער איז אַקטיוו פאַר דעם וויל פון
דער וועלט אין וועלכער ער לעבט .אויב מען שאַפט נאָר פאַר זיך ,קאָן
מען װערן אַ גרויסער געלערנטער ,באַרימטער פּאָעט ,אָבער קײינמאָל קיין
פולקאָמער ,ווירקלעך גרויסער מעגטש"
אָבער אויסער דעם פּראָגרעסיון ,געבילדעטן פאָטער און געוויסע
פאָרגעשריטענע לערער ,האָט אַ גרויסן גייסטיקן איינפלוס אויף דעם
יונגן קאַרל מאַרקס געהאַט זייער הויזישכן און משפּחה-פריינט ,דער
פּרייסישער באַראָן פאָן װעסטפאַלען .אַ ליבעראַל און פּראַכטפולער קענער
פון דער קלאַסישער ליטעראַטור ,האָט ער איינגעפלאַנצט אין מאַרקסן
ליבע צו גרויסע שרייבער און ווערק .אָבער מאַרקס האָט זיך אויך פאַר-
ליבט אין זיין בילד-שיינער ,געראָטענער ,הויך-אינטעליגענטער טאָכטער
זשעני ,וועלכע איז געווען מיט פיר יאָר עלטער פון אים .און וען זיין
פאַרזאָרגטער פאָטער ,װאָס טרוימט וועגן אַ גרויסער קאַריערע פאַר קאַרלען
אַלס מלוכה-באַאַמטן ,שיקט אים אַרױס אויפן יורידישן פאַקולטעט פון
בערלינער אוניווערזיטעט ,באַקומט ער אין קורצן אַ בריוו ,װו מיר לייעץ-
נען ; :די רייזע האָט ביי מיר נישט אַרױסגערופן קיין אַנטציקונג ,וייל
די גרויסע

שטעט

פּולסירן שװאַכער

מיט לעבן ,וי מיין בלוט ,און די

קונסט איז נישט אַזױ שיין װוי זשעבי".
פון דער בערלינער תקופה אויך זיינען פאַרבליבן דריי גרויסע
העפטן מיט פּלאַמיקע ליבעס-לידער ,וועלכע דער יונגער מאַרקס האָט
איבערגעשיקט דעם טאַטן ,ער זאָל זיי אין געחיים פאַר איר פאָטער,
איבערגעבן זשעני.
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אין בערלין איז אויך געקומען אַן איבערברוך אין מאַרקס לעבן
עס רייסן אים מיט די װוערק פון גרויסע פילאָזאָפן און געשיכטע-שרייבער,
פאַרכישופט הערט ער די טיפע פאָרטראָגן פון געאַכטעטן און באַליבטן
פילאָזאָפיע-פּראָפּעסאָר 

העגעל ; :אַלץ באַװעגט

זיך ,אַלץ פליסט,

אַלץ

פאַרענדערט זיך .נישטאָ קיין אייביקע קעגנשטאַנדן ,נישטאָ קיין אייביקע
אידייען .זיי קומען אויף און שטאַרבן ,כדי צו מאַכן פּלאַץ פאַר גייע,
העכערע פאָרמען", .דער פּראָצעס איז אַן אייביקער ,ער קומט פאָר אין
דער נאַטור און געשיכטע .די טרייב-קראַפט פון דעם זיינען די אינערלעכץ
װידערשפּרוכן ,זייער קאַמף צווישן זיך", .די קעגנזאַצן טרעטן אַרױס
אין יעדן וועזן ,קעגנשטאַנד אין דער נאַטור און געזעלשאַפט?
מאַרקס איז באַגײסטערט .ער האָט געפונען דעם שליסל ,די הויפּט-
סיבה ,די אינערלעכע ,אױטאָדינאַמישע קראַפט פון געשיכטלעכן גאַנג
פון דער מענטשהייט .עֹר וװערט אַן אַקטיווער אָנטײלנעמער אין דעם
קרייז פון די יונג"העגעליאַנער,

וועלכע װענדן

אָן העגעלס

פילאָזאָפישן

מעטאָד ,זיין דיאַלעקטיק ,צו אַ צעשמעטערנדיקע קריטיק פון דער רע-
ליגיע און פוילנדיקער פּרייסישער מאָנאַרכיע,
דער *02יאָריקער מאַרקס װערט די צענטראַלע פיגור פון ,דאָק-
טאָרן-קלוב" דעם אידעאישן שטאַב פון די ינגיהעגעליאַנער .ער איז
דער הױיפּט פון זיין לינקסטן פליגל .מיט אייזערנער לאָגיק ,ריזיקן סכום
וויסן ,,פּאָלעמיש-אָראַטאָרישן טאַלאַנט ,צעקלאַפּט ער די אָפּאָנענטן און

רופט אַרױיס אַנטציקונג און אַנערקענונג,
;דו ביסט אַן אמתער מאַגאַזין פון געדאַנקען"  --זאָגט צו אים
דער

פּראָפּעסאָר

קאָפע .אַן אָנטײלנעמער

פון די לײדנשאַפטלעכע

סטן-

דענטן-דיסקוסיעס ,שרייבט ער וועגן מאַרקסן צו זיינס אַ חבר :אשטעל
זיך פאָר רוסאָ ,װאָלטערן ,האָלבאַכן ,לעסינגן ,היינע און העגעלן פאַר-
אײיניקט אין איין פּערזאָן און װעסט האָבן פאַר זיך מאַרקסן",
מאַרקס האָט געפונען זיין באַרוף  --נישט אַדװאָקאַטור נאָר פילאָ-
זאָפֿיע 32 .יאָר איז ער אַלט ,ווען ער פאַרטײידיקט זיין דאָקטאָר-דיסער-
טאַציע ,וועגן דעם אונטערשיד צװישן דער דעמאָקריטישער און עמּי-
קורעישער נאַטור-פילאָזאָפיע? .פון איר איז אײיביק אַקטועל דער ענט-
פער װאָס דער צוגעשמידטער צום באַרג פּראָמעטעין) ,האָט געגעבן
הערמעסן ,דעם געטרייען דינער פון הױיפּט -גאָט זעאוס, :קיינמאָל ,זי
זיכער ,װאָלט איך נישט פאַרביטן מיין טראַגישן גורל אויף דיין סערווי"
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ליזם .איך וויל בעסער זיין צוגעשמידט צום באַרג איידער צו בלייבן אַ
געטרייער דינער פון זעאוסן" .מאַרקס האָט אין זיין דיסערטאַציע-אַרבעט
דעם ענטפער אונטערגעשטראָכן
פול מיט זיסע חלומות און טרוימען האָט דער באַגאַבטער יונגער
דאָקטאָר פון פילאָזאָפּיע ,מאַרקס ,גענומען זוכן אַרבעט אַלס פּריװאַט-
דאָצענט אויף אַן אוניווערזיטעט .און דאָ איז געקומען די גרויסע אַנטױ-
שונג .די פּרייסישע הויך-שולן זיינען געווען הערמעטיש געשלאָסן פאַר
יעדן ראַדיקאַלן געלערנטן און פאָרשער .מאַרקס מוז אויפגעבן די פּלענער
פון אַן אַקאַדעמישער קאַריערע און זיך נעמען צו זשורנאַליסטיק,
אַלס נאָענטער פריינט פון דעם הױפּטירעדאַקטאָר פון דער ליבע-
ראַל-בורזשואַזער צייטונג אין קעלן ,ריינישע צייטונג" ,װערט ער אירס
אַ סטאַבילער מיטאַרבעטער .זיינע טיף-אַנאַליטישע ,שאַרפע אַרטיקלען
רופן אַרױס באַגייסטערונג .ער גרייפט אָן אומברחמנותדיק און בייסיק
די צענזור ,די רעאַקציאָנערע געזעצגעבונג ,די העכסטע מלוכה-אױטאָרי-
טעטן .דער יינגסטער (:42יאָריקער) זשורנאַליסט מאַרקס ,ווערט נאָך
עטלעכע מאָנאַטן הױפּט-רעדאַקטאָר,

וועלכן ס'ליגן אונטער אַזעלכע שפּע-

טערע באַרימטקײיטן ,װי פױיערבאַך ,באַוער .,משה העס ,רוגע און אַנדערע
מיטאַרבעטער פון דער פריינישער צייטונג",
מאַרקס פאַרװאַנדלט די צייטונג אין אַ ברייטער טריבונע .הונדערטער
לייענער שרייבן אויף אירע שפּאַלטן ,מען גרייפט אָן די אומרעכט און
װאַקכאַנאַליע פון די פעאָדאַלע יונקער-געזעצן .מען שױינט נישט אפילו
דעם ,גאָט-געזאַלבטן" מאָנאַרך .און אַלע מיינונגען ווערן פאַרעפנטלעכט,
אויך די ,מיט וועלכע די רעדאַקציע איז נישט איינשטימיק .ווען די פיל
װאָרענונגען פון די מאַכט-אָרגאַנען האָבן נישט געהאָלפן ,ווערט די ציי-
טונג פאַרווערט,
אין זעלבן יאָר  2481הײראַט מאַרקס מיט זיין הייס-געליבטער
זשעני און טראָגט זיך אַריבער קיין פּאַריז .דאָ איז אויך פאָרגעקומען
זיין גרויסע מעטאַמאָרפאָזץ  ---דער ענדגילטיקער איבערגאַנג פון פילאָ-
זאָפישן אידעאַליזם צו מאַטעריאַליזם ,און פונעם רעװאָלוציאָנערן ,ביר-
גערלעכן דעמאָקראַטיזם צו סאָציאַליזם .אין דער רעװאָלוציאָנערער הויפּט-
שטאָט פון אײראָפּע באַקענט זיך מאַרקס דירעקט מיט דער אַרבעטער-
באַװועגונג,

מיט

רע טעאָרעטיקער,
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דער

סאָציאַליסטישער

דענקער

ליטעראַטור,

און שרייבער.

מיט

רעװאָלוציאָנע-

זיינע נאָענטע באַקאַנטע און

פריינט װערן דאַן  :היינע ,פּרודאָן ,באַקונין ,קאַבע  )2און אַ יאָר שפּעטער,
זיין נאָענסטער לעבנט-מיטאַרבעטער ,פרידריך ענגעלס.
דער דריי-יעריקער אױפהאַלט אין פּאַריז איז געווען דער ויכ-
טיקסטער פאַר דער טעאָרעטישער וי פּראַקטישער פאָרמירונג פון מאַרקסן
אַלס סאַציאַליסט

אוֹן רעװאָלוציאָנער.

דאָ האָט ער באַגרינדעט

די מאַ-

טעריאַליסטישע אויפפאַסונג פון דער געשיכטע און איר געזעצמעסיקייט,
דאָ איז ער אַרױסגעטראָטן

אַלס פּיאָנער ,װאָס האָט װיסנשאַפטלעך

באַ-

לויכטן די היסטאָרישע ראָל פון אַרבעטער-קלאַס אַלס דעם פּראָגרעסיון
סאָציאַלן כוח ,װאָס דאַרף בויען אַ נייע געזעלשאַפט,
די פּאַריזער תקופה ,פון אָקטאָבער  3481ביז פעברואַר  ,5481געהערט
צו די פרוכטבאַרסטע אין מאַרקס לעבן .דאָ האָט ער געאָטעמט דירעקט
מיט אַרבעטער-קאַמפן ,באַקענט זיך פון דער נאָענט מיט דעם קסאָציאַלן
ריז" ,אויף וועמען די געשיכטע אַליין האָט אַרױפגעלײגט אַ היסטאָרישע
מיסיע פון דעם ,באַגרעבער פון דער אַלטער ,און בויער פון אַ נייער
געזעלשאַפט?,

פון די טעג איז געבליבן אַ בריוו ,געשריבן פון מאַרקסן צום גרויסן
דייטשישן פּילאָזאָף-מאַטעריאַליסט פױערבאַכן .מיר לײענען דאָרט:
;,מענטשלעכע ברודערשאַפט איז אין זייער (אַרבעטער-ט .ג ).מויל נישט
קיין פראַזע ,נאָר אַן אמת ,און פון זייער געזיכט ,אוױיסגעמאַטערט פון מי,
שיינט אויף דיר גרויסמוטיקייט און גוטהאַרציקײיט",
אין פּאַריז באַקענט זיך מאַרקס מיט די רעװאָלוציאָנערע קלובן
וי ס'טרעט אָפט אַרױס דער העלדישער ,אוטאָפּישער סאָציאַליסט אָגיסט
בלאַנקי .ער שטודירט גענוי די ווערק פון סען-סימאָן ,פוריע און אֶָװען
און פאַרבינדט זיך מיט דעם אַרבעטער -און האַנטװערקער-פאַרבאַנד,
;בונד פון די יושרדיקע" ,װאָס האָט געהאַט זיין צענטראַלע אין לאָנדאָן
פון אים איז עטלעכע יאָר שפּעטער אוױיפגעקומען די ערשטע אינטער-
נאַציאָנאַלע אַרבעטער-אָרגאַניזאַציע; ,דער קאָמוניסטן-בונד".
אין פּאַריז רעדאַגירט אויך דער -62יאָריקער מאַרקס ,צוזאַמען מיטן
ראַדיקאַלן פּובליציסט אַרנאָלד רוגע ,דעם זשורנאַל ;די דייטש-פראַנצױי-
זישע יאָרביכער" .דער שפּעטערער ,װיסנשאַפטלעכער פּראָפּעט פון מיליאָ-
נעןי האָט דאָרט פאַרעפנטלעכט צויי וויכטיקע אַרטיקלען, :הקדמה צו
דער קריטיק פון העגעלס רעכט-פילאָזאָפיע? און אוועגן דער יידן-פראַגע".
אין זיי טרעט ער שוין אַרױס אַלס באַגרינדער פון איבערבוי פון דער
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געזעלשאַפט אויף סאָציאַליסטישע יסודות אין איינקלאַנג מיט דער היס-
טאָרישער געזעצמעסיקייט .ער רופט דעם אַרבעטער-קלאַס צו פאַרשטיין
זיין געשיכטלעכע מיסיע ,זיין העגעמאָנישע (אָנפירנדיקע) ראָל ,זיין גע-
זעלשאַפטלעכן כוח אין קאַמף פאַר דער איגענער באַפרייאונג און דער
באַפרייאונג פון אַלע אונטערדריקטע און פאַרשקלאַפטע.
אָנװײיזנדיק אויף דער אומפאַרמײדלעכקייט פון דער סאַָציאַלער רע"
װאָלוציע ,אַלס רעזולטאַט פון דעם פאָרויסמאַרש פון קאַפּיטאַליסטישן פּראָ-
דוקציע-סיסטעם גופא ,פון דעם פאַרטיפן זיך פון זיינע הויפּט-קעגנזאַצן
(פאַר אַלעם

צוישן

געזעלשאַפטלעכן

פּראָדוקציע-פּראָצעס

און פּריװאַטן

צואייגענען די אַרבעטס-פרוכטן פון מיליאָנען) ,װאָס שפּאַלט די געזעל-
שאַפּט ,רופט אַרױס סאָציאַלן אויפברויז  --שטרייכט ער אונטער דעם
איינציקן אויסוועג און רעטונג  :די סאָציאַליסטישע אָרגאַניזאַציע פון דער
װירטשאַפט .דערפאַר אויך זעט מאַרקס די קראַפט פון פּראַלעטאַריאַט נישט
בלויז אין זיין אָרגאַניזירטקײט נאָר אויך אין זיין באַװוסטזין  --אין
אַרײנטראָגן די הוױיפּט-געדאַנקען און פּרינציפּן פון װיסנשאַפטלעכן סאַציאַ-
ליזם אין דער אַרבעטער-באַװעגונג,
דער איבערבוי פון דער געזעלשאַפט אויף נייע יסודות דאַרף אויך
לייזן אַלע אַנדערע אָנגעווייטיקטע פּראָבלעמען ,צווישן זיי די נאַציאָנאַלע
פראַגע פון אונטערגעדריקטע פעלקער און מינדערהייטן .דערפאַר אויך
האָט מאַרקס זיך פאַרנומען אין משך פון יאָרן מיט דעם אָנגעװייטיקטן
פּראָבלעם

פון אירלענדישן,

פּוילישן

פאָלק און מיט

דער

ידן -פראַגע.

דער לעצטער האָט ער געווידמעט אַ ספּעציעל אַרטיקל געשריבן אין פעב-
רואָר  4481אונטערן נאָמען ;די קריטיק פון באַוערס יידןיפראַגע?
אָפּװאַרפנדיק די אויספירן פון ברונאָ באַוער  ,)3אַז די קעגנזאַצן
צווישן יידן און קריסטן וועלן פאַרשוינדן מיטן אָפּשאַפן פון דער
רעליגיע ,ווייזט מאַרקס אָן ,אַז מיר האָבן דאָ צו טאָן מיט אַן עקאָנאָ"
מישן פּראָבלעם ; אַז מיטן איבערבוי פון דער געזעלשאַפט ,מיטן פאַרגע-
זעלשאַפטלעכן די פּראָדוקציע-מיטלען ,מיטן זיג פון דער סאָציאַליסטישער
אַרדענונג ,װעט פאַרשװוינדן דער ייד-באַנקיר ,סוחר ,פּראָצענטניק ,מיט
איין װאָרט דער אויסנוצער פון פרעמדער אַרבעט.
אַזױ אַרום האָט מאַרקס נישט געזען דאָס נאַציאָנאַלע יידישע פּראָי
בלעם .ער האָט אידענטיפיצירט דאָס דייטשישע יידנטום ,װאָס איז דאַן
געווען אין זיין איבערוויגנדיקער מערחייט אַ קאַפּיטאַליסטישער עלעמענט
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אינדוסטריעלער,

קליינהענדלער

און אַנדערע)

מיטן

(באַנקירן .,סוחרים,
גאַנצן יידישן פאָלק.
דער --62יעריקער דענקער האָט אויפגעוויזן אין זיין עסיי ,אַז די
עמאַנציפּאַציע פון יידן איז נישט קיין אָפּגעריסענער ,באַזונדערער פּראָב-
לעם .די גלײיכבאַרעכטיגונג פון אַלע אונטערדריקטע נאַציאָנאַלע מינדער"
הייטן װעט קומען מיט דער באַפרייאונג פון אַלע פעלקער פון דעם קאַ"
פּיטאַליסטישן יאָך .אַלע בירגער ,אין דעם אויך יידן ,װעלן דאַן באַקומען
גלייכהייט און פרייהייט,

דעם שטאַנד-פּונקט האָבן פאַרטראָטן נישט נאָר מאַרקס ,ענגעלס,
לאַסאַל ,בעבעל ,נאָר אויך לענין און טראָצקי און זייערע פּאָליטישע
קעגנער ,וי דער מענשעויק מאַרטאָו (אַ ייד ,זיין אמתער נאָמען איז
געווען צעדערבוים) וי קאַרל קויטסקי און ראָזא לוקסעמבורג,.
ס'איז אמת ,אַז סיי אין אויבן דערמאָנטן עסיי ,װי אין פיל אַנדערע
מאַרקסיסטישע שריפטן פון די ערשטע אַרבעטער-טוער און טעאָרעטיקער
אין מערב:אײראָפּע ,אין די -04-06ער יאָרן פון -91טן יאָרהונדערט ,,פילן
מיר אַ פיינטלעכן טאָן לגבי יידן ,נישט אין נאַציאָנאַלן ,נאָר אין מאָראַליש"
עקאָנאָמישן זין .מען זעט אין זיי ,אין מערב-אײראָפּע ,די וויכטיקסטע
פאָרשטייער פון דער בורזשואַזיע .דאָס נעמט זיך פון דעם  --וי סווייזן
אויף פיל היסטאָריקער ,סאָציאָלאָגן און אַרבעטער-טוער  ---װאָס די וועגן
פון דער יידישער באַפעלקערונג אין מערב און מזרח אײיראָפּע ,זיינען גע"

ווען דיאַמעטראַל אַנדערע.
די תקופה פון נאָך דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע און די נאַפּאָ-
לעאָן-עפּאָפּײי ,האָט געבראַכט פאַר די מערב-אײראָפּעאישע יידן גלײיכבאַ"
רעכטיגונג ,פּראָגרעס און אַסימילאַציע .זיי זיינען אַריין גלייך אין דער
עקאָנאָמיק ,פאַרנעמענדיק אין איר וויכטיקע פּאָזיציעס .דער צאָלימעסיק
קליינער יידישער ישוב אין ענגלאַנד ,פראַנקרייך ,דייטשלאַנד ,איטאַליע,
האָלאַנד א .אַ .האָט אַרױסגעגעבן גרויסע באַנקירן ,אינדוסטריעלער ,סוח"
רים ,געלערנטע ,דאָקטױירים ,אַדװאָקאַטן און פּאָליטיקער .מען זעט כמעט
נישט קיין יידישע אַרבעטער אין מערב-אײיראָפּע ,שוין אָפּגערעדט פון אַ
יידישער אַרבעטער-באַועגונג,
אין דער זעלבער צייט אין מזרח-אײראָפּע ,לעבן מיליאָנען יידן ,די
אַבסאָלוטע מערהייט פון גאַנצן יידישן פאָלק ,אָפּגעזונדערט אין ספּעציעלע
קװאַרטאַלן ,אויסגעשטעלט אויף אומרעכט און רדיפות .אַ קליינטשיקער,
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דינינקער שיכט פון זיי איז דאָס בירגערטום ,װאָס באַשטײט פאַר אַלעם
פון סוחרים און קליינהענדלער .די איבערוויגנדע מערהייט פון דער יידישער
באַפעלקערונג זיינען אָרעמע שוסטער ,שניידער ,סטאָלער ,בלעכער א .אַ.
װי מיר זעען ליגט צװישן יידישן מערב און מזרח -אײראָפּע אַ
ריזיקער תהום ,וועלכער פאַרשטעלט פאַר די פאָרגעשריטענע דענקער
און ערשטע סאָציאַליסטישע מערב-טעאָרעטיקער און טוער דאָס וירק-
לעכע בילד פון יידישן פאָלק .ווען דער -62יעריקער מאַרקס האָט גע"
נומען אַ קריטישע שטעלונג צו דער אָפּהאַנדלונג פון זיין פריינט ברונאָ
באַוער איבער דער יידן-פראַגע איז ער געווען פולקאָם אָפּגעפרעמדעט פון
דער יידישער באַפעלקערונג ,ער האָט מיט איר נישט געהאַט קיין שום פאַר-
בינדונג ,ער האָט איר געקענט נאָר טעאָרעטיש .אָנגרייפנדיק באַוערן האָט
ער אויפגעוויזן ,אַז ד,ער קולט פון יידנטום איז שאַכער" .און אויב אַזױ װעט
מיטן איבערבוי פון דער געזעלשאַפט ,מיטן פאַרגעזעלשאַפטלעכן די פּראָ-
דוציר:מיטלען ,מיטן זיג פון דער סאָציאַליסטישער אָרדענונג ,פאַרשװינדן

דער ייד אַלס אַזעלכער ,דאָס הייסט אַלס ,שאַכער-מאַכער".
די פאָרמולירונג פון יונגן דענקער איז אַ שאַרפע.

ער שרייבט:

עלעמענט,

וועלכער איז

;דאָס איצטיקע

יידנטום

איז אַן אַנטי-סאָציאַלער

דורך דער געשיכטלעכער אַנטװיקלונג געטריבן געװאָרן צו אַזאַ הויך,
דאָס ער מוז זיך אויפלייזן" .פון דער דאָזיקער שאַרפער באַהויפּטונג
דרינגט אַרויס אַז מאַרקס האָט אידענטיפיצירט דעם באַגריף ייד מיט
דעם באַגריף קאַפּיטאַל .,יידנטום איז דאָס זעלבע ,װאָס קאַפּיטאַליזם מיט
אַלע נעגאַטיווע זייטן!
וי ס'ווייזן אויף פיל פריינטלעכע קריטיקער פון מאַרקטן ,צװוישן
זיי זיינע פאַרהערער ,איז די פעלערהאַפטע אָפּשאַצונג געווען אַ רעזולטאַט
פון דעם פאַלשן בילד ,װאָס דער הױיפּט טעאָרעטיקער פון װיסנשאַפּטלעכן
סאָציאַליזם ,האָט געהאַט וועגן יידן .פאַר זיינע אויגן איז געשטאַנען דאַן
נאָר דער

דייטשישער

ייד ,װאָס

אין פאַרגלייך

מיט

דער

קריסטלעכער

באַפעלקערונג ,האָט פאַקטיש מיט זיך פאָרגעשטעלט אַ בורזשואַזן קלאַס,
און נישט קיין נאַציע.
דער דייטשישער יידישער ישוב אין זיין אַבסאָלוטער מערהייט איז
דאַן באַשטאַנען פון באַנקירן ,גרויס און מיטל סוחרים ,אינדוסטריעלער
און קליינהענדלער .אַ גרויסע צאָל יידן האָט זיך באַשעפטיקט מיט ליכווע
(געבן געלט אויף פּראָצענט) .קיין אַרבעטער זיינען נישט געווען.
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געווען איז דאַקעגן אַ שטאַרקע אינטעליגענץ ,פיל געלערנטע ,שריי"
בער ,אָבער פולקאָם אָפּגעפרעמדעט פון דער יידישער באַפעלקערונג אָדער
שוין געשמדטע .איינער פון דעם שיכט ,איז דאַן געווען דער וועלט-באַ-
רימטער דייטשישער שרייבער לודוויג בערנע (זיין פאַקטישער נאָמען
איז פריער געװוען ברוך) .ער אויך האָט געשריבן אַז דער האָס פון
דייטשישן פאָלק צום ייד נעמט זיך פון זיין האַס צו דער אַריסטאָקראַטיע
בכלל .די הערשאַפט פון געלט (דאָס הייסט פון ייד) און די מאַכט פון דעם
דייטשישן אַדל זיינען געווען אין די אויגן פון די דייטשישע פאָלקס-מאַסן
 -די זיילן פון דער פעאָדאַלירעאַקציאָנערער מאַכט,געוויסע קריטיקער ווייזן אָן ,אַז די פעלערהאַפטע אידענטיפיצירונג
פון יידישן פאָלק מיטן קאַפּיטאַליזם ,אָדער נאָך מער ,זען אין דייטשישן
יידנטום דאָס גאַנצע יידישע פאָלק נעמט זיך פון דעם װאָס ,מאַרקס איז
נאָך דאַן נישט געווען קיין פולער מאַרקסיסט" .ער איז נאָך געווען אונטער
דעם שטאַרקן איינפלוס פון פױערבאַכן ,וועלכער באַקעמפנדיק רעליגיע
בכלל און דאָס קריסטנטום ספּעציעל ,האָט אָנגעװיזן אַז די קריסטלעכע
אמונה איז אַ גייסטיקע פרוכט פון דער יידישער.
פיל סאַציאַליסטישע טוער װאַרפן פאָר מאַרקסן ,אַז זיין געדאַנקען"
גאַנג אין דער יידן-פראַגע איז ווייט נישט קיין קאָנסעקװענטער אין זין
פון לאָגיק און דיאַלעקטיק .רעדנדיק אַלין אין אָנהױיב פון זיין אַרטיקל,

אַז אין יעדן לאַנד האָט די יידן-פראַגע אַן אַנדערן כאַראַקטער ,טראָגט ער
גלייך אָבער איבער

דאָס בילד פון דייטשישן

ייד אויף אַלע יידן ,נישט

מאַכנדיק דעם מינדעסטן פּרװוו צו באַקענען זיך מיט דער לאַגע פון די
אַממײנסטן קאָמפּאַקטע יידישע מאַסן אין רוסלאַנד ,פּױלן און עסטרייך,
זעט אויס ,אַז דער דערװאַקסענער שוין מאַרקס האָט גענומען צו
|
קענטעניש די קריטיק פון זיינע פאַרהערער און ספּעציעל פון קאַרל קאוטסקי,
וועלכער איז אין  2781אין אַן אַרטיקל וועגן דער ידן-פראַגע געקומען
צו קעגנזעצלעכע אויספירן וי זיין לערער .קאוטסקי האָט אויפגעוויזן אויפן
סמך פון אַ טיפער

סטודיום,

אַז דאָס יידישע

פאָלק אַלס גאַנצעס שטייט

נענטער צום פּראַלעטאַריאָט וי צו דעד בורזשואָזיע ,נענטער צו די פאָלקס-
מאסן ,וי צו זייערע אונטערדריקער.
ער האָט דאָס באַגרינדעט סיי מיט דעם גאָלגאָטאַיװעג פון יידישן
פאָלק אין משך פון דורות ,סיי מיט דעם ידישן פרייהייטס-גייסט ,װאָס
האָט זיך אױיספאָרמירט אַלס רעזולטאַט פון פאַרפאָלגונגען .קאוטסקי האָט
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אויך געזען דאָס יידנטום אַלס דיפערענצירטע מאַסע ,מיט פאַרשידענע
קלאָסן און שיכטן און נישט אַלס ;טיפּישע בורזשואַ" .,דערפאַר אויך האָט
ער אין די יידישע פאָלקס-מאַסן ,אינטעליגענץ געזען אַ רעװאָלוציאָנערן
כוח ,װאָס װעט ,וי אַ ריינער ,מעכטיקער קװאַל שטאַרקן דעם רעװאָלו"
ציאָנערן קאַמף אומעטום" .די געשיכטע האָט דאָס פאַקטיש באַשטעטיקט,
װאַרשײינלעך האָט די אָפּשאַצונג ,וי פאַר דעם נאָך אַנדערע ,געהאָלפן
מאַרקסן פאַרשטײן זיין פעלער .ער האָט אים ספּעציעל אונטערגעשטראָכן
אין די פילמאָליקע געשפּרעכן און שפּעטערער קאָרעספּאָנדענץ  )1מיט דעם
גרעסטן יידישן היסטאָריקער פון -91טן יאָרהונדערט היינריך גרעץ ,מיט
וועלכן ער האָט זיך באַפרײנדעצט אין  6781בעת זיין זומער;אָפּרו אין
קאַרלסבאַד,
 = מען זעט דאָס אויך פון דעם לײדנשאַפטלעכן פאַרטיידיקן גרעצןדורך מאַרקסן ,קעגן די אַנטיסעמיטישע אָנגריפן פון דייטשישע רעאַקציאַ-
נערן ,װי דער פּרייסישער היסטאָריקער טרייטשקע און אַנדערע ,װאָס
האָבן פאַרפאָלגט דעם יידישן געשיכטע-שרייבער פאַר זיין אַרױסהײבן דעם
בײיטראָג פון יידישן פאָלק צו דער אַלמענטשלעכער קולטור .די נייע שטע"
לונג פון מאַרקסן איז געווען אין פולן קעגנזאַץ צו זיינע פריערדיקע
מיינונגען וועגן יידנטום,
און אַנדערש האָט דאָך אויך נישט געקענט זיין .פאַר מאַרקסן איז דאָך
דער סאָציאַליזם געווען נישט נאָר די עקאָנאָמישע און סאָציאַלע באַפרייאונג
פון אַרבעטער-קלאַס און די פאָלקס-מאַסן ,נאָר אויך פון אַלע אונטער-
דריקטע פעלקער און נאַציאַנאַלע מינדערהייטן .אין פאַרגעזעלשאַפטלעכן
די פּראָדוציר-קרעפטן און אַלע רייכטימער ,אין דער סאָציאַליסטישער
סאַציאַל:עקאָנאָמישער פאָרמאַציע ,האָט ער געזען נישט נאָר דעם װעג
פון באַזייטיקן די עקספּלואַטאַציע פון מענטש דורך מענטש ,נאָר אויך פון
פאָלק דורך פאָלק .דערפאַר איז ער אויך געקומען מיט דער לאָזונג ,אַז
,ס'קען נישט זיין פריי אַ פאָלק ,װאָס דריקט אונטער אַנדערע פעלקער".
דערפאַר האָט ער איך געפאָדערט נאַציאָנאַלע אומאָפּהענגיקייט און
גלייכהייט פאַר אַלע פעלקער,
אל

דאָס יאָר  4481האָט געהאַט אַ וויכטיקע באַדייטונג אין מאַרקט לעבן.
אין דער שטורמישער תקופה פון רעװאָלוציאָנערע קאַמפן אין פּאַריז; פון
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ערשטן מעכטיקן אַרױסטריט פון דייטשישן אַרבעטעריקלאַס אין דעם
באַרימטן סילעזער וועבער-אויפשטאַנד; פון עקאָנאָמישע שטרייקן ,װאָס
האָבן געפירט צום געבורט פון די ערשטע סינדיקאַטן  --נעמט אויף מאַרקס
די טעאָרעטישע און פּראַקטישע באַדייטונג פון פּראָלעטאַרישן קלאַס"
קאַמף.

אין דעם יאָר אויך וװוערט געשלאָסן די גרויסע,
פריינטשאַפט

צװישן

דעם

;נביא

פון טריער"

(מאַרקסן)

לעבנסלענגלעכע
און ענגעלסן

ס'איז באַװוסט ,אַז אין פּראַקטישן לעבן איז מאַרקס ווייט נישט געווען גע-
ניאַל .זיין משפּחה האָט אַ לאַנגע צייט געלעבט אין דחקות און נױט.
סימנים פון דעם זיינען אפילו פאַרבליבן אין דעם טאָג-בוך פון זיין פרוי,
ווו מיר לייענען האַרץירײיסנדיקע בילדער פון אָרעמקײט און ליידן ,די
מאַטעריעלע סטאַבילע הילף פון ענגעלסן וועלכער איז געווען עקאָנאָמיש
גוט סיטואירט

אַלס זון פון אַן אייגנטימער,

און שפּעטער

אַלײן פּאַטראָן,

פון אַ גרויסער האַנדלס-פירמע אין מענטשעסטער (ענגלאַנד) ,האָט נישט
בלויז פאַרלייכטערט דאָס טאָגטעגלעכע לעבן פון דער משפּחה מאַרקט,
נאָר אויך דערמעגלעכט אים (מאַרקסן) אָנצושרייבן ,פֿאַרענדיקן און
אַרױסגעבן זיינע וויכטיקסטע וערק,
פון דער צוייטער זייט איז דער איסערגעװויינלעך פּראַקטישער
אין לעבן ענגעלס ,נאָך דעמאָלט געווען שטאַרק הינטערשטעליק אין זין
פון טעאָרעטישן שווונג ,טיפקייט פון געדאַנק און שעפערישן טאַלאַנט ,פון
זיין גרויסן פריינט ,יאָ ,די קריטיק פון דער בורזשואַזער פּאָליט-עקאָ-
נאָמיע (עקאָנאָמישער װיסנשאַפט) דורך דעם -322יעריקן ענגעלס אין זיין
אַרטיקל אויף די שפּאַלטן פון ;די דייטש-פראַנצויזישע יאָרביכער? איז
אַ פאַרטיפטע ,אָבער אויפן ניוואָ פון די אוטאָפּישע סאָציאַליסטן װוי אָװען
פוריע ,פּרודאָן .אויך אין אַנדערע אַרבעטן פון דעם פּעריאָד ,װי אין די
,אָמאס קאַרלײיל", ,דאָס פאַרגאַנגענע
אַרטיקלען ;די לאַגע פון ענגלאַנד" ,ט
און היינטצייטיקע" ,שטרעבט ער ,וי פּרודאָן ,אויפצוווייזן די סתירות פון
קאַפּיטאַליסטישן װירטשאַפטס-סיסטעם און צו פאַראורטיילן אים אין.
נאָמען פון גערעכטיקייט .ערשט די סטאַבילע צזאַמענאַרבעט מיט מאַרקסן
דערמעגלעכט ענגעלסן אַװעקצוגיין פון סאָציאַלע אוטאָפּיעס און צו פאַר"
װואַנדלען זיך אין אַ טעאָרעטישן ריז און אידעאָלאָג פון װיסנשאַפטלעכן
סאָציאַליזם,
די ערשטע געמיינזאַמע אַרבעט פון די צוויי גרויסע דענקער און
25

טעאָרעטיקער פון אַרבעטער-קלאַס איז געווען ;די הייליקע פאַמיליע אָדער
די קריטיק פון דער קריטישער קריטיק" .קעגן דער שטעלונג פון ברונאָ
באוער ,דעם הױפּט פון די יונג'-העגעליאַנער ,פאַר וועלכן די טרייב-קראַפט
פון דער געשיכטע זיינען גרויסע גייסטער (אין איינקלאַנג מיט העגעלס
שיטה) ,ווייזן אויף מאַרקס און ענגעלס ,אַז ,די ווירקלעכע שעפער פון
דער געשיכטע זיינען די פּאָלקס-מאַסן  --די אביקע פּראָדוצירער פון
אַלע װוערטן ,װאָס פאַרזיכערן די מאַטעריעלע און גייסטיקע עקזיסטענץ
פון דער געזעלשאַפט".
אין דעם ווערק וװערט אויך צום ערשטן מאָל װיסנשאַפטלעך באַ-
גרינדעט די מאַטעריאַליסטישע אױיפפאַסונג פון דער געשיכטע ,דער
סאָציאַל-רעװאָלוציאָנערער באַנעם פון דעם קלאַסן-קאַמף און די היסטאָרישע
ראָל פון אַרבעטער-קלאַס ,אַלס בויער פון אַ נייער געזעלשאַפט.
אין  5481װערט מאַרקס אויף דער פאָדערונג פון דער פּרייסישער
רעגירונג עקספּולסירט פון פראַנקרייך .ער מוז זיך איבערטראָגן מיט דער
משפּחה קיין בריסל (בעלגיע) ,ווו ער פאַרבראַכט ביז מערץ  .8481ער איז
פּערמאַנענט ,אויפן אויג" פון דער פּאַליצײ ,וועלכע פאַרבאָט אים שטרענג
צו שרייבן אין דער פּרעסע וועגן בעלגישע ענינים,
דער פּעריאָד איז געווען פאַר מאַרקסן און ענגעלסן אַן אויסערגע-
וויינלעך פרוכטבאַרער .זיי האָבן צוזאַמען אָנגעשריבן ,די דייטשישע

אידעאָלאָגיע" ,וו ס'איז װיסנשאַפטלעך באַגרינדעט געװאָרן דער הױיפּט-
דעוויז פון זייער מאַטעריאַליסטישער שיטה ,אַז ,דאָס זיין (באַדינגונגען)
באַשטימט דעם באַװוסטזיין" .ענגעלס האָט צו דעם צוגעגעבן אַ פּשוטן קאָ-
מענטאַר ; :אַנדערש טראַכט מען אין דער כאַטע (אָרעמע פּוערים-שטוב),

אַנדערש אין פּאַלאַץ".
אין דעם ווערק אויך ווערט שטאַרק אַקצענטירט די אומצערײסבאַרע
אייניקייט צװישן דער טעאָריע פון מאַרקסיזם און דער פּראַקטיק  --דעם
רעװאָלוציאָנערן קאַמף פון די פאָלקס-מאַסן .דער דאָזיקער וויכטיקער גע"

דאַנק האָט געפונען

זיין פילאָזאָפּיש-רעװאָלוציאָנערע

באַגרינדונג

אין

דעם קליינעם ,לויטן פאָרמאַט ,בוך ,אָנגעשריבן אין  5481דורך מאַרקסן

אונטערן נאָמען .טעזיסן וועגן פױיערבאַכן" .מיר לייענען דאָרט, :די פי-
לאָזאָפן האָבן ביז איצט פאַרשידנאַרטיק אינטערפּרעטירט (אויסגעטייטשט)
די װעלט ,ס'גייט אָבער אין דעם ,מען זאָל זי איבערבויען אויף אַ
בעסערער".
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צום ערשטן מאָל װוערט אַ פילאָזאָפישע שיטה פאַרװאַנדלט אין אַ
קאַמפס-פּראָגראַם .זי דאַרף אַרױס פון דעם אוניווערזיטעט-זאַל אויף דער
גאַס ,ווייזן די מאַסן אַ וועג צו אַ מענטשלעך

לעבן באַפליגלען זיי מיט

מענטשלעכער ווירדע און מאָביליזירן צום קאַמף ,מאַרקס דער גרעסטער
פילאָזאָף פון אַלע צייטן ,האָט דער ערשטער דערזען אין פאָלק דעם הוימּט-
העלד פון דער געשיכטע.
אין דעם

דריי-יאָריקן

בעלגישן

פּעריאָד

פאַרװאַנדלט

זיך מאָרקס

אין דעם װיכטיקסטן טעאָרעטיקער און פירער פון אײראָפּעאישן אַרבע-
טער און פאָלקס-מענטש .ער רייסט אַרױס דעם סאָציאַליזם פון די אוטאָ-
פישע טרוימען און פאַרװאַנדלט אים אין אַ װיסנשאַפטלעך-באַגרינדעטן
היסטאָרישן פענאָמען ,אין אַ נייער ,העכערער געזעלשאַפטלעכער אָרדע-
נונג ,װאָס מוז רעאַליזירט וערן אין איינקלאַנג מיט די געזעצן פון דער
געשיכטע .דאָס באַװוייזט ער אין די צוויי וויכטיקסטע ווערק זיינע פון דער
בריסעלער תקופה ,אין ,די אָרעמקײיט פון דער פילאָזאָפיע? און אין
.קאָמוניסטישן מאַניפעסט?.
דאָס ערשטע איז אַן ענטפער אויף דעם בוך פון אוטאָפּיש אַנאַר-
כיסטישן סאַציאַליסט פּױודאָן ;די פילאָזאָפיע פון אָרעמקייט" ,אין וועלכן

ער פּרובירט

בויען אַ נייע יושרדיקע

סאָציאַלע אָרעמקײט,

דאָס הייסט

דעם

געזעלשאַפט

דורך באַזייטיקן די

אַרבעטער-קלאַס,

פאַרװאַנדלענדיק

וי.ך ...אין אַ קאַפּיטאַליסטישן עלעמענט ,אין אַן אייגנטימער פון
אאים
װאַרשטאַטן ,דורך אַ סיסטעם פון הלוואות .אין אַ װיסנשאַפטלעך-באַגריג-
דעטן צעשמעטערנדיקן (אָפּטמאָל בייסיק-סאַטירישן) ,אַנאַליז ,ווייזט אויף
 מאַרקס די אָרעמקײט פון פּרודאָנס פילאָזאָפּיע (פון דאַנען אויך דער נאַ-מען פון מאַרקס ווערק) ,זיין באַגרענעצקייט און נאַיוױיטעט .אין דעם בוך
,די אָרעמקײט פון דער פילאָזאָפּיע" האָט מאַרקס צום ערשטן מאָל פאָר-
מולירט

די הויפּט-טעזן

פון דיאַלעקטישן

און היסטאָרישן

מאַטעריאַליזם

אָט

און פון דער מאַרקסיסטישער פּאָליטישער עקאָנאָמיע ,וועלכע ער
שפּעטער גרינטלעך באַאַרבעט אין זיין הויפּט:װערק ,דער קאַפּיטאַל".
דער רום פון יונגן ,רעװאָלוציאָנערן טעאָרעטישן ריז איז אַזױ גרויס,
אַז עס קומט צו אים אַ ספּעציעלער דעלעגאַט פון אַרבעטער;און האַנט"
װערקער-פאַרבאַנד ,בונד פון די יושרדיקע" מיט אַ בקשה ,ער זאָל אַרײנ-
טרעטן אין אים און העלפן רעאָרגאַניזירן אויף נײיע װיסנשאַפטלעך-
סאָציאַליסטישע פּרינציפּן .מאַרקס און ענגעלס טרעטן אַרין אין אבונד
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פון די יושרדיקע" ,וועלכער ווערט אין קורצן ,לויט זייערע אָנווייזונגען,
פאַרװאַנדלט אין דעם ;בונד פון קאָמוניסטן"  --די ערשטע אינטערנאַ-
ציאָנאַלע אַרבעטער-אָרגאַניזאַציע .די פריערדיקע לאָזונג פון די ,יושך-
דיקע"; :אַלע מענטשן זיינען ברידער" ווערט פאַרטראָטן דורך דער לאָ-
זונג , :פּראָלעטאַריער

אויפן צווייטן
קומען אין לאָנדאָן
געװאָרן אָנצושרײבן
האָט זיך אין קורצן

פון אַלע לענדער פאַראייניקט אייך !"

קאָנגרעס פון ,קאָמוניסטן-בונד" וועלכער איז פאָרגעץ-
אין  ,7/481זיינען מאַרקס און ענגעלס באַפולמעכטיקט
אַ נייעם פּראָגראַם פאַר דער נייער אָרגאַניזאַציע .ער
באַװויזן אין געשטאַלט פון ,קאָמוניסטישן מאַניפעסט",

מאַרקס האָט אים אָנגעשריבן ביי דער טיילווייזער מיטהילף פון ענגעלסן

אין לעצטן יאָר פון זיין אויפהאַלט אין בריסל,
ווען דעם -42טן פעברואַר  8481זיינען אַרױס פון דרוק די ערשטע
קאָפּיעס פון אָט דעם ערשטן דאָקומענט פון װיסנשאַפטלעכן סאָציאַליזם
 -אַ הילכיקער קאַמפס-רוף צו אַלע אַרבעטער און פאָלקס-מענטשן, ,דאָסקליינע ביכעלע ,װאָס איז מער וװוערט וי מיליאָנען בענדער גרויסע ווערק"
(לענין)  --אין דעם זעלבן טאָג איז אױיסגעבראָכן די נייע רעװאָלוציע אין
פּאַריז ,װעלכע האָט געגעבן דעם אָנהױב פון קפעלקער-פרילינג",)4
מאַרקס ווערט אויפגעפאָדערט דורך דער בעלגישער פּאָליצײ תיכף
צו פאַרלאָזן דאָס לאַנד .דעם -1טן מערץ  8481באַקומט ער פון דער
רעװאָלוציאָנערער,

צייטווייליקער,

פּראַנצויזישער

רעגירונג

פאָלגנדיקן

,וטיקער און טרייער מאַרקס! די טיראַניע האָט אייך פאַריאָגט,
בריוו  :מ
דאָס פרייע פראַנקרייך עפנט אירע טויערן פאַר אייך און פאַר אַלע יעניקע,
װאָס קעמפן פאַר דער הייליקער זאַך  ---פאַר דער פאַרברידערונג פון אַלע
פעלקער".
מאַרקס אויפהאַלט אין פּאַריז איז געווען אַ קורצער .צװאַמען מיט
ענגעלסן און וויכטיקע טוער פון ,קאָמוניסטן-בונד" פאָרט ער קיין דייטש"
לאַנד ,כדי אָנטײלצונעמען אין דער דאָרטיקער רעװאָלוציע .ער שטייט אין
קעלן אין שפּיץ פון דער נייער ריינישער צייטונג" ,וועלכע רופט די
מאַסן צום קאַמף קעגן אַבסאָלוטיזם און יונקערטום ,און איינצושטעלן אַ
רעװאָלוציאָנערע
מאַרקס

פאָלקס-דיקטאַטור.

באַזעצט ער זיך מיט דער משפּחה
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נאָכן פאַלן פון דער רעװאָלוציע

מוז

פאַרלאָזן דיײיטשלאַנד און נאָך אַ קורצן אויפהאַלט אין פּאַריז ,)5

אױיף סטאַביל אין ענגלאַנד .דאָרט

אויך פאַראײיביקט ער אין דעם װערק ,דער קלאַסן-קאַמף אין פראַנקרייך
פון  8481ביז  ?0581די דערפאַרונגען פון דער רעװאָלוציע.
העכער  03יאָר (ביזן טויט) האָט מאַרקס געלעבט אין ענגלאַנד,
אויף קיין איין טאָג איזן ער נישט אָפּנעשטאַנען אין זיין טעאָרעטישער
שאַפונג און רעװאָלוציאָנערן קאַמף ,ער איז דער הויפּט-גרינדער און פי"
רער פון "1טן אינטערנאַציאָנאַל ( ,)4681-2781ער איז זיין סעקרעטאַר
פאַר דײיטשלאַנד און רוסלאַנד ,דער מחבר פון זיין סטאַטוט און פּראָגראַם,
דער הויפּט-איניציאַטאָר פון זיינע אַלע אַקציעס און קאָנגרעסן
די -8יאָריקע טעטיקייט פון -1טן אינטערנאַציאָנאַל האָט אויף מיילן" .
טריט גערוקט פאָרויס דעם זיג פון װיסנשאַפטלעכן סאָציאַליזם .פון זיינע
רייען זיינען אַרױס די הויפּט-טוער פון די רעװאָלוציאָנערע אַרבעטער-
פּאַרטײען פון אַ מאַסן-כאַראַקטער ,וועלכע האָבן שוין גענומען אויפקומען
אין די -07ער יאָרן אין אײיראָפּע.
מאַרקס האָט ענטוזיאַסטיש באַגריסט די ערשטע פּראָלעטאַרישע רע"
װאָלוציע אין דער געשיכטע  --די פּאַריזער קאָמונע און פאַראײביקט איר
דערפאַרונג אין ווערק ;דער בירגער-קריג אין פראַנקרייך",
אָבער דער גרעסטער לעבנס-אויפטו פון מאַרקסן איז זיין הויפּט-
וװוערק דער ,קאַפּיטאַל"  )6װעלכן ער האָט געשריבן  04יאָר ביז די
לעצטע מינוטן פון זיין לעבן און פאַרענדיקט אין מאַנוסקריפּט ,נישט גע"
קוקט אויף זיין קראַנקייט און זיינע טראַגישע איבערלעבונגען  --דער טויט
פון זיין פרוי ( )1881און פון דער עלטסטער טאָכטער עלעאָנאָרע (יאַ-
נואַר ,)3881
מאַרקס איז אויף אײיביק אַנטשלאָפֿן געװאָרן ביי זיין שרייב:טיש
דעם -41טן מערץ  ,2881דער טויט איז געקומען פון אַ בלוט-שטורץ און
פון אַן אַלגעמײנעם

פּלוצימדיקן צוזאַמענברוך .ער איז געבראַכט געװאָרן

צו קבורה אויפן האַיגײט בית-עלמין אין לאָנדאָן.
;די מענטשהייט איז אויף אַ קאָפּ קירצער געװאָרן און דאָס איף
דעם באַדייטיקסטן?  --האָט געשריבן ענגעלס .און אין דעם איז נישט
געווען קיין גוזמא .אין דער געשיכטע פון דער מענטשלעכער ויסנשאַפט
האָט קיין שום

סאָציאַלע לערע ,ביז אים ,און נאָך אים ,נישט

געפונען

אַזאַ באַשטעטיקונג אין לעבן ,וי זיינע .ער איז דער גרעסטער ויסן-
שאַפטלעכער פּראָפעט פון אַלע צייטן .זיין נבואה ,באַגרינדעט מיט דער
היסטאָרישער געזעצמעסיקייט ,איז דער גרויסער ,ליכטיקער שטערן ,װאָס
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לייכט פאַר מיליאָנען און ווייזט זיי דעם וועג צו אַ מענטשלעך לעבן אין
אַ מענטשלעכער ,זוניקער וועלט,
א

די לערע פון מאַרקסן באַשטײט פון דריי הױפּט-טײלן :פון דער
מאַרקסיסטישער פּאָליטישער עקאָנאָמיע ,פון װיסנשאַפטלעכן סאָציאַליזם,
פון דיאַלעקטישן און היסטאָרישן מאַטעריאַליזם .אַלע צזאַמען שאַפן זי
אַ האַרמאָנישן ,װיסנשאַפטלעך-באַגרינדעטן סיסטעם,
יעדער טייל פון דעם סיסטעם איז אַ קריטישע אָנבינדונג ,אָבער
גלייכצייטיק שעפערישע קאָנטינואַציע פון דעם געדאַנקען גאַנג פון די
גרעסטע אײראָפּעאישע דענקער און געלערנטע ,וועלכע האָבן פאַר דעם
פּרובירט באַלױיכטן ענלעכע פּראָבלעמען .פיל מאַרקסאָלאָגן וייזן אויף,
אַז .מאַרקס האָט געניאַל דערפירט ,צו די העכסטע היכקייטן די 3
אידייאישע הויפּט-שטרעמונגען פון -91טן יאָרהונדערט :די ויכטיקסטע
און לאָגיש-באַגרינדעטע טיילן פון דער קלאַסישער דייטשישער פילאָזאָ-
פיע ,פון דער ענגלישער ,קלאַסישער ,פּאָליטישער עקאָנאָמיע ,פון פראַנ-
צויזישן אוטאָפּישן סאָציאַליזם".
מאַרקס אַליין האָט געזען אַלס װיכטיקסטן טייל פון זיין לערע ,זיין
נייע עקאָנאָמישע װויסנשאַפט ,איבער וועלכער ער האָט געאַרבעט  04יאָר,
ביז די לעצטע מינוטן פון זיין לעבן און פאַראײיביקט אין זיין הױיפּט ווערק
ק,אַפּיטאַל" .וועגן אָט דער ויסנשאַפטלעכער ,קרוין-אַרבעט" האָט ער
אַליין געשריבן , :דאָס איז אָן צווייפל די גרויזאַמסטע

קויל ,וועלכע איז

ביז איצט אַרױסגעלאָזט געװאָרן קעגן בורזשואַ".
און ווירקלעך ,צום ערשטן

מאָל האָבן מיר פאַר זיך אַזאַ טיף-באַ-

לויכטענע ,באַזירט אויף אַ ריזיקן פאַקטן-מאַטעריאַל ,גענויע אַנאַטאָמיע
פון דער

קאַפּיטאַליסטישער

געזעלשאַפט,

װעלכע

איז געװאָרן

צעשניטן

אויף די קלענסטע קעמערלעך און באַלױכטן מיטן מעטאָד פון דיאַלעקטישן
און היסטאָרישן מאַטעריאַליזם .פאָרשנדיק דעם סאָציאַלן סיסטעם פון זיין
געבורט ,זיין אַנטװיקלונג ,ביז צום פאָרויסגעזעענעם אומקום ,האָט מאַרקס
דער ערשטער אין דער מענטשלעכער געשיכטע ,אַנטדעקט זיינע הױיפּט"
געזעצן ,באַגרינדעט זיין צייטװײיליקן ,היסטאָריש-פאַריבערגײענדיקן כאַ-
ראַקטער.

כדי צו האָבן אַ באַגריף וועגן דער גרינטלעכקייט פון דעם גרויס,
װיסנשאַפטלעכן שעדעוור ,וועגן דער קאָלאָסאַלער מי פון מחבר ,איז ווערט
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אָנצװווייזן אויף איין ביישפּיל :אויף אָנצושרייבן  02זייטן אקאַטּיטאָל",
געווידמעט דער ענגלישער אַרבעטער געזעצגעבונג ,האָט מאַרקס גענוי
אַדורכשטודירט אַ גאַנצע ביבליאָטעק מיט אַלטע ביכער און דאָקומענטן
פון אױיספאָרשונגס-קאָמיסיעס און פאַבריק-אינספּעקטאָרן אין ענגלאַנד און
שאָטלאַנד,

וועגן דער טיטאַנישער װיסנשאַפּטלעכער אָנשטרענגונג האָט מאָרקס
געשריבן

צום פראַנצויזישן אַרױסגעבער

פון ;קאַפּיטאַל" ,לאַשאַטר:

,אין

דער װיסנשאַפט איז נישטאָ קיין ברייטע ,אױיסגעטראָטענע וועגן ,און נאָר
דער קאָן דערגרייכן אירע לייכטנדיקע שפּיצן ,ער עס קלעטערט ,נישט
מורא-האַבנדיק פאַר אָפּנעשטאַנענקײט  --איבער אירע שטיינערנע שטעגן".
און מאָרקס האָט געקלעטערט,
ער האָט געװאָלט

דעם

באַװאָפענען

הויפּט-העלד

פון זיין פילאָזאָ"

פישער ,סאָציאַלער און עקאָנאָמישער לערע ,דעם אַרבעטער-קלאַס ,מיט
אַ פֿאַרענדיקטער װיסנשאַפטלעכער טעאָריע ,וועלכע זאָל אים גענוי ווייזן
די היסטאָרישע אומפאַרמיידלעכקייט פון סאָציאַליזם אין רעזולטאָט פון
די כסדר זיך פאַרשאַרפנדיקע קעגנזאַצן אין דער קאַפּיטאליסטישער
ווירטשאַפט .דערפאַר האָט ער יאָרן לאַנג ,נאָך פאַרן צוטרעטן צום שרייבן
דעם ,קאַפּיטאַל* ,באַלױכטן ,אויפן סמך פון גענויע פאָרשונגען ,באַזונדערע
וויכטיקע אָפּשניטן פון דער קאַפּיטאַליסטישער עקאָנאָמיק.

וועגן זיי קאָנען מיר לייענען אין זיינע עקאָנאָמישע װערק פון די
"0ער יאָרן ,וי , :די עקאָנאָמיש-פילאָזאָפישע מאַנוסקריפּטן", ,די אָרעמ-
קייט פון דער פילאָזאָפּיע", ,לוין-אַרבעט און קאַפּיטאַל", ,קאָמוניסטישער

מאַניפעסט" .אַ ספּעציעלע באַדייטונג האָט זיין בוך /צו דער קריטיק פון דער
פּאָליט-עקאָנאָמיע? ,איבער וועלכן ער האָט געאַרבעט  51יאָר .באַרימטע
װיסנשאַפטלעכע אױטאָריטעטן ווייזן אָן ,אַז /מיט דעם ווערק האָט מאַרקס
רעװאָלוציאָניזירט די עקאָנאָמישע וויסנשאַפט* ,אַרופפירנדיק זי אויף נייע
שליאַכן .נאָך דעם איז ער שוין צוגעטראָטן דירעקט צום ;קאַפּיטאַל",
א

קלויבנדיק

מאַטעריאַלן צו זיין הױיפּט-װערק

האָט מאַרקס

זיך שױן

געפונען סטאַביל אין ענגלאַנד ,װאָס איז געװאָרן דאָס וויגעלע פון דער
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{קאָנאָמישער װיסנשאַפּט ,אַלס דאָס אַממײנסטן אַנטװיקלטע קאַפּיטאַליסטי"
שע לאַנד אין -91טן יאָרהונדערט .זיינע פּאָליטיקער און געלערנטע האָבן
זיך אין דער 2גאָלדענער תקופה" פון ענגלישן קאַפּיטאַליזם געקאָנט דער-
לויבן צו פאָרשן און באַלױכטן די וועגן ,װאָס האָבן דערפירט צום אויפקום
פון דער מעכטיקער בריטישער וועלט-אימפּעריע און איר קאַפּיטאַליסטי-
שער ווירטשאַפט.
אַזױ אַרום איז געבוירן געװאָרן די קלאַסישע ,ענגלישע פּאָליטישע
עקאָנאָמיע וועמענס הויפּט-טעאָרעטיקער זיינען געווען אַדאַם סמיט און
דאַװיד ריקאַרדאָ  .)7זיי האָבן װיסנשאַפטלעך אויפגעוויזן ,אַז די הויפּט-
קװאַלן פון רייכטום פון בריטישן בירגערטום (באַנקירן ,אינדוסטריעלער,
סוחרים ,גרויסע ערד-אייגנטימער ,פּריצים) איז אַרבעט .אָבער ועלכע
אַרבעט?

די וועלכע שאַפט

די אַרבעט פון דירעקטן
מלאכה,

קאָנקרעטע,

מאַטעריעלע

ווערטן ,דאָס הייסט

פּראָדוצירער  --פון אַרבעטער ,פּױער ,בעל"

פון דעם געדאַנק האָט ריקאַרדאָ געמאַכט שוין אַ וייטערן שריט
און געקומען מיט זיין באַרימטע ,װערט-טעאָריע? אין וועלכער ער שטעלט
פעסט : דער װערט פון יעדער געברויך:פּראָדוקט קאָן ווערן געמאָסטן
נאָר מיטן טכום אַרבעט ,װאָס ווערט אויף אים פאַרווענדעט ,ווייל נאָר די
אַרבעט שאַפט די סחורה (דאָס הייסט דעם פּראָדוקט ,װאָס איז באַשטימט
צום פאַרקויף).
דער

לאָגישער

אויספיר

פון אָט דעם

לאָגישן געדאַנק

װאָלט גע-

דאַרפט זיין די פעסטשטעלונג ,אַז ;אויב אַרבעט איז די שעפערין פון אַלע
ווערטן ,דאַרף זי די ערשטע פון זיי געניסן" ,אַנדערש גערעדט :אױב די
אַרבעטער פּראָדוצירן אַלע סחורות ,אַלע אויסאַרבעטונגען ,אַלע רייכטימער,
דאַרפן זיי די ערשטע האָבן צו זיי אַ צוטריט .קלאָר ,אַז נישט סמיט און
נישט ריקאַרדאָ ,אַלס בורזשואַזע עקאָנאָמיסטן ,אַלס פאַרטײידיקער פון
קאַפּיטאַל ,האָבן געקאָנט קומען מיט אַזאַ רעװאָלוציאָנערן אויספיר ,װאָס
װאָלט אין דער פּראַקטיק באַדײיט ,דעם איבערבוי פון דער געזעלשאַפט
אויף סאָציאַליסטישע יסודות.
זעט טאַקע אויס ,אַז סמיט און ריקאַרדאָ האָבן זיך אַליין דערשראָקן
פאַר זייער אייגענער
טישע
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שעפער

װערט-טעאָריע,

פון אַלע װערטן,

און גענומען אויפווייזן,

זיינען די אייגנטימער,

אַז די פאַק"

די אונטערנעמער,

װאָס שאַפן איין פאַר
דינגען די אַרבעטער,
מאַרק די פאַרטיקע
נאָר אַ שרייפעלע ,אַ

זייער געלט
פירן אָן מיט
סחורות .אין
טיילעכל פון

די אַרבעטס-מכשירים און רוי-שטאָפן
דער פּראָדוקציע און גיבן איבער דעם
אָט דער סכעמע איז דער אַרבעטער
די פּראָדוקציע-מיטלעןן

מאַרקס האָט אַנערקענט די ריכטיקייט פון דעם טייל ווערט-טעאָ-
ריע פון סמיט און ריקאַרדאָ ,װאָס ווייזט אויף ,אַז דער ווערט פון יעדער
סחורה דריקט זיך אויס אין דעם סכום אַרבעט ,װאָס װערט אױיף איר
פאַרברויכט .אויפן סמך פון דעם האָט מאַרקס געשאַפן זיין אייגענע
מאַרקסיסטישע װערט-טעאָריע ,וועלכע וייזט אויף ,אַז דער פאַקטישער
שעפער פון אַלע װוערטן איז דער לוין-אַרבעטער ,װאָס פאַרװאַנדלט די
רוי-שטאָפן אין סחורות און װאָס פּראָדוצירט אויך די רױי-שטאָפן אַלײן
בלויז דער לוין-אַרבעטער ,אין גאַנג פון דער פּראָדוקציע ,פּראָדוצירט
נייע ווערטן .דער פּאַטראָן (אייגנטימער) ,אפילו ווען ער גיט פון זיך אַן
אָנשטרענגונג ,שאַפט נישט קיין נייע וװוערטן קיין נייע רייכטימער.
פון דער מאַרקסיסטישער װערט-טעאָריע איז אויפגעקומען די מאַרקסיס-
טישע מערװערט-טעאָריע ,די באַזע און הויפּט-געדאַנק פון דער מאַרקסיס-
טישער עקאָנאָמישער לערע .װאָס איז אַזױנס מערווערט ? דאָס איז דער טייל
אַרבעט פון לוין-אַרבעטער ,פאַר וועלכער ער קריגט נישט באַצאָלט ,דאָס איז

דער טייל ,וועלכן ס'נעמט צו פאַר זיך דער פאַבריק-אייגנטימער .זיין װאַקסג-
דיקער קאַפּיטאַל ,זיינע נייע מאַשינען ,פאַבריקן ,פּאַלאַצן שטאַמען אויס-
שליסלעך פונעם באַרויבטן פון אַרבעטער מערווערט,
,קאַפּיטאַל דאָס איז אָנגעזאַמלטער

מערווערט",

קקאַפּיטאַליסטישער

פּראָפּיט דאָס איז צוגענומענער פון לוין-אַרבעטער מערוערט", ,דער
אַרבעטער אַרבעט אויס זיין לוין שוין אין די ערשטע דריי שעה אַרבעט,
די איבעריקע צייט ,אַרבעט ער אומזיסט פאַר דעם פּאַטראָן", ,אויך דער
פּראָפיט פון סוחר און באַנקיר איז נישט מער ,וי אַ טייל פון מערװוערט,
װאָס איז זיי צוגעטילט דורכן פאַבריק-אייגנטימער ,פאַר זייערע באַ-
מיאונגען  --פאָר דעם פאַרקויף און הלוואות" ; ;דער דראַנג נאָך מערווערט
איז די טרייב-קראַפט פון קאַפּיטאַליסטישן סיסטעם .ער ווייזט אונדז די
סיבות נישט בלויז פון עקספּלואַטאַציע פון מענטש דורך מענטש ,נאָר
אויך פון קאָלאָניאַלע מלחמות און פעלקער-פאַרשקלאַפונג? .אָט די אַלע
געדאַנקען ,װאָס זיינען פאַראייביקט אין דער מאַרקסיסטישער פּאָליטישער
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עקאָנאָמיע ,און פאַר אַלעם אין דעם הױפּט-װערק אקאַפּיטאַל" ,האָבן
לאָגיש אויפגעוויזן דעם הױפּט-װױידערשפּרוך פון קאַפּיטאַליזם :עצװוישן
דעם געזעלשאַפטלעכן כאַראַקטער פון דער פּראָדוקציע און דעם פּריװאַטן
כאַראַקטער פון צואייגענען אירע פרוכטן  --אַ װױידערשפּרוך ,װאָס דער"
גייט צו אַזאַ הויך-פּונקט ,אַז דער גאַנצער סיסטעם מוז זיך איינברעכן.
אַזױ אַרום איז װיסנשאַפּטלעך ,צום ערשטן מאָל באַגרינדעט גע"
װאָרן נישט בלויז די געזעצמעסיקייט פון דער קאַפּיטאַליסטישער גע-
זעלשאַפט ,נאָר אויך די אומשטרײטבאַרע ,היסטאָרישע ניטװענדיקייט
פון סאָציאַליזם און די געזעלשאַפטלעך-געשיכטלעכע אויפגאַבע און ראָל

פון אַרבעטער-קלאַס,

|

דאָס האָט לאָגיש געפירט צו דעם צווייטן טייל פון מאַרקסיזם  ---צום
װיסנשאַפטלעכן סאָציאַליזם ,וועלכער איז אויפגעקומען אַלס אָנבינדונג
צו די פּאָזיטיווע שטעלן פון אוטאָפּישן סאָציאַליזם פון -91טן יאָרהונדערט,
זיינע באַרימטע הױפּט-טעאָרעטיקער ,וי סען-סימאָן ,פוריע ,אָװען האָבן
שאַרף קריטיקירט דעם קאַפּיטאַליסטישן סיסטעם ,אויפגעוויזן זיינע נעגאַ-
טיווע זייטן ,אומברחמנותדיק אַנטפּלעקט זיין צביעותדיקייט ,אומרעכט און
גרויל .,דאָס איז געווען דער שטאַרקער טייל פון אוטאָפּישן סאָציאַליזם,
זיין פּאַזיטיווע זייט ,װאָס האָט מאָראַליש קאָמפּראָמיטירט און אונטער-
געגראָבן דעם פונדאַמענט פון דער אָרדענונג באַזירט אויף פּריװאַט-
אייגנטום,
אָבער פּאַראַלעל מיט דעם ,האָבן די גרויסע סאַציאַל-אוטאָפּיסטן
נישט געזען דעם געזעלשאַפטלעכן כוח ,װאָס זאָל זיין פעאיק איבערצובויען
די געזעלשאַפט אויף נייע יושרדיקע יסודות .דער אַרבעטער-קלאַס ,װאָס
איז נאָר װאָס אויפגעקומען (אין אָנהוֹיב פון :91טן יאָרהונדערט) איז
ווירקלעך געווען שװאַך און אומבאַװוסטזיניק .סען-סימאָן ,פוריע ,אָװען
האָבן אין אים נישט געזען קיין רעװאָלוציאָנערן קלאַס ,פעאיק צו שטירצן
די שלעכטע אָרדענונג ,נאָר אַן אומבאַהאָלפענע מאַסע אויף וועלכער מען
דאַרף האָבן רחמנות .זיי האָבן אים אָפּגעשאַצט סטאַטיש און גישט דיאַ-
לעקטיש ,אין זיין אַנטװיקלונג .זיי האָבן נישט פאַרשטאַנען אַז מיטן
פאָרויסמאַרש פון קאַפּיטאַליזם ,מיט דעם וווקס פון דער פּראָדוקציע ,וועט
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װאַקסן אָן אויפהער,
לעטאַריאָט,

אין צאָל ,באַװוסטזײין און אָרגאַניזירונג ,דער פּראָ-

טראָץ וויכטיקע ויסנשאַפטלעכע געדאַנקען און אויספירן( ,ספּע-
ציעל ביי סען-סימאָן) טראָץ סאָציאַליסטישע שטרעבונגען ,זיינען די דריי
גרויסע ,טיף-מענטשלעכע און מיטפילנדיקע דענקער געבליבן אידעאַליסטן
אין זייער פילאָזאָפּיש-היסטאָרישער אָפּשאַצונג פון דער געשיכטע .איר
טרייב-קראַפט האָבן זיי געזען אין די געניאַלע יחידים ,אין גרויסע גייסטער,
װאָס האָבן מיט זייער חכמה און טיפזיניקייט ;באַגליקט? די געזעלשאַפט,
דערפּאַר האָבן זיי אויך געהאַלטן ,אַז דער סאָציאַליום האָט געקענט פאַר-
ווירקלעכט וערן אפילו אין אַלטערטום ,ווען עס װאָלט זיך געפונען דאַן
אַ גרויסער דענקער ,װאָס װאָלט איבערצייגט די מענטשן (אָן אונטערשיד
פון קלאַסן און שיכטן) ,אַז ער װעט זיי ברענגען יושר ,גליק און צופרידג-
קייט,

דערפאַר אויך האָבן די אוטאָפּישע-סאָציאַליסטן פון -91טן יאָר-
הונדערט געזען זייער מיסיע אין אַפּעלירן צום פאַרשטאַנד און געויסן
פון די באַנקירן ,אינדוסטריעלער ,באַראָנען און פירשטן .מיט זייער הילף
און אָנטײל האָבן זיי געװאָלט בויען אַ נייע סאָציאַליסטישע געזעלשאַפט,
זיי האָבן דערפאַר אויך נישט געזען די נויטװענדיקייט פון רעװאָלוציאָ-
נערן קלאָסן-קאַמף און דורך דעם אים טאָרמאָזירט .אין רעזולטאַט איז
זייער ,סאָציאַליזם? געווען און געבליבן אַן אוטאָפיע,
מאַרקס

האָט

;דייטשישער

אין

אַלע

אידעאָלאָגיע?"

קאָמוניסטישן
פאַמיליע", ,
געװאָרפן

פאַר

האָט

אויפקום

נויטװוענדיקייט
ער

אויפגעויזן
עפּאָכע,

אַרום
יסודות

סיי

די

,טעזן

װעגן

איז

פױערבאַכן",

;מענטשלעך

פון קאַפּיטאַליסטישן

דער

איבערבוי
קיין

געניאַלער

װאָס זיין היס"
דער"

באַגרינדעט.

אומפאַרמײדלעכקייט

פון

פון פּראָדוקציע

אין

פון זיין אומקום

אין

אופן

סיי די אומפאַרמיידלעכקייט

פון דער

אָמּ-

גליק" ,װאָס זאָל נישט

געשיכטע,

היסטאָרישע

,הייליקע

אין ,קאַפּיטאַל"

זיין װיסנשאַפטלעך

עפּאָכע ,ביי רייף-געװאָרענע

נישט

צום

און ספּעציעל

גאַנג פון דער

זאָל נישט

און אַנטװיקלונג

אַ באַשטימטער

ליסטישע

אין

פון געזעצמעסיקן

אַ שפּעטערדיקער
אַזױ

די

מאַניפעסט"

יעדן פּרווו פון אױיסטראַכטן

אַרויסדרינגען
טאָרישע

זיינע

װערק,

װי

בישפּיל

אין

דער

באַדינגונגען.
געזעלשאַפט

געדאַנק"

אויף

פון מאַרקסן

סאַציאַ-
נאָר א
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רעזולטאַט ,אַן אומפאַרמיידלעכער,
לעכער אַנטװיקלונג,

פון דער היסטאָרישער,

געזעלשאַפט-

א
דער דריטער װיסנשאַפטלעכער טייל פון מאַרקסיזם איז דער דיאַ-
לעקטישער און היסטאָרישער מאַטעריאַליזם .אין דער טייל האָט מאַרקס
פאַר אַלעם אָנגעבונדן צו דער קלאַסישער דייטשישער פילאָזאָפּיע און דער"
הױפּט צו אירע צוויי לעצטע גרויסע פאָרשטייער העגעל און פױערבאַך.
העגעל ,דער גרויסער דייטשישער פילאָזאָף פון סוף -81טן אָנ-
הויב -91טן יאָרהונדערט ,האָט דער ערשטער פאָרגעשטעלט די נאָטור
און די געשיכטע אין אומאויפהערלעכער באַוועגונג ,ענדערונג ,אַנטװיקלונג,
ער האָט אויך דער ערשטער אַנטדעקט די אינערלעכע סיבות דערפון,
אויפווייזנדיק ,אַז דאָס איז אַ רעזולטאַט פונעם קאַמף פון קעגנזאַצן ,פון
נייעם מיטן אַלטן ,פון אָפּגעלעבטן מיטן אויפקומענדיקן .אַזױ איז אויפ-
געקומען העגעלס דיאַלעקטיק ,זיין טעאָריע וועגן דער עװאָלוציע פון דער
נאַטור און געשיכטע ,וועלכע ער ,דער פילאָזאָף-אידעאַליסט ,זעט אַלס
רעזולטאַט פון דער עװאָלוציע פון קוועלט-גייסט" ,פון דער אַבסאָלוטער
,ועלטישכל" .העגעל האָט דעם באַגריף אָפּגעריסן פון מענטש"
אידייע" ,פון ו
לעכן שכל און פאַרװאַנדלט אין אַ געטלעכער קראַפט ,וועלכע איז אייביק
און האָט עקזיסטירט שוין פאַרן מענטש .דער פּערמאַנענטער פאָרויסמאַרש
פון ;,וועלט-גייסט" צו אַלץ העכערע פאָרמען געפינט  --לוט העגעלן
 -זיין אָפּשפּיגלונג אין דער אומאויפהערלעכער אַנטװיקלונג פון דערנאַטור און מענטשלעכער געזעלשאַפט,
דער מאַרקסיזם האָט אַרױסגענומען פון העגעלס אידעאַליסטישער
שיטה דעם פּאָזיטיוון קערן ,די דיאַלעקטיק ,און זי אָנגעװאָנדן נישט
צום ;,װועלט-שכל" נאָר צו דער געזעלשאַפט ,נאַטור און מענטשלעכן
געדאַנק,
אַזױ איז אויפגעקומען די מאַרקסיסטישע דיאַלעקטיק ,וועמענס גע"
זעצן מאַרקס האָט געניאַל אָנגעװאָנדן צו פאָרשן דעם געשיכטלעכן גאַנג
פון דער מענטשלעכער געזעלשאַפט .און דאָס איז טאַקע דער היסטאָרישער
מאַטעריאַליזם,
שוין דער ערשטער זאַץ פון ,קאָמוניסטישן מאַניפעסט? הויבט זיך
אָן מיט די ווערטער , :די געשיכטע פון די ביזיאיצטיקע געזעלשאַפטן איז
אַ געשיכטע פון קלאַסן-קאַמף  --דער שקלאַף קעגן זיין אייגנטימער,
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דער לייב-פּױער קעגן פּריץ ,דער אַרבעטער קעגן קאַפּיטאַליסט" .דאָס באַ-
דייט ,אַז דער פאָרויסמאַרש פון דער געזעלשאַפט צו אַלץ העכערע פאָר-
מען איז אַ פּועל יוצא פון דעם קאַמף פון קעגנזאַצן .די היסטאָרישט אומ-
פאַרמיידלעכקייט פון אומקום פון קאַפּיטאַליזם ,און איבערבוי פון דער
געזעלשאַפט אויף סאָציאַליסטשיע יסודות ,דרינגט אַרױס פון דעם הױפּט-
קעגנזאַץ

פון קאַפּיטאַליסטישן

סיסטעם

--

צװישן

געזעלשאַפטלעכן

באַ-

ראַקטער פון דער פּראָדוקציע און פּריװאַטן צואייגענען פון אירע פרוכטן.
אין דריטן באַנד ,קאַפּיטאַל" לייענען מיר :אווען די פּראָדוקציע-פאַר-
העלטענישן  --די געזעלשאַפטלעכע צעטיילונג און די אייגנטום געזעצן
 --הויבן אָן פּענטען די פּראָדוציר-קרעפטן און די אינטערעסן-קעגנזאַצןווערן צעגליט ביז קאַמף צװישן קלאַסן  --הויבט זיך אָן אַ תקופה פון
סאָציאַלער רעװאָלוציע".
צום

אַזױ אַרום האָט די מאַרקסיסטישע דיאַלעקטיק  --אַן אָנגעװענדעטע
אַנאַליז פון קאַפּיטאַליסטישן פּראָדוקציע סיסטעם  --באַגרינדעט

װיסנשאַפטלעך

די היסטאָרישע

ראָל פון אַרבעטער-קלאַס

אַלס בויער פון

אַ נייער געזעלשאַפט,
פאָרשנדיק די טראַנספאָרמאַציעס (ענדערונגען) פון דער קאַפּיטאַ-
ליסטישע עקאָנאָמיק לערנט דער מאַרקסיזם ,אַז די אומאויפהערלעכע
ענדערונגען אין געזעלשאַפטלעכן לעבן ,װאַרפן אָפּ און פאַראורטיילן
אַלס שעדלעכע,

אַלע פאַרגליווערטע,

דאָגמאַטישע

פאָרמען

פון טראַכטן

דער מאַרקסיסטישער געדאַנק אַלס אָפּשפּיגלונג פון לעבן ,װאָס ענדערט
זיך כסדר ,מוז זיך אויך ענדערן ,פאַרטרעטן אַלטע טעזן ,װאָס זיינען גוט
געווען נעכטן ,מיט נייע ,צוגעפּאַסטע צום היינט.
אין זיין באַרימטן אַרטיקל ,אונדזער פּראָגראַם" האָט לענין געשריבן :
לאָמיר נישט טראַקטירן מאַרקס טעאָריע אַלס שוין פולקאָם-פאַרענדיקטע,

אַלס אומבאַרירבאַרע .מיר זיינען איבערצייגט ,אַז זי האָט נאָר געלייגט
דעם גרונטשטיין פון דער לערע ,וועלכע די סאַציאַליסטן מוזן וייטער
אַנטװיקלען ,אויב זיי ווילן נישט בלייבן הינטערשטעליק

צום לעבן .דער

מאַרקסיזם גיט אונדז נאָר אַלגעמײנע אָנװייזונגען ,וועלכע וועלן אין די
איינצלהייטן וערן אָנגעװוענדעט אַנדערש אין פראַנקרייך ,אַנדערש אין
ענגלאַנד אאַ"ו.
דערפאַר

דאַרף

מען

האָבן

מוט

צו טראַכטן

מוטיק,

צו גיין פסדר
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פאָרױס ,אין געדאַנק און טאַט ,מיטן לעבעדיקן לעבן ,װאָס שטייט קיינמאָל
נישט אויף אַן אָרט .דאָס איז אויך די קווינטעסענץ פון מאַרקסיזם ,װאָס
װיל נישט בלויז אויסטייטשן די װעלט ,נאָר זי איבערבויען אױף אַ
יושרדיקער ,זוניקער ,גליקלעכער.

() לױט דער אַלט-גריכישער

מיטאָלאָגיע האָט דער הױיפּט גאָט זעוס

גרויזאַס באַשטראָפּט פּראָמעטייען פאַר געבן ,אָן זיין דערלויבעניש ,די מענטעזן
ליכט (דאָס הייסט וויסן און חכמה.
אַ באַרג און אַ רױב-פױגל

ער האָט באַפױלן צוצושמידן אים צו

זאָל אים פרעסן

צוריקגעוואַקסן.

|

 )2עטיען
שטאָרבן 6581

קאַבע,

אַן אוטאָפּישער

פראַנצויזישער

סאַציאַליסט

(גע-

זיינע אידעאַלן האָט ער פאַראיײיביקט אין בוך; :אַ רייזע

קיין איקאַריע".
 3א דייטשישער
העגעליאַנער.

די לעבער,

ואָס איז כסדר

פיליזאָף און איינער פון די פירער

פון די יוג-

ער האָט אַנגעשריבן פיל ווערק אין וועלכע ער קריטיקירט

און באַקעמפט

די רעליגיע ,פאַר אַלעם דאָס קריסטנטום.

באַקעמפט

דורך

מאַרקסן אַלס אידעאַליסטישער אינטערפּרעטאַטאָר פון דער געשסיכטע.
 )4וועלכער האָט אַרומגענומען גאַנץ מערב-אײיראָפּע.
 5די רעואָלוציע

אין פראַנקרייך

האָט זיך עוין דאַן איינגעבראָכן

און צו דער מאַכט איז געקומען לואי באָנאַפּאַרט אָדער נאַפּאָלעאָן דער -3טער.
 6דער ערשטער באַנד איז אַרױס אין  7681דעם -2טן און -3טן האָט
ענגעלס אַרױסגעגעבן שױן נאָך מאַרקס טױט ,אין די יאָרן  5881און .4981
 0דאַױד

ריקאַרדאָ ,דער באַרימטסטער

ענגלישער

עקאָנאָמיסט איז

געוען אַ זון פון אַ האַלענדישן ייד ,וועלכער האָט זיך באַזעצט אין ענגלאַנד
אַלס אַקװויזיטאָר פון סחורות.
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דזשארדזשש וואשינגטאן  -דער
נאציאנאלעד הויפט-העלד פון אמעדיקע
ער איז געשטאַנען אין שפּיץ פון דער
געקעמפט קעגן דער בריטישער אימפּעריע
פון צפון-אַמעריקע אין די יאָרן ,5771-2871
פּרעזידענט פון די פאַראייניקטע שטאַטן ,דעם
ער ענטוזיאַסטיש ,פיר מאָנאַטן שפּעטער; ,די

פרייהייטס-אַרמײ ,װאָס האָט
פאַר דער אומאָפּהענגיקײט
אויסגעקליבן אַלס ערשטער
-4טן מערץ  ,9871באַגריסט
העלדישע שטורמער פון דער

באַסטיליע", ,די פּלאַמיקע פאָן פון דער פראַנצויזישער

רעװאָלוציע".

ער איז דער ערשטער באַגרינדער פון ,נישט אַרינמישן זיך פון
אַמעריקע אין די ענינים פון די אײיראָפּעאישע לענדער" ,װאָס איז דרייסיק
יאָר שפּעטער ( )2281באַקאַנט געװאָרן אַלס די ,מאָנראָע-דאָקטרין" .אין
דעם גייסט אויך האָט װאַשינגטאָן געשריבן דעם ,געזעגענונגס-בריוו צום
פאָלק" ,ווען ער האָט זיך אָפּגעזאָגט צו קאַנדידירן צום דריטן מאָל אַלס

פּרעזידענט,
זיין פּערזענלעכער,

אינטערנאַציאָנאַלער

פּרעסטיזש

אַלס פרייהייטס"

קעמפער ,דעמאָקראַט ,פּראָגרעסיוער פּאָליטיקער און דענקער האָט פיל
געהאָלפן דער אַמעריקאַנער רעפּובליק אין אירע העראָישע שלאַכטן קעגן
דער ענגלישער אונטערדריקונג .אויף זיין רוף זיינען פיל קעמפער געקומען
קיין אַמעריקע ,כדי זיך צו שלאָגן פאַר איר פרייהייט און אומאָפּהענגיקײט.
צווישן זיי קאָן מען אויסרעכענען אַזעלכע ,וי לאַפאַיעט ,סען-סימאָן ,די
ברידער לאַמעט ,קאָשטשושקאָ ,פּולאַװוסקי און אנדערע .ער איז אַרײן אין
דער געשיכטע אַלס דער פאַקטישער גרינדער פון די פאַראייניקטע
שטאַטן פון צפון-אַמעריקע .אין טאָג פון גרויסן נאַציאָנאַלן טרויער ,דעם
'4טן דעצעמבער  ,9971ווען סאיז געשטאָרבן דזשאָרדזש װאַשינגטאָן
איז מיט זיין נאָמען אָנגערופן געװאָרן די הױיפּט-שטאָט פון זיין פאָטער-
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לאַנד ,אין דיסטריקט קאָלומביאַ ,אויפן טייך פּאָטאָמאַק 09 .יאָר שפּעטער,
אין  ,9881איז מיט זיין נאָמען באַערט געװאָרן דער -24סטער שטאַט פון
פון די פאַראייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע.
ווער איז געווען דער מענטש ,װאָס האָט זיך דערװאָרבן אַזױ פיל
כבוד ,פאַרערונג און ליבע ביי זיין פאָלק?
כדי צו ענטפערן אויף דעם ,מוזן מיר זיך פאַרטיפן אין דער גע"
שיכטע פון דער גרויסער ,זעלבסטשטענדיקער מדינה ,וועלכע איז אויפ"
|
געקומען דעם -4טן יולי ,6771
+ +
א

אין דער העלפט פון -81טן יאָרהונדערט האָבן די גרעסטע צאָל קאָ-
לאָניעס אין אַמעריקע געהאַט די ענגלענדער .זיי האָבן זיי אַװעקגערױבט
ביי קלענערע רויבער  --ביי די שפּאַניער ,האָלענדער ,פראַנצויזן.
די ערשטע

ענגלישע

קאָלאָניסטן זיינען נאָך אָנגעקומען

קיין אַמע"

ריקע אין -71טן יאָרהונדערט .עס האָט זיי צוגעצויגן די לעגענדע ועגן
ריזיקע גאָלד-גרובן .פיל פון זיי זיינען אומגעקומען פון מאַלאַריע און פרעסט.
די הױיפּט-מאַסע קאָלאַניסטן איז באַשטאַנען פאַר אַלעם פון רואינירטע
ענגלישע פּויערים ,אַרױיסגעטריבענע דורך די לאַנד-לאָרדן (גרויסע
ערד-באַזיצער) ,וועלכע האָבן פאַרװאַנדלט זייער באָדן אין פּאַשע"פעלדער
פאַר שעפּסן ,אַ טייל פון זיי האָט זיך געלאָזט אין ווייטן אַמעריקע זוכן
ערד ,פרייהייט און מענטשלעכע לעבנס-באַדינגונגען
פיל קאָלאָניסטן האָבן זיך אויך רעקרוטירט פון ווייסע שקלאַפּן --
צװאַנג-דינער .זיי זיינען באַשטאַנען סיי פון רואינירטע אָרעמע פּױערים,
סיי פון האַנטװערקער ,וועלכע די אינדוסטריעלע רעװאָלוציע האָט גע-
צווונגען צו ליקווידירן די קליינע װאַרשטאַטן ,די ,צװאַנג-דינער" האָבן
זיך פאַרקויפט אויף אַ געוויסער צייט ,נאָך אין זייער פאָטערלאַנד ,ענג"
לאַנד ,כדי צו דעקן די רייזע-הוצאות קיין אַמעריקע .נאָך זיבן יאָר שווע-
רע אַרבעט זיינען זיי געווען פריי ,באַקומען אַ ביסל געלט און אַ שטיקל
ערד ,פיל אַזעלכע ווייסע שקלאַפן האָבן זיך אויך רעקרוטירט פון פּאָלי"
טישע און קרימינעלע פאַרברעכער.
די  21ענגלישע קאַלאָניעס ,וועלכע זיינען אויפגעקומען פון 6061
ביז  2271אַלס רעליגיעזע געמיינדעס ,האַנדלס-געזעלשאַפטן ,אָרטשאַפטן,
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אָרגאַניזירטע דורך פּריװואַטע פּערזאָנען ,זיינען עקאָנאָמיש און פּאָליטיש
געווען אָפּהענגיק פון דער מעטראָפּאָליע (בריטישע אימפּעריע) .די לעצ"
טע האָט געזען אין די קאָלאָניעס אַ קװאַל פון ביליקן רוי-שטאָף און אַ
ריזיקן אָפּזאַץימאַרק פאַר דער ראַשיק-פאָרױסגײענדיקער ,מעכאַניזירטער
ענגלישער אינדוסטריע .דער דאָזיקער פּאָליטיק האָט אַנטשפּראָכן דער
כאַראַקטער פון די קאָלאָניעס אין דרום-טייל פון צפון-אַמעריקע .דאָרט
זיינען געווען ריזיקע פּלאַנטאַציעס ,אויף וועלכע עס האָבן געאַרבעט נע"
גער"שקלאַפן  ,)1פון נעגער-שקלאַפערײ און שקלאַפן-האַנדל האָבן געצויגן
ריזיקע רווחים די ענגלישע לאָרד ,בישאָפן ,סוחרים ,אָבער אויך די
אַמעריקאַנער פּלאַנטאַטאָרן ,וועלכע האָבן זיך גענויטיקט אָן אויפהער
אין נייע אַרבעטס הענט .די לייכטקייט צו באַקומען אומזיסטן פרוכטבאַרן
באָדן ,וועלכן מען האָט צוגענומען ביי די אַרױסגעטריבענע און עקסטער"
מינירטע אינדיאַנער ,האָט פאַרװאַנדלט טויזנטער רואינירטע האַנװערקער
אין פּראָדוצירער און פאַרמער ,דערפאַר האָבן אויסגעפעלט אַרבעטער,
גאַנץ אַנדערש האָבן זיך אַנטװיקלט די צפון-קאָלאָניעס .דאָ זיינען
געווען גרויסע מאַנופאַקטורן ,טויזנטער האַנטװערקער ,אַן אַנטװיקלטע
שווער-אינדוסטריע .נאַטור-רייכטימער (אייזן ,קוילן) ,מעכטיקע טייכן און
װאַסער-פאַלן האָבן געגעבן ענערגעטישע קװאַלן .ריזיקע וועלדער האָבן
צוגעשטעלט האָלץיבאַהײצונג .דער שיף-בוי האָט אין אַמעריקע געקאָסט
מיט  02פּראָצענט ביליקער וי אין ענגלאַנד,
אין יאָר  0571האָט דער ענגלישער פּאַרלאַמענט פעסטגעשטעלט,
אַז די ראַשיקע אינדוסטריעלע אַנטװיקלונג פון די צפון קאָלאָניעס אין
אַמעריקע באַדראָט די ענגלישע װירטשאַפט ,גלייך זיינען געקומען דעק-
רעטן .וועלכע האָבן שאַרף פאַרװוערט די צפון -קאָלאָניעס אױיסצואַרבעטן
פּאָדקאָװועס ,טשװועקעס ,קנעפּ ,קאַפּעליושן ,שטאָפן ,זייד ,לייוונט .אַלץ האָט

מען געדאַרפט אימפּאָרטירן פון ענגלאַנד .אויסער דעם האָבן זיך אַ שיט
געטאָן ריזיקע שטייערן .אין יאָר  5671האָט דער ענגלישער פּאַרלאַמענט
אָנגענומען אַ דעקרעט וועגן דעם שטעמפּל (הערב)-שטייער ,אַרופגעלײגט

אין די קאָלאָניעס אויף יעדער געקויפטער זאַך ,אפילו אויף אַ צייטונג,
דאָס האָט געטראָפן אַלע שיכטן פון דער באַפעלקערונג ,איבערהױפּט די
פאָלקס-מאָסן .נאָך דעם זיינען געקומען נייע שטייערן און כדי אָפּצושרעקן
די אויפגעברויזטע איינװווינער איז אָנגעקומען ענגליש מיליטער.
אַלס ענטפער

האָט דער

קאָנגרעס

פון קאָלאָניאַלן בירגערטום

אין
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פילאַדעלפיע ( )5671באַשלאָסן נישט צו צאָלן קיין שטייערן דער בריטישער
אימפּעריע און באָיקאָטירן די ענגלישע סחורות .אין ( 0771דעם -5טן
מערץ) זיינען אױסגעבראָכן אויף די גאַסן פון באָסטאָן די ערשטע קאַמפן
צווישן די באַװאָפנטע כוחות פון די קאָלאָניסטן און דער בריטישער אַרמײ,
אין יאָר  2771האָבן די אַמעריקאַנער זיך אָפּגעזאָגט אױסצוצאָלן די גע-
האַלטן די ענגלישע

גובערנאַטאָרן,

זיינען געשאַפן געװאָרן אייגענע,
4

זיינען סטיכיש

אויפגעקומען

ריכטער

און אַנדערע

אַמעריקאַנער

באַאַמטע.

מאַכט-אָרגאַנען.

עס

ווינטער

באַװאָפּנטע באַטאַליאָנען ,וועלכע האָבן

זיך גערופן ,פרייהייטס-יונגען".
דעם :01טן מאַי  5771האָט דער צװוייטער קאָנטינענטאַלער
גרעס אין פילאַדעלפיע פעסטגעשטעלט

אַ מלחמה-צושטאַנד

קאָנ"

מיט ענגלאַנד,

אין שפּיץ פון די אַלגעמײנע באַװאָפנטע כוחות פון אַלע  21קאָלאָניעס
איז אַװעקגעשטעלט געװאָרן דער רייכער פּלאַנטאַטאָר פון ווירדזשיניאַ,
דזשאָרדזש ואַשינגטאָן .ער האָט געװונען די הערצער פון די ברייטע
פאָלקס-שיכטן מיט זיין קאָמפּראָמיסלאָזן קאַמף פאַר דער אומאָפּהענגיקײט.
דאָס באַשטימען אים אַלס מיליטערישן הױפּט-פירער האָט געדאַרפט
סימבאָליזירן די אייניקייט פון די צפון און דרום-קאָלאָניעס אין קאַמף
מיטן געמיינזאַמען שונא  --די בריטישע אונטערדריקער.
װואַשינגטאָן האָט זיך אַרױסגעװיזן פאַר אַ טאַלאַנטפולן סטראַטעג.
דיספּאָנירנדיק מיט שװאַך דיסציפּלינירטע און שלעכט-באַװאָפּנטע איינ-
הייטן ,פאַרטרײיבט ער די ענגלישע אַרמײ פון באָסטאָן .אין דער נאָעל-
נאַכט פון  6771פאָרסירט ער דעם דעלאַװער-טייך און אין אַן אומגע-
ריכטן אָנגריף צעקלאַפּט ער די בריטישע דיוויזיעס אונטער טרענטאָן און
פּרינסטאָן .נאָך שווערע קאַמפן אין יאָר  ,7771נעמט ער אונטער אַ נייע
פרילינג-אָפענסיווע אין  8771און נעמט איין צוריק פילאַדעלפיע.
געשטיצט פון אַ פראַנצויזישער אַרמײ אין שפּיץ מיטן גענעראַל
ראָשאַמבאָ ,צעשמעטערט ער די ענגלישע הױפּט-כוחות אונטער יאָרק-
טאָון (דעם -91טן אָקטאָבער  )1871און פאַרענדיקט זיגרייך די פריי-
הייטס-מלחמה קעגן דער בריטישער אימפּעריע .ס'קומענדיקע יאָר װוערט
אויסגעאַרבעט

דער

שלום-אָפּמאַך,

וועלכער

ווערט אונטערגעשריבן

ענד"

גילטיק אין פּאַריז (אין װערסאַיל) אין  .2871ענגלאַנד האָט אַנערקענט
די אומאָפּהענגיקײיט פון די פאַראייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע.
דזשאָרדזש ואַשינגטאָן איז געשטאַנען אין שפּיץ נישט נאָר פון דעם
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נאַציאָנאַלן

פרייהייטס-קאַמף

פון אַמעריקאַנער

פאָלק,

נאָר

גלייכצייטיק

פון אַ בורזשואַזער ,דעמאָקראַטישער רעװאָלוציע .די מלחמה פון אַמערי-
קאַנער פאָלק קעגן דער בריטישער הערשאַפט איז געוועזן אין דער זעלבער
צייט אַ רעװאָלוציאָנערער רעװאָלט פון די פאָלקס-מאָסן און בירגערטום
קעגן דער ענגלישער ערד-אַריסטאָקראַטיע .אַלע היסטאָריקער ווייזן אויף,
אַז דער היסטאָריש-פּראָגרעסיווער באַדייט פון דעם נאַציאָנאַלן און סאָ-
ציאַלן פרייהייטס-קאַמף דריקט זיך אויס אין דער באַפרייאונג פון אַמע-
ריקאַנער פאָלק פון קאָלאָניאַלער אונטערדריקונג און אין שאַפן אַן אומ"
אָפּהענגיקע נאַציאָנאַלע מלוכה ; אין באַזײטיקן די קייטן און שטערונגען
פאַר דער פרייער אַנטװיקלונג פון די פּראָדוציר-קרעפטן און נאַציאָנאַלער
קולטור,

אין בריוו צו לינקאָלן האָט מאַרקס געשריבן:

;אין אייער לאַנד איז

אַמערשטן אויפגעקומען דער געדאַנק פון אַ געאייניקטער גרויסער דעמאָ-
קראַטישער רעפּובליק ,װוו עס איז פּראָקלאַמירט געװאָרן די ערשטע ,דע-
קלאַראַציע פון מענטשן-רעכט" און עס איז געגעבן געװאָרן דער ערשטער
שטויס דער אײראָפּעאישער רעװאָלוציע פון 81טן יאָרהונדערט" .דער
זיגרייכער קאַמף פון די צפון-אַמעריקאַנער איז געװאָרן די שטויס-קראַפט
פאַר אַ גרויסער נאַציאָנאַליבאַפרײערישער באַוועגונג פון די לאַטײין-אַמע-
ריקאַנער פעלקער קעגן דער שפּאַניש-פּאָרטוגעזישער קאַלאָניאַלער אונטער-

דריקונג,
אָבער די גרעסטע באַדייטונג און איינפלוס האָט געהאַט די אַמערי-
בורזשואַזע

קאַנער

רעװאָלוציע

און דער

נאַציאָנאַלער

פרייהייטס-קאַמף

אויף פראַנקרייך .אין די טעג פון דער גרויסער פראַנצויזישער רעװאָלוציע
האָט דאָס פאָלק אויסגענוצט די דערפאַרונג פון די אַמעריקאַנער פריי-
הייטס-קעמפער .אױיסאַרבעטנדיק די פראַנצויזישע עדעקלאַראַציע פון
מענטשן און בירגער-רעכט" האָט זיך עס געשטיצט אויף דער אַמעריקאַנער.
די

פראַנצויזישע

רעװאָלוציאָנערע

אַרמײ

האָט

אָנגעװענדעט

און

פאַרפולקאָמט די פאָרגעשריטענע מלחמה-טאַקטיק פון צעװאָרפענע שלאַכט"-

איינהייטן ,איינגעפירט דורך ואַשינגטאָנען ,אַלס אויסדרוק פון גלויבן אין
נאַציאָנאַלן און מענטשלעכן באַװוסטזיין און מאָראַל פון פרייען זעלנער-
|
פּאַטריאָט,
מיט

רעכט

האָט

ענגעלס

געשריבן

אין

פאַנטי"דירינג":

,די

זאַך,
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די אַמעריקאַנער

רעװאָלוציע

האָט פאַרפול"

וועלכע ס'האָט אָנגעהויבן
קאָמט די פראַנצויזישע".
ביידע האָבן דערפירט צדוער מאַכט דאָס בירגערטום ,װאָס איז אין
ביידע געווען דער העגעמאָן  --דער פירנדיקער געזעלשאַפטלעכער און
פּאָליטישער כוח .אָבער אין דער זעלבער צייט איז די טרייב-קראַפט אין
ביידע רעװאָלוציעס געווען דאָס פאָלק  --די פּוערים און אַרבעטער,
דאָס קליינבירגערטום ,די פּלעבעישע מאַסן פון שטאָט און דאָרף .זיי האָבן
געגעבן דעם גרעסטן בלוט-אָפּפלוס ,געטראָגן די גרעסטע קרבנות און
אַמװינציקסטן פון נצחון גענאָסן
אל
*

דזשאָרדזש ואַשינגטאָן איז געווען אַ דעמאָקראָט און זיך אַרומגע-
רינגלט מיט נאָענטע פריינט דעמאָקראַטן ,וי פראַנקלין ,דזשעפערסאָן
פּעין .,אין זיין צוואה האָט ער באַפרײט אַלע נעגער ,װאָס האָבן געאַרבעט
אויף זיינע אייגענע ,גרויסע פּלאַנטאַציעס .אָבער דאָס האָט אים נישט
געשטערט אונטערצודריקן דעם אויפשטאַנד פון אָרעמע פאַרמער ,שטאָ-
טישע פאָלקס-מאַסן און האַנטװערקער ,אויף וועלכע מען האָט אַריפגע-
װאָרפן דעם גרעסטן שטייערן-לאַסט ,כדי צו דעקן די מלחמה-חובות,
אין שפּיץ פון דעם סאָציאַלן רעװאָלט ,װאָס איז באַקאַנט אַלס דער ;שעיס-
אויפשטאַנד"  6871איז געשטאַנען דער העלד פון דער נאַציאָנאַלער פריי"

הייטס-מלחמה ,דער קאַפּיטאַן פון דער אַמעריקאַנער אַרמײ ,דאַניעל שעיס,
וועלכן לאַפאַיעט האָט באַלױנט מיט אַ גאָלדענער ביקס פאַר זיין העל-
דישקייט,
װאַשינגטאָן איז געשטאַנען אין שפּיץ פון דער קאָמיסיע ,וועלכע
האָט אויסגעאַרבעט אין  7871אַ נייע קאָנסטיטוציע ,וועלכע איז אָבער שוין
ווייט אַװעק ,פון דער ערשטער קאָנסטיטוציע פון  .7771אָנגענומען נאָכן
דערדריקן דעם ,שעיס-אויפשטאַנד" האָט זי פאַרפעסטיקט די מאַכט פון
דער בורזשואַזיע און די גרויסע ערד-באַזיצער ,פאַרשטאַרקט די צענט-
ראַלע מאַכט און איינגעשטעלט אַ רעפּובליק .צוויי מאָל אויסגעקליבן אַלס

פּרעזידענט ( 9871און  ,)3971האָט דאָס פאָלק געװאָלט װאַשינגטאָנען צום
דריטן מאָל ,אָבער ער האָט זיך אָפּגעזאָגט .אין דער שטילקייט פון זיין הויז
אין מאונט-װערנאָן האָט ער פּראָקלאַמירט זיינע נאַציאָנאַלע און פּאָליטי-
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שע געדאַנקען אין װערק ,וועלכע עס האָט אין אַ פולער פאָרם ,אין 92
בענדער ,אַרױסגעגעבן אין די יאָרן  ,1391-4491דזשאָן פיטזפּאַטריק,
אין דער געשיכטע פון אַמעריקע און פון דער גאַנצער מענטשהייט
איז דזשאָרדזש װאַשינגטאָן אַריין אַלס פאָרגעשריטענער פירער און העלד,
ער איז געגאַנגען מיט דעם פאָלק און אָנגעפירט מיט אים אין זיין גערעכטן
העראָישן פרייהייטס-קאַמף קעגן קאָלאָניאַלער און פעאָדאַלער אונטער-
דריקונג,

אַלס בורזשואַזער

דעמאָקראַט

און רעװאָלוציאָנער,

אל אכ
/

אין די רייען פון דער ואַשינגטאָן-אַרמײ האָבן זיך העלדיש פאַר"
שריבן יידישע קעמפער .נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס זייער צאָל אין
די  31אַמעריקאַנער קאָלאָניעס האָט דאַן באַטראָפן ביי צוויי טויזנט זיבן
הונדערט .אין די שלאַכטן אין געפאַלן דער ייד פּראַנסיס סאַלװאַדאָר,
יהעלדיש האָט זיך אויסגעצייכנט ,דער געקומענער פרייוויליקער פון פראַנק-

רייך ,בנימין נאָנעס .צום אָפיצירן-ראַנג זיינען דערהויבן געװאָרן די
יידישע קעמפער וי דוד פרענקס ,סאַלאָמאָן בוש ,יעקב קאַהען ,נאַטאַניעל
ליווי ,אייזיק ישראל ,נח אבראהאם ,די פיר ברידער פּינטאָ  --און פיל
אַנדערע.

אַ באַרימטקײט אין דער געשיכטע פון דער אַמעריקאַנער פרייהייטס-
רעװאָלוציע איז חיים סאָלאָמאָן ,באַקאַנט אַלס איינער פון דִי הויפּט-פי"

נאַנסירער פון דער נאַציאָנאַלער מלחמה .אַ געקומענער
אַמעריקע

אין  ,2771װוערט ער אַ פלאַמיקער קעמפער

פון פּױלן קיין

פאַר נאַציאָנאַלער

אומאָפּהענגיקייט פון זיין ניי פאָטערלאַנד ,געכאַפּט דורך די ענגלענדער ,
ווערט ער פארמשפּט צום טויט .ס'גיט זיך אים אָבער איין צו אַנטלויפן
און זיך באַזעצן אין פילאַדעלפיע,

זיינע גרויסע פעאיקייטן אַלס פינאַנסיסט און שפּואַכן-קענער גיט
ער דער רעװאָלוציע .ער פירט אַדורך די גרויסע הלוואות פון פראַנקרייך
פאַר דער רעװאָלוציאָנערער רעגירונג .ער גיט איר איבער אַ ריזיקן טייל
פון זיינע אייגענע

קאַפּיטאַלן.

ער שאַפט

פאַר איר

פאָנדן אַזעלכע

גע-

שטאַלטן האָבן מיר מער,

אין די אַנאַלן פון דער תקופה פיגורירט אויך דער נאָמען פון יודאָ
טוראָ  ---דער זון פון ניו-פּאַָרטער רב .אַ פאַרװונדערטער אין דער שלאַכט,
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גיט ער איבער  01טױיזנט דאָלאַר אויף אַ מאָנומענט פאַר די געפאַלענע
העלדן,

דזשאָרדזש ואַשינגטאַן האָט צוגעשיקט אַ ספּעציעלע װאַרעמע באַ-
גריסונג דער יידישער קאָנגרעגאַציע אין ניופּאָרט ,װו ער הויבט אַרױס
די גרויסע פאַרדינסטן פון יידישן פאָלק פאַר דער פרייהייט פון אַמעריקע
און אומעטום ,װי זי איז געווען באַדראָט.

() דער פריערדיקער פרװו צו פאַרוואַנדלען די אינדיאַנער אין שקלאַפן
האָט זיך נישט איינגעגעבן
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אייבדעהעם לינקאלן  -דער באפדייער
פון נעגעד-שקלאפעדיי אין אמערדיקע
אין דער געשיכטע פון אַמעריקע איז ער אַריין אַלס איר גרעסטער פּרע-
זידענט-דעמאָקראַט .,קעמפער פאַר פעלקער-און מענטשן-רעכט ,פול מיט
פאַרשטענדעניש און האַרץ פאַר די באַדערפענישן פון די ,װאָס ;שאַפן אין
אַלע צייטן ,אַלע נויטיקע װערטן" .פיל פון זיינע געדאַנקען ,אַרױסגעזאָגטע
ביי פאַרשידענע געלעגנהייטן קאָן מען פאַרעכענען צו סאָציאַליסטישע טראָץ
דעם ,װאָס לינקאָלן איז קיין סאָציאַליסט נישט געווען .אַזױ האָט ער אין

( )9581פעסטגעשטעלט פאַר די פאַרזאַמלטע אין דער אַגריקולטור-געזעל-

שאַפט  :ק,אַפּיטאַל איז די פרוכט פון אַרבעט און װאָלט קיינמאָל נישט עק-
זיסטירט ,ווען אַרבעט װאָלט נישט עקזיסטירט פריער".
אין אַ ווענדונג צום קאָנגרעס האָט ער געשריבן; :איך דערקלער וי
מיין איבערצייגונג ,אַז קלאַסן-געזעצן ,װאָס שטעלן אַװעק קאַפּיטאַל העכער
פון אַרבעט ,זיינען מער געפערלעך

פאַר דער רעפּובליק ,װי לייב-שקלאַ-

פעריי".

באַרימט איז זיין רעדע ,אין וועלכער לינקאָלן האָט פעסטגעשטעלט:

;די מערסטע גוטע זאַכן ווערן פּראָדוצירט דורך אַרבעטער ,איז דער אויס-
סאָט זי
פיר ,אַז זיי דאַרפן באַלאַנגען מיט רעכט צו די ,וועמענס אַרבעט ,ה
געשאַפן .אָבער אין אַלע צייטן האָבן איינע מענטשן געאַרבעט און אַנדערע,
אָן אַרבעט ,האָבן גענאָסן פון אירע פרוכטןן .דאָס טאָר נישט פאַרגעזעצט
ווערן .צו קריגן פאַר יעדן אַרבעטער דעם גאַנצן אָדער גרעסטן טייל פון זיין
אַרבעטס-פּראָדוקט איז אַ ווערטפולער ציל פאַר יעדער גוטער רעגירונג".
 6אל
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װאַרשײינלעך איז זיין נאָענטקײיט צום פאָלק ,צו זיינע שטרעבונגען און
טרוימען ,געווען אַ רעזולטאַט פון זיינע פּערזענלעכע לעבנס-באַדינגונגען אין
דער יוגנט,
ער איז געקומען אויף דער װעלט אין יאָר  9081אַלס זון פון אָרעמע
עלטערן אין אַ פאַרװאָרפענער אָרטשאַפט אין שטאַט קענטאָקי .זיין פאָטער
איז געווען אַ פאַרמער ,אָבער זיין הויפּט-באַשעפטיקונג ,װאָס האָט געגעבן
חיונה ,איז געווען סטאָלערײ,
צו  9יאָר איז לינקאָלנען געשטאָרבן די מאַמע ,גלייך נאָך דעם ,וי די
משפּחה האָט זיך איבערגעקליבן אין שטאַט אינדיאַנאַ .די אָרעמקײט איז
געווען אַזױ גרויס ,אַז דער קליינער אייברעהעם האָט זיך גאָר פרי געמוזט
נעמען צו פיזישער אַרבעט .ער איז געווען אַ טאָג-אַרבעטער אין די אַרומיקע
פערמעס ,אַ האָלץ-העקער ,אַ פאַרקױפער אין אַ געשעפט ,אַן אָנגעשטעלטער
אויף דער פּאָסט,
אין זיין גאַנץ לעבן איז ער נאָר אין משך פון איין יאָר ,און דאָס מיט
פיל איבערייסן ,געגאַנגען אין שול ,אין קענטאָקי און אינדיאַנאַ .אָבער פון די
קינדער-יאָרן זיינען ביכער געווען זיין פּאַסיע .וי נאָר ער האָט זיך אַליין
אויסגעלערנט לייענען און שרייבן ,האָט ער זיך פאַרװאַנדלט אין אַ מוסטער-
האַפטן אױטאָדידאַקט,
ער האָט ,איינגעשלונגען" טויזנטער וװערק װיסנשאַפטלעכע ,בעלע-
טריסטישע ,לערן-ביכער .אויף אױיסנװייניק האָט ער ציטירט די געדאַנקען
פון זיין באַליבטן העלד און דענקער ,פון ראַדיקאַלן פרייהייטס-קעמפער און

,י תקופה
שרייבער טאָם פּעין ,זיינע ווערק ,וי ;די רעכט פון מענטש" און ד
פון שכל" ,אין וועלכע פּעין פאַרטיידיקט אַ דעמאָקראַטישע רעפּובליק ,אַלס
אויסדרוק פון פאָלקס-ווילן ,פּאַסטולירט די באַזייטיקונג פון פּריװואַטיאײגנ-

טום ,אומזיסטע פאָלקס-בילדונג ,עלטער-פאַרזיכערונג און טרעט אַרױס קעגן
רעליגיעזן פאַנאַטיזם  ---האָבן געהאַט אַ ריזיקן איינפלוס אויף די פּאָליטישע
איבערצייגונגען און וועלט-אָנשויאונג פון לינקאָלן,
א אל
אי

לינקאָלן האָט געהאַט רעכט ,ווען ער האָט פעסטגעשטעלט ,אַז װער
,ס'האָט באַהערשט די קונסט פון לייענען און שרייבן איז פאַר אים אָפן די
גאַנצע וועלט" .ער איז באַגײסטערט מיט דעם קאַמף פון די פּלעבײיער אין
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אַלט-גריכנלאַנד און רוים פאַר געשריבענע רעכט .אין זיין זכרון קריצט זיך
איין דער דראַמאַטישער רוף פון פארמשפּטן צום טויט קאַטילינאַ ,וועלכער
שרייט צו די אַלט-רוימישע ריכטער ; :הערט אויס אויך דעם צווייטן צך !*,

און לינקאָלן באַשליסט צו קעמפן קעגן אומרעכט ,צו פאַרטיידיקן ,אין
איינקלאַנג מיט דער קאָנסטיטוציע און געזעצן ,די רעכט פון פאָלק ,פון ביר-
גער און מענטש,
אין יאָר  ,6281אַלס -72יאָריקער ,האַלט ער אויס ,אַלס עקסטערן ,אַלע
עקזאַמעגס און באַקומט דעם דיפּלאָם פון געזעצגעבונג .אַ יאָר שפּעטער
זעען מיר אום שוין אַלס אַדװאָקאַט אין ספּרינגפילד ,אין שטאָט אילינאַיס,
אַזױ הויבט זיך אָן זיין גרויסע פּאָליטישע קאָריערע .
זיין ערלעכקייט ,קאָמפּראָמיסלאָזער קאַמף פאַר אמת און גערעכטיקייט,
זיין מיטגעפיל צום פּשוטן מענטש ,זיין שאַרפער געדאַנק און אויסערגעווייג-
לעכע אָראַטאָרישע פעאיקייטן ,פאַרװאַנדלען אים שנעל נישט בלויז אין אַ

פלאַמיקן פאָלקס-טריבון ,נאָר אויך אין איינעם פון די אָנגעזעענטסטע פּאָלי-
טיקער אין לאַנד-מאַסשטאַב .ער ווערט אויסגעקליבן אַלס מיטגליד פון גע-

געזעץ-קאַמער אין אילנאיס-שטאט ,אין אַ פּאָר יאָר שפּעטער איז ער שוין
דעפּוטאַט אין קאָנגרעס (פּאַרלאַמענט) פון די פאַרייניקטע שטאַטן,
זיין מעכטיקע שטים טראָגט זיך איצט איבער גאַנצן גרויסן לאַנד .ער
פאַראורטיילט שאַרף די פאַרכאַפּערישע מלחמה פון אַמעריקע קעגן מעקסי-
קע .ער פאָדערט אויסברייטערן די בירגערלעכע און פּאָליטישע רעכטן פון
די פאָלקס-מאַסן און געבן שטים-רעכט פאַר פרויען .מיט דער גאַנצער שאַרפ-
קייט טרעט ער אַרױס קעגן נעגער-שקלאַפּערײ און זעט וייטער ,װי אַלע
אַנדערע פּאָליטיקער ,איר שעדלעכע אויסווירקונג נישט בלויז אויף דער מאָ-

ראַל פון פאָלק ,נאָר אויך אויף דער גאַנצער עקאָנאָמיק פון לאַנד,
ער זעט ,אַז די נעגער-שקלאַפעריי ,װאָס איז געװאָרן די הויפּט-באַזץ
פון דער גאַנצער װירטשאַפט אין די  51דרום-שטאַטן ,האָט זי כמעט פאַר-
װאַנדלט אין אַן אױטאַרקישע (זעלבסט-גענוגענדער) ,די נעגער-שקלאַפן,
װאָס האָבן געציילט  4מיליאָן אויף אַ -21מיליאָניקער באַפעלקערונג פון די
דרום-שטאַטן ,האָבן פּראָדוצירט נישט נאָר ביינוול (פון די ריזיקע פּלאַנטאַ-
,אַרן"-פּלאַנטאַטאָרן און
ציעס) נאָר אויך אַלע נויטיקע עסנװאַרגן פאַר די ה
דער ווייסער באַפעלקערונג .די  6מיליאָן ווייסע פאַרמער זיינען עקאָנאָמיש
געװאָרן רואינירט און פאַרװאַנדלט אין אווייסע אָרעמעלייט? ,די נעגער"
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שקלאַפעריי

האָט אַזױ-אַרום

אָפּגעריסן

די דרום-שטאַטן

פון אינערלעכן

לאַנד-מאַרק,

די פּלאַנטאַטאָרן ,װאָס האָבן דעם ביינוול עקספּאָרטירט קיין אײיראָפּע,
פאַר אַלעם קיין ענגלאַנד ,האָבן פון דאָרט געבראַכט אויך די נויטיקע פאַר
זיי אינדוסטריעלע סחורות .אַזױ אַרום זיינען די אױסאַרבעטונגען פון די
שטאַרק שוין אַנטװיקלטע ,אינדוסטריאַליזירטע צפון-שטאַטן ,כמעט נישט
אָנגעקומען צום שקלאַפן-באַזיצערישן דרום .די ווייטערדיקע אַנטװיקלונג פון
אַמעריקאַנער קאַפּיטאַליזם האָט אומבאַדינגט געפאָדערט די באַזייטיקונג פון
דער נעגער-שקלאַפעריי ,דאָס פאַרטרעטן זי דורך פרייער לוין-אַרבעט .ליג-
קאָלן האָט דאָס געפאָדערט נישט בלויז אין נאָמען פון די צפון-שטאַטן ,נאָר

אויך פון דער איבערװועגנדיקער מערהייט פון דרום ,ווו די שקלאַפן-אייגנ-
טימער ,די פּלאַנטאַטאָרן ,האָבן באַטראָפן װינציקער ,װוי דריי פּראָצענט פון
דער באַפעלקערונג,
דער קאָנפליקט צװוישן פרייען צפון און שקלאַפערישן דרום האָט זיך
פאַרשאַרפט פון טאָג צו טאָג .ער איז אָנגעװאַקסן אין זיין גאַנצער ברייט אין
יאָר  ,0581ווען נאָך דער מלחמה מיט מעקסיקע און דעם אַװעקרױבן אירע רי-
זיקע טעריטאָריעס ,זיינען אויפגעקומען נייע שטאַטן ,דער דרום האָט גט-
פאָדערט מען זאָל דאָרט דעױלויבן נעגער"-שקלאַפּערײ ,דער צפון האָט דאָס
קאַטעגאָריש אָפּגעװאָרפן .אָבער די שקלאַפן-אייגנטימער זיינען געווען שטאַרק
סיי אין לאַנד-קאָנגרעס ,סיי אין דער פּעדעראַלער רעגירונג .אין  6581האָבן
זיי אפילו אָפּגעהאַלטן אַ גרויסן נצחון  --זייער קאַנדידאַט ,ביקענען ,איז
אויסגעוויילט געװאָרן אַלס פּרעזידענט.
אָבער די געזעצמעסיקייט פון דער עקאָנאָמישער אַנטװיקלונג פון לאַנד
האָט זיך געשניטן איר פאָרויסמאַרש טראָץ אַלע שטערונגען .נאָך אין 4581
קומט אויף אין די דרום-שטאַטן אַ נייע בירגערלעכע פּאַרטײ ,די רעפּובלי-
קאַנישע .איר פּראָגראַם זעט פאָר די אַגראַר-רעפאָרם ,באַגרענעצונג פון
שקלאַפּערײי און בחנימדיקע ערד-צעטיילונג פאַר די אַרבעטס-פעיקע ,װאָס
האָבן זיך באַזעצט אויפן מערב .די רעפּובליקאַנער פּאַרטײ האָט אַזױ אַרום
אויסגעדריקט די אינטערעסן נישט בלויז פון בירגערטום ,נאָר אויך פון די
פאַרמער און אַרבעטער .זי איז געווען געשטיצט פון דער אינדוסטריעלער
בורזשואַזיע ,פאַראינטערעסירטע אין באַגרענעצן די נעגער-שקלאַפּערײ ,װאָס
האָט טאָרמאָזירט די אַנטװיקלונג פון אינערלעכן אָפּזאַץ-מאַרק .איינער פון
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די טעאָרעטיקער און הויפּט-פירער פון דער רעפּובליקאַנער פּאַרטײ איז
|
געווען אייברעהעם לינקאָלן,
הילף די רעפּובליקאַנער האָט אויך געטראָגן די אבאָליציאָניסטן-באַ-

וועגונג ,וועלכע איז נאָך אויפגעקומען אין  7871מיט דער פאָדערונג ,אַז
די אַמעריקאַנער קאָנסטיטוציע זאָל געזעצלעך פאַרווערן די שקלאַפעריי .אין

 2דאָט זיך באַװויזן דאָס בוך פון דער באַרימטער אַבאָליציאָניסטן-טוערין
און שרייבערין האַריעט ביטשער סטאָו , --די כאַטע (פּויערים-שטוב) פון
אָנקל טאָם? ,װאָס איז זיך צעגאַנגען אין מיליאָנען עקזעמפּליאַרן אין אַמע-

ריקע און אויסלאַנד און איז געװאָרן דער אַלאַרם-רוף קעגן נעגער-שקלאַפע-
ריי,
לינקאָלן ווערט אין דער תקופה דאָס געוויסן פון אַמעריקאַנער פאָלק ,דער

סימבאָל פון דעמאָקראַטיע ,פרייהייט און מענטשן-רעכט .אין  0681וערט ער
אויסגעוויילט אַלס פּרעזידענט .און נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס זיין פּראָ-
גראַם פאָדערט די שטופנווייזע ליקװידאַציע פון דער שקלאַפעריײי ,רעװאָל-
טירט ער די דערשראָקענע שקלאַפן-אייגנטימער .אין דעצעמבער  0681סע"
צעסיאָנירט זיך (טיילט זיך אָפּ) פון דער שטאַטן-פּעדעראַציע דרום-קאַראָלי-
נע .גלייך טוען נאָך איר ביישפּיל די איבעריקע דרום-שטאַטן ,וועלכע

אַפן

אַ נייע קאַנפעדעראַציע (פאַרבאַנד) פון שטאַטן (פעברואַר  ,)1681אַלס באַ-
זונדערע זעלבסשטענדיקע מלוכה מיט דער הױפּטשטאָט אין ריטשמאָנד,
אין אַפּריל  1681גרייפן אָן די באַװאָפנטע כוחות פון די פּלאַנטאַטאָרן
די פעסטונג פון דער פּעדעראַלער רעגירונג אין סאַמטער און באַהערשן זי,
אַזױ האָט זיך אָנגעהױיבן דער בירגער-קריג צװוישן די שקלאַפן-אייגנ-
טימער פון די דרום-שטאַטן קעגן צפון .לינקאָלן ,געשטיצט פון אַלע פאָר-
געשריטענע

כוחות ,איז נישט בלויז פּרעזידענט

נאָר אויך מיליטערישער

הויפּט-קאָמענדאַנט פון די צפון-אַרמײען .נאָך די ערשטע װאַקלענישן ,הערג-
דיק דעם רוף פון פּשוטן פאָלק ,גייט ער איבער צו רעװאָלוציאָנערע קאַמפס-
מעטאָדן ,װואַרפנדיק דעם לאָזונג פון פולער פאַרניכטונג פון שקלאַפערײי אין
גאַנצן לאַנד,

ער פירט אַדורך דעם האָמסטעד-געזעץ ,װאָס טיילט-צו אומזיסט ערד
די אָרעמע און עמיגראַנטן )1 .ער ריײיניקט אויס די אַרמײ פון די שקלאַפן-
סימפּאַטיקער און נעמט אָן אַ געזעץ פון קאָנפיסקירן די פאַרמעגנס פון די
פּלאַנטאַטאָרן-פאַרעטער .ער פירט אַדורך מאַסן-אַרעסטן צװישן די ,האָניק-
פרעסער" ,װוי מען האָט גערופן די גרויס-קאַפּיטאַליסטן ,װאָס זיינען אַרױס-
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געטראָטן קעגן דער מלחמה און מיליטערישן פליכטידינסט .ער פאַרמאַכט
רעאַקציאָנערע צייטונגען .אין ( 2681דעם -22טן סעפּטעמבער) ,גיט ער אַרױס
אַ פּראָקלאַמאַציע וועגן באַפרײיען אַלע נעגער-שקלאַפן ;,װאָס געהערן צו די
רעװאָלטירטע פּלאַנטאַטאָרן,
מיט באַגייסטערונג האָט אויפגענומען דאָס פאָלק די אַלע דעצידירטעץ
קאַמפס-פאָרמען פון איר פּרעזידענט אייברעהעם לינקאָלן .טויזנטער אַרבע-
טער האָבן זיך געמאָלדן אַלס פרייוויליקע אויף זיין אַפּעל .,עמיגראַנטן-רעװאָ-

לוציאָנערן האָבן פאַרנומען וויכטיקע שטעלעס אין דער צפון-אַרמײ ,וי דער
דייטשישער אַרבעטער-טוער און פריינט פון מאַרקסן ,וויידעמאַיער אין שפּיץ
פון דער אַרמײ אין סען לואיס ; װוי װיליק אַלס בריגאַדיר:גענעראַל; װי גוס"

טאַװו קליזערע ,שפּעטער גענעראַל פון דער פּאַריזער קאָמונע  ,1781פון אי"
טאַליענישער אַרבעטער-עמיגראַנטן האָט זיך פאָרמירט די ,גאַריבאַלדי-
גװאַרדיע? און ,פרייהייטס-לעגיאָנען"  --פון פּוילישע און אירלענדישע
פרייוויליקע .אַן אַקטיוון אָנטײל אין דער פרייהייטס-מלחמה קעגן דעם שקלאַ-
פערישן דרום האָבן גענומען נעגערישע פּאַרטיזאַנער-אָפּטײילונגען ,אויספיר-1
דיק וויכטיקע מיליטערישע אויפגאַבן אין הינטערלאַנד פון די דרום -פּלאַנ-
טאַטאָרן .העכער פינף הונדערט טױזנט נעגערישקלאַפן זיינען אין דער
תקופה אַנטלאָפן פון זייערע האַרן.
אין די נייע פּרעזידענט-װואַלן אין  4681װוערט וידער אויסגעוויילט
לינקאָלן .,און דער ערשטער נייער אַקט זיינער איז דאָס באַשטעטיקן דורכן
קאָנגרעס

דעם

-31טן

קאָנסטיטוציע"-פּונקט

(אין יאַנואַר  ,)5681וועלכער

פאַרװערט די נעגער-שקלאַפּערײ אויף דער גאַנצער טעריטאָריע פון אַמע-
ריקע.
פיר מאָנאַטן שפּעטער איז איינגענומען געװאָרן ריטשמאָנד און גלייך
נאָך דעם האָט קאַפּיטולירט די דרום-אַרמײ פון גענעראַל לי און אַלע מילי-
טער-כוחות פון די דרום-רעבעלן.
א

דאָס פאָלק האָט געיובלט און פאַרגעסן ,אַז דער שונא װאַכט .דעם 41יטן
אַפּריל  5681ווען לינקאָלן מיט זיין פרוי זיינען געזעסן אין דער לאָזשע פון
טעאַטער אין װואַשינגטאָן ,אויף אַ קאָמעדיע-פאָרשטעלונג ,טרעפט דעם פּרע-
זידענט אַ מערדערישע קויל ,געצילט גענוי דורך דעם אַגענט פון די שקלאַפן-
אייגנטימער ,דעם אַקטיאָר דזשאָן בוטס.
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דער באַרבאַרישער אַקט ,װאָס האָט פאַראורזאַכט דעם טויט פון לין-
קאָלנען האָט געדאַרפט אָפּהאַקן דעם קאָפּ פון דעם װאָס איז געשטאַנען אין
שפּיץ פון אַמעריקאַנער פאָלק און זיין העראֵישן קאַמף קעגן נעגער שקלאַפעריי,
פאַר נאַציאָנאַלער אייניקייט ,דעמאָקראַטיע און סאָציאַלע רעפאָרמען.
דער בלוטיקער נקמה-אַקט פון די שקלאַפן-אייגנטימער האָט געוויזן
דער גאַנצער װועלט דעם אמתן פּרצוף פון די דרום-פּלאַנטאַטאָרן און דער
|
גאַנצער אַמעריקאַנער רעאַקציע.
לינקאָלן איז אַרײן אין דער געשיכטע פון אַמעריקע אַלס דער גרויסער,
לייכטנדיקער שטערן פדועןמאָקראַטיע און פרייהייט ,אַלס דער װאָס האָט
אָנגעפירט און זיגרייך פאַרענדיקט דעם קאַמף קעגן שקלאַפּערײי .קיין פּרעזי-
דענט זינט אים איז נישט געווען אַזױ נאָענט צום פאָלק ,צו זיינע באַדערפע-
נישן און שטרעבונגען.
אין זיין צוואה האָט ער אָנגעזאָגט; :טוט אַלץ צו דערגרייכן אַ סטאַבילן
און יושרדיקן שלום פאַר אונדזער פאָלק און מיט אַלע פעלקער" .די זיגריי-
כע מלחמה קעגן דער רעאַקציע פון דרום אָנגעפירט דורך לינקאָלנען ,האָט
באַזײיטיקט אַלע שטערונגען פאַר דער שנעלער אינדוסטריעלער אנטוויקלונג
פון די פאַרײיניקטע שטאַטן פון אַמעריקע ,װאָס האָבן זיך שנעל אַרױסגערוקט
אַלס די ערשטע קאַפּיטאַליסטישע וועלט-מאַכט,
זי האָט אָבער נישט באַזײיטיקט פיל אַנדערע אָנגעװײיטיקטע פּראָבלע-
מען.

|

 )1יעדער,

װאָס

האָט געװאָלט

האָט

באַקומען

061

אַקער

ערד

פון

מלוכה-פאָנד צו  1מיט אַ פערטל דאָלאַר פאַר אַן אַקער .דאָס האָט פאַקטיש
באַדײט אַ דעמאָקראַָטישע

אַגראַר-רעפאָרם.
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טשארלש דאדווין -דער באגדינדער
כח דער עוואלוציע-טעאריע
דעם געדאַנק אַז די װעלט פון בעלייחיים און געװויקסן איז נישט
אַקט נאָר אַ רעזולטאַט פון אַ לאַנגן אַנטי

קיין איינמאָליקער

געטלעכער

וויקלונג-פּראָצעס,

האָבן שוין אַרױסגעזאָגט

אַלט-גריכישע

פילאָזאָפן פון

דער ערשטער מאַטעריאַליסטישער שיטה ,דער יאָנישער ,וי טאַלעס פון
מילעט ,אַנאַקסימאַנדער ,אַנאַקסימענעס .אַזױ צום בישפּיל האָט אַנאַק-
סימאַנדער געלערנט ,אַז אַלע לעבעדיקע באַשעפענישן האָבן פון אָנהױיב
געלעבט אין װאַסער און געווען באַדעקט מיט שפּ ,וי פיש .שפּעטער,
ווען זיי האָבן גענומען אַרױסגײן אויף דער יבשה ,געענדערט דעם אופן
פון לעבן ,זיך צוגעפּאַסט צו די נייע באַדינגונגען ,האָבן זיי אויך אויסער-
לעך זיך געענדערט .אויך דער מענטש שטאַמט פון אַ פיש .ער האָט אַראָפּ-
געװאָרפן דעם שופּן-פּאַנצער ,ווען ער האָט גענומען לעבן אויף דער טרי"
קעניש .דערפאַר דאַרפן מענטשן נישט עסן קיין פיש ,וייל דאָס איז ענ-
לעך צו קאַניבאַליזם.

טאַלעס האָט געהאַלטן ,אַז אַלץ שטאַמט פון װאַסער ,האָט זיך אויס"
פאָרמירט אין אַ לאַנגן פּראָצעס און קומט צוריק צו װאַסער .פאַר אַנאַקסי-
מענעסן איז דער בוי-שטאָף פון װאָס אַלץ איז אויפגעקומען ,די אור-מאַ-
טעריע ,לופט .דאָס איז געווען אַן אַנטװיקלונגס-פראָצעס ,אָן שום אַרײן-
מישונג פון געטער ,וועלכע זיינען אַלײין אויך אַנטשטאַנען פון לופט-ענדע-

רונגען.
| דער פאָטער פון דיאַלעקטישן געדאַנק אין אַלט:-גריכנלאַנד ,העראַק-
ליט ,איז פאַר אַלעם באַקאַנט מיט זיין באַרימטן דעוויז ,פּאַנטאַ רעי" --
אַלץ שווימט ,קיין זאַך שטייט נישט אויף קיין אָרט ,אַלץ ענדערט זיך.
;די װעלט  --האָט ער געלערנט  --איז אַן אײביקער פייער ,וועלכער
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ברייטערט

זיך אויס

און לעשט

זיך אין איינקלאַנג

מיט

זיינע אייגענע

אַנטװיקלונג-געזעצן .קיין שום גאָט האָט איר נישט באַשאַפן און קיין
שום גאָט איז איר נישט נױיטיק פאַר איר עקזיסטענץ" .אויך פאַר דעם
שעפער פון דער אַטאָמיסטישער טעאָריע אין אַלט-גריכנלאַנד ,דעמאָ-
קריטן ,איז די נאַטור ,אַלע מינים חיות און דער מענטש אַ רעזולטאַט פון

אַ לאַנגער עװאָלוציע .דאָס זעלבע ,אָבער מער פאַרטיפט ,וייזט אויף
עפּיקור און שפּעטער זיין גרויסער אַלט-רוימישער נאָכפאָלגער ,לוקרע-
ציוס.
די קריסטלעכע קירכע ,וועלכע איז זייט דעם :4טן יאָרהונדערט
געװאָרן די הערשנדיקע רעליגיע אין דער רוימישער אימפּעריע ,און
גלייך נאָך דעם דער רעליגיעזער און פּאָליטישער דיקטאַטאָר אין מיטל-
אַלטער .,האָט איבערגענומען דעם תנ"ך אַלס באַשטאַנד-טײל פון איר ביבל,
דערפאַר אויך ,האָט זי אין איינקלאַנג מיט אים ,פאַרהײליקט דעם בראשית,
די אַנטשטײאונג

פון דער

װעלט

און פון אַלע באַשעפענישן

אַלס אנ"

מאַליקן געטלעכן אַקט .יעדן געדאַנק ועגן אַן עװאָלוציע"פּראָצעס האָט
זי באַטראַכט אַלס אפּיקורסישן פאַרברעכן און זיינע טרעגער און אָנהעג-
גער געברענט אויף די שייטערהויפנס פון דער אינקוויזיציע.
דערפאַר האָט געמוזט אַדורך אַ לאַנגע תקופה ביז די באַגרענעצטע
מאַכט פון דער קריסטלעכער קירכע און דער ראַשיקער פאָרויסמאַרש
פון דער װיסנשאַפט ,האָבן דערמעגלעכט נישט בלויז די באַנייאונג ,נאָר
אויך די ענדגילטיקע אַנערקענונג פון דער עװאָלוציע-טעאָריע.
אינטערעסאַנט ,אַז דער היסטאָרישער זיג פון דער פראַנצויזישער
רעװאָלוציע ,ווען צום װאָרט קומען די אידעאַלן פון די ,אויפקלערער"
(װאָלטער ,מאָנטעסקיע ,רוסאָ) און די ענציקלאָפּעדיסטן ,איז גלייכצייטיק
דער רענעסאַנס פון עװאַלוציע-געדאַנק אין דער נאַטור-װיסנשאַפט .דער
באַרימטער

פּראַנצויזישער

געלערנטער

ביאָלאָג,

לאַמאַרק

(,)4471-9281

באַגרינדעט אין זיינע װערק דעם טראַנספאָרמיזם (די לערע װעגן זיך
ענדערנדיקע מינים) ,װעלכע עס נעמט אױף שפּעטער און אַנטװיקלט
דאַרװין.

דער

פּראַנצויזישער

געלערנטער

זשאָפּרואַ

סענט-הילער

(-2771

 ,)4זאָאָלאָג און פיזיאָלאָג ,ווייזט אויף אין זיינע װערק די איינהייט .פון
אָרגאַנישן געבוי פון פאַרשידנאַרטיקע מינים חיות און שאַפט די טעאָ-
ריע פון אַנאַלאָגיעס ,אויף וועלכע עס שטיצט זיך אויך דאַרװין
28אל
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טשאַרלס דאַרװין איז געקומען אויף דער װעלט אין יאָר  9081אין
דער ענגלישער שטאָט שרוסבאָרי ,אַלס זון פון אַ באַרימטן מעדיצין"דאָק-

טאָר .שוין אַלס קינד ווייזט ער אַרױס אַ נייגונג צו דערלערנען די נאַטור,
ער האָט אָנגעזאַמלט אַ גרויסע קאָלעקציע פון פאַרשידנאַרטיקע שטיינד"
לעך ,בלומען ,ווערים ,פייגל-אייער .לאַנגע שעהן פלעגט ער זיי באַטראַכטן,
מעסטן פאַרגלייכן .פאַרטיפט אין זיינע פאָרשונגען אָפּגעזונדערט פון די
שול-חברים ,האָט אים דער נאָענטער אַרום ,געזען אַלס ,איענאַרטיקן
טיפּ".
דער פאָטער האָט שטאַרק געװאָלט ער זאָל שטודירן מעדיצין .אָבער
דאָס האָט זיך אים נישט איינגעגעבן .טשאַרלס האָט זיך אַרױסגעװיזן
פאַר אַ זייער עמפינדלעכן ,װאָס האָט נישט פאַרטראָגן די איבונגען איבער
טויטע קערפּער ,אַנאַטאָמישע עקספּערימענטן און אָפּעראַציעס .דאַן איז
געקומען דער פאָטערלעכער באַשלוס ,אַז דער איידעלער זון איז אַ גוטער
קאַנדידאַט אויף אַ גייסטלעכן,
דריי יאָר האָט דער יונגער טשאַרלס פאַרבראַכט אין דעם קריסט".
לעכן קאָלעדזש אין קעמברידזש ,כדי צו ווערן אַן אַנגליקאַנער גלח ,אָבער.
מער וי גאָטס ווונדער האָבן אים אינטערעסירט געװויקסן ,בלומען,בוימער,
באָטאַנישע און זאָאָלאָגישע ווערק .נאָענט באַפריינדעט מיטן פּראָפּעסאָר
פון באָטאַניק הענסלאו ,וװוערט ער מיטגעריסן פון זיין ראַט אָנטײילצונע"
מען אַלס נאַטור-פאָרשער אין דער עקספּעדיציע פון קאַפּיטאַן פיטסראָי,
וועלכע האָט געדאַרפט אױספאָרשן די געגנטן פון דרום:אַטלאַנטיק און
פּאַציפיק,
פינף יאָר האָט טשאַרלס דאַרװין פאַרבראַכט אויף דער שיף ;ביגעל"
און ערשט דאַן האָט ער אַנטדעקט זיין אמתן באַרוף .ער האָט באַזוכט פּאַ-
טאַגאָניע (דרום-אַרגענטינע) ,דאָס פײיערלאַנד (אַרכיפּעלאַג אין דרום"
טייל פון דרום-אַמעריקע) ,טאַהיטי ,ניי"זעלאַנד ,אױיסטראַליע ,די אינדז"
לען פון מאַלדיוו אַרכיפּעלאַג (דרום-ציילאָן) ,די הייליקע העלענע ,טיילן
פון בראַזיל ,דעם גאַלאַפּאַגאָס-אַרכיפּעלאַג און אַנדערע .ער האָט צונויפ"
גענומען אַ ריזיקן װיסנשאַפטלעכן מאַטעריאַל פון פאַרשידענע מינים גע-
װויקסן ,אויסגעשטופּטע פייגל ,סקעלעטן פון פאַרשידענע חיות ,אויסגע"
טריקנטע פאַרשידענע אינסעקטן און ריזיקע קאָלעקציעס פון שטיינער
און מינעראַלן ,ער האָט איצט געקאָנט פאַרגלייכן די פאַונע און פּלאָרע
(וועלט פון חיות און געוויקסן) פון פאַרשידענע געאָגראַפישע געגנטן און
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פאַר זיינע שפּעטער

לייגן דעם פונדאַמענט
פעסטשטעלונגען.
מיט אויסערגעוויינלעכער ענערגיע און ברען טרעט צו דער יונגער
נאָך דאַרװין ( 52יאָר) צו זיינע פאָרשונגען .ער רעגולירט זיין פּערזענלעכן
לעבן ,האָט חתונה מיט זיין קוזינע עמאַ וועדזשוווד און באַזעצט זיך אין
אַ שטילן,

קליינעם

דאָרף

דאַון אין קענט.

(דער פאָטער האָט איבערגעלאָזט

ויכטיקע,

װיסנשאַפטלעכע

פריי פון מאַטעריעלע

אַ ריזיקן פאַרמעגן)

זאָרגן

קאָן ער זיך אינ-

גאַנצן ווידמען דער װיסנשאַפט .פאַר אַלעם באַשרײיבט ער זיין רייזע אויף
דער שיף ,ביגעל" ,װו ער שילדערט פאַרכאַפּנדיק די וויכטיקע אַנטדע-
קונגען און דערגרייכונגען פון דער -5יאָריקער עקספּעדיציע ,אין פאַרשי-
דענע עקזאָטישע לענדער און קאָנטינענטן .די אויספירן פון דאָזיקן רייזע-
טאָגיבוך ברענגען אונדז שוין ויכטיקע װיסנשאַפטלעכע פעסטשטעלנ"
גען אויפן געביט פון ביאָלאָגיע ,וועלכע גרייטן צו דעם לייענער אויפצו"
כאַפּן די הויפּט-געדאַנקען פון זיין שפּעטער באַגרינדעטער עװאָלוציע-
טעאָריע.
צװאַנציק יאָר האָט דאַרװין איבער איר געאַרבעט .דאָס הױיפּטיװערק,
אין וועלכן ער באַגרינדעט זי טראָגט אַ לאַנגן נאָמען? :דער אָפּשטאַם פון
אַלע מינים ,װאָר זיינען אויפגעקומען דורך אַ נאַטירלעכן אָפּקלױב אָדער
די דערהאַלטונג פון די בעסטע ראַסן אין דעם קאַמף פאַר דעם לעבף.
דאָס בוך איז אַרױס אין יאָר  9581און געװאָרן אױיספאַרקיפט אין טאָג
ווען עס האָט זיך באַװויזן .עס האָט אַרױסגערופן אַן אויפברויז פון שרעק
אין די טעאָלאָגישע קרייזן און אויסערגעויינלעכע פאַראינטערעסירונג
אין די װיסנשאַפטלעכע .דער באַרימטער נאַטור-פּאָרשער ביאָלאָג טאָמאַס
האַקסלײ ,ווערט אַן ענטוזיאַסטישער אָנהענגער פון דאַרװינס לערע .פיל
אַנדערע באַגריסן דעם גרויסן געלערנטן ,צוישן זיי אויך סאָציאָלאָגן,
פאָרשער פון דער געזעלשאַפטלעכער אַנטװיקלונג ,וי מאַרקס און ענגעלס.
דערווייל האָט דאַרװין דערגענצט זיין הויפּט:װערק מיט נייע ויכ"
טיקע אַרבעטן ,װי ,וועגן די ענדערונגען פון פלאַנצן און חיות אין שטוב"
באַדינגונגען", ,די אָפּשטאַמונג פון מענטש", ,ועגן סעקסועלן אָפּקלײב"
און אַנדערע .אַזױ איז אויפגעקומען די לערע ,װאָס הייסט דאַרװיניזם.
איר הױפּט-געדאַנק קאָן מען אויסדריקן מיטן דעוויז פון אַלטיגרי-
ַ,לץ באַװעגט זיך"; ,די נאַטור איז אין אומ"-
כישן פילאָזאָף העראַקליט  ---א
אויפערלעכע ענדערונגען" .אין משך פון מיליאָנען און טױזנטער יאָרן
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האָט זיך געענדערט די פּלאָרע (די וועלט פון פלאַנצן) און די פאַונע {די
וועלט פון לעבעדיקע ועזנס) .דאַרװין האָט פעסטגעשטעלט אויפן סמך
פון אַ רייכן מאַטעריאַל און גענויע אָבסערװאַציעס און פאָרשונגען ,אַז
אַלע מינים לעבעדיקע באַשעפענישן און פלאַנצן זיינען נישט געשאַפן גע-
װאָרן דורך גאָט איין מאָל פאַר אַלעמאָל ,נאָר ענדערן זיך אין משך פון
לאַנגע צייט-תקופות .די היינט-באַקאַנטע מינים חיות ,פויגל ,פיש אאַ"ו,
וי אויך געוויקסן ,זיינען אויפגעקומען פון די פריער {מיט טויזנטער און
מיליאָנען יאָרן) עקזיסטירנדיקע

אויפן וועג פון ,נאַטירלעכן

אָפּקלײב"

אונטער אָט דעם אויסדרוק פאַרשטײט דאַרװין ,אַז די נאַטור אַליין
קלייבט אויס ,ער עס זאָל בלייבן און ער עס זאָל אונטערגיין ,פאַרשװינדן,
אין די געענדערטע (קלימאַטישע ,געאָלאָגישע) באַדינגונגען פון דער
סביבה .ווייל מיר מוזן געדענקען ,אַז אויך די געאָגראַפישע סביבה ליגט
אונטער דעם זעלבן פּראָצעס פון אַ לאַנגער עװאָלוציע .דאָרט ווו מיר האָבן

היינט װויסטעס איז אַמאָל געווען ימים ,ווו מיר האָבן בערג ,זיינען געווען
טאָלן ,ווו ס'איז היינט װאַרעם איז געווען קאַלט און פאַרקערט .די דאָזיקע
ענדערונגען פון דער סביבה האָבן געמוזט אַרויסרופן ענדערונגען ביי
אַלע לעבעדיקע

וועזנס

אירע .געוויסע

אָרגאַנישע

איגנשאַפטן

און אויך

קערפּער-טיילן זיינען מיט דער צייט פֿאַרשװונדן ,אַלס שוין נוצלאָזע,
און אויף זייער אָרט זיינען אויפגעקומען נייע ,נויטיקע פאַר דער עקזיס"
טענץ אין די נייע באַדינגונגען .נאָר די מינים בעלייחיים און געװיקסן
װאָס האָבן זיך געקאָנט צופּאַסן צום געענדערטן אַרום ,װאָס האָבן זיך
אַרױסגעװיזן

אַלס שטאַרקערע,

מער װיטאַלע ,בלייבן לעבן ,דאָרװין האָט

פאָרמולירט די הויפּט-געזעצן פון דער עװאָלוציע פון דער װעלט פון
לעבעדיקע וועזנס און געװיקסן .ער האָט אַנטדעקט די נאַטוריסיבות
פון דער רעלאַטיויאידעאַלער צוגעפּאַסטקײט פון אָרגאַניזמען צו פאַר"
שידנאַרטיקע באַדינגונגען פון דער סביבה,
דאַרװין האָט דער ערשטער איך באַגרינדעט ויסנשאַפטלעך די
עװאָלוציע פון מענטש ,װאָס איז שוין נאָך זיין טויט געװאָרן באַרײיכערט
מיט נייע באַװייזן פון פיל געלערנטע .זיין טעזיס ,אַז דער מענטש און די
היינטצייטיקע ,מענטשן-ענלעכע ,מאַלפּע ,שטאַמען פון איין זיידן ,דאָס הייסט
פון איין חיה-מין ,װאָס איז לאַנג שוין פאַרשוװוונדן ,איז דער אױסגאַנגס-
פּונקט פוֹן דער מאָדערנער ,נייסטער ביאָלאָגיע .זי וייזט אויף ,אַז דער
מענטש  --וי יעדער לעבעדיקער אָרגאַניזם  --איז אויפגעקומען וי אַ באַ-
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זונדערער ביאָלאָגישער מין אין אַ לאַנגן עװאָלוציע-פּראָצעס .אַלע מענטש-
לעכע פאָרמען ,פון די עלטסטע ביז דעם היינטצייטיקן מענטש ,שאַפן אַ
באַזונדערע בעליחי משפּחה; ,האָמינידן" װאָס באַדייט מענטשישע .די
;האָמאָנידן" (פון דער משפּחה איז היינט פאַרבליבן נאָר דער מין ,האָמאָ
סאַפּיענס" (דער שכלדיקער מענטש) ,זיינען דורך די ווייטסטע עלטער"
זיידעס ,קרובים פון די אאַנטראָפאָידן" צו וועלכע עס געהערן די היינט-
צייטיקע מאַלפּעס  --גיבאָנען ,גאָרילן ,אָראַנגוטאַנגען און שימפּאַנזעס,
פאַר די ערשטע פאָרשטייער ,די עלטסטע פון די האָמינידן" האַלט
היינט די װיסנשאַפּט די ;אױיסטראַלאָפּיטעקן" (דעם ,אױסטראַלישן מענטש"),
זייערע סקעלעטן האָבן אַנטדעקט געלערנטע אין די היילן פון דרום"
אַפּריקע .מען שאַצט אָפּ ,אַז זיי האָבן געלעבט מיט אַ  272מיליאָן יאָר צו"
ריק .זי זיינען שוין געגאַנגען אויף צוויי פיס כמעט גלייך ,געהאַט ציין,
ענלעכע צו מענטשלעכע ,נאָר דער קאָפּ איז נאָך געווען אַ מאַלפּישער,
צו די דירעקטע אונדזערע זיידעס אָדער אור-מענטשן ,װערן פאַ-
רעכנט די ,פּיטעקאַנטראָפּן" (זיין ערשטער סקעלעט איז אַנטדעקט געװאָרו
אין יאַװאַ אין  ,)1981וועלכע האָבן געלעבט מיט אַ  052טויזנט יאָר צוריק,
זיי זיינען געגאַנגען שוין פולקאָם גלייך ,אויף צוויי פיס .דער קאָפּ נאָך
פּרימיטיוו  ---אָבער שוין ענלעך צו אַ מענטשלעכן .די גרויס פון שאַרבן
פון  057ביז  0521קוביק צענטימעטער.
אַ ווייטערער עטאַפּ אין דער עװא
ָ
ל
ו
צ
י
ע
פ
ו
ן
מ
ע
נ
טש איז דער ;נעאַנ-

דערטאַלער? (פונעם נאָמען נעאַנדערטאַל ,אַ שטאָט אין דיײיטשלאַנד ,װו
עס זיינען געפונען געװאָרן רעשטלעך פון זיין סקעלעט אין  ,)6581וועלכער
איז אויפגעקומען מיט אַ  52טויזנט יאָר צוריק .די גרויס פון זיין שאַרבן
דערגייט שוין ביז  0071קוביק צענטימעטער .ער איז נאָך מער ענלעך
צום היינטצייטיקן מענטש .ער אַרבעט שוין אַליין אויס מכשירים פון שטיי"
נער ,אַנטװיקלט אַ הויכע יעגעריי .ער באַגראָבט שוין די טױיטע לױיט אַ

רעליגיעזן צערעמאָניאַל,
אַזױ קומען מיר צו צום ;האָמאָ סאַפּיענס" (דעם שכלדיקן מענטש),
װאָס איז אויפגעקומען מיט לערך אַ  02טױזנט יאָר צוריק און איז שוין
פולקאָם

ענלעך

צו אונדז.

ער

באַנוצט

זיך שוין מיט

אויסגעבעסערטע

מכשירים און שאַפט אויך קונסט-ווערק.
אַזױ אַרום האָט די װיסנשאַפּט און די אױסגראָבונגען פון סוף -91טן
און -02טן יאָרהונדערט באַשטעטיקט די עװאָלוציע-טעאָריע פון דאַרװינען.
אל אל
*+
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וי באַװוסט האָבן אויף דאַרװינס טעזע ,ועגן ,נאַטירלעכן אָפּ-
קלייב" (אַז די שטאַרקערע און בעסטע מינים בלייבן און די שװאַכע
מוזן אַװעק) ,זיך פאַרופן אַלע ראַסיסטישע טעאָריעס ,און ספּעציעל דער
סיז אפילו
נאַציזם מיט זיינע ,אויבער-מענטשן" און ,אונטער-מענטשן" .א
אויפגעקומען אַ ספּעציעלע ריכטונג װאָס רופט זיך דער ;6סאָציאַלער
דאַרװיניזם" .זיין הױיפּטיטעות (אויב עס האַנדלט זיך בלויז אין אַ טעות)..
באַשטײט אין דעם ,װאָס ער פאַראײיביקט די נאַטור און שטרעבונגען פון
מענטש נישט זעענדיק די אויסווירקונג אויף אים פון די עקאָנאָמישע
באַדינגונגען ,קולטור און סאָציאַלע ענדערונגען.
דאַרװין האָט געזען אין מענטש דעם העכסטן פאָרשטייער פון די
בעלי-חיים .דער מענטש האָט  --אַ דאַנק זיין אינטעליגענץ ,זיין באַנוצן
זיך מיט געשאַפענע דורך אים מכשירים ,מיט אַ שפּראַך (װאָס ביי קיין
שום אַנדערע באַשעפענישן טרעט נישט אַרױס) ,מיט שכל ,זכרון ,ווילן
(דאָס הייסט

מיט דער פעאיקייט

געקאָנט ווערן דער הערשער

באַװוסטזיניק

צו שמידן

פון דער װעלט און אַלע מינים לעבעדיקע

וועזנס .דערפאַר אויך הערשט נישט אין דער מענטשלעכער
דאָס בלינדע

,דזשונגל-געזעץ",

זיין גורל) --

װו עס דעצידירט

געזעלשאַפט

נאָר דער ברוטאַלער,

פיזישער כוח .די געזעצמעסיקייט פון דער געשיכטע ,װאָס שניידט זיך
איר פאָרױיסמאַרש דורך אַלע שטערונגען ,פירט און װעט דערפירן די גע"
זעלשאַפט צו דער העכסטער מדרגה פון מענטשלעכקייט,
דאַרװין האָט מיט זיין לערע און עװאָלוציע-טעאָריע צעשמעטערט
די געטלעכע השגחה איבער דעם מענטש און איבערגעגעבן זיין גורל אים
אַלײן,
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דזשוזעפע גאדיבאלדי -
דעד צרייהיימט-קעמצער וו איטאליע,
אי'ראצע אוו אמעריקע
גאומעטום ,ווו איך קעמף פאַר פרייהייט ,קעמף איך פאַר מין
פאָטערלאַנד",
די דאָזיקע

לאָזונג איז געװען

זיין פאָן ,וועלכע

האָט געפלאַטערט

איבער די שלאַכט-פעלדער פון איטאַליע ,בראַזיל ,פראַנקרייך ,וו ער האָט
געקעמפט פאַר דער פרייהייט פון זיין אייגן פאָלק און אַנדערע פעלקער,.
מיט זיין נאָמען איז פאַרבונדן דער געבורט פון זיין פאָטערלאַנד אַלס פאַר-
אייניקטע ,אומאָפּהענגיקע מדינה .געליבט פון פאָלק ,האָט ער זי אויסגע"
קעמפט מיט זיין העלדישקייט ,באַגאַבטקײט און מסירת'נפש.
זיין קאַמף ,װאָס האָט אַרומגענומען פיל לענדער האָט אים געמאַכט
וועלט-באַרימט ,ער איז אויסגעװואַקסן צו אַ סימבאָל און לעגענדע, .אונדזער
גאַריבאַלדי!?"  --האָבן געשריגן די פּויערים פון ריאָ גראַנדע (בראַזיל),
קעמפנדיק אונטער זיין אָנפירונג פאַר נאַציאָנאַלער פרייהייט און סאָציאַ-
לער גערעכטיקייט (, ,)6281אונדזער דזשװזעפּע!?  --האָבן אים גערופן
,אָלאָראַדאָס?  ---אורוגוואַישע דעמאָקראַטן און פרייהייטסט-קעמפער,
די ק
אויספירנדיק

די באַפעלן פון באַליבטן

,נאָסטראָ

פראַטעלאָ איטאַליאַנאָ?

(אונדזער איטאַליענישער ברודער) .מיט באַגײיסטערונג האָבן אים געטראָגן
אויף די אַקסלען זיינע ,װאָלאָנטאַרי" (פרייוויליקע) אויף די גאַסן פון
מילאַן און רוים אין די שטורמישע

רעװאָלוציע:-טעג

פון ,פעלקער-פרי-

לינג" ,848179481
גאַריבאַלדי שטייט אין שפּיץ פון פינף טױזנט אַלפּןײעגער ,וועל-
כע צעשמעטערן די עסטרייכישע איינהייטן אין  ,9581אונטער װאַרעזע
און ברעשטשיאַ (לאָמבאַרדיע) .ער איז דער פאַרגעטערטער פאָלקס"העלד
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און אָנפירער
;טויזנט?)

פון די

פרייוויליקע,

דעי

{ספּעדיציאָנע

מיללע"

צו הילף די נאַציאָנאַלע

(עקספעדיציע

פון

פרייהייטס:קעמפער

פון

סיציליע אין  .0681זיינע װאָלאָנטערן ,די באַרימטע ,רויטע העמדער"
רייסן מיט ,מיט זייער גבורה און העלדישקייט ,די אויפשטענדלער .עס
ווערן פאַריאָגט די פאַרהאַסטע אַרמײען פון נאַפּאָליטאַנישן קעניג פער-
דינאַנד ,איינגענומען פּאַלערמאָ ,מילאַצזאָ ,נעאַפּל.
טויזנטער פּאַטריאָטן שטייען צו צום ,פּאַדרע (פאָטער) דזשזעפּט".
גאַנץ דרום-איטאַליע שטייט:אויף אויף זיין רוף און װאַרפט אַראָפּ די
מאַכט פון די נאַפּאָליטאַנישע בורבאָנען .גאַריבאַלדי װוערט דער סימבאָל
פון נאַציאָנאַלן ,אומאָפּהענגיקן ,פאַראײיניקטן איטאַליע ,װאָס איז געװאָרן
פּראָקלאַמירט אין מערץ  ,1681אויף דער פייערלעכער זיצונג פון ערשטן אֵל-
איטאַליענישן פּאַרלאַמענט אין טורין .אַזױ אין אויפגעקומען דאָס געאיי"
ניקטע ,אומאָפּהענגיקע איטאַליענישע קעניגרייך ,אין שפּיץ מיט װיקטאָר
עמאַנועל.
גאַריבאַלדי ווייזט זיך אַרױס פאַר א פּראַכטפולן סטראַטעג .אין דער נייער
מלחמה מיט עסטרייך ,צעקלאַפּן זיינע פרייוויליקע ,די איבערויגנדיקע
אין צאָל און בעסער באַװאָפּנטע ,אַרמײען פון שונא ,וועלכע מוזן אָפּגעבן
ווענעציע.
צוויי מאָל פּרובירט גאַריבאַלדי מיט זיינע קװאָלאָנטאַרי" ( 2681און

 )7באַפרייען דעם לעצטן טייל פון פאָטערלאַנד,
געגנט ,פון די באַװאָפנטע שװײיצאַריש-פראַנצויזישע
ס' באַנוצט זיך דער פּױפּסט ,פּיוס דער -9טער .דער
ריבאַלדי ביקסיאָ דערגרייכט עס אין  0781צוזאַמען
נישער ,קעניגלעכער

רוים און די אומ-
כוחות ,מיט וועלכע
פאַרטרעטער פון גאַ-
מיט דער איטאַליע"

אַרמײ,

אַזױ אָרום איז דזשוזעפּע גאַריבאַלדי געװוען דער גיסטיקער און
פּראַקטישער הויפּט-פירער פון זיגרייכן נאַציאָנאַלן פרייהייטס-קאַמף פון
איטאַליענישן פאָלק .אָבער ער האָט קיינמאָל נישט פאַרגעסן אַז דאָס
נאַציאָנאַלע איז אומצערייסבאַר

מיט

דעם

אַז װוירקלעכע

אַלמענטשלעכן;

ליבע צום אייגענעם פאָלק מוז גיין געפּאָרט מיט פאַרשטענדעניש און
אַכטונג צו די נאַציאָנאַלע און מענטשלעכע אַספּיראַציעס פון אַלע אונטער-
דריקטע

פעלקער,

ווייל ;מען קאָן נישט

ליבן דאָס אייגענע

מען פאַרשטייט נישט קיין צוייטס".
דערפאַר  איז דזשזעפע גאַריבאַלדי
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מיט

אַלע

פאָלק ,אוב

אונטערדריקטע

פעלקער ,װאָס קעמפן פאַר פרייהייט .ער שיקט פּלאַמיקע מיטגעפיל-אויס-
דרוקן און באַגריסונגען דעם קעמפנדיקן אונגאַרן ,פּױלן ,גריכנלאַנד .ער
מעלדעט זיך פרייוויליק צו דער דיספּאָזיציע פון דער רעפּובליקאַנער
פראַנצויזישער רעגירונג (נאָך דער מפּלה פון נאַפּאָלעאָן דעם -2טן ביי
סעדאַן אין סעפּטעמבער  )0781און פירט אָן מיט אַן אַרמײ אין די װאָגעזן-
בערג ,וועלכע צעשמעטערט די אָנגרייפנדיקע פּרייסישע איינהייטן .מיט
ליבע און האַרציקע נאָענטקייט באַגריסט ער די פּאַריזער קאָמונאַרן און
דערקלערט זיך אַלס פריינט און אָנהענגער פון ערשטן אינטערנאַציאָנאַל,
דערפאַר איז ער געװאָרן די פאַרקערפּערונג פון קאַמף קעגן טיראַ-
ניע און פאַרשקלאַפונג אין אַלע באַדינגונגען .מיט זיין נאָמען האָבן אָנגע-
רופן די איטאַליענישע ,אַנטיפאַשיסטישע װאָלאָנטערן ,זייער באַטאַליאָן,
װאָס האָט געקעמפט אויף די שלאַכט-פעלדער פון דער שפּאַנישער פאָלקס-
רעפּובליק ,קעגן די פראַנקאָ-דיוויזיעס ,געשטיצט דורך היטלער און מוסאָ-

ליני .די ערשטע פּאַרטיזאַנער-אָפּטײלונגען ,װאָס האָבן געקעמפט קעגן
די נאַציס אין אָקופּירטן איטאַליע ,אין די יאָרן  ,2491-5491האָבן זיך
שטאָלץ גערופן ,גאַריבאַלדי-בריגאַדעס?

(זיי זיינען אין אַפּריל  5491גע-

ווען  ,545אָנגעפירט דורך לואידזשי לאָנגאָ און האָבן באַטראָפן אַ העלפט

פון דער פּאַרטיזאַנער-אַרמײ),
דערפאַר איז אויפגעקומען אַ ריזיקע ליטעראַטור װעגן גרעסטן
נאַציאָנאַלן הױיפּט-העלד פון איטאַליע .די מערהייט װערק טראָגן אַ מע-
מואַרן-כאַראַקטער .צו די בעסטע פון דעם מין קאָן מען צורעכענען די
זכרונות פון זיינע מיטצייטלער און מיטקעמפער ,װי ג .גוערצאַניס צויי-
,אָס לעבן פון גאַריבאַלדי?,
בענדיקע אַרבעט ,גאַריבאַלדי?; וי י .מאַריאָס ד
אַ מער װיסנשאַפטלעכן כאַראַקטער טראָגט ,די אַרבעט פון היסטאָ-
ריקער ס .ראָמאַנאָ ,עטאַפּן פון אויפשטאַנד אין סיציליע" ( ,)2591ווו דער
מחבר ברענגט אַ רייכן מאַטעריאַל פון פאַקטן װועגן דער מאַסן-אונטער-
שטיצונג פאַר גאַריבאַלדיס ;טויזנטער" (װאָלאָנטערן) מצד דער פּױערי-
שער באַפעלקערונג .אַ ווערטפולע פּאָזיציע איז דאָס בוך פון איטאַליעטישן
סאָציאַליסטישן

טוער

ג.

סאַטשערדאָטע

,דאָס

לעבן

פון

גאַריבאַלדי?

( ,)7591ווו עס װערן באַלױכטן די ברייטע פאַרבינדונגען פון גאַריבאַלדי
מיט אַרבעטער-אָרגאַניזאַציעס און זיין שטעלונג צום ערשטן אינטער-
נאַציאָנאַל,
אַ װויכטיקן װיסנשאַפטלעכן כאַראַקטער טראָגן די פאָרשונגס-אַרבעטן
313

פון ענגלישן היסטאָריקער

טרעװעליאַן , :גאַריבאַלדיס

פאַרטיידיקונג

פון

דער רוימישער רעפּובליק" און ;נאַריבאַלדי און זיין טויזנטער" {פרייווי-
ליקע) ,װי אויך פון ענגלישן היסטאָריקער מעקסמיט :אקאַװור און
גאַריבאַלדי?,
פיל האָבן געשריבן (אין אַרטיקלען און בריוו) װעגן אים מאַרקס
און ענגעלס .אָנװײזנדיק אויף געוויסע זיינע פעלערן ,האָבן זיי אים געזען
אָלס ,גרויסן פאָלקס-העלד ,קעמפער און מענטש ,װאָס אין פעאיק הױך
צו האַלטן די פאָן פון דער איטאַליענישער רעװאָלוציע" .געוויסע איטאַ-
ליענישע היסטאָריקער ,פון דער בירגערלעך-ליבעראַלער שיטה ,וילן
פאַרמינערן די פאַרדינסטן פון גאַריבאַלדי ,אַרױסרוקנדיק אויפן ערשטן
אָרט דעם סאַרדינישן קעניג װיקטאָר עמאַנועל און זיין מיניסטער קאַװור,
אַלס די ,וועלכע האָבן פאַרווירקלעכט די פאַראייניקונג פון איטאַליע.
לויט זיי ,האָט גאַריבאַלדי נאָר אויסגעפירט די פּלענער און באַפעלן פון
די לעצטע,
אָבער װי גרויס ס'איז די ליבע און פאַרערונג פאַר גאַריבאַלדי
ביים גאַנצן איטאַליענישן פאָלק ,ווייזט אַמבעסטן דער פאַקט ,װאָס מוסאָ-
ליני אַליין און זיינע פאַשיסטישע היסטאָריקער ,האָבן אים באַזונגען נישט
בלויז אַלס דעם גרעסטן נאַציאָנאַלן העלד ,נאָר אויך אַלס ...דעם פאָרגײיער
פון פאַשיזם,
נישט אומזיסט האָט דימיטראָוו אין זיין באַרימטער רעדע אױף
דעם "7טן קאָנגרעס פון קאָמינטערן פעסטגעשטעלט ,אַז מ
,וסאָליני באַ-
מיט

זיך שטאַרק

צו ציען

קאַפּיטאַל

פון דער

העראָישער

גאַריבאַלדי-

געשטאַלט?
ווער איז געווען דער דאָזיקער לעגענדאַרער פאָלקס-העלד ,געשעצט
און געאַכטעט דורך מענטשן פון פאַרשידענע ריכטונגען און אָנשויאונגען
דורך שרייבער ,פּאָעטן ,קינסטלער ,סינעאַסטן ,היסטאָריקער ,פאָרשער,
פּאָליטיקער ?
געבוירן אין  7081אין דער שטאָט ניס ,אַלס זון פון אַ מאַטראָס,
ווערט ער פרי זעלבסטשטענדיק ,ער אַרבעט אַלס געהילף אויף אַ שיף
און לערנט זיך אַליין .ער איז באַגײסטערט מיט דער פראַנצויזישער רעץ-
װאָלוציע ,מיט דער נאַפּאָלעאָן-עפּאָפּייע .ער שטודירט אויף דער מאַפּץ
פון צפון-אַמעריקע דעם זיגרייכן פרייהייטס-קאַמף פון אַמעריקאַנער פאָלק
און די סטראַטעגיע פון ואַשינגטאָן,
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אָבער מער פון אַלץ װערט ער מיטגעריסן פון פּראָגראַם פון דער
פּאַטריאָטישער ,געהיימער אָרגאַניזאַציע ,יונג-איטאַליע? ,װעמענס גרינ-
דער און טעאָרעטיקער איז דער בירגערלעכער רעװאָלוציאָנער-דעמאָ-
קראַט ,דזשוזעפּע מאַזיני .ער זעט פאָרויס די פאַראייניקונג פון איטאַליע,
אין אַן אומאָפּהענגיקער דעמאָקראַטישער רעפּובליק ,דורך אַ רעװאָלוציאָ-
נערן אויפשטאַנד קעגן די עסטרייכישע אָקופּאַנטן,
מאַזיני האָט די אונטערשטיצונג פון קליין-בירגערטום ,פון די מי-
טעלע בורזשואַזע שיכטן און פון דער פאָרגעשריטענער ,פּאַטריאָטישער
אינטעליגענץ .ער פאַרגעסט אָבער אין דער הויפּט-מאַסע ,אין פּױערטום,
דער פּראָגראַם פון איונג-איטאַליע? זעט נישט פאָרויס קיין גרינטלעכע
סאָציאַלע רעפאָרמען .מאַזיני איז קעגן אַן אַגראַר-רעפאָרם ,װאָס זאָל קאָנ-
פיסקירן די גרויסע ערד-לאַטיפונדיעס ביי די רייכע פּריצים און צוטיילן
באָדן דעם פּױער  .)1אויך זיין קאַמף-טאַקטיק טראָגט אַ קליינבירגער-
לעכן ,פאַרשװוערונג-כאַראַקטער .דורך אויפשטאַנדן און אומגעריכטע באַ-
װאָפּנטע אַרױסטרעטונגען פון אַ ;הייפל-גבורים און העלדן" ,װויל ער ,באַ-
פרייען און פאַראײיניקן איטאַליע? ,)2
נישט געקוקט אויף פיל באַװאָרענישן לגבי אַזאַ פּראָגראַם ,װערט
דער יונגער גאַריבאַלדי (:72יאָריקער) אַ הייסער אָנהענגער פון מאַזיני
און דער באַוועגונג ,יונג-איטאַליע?
זיין גרענעצלאָזע

ליבע צום

פאָלק ,זיין מוט און העלדישקייט,

זיין

אַנאַליטישער געדאַנק און אָרגאַניזאַטאָריש-סטראַטעגישע באַגאַבטקײט ,רוקן
אים שנעל אַרױס אַלס איינעם פון די פירנדיקע טוער .צוזאַמען מיט מאַ-
זיני שטייט ער אין שפּיץ פון דער רעװאָלוציאָנערער פאַרשווערונג אין
סאַװואָי ( ,)4381װאָס פאַרענדיקט זיך מיט אַ מפּלה,

װוי גרויזאַם דער נאָמען גאַריבאַלדי האָט געשראָקן שוין דאַן די
טיראַנען ,ווייזט אַמבעסטן דער פאַקט ,װאָס ער װערט אונטער די איגן
פאַרמשפּט צום טויט .אָבער דזשוזעפּע אין שוין ווייט ,ביי די ברעגן פון
דרום-אַמעריקע ,ווו ער פאַרברענגט  01יאָר .זיין רום אַלס פרייהייטס-
קעמפער ,זיין פּשוטקייט און ליבע צום פאָלק שאַפן אים טויזנטער פאַרערער
צווישן די רעפּובליקאַניש געשטימטע פּויערים און אַרבעטער פון בראַזיליע,
זיי גיבן אים אויך איבער די אָנפירונג פון אַ רעװאָלוציאַנערע איינהייט
אין פאָלקס-אויפשטאַנד קעגן דעם קייסערלעכן דעספּאָטיזם,
פון בראַזיל טראָגט זיך איבער גאַריבאַלדי קיין אורוגװאַי ,װי ער
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ווערט איינער פון די װיכטיקסטע טוער פון די ,קאָלאָראַדאָס"  --דעמאָ-
קראַטישע

פרייהייטס-קעמפער,

װאָס קעמפן קעגן די ,בלאַנקאָס" (ווייסע)

פון דיקטאַטאָר אָריבע,
אויפן רוף פון פאָלק ,אין די טעג פון ,פעלקער-פרילינג" ,ווען די
רעװאָלוציאָנערע קאַמפן נעמען אַרום פיל שטעט אין איטאַליע ,קומט גאַ-

ריבאַלדי צוריק אין זיין פאָטערלאַנד .ס'באַגעגנט אים אַ צעיובלטער המון
אונטער שטורמישע לאָזונגען; :זאָל לעבן אַ פריי איטאַליע! אטַױט די
עסטרייכער !* ,שטעל זיך אין ריי ,טראָג אַנטקעגן דיין לעבן ,איטאַליע
רופט וי
גאַריבאַלדי שטעלט זיך אין ריי .אין שפּיץ פון זיינע העלדישע
;קאָמיטשע ראָסע? (רויטע העמדער) ,דעם באַטאַליאָן פון ,טויזנט" פריי-
וויליקע ,געשאַפן אין מילאַן אין  8481יאָר ,טראָגט ער זיך װי אַ שטורעם-
ווינט קעגן די עסטרייכישע איינהייטן ,גיבנדיק אַ ביישפּיל פון העלדישקייט
און גבורה ,גאַריבאַלדי איז איינער פון די פירנדיקע טוער פון דער רו-
מישער רעפּובליק ,וועלכע איז געשאַפן געװאָרן דעם פ-טן פעברואַר 9481
אויף זיין פאָרשלאַג .די נייע דעמאָקראַטישע אַסאַמבלעי ,אויסגעקליבן אין
אַלגעמײנע װאַלן ,פּראָקלאַמירט דאָס אַראָפּזעצן פון דער פּױפּסטלעכער
מאַכט און דאָס שאַפן פון דער רוימישער רעפּובליק .אין איר שפּיץ שטייט
אַ טריומװיראַט .דער פּראַקטישער שעף איז מאַזיני .גאַריבאַלדי איז דער
הױפּט פון די באַװאָפּנטע כוחות ,וועלכע שלאָגן אָפּ די מיליטערישע

אָנ-

גריפן פון די עסטרייכער און דעם פראַנצויזישן עקספּעדיציע-קאָרפּוס,
װאָס איז אָנגעקומען איינפירן ,אָרדענונג" אויפן באַפעל פון פּרעזידענט
פון פּראַנקרייך לואי נאַפּאָלעאָן (שפּעטער קיסר נאַפּאָלעאָן דער -2טער).
נאָך אַ מאָנאַט פאַרביטערטע קאַמפן פאַלט די רעפּובליק .אָבער גאַ-
ריבאַלדי איז נישט פאַרצווייפלט .אין שפּיץ פון אַ -4טױזנט קעפּיקער
אַרמײ ,נעמט ער אונטער אַ העראַָישן מאַרש צו הילף דער רעװאָלוציע
אין ווענעציע ,וועלכע דאָס פאָלק האָט באַפרײיט פון די עסטרייכישע אַקו-
פּאַנטן ( 22מערץ  )8481און פּראָקלאַמירט אַ רעפּובליק .אַלס פּראַכטפו"
לער אָרגאַניזאַטאָר און סטראַטעג דינט ער מיט זיין דערפאַרונג דער דע-
מאָקראַטישער נייער מאַכט און איר פּרעזידענט ,דעם נאָר װאָס באַפרײטן
פון תפיסה ,פּלאַמיקן פּאַטריאָט און רעפּובליקאַנער ,דאַניעל מאַנין ,די
צוזאַמענאַרבעט פון זיי ביידע דערמעגלעכט ,אין משך פון  5מאָנאַטן ,אָפּ-
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צושלאָגן די אַטאַקעס פון די איבערוויגנדיקע כוחות פון די עסטרייכישע
אָנגרייפער,
גאַריבאַלדי ווייזט אַרױס אַן אויסערגעוויינלעכע העלדישקייט ,אַרױס-
רייסנדיק זיינע איינהייטן פון דער אַרומרינגלונג פון  2פיינטלעכע אַרמײען.
ער דערשלאָגט זיך ביז פּיעמאָנט װו די ,פריינטלעכע" איטאַליענישע ,קע-
ניגלעכע רעגירונג ,אַרעסטירט אים און שיקט אים אַרױס .זי האָט מורא
אַז עמך זאָל נישט הערן דעם ,פּאַדרע דזשזעפּע" .דער באָדן ברענט אונטער
אים .די מפּלה פון דער רעװאָלוציע פון ( 8481פעלקער-פרילינג) האָט גע-
בראַכט צוריק צו דער מאַכט די רעאַקציע .אין דער מערהייט איטאַליענישע
מלוכות

(;מלוכהלעך")

וװערן

איינגעפירט

צוריק

אַבסאָלוטע,

דיקטאַטאַ-

רישע רעזשימען.
אָבער דאָס פאָלק ,װאָס פאַרגעטערט איר לעגענדאַרן העלד און פאַר"
טיידיקער באַהאַלט אויס גאַריבאַלדי און העלפט אים אַנטלויפן .נאָך פינף
יאָר אָפּװועזנהײט איז ער וידער אין זיין באַליבט פאָטערלאַנד ,איטאַליע,
ווו עס האָבן זיך אויסגעפורעמט צוויי נאַציאָנאַלע ריכטונגען :די מעסיק-
ליבעראַלע ,וועלכע האָט געשטרעבט

צו פאַראײיניקן איטאַליע פון ;אויבן"

און די נאַציאָנאַלירעװאָלוציאָנערע ,װאָס האָט געקעמפט פאַר אַ דעמאַקראַ-
טישער ,איטאַליענישער רעפּובליק .אויב די ערשטע האָט זיך געשטיצט
אויפן ליבעראַלן אַדל און דער גרויס-בורזשואַזיע פון סאַרדיניע און געוויסע
אַנדערע איטאַליענישע מלוכות ,האָט די צווייטע געהאָט איר כוח אין מי"
טעלן בירגערטום ,קליינבירגערטום ,פּוערים ,אַרבעטער און פאָרגעשרי"
טענער אינטעליגענץ .צוישן די ביידע נאַציאָנאַלע ריכטונגען איז אָנגע-
גאַנגען אַ פאַרביטערטער קאַמף,
דאָס

סאַרדינישע

קעניגרייך

איז

נאָך דער

מפּלה

פון אפעלקער"

פרילינג" געװאָרן דער צוציענדיקער צענטער פאַר די מעסיקע ליבעראַלן
דאָס איז עקאָנאָמיש

און פּאָליטיש געװען

די שטאַרקסטע

איטאַליענישע

מלוכה און די איינציקע ,װאָס האָט אויפגעהאַלטן אַ קאָנסטיטוציאָנעלן רע-
זשים .דערפאַר אויך האָבן די בירגערלעכע און אַדל-ליבעראַלן ,דערשראָ-
קענע פון פאָלקס-אויפברויז אין  ,8481געבונדן זייערע האָפענונגען וועגן
אַ פאַראייניקטער ,אומאָפּהענגיקער איטאַליע ,מיט דער סאַװאָיער דינאָסטיע,
װאָס האָט געהערשט אין דער שטאַרקער סאַרדינישער מלוכה,
די נאַציאָנאַלירעװאָלוציאָנערע ריכטונג ,האָט אין קעגנזאַץ צו די
ליבעראַלן ,געזען אין די ברייטע פאָלקס-מאַסן דעם כוח ,װאָס קאָן באַפרײיען
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און פאַראייניקן איטאַליע .דערפאַר אויך האָט איר פּראָגראַם פאָרויסגעזען
טיפע דעמאָקראַטישע רעפאָרמען אין די אינטערעסן פון פאָלק .די הויפּט-
אידעאָלאָגן און פּאָליטיש-מיליטערישע אָנפירער זיינען געווען צוויי פלאַ-
מיקע פּאַטריאָטן און פרייהייטס-קעמפער דזשוזעפּע מאַזיני און דזשוזעפּע
גאַריבאַלדי .די צוויי באַרימטסטע אין יענער תקופה אײיראָפּעאישע רעװאָלו"-
ציאָנערן און טעאָרעטיקער פון נאַציאָנאַלן װידערגעבורט פון איטאָליע,
האָבן זיך אין פיל פראַגן דערגענצט ,טראָץ דעם ,װאָס אויך אונטערשיידעט,
מאַזיני איז געווען אַ לײדנשאַפטלעכער רעפּובליקאַנער .ווען זיין לעבנס-
אידעאַל ,פון אַ פאַראײיניקטער איטאַליע ,איז פאַרווירקלעכט געװאָרן האָט
ער געזאָגט צו זיינע תלמידים און פריינט; :איך האָב געשטרעבט צו אַ
פאַראייניקט איטאַליע ,אָבער צו אַ פרייער .איצט איז מיין פאָטערלאַנד
פאַראייניקט אָבער אין קייטן .מאָנאַרכיע איז די פאַרלייקענונג פון פרייהייט",
אין אַ געוויסן זין איז ער געווען אַן אוטאָפּישער סאָציאַליסט ,אַ
מין איטאַליענישער רוסאָ .אָבער ער איז אָן צווייפל איינע פון די ערלעכסטע
געשטאַלטן פון די איטאַליענישע און אײראָפּעאישע רעװאָלוציאָנערן און
פרייהייטס-קעמפער קעגן טיראַניע און אַלע פאָרמען פון אונטערדריקונג.
גאַריבאַלדי ,װאָס האָט אַליין געשטאַמט
זיין גאַנץ לעבן געווען

נאָענט

צום

פון אָרעמען פאָלק און איז

פאָלק ,האָט זיכער

נישט

פאַרמאָגט

דעם טעאָרעטישן שווונג און פלאַם ,וי מאַזיני ,אָבער איז געװען מער
פּראַקטישער און רעאַלער .ער האָט געמאָסטן די מעגלעכקייטן נישט לוט
די פאַרלאַנגען ,נאָר לויט די כוחות-פאַרהעלטענישן אין די קאָנקרעטע
באַדינגונגען .דערפאַר ,ווען עס ברעכט אויס די מלחמה (אין  )9581צװוישן
עסטרייך פון איין זייט און פראַנקרייך צוזאַמען מיט סאַרדיניע פון דער
צווייטער ,שטייט ער וידער אין שפּיץ פון זיינע ,װאָלאָנטאַרי" וועלכע
קלאַפּן דעם שונא אויף פיל שלאַכט-פעלדער און רייסן מיט דאָס גאַנצע
פאָלק .די מלחמה און דער פרייהייטס-קאַמף פון גאַריבאַלדי האָבן צעוויגט
נישט נאָר די נאַציאָנאַלע טרוימען נאָר אויך די סאָציאַלע .גאַריבאַלדי
און זיינע ,טויזנט? ,רויטע העמדער" זיינען געװאָרן די פאַרקערפּערונג
נישט נאָר פון אַ פריי ,פאַראייניקט פּאָטערלאַנד ,נאָר אויך פון אַ פריי,
גליקלעך פאָלק .אין אַפּריל-מאַיייוני  9581ברעכן אויס אױפשטאַנדן אין
טאָסקאַנע ,פּאַרם ,מאָדען .די הערשנדיקע דאָרט אַבסאָלוטישע רעזשימען
ווערן אַראָפּגעשלײדערט און עס קומען אויף רעפּובליקאַנישע ,צייטווייליקע

רעגירונגען .אין אױיגוסט-סעפּטעמבער נעמען אָן די אַסאַמבלײס פון טאָס-
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קאַן ,מאָדען ,ראָמאַניע און פּאַרם אַ פייערלעכן באַשלוס וועגן אַרײנטרעטן
אַלס באַשטאַנדיטײל אין סאַרדינישן קעניגרייך,
לויט דעם אָפּמאַך צווישן פראַנקרייך און באַזיגטן עסטרייך ,ווערט
אויך לאָמבאַרדיע אַ באַשטאַנדטײל פון דער סאָרדינישער מלוכה .אין
אַפּריל  0ברעכט אויס אַ ברייטער פאָלקס-אויפשטאַנד אויף סיציליע,
גאַריבאַלדי איז דער ערשטער ,װאָר קומט אָן דאָרט אין שפּיץ פון זיינע
פרייוויליקע .ביי קאַלאַטאַפאַמי צעקלאַפּט ער די איינהייטן פון נאָפּאָלי-
טאַנישן קעניג ,נעמט איין פּאַלערמאָ .דער אויפשטאַנד נעמט אַרום גלייך
גאַנץ דרום-איטאַליע,

,פאַדרע דזשוזעפּע? (גאַריבאַלדי ט .ג ).לאַנדעט מיט זיינע העלדן
אויפן קאָנטינענט .אין אַן אומגעריכטן אָנגריף צעשמעטערט ער די פיינט"
לעכע דיוויזיעס און טרעט אַרין קיין נאַפּל ,צוויי װאָכן שפּעטער פּראָקלאַ-
מירט די נייע נאַציאָנאַלע אַסאַמבלײ ,אַז נאַפּל איז אַריין אַלס באַשטאַנד-
טייל אין סאַרדינישן קעניגרייך,
דער לעצטער פאָרשטייער פון די נאַפּאָליטאַנער בורבאָן"דינאַסטיע,
דער קעניג פראַנסואַ דער צווייטער ,איז אַנטלאָפן ,גאַריבאַלדי איז איצט
דער העלד פון גאַנץ אײראָפּע .ענטוזיאַסטישע באַגריסונגען קומען אָן צו
אים פון דעמאָקראַטיש-רעפּובליקאַנישע געזעלשאַפטן ,אַרבעטער-אָרגאַניזאַי
ציעס ,סינדיקאַטן .ענגעלס שרייבט וועגן אים אין אַרטיקל ,גאַריבאַלדי
אין קאַלאַבריע?, :גאַריבאַלדי האָט זיך אַרױסגעװיזן נישט נאָר פאַר אַ
העלדישן פאָלקס-פירער און פעאיקן סטראַטעג ,נאָר אויך פאַר אַ וויסן-
שאַפּטלעך-צוגעגרייטן גענעראַל" .אָבער אין אָט דער תקופה ,וען גאַרי-
באַלדי האָט דערגרייכט זיין העכסטן רום ,האָט ער  ---לויט געוויסע היס-
טאָריקער  ---אַרױסגעװיזן זיין פּאָליטישע שװאַכקײט אַלס בירגערלעכער
רעװאָלוציאָנער.
ווען ער האָט איינגענומען נעאַפּאָל ,פאַרטריבן די בורבאָנען,און דאָס
גאַנצע איטאַליענישע פאָלק האָט אים פאַרגעטערט ,זעענדיק אין אים דעם
פאַקטישן אויסלייזער פון נאַציאָנאַלער צעברעקלונג און אונטערדריקונג
 -האָט ער נישט אויסגענוצט ,נישט דעם קאַמפס-ענטוזיאַזם ,נישט דעםגלויבן פון פאָלק ,צו פאַרװוירקלעכן זיינע אידעאַלן פון אַ דעמאָקראַטישער
רעפּובליק.

פּאָליטישע,

געזעלשאַפטלעכע

און היסטאָרישע

אױטאָריטעטן

ווייזן אויף ,אַז ווען גאַריבאַלדי ,װאָלט אין יענע געשיכטלעך-דעצידירנ-
דיקע טעג ,אַלס דער גרעסטער נאַציאָנאַלער העלד ,געשטיצט פון אַ שטאַר-
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קער אַרמײ און פון גאַנצן פאָלק ,גערופן צום קאַמף קעגן דער סאַרדינער
מאָנאַרכיע ,פאַר אַ געאײניקט ,אומאָפּהענגיק רעפּובליקאַניש איטאַליע,
װאָלט ער זיכער געזיגט .אָבער דער ;פּאַדרע דעל פּאַטריאַ" (דער פאָטער
פון פאָטערלאַנד) האָט זיך געװאַקלט און צום סוף אַנערקענט די מאַכט
פון דער סאַרדינער מאָנאַרכיע איבער דער נאַפּאָליטאַנישער פּראָװינץ,
ווו ס'איז גלייך אָנגעקומען די אַרמײ פון װיקטאָר עמאַנועל.
אַזױ אַרום האָבן די פרוכטן פון העראָישן קאַמף פון די ברייטסטע
פאָלקס-מאַסן זיך צוגעאייגנט די סאַרדיניער מאָנאַרכיע מיט די אַדל"לײט
און גרויס-בורזשואָזיע,
:
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גאַריבאַלדי איז ביז די לעצטע מינוטן פון זיין לעבן געבליבן דער

גרויסער פרייהייטס-קעמפער און פאַרטיידיקער פון דער זאַך פון פאָלק,
קעגן טיראַניע און אונטערדריקונג .ווען ער איז אין  4681אָנגעקומען קיין
לאָנדאָן ,האָבן אים די פאָלקס-מאַסן און פּראָגרעסיווע אינטעליגענץ-קרייזן

איינגעאָרדנט אַן ענטוזיאַסטישע אױפנאַמע.
ווען ער האָט אין  0781פרייוויליק זיך געמאָלדן צו דער דיספּאָזיציע
פון דער רעפּובליקאַנישער פראַנצויזישער רעגירונג ,צוזאַמען מיט זיינע
,אַמיטשע ראָסע" (רויטע
צוויי זין ,מענאָטי און ריקאָטי ,אין שפּיץ פון די ק
העמדער) און איבערגענומען די אָנפירערשאַפט פון דער װאָגעזן אַרמײ,
האָבן אים די פראַנצויזישע סאָלדאַטן און אָפיצירן געקושט און געטראָגן
אויף די אַקסלען.

ער איז געװאָרן די לעבעדיקע פאַרקערפּערונג פון העראָיזם ,מוט
און אויסדויער פאַר אַלע נאַציאָנאַלע פרייהייטס-באַװועגונגען און קעמפער.
אים האָבן גענומען אַלס ביישפּיל די פּױלישע ,רויטע" ,װאָס זיינען געשטאַנען
אין שפּיץ פון דעם נאַציאָנאַלן-אױפשטאַנד קעגן צאַרישן רוסלאַנד ,אין
 ,2אים און זיינע ,טויזנט? װאָלאָנטערן האָבן ענטוזיאַסטיש באַגריסט
מאַרקס און ענגעלס ,לאַסאַל און העס אין ספּעציעלע אַרטיקלען און רעדעס.
ער איז געװאָרן די טרייב-קראַפּט פאַר דער פּרעציזירטער שטעלונג פון דער
סאָציאַליסטישער אַרבעטער-באַװעגונג אין דער נאַציאָנאַלער פראַגע --
דאָס רעכט פון יעדן פאָלק צו נאַציאָנאַלער זעלבסטשטענדיקייט און אומ-
אָפּהענגיקײט .אויף גאַריבאַלדי האָט זיך געשטיצט משה העס ,ווען ער האָט
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אין יאָר  ,2681אָנגעשריבן זיין בוך ,רוים און ירושלים" ,וו אין דער
הקדמה,

לייענען מיר:

קווען איטאַליע

לעבט

אױף,

לעבט אױף

יהודה".

דער נאַציאָנאַלער פרייהייטס-קאַמף פון איטאַליענישן פאָלק ,אונטער דער
אָנפירונג פון גאַריבאַלדי ,האָט באַפליגלט דעם פלאַמיקן סאָציאַליסט און

ייד ,דעם נאָענטן מיטאַרבעטער פון מאַרקסן ,צו פאַרטראַכטן זיך איבער
דעם נאַציאָנאַלן װוידערגעבורט פון זיין אייגן פאָלק,
,אומעטום ,ווו איך קעמף פאַר פרייהייט ,קעמף איך פאַר מיין פאָטער-
לאַנד?  ---איז געווען די שלאָג-לאָזונג פון עפּאַדרע דזשוזעפּע" (גאַריבאַלדי
ט .ג .).דערפאַר האָט עֹר באַפליגלט די איטאַליענישע פרייוויליקע ,װאָס
האָבן געקעמפט פאַר דער פרייהייט פון דער שפּאַנישער רעפּובליק (-6391
 ,)9אַלס ,גאַריבאַלדי"באַטאַליאָן" ,די העלדישע פּאַרטיזאַנער פון די
;גאַריבאַלדי-בריגאַדעס? ,װאָס האָבן געקעמפט קעגן די נאַצי-מערדער.
דערפאַר װעט ער אײביק

לייכטן פאַר אַלע װוירדיקע ,גוטע מענטשן

אין זייער קאַמף פאַר אַ פריי נאַציאָנאַל לעבן אין אַ מענטשלעכער ,גליק-
לעכער וועלט,

 )1ער האָט מורא געהאַט ,אַז די לאָזונג פון אַן אַנטיפעאָדאַלער אַגראַר-
רעפאָרם ,װאָס װאָלט געגעבן די פּויערים ערד ,צוגענומענע ביי די גרויסע
פּריצים װאָלט אָפּגעשטױסן פון דער נאַציאַנאַלער פרייהייטס-באַוועגונג די
ליבעראַלע אַדל-לײט און ערד-בורזעואַזיע,
 )2שפּעטער פּרובירט מאַזיני צוציען דעם אַרבעטער-קלאַס צום קאָמף
פאַר פאַראייניקן איטאַליע אַלס דעמאַקראַטישע רעפובליק .ער גרינדעט אין
לאָנדאָן דעם ,פאַרבאַנד פון איטאַליעניששע אַרבעטער" מיט פיליעס אין פיל
לענדער .ער איז אַן אױיסגעשפּראַכענער רעפּובליקאַנער ,װאָס וואַרפט קאַ-
טעגאָריש אַפּ יעדן געדאַנק וועגן אַ מאָנאַרכיסטישער איטאַליע ,וייל ,יעדע
מאַנאַרכיע איז אַ טיראַניע".
ער ויל באַפרײען די אַרבעטער פון דער טיראַניע פון קאַפּיטאַל"
דורך פאַרוואַנדלען זיי אין קליינע באַזיצער .דערפאַר איז ער קעגן קלאַסן-
קאמף ,קעגן דער פאַריזער קאָמונע און ערשטן אינטערנאַציאָנאַל .טראָץ
דעם ,איז ער אַריין אין דער געשיכטע אַלס העראַָישער קעמפער קעגן מי"
ראַניע ,פאַר אַן אומאָפּהענגיק פאַראייניקט איטאַליע.
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מאהאטמא גאנדי  -דער נביא
פון גלויבן איו מענטש
מיט ליבע צום מענטש
באַזיגן דאָס שלעכטע,

און גלויבן אין מענטש

פאַרװאַנדלען

דעם

האָט ער געװאָלט

פיינט אין אַ פריינט.

דערפאַר

איז ער געווען קעגן געװאַלט-מיטלען ,פאַר באַשײדנקייט און פאַר פריד"
לעכע קאַמפס-מעטאָדן.
דער צענטראַלער געדאַנק פון גאַנדיס עטיק איז געווען דער אַלט-
אינדישער באַגריף ,אַכימסאַ? אַרױסגענומען פון דער רעליגיע און פי"
לאָזאָפיע ,דזשיניזם" פון ווייטן אַלטערטום .דאָס איז געווען אַ הייליקער
געבאָט נישט צו טאָן קיין שום לעבעדיקן וועזן קיין שלעכטס.
טראָץ דעם ,װאָס דער עטישער ,אַכימסאַ"-פּרינציפּ האָט פאַרהײיליקט
די אומבאַרירלעכקייט פון יעדער לעבעדיקער באַשעפעניש ,איז אָבער
זיין הױיפּט-זאָרג געווען דער מענטש, .דער מענטש איז הײליק און זיין
לעבן איז הייליק"  --האָט געלערנט גאַנדי ; --דערפאַר איז דיר שטרענג
פאַרבאָטן סיי פיזיש ,סיי גייסטיק ,צו טאָן אים שלעכטס" אָבער דער
שטרענגער עטישער געזעץ האָט געדאַרפט פאַרװאַנדלען דעם מענטש
נישט אין אַ פּאַסיוון צושויער נאָר אין אַן אַקטיוון קעמפער פאַרן זיג פון
גוטן ,פאַר אַ בעסערן ,גייסטיק און מאָראַליש-פאַרפולקאָמטן מענטש ,װאָס
װעט דורך דעם קאָנען בויען אַ שענערע וועלט, .ווער ס'וויל אָפּהיטן דאָס
געבאָט פון ,אַכימסאַ? קאָן נישט זיין קיין פּחדן .ער מוז אַרױסװײזן מוט
און העלדישקייט אין אַלע באַדינגונגען" .דערפאַר אויך  --לערנט גאַנ"
די  ---זיינען דער ציל און די מיטלען אומצערײיסבאַר; .גוטע צילן דער"
גרייכט מען נאָר דורך גוטע מיטלען .דאָס שלעכטע קאָן קיינמאָל נישט
פירן צום גוטן".
דאָס געבאָט פון נישט טאָן קיין שלעכטס דעם מענטש איז אין זיין
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לערע ענג פאַרבונדן מיט דעם געבאָט פון ליבע .ער דרינגט לאָגיש אַרױס
פון איר .ליבע אין די טרייב קראַפט ,דער מאָראַליש-מעכטיקער כוח,
װאָס העלפט דעם מענטש ,גיט אים צו מוט און איסדויער ,אין זיין
קאַמף פאַר דעם עטיש-שיינעם און דערהויבענעם .אליבע דאָס איז הייליקער
גלויבן

אין מענטש".

אין זיין בוך

קדי

נישט:גװאַלטזאַמקײיט"

שריבט

גאַנדי : דאָס האַרטסטע אייזן מוז זיך צערינען אין פייער פון ליבע""
אָבער דאָס פייער פאָדערט אויסדויער ,גרייטקייט אויף קרבנות ,אויף
ליידן און פאַרפאָלגונגען מצד דעם שונא ,ביז װאַנען דער לעצטער װעט
נישט באַזיגט ווערן דורך דעם פּלאַם פון מענטשלעכן האַרץ  --דורך
ליבע.
מיט אָט דער אידעאַליסטישער לאָזונג האָט ער מיטגעריסן מיליאָנען
אינדיער צום קאַמף פאַר אַ פריי אומאָפּהענגיק פאָטערלאַנד .אַ מעכטיקע
נאַציאָנאַלע פרייהייטס-באַוועגונג האָט אַרומגענומען די ברייטסטע שיכטן
פון פאָלק ,אָרגאַניזירנדיק זיי צום פּאַסיוון װידערשטאַנד קעגן דער
ענגלישער

קאַלאָניאַלער

מאַכט,

גאַנדי האָט זיך געשטעלט אין שפּיץ פון פאָלק ,צעוויגט אים ,אויפ-
געװוועקט .זיין היסטאָרישער פאַרדינסט  --װאָס עס אַנערקענען היינט אַלע
פּאָליטישע ,געזעלשאַפטלעכע ,רעליגיעזע און ועלטלעכע אױטאָריטעטן
פון אַלע שאַטירונגען  --באַשטײט אויך אין דעם ,װאָס ער האָט אַרײנגע-
צויגן די ברייטסטע פאָלקס-מאַסן אין קאַמף פאַר נאַציאָנאַלער סוווערע"
ניטעט .אין משך פון  03יאָר ,פון  9191ביז  ,8491איז ער דער אידעאישער
הויפט-פירער און װיכטיקסטער פּאָליטישער טוער פון נאַציאָנאַלן קאָנגרעט,
וועלכן ער פאַרװאַנדלט אין אַ מאַסן פּאַרטײ ,געשטיצט פון בירגערטום,
פּױערטום ,אַרבעטער און פּאַטריאָטישע טיילן פון אַדל ,גאַנדי איז אין
דער

תקופה

דער

פּאָפּולערסטער

און פאַרגעטערטער

פאַלקס-פירער,

אין

וועמען מיליאָנען אינדיער זעען דעם נביא און משיח ,װאָס דאַרף זיי ברענ-
גען נאַציאָנאַלע און סאָציאַלע אויסלייזונג .נישט אומזיסט האָבן זיי אים
,אַהאַטמאַ" ; --די גרויסע נשמה".
געקרוינט מיט דעם צונאָמען מ
אַ לאַנגע צייט איז זיין גאַנצע טעטיקייט ,און ספּעציעל זיין סטראַ-
טעגיע און טאַקטיק פון פּאַסיוון װידערשטאַנד ,געווען באַקעמפט פון לינקן
לאַגער .מען האָט געזען אין דעם אַן אונטערשטיצונג פאַר דעם בריטישן
קאָלאָניאַליזם און אַ שטערונג אין אָרגאַניזירן דאָס פאָלק צום נאַציאָנאַלי
באַפרײיערישן קאַמף ,נישט געקוקט אויף די פילמאָליקע אַרעסטן פון גאַנדי,
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וועלכן די ענגלענדער האָבן אַרײנגעװאָרפן אין תפיסה ,מיט איבערייסן
אויף  8יאָר ,נישט געקוקט אויף זיינע העראָישע הונגער-שטרייקן ,וועל-
כע האָבן מיטגעריסן דאָס גאַנצע פאָלק ,איז ער האַרב קריטיקירט געװאָרן.
ערשט די פרוכט פון זיין קאַמף ,די דעראָבערטע נאַציאָנאַלע אומאָפּהען-
גיקייט ,זיין מאַרטירער-טױט ,האָבן געבראַכט אַן ענדערונג אין דעם צו"
גאַנג צו זיין פּערזאָן ,צו זיינע היסטאָרישע פאַרדינסטן פאַרן פאָלק ,וועלכן
ער טאַקע האָט אויפגעװװועקט ,אָרגאַניזירט און פאַרייניקט אַלס מעכטיקן
כוח קעגן דער בריטישער הערשאַפט.
אין די -05ער און -06ער יאָרן פון אונדזער יאָרהונדערט באַוייזן
זיך שוין װויכטיקע מאַרקסיסטישע אַרבעטן ,ועלכע געבן אַ פאַרטיפטן
און אַלזײטיקן אַנאַליז פון זיין טעטיקייט .די מחברים הויבן אַרױס די
פּאָזיטיווע פאַרדינסטפולע ראָל פון גאַנדי אין נאַציאָנאַל-באַפרײערישן
קאַמף פון אינדישן פאָלק און ווייזן גלייכצייטיק אָן אויף די שװאַכע און
קעגנזעצלעכע זייטן פון זיין פילאָזאָפיש און עטיק,

צו אַזעלכע װיסנשאַפטלעכע ,פאַרטיפטע מאָנאָגראַפיעס קאָן מען
פאַרעכענען דאָס בוך פון אינדישן ,קאָמוניסטישן טוער מ .נאַמבודיריפאַל
,מאַהאַטמאַ גאַנדי און דער גאַנדיזם? ( ;)8591פון ה .מאַקערדזשי ,פאָר-
שונגען

איבער

גאַנדי"

(.)0691

אַ פילזייטיקע

באַלױכטונג

איבער

דער

פּערזאָן פון גאַנדי ,זיין קאַמף און פילאָזאָפּיע ,געפינען מיר אין דער קאָ-
לעקטיווער אַרבעט פון די סאָוויעטישע אינדאָלאָגן (פאָרשער פון דער
געשיכטע פון אינדישן פאָלק) א נ, .די נייעסטע געשיכטע פון אינדיף"
( ,)9591פיל וויכטיקע מאַטעריאַלן וועגן גאַנדי און גאַנדיזם געפינען מיר
אין די װערק פון בירגערלעכע היסטאָריקער און שרייבער ,וי ביי קאַמיל
דעוורע ,אין זיין ?גאַנדי און דאָס נייע אינדיע" ( ;)9591װוי ביי ל .פישער
,דאָס לעבן פון מאַחאַטמאַ גאַנדי" ,וי ביי אָליװויע לאַקאָמב ,גאַנדי און די

קראַפט פון דער נשמה" ( .)4691אַ ספּעציעל ויכטיקע פּאָזיציע ,אויף
וועלכער עס שטיצן זיך פאָרשער פון אַלע שאַטירונגען ,איז דאָס בוך פון
ראָמען

ראָלאַן ,,מאַהאַטמאַ

גאַנדי"

(.)6291
8

גאַנדי

מאַהאַנדאַס

2

קאַראַמטשאַנד

איז

אין  ,9681אַלס זון פון לאַנגיאָריקן מיניסטער
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געקומען

אױיף

דער

פון די אינדישע

װעלט

פירשטנ-

טומס און די שטאַטן פון קאַטיװואַר .ער איז דערצויגן געװאָרן אין אַ שטרענג-
רעליגיעזן גייסט פון אינדואיזם ,װאָס איז דער גלויבן פון דער מערהייט
איינוווינער פון איצטיקן אינדיע .דאָס האָט װאַרשײינלעך געהאַט אויך אַן
אויסווירקונג אויף זיין וועלט-אָנשויאונג ,עטיק און פּאָליטישן געדאַנק,
ער שטודירט רעכט אין ענגלאַנד ,וו ער באַקומט אין  1981דעם
אַדװאָקאַטן-דיפּלאָם .,די ערשטע צייט פּראַקטיצירט ער אין באָמבּאי און
זייט  ,2981אין משך פון  21יאָר ,אַרבעט ער אַלס ראטגעבער (יוריסקאָנסול)
פון אַן אינדישער האַנדלס-פירמע אין דרום-אַפּריקע .דאָ דערפילט ער
פּערזענלעך די אויסווירקונג פון ראַסיזם ,אויפגעשוידערט צוליב די גרוי"
זאַמע באַדינגונגען ,אין וועלכע ס'לעבן די אינדיער ,גרינדעט ער דאָרט
אַ סעקציע פון דער אינדישער קאָנגרעס-פּאַרטײ .ער טרעט אַרױס קעגן
דער ראָסן-דיסקרימינאַציע און דער אונטערדריקונג פון זיינע ברידער,
גייענדיק אין שפּיץ פון פרידלעכע דעמאָנסטראַציעס ,שרייבנדיק פּעטי-
ציעס און פירנדיק

אונטערהאַנדלונגען.

ער שאַפט אויך א װאָכן-זשורנאַל

א,ינדיען אָפּיניאָן" צו פאַרטײידיקן די רעכט און דעם כבוד פון די אינדיער
אין דרום-אַפריקע,
אַזױי װוערט געבוירן זיין קאַמפסט-טאַקטיק פון פּאַסיוון װוידערשטאַנד,
,אַטיאַגראַהאַ? .אָנגענומען פון מיליאָנען
וועלכע ער האָט אַ נאָמען געגעבן ס
זיינע אָנהענגער און נאָכפאָלגער ,האָט זי באַדײיט ;עקשנות אין קאַמף
פאַרן אמת" װאָס האָט זיך פּראַקטיש אויסגעדריקט אין נישט מיטאַרבעטן
מיט דער בריטישער מאַכט ,נישט אונטערװאַרפן זיך די באַפעלן ,נישט
אָננעמען

קיין שום

אָרדענס

און טיטל פון די ענגלענדער:

אין באָיקאָט

פון די בריטישע שולן און אוניװערזיטעטן :אין אָרגאַניזירן פרידלעכע
דעמאָנסטראַציעס און פּאָליטישע שטרייקן .אַלע קאָנפליקטן מיט די קאָ-
לאָניאַלע מאַכט-פאָרשטײער האָבן געדאַרפט ווערן געלייזט דורך אונטער-
האַנדלונגען און קעגנזייטיקע הנחות.
און דאָך איז גאַנדי אַ לאַנגע צייט געווען לאָיאַל צו די ענגלענדער,

אין די יאָרן פון זייער בלוטיקער
 )6אָרגאַניזירט ער אינדישע
בריטישער אַרמײ ,נישט געקוקט
רעכטן דעם קאַמף פון די בורן.
ווייזן די לאָיאַלקײט

מלחמה קעגן די בורן און זולוסן (-9981
סאַניטאַרע אָפּטײלונגען צו הילף דער
אויף דעם ,װאָס ער אַנערקענט אַלס גע-
מיט דער אַקציע האָט ער געװאָלט באַ-

פון די אינדיער

צו דער בריטישער

אימפּעריע

און

דורך דעם איבערצייגן די ענגלענדער אין דער ניטװענדיקייט צו געבן
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אינדיע אױטאָנאָמע רעכט .די זעלבע מאָטיוון האָבן אים אויך דערפירט
צו שטיצן ענגלאַנד אין די יאָרן פון ערשטן וועלט-קריג.
ווען אַלע פריינטלעכע זשעסטן האָבן גאָרנישט געגעבן און דער
אַנטי-בריטישער אויפברויז האָט אַרומגענומען די ברייטסטע שיכטן פון
פאָלק ,קומט פאָר אין גאַנדי אַ ראַדיקאַלער איבערברוך .ער כאַפּט אויף,
אַז אָן אַ מאַסן"באַװעגונג װעט דער נאַציאָנאַלער קאַמף גאָרנישט דערגרייכן,
פון דאַן אָן זעט מען שוין גאַנדי אין הונדערטער שטעט ,אויף טויזנטער
מיטינגען ,װו ער װאַרפט די לאָזונג פון אַרױסטרעטן קעגן דער בריטישער
הערשאַפט .און טראָץ דעם ,װאָס אין אײינקלאַנג מיט זיין פילאָזאָפיע און

עטיק ,װאַרפט ער אָפּ קאַטעגאָריש אַלע געװאַלטזאַמע פאָרמען פון קאַמף,
באַגרענעצנדיק אים אויסשליסלעך צו פּאַסיוון װידערשטאַנד ,צעוויגט ער
אַ מעכטיקע נאַציאָנאַלע פרייהייטס-באַוועגונג,
גאַנדי ווערט איר הױפּט-אידעאָלאָג ,פירער און טרייב-קראַפט .ער
רייסט מיט מיליאָנען אינדיער נישט בלויז מיט זיין װאָרט און געדאַנק,
נאָר אויך מיט זיין פּערזענלעכן ביישפּיל פון העלדישקייט ,מוט און אויס-
דויער .ער פירט אַ שטרענג אַסקעטיש לעבן ,וועלכעס ער שטעלט אס
צענדליקער מאָל אויף אַ טויט-געפאַר דורך הונגער-שטרייקן ,אַלס קאַמפט-
מעטאָד קעגן דער בריטישער מאַכט .גלייכצייטיק לערנט ער דורך דעם
זיינע אָנהענגער ,אַז אַ מענטש געפינט גליק נאָר דאַן װען ער איז זיך
מקריב פאַר זיינע ברידער.
גאַנדי ווערט דער סימבאָל פון אַ נייער רעליגיע און עטיק ,וועלכע דאַרפן

באַפּרײיען די אינדיער נישט בלויז פון דער ענגלישער פאַרשקלאַפונג ,נאָר
אויך זיי צוגרייטן גייסטיק צו זיין װערט די פרייהייט .גלייכצייטיק לערנט
ער זיי אַכטונג צו יעדן מענטש ,אפילו דעם שונא .און פון דעם דרינגט
אַרױס זיין טאַקטיק נישט אָנצװוענדן קיין געװאַלט; דאָס דאַרף לוט אים
אויפצווינגען מאָראַליש דעם קעגנער צו פּאַרטראַכטן זיך איבער זיין שלעכ-
טער האַנדלונג,
גאַנדי פירט אָן דערביי מיט מעכטיקע מאַסן-אַקציעס ,װי מיט דעם
באָיקאָט פון ענגלישע פּראָדוקטן ,נישט צאָלן קיין שטייערן ,קעגן דער
זאַלץ-טאַקסע ,וועלכע האָט ספּעציעל געטראָפן די אָרעמע שיכטן אין
שפּיץ פון הונדערטער טויזנטער אינדיער פירט ער אָן מיט דעם באַרימטן
,מאַרש צום ים" ( ,)0291כדי מיט זיינע אָנהענגער צו שעפּן דאָס געזאַלצע-
נע ים-װאַסער ,װאָס האָט געדאַרפט פאַרטרעטן זאַלץ.
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ער
סור ,צו
נישט צו
ער רופט

װאַרפט אויך די לאָזונג פון צוריקקער פון פאָלק צו דער מאַנופאַק-
האַנט-אַרבעט ,פאַר אַלעם צו האַנט-שפּינערײ און וועבעריי ,כדי
זיין אָפּהענגיק פון דער בריטישער טעכניק און אויסאַרבעטונגען.
די אינדיער און מוזולמענער צו גיין געאייניקט אין קאַמף קעגן

געמ
יינזאַמען שונא  --דעם בריטישן קאָלאָניאַליזם, .קיין זאַך טיילט אייך

נישט ,אויסער קינדערישע פאָראורטיילן ,איר זענט קינדער פון איין גאָט,
וועלכן יעדער קאָן אויפנעמען ,װי ער פאַרשטייט .זייט ברידער צוישן
זיך ,װעט איר אַלץ געווינען !"
גאַנדי האָט אָפּגעהאַלטן אַ גרויסן מאָראַלישן נצחון .דאָס פאָלק האָט

אים פאַרהײיליקט ,געזען אין אים דעם געטלעכן מאַרטירער ,וועלכן די
מערב-באַרבאַרײ האָט געװאָלט פאַרטיליקן .און די מעכטיקע בריטישע
לאָרדן האָבן זיך צום טויט דערשראָקן ,אים באַפרײיט און אוועקגעזעצט
זיך צום רונדן טיש ,כדי אַרומצורעדן די באַדינגונגען פון צוטיילן אינדיע
זעלבסטשטענדיקייט,

אָבער וען זי איז געװאָרן דערגרייכט (פּראָקלאַמירט דעם '51טן
אױגוסט  )7491האָט דער גרויסער ,מאַהאַטמאַ" דערזען מיטאַמאָל דעם
פולן באַנקראָט פון זיינע אידעאַלן  )1נישט געקוקט אויף זיינע פּלאַמיקע

רעדעס וועגן ליבע צום נאָענטן ,װאָס דאַרף צעשמעלצן די שנאה און פאַר"
װאַנדלען דעם פיינט אין אַ פריינט ,האָבן זיך גלייך אָנגעהויבן גרויזאַמע
קעגנזייטיקע שחיטות און פּאָגראָמען צװוישן אינדיער און מוזולמענער.
דאַן רייסט זיך אַרױס פון זיין האַרץ אַ פאַרצווייפלטער ווידוי געשריי:
;.איך

רוף צו הילף די אַלמעכטיקע

קראַפּט (גאָט ט .ג ,).זי זאָל מיך

בעסער באַפרייען פון דעם עמק הבכה (טאָל פון געויין) ,איידער פאַר.

װואַנדלען אין אַן אומבאַהאָלפענעם עדות פון חיהשקייט ,פון ווילד-געואָ-

רענעם מענטש",
און דער ,אַלמעכטיקער" האָט אויסגעהערט זיין געבעט .באַשול-
דיק
ט אין פאַראַט דורך אינדישע עקסטרעמיסטן איז ער (דעם -02סטן
יאַנואַר
 )8491אַ קרבן פון אַ מערדערישן אַטענטאַט (דורך דריי רעװאָלװער-
קויל
ד
ן) ,ורכגעפירט דורך מיטגלידער פון דער רעאַקציאָנערער אָרגאַני-
זאַציע ;נאַטכוראַמאַ גאָדזע" .ער האָט אויסגעהויכט די נשמה אין הײיליקן
טעמ
פּל ,ווו ער פלעגט טאָגטעגלעך ,אין שטילער פאַרטראַכטקײט ,שעפ-
טשען אַ תפילה צו גאָט.
א אל

צִ
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גאַנדי האָט זיך געהאַלטן פֿאַר אַ באַשײדענעם

תלמיד פון ,גרויסן

לערער" לעוו טאָלסטאָי  ,)2מיט וועלכן ער איז געשטאַנען אין אַ פּערזענ-

לעכער קאָרעספּאָנדענץ .ער האָט געזען אין אים עדעם גרויסן נביא" ,װאָס
אַנטדעקט נייע וועגן פון רעטונג פאַר דער מענטשהייט ,פאַר אַלעם אין
דער גרויסער ליבע צום מענטש .דערפאַר האָט ער אויך אַקצעפּטירט די
טאָלסטאָישע שאַרפע קריטיק פון בורזשואַזן סיסטעם ,פון דער בירגער-
לעכער

פון קאָלאָניאַלער

ציװויליזאַציע,

פאַרשקלאַפונג,

און

פון מלחמות

רויב,
דערפאַר אויך האָט ער מקריב געװען זיין לעבן פאַר דעם פאָלק,
וועלכן ער האָט געליבט מיטן גאַנצן ברען פון זיין עמפינדלעכער נשמה.
ער איז אַרײין אין דער געשיכטע אַלס דער אומשטערבלעכער ,מאַהאַטמאַ?
טראָץ אַלע שװאַכע זייטן פון זיין פילאָזאָפּיע ,עטיק און סאָציאַלע פּלענער.

{)

לױטן

מאַונטבעטן,
הינדוסטאַן

איז

פּלאַן
דאָס

ואינדיע)

 )2אין גאַנדיס
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פון

ענגלישן

לאַנד
בוך

אין

צוױי

גאַנדי האָט געשטיצט

דעם

געװאָרן

און פּאַקיסטאַן.
;מיין

ויצע-קעניג

פאַר

אינדיע,

לעבן".

איינגעטיילט

לאָרך
מלוכות:

פּלאַן.

לעוו טאלסטא' -
דער גרויסער קינסטלעד אוו ראפ"
ער געהערט צו די שרייבער מיטן גרעסטן וועלטרום .זיינע װערק זיי-
נען איבערגעזעצט געװאָרן כמעט אויף אַלע שפּראַכן ,פילמירט ,געשפּילט
אויף טעאַטער-סצענעס .זיין פילאָזאָפישע שיטה און עטיק ,זיינע מאָראַלישע
אָנװייזונגען און סאָציאַלע געדאַנקען ,האָבן מיטגעריסן און באַגײיסטערט פיל
מענטשן נישט בלויז אין אײיראָפּע ,נאָר אויך אין אַנדערע וועלט-טיילן,
פאַר זיין לערער און וועגווייזער האָט אים געהאַלטן מאַהאַטמאַ גאַנדי,
זיין פילאָזאָפּיע און מאָראַל האָט זיך געשטיצט אויף טאָלסטאָיס לערע ועגן
אַלמענטשלעכע

ליבע און ,נישט

אַנטקעגנשטעלן

זיך דעם

שלעכטן

מיט

קראַפט" .צו טאָלסטאָי האָבן אָנגעבונדן אין זייערע װערק אַזעלכע שרייבער
וי ראַבינדראַנאַט טאַגאָרע (אינדיע) ,װי נאַטסומע סאָסעקי און מיאַמאָטאָ
יוריקאָ (יאַפּאַן) ,װי לאַאָדשע ,פא-צין ,הודשי (כינעזישע שרייבער פון דער
ליטעראַרישער ,באַװועגונג פון -4טן מאַי"  )9191און פיל אַנדערע פון די
מזרח-פעלקער.

טאָלסטאָישע קאָלאָניעס געבויט אויף זיינע מאָראַלישע און

סאָציאַלע פּרינציפּן ,זיינען אויפגעקומען ,סוף -91טן אָנהױב -02טן יאָרהונ-
דערט ,אין דער טווערסקער ,סימבירסקער ,כאַרקאָווסקער גובערניעס ,אין
קאַװוקאַז און אויך אין מענטשעסטער (ענגלאַנד) ,אין יאָהאַנעסבורג (דרום-
אַפריקע)  ---די באַרימטע מאַהאַטמאַ גאַנדי"פערמע און אַנדערע.
לעוו טאָלסטאָי איז געבוירן געװאָרן אין יאָר  8281אין יאַסנאַיאַ פּאַ-
ליאַנאַ {(טולסקער גוב ).אַלס זון פון גראַף נ .י .טאָלסטאָי און דער פירשטין
מ .נ .װאָלקאָנסקאַיאַ .ער איז נאָך געווען אַ קינד ,ווען עס זיינען געשטאָרבן
זיינע עלטערן .מיט זיין דערציאונג האָבן זיך פאַרנומען די מומעס ,וועלכע
האָבן אים אָנפאַרטרױט פראַנצויזישע ,ספּעציעל אַראָפּגעבראַכטע לערער.
אין ( 4481צו  61יאָר) שטודירט ער אין משך פון  4יאָר אויפן קאַזאַ-
נער אוניווערזיטעט אָריענטאַלישע שפּראַכן און געזעצגעבונג .אין 7481
רייסט ער איבער אומגעריכט די לערע און קומט צוריק אין זיין עלטערן-
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גוט
יאַסנאַיאַ פּאָליאַנאַ .עֶר וויל זיך פאַרנעמען איצט ערנסט מיט דעם
גר
ו
י
ס
ן
א
ו
ן
ר
י
י
ב
ן
פאַרמעגן פון ריזיקע שטחים פרוכטבאַרן באָדן ,איינריכ-
טונגען ,לעבעדיקן אינװענטאַר ,אָבער עס גייט נישט .דאָס איז אים פרעמד
און אָפּשױסנדיק,
ער לאָזט זיך קיין מאָסקװע ,פּעטערבורג ,וו ער פירט אַ פריילעך ,הול-
טאַיש לעבן אין דער געזעלשאַפט פון דער ,צעבאַלעװעטער אַריסטאָקראַטי-
שער יוגנט" .אָבער זיין נאַטור איז אַן עמפינדלעכע און רופט אים צו אָרדע-
נונג .ער זוכט אַ ציל אין לעבן

פאַרטיפט אין צענדליקער ליטעראַרישע ,פילאָזאָפישע און עטישע
ווערק ,שטעלט ער זיך די פּראַגע  :אווי אַזױ לעבן װירדיק ?* ער פּרובירט
געפינען אַן ענטפער אויף די אָנגעווייטקיטע פּראָבלעמען פון זיין פאָטער-
לאַנד ,מיט זיינע ערשטע עטישע און סאָציאַלע געדאַנקען טיילט ער זיך מיט
זיין אינטים טאָג-בוך ,װאָס ער נעמט פירן זייט  .7481ער קומט דאָרט שנעל
צום אויספיר ,אַז דער ,װאָס טראַכט ,זעט דאָס שלעכטע און פאַרדאָרבענע,
טאָר נישט זיצן מיט פאַרלייגטע הענט, .פאַר אַלעם דאַרף מען זיין אַקטיוו
זיין צווישן מענטשן ,לערנען פון זיי ,פּאָרשן ,אַנאַליזירן",

זוכנדיק אַ רעטונג אין דער אַקטיוויטעט ,פאַרשרייבט ער זיך אין דער
מיליטערישער הויך-שול אין קאַװקאַז ,דינט אין רומעניע ,קרים און נעמט
אָנטײל אין דער פאַרטיידיקונג פון סעװאַסטאָפּאָל קעגן די אָנגרייפנדיקע
פראַנצויזיש-ענגלישע איינהייטן (אין די יאָרן  ,4581-5581בשעת דער ,קוי-
מער מלחמה") ,ער האָט זיך פרייוויליק געמאָלדן אויפן געפערלעכסטן שלאַכט-

פעלד ,דעם באַרימטן ,פערטן באַסטיאָן" ,וו דער קאַמף איז געווען אַ פאַר-
ביסענער.
זיי
נ
ע
א
י
י
נ
ד
ר
ו
ק
ן
,
געזען מיט די אייגענע אויגן ,האָט ער שפּעטער פאַר.
אײיביקט
א
י
ן
ד
ע
ם בוך ס,עװא
ַסטאָפּאָלער דערציילונגען" .די ווירקלעכע העלדן
פון דער מלחמה זעט ער אין די ,פּשוטע רוסישע מענטשן" ,וועלכע אנישט
דער קרייץ ,די שרעק און געפאַרן הייסן גיין אויף אַלע קרבנות ,נאָר אַ היי-
ליק געפיל  --ליבע צום פאָטערלאַנד" ,זייער הויכע מאָראַל ,העראָיזם און
שעמעוודיקייט .,שטעלט טאָלסטאֵי אַנטקעגן די כאַראַקטערלאָזע אָפיצירן,

פון וועלכע יעדער איינער איז ,אַ קליינער נאַפּאָלעאָן ,אַ חיה ,פעאיק צו
דערהרגענען הונדערטער מענטשן ,כדי צו באַקומען נאָך אַ מעדאַל און אַ גע-
העכערטן לויך".

די נאָענטקײט צום רוסישן סאָלדאַט ,דעם פּױער ,װאָס קעמפט פאַר זיין
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פאַטערלאַנד ,וו ער איז פאַרשקלאַפט ,האָט אים אויפגעברויזט און איבער"
צייגט אין דער אַבסאָלוטער נויטװוענדיקייט צו באַפרײיען אים פון די פּאַ-
שטשיזנע-קייטן און פאַרװאַנדלען אין אַ פרייען און גלייכן בירגער .נאָך
שטאַרקער האָבן באַגרינדעט די איבערצייגונג זיינע רייזעס קיין מערב-איי"
ראָפּע אין די יאָרן ,758171681
טאָלסטאָי באַזוכט פראנקרייך ,שװײיצאָריע ,ענגלאַנד ,דייטשלאַנד און
צוויי געפילן ווערן געבוירן אין אים .פון איין זייט זעט ער די אָפּגעשטאַנעג-
קייט פון רוסלאַנד אויף אַלע געביטן ,פון דער צווייטער  ---די פאַרפוילטקייט
פון דער מערבדיקער ,בורזשואַזער קולטור .און ער קומט צום אויספיך ,אַז
רוסאָ ,וועמענס װערק עס האָבן אים נאָך פריער באַצױבערט ,האָט געהאַט
רעכט  ---די ציוויליזאָציע האָט דעגענערירט דעם מענטש ,פאַרװאַנדלט אים
אין אַ שקלאַף פון גאָלד .די אמתע טוגנט ,זיטלעכע ריינקייט ,מאָראַלישע
דערהויבנקייט ,האָט פאַרמאָגט דער נאַטור-מענטש פון ווייטן אַמאָל ,פריי פון
גיריקייט נאָך רייכטום ,װױלטאָג ,אייגנטום און לעבן פון פרעמדער אַרבעט,
אין דער צייט ,דערוויסט ער זיך ,אַז דער צאַר,,-באַטיושקאַ" (פאָטער)
האָט ענדלעך געגעבן די פּוױערים ,פרייהייט" און רעכט צו קויפן די ערד,
אויף וועלכע זיי האָבן געאַרבעט.

טאָלסטאָי באַקענט זיך גענוי מיט דעם

צאַרישן מאַניפעסט (פון פעברואַר  )1681און איז אויפגעברויזט .ער שרייבט
דאַן אַ בריוו צום גרויסן רוסישן דעמאָקראַט הערצען; :די פּויערים זיינען
מיט רעכט אַנטוישט .די זאַצן (אין מאַניפעסט ט .ג ).וועגן באַפּרײיען דעם
פױיער ,זיינען פּוסטע רעדעריי".

און װוי נאָר ער קומט צוריק פון אױטלאַנד ,נוצט ער אויס סיי זיין נאָ-
מען ,אַלס באַרימטן שוין שרייבער ,סיי זיינע באַקאַנטשאַפטן און מעגלעכקייטן,
צו פאַרטײידיקן די פּויערישע פאָדערונגען .טאָלסטאָי קעמפט פאַר אויסבריי-
טערן די אַגראַר-רעפאָרם .אַלס פאַרמיטלער אין דער טולסקער גובערניע,
ביים איינטיילן ערד צוישן פּויערים ,גרייפט ער שאַרף אָן די גיריקייט און
פאַרדאָרבנקײיט פון די פּריצישע אַדל-לײט .דערפאַר אויך װוערט ער שנעל
אָפּגערופן ,לויט אַ ספּעציעלן

;אוקאַז" (פאַראָרדענונג)

פון גובערנאַטאָר.

אָבער ער גיט זיך נישט אונטער.
נאָך אין די יאָרן 958172681

האָט ער אָרגאַניזירט אין זיין גוט ,אין

יאָסנאַיאַ פּאָליאַנאַ ,אַ פאָלקס-שול פאַר פּויערים-קינדער און דערװאַקסענע.
ער איז איר לייטער ,לערער און מחבר פון לערן"ביכער .ער שאַפט אַ נייעם
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פּעדאַגאָגישן מעטאָד ,װאָס גייט אַרױיס פון אַכטונג פאַרן קינד ,זיין נאַטור-
מאָראַל ,װאָס פאָדערט ליבע און פאַרשטאַנד און װאַרפט אָפּ יעדן געוואלט

און פיזישע שטראָף .די דערגרייכונגען פון זיין אייגענער פאָלקס-שול
געבן אים צו מוט צו קעמפן פאַר אויסברייטערן די נעץ פון שולן פאַר פּוי-
ערים-קינדער .און אַזױ קומען אויף אין די שטעטלעך פון דער טולסקער
גובערניע (אַרום דער יאַסנאַיאַ פּאָליאַנאַ) איין און צוואנציק שולן,
טאָלסטאָיס פּעדאַגאָגישע

טעטיקייט איז אָבער געװאָרן ,געפערלעף"

פאַר דער צאַרישער מאַכט ,זי האָט געטראָגן נישט נאָר וויסן דעם פאָלק ,נאָר
אויך נייע פאָרגעשריטענע געדאַנקען .די קאָאַזיס פון ליכט און נייער מאָ-
דאל" ,די שול פון יאסנאַיאַ פּאָליאַנאַ ,ווערט אָנגעגריפן דורך דער געהיים-
פּאָליצײי .מען פירט דורך אַ שטרענגע רעוויזיע ,און די שול ווערט געשלאָסן,

אין האַרץ פון גרויסן שרייבער און דענקער װאַקסט אָן אַ פלאַמיקער,
ליידנשאַפטלעכער פּראָטעסט קעגן דער צאַרישער אומרעכט און ווילקיר אי-

בער דעם אָרעמען פאָלק .זיין גייסטיקער קריזיס פאַרטיפט זיך אין דערפירט
אין די -07ער-08-ער יאָרן צו אַ ראַדיקאַלן קער אין זיינע אָנשויאונגען .ער
טרעט אַרױס קעגן זיין ,אייגענער װעלט פון זאַטע פוסט-און"פּאַסניקעס?
ער פאַראורטײילט שאַרף און קאָמפּראָמיסלאָז ;די פאַרברעכערישקייט ,גרוי-
זאַמקײט און געמיינהייט פון לעבן" ,וועלכן ס'פירן ;די מענטשן פון די ריי-
כע קלאַסן ,בויענדיק זייער נאַרישן אויסערלעכן מאטעריעלן װוילטאָג אויף

די ליידן ,שרעק און דערנידערונג פון פאָלק",
די שטרענגע װערטער באַנוצט ער אין זיין רייכער פּובליציסטיק פון
,ער טויט פון איװאַן איליטש" ,דערזעט דער
די -08ער יאָרן .אין ראָמאַן ד
הויפּט-העלד ,אַ טיכטיקער באַאַמטער ,ערשט פאַרן טויט ,די גרויזאַמקײט,
געמיינהייט און פאַלשקייט פון זיין אַרום ,אין דער דערציילונג ;נאָכן באַל"
זעען מיר אַ צעשמייכלטן ,האַרציקן און גוטמוטיקן קאָלאָנעל ,װאָס טאַנצט

אַזױ שיין און צומאָרגנס שלאָגט ער גרויזאַם אַ סאָלדאַט ,װאָס האָט נישט
אויסגעפירט זיין באַפעל  ---ער האָט מיט אַ שטעקן נישט געקנאַקט וי גע-
העריק אין צעבלוטיקטן רוקן פון אַ חבר .די אויסערלעכע גוטהאַרציקייט און
שיינע מאַניערן פון פּאָלקאָוניק זיינען נישט מער וי אַ מאַסקע ,אונטער
וועלכער עס באַהאַלט זיך אַ בלוטיקער הענקער.
28
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טאָלסטאָי האָט צו  42יאָר פאַרבונדן זיין לעבן מיט דער 71ייאָריקער
סאָפּיאַ אַנדרעיעוינאַ כערס .לויט אייניקע ביאָגראַפן איז דאָס געווען אַ פלאַ-
מיקע ,קעגנזייטיקע ליבע ,לויט אַנדערע  --אַ שטאַרקער באַגער פון א יונג
מיידל צו האָבן אַלס מאַן אַ באַרימטן שוין שרייבער .זי האָט אויך מקריב גע"
ווען איר גאַנץ לעבן זיין רייכער ליטעראַרישער שאַפּונג און וועלט-רום .,
זי האָט אים געבראַכט אויף דער וועלט דרייצן קינדער און געווען זיין
פערזענלעכע סעקרעטאַרין און מיטאַרבעטערין .און דאָס איז נישט געווען
קיין לייכטע אויפגאַבע .טאָלסטאָי איז קיינמאָל נישט געווען צופרידן פון זיין
שאַפונג .ער פלעגט זיינע װוערק פיל מאָל איבעראַרבעטן,

פאַריכטן ,אויס-

בעסערן .אַזױ ,צום ביישפּיל ,האָט סאָפיאַ אַנדרעיעוונא (זיין פרוי) געמוזט
זיבן מאָל איבערשרייבן דעם ריזיקן מאַנוסקריפּט פון ,מלחמה און שלום"
וועלכן לואי אַראַגאָן האַלט פֿאַר ;דעם גרעסטן ראָמאַן ,װאָס איז געװאָרן
ווען ס'איז אָנגעשריבן? .
אין זייער לאַנגן צואַמענלעבן ( 84יאָר) ,זיינען די ערשטע  ,02זיכער
געווען די גליקלעכסטע.

זיין לעבנס-באַגלײיטערין האָט אים מיט ראַט און

ליבע באַדינט ,געזאָרגט מיט אויסערגעויינלעכער איבערגעגעבנקייט פאַר
זיין ליטעראָרישן אַרבעטס-װאַרשטאַט ,צוגעגעבן אים מוט און אויסדויער.
אין אָט דער תקופה טאַקע שאָפט טאָלסטאָי זיינע גרעסטע שעדעורען:
,מלחמה און שלום" (, ,)3681-9681אַננאַ קאַרענינאַ" ( )2781-7781און אַנ-

דערע .ער איז רייך און פריי פון מאַטעריעלע זאָרגן ,סיי אַלס גרויסער ערד"
כאַזיצער ,סיי אַלס װעלט-באַרימטער שרייבער האָט ער ריזיקע איינקונפטן
און קאָן שאַפן אָן שום שטערונגען.
אָכער ,װאָס מער ער שאַפט און קוקט זיך צו צום אַרום ,אַלץ מער איז
ער אינערלעך צעריסן ,אומרואיק ,אויפגעברויזט .זיין וועלט-באַנעמונג ,מאָ-
ראָל און גלויבן מאַכן דורך אַ לאַנגן ,קאָמפּליצירטן ,קעגנזעצלעכן וועג .דער

רייכער פּאָרעץ און גראַף פילט זיך כסדר שולדיק פאַר דעם מוזשיק (פּויער),
װאָס איז דערנידעריקט און גרויזאַםס פאַרשקלאַפט .ער שרייבט ועגן דעם
אין זיין טאָג-בוך  :אַלץ מער און מער,

ממש

פיזיש,

לייד איך פון דער

אומגלייכחייט ,רייכטום ,איבערגעזעטיקייט פון אונדזער לעבן צװוישן נויט
און אָרעמקײט און איך קאָן נישט פאַרקלענערן די אומגלייכהייט .אין דעם ---
דער טראַגיזם פון מיין לעבן",
טאָלסטאַי פילט זיך מיטפאַראַנטװאָרטלעך פאַר דעם גאַנצן שלעכטס
פון דער צאַרישער מאַכט און אירע אינסטיטוציעס ,און דריקט דאָס אויס אין
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אַ פלאַמיקער פאָרם אין זיין באַרימטן ראָמאַן "תחית המתים" .די געשיכטע
פון דער הויפּט:העלדין ,קאַטישאַ מאַסלאָװאַ ,אַ באַדינערין ,איז אַ מעכטי-
קער באַשולדיקונגס-אַקט קעגן דעם צאַרישן געריכט ,דער קירך ,העכערע
באַאַמטע ,קעגן דער גאַנצער געזעלשאַפטלעכער אָרדענונג .דער האַרץ-
רייסנדער פּראָטעסט האָט אויפגעטרייסלט נישט בלויז אַלע שיכטן פון דער

רוסישער געזעלשאַפט ,נאָר אויך גאַנץ אײראָפּע.
טאָלסטאָי איז געװאָרן דאָס געוויסן פון רוסלאַנד און דער מענטש-
הייט ,ער איז איצט נישט בלויז דער באַרימטסטער שרייבער אין דער וועלט
נאָר דער גרויסער נביא ,װאָס שרייט און װאָרנט ,װעקט און רופט אַנטקעגנ-
צושטעלן זיך דעם שלעכטן ,נישט מיט געווער און פיזישער קראַפט ,נאָר מיטן
פלאַם פון האַרץ ,מיט ליבע צום מענטש ,צו יושר און גערעכטיקייט .און ער
באַקומט מיליאָנען אָנהענגער ,גלויביקע אין זיין נייער פילאָזאָפּיע-רעליגיע,
װאָס רופט צום קאַמף מיטן שלעכטן דורך ,פּאַסיוון װידערשטאַנד" ,דורך
וועקן אָן אויפהער און אַפּעלירן צום געוויסן פון צאַר און זיינע מיטהעלפער,

פון די רייכע און מעכטיקע .ער האָט צעוויגט דאָס פאָלק ,אויפגעוװועקט פון
לעטאַרגיע און שרעק ,אויסגעדריקט זיינע באַגערן און שטרעבונגען און
דאָס איז דאָס פּאָזיטיווע און רעװאָלוציאָנערע אין זיין אוטאָפּישער ,נאיווער,
נייער אמונה,
מיליאָנען פּויערים ,אַרבעטער האָרעפּאַשניקעס אין דער גרויסער
;פעלקער-תפיסה"י (לויט לענינס אויסדרוק) פון צאַרישן רוסלאַנד ,האָבן אי"
בערגענומען פון זיין לערע נישט די רעליגיעזע ליבע"געבאָטן ,נאָר די פּראַק-
טישע אויספירן  ---קאַמף קעגן אומרעכט ,געװאַלט און דערנידערונג ,פאַר
מענטשן-רעכט ,פרייהייט און גליק .דערפאַר טאַקע האָט די רוסישע ,גרי-
כיש-אָרטאָדאָקסישע קירך געװאָרפן אויף אים אַ חרם ( ,)1091דערפאַר האָט
די צאַרישע צענזור קאָנפיסקירט זיין קווידיו".
** +
*+

די לעצטע יאָרן פון זיין לעבן זיינען געווען פאַר אים די שווערסטע .ער

איז געווען אינערלעך צעריסן און אויפגעקאָכט אויף זיך אַליין .ער ,װאָס
האָט אַליין געלעבט אין רייכטום און װױילטאָג האָט אַנדערע געהייסן פאַר"
שטיין דאָס אָרעמע פאָלק ,גערופן צו פאַרוואַרפן דעם לוקסוס און לעבן פּשוט
פון אייגענער אַרבעט און מי .ער האָט זיך געפילט פולקאָם איינזאַם אין זיין
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נאָענטסטן אַרום .סיי זיין פרוי ,סיי די קינדער ,האָבן זיך נישט געװאָלט אָפּ-
זאָגן פון זייער רייכטום .מיט אומרו און אויפברויז האָבן זי געקוקט אויפן
;משוגע"-געװאָרענעם פאָטער און מאַן ,װאָס האָט זיך אָנגעטאָן אין אַ פּױ-
ערישער בלוזע ,זיך אָפּגעזאָגט פון די באַדינער ,אַלײן געאַקערט ,געטראָגן
װאַסער ,געהאַקט האָלץ ,געהאָלפן די פּויערים בויען כאַטעס ,שטעלן אויוונס.

דעם -82טן אָקטאָבער  0191אין עלטער פון  28יאָר ,פאַרלאָזט טאָלסטאָי גץ-
היים יאַסנאַיאַ פּאָליאַנאַ ,אַנטלופנדיק פון זיין משפּחה און דער געזעלשאַפט,
צו וועלכער ער האָט געהערט און באַקעמפט .אויפן וועג איז ער קראַנק גע-
װאָרן אויף אַ לונגען-אָנצינדונג און געשטאָרבן אויף דער סטאַציע אָס-
טאַפּאָוואַ.

שוין זיינע ערשטע ביכער האָבן אַרױסגערופן באַגייסטערונג .דער גרוי"
סער רוסישער שרייבער ניעקראַסאָו ,שעף-רעדאַקטאָר פון ליבעראַלן צייט"
שריפט ,דער היינטצייטיקער" ,האָט ענטוזיאַסטיש אויפגענומען טאָלסטאָיס
ערשט אױטאָביאָגראַפיש וװוערק ,קינדהייט" ,װאָס האָט צוזאַמען מיט די
ײינגל-יאָרן" און קיוגנט" געשאַפן די טרילאָגיע קעטאַפּן פון אַ לעבן".
מיר פאָלגן נאָך דאָס לעבן פון דעם הויפּט:העלד ,דעם עממפינדלעכן
יינגל ניקאָלענקאָ אירטעניעוו ,װאָס רעאַגירט שאַרף אויף אַלע געמיינהייטן,
כאַפּט אויף דאָס מענטשלעכע און שטעלט זיך אַנטקעגן דעם שלעכטן ער
װאַרפט אָפּ יעדן קאָנפאָרמיזם אין באַצוג צו דער ,הייליקער פאַרדאָרבנקײיט"
פון אַרום און וויל זיך נישט צופּאַסן צו דער וועלט ,פון תפיסה"מויערן ,ליגן
און געװאַלט".
ניקאָלענקאַ  --די פאַרקערפּערונג פון טאָלסטאַי אַליײין  --פאַרטיפט

זיך אין ביכער און ווערק ,אַנאַליזירט ,טראַכט ,אָבטערװירט און דריקט אויס
זיין פלאַמיקן פּראָטעסט קעגן דער הערשנדיקער אומרעכט .ער באַשליסט צו
גיין אויף אַן אַנדער וועג  --פון מענטשלעכער ווירדע ,יושר און גערעכטי-
קייט פאַר אַלע אָן אונטערשיד בירגער.
אין איינעם פון זיינע ערשטע ראָמאַנען ;דער מאָרגן פון אַן אַדל-
פּריץ" ,מאָלט אונדז טאָלסטאָי אַ סוגעסטיװו-פּסיכאָלאָגיש בילד פון אַ רייכן,
יונגן ערד-באַזיצער ,דעם גראַף ניעכליודאָוו .טיף גערירט פון דעם טראַגישן
גורל פון די פּאַנשטשינע פּוױערים ,וויל ער זיי העלפן .אָבער אויפן אָרט פון
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דאַנקבאַרקײט טרעפט ער זיך אָן אויף פאַרדאַכט .דער זייט יאָרן דערנידע"
ריקטער ,געפּײניקטער מוזשיק (פּויער) ,קאָן זיך גאָרנישט פאָרשטעלן אַ
פּריץ ,אַ גראַף ,מיט אַ מענטשלעך האַרץ .זייט דורות האָט ער אים געזען מיט
דער בייטש אין האַנט ,װאָס האָט געשמיסן זיין געבויגענעם רוקן ,און דאָ באַ-
ווייזט ער זיך מיטאַמאָל אַלס ברודער און פריינט,, .ניין טייערער ,מיך וועסטו
נישט אָפּנאַרן .ביסט זיכער אַ פאַרשטעלטער אָכראַניק* (געהיים-פּאָליציאַנט),
אָדער אַ ;טשודאק" ,אַ צעדרייטער",
ניעכלודאָװו איז פון אָנהוֹיב צעבראָכן ,אָבער ביסלעכווייז נעמט ער
פאַרשטיין דעם אומצוטרוי פון פאָלק .און דאָס ווייזט אים נאָך מער די שולד
פון די אַדל-לײט ,פון צאַר ,פון דעם גאַנצן סיסטעם ,װאָס מוז ווערן געענ-
דערט .אַזױ קומט אויף דער באַװווסטזיניקער בונטאַר ,פול מיט ליבע צו די
;עװאָס ליידן און האַסן ,װאָס שאַפן און בויען און טראָגן דעם וייטיק אין
האַרץ".
אַזױ איז טאָלסטאָי אַרײינגעדרונגען נישט נאָר אין דער נשמה פון פּױ-
ער ;נאָר פון מענטש בכלל,

נישט אומזיסט האָט דער גרויסער רוסישער דעמאָקראַט-רעװאָלוציאָ-
נער ,פילאָזאָף און שרייבער ,טשערנישעווסקי ,געשריבן וועגן אים , :ער האָט
געקאָנט אױיפכאַפּן די דיאלעקטיק פון דער מענטשלעכער נשמה ,דעם געהיי-

מען פּראָצעס פון אויפקום פון געדאַנקען און געפילן".
א אל
+

טאָלסטאָי איז געווען נישט נאָר אַ גרויסער שרייבער און פילאָזאָף ,נאָר
אויך אַ טיפער געשיכטע-פאָרשער .ער איז געווען נאָענט באַפריינדעט מיט
באַרימטע היסטאָריקער פון זיין תקופה  --מיט פּאָגאָדינען ,סאָלאָװיאָון,
סעמיעווסקין .אָבער דעם גרעסטן איינפלוס האָבן געהאַט אויף אים די ווערק
פון אָפיציעלן צאַרישן היסטאָריאָגראַף פון -81טן יאָרהונדערט און אָנהויב
9ט,

קאַראַמזינען ,וועלכער האָט באַלױכטן די געשיכטע פון רוסלאַנד (אין

זיין -21בענדיק װערק ,די געשיכטע פון דער רוסישער מלוכה") פון שטאַנד-
פונקט פון מאָראַל,
טאָלסטאָי האָט אָבער געהאַט זיין אייגענעם ,דעמאָקראַטישן ,קוק אויף
געשיכטע .און דאָס זעען מיר אין זיינע דריי גרעסטע שעדעוורן אין גקריג
ַ,ננאַ קאַרענינאַ" און ?רעסורעקציע" ( תחית המתים) ,אונטער
און פרידן" ,א
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פאַרשידענע סיטואַציעס און פאַקטן ,אין פילפאַרביקן קאַלײידעסקאָפּ פון גע"

שעענישן ,זוכט ער דאָס געזעץ ,װאָס באַװעגט אַלץ ,די פילאָזאָפיע פון דער
געשיכטע .ער זעט איר טרייב-קראַפּט נישט אין גרויסע גייסטער ,מעכטיקע
פּערזענלעכקייטן ,נאָר אין פאָלק,

אין דעם ויזיקן ,לויט זיין פאַרנעם ,היסטאָרישן ראָמאַן קקריג און
פרידן" ,ווייזט ער אויף מײיסטערהאַפט ,אַז דער הויפּט:העלד פון דער נאַ-
ציאָנאַלער פאַרטיידיקונג-מלחמה פון רוסלאַנד אין  ,2181קעגן דער פראַנ"
צויזישער אינװאַזיע ,איז דאָס פּשוטע פאָלק  --דער פּויער-סאָלדאַט ,דער
מוזשיק-פּאַרטיזאַן ,דער פּאַטריאָטישער 2עמך" .זיי האָבן צעקלאַפּט דעם
שונא ,פאַריאָגט אים פון די גרענעצן פון פאָטערלאַנד,
אין קעגנזאַץ צו באַרימטע היסטאָריקער ,װאָס ווייזן אויף די גרויס"
קייט פון נאַפּאָלעאָנען ,מאָלט אים טאָלסטאָי אַלס נעבעכדיקע און לעכערלע-

כע פּערזענלעכקייט ,אַלס קאָמישן אַקטיאָר ,װאָס באַמיט זיך צו שפּילן די
ראָל פון דעם ,װאָס װאַרפט אָן דער געשיכטע זיין ווילן .ער רעדט זיך איין,
אַז ער פירט אָן מיט געשעענישן ,אָבער זייער אינהאַלט פאַרשטײט ער נישט,
ווייל ער איז פאַר אים באַהאַלטן.
אָן צווייפל איז טאָלסטאָי עקסטרעם-נעגאַטיוו אין דער אָפּשאַצונג פון

דער ראָל פון נאַפּאָלעאָנען און פונעם יחיד בכלל ,אין דער געשיכטע .גלייב-
צייטיק אָבער איז ער דער גרויסער קינסטלער ,װאָס האָט אױיפגעכאַפּט און
פאַראײיביקט אין אומשטערבלעכע װערק דאָס װיסנשאַפּטלעך פעסטגעשטעל-
טע געזעץ ,אַז די שעפער פון דער געשיכטע זיינען נישט קיין געניאַלע יחי"
דים ,נאָר די פאָלקס-מאַסן ,װאָס פּראָדוצירן אַלע מאַטעריעלע און גייסטיקע

ווערטן .זיי שאַפן נישט נאָר ברויט און פלייש ,אָנטון און הייזער נאָר אויך
די שפּראַך (אין משך פון דורות) ,דעם עפּאָס ,דאָס שפּריך-װאָרט ,ליד און
העלד .דער פאָלקלאָר ,די חכמה פון פאָלק ,זיינען דער קװאַל פון שעפערי-
שער אינספּיראַציע און אָנרעגונג פאַר דעם דיכטער ,שרייבער ,קאָמפּאָזיטאָר.
אָבער װאָס גרעסער ס'איז די געזעלשאַפטלעכע אַקטיוויטעט פון פאָלק,
װאָס ברייטער עס נעמט אנטייל אין קאַמף פאַר אַ בעסערן לעבן ,אַלץ ברענענ-

דיקער רוקט זיך אַרױס די פראַגע װעגן װייטזעעװװודיקע איבערגעגעבענע
פירער .זיי דאַרפן הויבן דאָס באַװווסטזין פון פאָלק ,אָרגאַניזירן אים ,ווייזן
דעם וועג צו נצחון .די גרויסע פּערזענלעכקייט אין דער געשיכטע איז גרויס
דערפאַר ווייל זי זעט ווייטער פון אַנדערע און באַגערט שטאַרקער ,ווייל זי
כאַפּט אויף טיף און אַלזייטיק די שטרעבונגען ,בענקשאַפט ,פאַרלאַנגען פון
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פאָלק און זעט גענוי זיינע אויפגאַבן אין די געגעבענע היסטאָרישע באַדינ"
גונגען.
אָט די ראָל פון יחיד אין דער געשיכטע האָט טאָלסטאָי גענוי נישט גע-
,ריג און פרידן" ,וועלכע באַלױיכט אונדז די
זען .אין זיין ריזיקער עפּאָפּײיע ק
פאָטערלענדישע

מלחמה פון רוסישן פאָלק אין  ,2181האָבן מיר  006גע-

שטאַלטן .מיר זעען באַרימטע

פּערזענלעכקייטן און פּשוטע אָנטיילנעמער,

נעגאַטיווע און פּאָזיטיווע העלדן .מיט ליבע מאָלט אונדז דער שרייבער די
ווירדיקע אַדל-פּאַטריאָטן און האַרציקע מענטשן ,אַנדרײ באָלקאָנסקי און
פּיער בעזוכאָוו ,וועלכע זוכן ,וי דער מחבר אַליין ,אמת ,גערעכטיקייט און
אַלגעמײן גליק .אָבער נישט זיי זיינען די טרייב קראַפט פון די געשעענישן
נאָר ;דאָס פאָלק ,דאָס פּשוטע ,װאָס האָט אויפגעהויבן די דובינע (דעם
דראָנג) און געקנאַקט אין דעם שונא ביז ער איז נישט געװאָרן פאַרניכטעפט".
טאָלסטאָי זעט אויך דאָס נעגאַטיװע ,אפילו אין דער פאָלקס-מאַסע.
אין דער געשטאַלט פון פּלאַטאָן קאַראַטאַיעו ,ווייזט ער אונדז דעם אָפּגע-
שטאַנענעם ,פּאַטריאַרכאַלן טייל פון רוסישן פּױערטום ,זיין פּאַסיוקײט,
אונטערטעניקייט ,גלייכגילטיקייט צום גורל; .זיי דאַרף מען אויפוועקן פון
שלאָף און הייליקער מורא".

אין ראָמאַן ?אַננאַ קאַרענינאַ" איז טאָלסטאָי דער היסטאָריקער און טי"
פער פּסיכאָלאָג פון דער תקופה ,אין וועלכער ער לעבט אַלײן .ער מאָלט אונדז

אויך אַ ברייטע פּאַנאָראַמע פון אַלע אָנגעװייטיקטע פּראָבלעמען פון צאַרישן
רוסלאַנד נאָך דער אַגראַר-רעפאָרם פון  ,.1681ער ווייזט אונדז גענוי ,װוי נאָך
דער ,באַפרייאונג" פון פּאַנשטשינע האָט דער פּױיער ניט קיין פרייהייט ,ניט
קיין ערד און נישט קיין ברויט .פון מיליאָנען ערדלאָזע,, ,פרייע" ,הונגעריקע
פּויערים ,קומען אויף נייע שקלאַפן  ---לוין-אַרבעטער,

אין קאַננאַ קאַרענינאַ" זעען מיר אויך דעם אומרו פון דער נייער
צייט ,ווען ס'ברעכן זיך די אַלטע ,זייט דורות געהײיליקטע ,געװווינהייטן,
פּרינציפּן ,באַציאונגען און עס קומען אויף נייע ,בורזשואַזע.
דערפאַר אויך ,װי ס'שרייבט טאָלסטאֵי ,איז אַלץ ,נישט קלאָר און
קאָמפּליצירט" .דאָס אַלטע גוססט (גויסעסט) שוין ,דאָס נייע האָט אַ שווערן
געבורט .די ,אויף וועמען די געשיכטע האָט אַרױסגעטראָגן איר אורטייל,
קלאַמערן זיך נאָך אַלץ אין דעם ,נעכטיקן טאָג" .אין די סאַלאָנען און פּאַ-
לאַצן טראָגט זיך ווייטער דער עיפּוש פון פאַרדאָרבנקײט ,דער עגאָיזם און
די קאַלטע אויסגעגערעכנטקייט .דערפאַר אויך איז ,טראַגיש דער גורל פון
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דער עמפינדלעכער ,ערלעכער און שיינער אַננאַ קאַרענינאַ ,די פרוי פון אַ
הויכן צאַרישן ביוראָקראַט אין פּעטערבורג.
ווען זי געפינט אַ ביסל מענטשלעכע װאַרעמקײט אין דער הייסער ליבע
צו װראָנסקין ,װוערט זי פאַראורטיײילט נישט נאָר פון מאַן ,נאָר פון גאַנצן
אַדל-אַרום .מען רויבט פון איר אַװעק דעם זון ,מען באַלײדיקט זי און
פאַרשעלט ,אין איר איינזאַמקײט גיבן איר צו מוט און אויסדויער ,די ריינע,
הייסע געפילן ,מיט וועלכע זי האָט באַשאָנקען ,דאָס ערשטע מאָל אין איר
לעבן ,אַ אנאָענטן און טייערן מענטש" ,װראָנסקין .אָבער ער כאַפּט נישט
אויף דעם צאַפּל פון איר האַרץ ,אירע איבערלעבונגען אַלס פרוי ,מאַמע
און מענטש .ער דערשרעקט זיך פאַר די ;גאָטספאָרכטיקע ,מעכטיקע אַדל-
פריינט? און ווערט גלייכגילטיק צו אַננאַ קאַרענינאַ .זי פילט דאָס און אין
גרויסער פאַרצווייפלונג װאַרפט זי זיך אונטער די רעדער פון לויפנדיקן
שנעל-צוג,
געוויסע ליטעראַטור-קריטיקער זעען אין דעם פּעסימיזם פון ראָמאַן,
די מורא-געפילן פון שרייבער ,וועלכער פאַראורטיילט שאַרף דעם נעכטן און
שרעקט זיך פאַר דעם נייעם קאַפּיטאַליסטישן היינט,
אַ טיפן סאָציאַלן און עטישן אַנאַליז פירט אַדורך טאָלסטאָי איבער דער
געזעלשאַפט ,איבער קאָנטראַסטן און שרייענדיקער אומגלייכהייט ,אין זיין
ראָמאַן ?רעסורעקציע" .די לעבנס-געשיכטע און ליידן פון דער פּשוטער
פאָלקס-פרוי ,די באַדינערין קאַטישאַ מאַסלאָװאַ ,זיינען אַ מעכטיקער באַ-
שולדיקונגס-אַקט קעגן דער צאַרישער אומרעכט ,מאָראַל און אָרדענונג ,גע
בויט אויף געװאַלט ,פאַרשקלאַפונג און ליגן .און מיר פילן דייטלעך די טיפע
סימפּאַטיע און ליבע פון מחבר צום אָרעמען פאָלק און צו די פאָלקס-רעװאָ-

לוציאָנערן ,וועלכע קעמפן פאַר ,אַ ליכטיקער וועלט און בעסערן מענטש".
צענדליקער יאָרן האָט טאָלסטאָי געקליבן מאַטעריאַלן צו אַ ראָמאַן
וועגן די דעקאַבריסטן .מיט פיל פון זיי האָט ער זיך פּערזענלעך געטראָפן,

אין דעם בוך האָט ער געװאָלט אַנטקעגנשטעלן די העלדישע רעװאָלוציאָ-
נערן דעם צאַרישן דעספּאָטיזם ; די וועלכע האָבן אויסגעקליבן קאַטאָרגע
און זיך נישט געבראָכן  --די נעכטיקע זייערע ;חברים" ,װאָס האָבן מקריב
געווען דעם אידעאַל פאַר קאַריערע .קזיי זיינען פריער געשטאָרבן גייסטיק,
איידער ס'איז געקומען דער פיזישער טויט".
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אין אַלע זיינע װוערק ,אין דער רייכער ליטעראַרישער שאַפונג ,איז
טאָלסטאָי דער אומברחמנותדיקער קריטיקער פון שלעכטן און בונטאַר,
ער גרייפט אָן שאַרף אַלע זיילן פון דער געזעלשאַפטלעכער אָרדענונג  --די
מלוכה ,משפּחה ,צערקווע (קירך) .זיין האַרץ איז פול מיט מיטגעפיל און
ליבע צו די ,װאָס צאָלן מיט שווייס און בלוט פאַר דער ציוויליזאַציע ,וועלכע
איז באַזירט אויף געװאַלט און פאַרשקלאַפונג; .זיי ,די פּראָסט-פּשוטע מענטשן
שאַפן אַלע אירע רייכטימער און געניסן נישט פון אירע פרוכטן" ,און ער
שרייט צו די מעכטיקע און זאַטע, :וי קאָנט איר טרינקען וויין ,ווען די,
װאָס האָבן אים צוגעשטעלט ,האָבן אפילו קיין ברויט נישט".
אָן צווייפל איז דער גרויסער שריבער-פּראָפעט פול מיט וידער"
שפּרוכן .פון איין זייט אַפּראָביױט ער נאָר אַ פּאַסיוון װידערשטאַנד .ער אַפּע"
לירט צום געוויסן פון אַלע מענטשן .אין דער ,גייסטיקער ,פרידלעכער רע-
װאָלוציע" פון מענטש זעט ער דעם ועג צו אַ נייער ,זוניקער וועלט .און
דערפאר איז ער קעגן געװאַלטזאַמע קאַמפס-מעטאָדן ,אָבער גלייכצייטיק זעט
ער די באַפרײיאונג פון פאָלק ;אין אַ מעכטיקן רעװאַלוציאָנערן שטורעם"
צום ענגלישן ליטעראַטור-פאָרשער קראָסבי שרייבט ער אין די טעג פון דער
ערשטער רוסישער רעװאָלוציע ,אין ; : 5091די געשעענישן לויפן מיט שנעל-
קייט און געזעצמעסיקייט .זיין נישט צופרידן פון דעם ,װאָס קומט פאָר (פון
די רעװאָלוציאָנערע קאַמפן  ---ט .ג ).הייסט זיין נישט צופרידן פון האַרבסט
און ווינטער ,נישט טראַכטנדיק פון ,פרילינג צו וועלכן זיי דערנענטערן
אונדז",
טאָלסטאָי איז נישט נאָר דער גרויסער שרייבער ,דענקער און פּראָפּעט,
נאָר גלייכצייטיק דער גרעסטער ביז היינט קינסטלער אין דער וועלט-לי-
טעראַטור .קיינער װוי ער האָט נישט געמאָלט מיט אַזאַ קראַפט ,אַזױ בילדע-
ריש און איבערצייגנדיק געשעעענישן ,פאַקטן ,מענטשן .אין אַ געשפּרעך
מיט גאָרקי האָט לענין פעסטגעשטעלט , :ביז דעם גראַף (טאָלסטאָי  --ט .ג,).
איז קיין ווירקלעכער מוזשיק ,אין דער רוסישער ליטעראַטור נישט געווען".
זיין גאַנצע שאַפונג איז אַ פלאַמיקער רוף צום געוויסן פון מענטש,
נישט

אָפּצושטײן

פון קאַמף אין אַלע באַדינגונגען,

מיטווירקן

פאַרן זיג

פון גוטן און שיינעם ,פאַר אַ מענטשלעכער װועלט ,פון יושר און גליק,
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דיגמונד פדױך  -דער גרויטעך
צטי'כאלאג פון -02טן יארהונדערט
ער איז טיף אַריײנגעדרונגען אין דעם געהיימנישפולן און שװערן
געביט פון דער װיסנשאַפט  --אין דער פּסיכאָלאָגיע .ער איז דער פאָטער
פון דער פּסיכאַָאַנאַליז  --די פּסיכאָלאָגישע טעאָריע ,וועלכע האָט די
ערשטע באַגרינדעט ,אַז מיט דעם פסיכישן לעבן פון מענטש דיריגירט
נישט בלויז זיין באַװוסטזײן ,נאָר אויך דער אונטערבאַװוסטזיין .דערפאַר
אויך האָט ער געשאַפן אַן אָריגינעלן סיסטעם פון פּסיכאַטעראַפּיע ,וועל-
כער באַשטײט אין אַנטדעקן ,אויסגעפינען און אױיספאָרשן די באַהאַלטענע,
נישט אויפגעכאַפּטע פון באַװוסטזײן ,פּסיכישע איבערלעבונגען פון מענטש,
די אַזױ גערופענע ;קאָמפּלעקסן" .אין זיי האָט ער געזען די סיבה נישט
בלויז פון דער מערהיט נערװן קראַנקײטן ,נאָר אויך פון געוויסע
אומנאָרמאַלקײטן אין דער מענטשלעכער אויפפירונג.

אויב פיל געלערנטע ,פון דער ערשטער העלפט -02סטן יאָרהונ-
דערט ,האָבן מיט גרויס רעזערוו ,און געוויסע מיט פאַרדאַמונג ,אויפגע-
נומען פרוידס טעאָריע און הײילימעטאָד ,האָבן מיר אין דער צוייטער
העלפט פון -02סטן יאָרהונדערט אַ פאַקטישן טריומף-מאַרש פון זיין לערע.
היינט איז שוין נישטאָ קיין צווייפל ,אַז זיגמונד פרויד איז איינער
פון די גרעסטע און אָריגינעלסטע דענקער פון דער היינטצייטיקער תקופה .די
אויסווירקונג פון זיין טיפן געדאַנקען-גאַנג און פון דער פּסיכאָאַנאַליז ,אויף
כמעט אַלע סאַציאַלע װיסנשאַפטן ,איז אַן אומשטרײיטבאַרע .רעליגיע-פאָרשער,
סאָציאָלאָגן ,היסטאָריקער,

יוריסטן ,פילאָזאָפן ,אָבער אויך שרייבער ,דים-

טער און קינסטלער בינדן אָן צו זיינע טעזיסן ,אויספירן און אָנווייזונגען.
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אייניקע ווייזן אויף ,אַז ער האָט דער ערשטער באַלױכטן די נשמה
(פּסיכיק) פון מענטש .מיט אַ מעכטיקן װיסנשאַפט-רעפלעקטאָר ,דורשט
נאָך אמת ,אייזערנער לאָגיק ,איז ער אין איר אַריינגעדרונגען ,און דער-
גרייכט צו די פאַרבאָרגנסטע ערטער .אַ דאַנק דעם האָט ער אַרױסבאַ-
קומען געהיימנישן ועגן דעם פּסיכישן לעבן פון מענטש און געשטיסן
די דיאַגנאָסטיק און טעראַפּיע פון דער פּסיכיאַטריע אין אַ נייער ריכטונג,
אויב ביז פרוידן איז די טרייב-קראַפט פון אַלע פּסיכישע פּראָצעסן
און איבערלעבונגען ,געווען דאָס באַװוסטזיין ,האָט ער דער ערשטער,
װויסנשאַפטלעך באַגרינדעט די ראָל פון אומבאַװוסטזיין און אונטערבאַ-
װווסטזיין, ,נישט די לאָגיק איז דער אָנשפּאַר פון די מאָטיוון (פון אונדזער
האַנדלונג) ,נישט דאָס שכלדיקע ,נאָר די אַפעקטן ,די געפילן װאָס שטעקן
אין אונדזער

אומבאַוווסטזיין", .דער

גלויבן אין קיענער

נישט אַרױס פון דער אמונה און איבערצייגונג
נאָר פון באַגער פון מענטש

וועלט" דרינגט

(רעליגיעזער  --טי.ג).

צו לעבן אייביק" .צענדליקער

ענלעכע

ביי-

שפּילן ווייזן אונדז די באַדייטונג פון די אומבאַװוסטע געפילן (אַפעקטן)
ו'
אין פּסיכישן לעבן פון מענטש.
פרויד האָט צעשטערט די מחיצה צוישן באַװוסטזיניקן און אומאַװוסט-
,אָס ,װאָס ווייזט זיך אונדז אויס אומ-
זיניקן ,לאָגישן און אומלאָגישן .ד
נאָרמאַל אין דער אויפפירונג פון אַ מענטש ,װעט וװערן פאַר אונדז קלאָר
און פאַרשטענדלעך ,אויב מיר װעלן דערגיין צו די באַהאַלטענע ,אינערלעכע

איבערלעבונגען זיינע ,וועלכע ער דריקט אין זיך ,ווייל דער אַרום ,די
געזעלשאַפט ,װאָלט זיי פאַראורטײלט אָדער נישט פאַרשטאַנעןף .די דאָ-
זיקע אַפּעקטן ,דאָס אומבאַװוסטזיניקע ,רייסט זיך אָפטמאָל אַרױס אויסער-
לעך אין געשטאַלט

פון חלומות,

גערוועזיטעט,

היסטעריע,

סכיזאָפרעניע

און אַנדערע.
די אַלע היפּאָטעזן האָט ער באַגרינדעט מיט זיין רייכער מעדיצי"
נישער פּראַקטיק ,פאָרשונגען און נייעם פּסיכאָאַנאַליטישן היילונגס-מע"
טאָד ,װאָס האָט אים געמאַכט װעלט-באַרימט .עס האָבן זיך געהיילט בי
אים נישט נאָר /פּשוטע מענטשן" ,נאָר אויך פּערזענלעכקייטן ,װי דער
אַמעריקאַנער אויסערן-מיניסטער ,װיליאַם בוליט ,װי די פּרינצעסין מאַריאַ
באָנאַפּאַרט (שפּעטער די פרוי פון גריכישן קעניג) א .אַ .די ערשטע פּסיכאָ-

אָנאַליטישע צענטערן זיינען אויפגעקומען נאָך דער 1יער וועלט-מלחמה,
342

פיל דאָקטוירים האָבן דאַן פעסטגעשטעלט די ריכטיקייט פון פרוידס לערע
אויף צענדליקער פּסיכישע קראַנקייטן אַלס פּועל יוצא (רעזװלטאַט) פון
די מלחמהיאיבערלעבונגען .אַ סך פאַלן פון היסטערישע פּאַראַליזן פון
פיס ,הענט ,פינגער ,זיינען געקומען פון אינערלעכע אויפטרייסלונגען
פון פראָנטן און שלאַכטן,
א 85
:

פרוידס לערע איז געװאָרן וועלט-באַרימט נאָך פריער .שוין אין
 8קומט פאָר דער ערשטער פּסיכאָאַנאַליטישער קאָנגרעס אין זאַלצבורג,
ער ציט צו געלערנטע פון פיל לענדער ,וועלכע באַשליסן אַרױסצוגעבן
אַ ספּעציעלן זשורנאַל געווידמעט דער נייער פּסיכאָלאָגישער שול ,פרויד
ווערט

איינגעלאַדן

קיין אַמעריקע,

וו די זאַלן פון זיינע פאָרלעזונגען,

זיינען פול פון ענטוזיאַסטן פון זיין נייער ריכטונג .בעת דעם צווייטן קאָנ"
גרעס אין  ,0191אין נירעמבערג ,װערט געשאַפן אַן אינטערנאַציאָנאלע
פּסיכאָאַנאַליטישע געזעלשאַפט ,מיט דעם זיץ-אָרט אין ציריך (שוייץ),
אַזױ אַרום ,טראָץ דער שטאַרקער קעגנערשאַפט פון פיל פּריכיאַטרן
צו זיין לערע ,האָט פרויד געפונען אַנערקענונג ,וועלכע איז אַלץ ווייטער
געװאַקסן .ווען אין  6291האָט די גאַנצע קולטור:װועלט געפייערט זיין
0סטן געבורטסטאָג ,האָט אים ווין געגעבן די ערן-בירגערשאַפט 5 .יאָר
שפּעטער האָט אים די ווינער מעדיצין-געזעלשאַפט ,װאָס האָט אים אין
אָנהױב

אוסגעלאַכט,

צוגעטיילט

ערן-מיטגלידערשאַפט.

זיין

געבורטס"

שטעטל פרייבערג האָט באַערט דאָס הויז ,ווו ער איז געבוירן געװאָרן
מיט אַ ספּעציעלן איינגעמויערטן טאָװל און לויב-געזאַנגען פאַר דעם
גרויסן געלערנטן ,װאָס האָט שוין ביז דאַן געהאַט פאַרעפנטלעכט  57וויסג-
שאַפטלעכע אַרבעטן .אָבער ער האָט נישט אַרױסגעלאָזט די פעדער פון
האַנט ביזן די לעצטע טעג פון זיין לעבן דאָס לעצטע װערק האָט ער
אָנגעשריבן אין  ,8291אַ יאָר פאַר זיין טויט,
אל אל
8

שלמה,

זיגמונד

עסטרייך-אונגאַרישן

פרויד
שטעטל

איז געקומען

אויף דער װעלט

אין קליינעם

יאָר .6581

זיין פאָטער

פרייבערג  )1אין
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יעקב פרויד איז געווען אַן אייגנטימער פון אַ קליינער טעקסטיל-פאַבריק
און געשטאַמט פון מזרח-גאַליציע .ווען זיגמונד פרויד איז געבוירן גע"
װאָרן ,איז זיין פאָטער שוין געווען אַ זיידע ,ווייל זיין עלטסטער זון מענדל
האָט שוין געהאַט צוויי קינדער .דער שפּעטער גרויסער געלערנטער האָט
קיינמאָל נישט געקאָנט מוחל זיין דעם טאַט ,װאָס ער איז נישט געוען
זיין זיידע .ער איז דאָך געווען מיט  02יאָר עלטער פון דער מאַמען
אַמאַליאַ נאַטאַנסאָן ,זיין צווייטע פרוי ,װאָס האָט געשטאַמט פון באַרימטן
בראָדער רב נתן הלוי,

אין זיינע זכרונות האָט פרויד פאַראייביקט זיין מאַמע אַלס צאַרטע
און שיינע ,װאָס האָט מיסטיש געגלויבט ,אַז ער װעט זיין אַ גאון .דער
מאַמישער גלויבן  --װי ס'שרייבט דער פאָטער פון דער פּסיכאָאַנאַליז
 -האָט אים אין די שווערסטע מינוטן פון לעבן צוגעגעבן מוט און אויס"דויער אין קאַמף מיט די שװעריקייטן
ווען די פאַמיליע פרויד האָט זיך באַזעצט אין וין ,איז זיגמונד
אַלט געווען דריי יאָר .אַזױ װוי ער איז דאָרט געװען אַ גאַנץ לעבן ביז
 ,8איז דאָס געווען זיין פאַקטישע היים-שטאָט .ער באַשריײיבט זי אויך
מיט ליבע ,ווען ער רעדט פון איר פּראַכט ,און מיט וייטיק ,ווען ער
ווייזט אָן אויף דעם שטאַרקן אַנטיסעמיטיזם,
פון די יינגסטע יאָרן האָט דער צוקונפטיקער גרויסער דענקער און
געלערנטער געפילט ,אַז ער איז אַ ייד .אויף דער גאַס ,אין גימנאַזיע ,און
שפּעטער אין אוניווערזיטעט ,האָט מען אים דייטלעך געגעבן אָנצוהערן,
אַז ער איז אַ פרעמדער ,אַ מינדערװוערטיקער און דאַרף קליגן איינגעלייגט".
אָבער זיין גאַנצער ועזן האָט קעגן דעם זיך געבונטעװועט און ער האָט
באַשלאָסן קזיי צו ווייזן ,אַז ער האָט אַן אַנדער מיינונג און װצט נישט
בויגן זיין קאָפּ" .מיט שטאָלץ אַקצענטירט ער אומעטום ,אַז ער איז אַ
ייד װאָס שטייט נישט אָפּ פון מענטשלעכער וירדע ,אַרבעטזאַמקײט
און אינטעליגענץ

פון נישט-יידן

נאָכן פאַרענדיקן דעם ווינער אוניווערזיטעט ,אַרבעט ער אין שטאָ-
טישן הוױיפּט-שפּיטאָל

אויפן געביט

פון נעוראָלאָגיע .אין קורצן באַקומט

ער אַ סטיפּענדיע און פאָרט קיין פּאַריז צום באַרימטן פאָרשער פון
,אַל-
נערוון-קראַנקײטן ,ד"ר שאַרקאָ ,װאָס האָט אָנגעפירט מיטן שפּיטאָל ס
פּעטריער" .ער איז באַגײסטערט פון זיינע פאָרשונגען און עקספּערימענטן
איבער נעװוראָטיש-קראַנקע.
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שאַרקאָ באַנוצט זיך מיט היפּנאָז און רופט אַרױס ביי די היפּנאָ-
טיזירטע היסטערישע סימפּטאָמען .דערביי פאָרשט ער די ענדערונגען ,װאָס
קומען פאָר אין זייער מוח און גערון-סיסטעם .פרויד נעמט איבער די
איבערצייגונג פון פּאַריזער געלערנטן ,אַז ,אוב מען קאָן נישט דערווייזן
דעם אמת פון אַ געוויטער טעאָריע ,איז נאָך נישט קיין באַװײז ,אַז זי איז
פ!אַלש? .דאָס האָט אים שפּעטער פיל געהאָלפן אין קאַמף מיט די קעגנער
פון דער טעאָריע ,װאָס ער האָט אַלײן געשאַפן און נישט אַלע מאָל געקאָנט
באַװוייזן איר ריכטיקייט,
טראָץ דעם ,װאָס פרויד האָט אין זיין באַריכט וועגן זיינע דערפאַרוג"
גען ביי שאַרקאָ ,אים שטאַרק געלויבט ,איז ער מיט אַלעם נישט מסכים
געווען .ער האָט געצװײפּלט אין דער נויטװוענדיקייט פון אָנװענדן היפּנאָז
אין דער פּסיכאַטעראַפּיע ,ווייל דער קראַנקער האָט נישט דאַן קיין פרייען
ווילן ,נאָר טוט דאָס ,װאָס דער היפּנאָטיזירער הייסט אים .ער האָט אויך
געהאַט באַמערקונגען צו געוויסע צוגאַנגען פון פּאַריזער פּראָפעסאָר ,צו
ספּעציעל שווערע פאַלן פון נעװוראָפּאַטאָלאָגישע קראַנקייטן,
דערווייל אָבער באַשליסט פרויד צו רעגולירן זיין פּערזענלעך לעבן

אין יאָר  ,6881אַלס -02יאָריקער ,האָט ער חתונה מיט מאַרטאַ בערנייס,
! װאָס האָט פּונקט וי זיין מאַמע ,געשטאַמט פון רבנים .איר זיידע רב יצחק
בערנייס ,איז געווען רב אין האַמבורג .זיגמונד פרויד האָט אויך חתונה
געהאַט

לויטן יידישן

דין ,לוט

דער

פאָדערונג

סיי פון זיין באַליבטער

מוטער ,סיי פון זיינע אָרטאָדאָקסיש-ײידישע מחותנים .זיין פרוי האָט אים
געהאַט זעקס קינדער און זיך אַרױסגעװיזן

אַלס געטרייע

לעבנס -באַגליי"

טערין.
אֵל אכ

אַ גרויסע השפּעה אויף פרוידס פאָרשונגען האָט געהאַט דער ווינער
דאָקטאָר י .ברויער ,וועלכער איז געװאָרן באַרימט אין די װיסנשאַפטלעכע

ק!רייזן ,מיט זיינע היפּנאָטישע
מענטאַל-צעמישטער

סעאַנסן איבער

דער פּאַראַליזירטער און

פרוי אַנאַ א .ער האָט זי אויסגעהיילט פון איר עמאָ-

ציאָנעלער צעטרייסלונג ,װאָס זי האָט באַקומען ביים באַדינען דעם קראַנקן
פאָטער ,באַפרייענדיק זי ,נאָך אַ לאַנגער באַהאַנדלונג ,פון די אונטער-
געדריקטע עמאָציעס ,װאָס זיינען באַשטאַנען אין ליבע צום טאָטן דאָס
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איז געװאָרן אַ וועג-ווייזער פאַר פרוידס

טעאָריע און פּראַקטיק ,ביים 

היילן היסטעריש-קראַנקע.

פרויד האָט אָנגעװאָנדן אַ נייעם היילונגס-מעטאָד .אויפן אָרט פון
היפּנאָטיזירן ,פלעגט ער נעמען דעם קאָפּ פון קראַנקן אין די הענט און
הייסן אים פריי דערציילן אַלץ ,װאָס עס קומט אים אויפן געדאַנק .אַזױ
אַרום האָט ער געװאָלט פון אים אַרױסבאַקומען די אונטערגעדריקטע
געפילן .דעם מעטאָד האָט ער אַ נאָמען געגעבן  די פרייע אַסאָציאַציע?
דאָס נייע ביי פרוידן ,װאָס האָט אַרױסגערופן קעגנערשאַפט צו אים ,איז
געווען זיין באַהױפּטונג ,אַז אַלע נערוון-קראַנקײיטן האָבן זייער אומבאַ-
וווסטע סיבה אין סעקסועלע קאָנפליקטן,
דער ווייטערער גרויסער אויפטו אין זיינע פאָרשונגען איז געווען די
באַלױכטונג פון די חלומות ,אין וועלכע ער האָט געזען אַ פּסיכישן אַקט

פון אַ טיפן אינהאַלט,
דערווייל איז געװאַקסן זיין רום און זיין אױיטאָריטעט .ער האָט באַ-
קומען טויזנטער אָנהענגער ,סימפּאַטיקער און תלמידים .די פּסיכאָאַנאַ-
ליטישע

קאָנגרעסן,

וועלכע

זאַמלען צונויף

גרויסע

געלערנטע

פון פיל

לענדער ,שטעלן אַװעק פרוידן אין פאָדערגרונט פון די גרעסטע ויסן-
שאַפטלעכע פּערזענלעכקייטן ,טראָץ אַלע שװאַכע זייטן פון דעם פּסיכאָ-
אַנאַליז .זיין גרויסער ליטעראַרישער בײיטראַג דערגייט ביזן סוף פון זיין
לעבן צו העכער הונדערט וויכטיקע װווערק.

זיי אויך האָבן די ערשטע געברענט אױיף די שייטער:הויפנס פון
נאַציזם נאָך זיין קומען צו דער מאַכט אין  .3391ווען די ברוינע באַרבאַרײ
האָט פאַרנומען ווין ( )8291הויבן זיך גלייך אָן די פאַרפאָלגונגען קעגן דעם

וועלט-באַרימטן ,יידישן געלערנטן .די געסטאַפּאָ נעמט צו און פאַרניכטעט
זיינע ביכער און מאַנוסקריפּטן ,רעקוויזירט דאָס שיינע גוט פון זיין טאָכ-
טער ,קאָנפיסקירט זיין אויסלענדישן פּאַס .די װיסנשאַפטלעכע ועלט איז
אויפגעטרייסלט .ס'אינטערװענירט דער אַמעריקאַנער אויסערן-מיניסטער,
דער פּרעזידענט רוזוועלט ,די גריכישע קעניגין שטעלט צו די געפאָדערטע
אויסקויף-געלט

סומע .ענדלעך

קראַנקן פרוידן ,פון די
אין אַ שטול אויף
 8קיין לאָנדאָן .ער
טערע ,װיסנשאַפּטלעכע
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איז געלונגען אַרױסצורײיסן

דעם

שוער-

נאַצישע מערדער-הענט,
רעדלעך קומט ער אָן מיט זיין משפּחה אין יוני
באַקומט דאָרט אַלע נויטיקע באַדינגונגען צו ויי-
פאָרשונגען .די בריטישע רעגירונג גיט אים אָפּ

דעם גרעסטן כבוד ,אַלס געלערנטן און מענטש .די ראַק-קראַנקײט ,װאָס
האָט אים אָבער געפּייניקט אין משך פון  61יאָר ,מאַכט אַ ראַשיקן פאָר-
שריט .ער שטאַרבט דעם -32סטן סעפּטעמבער  ,9291אין עלטער פון
 3יאָר,
אל אל
*

ער איז באַרימט פאַר אַלעם אַלס דער פאָטער פון פּסיכאָאַנאַליז ,צו
וועלכן עס בינדן היינט אָן די גרעסטע געלערנטע ,סאָציאָלאָגן ,פּעדאַגאָגן,

ער האָט אויף אַ נייעם אופן פּרובירט אַריינדרינגען אין דער מענטשלעכער
פּסיכיק און אױפכאַפּן אַלע אירע געהיימנישן .אַזױ אַרום האָט ער געװאָלט
דערגיין װיסנשאַפטלעך ,אין אָנשטּאַר פון אַ ריזיקן פאַקטאָגראַפישן מאַ-
טעריאַל (געשפּרעכן מיט גייסטיק-קראַנקע ,דעפּרעסיאַנירטע ,היסטערי-
קער) ,פון טויזנטער פאַקטן און השערות ,צו די טרייבנדיקע מאָטיוון פון
מענטשלעכע

האַנדלונגען.

אַלס פּראַכטפולער פּסיכיאַטר האָט ער אַדורכגעפירט עקספּערימענטן
אויף טויזנטער פּאַציענטן ,װאָס פלעגן שטראָמען צו אים ,װי צום אַרצט
און נאָענטן מענטש וועלכן זיי האָבן פאַרטרויט נישט בלויז זייער קראַג-
קייט ,נאָר געהיימנישן ,וויכטיקע פון זייער פּריװואַט-לעבן .פון דעם איז
אויפגעקומען זיין באַרימטע לערע ,די פּסיכאַאַנאַליז,
וי עס ווייזט דער נאָמען אַלײן איז דאָס אַן אַנאַליז פון דער נשמה
(פּסיכע) .אין װיסנשאַפטלעכן זין אין דאָס אַ לערע װעגן דעם פּסיכישן
אונטערבאַװוסטזיין אין פּראַקטישן  --אַ היילונגס-מעטאָד קעגן פאַרשידן-
אַרטיקע נערוועישע קראַנקייטן ,װעלכער באַשטײט אין באַפרײיען דעם
קראַנקן פון ק,אָמפּלעקסן" ,פון באַהאַלטענע פאַר זיין באַװווסטזײן ,פּסיכישע
איבערלעבונגען,
דער מעטאָד איז באַשטאַנען פאַר אַלעם אין שטױיסן דעם קראַנקן
פריי צו דערציילן אַלץ ,װאָס קומט אים אויפן געדאַנק אָדער װאָס פאַלט
אים איין .פרויד אַלײין האָט אַזױ כאַראַקטעריזירט זיין מעטאָד (אין בוך
;אַריינפיר אין פּסיכאָאַנאַליז?) , :ביים קורירן דורך פּסיכאָאַנאַליז קומט
נישט פאָר קיין זאַך אַ חוץ אַן אויסטויש פון ווערטער צװוישן דעם אַנאַ-
ליזירטן און דאָקטער .דער פּאַציענט רעדט ,דערציילט פאַרגאַנגענע איבער"
לעבונגען און איצטיקע

איינדרוקן,

קלאָגט זיך ,איז זיך מודה

אין זיינע
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פאַרלאַנגען און געפילן" .דערביי איז דער געדאַנקען-שטראָם פון קראַנקן
אַ פולקאָם פרייער .ער קאָן מישן פאַקטן און איבערלעבונגען פון פאַרשי-
דענע תקופות אין זיין לעבן  --פון דער קינדהייט ,רייפע יאָרן און צוריק,
ער קאָן אַרױסברענגען

פיל נישט-לאָגישע

זאַכן אָן אַ שכלדיקער

פאַר"

בינדונג,
דער דאָקטער מוז גוט רעגיסטרירן דעם אָפט זינלאָזן דערציילונג"
מאַטעריאַל און דערנאָך זיך אין אים פאַרטיפן .ער מוז פאַרבינדן פאַר-
שידנאַרטיקע פאַקטן ,אַריינדרינגען אין זייער אינהאַלט און אױפכאַפּן
דעם תוך פון די איבערלעבונגען ,װאָס מאַטערן דעם מענטש ,וועלכער גיט
זיך פון זיי נישט אָפּ קיין חשבון.

פרויד האָט דעם אופן פון אַנאַליזירן די אַרױסבאַקומענע ,פריער-
באַהאַלטענע ,קאָמפּלעקסן ,גערופן  די פרייע אַסאָציאַציע" .וי באַװוסט
ווערט זי היינט אָנגעװענדעט נישט בלויז אין דער פּריכיאַטריע ,נאָר אין
אַלע צווייגן פון דער מעדיצין .פרויד האָט אַזױ אַרום דער ערשטער וויסג-
שאַפטלעך דערוויזן ,אַז די סיבות פון מענטשלעכע נעװראָטישע סימפּטאַ-
מען שטעקן אין דעם אונטערבאַװוסטזיניקן ,פּסיכישן לעבן ,אין וועלכן
די דירעקטע אונטערזוכונג קאָן נישט אַריינדרינגען
אַזױ אַרום האָט דער פּסיכאָאַנאַליז דערהויבן די נעװראָזן )2און די
פּסיכאָזן  )2צו אַ װיסנשאַפטלעכן ניװאָ.
װי עס וויזן אויף היינט פיל מעדיצין פּראָפּעסאָרן ,האָט פרויד
דער ערשטער אויפגעפאָדערט דעם אַרצט ;ער זאָל באַהאַנדלען דעם פּאַי
ציענט גלייכצייטיק מיט דער קראַנקייט" ,ווייל ביז אים האָט מען דעם
קראַנקן נישט געזען ,קיין אַכט געלייגט אויף זיינע פּסיכישע איבערלע-
בונגען,כוחות ,ווי זיי װאָלטן קיין באַדייטונג נישט געהאַט אין קאַמף פון
אָרגאַניזם מיט דער קראַנקייט .דערפאַר אויך וייזט מען אָן אוב היפּאָ-
קראַט (פון אַלטערטום) איז דער פאָטער פון דער אָרגאַנישער (קערפּער-
לעכער) מעדיצין ,איז פרויד דער פאָטער פון דער פונקציאָנעלער (פון
דער טעטיקייט פון אָרגאַניזם און קערפּער-טײלן) ,אויב היפּאָקראַט האָט
געשאַפן די מעדיצין פון קראַנקן אבר ,האָט פרויד געגרינדעט די מעדי-
צין פון מענטש ,אַרױסגײענדיק פון שטאַנדפּונקט ,אַז אונטער יעדן קראַנקן
געפינט זיך אַ מענטש װאָס ליידט,

אַזױ אַרום האָט פרויד דערנענטערט דעם אַרצט צום פּאַציענט
און טיף הומאַניזירט די מעדיצין .פרויד ,וועלכער האָט געלייגט דעם
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הױיפּט-דרוק אויף דעם אונטערבאַװוסטזיין
טיקסטן קװאַל ,דעם פאַרבאָרגענסטן,

פון מענטש,

פון פאַרשידענע

אַלס דעם ויכ"
ליידן,

מענטשלעכע

האָט אים באַלױכטן מיט אַ װיסנשאַפטלעכן ליכט און באַפרײט אַזױ אַרום
דעם מענטש פון פיל שמערצן און ווייטיקן.
און דערביי האָט ער אַרױסגעװיזן העראַישן מוט פון אַ נאַװאַטאָר,
קעגן אַלע פאָראורטיילן,

פאַרשריגן

געכראַכט

די ראָל פון סעקס

טויזנטער

פאַקטן די אויסווירקונג
אַלס קװאַל

פּסיכיק,

און באַלײידיקט,

אין מענטשלעכן

האָט פרויד

לעבן

פון געשלעכטלעכן

פון פאַרשידענע

קאָמפּלעקסן

אַרױסי

אויפוייזנדיק

מיט

לעבן אויף דער

און נעװראָזן.

פרויד

האָט געשאַפן פון דעם אַ גאַנצע טעאָריע .פאַר אַלעם האָט ער אויפגע-
וויזן  ---װאָס די מעדיצין האָט אויך באַשטעטיקט  --אַז די ליבידאָ
(דער

באַגער)

די

מאַניפּעסטאַציע

פון סעקסועלן

פאַרלאַנג,

קומט

צום

װאָרט ,נישט בלויז דורך רייצן די געשלעכט-אָרגאַנען ,נאָר אויך אַנדערע
טיילן פון קערפּער .פון דעם איז ער געקומען צום אויספיר אַז דער קער-
פּער פאַרמאָגט אַ סך עראָגענישע (עראָטיש אויפרייצנדיקע) ערטער און
גלייך נאָך דעם גייט ער איבער צו דער טעאָרעטישער פאַראַלגעמײנערונג,
אַז ,די קװאַליטעט

פון עראָגענישקייט

פאַרמאָגן אַלע טיילן פון מענטש.-

לעכן גוף און די אינערלעכע אָרגאַנען"

אַזױ אַרום איז דער סעקס געװאָרן אַן אויסערגעויינלעך ברייטער
באַגריף ,װאָס נעמט אַרום פיל אַנדערע געביטן ,װי די געשלעכטלעכע
באַציאונגען .אַזױ צום ביישפּיל זעט פרויד אין דעם דראַנג פון זויגיקינד
צו דער

מאַמעס

ברוסט,

נישט

בלויז די שטרעבונג

נאָך מילך ,כדי צו

שטילן דעם הונגער ,נאָר אויך אַ סעקסועלן דראַנג ,וועלכער ווערט באַי

פרידיקט אין ציען דעם װאָרצל פון דער ברוסט ,אָדער זויגן די אייגענע
פינגער.

פון דעם איז אויפגעקומען זיין באַרימטער ,עדיפּוס-קאָמפּלעקס"
און שפּעטער די ,גאַרציזיטעאָריע? .װי באַװוסט האָט לויט דעם גריכישן
מיטאָס דער קעניג עדיפּ (אין איינקלאַנג מיטן אָנגעצײיכנטן גורל) דער-
הרגעט זיין פאָטער און חתונה געהאַט מיט זיין אייגענער מאַמע .לוט
פרוידן איז אין יעדן מענטשן פאַראַן דער אימפּולס פון אַן עדיפּוס-קאָמ"
פּלעקס .יעדער יינגל האָט מער ליב די מאַמען איידער דעם טאַטן און
איז אפילו אייפערזיכטיק אויף אים .דאַקעגן האָט דאָס מיידל מער ליב דעם
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פאָטער .דאָס זיינען עמאַציאָנעלע צושטאַנדן ,װאָס קומען שוין אויף אין
דער קינדהייט און לאָזן איבער זייער אויסווירקונג,
לויט פרוידן ,איז אונדזער טיפער מיטגעפיל פאַר עדיפּן (ווען מיר
זיינען אויף דער טעאַטער-פאָרשטעלונג) אַ רעזולטאַט פון אַן אינערלעכער
שטים ,וועלכע זאָגט אונדז ,אַז דער גורל פון עדיפּן האָט געקאַנט זיין
אויך אונדזער גורל .עדיפּ האָט דערהרגעט

דעם טאַטן ,ווייל ער האָט גע-

װאָלט האָבן די מאַמע ,באַפרידיקן
װאָס האָט זיך נאָך געצויגן פון זיין
פון דעם איז פרויד אַריבער
נערוון-קראַנקײטן האָבן זייער שורש

זיין סעקסועלן באַגער ,דעם וונטש,
קינדהייט,
צו דער פאַראַלגעמײנערונג ,אַז אַלע
אין דעם אונטערבאַװוסטזיניקן ,נישט

װאָס

פאָביעס

געשטילטן

סעקסועלן

באַגער,

רופט

אַרױס

צעטרייסלונג,

און מורא-געפילן .אָבער ער גייט נאָך ווייטער .אין אָנשפּאַר פון אַן אַנדער
אַלט-גריכישן מיטאָס וועגן נאַרציזן ,װאָס האָט נישט געװאָלט חתונה האָבן
מיט דער שיינער עקאָ ,ווייל ער איז געווען פאַרליבט אין זיין אייגן
בילד( ,װאָס ער האָט געזען אין װאַסער) ווייזט פרויד אויף די עקזיסטענץ
פון אַ זעלבסט-עראָטיק אין דער נאַטור פון יעדן מענטש .דער סעקסועלער
דראַנג איז אַזױ שטאַרק ,אַז ער געפינט זיין באַפּרידיקונג אין זיך אַלײן
אין ,איך".
פון דעם איז פרויד געקומען צו דער פעסטשטעלונג ,אַז אין דער
פּסיכישער ענערגיע פון מענטש זיינען פאַראַן דריי כוחות  :דער ;עגאָ"
(איך),

דער

,איד"

(דאָס)

און דער

,סטפּער-עגאָ"י

(איבער:איך).

דער

;איך" קאַנטראָלירט די באַװוסטזיניקע טעטיקייט פון מענטש ,וועלכער
װואַרפט זיך אונטער אַלגעמיין-אָנגענומענע כללים פון געזעלשאַפטלעכן
לעבן .אין דער נאַטור פון מענטש איז אָבער פאַראַן אַ מעכטיק אונטער-
באַװוסטזיניק לעבן ,װאָס איז נאָנקאַנפאָרמיסטיש .אונדזערע אינסטינקטן
וי הונגער ,סעקסועלער באַגער און אַנדערע ,װאָס ווילן ווערן באַפּרידיקט,
טרעטן אַרױס קעגן דער וירקלעכקייט און אירע געזעצן ,צו וועלכע
דאָס באַװוסטזיניקע אין אונדז האָט זיך אונטערגעװאָרפן
צװישן דעם אומבאַװווסטזיניקן ,אָדער וי פרויד רופט עס 9דאָס"
(איד) און דעם באַװוסטזיניקן ,איך" קומט פאָר אַ פּערמאַנענטער געראַנגל,
אין דעם דאָזיקן קאַמף מוז דער ,עגאָ" (איך) ,כדי בייצוקומען דעם ,איד"

(דאָס) און אונטערדריקן זיינע אימפּולסן ,אָנקומען צום דריטן פּסיכישן
כוח  ---צום ,סופּער-עגאָ" (איבער-איך) .דאָס איז דער העכסטער מאָראַ-
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לישער אױטאָריטעט סיי פאַרן ;איך" ,סיי פאַרן ,דאָס" .די עטישע קראַפּט,
װאָס איז אַלזאָ דאָ אין מענטש רופט צו אָרדענונג .דאָס נישט-עטישע
(לויטן געזעלשאַפטלעכן סאַװואַר-װיוור),

ווען די עמאָציאָנעלע אימפּולסן פון ,דאָס" (אומבאַװווסטזיניקן) זיי-
נען אַזױ שטאַרק ,אַז דער ,איך" (דאָס באַװוסטזיניקע) קאָן זיי נישט
באַהערשן ,פאַרלירט דער מענטש די פּסיכישע גלייכגעוויכט,
פון דעם אַליין זעען מיר די ויכטיקייט ,װאָס פרױידס פּסיכאָ-
אַנאַליז האָט צוגעשריבן די פּראָצעס ,װאָס קומען פאָר אין אונדזער
אומבאַװוסטזיין

(אָדער אונטערבאַװוסטזיין).

זיי ווערן אַרױסגערופן

דורך

כוחות ,װאָס װאַרפן זיך נישט אונטער אונדזער שכל ,ווייל זיי האָבן זייערע
אייגענע געזעצן און לעבן .פיל דענקער

פאַר פרוידן ,װי דער פּסיכאָלאָג

יאָהאַן האַרבערט ,די פילאָזאָפן שאָפּענהאַוער און עדואַרד האַרטמאַן ,זיי-
נען שוין געקומען מיטן געדאַנק פון אומבאַװוסטזיניקער ,פּסיכישער
אַקטיװױיטעט ,אָבער קיינער האָט זי אַזױ נישט אויסגעפאָרשט ,באַלױכטן
און אויפגעוויזן איר קאָלאָסאַלע ראָל אין מענטשלעכן לעבן
פרוידס פּסיכאָאַנאַליז און לערע ,װי איך האָב שוין געזאָגט ,האָט
אויסגעאיבט אויך אַ ריזיקן איינפלוס אויף פיל געביטן פון דער װיסנשאַפט
און קונסט .פיל שרייבער און קינסטלער האָבן אָנגעבונדן צום פרוידיזם.
אַזױ צום ביישפּיל ,האָט דער שרייבער פריץ ויטעלס געויזן ,אַז פיל
ליטעראַרישע וערק זיינען אַרױסגעגאַנגען פון דער פּסיכאָאַנאַליז ,איידער
פרויד איז מיט איר געקומען.)4
פרויד

אַליין האָט פּרובירט

אויך אָנװענדן

זיין לערע אויף קונסט-

ווערק .אַנאַליזירנדיק דעם ראָמאַן ,גראַדיואַ' פון דענישן
יענסען ,האָט ער זיך באַנוצט מיט זיין טעאָריע פון חלומות.

שרייבער

וי באַװוסט ,האָט ער אין יעדן חלום געזען אַ פּסיבישן אַקט פון
וויכטיקער באַדייטונג ,אַן אָפּשפּיגלונג פון די פּראָצעסן ,װאָס קומען פאָר
אין אונדזער אונטערבאַװוסטזיין .אין ווערק ,דער באַדייט פון חלומות" באַ-
מיט ער זיך אויך אויסצוטייטשן זייער זין .אין דער מאָנאָגראַפיע וועגן
לעאָנאַרדאָ דאַ ווינטשי באַמיט זיך פרויד אויפצווייזן ,אַז די סעקסועלע
איבערלעבונגען פון גרויסן רענעסאַנס-קינסטלער ,זיינען געווען די מקו"
רים און אָנרעגונג פאַר זיינע באַרימטסטע װערק ,וי צום בישפּיל פון
,י דאַמע מיט דער לאַשיטשקע? , די
,מאָנאַ ליזאַ" (אָדער דזשאָקאָנדאַ) ד
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מאַדאָנע צװישן פעלדזן" .באַרימטע מעדיקער וויזן אָן ,אַז די גאַנצע
מעדיצין פון "02סטן יאָרהונדערט ,און פאַר אַלעם די פּסיכאָפּאַטאָלאָגיע
און פּסיכאָטעראַפּיע ,זיינען אונטערן איינפלוס פון פרוידיזם .די גאַנצע
מאָדערנע פּעדאַגאָגיק בינדט אָן צו פרוידס לערע ועגן קינד .ער האָט
דאָך דער ערשטער אויפגעוויזן די באַהאַלטענע פּסיכישע פּראָצעסן ,װאָס
קומען פאָר אין קינד פון די ערשטע טעג שוין פון זיין לעבן .ער האָט
אַנטפּלעקט ,זיין אױטאָנאָמע,

אינערלעכע

ועלט.

אַזױ אַרום האָט ער פאַקטיש באַנייט און אָנגעוויזן נייע אַנטװיקלונג"
וועגן פאַר דער פּועריקולטור (װיסנשאַפט װעגן דערציען דאָס קינד),
און באַװאָפנט די פּעדיאַטרן און פּעדאַגאָגן מיט נייע װויסנשאַפטלעכע
אָנװײיזונגען ,וי אַזױ פאָרמירן פון די ערשטע טעג אָן דאָס לעבן פון קינד,
עס זאָל פיזיש און גייסטיק אױיסװאַקסן נאָרמאַל .אויף זיין לערע האָט,
צווישן פיל באַרימטע דערציער ,געשטיצט זיך אויך יאַנוש קאָרטשאַק,
שאַפנדיק זיין נייע פּעדאַגאָגישע שיטה.
א =
*

אַן אינטערעסאַנטע זאַך :פרוידס פּסיכאַָאַנאַליז האָט אויסגע-
װוירקט אויך אויף די רעליגיע-פאָרשונגען .אין זיינע וויסנשאַפטלעכע
אַרבעטן ;טאָטעם און טאַבו" און ;/משה און דער מאָנאָטעיזם" (גלויבן
אין איין גאָט) ,נעמט פרויד אונטער אַ װיסנשאַפטלעכן אַנאַליז װעגן דער
אַנטשטײאונג פון רעליגיע .אויב מען קאָן נישט מסכים זיין מיט זיין
אויספיר ,אַז זי איז אויפגעקומען אַלס רעזולטאַט פון אויסברוך פון ליידן-
שאַפטן {סעקסועלע) אונטער דער ווירקונג פון עדיפּוס-קאָמפּלעקס ,װאָס
האָט דערפירט אין דער אור-האָרדע צו טױיטן דעם פאָטער-מאַן ,זיינען
אָבער פיל געדאַנקען טיף-באַגרינדעטע.
פרויד ווייזט אויף ,אַז פּונקט וי די גאַנצע קולטור ,איז אויך רע-
ליגיע אויפגעקומען אַלס זעלבסטפאַרטײידיקונג קעגן דער מאַכט פון דער
נאַטור-סטיכיע .דער אור-מענטש שאַפט זיך פאַרטיידיקער אין געשטאַלט
פון געטער ,ענלעכע צו מענטשן ,וועלכע מען קען אַזױ ווי מענטשן ,קויפן
מיט קרבנות ,תפילות א .אַ .פרויד האָט געהאַלטן רעליגיע פאַר אַן אילוי
זיע ,פאַר אַ נישט-קריטישן צוגאַנג צו דער װעלט ,װאָס פירט צו דער
באַגרענעצונג
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פון טראַכטן

און אַנאַליזירן

אין באַצוג

צו אַלע אַנדערע

פּראָבלעמען און דערשיינונגען .פרויד זעט אויך די שלעכטע אויסווירקונג
פון רעליגיע אויף מאָראַל,

זיכער האָט

נאָך פרויד

פיל קעגנער

פון זיין לערע,

סיי צװישן

גרויסע געלערנטע ,סיי צװישן שרייבער ,פּסיכאָלאָגן ,פּעדאַגאָגן .זיין טעאָ-
ריע האָט פיל שװאַכע זייטן ,וועלכע ער אַלײן האָט אויפגעכאַפּט אין גאַנג
פון זיינע פאָרשונגען .ס'איז אָבער נישטאָ קיין צווייפל ,אַז ער איז אַרין אין
פּאַנטעאָן פון די גרעסטע דענקער און װיסנשאַפט-מענער ,װאָס האָבן ראַשיק
געשטויסן פאָרויס די לערע וועגן דער מענטשלעכער נשמה (פּסיכיק) ,דעם
קאַמף פאַר אגעַזונטן (פיזיש און גייסטיק) ווערטפולן ,גליקלעכן מענטש.

 )1אין מערן ,היינט טשעכאָסלאָוֹאַקיע.
 )2קראַנקײטן פון פאַרשידענע קערפער-טיילן ,וועלכע האָבן זייער
סיבה אין דער קרענקלעכקײט פון נערוון-סיסטעם אָן זעבאַרע ענדער-
|
גען אין דעם נערוון-געוועב.
 6אפַסיכישע קראַנקייט ,אבַלאָקירונג פון ווילן ,מעלאַנכאָליע ,דע-
|
|
|
פרעסיע-. ..
 )4ויטעלס גיט איבער פון אַ דערציילונג ,וועלכע באַשטעטיקט
די באַדײיטונג פון פּסיכאָאַנאַליז פאַר דעם שריבער :אַן אַלטער בחור
אַ קמצן (קאַרגער) ,האָט זיך פּאַרליבט אין אַ יונג מײדל .ער האָט איר
גענומען באַשענקען מיט די טייערסטע זאַכן און כסדר איבערחזרן ,אַז זי
איז די בעסטע און שענסטע ,װאָס ער האָט ווען סיאיז געטראָפן ווען זיינע
פריינט איבעראַשט פון דער ענדערונג ,װאָס איז פאָרגעקומען אין כאַראַק-
טער פון אַלטן בחור ,האָבן גענומען פּאָרשן דעם ענין ,האָבן זיי באַמערקט,
אַז דאָס מיידל אין וועלכער ער האָט זיך פאַרליבט איז געווען מערקווירדיק
ענלעך צום פּראָפּיל פון דער פרוי אויפן זילבערנעם דאָלאָר.
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אלבעדט איינשטיין =
דער גדעסטער ניזיקער אוו הומאניסט
ער איז איינשטימיק אַנערקענט געװאָרן דורך אַלע אַסטראָנאָמען ,פיזי"
קער ,מאַטעמאַטיקער ,פּילאָזאָפֿן ,היסטאָריקער און שרייבער ,אַלס דער
גרעסטער פיזיקער פון אַלע צייטן .אפילו די וועלכע האָבן אים באַקעמפט,

אַרױסגײענדיק פון פילאָזאָפּיש-פּאָליטישע פּאָזיציעס ,האָבן נאָכן אויפכאַפּן
זיין לערע ,אַנטדעקט איר באַדייטונג פאַר אַלע צווייגן פון דער װיסנשאַפט,
איינע באַצײיכענען אים אַלס דעם ,געניאַלסטן רעװאָלוציאָנער אין דער

נאַטור-װיסנשאַפט ,װאָס די געשיכטע האָט ביז היינט אַרױסגעגעבן" (ווייט"
הייד ,באַרימטער ענגלישער פילאָזאָף און מאַטעמאַטיקער ,געשטאָרבן אין
 .7אַנדערע ווייזן אויף ,אַז די פיזיק ,אַסטראָנאָמיע ,געאָמעטריע ,פי"
לאָזאָפיע נעמען זייער ווירקלעכן װיסנשאַפטלעכן אָנהױב מיטן געבורט פון
איינשטיינס רעלאַטיװױטעט-טעאָריע ,זי האָט ערשט פאַקטיש אויפגעקלערט
די געזעצן אין דעם מאַקראָד און מיקראָ-קאָסמאָס  ,)1דעם באַדײיט פון דער
מאַסע ,ענערגיע ,באַװועגונג ,מאַטעריע ,שטח ,צייט און אַנדערע.
איינשטיין האָט אַריינגעפירט אין דער פיזיק נייע באַגריפן .פאַר ניוטאָ-
נען האָט נישט עקזיסטירט דער באַגריף ,פעלד" .זיין גראַװיטאַציע-געזעץ
(וועגן קעגנזייטיקער צוציאונג) האָט נישט גענומען אין באַטראַכט דאָס אָרט
ווו די צוציאונג קומט פאָר .איינשטיין האָט דער ערשטער אויפגעוויזן ,אַז דאָס
אָרט פון דעם פּראָצעס ,דאָס ,פעלד" ,איז אַן עלעקטראָ-מאַגנעטישער כוח,
װאָס ווירקט זיך אויס אַקטיוו אויף אַלץ ,װאָס קומט פאָר אינעם וועלט-
חלל .דורך דעם האָט ער גלייכצייטיק צעטרייסלט די עיקלידישע געאָמעטריע,

וועמענס אַקסיאָמעס* זיינען לאַנג באַטראַכט געװאָרן אַלס אייביקע אמתן,
גילטיקע פאַר אַלע שטרעקעס ,פאַר אַלע ערטער פון רוים :ניין  --האָט
ער אויפגעוויזן  ---ס'איז נישטאָ קיין ;גלייכע ליניעס" ,װי עס לערנט די
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עיקלידישע געאָמעטריע ,ווייל אומעטום איז פאַראַן דאָס עלעקטראָמאַגנע"
טישע פעלד ,װאָס בויגט זיי אויס און דעפאָרמירט .במילא הערט אויף די
,גלייכע? ליניט צו זיין דער קירצסטער

מחלך-וועג

צווישן צוויי פּונקטן

פון ערד-דערשיינונגען איז איינשטיין אַריבער צו אוניװוערסאַלע:
נישט נאָר אויף דער עֶרד זיינען די ליניעס אויסגעקרימט ,נאָר אויך אין
גאַנצן קאָסמאָס ,ווייל אויך דאָרט ווירקט דער כוח פון פעלד (פון אָרט),
די עקזיסטענץ און אויסווירקונג פון עלעקטראָמאַגנעטישן פעלד ,אַלס
איינע פון די יסודות פון איינשטיינס רעלאַטיװיטעט-טעאָריע ,איז געװאָרן
גענוי פעסטגעשטעלט דעם -02סטן מאַי  ,9191בעת אַ ליקוי-חמה (ווען די
לבנה פאַרשטעלט אונדז די זון-ליכט) אין בראַזיל און אין אַפריקע 2 .עקס"
פּעדיציעס פון ענגלישע געלערנטע האָבן דאָרט אויסגעמאָסטן דעם אויסבויג
פון אַ ליכט-שטראַל (אונטער דער צוציאונגס-קראַפט פון דער זון) .ער
איז געווען גענוי דער זעלבער ,וי איינשטיין האָט פריער אויסגערעכנט.
איינשטיין האָט אויפגעוויזן די רעלאַטיוועט פון צייט און שטח ,דעם
קאָנסטאַנטן כאַראַקטער פון דער שנעלקייט פון ליכט ( 002טױזנט

קילאָ"

מעטער אין אַ סעקונדע) אין לײידיקן חלל .ער איז געקומען מיט דעם באַרימטן

טעזיס וועגן װווקס פון דער מאַסע ביי שנעלע באַװעגונגען :װאָס שנעלער
זי באַװעגט זיך ,אַלץ גרעטער ווערט איר װאָג ,ווייל זי פאַרװאַנדלט זיך
דאַן אין ענערגיע.
פון דעם האָט ער ווידער געגעבן אַן איבערראַשנדיקן ,שפּרונג" און
פעסטגעשטעלט ,אַז פאַקטיש זיינען די באַגריפן מאַטעריע און מאַסע אויך
רעלאַטיווע ,גענוי איז פאַראַן נאָר ענערגיע .מיר זעען זי נישט מיטן אויג
אָבער זי איז דאָ אין יעדן אַטאָם .ווען מיר װעלן קענען די גאַנצע ענערגיע
אַרױסרײסן פון דער מאַטעריע ,אָדער אַנדערש גערעדט ,באַפרייען די ענער-
גיע פון אַטאָם ,װעלן מיר דאַן זען ,װאָס פאַר אַ גיגאַנטישע קראַפט זי פאַר-
מאָגט .דער אויפרייס פון די ערשטע אַטאָם-באָמבעס אויף היראָשימאַ און
נאַגאָסאָקי ,האָבן דאָס גענוי געװיזן. .
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איינשטיין איז געקומען אויף דער װעלט דעם -41טן מערץ  9781אין
דער דייטשישער שטאָט אולם ,אַלס קינד פון הערמאַן איינשטיין ,אַן אייגן-
טימער .פון אַ קליין .עלעקטראָימעכאַנישער

פאַבריקל .זיינע עלטערן זיינען
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געווען אַסימילירט ,נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס זיי האָבן געשטאַמט פון
קרעמער און בעלי-מלאכות פון קליינע שטעטלעך און דערפער.
דער קליינער אַלבערט איז פון קינדווייז אָן געווען אַן אינדיװידואַליסט,
ער האָט ליב געהאַט איינזאַמקײט ,נישט געשפּילט זיך מיט אַנדערע קינדער
אין זיין עלטער ,געווען שטענדיק פאַרטיפט אין געדאַנקען .אַ ספּעציעלן
װוידערווילן פלעגט ער אַרױסװײיזן צו אַלע מלחמה-שפּילן און שלאַכטן
אויף מאַרשירנדיקע סאָלדאַטן פלעגט ער קוקן וי אויף ,מאַשינען װאָס
פירן אויס אָן אויפהער די זעלבע באַװעגונגען.
אין דער אָנפאַנגישול האָט איינשטיין קיין ספּעציעלע פעאיקייטן נישט
אַרױסגעװיזן .צו צען יאָר גייט ער איבער אין דער מינכענער לױטפאַלד"
גימנאַזיע ,דאָ ווייזט ער שוין אַרױס מאַטעמאַטישן טאַלאַנט .װי עס שרייבן
זיינע ביאָגראַפן האָט די ליבע צו מאַטעמאַטיק געװועקט ביי אים זיין פעטער,
דעם פאָטערס ברודער ,פון באַרוף אַן אינזשיניער.
ווען איינשטיין איז אַלט געװאָרן  51יאָר האָט זיין משפּחה פאַרלאָזט
דײיטשלאַנד און זיך איבערגעטראָגן קיין איטאַליע ,אין דער שטאָט מילאַן.
אַלבערט איז אָבער געבליבן דערווייל אין מינכען ,כדי צו פאַרענדיקן די
גימנאַזיע .ער איז שוין דאַן געווען אַ קבאַרימטקייט" אויפן געביט פון
מאַטעמאַטיק און פיזיק ,און עס האָבן שטאַרק מורא פאַר אים די פּראָפּעסאָרן.
מיט זיין טיפן אַנאַליז ,מיט זיינע ברייטע װיסנשאַפטלעכע קענטענישן און
מיט זיינע פראַגן פלעגט ער זיי שטעלן אין אַ שווערער פאַרלעגנהייט ,װאָס
האָט זיי קאַמפּראָמיטירט ביי די שילער .דאָס איז אויך געװאָרן די סיבה,
װאָס מען האָט אים ,העפלעך" אונטערגעזאָגט ,ער זאָל פאַרלאָזן די שול,
ווו ער האָט שוין נישט ,װאָס צו זוכן.
נאָכן פאַרענדיקן די מיטל-שול אין דער שװײיצאַרישער שטאָט אָאַראָי
קומט ער אָן אין דער װעלט-באַרימטער פּאָליטעכנישער הויך-שול אין
ציריך .דאָ קומט פאָר אַ קליינע ענדערונג אין זיינע פאַראינטערעסירונגען.
דאָס ערשטע אָרט פאַרנעמט איצט די פיזיק .ער שלינגט ,וי אַ דורשטיקער
די װערק פון די באַרימטע פיזיקער-טעאָרעטיקער העלמהאָלץ ,קירכהאָף,
מאַקסװעל ,הערץ .אַ נייע ,געהיימנישפולע ועלט אַנפּלעקט זיך פאַר אים.

זי לאָקט מיט אירע אומבאַקאַנטע געזעצן ,צויבער און אומענדלעכקייט.
און דאַן קומט זיין באַשלוס  :אַריינדרינגען אין אירע ווייטקייטן און טיפענישן
און דערגיין דעם אמת פון איר געבוי ,עװאָלוציע און לעבן.
איינשטיין טרעט-צו צו רעאַליזירן זיין גרויסן באַגער .ער רוקט זיך
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אַרױס אַלס דער פעאיקסטער און ,װונדערבאַריטיפער אינטעלעקטואַל"
ער איז זיכער ,אַז נאָכן באַקומען דעם דיפּלאָם ,װעט ער בלייבן אויף דער
הויך"שול ,אַלס װיסנשאַפטלעכער מיטאַרבעטער און האָבן די מעגלעכקייטן
צו קאָנטינואירן זיינע פאָרשונגען .און דאָ האָט אים געטראָפן די גרויסע
אַנטוישונג  :די פּראָפּעסאָרן האָבן מורא טאַר זיין ריזיקן סכום וויסן ,פאָנ"
טאַסטיש-אַנאַליטישן געדאַנק און טאַלאַנט .און קיינער פון זיי ,װויל אים
לעבן זיך נישט האָבן .איינשטיין מוז נאָכן פאַרענדיקן די פּאָליטעכנישע
הויך-שול (אין  )0091מיט אַ ספּעציעלער אויסצייכענונג ,אַרבעטן אַלס לערער
אין אַ מיטלישול,
אָבער דאָ חזרט זיך איבער דאָס זעלבע .מען ציטערט פאַר דעם גע"
ניאַלן מוח פון -12יאָריקן ווונדער-פיזיקער און מאַטעמאַטיקער .און דער
צוקונפטיקער גרעסטער געלערנטער פון אַלע צייטן מוז פאַרלאָזן דעם לי"
ציי און שוין אַלס שװײיצאַרישער בירגער ( )1091אָננעמען אַ פּאָסטן פון..
אַ דערציער פון צוויי קליינע קינדער,

טראָץ דעם ,װאָס זיינע נייע ברויט-געבער האָבן אים גאָרנישט גע"
קאָנט פאָרװאַרפן ,איז זיי נישט געפעלן געװאָרן זיין ליידנשאַפט צו דיקע
ווערק פון אַזעלכע שווערע לערעס ,וי פיזיק און מאַטעמאַטיק .די יונגע
,מוטי" (מאַמע פון די קינדער) ,װאָלט נאָך געקאָנט פאַרשטיין זיין באַגער
נאָך פרויען ,צו איר אַליין אפילו ,אָבער אַז אַ -22יאָריקער שיין-געבויטער
בחור זאָל ליב האָבן נאָר ביכער און זיי שענקען די גאַנצע פרייע צייט איז
עפּעס נישט אין אָרדענונג .און דער געניאַלער איינשטיין מוז װוידער זוכן
אַרבעט.
אַדאַנק פּראָטעקציע באַקומט ער אַ שטעלע אין אַ פּאַטענטן-ביוראָ אין
בערן ,מיט אַ געהאַלט ,װאָס פאַרזיכערט אים מאַטעריעל .ער האָט חתונה
מיט דעם אונגאַרישן מיידל מילעװאַ מאַריטש ,וועלכע האָט מיט אים צו"
זאַמען שטודירט אויף דער פּאָליטעכנישער הויך-שול און האָט ,װי ער ,ליב
געהאַט פיזיק .זי האָט אים געבוירן צוויי קינדער און די ערשטע יאָרן פון
זייער צוזאַמענלעבן זיינען געווען האַרמאָנישע (ער איז שפּעטער מיט איר

זיך צעגאַנגען און חתונה געהאַט מיט אַ קוזינע).
אויסער דער באַשעפטיקונג אין פּאַטענטן-ביוראָ האָט איינשטיין נאָך
געהאַט צייט צו פירן זיין װיסנשאַפטלעכע אַרבעט ,געווידמעט די ליכט"
קװאַנטן  )2און צוצוגרייטן דאָס ערשטע װערק ,װאָס האָט געבראַכט דער
וועלט ,די הויפּט-געדאַנקען פון זיין ספּעציעלער רעלאַטיװױטעט-טעאָריע.
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ווען דאָס בוך א.נ, .צור עלעקטראָדינאַמיק בעוועגטער קערפּער"
האָט זיך אין  5091באַװויזן ,איז דער -62יאָריקער אַלבערט איינשטיין געװאָרן
די סענסאַציע פון טאָג .די געלערנטע פון גאַנץ אײיראָפּע און אַמעריקע האָבן
מיט אויסערגעוויינלעכן נייגער און פאַראינטערעסירונג אױפגעכאַפּט די
נייע געדאַנקען פון יונגן װיסנשאַפטלעכן ריז ,וועלכער איז  081יאָר נאָך
ניוטאָנען ,געקומען מיט אַ נייעם באַגריף וועגן צייט און רוים.
אין דער גאַלילײ-ניוטאָן פיזיק איז צייט און רוים נישט אָנבאַלאַנגט

פון דער מאַטעריע און פון איר באַװעגונג .זיי עקזיסטירן אָביעקטיוו .ווען
מען זאָל אַרױסנעמען אַלע זאַכן פון חלל בלייבט נאָך דאָרט אַלץ רוים און

צייט .איינשטיין ווייזט אויף ,אַז מאַטעריע ,רוים און צייט קאָנען נאָר גיין
צוזאַמען און זיינען אומצערײיסבאַר .צום ערשטן מאָל ברענגט ער דער דער"
שטוינטער וועלט אַ נייעם באַגריף ; :צייט איז די פערטע דימענסיע פון רוים",
וועלכער האָט נישט נאָר אַ לענג ,ברייט און הויך ,נאָר אויך אַ פערטע מאָס
 -צייט ,װאָס איז אַ מין קװאַליטעט פון דעם רוים .אַזױ קומט אויף אַ נייער,װיסנשאַפטלעכער טערמין (באַגריף) ,רוים-צייט" ,װאָס האָט פיר דימענסיעס.
אין זעלבן יאָר פאַרעפנטלעכט

איינשטיין

די רעזולטאַטן

פון זיינע

פאָרשונגען איבער די ,בראַון-באַװועגונגען" ,קאָרפּוסקולאַרער ליכט-טעאָ-
ריע און דער קעגנזייטיקער פאַרבינדונג צװישן מאַסע און ענערגיע .די
װיסנשאַפט נעמט אויף מיט שטוינונג זיין נייע פיזישע פאָרמולע :
?סות == 6
װאָס באַדײיט ,אַז די ענערגיע (ע) װאַקסט פּראָפּאָרציאָנעל צום װוקס
פון דער שנעלקייט (ק) פון דער מאַסע (מ).
איינשטיין ווערט אַזױ אַרום אַנטדעקט אַלס געניאַלער פיזיקער
און עס נעמען זיך שיטן אָנבאָטן פון די באַרימטסטע אוניװוערזיטעטן
און פּראָפּעסאָרן .אין  9091װערט ער נאָמינירט אַלס פּראָפּעסאָר אויפן
ציוריכער אוניווערזיטעט ,אין  --- 1191אויפן פּראַגער ,אין  -- 3191װערט
ער מיטגליד פון דער בערלינער װיסנשאַפט-אַקאַדעמיע .ער אַרבעט
איצט מיט די גרעסטע

וועלט-געלערנטע,

וועלכע עס האָט אַנגאַזשירט די

ניי-געגרינדעטע אין בערלין קייזער ווילהעלם-געזעלשאַפט.
איינער פון די באַרימטע דייטשישע פיזיקער ,לאַנדענבורג ,װאָס
האָט אַ לאַנגע צייט צוזאַמענגעאַרבעט מיט איינשטיינען ,האָט שפּעטער
פעסטגעשטעלט; :עס זיינען געווען אין בערלין  2מינים פיזיקער .פון
איין זייט איז געשטאַנען איינשטיין .,פון דער אַנדערער  --אַלע איבערי-
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קע" .מיט דעם האָט ער געזאָגט ,אַז אױיף דער װאָגשאָל פון װיסנשאָפט
איז איינשטיין געווען מער װערט װי אַלע איבעריקע פיזיקער צװאַמען
אין דער בערלינער װיסנשאַפט-אַקאַדעמיע און אויפן אוניווערזיטעט
האָט איינשטיין געאַרבעט ביז  ,2391אין  6191האָט ער פאַרעפנטלעכט
זיין װערק ,וועגן דער רעלאַטיוער גראַװיטאַציע:-טעאָריע ,װאָס האָט שוין
געשאַפן זיין אַלגעמײינע רעלאַטיװױטעט-טעאָריע .װען איר ריכטיקייט
איז באַשטעטיקט געװאָרן אין  9191דורך צוויי עקספּעדיציעס פון ענג"
לישע געלערנטע ,באַקומט ער אין  1291דעם נאָבעל-פּרײן,
איינשטיין װערט אַ װעלט-באַרימטקײט .און טאַקע אין דער תקופה
פון זיין גרעסטן רום ,דערנענטערט זיך דער גרויסער געלערנטער צו
זיין יידישן אָפּשטאַם .ער אַרבעט מיט מיטן יידישן געלערנטן און ציוניס-
טישן פירער חיים וייצמאַן אין שאַפן דעם ירושלימער אוניווערזיטעט,
גלייכצייטיק פירט ער אַ ברייטע פּאַציפיסטישע טעטיקייט ,כדי נאָך די
גרויזאַמקײטן

פון דער

ערשטער

ועלט-מלחמה,

פאַרזיכערן

אַ סטאַבילן

שלום .ווען אין  1391װערט געשאַפן די אָרגאַניזאַציע ,אינטערנאַציאָ-
נאַלע קעגנער פון מלחמה" ,דערלױבט ער צו שאַפן פאַר איר דעם
|
איינשטיין-פאָנד".
סוף  ,23291אין אָנבליק פון דער נאַצייבאַרבאַרײ ,װאָס האָט זיך
שוין געגרייט איבערצונעמען די מאַכט ,פאַרלאָזט דער גרויסער גע"
לערנטער דײטשלאַנד .אַ יאָר צייט פאַרברענגט ער אין פאַרשידענץ
אײיראָפּעאישע לענדער (בעלגיע ,פראַנקרייך ,ענגלאַנד) ,װו מען היט אים
פאַר אונטערגעשיקטע נאַצי-מערדער .סוף  2291קומט ער אָן קיין אַמע"
ריקע ,וו ער ווערט דירעקטאָר פון אינסטיטוט פאַר העכערער בילדונג
|
אין פּריגסטאָן
ווען עס איז אַנגעקומען אַ געהיימע מעלדונג ,אַז די נאַציס זיינען
אויפן װועג צו קאָנסטרואירן אַן אַטאָם-באָמבע ,װוענדעט ער זיך אין 9291
צום פּרעזידענט רוזוועלט .ער שרייבט אים וװעגן דער גרױזאַמער צע"
שטערונג"קראַפּט פון דער אַטאָם-אױסלאָדונג און פּראָפּאָנירט גלייך
ענערגישע אַרבעטן צו קאָנסטרואירן אַ נוקלעאַרן װאָפן אַלס קעגטףאָנ"
גריף-געווער קגען דער נאַצישער באַרבאַרײ .און אויף דעם געביט איז
ער געווען דער פאַקטישער טעאָרעטיקער און ועג:וייזער פאַר די
הױיפּט-קאָנסטרוקטאָרן פון דער ערשטער אַטאָמישער באָמבע  --פאַר
נילסאָן באָר ,ענריקאָ פערמי ,ר .אָפּענהײמער און אַנדערע.
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נאָך איר אָנװענדונג אויף דער באַפעלקערונג פון די יאַפּאַנישע
שטעט היראָשימאַ און נאַגאַסאַקי איז ער אָבער אויפגעשױידערט .ער
שרייבט אַ ספּעציעלע אויפפאָדערונג צום אַמעריקאַנער פּרעזידענט ,װו
ער פאַראורטיילט דאָס פאַרברעכן און פירט ביזן סוף פון זיין לעבן אַן
אַקציע אין וועלט-מאַסשטאַב

פאַר שלום

און פריינטשאַפט

צװישן

פעל-

קער .ער קומט מיטן געדאַנק װעגן שאַפן אַ וועלט-רעגירונג ,װאָס זאָל
דערנענטערן און פאַרברידערן די פעלקער.
די גרויזאַמע שחיטה איבערן יידישן פאָלק ,האָט אים נישט בלױז
אויפגעטרייסלט ,נאָר שטאַרק נאַציאָנאַל פאַרבונדן .אין אַ בריוו צו
מיכאָעלסן שרייבט ער דעם -9טן מאַי , :5491די פרייד פון זיג דעקט
זיך נישט מיט דעם צער פון מיין פאָלק" .ער איז געשטאָרבן דעם -81טן
אַפּריל .5591
א

מיט

איינשטיינס

וועלטירום

בינדט

זיך פאַר אַלעם

זיין רעלאַט-

װיטעט-טעאָריע ,וועלכע האָט פאַקטיש געענדערט דעם װיסנשאַפטלעכן
און לאָגישן צוגאַנג צו פיל ,אומבאַשטרײטבאַרע* פריער אמתן
דער באַגריף ,רעלאַטיוויטעט" האָט מיט שטורעם אינגענומען
נישט בלויז ויסנשאַפטלעכע אַנטשטאַלטן ,נאָר אויך די פילאָזאָפיע,
ליטעראַטור,

קונסט

און

פון דעם

סאָציאַל-פּאָליטישע

מאַסן-אָנװענדונג
אויפקלערונג :
דער באַגריף ,רעלאַטיו" אָדער ,רעלאַטייטעט? איז באַקאַנט
דעם מענטש אין זיין טאָגיטעגלעכן לעב דאָס װאָס פאַר איינעם איז
שיין .,איז פאַרן צווייטן מיאוס .דאָס װאָס פאַר איינעם איז מאָראַליש
איז פאַרן צווייטן העסלעך .דאָס װאָס פאַר איינעם איז גוט ,איז פאַרן
צווייטן שלעכט אאַ"וו.
אין גאַנג פון דער געשיכטע ,ביים אויפקום פון נייע לעבנסיבאַ-
דינגונגען ,געזעלשאַפטלעכע פאָרמען ,נייע אידעאַלן ,בייטן זיך איך
די מענטשלעכע באַגריפן  --עטישע ,עקאָנאָמישע ,סאָציאַלע ,א.אַ.
פון דעם זעען מיר ,אַז אונדזער אָפּשאַצונג פון פאַרשידנאַרטיקע
ווערטן ,פּראָבלעמען ,שטעלונגען קענען זיך בייטן מיט דער צייט .וי
האָבן געזאָגט די אַלטירומישע פילאָזאָפן ; :טעמפּאָראַ מוטאַנטור עט נאָס
00

טערמין

פּראָבלעמען.

(אויסדרוק)

איז ניטיק

צוליב

דער

אַ קליינע

מוטאַמור אין אילליס? (די צייטן בייטן זיך און מיר צוזאַמען מיט זיי) ,זי

פּערזענלעכע

פון אונדזערע

געפילן

(סוביעקטיווע)

זיינען אומבעלאַנגט
שטעלונג ,רעאַגירונג,
מען מוז אָפּטײלן אונדזער סוביעקטיוון רעלאַטייזם פון איין-
,
שטיינס אָביעקטיוון ,וועלכער שטיצט זיך אויף פאַרשטענדלעכע גע-
זעצן ,באַגרינדעטע דורך פאַקטן און באַװײזן.
ביי איינשטיינען גייט נישט ועגן מענטשלעכע געפילן .זיין טעאָריע
ווייזט אונדז װיסנשאַפטלעך די געזעצן ,לוט וועלכע די רעלאַטיוויטעט
פון נאַטור-דערשיינונגען קומט פאָר ,דאָס זיינען פעסטגעשטעלטע אמתן
און נישט קיין סוביעקטיווע איינדרוקן
ווען איינשטיין ווייזט אויף ,אַז מען קען נישט אָננעמען די עקזיס-
טענץ פון אַן אַבסאָלוטער גלייכער ליניע (לויט דער אייקלידישער

געאָ-

מעטריע) ,ווייל אויף ווייטע שטחים וערט זי אויסגעקרומט צוליב דער
צוציאונגס-קראַפט פון ,פעלד" (אָרט) ,װאָס פאַרמאָגט אַן עלעקטראָ-
מאַגנעטישן כוח ,איז דער פאַקט באַשטעטיקט געװאָרן דורך  2עקספּעדי-
ציעס פון ענגלישע געלערנטע .ווען איינשטיין רעדט ועגן דער באַ-
גרענעצטקייט פון ניוטאָנס געזעצן ,וועלכע זיינען גילטיק נאָר פאַר גע"
וויסע דערשיינונגען אין מאַקראָ-קאָסמאָס ,איז דאָס באַגרינדעט געװאָרן
פולקאָם דורך דער נוקלעאַרער פיזיק (וועגן אַטאָם און זיינע טיילעכלעך,

װוי דער עלעקטראָן ,פּראָטאָן א .אַ .).דאָס זעלבע איז ווען ער וייזט אויף
די רעלאַטיװויטעט פון צייט און רוים ,מאַסע און ענערגיע און אַנדערע.
דער גרויסער פּערזענלעכער פאַרדינסט פון איינשטיינען באַשטײט
אין דעם ,װאָס ער האָט די גאַנצע נאַטור-װיסנשאַפט ,אירע געזעצן און
באַגריפן ,געוויזן אונדז אין אַ ניי ליכט ,געשטויסן אויף נייע אַנטװיקלונגס-
וועגן ,אויפגעהויבן מיט זיין לערע אויף אַזעלכע גיגאַנטישע הויכקייטן
וי קיין שום װיסנשאַפטלער פאַר אים .נישט אומזיסט האָט דער פילאָזאָף
האַנס רייכענבאַך ,געשריבן וועגן אים; :עס זיינען פאַראַן אַ סך ,וועלכע
האָבן בײיגעטראָגן

צו איינשטיינס

לערע,

ס'איז אָבער פאַראַן בלויזן איין

איינשטיין".
איינשטיין

איז ,אָבער,

באַקאַנט

דער

װעלט

נישט

בלױז

אַלס גע-

לערנטער ,נאָר אויך אַלס טיפער הומאַניסט .נישט בלויז זיינע ביאָגראַפן

נאָר אויך שרייבער ,פריינט און באַקאַנטע וייזן אָן אויף דעם אין אַרטיק-
לען ,זכרונות און ביכער .אויך זיין רייכע קאָרעספּאָנדענץ ,זיינע אַרױס-
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טרעטונגען אין פאַראייביקטע געדאַנקען באַשטעטיקן דאָס .לאָמיר מרן-
בירן אױפכאַפּן זיינע עטישע אָנווייזונגען אויפן סמך פון זיין בוך ,מיין
וועלט-בילך".
ער שרייבט דאָרט :וי מערקוירדיק עס איז די סיטואַציע פון
אונדז ,ערד-קינדער! אויף אַ קורצן באַזוך אין דאָ יעדער געקומען.
איז כדי דער באַזוך זאָל זיין אַ נוצלעכער דאַרפן מיר ויסן אַז ,מען
לעבט נישט בלויז פאַר זיך ,נאָר אויך פֿאַר אנדערע מענטשן פון וועלכע
מיין פּערזענלעך גליק איז אָפּהענגיק .מיין לעבן שטיצט זיך אויף דער
אַרבעט פון איצטיקע און שוין פאַרשטאָרבענע מענטשן און איך מון זיך
אָנשטרענגען צו געבן אויך מיין אייגענעם בײיטראָג".
באַרימט איז איינשטיינס פּשוטקייט .ער האָט נישט געלייגט קיין אַכט
נישט אויף קליידער ,נישט אויף ספּעציעלע

באַקװעמלעכקײיטן.

קאָן זיין,

אַז אין דעם זין האָט ער גענומען אַ ביײישפּיל פון סאָקראַטן .מיכאָעלס,
וועלכער האָט אים באַזוכט אין אַמעריקע ,זומער  ,3491באַשרײיבט אים
אַזױ ? :געעפנט די טיר האָט מיר איינשטיין אַלײן .אַ קאָפּ מיט צעשויבערטע
גרויע האָר ...די הויזן זיינען שלעכט געזעסן אויף זיין קערפּער ..פון
פּולאָווער האָט אַרױסגעשטעקט אַ קראַגן פון אַ נישט פאַרשפּיליעט העמד...
דער צימער פון װועלט-באַרימטן גאון האָט אויסגעזען אָרעם .איינשטיין
האָט אויפגעכאַפּט מיין בליק און מיר געזאָגט  :אייך װונדערט די אויס-
שטאַטונג פון צימער ? ווען איך וויל קען איך פאַרװאַנדלען מיין וווינונג
אין אַזעלכער ,װאָס קיינער פאַרמאָגט נישט .אָבער צוליב װאָס! דאָ
איז פאַראַן דאָס אין וועלכן אַ מענטש נויטיקט זיך ,עפּעס מער װאָלט נאָר
געשטערט אין דער אַרבעט.
איינשטיין האָט מיט שטאָלץ אַקצענטירט זיין אָנגעהעריקײיט צום
יידישן פאָלק און האָט געקעמפט פאַר זיינע נאַציאָנאַלע און מענטשלעכע
רעכטן .אין אַן אַרטיקל איידישע פּראָבלעמען* שרייבט ער, :שטרעבונג
צו וויסן ,ליבע צו גערעכטיקייט ,װאָס גרענעצט זיך מיט פאַנאַטיזם,
פּלאַמיקער באַגער פון פּערזענלעכער זעלבסטשטנדיקייט  --דאָס זיינען
די מאָטיוון פון דער טראַדיציע פון יידישן פאָלק .מיין אָנגעהעריקייט
צו אים האַלט איך אַלס געשאַנק פון שיקזאַל" .און דאַן װאַרפט ער מיט
|
שטאָלץ דעם אַרױסווף דער נאַצישער באַרבאַרײ:
;די וועלכע שפּייען היינט מיט גיפט און גאַל אויף די אידעאַלן פון

אױטאָנאָמען מענטשלעכן געדאַנק און אינדיווידועלער פרייהייט און ווילן
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מיט ברוטאַלן טעראָר דורכזעצן די פאַרשקלאַפונג דורך דעם שטאַט ,זעען
אין אונדז מיט רעכט פאַרביסענע קעגנער .די געשיכטע האָט אונדז באַ-
אויפטראַגט מיט אַ שווערן קאַמף אָבער וי לאַנג מיר װעלן זיין די געטרייע
דינער פון אמת ,פרייהייט און גערעכטיקייט ,װעלן מיר נישט נאָר ווייטער
עקזיסטירן אַלס איינס פון די עלטסטע קולטור-פעלקער ,נאָר װי ביז
איצט

שאַפן װערטן,

וועלכע

װעלן

פאַראיידעלן

און הויבן

גייסטיק

די

מענטשהייט":
אין אַ
ר
ע
ד
ע
ל
ט
ו
ב
ת
ד
י
י
י
ד
י
שע געזעלשאַפטן אאָרט" און אאָזע" װאָס
איינשטיין האָט געהאַלטן אין לאָנדאָן ,שטעלט ער פעסט :יאין דער
טראָדיציע פון יידישן פאָלק איז אײינגעװאָרצלט אַ שטרעבונג צו גע-
רעכטיקייט און פאַרשטאַנד (שכל) ,װאָס דינט דער זאַך פון אַלע פעל-
קער .שפּינאָזאַ און קאַרל מאַרקס זיינען פון דער טראַדיציע ,אין דער
נייער צייט ,אױיסגעװאַקסן
ָ
סאָלידאַריש און שטא לץ מיט דער אָנגעהעריקייט צום יידישן פאָלק,
װאָס האָט אויסצושטיין פאַרפאָלגונגען און דערנידערונג פון נישט.
יידישן אָרום ,ענטפערט ער אין אַ ספּעציעלן בריוו דעם דייטשישן שטאַט-
מיניסטער ד"ר העלפאַך; :איך זע די נישט-:וירדיקע באַמיאונגען פון
ווערטפולע יידן זיך צו ,פאַרשטעלן" (אַלס אַריער) און דאָס האַרץ בלו"

טיקט מיר .איך זע וי וויצבלעטער און פיל קולטורעלע פאַקטאָרן פון דער
נישט-יידישער מערהייט ,גראָבן אונטער דאָס זעלבסטגעפיל ביי די בעס-.
טע מיינע שטאָם-ברידער (יידן) און איך פיל ,אַז אַזױ וייטער קען דאָס
נישט זיין",
און איינשטיין זעט דעם אויסװועג אין שאַפן אַ אהיימשטעטע" (אַ
היים) פאַר אַלע יידן פון דער װעלט אין פּאַלעסטינע

(ישראל) .דערפאַר

סיז
אויך האַלט ער פאַר אַ גרױסן אויפטו דעם געדאַנק מיט וועלכן א
געקומען הערצל .און ער שריבט צום דייטשישן שטאַט-מיניסטער:
,דאָס אַלץ רופט איר אָן נאַציאָנאַליזם  ---און נישט אין גאַנצן מיט אומ"
רעכט .אָבער מיט דער העסלעכער באַצײיכענונג קען שטענדיק געקרוינט
ווערן אַ שטרעבונג פון אַ פאָלק ,װאָס געפינט
וועלט ,וי מען קען נישט לעבן און נישט שטאַרבן.
אַלענפאַלס איז דאָס אַ נאַציאָנאַליזם

זיך אין אַ פיינטלעכער

וועלכער

שטרעבט

מאַכט ,נאָר נאָך ווירדע און גלייכע רעכט!
ווען מיר זאָלן נישט מוזן לעבן צװישן אומטאָלעראַנטע,

נישט

נאָך

ענגהאַר-
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ציקע און טיראַנישע מענטשן ,װאָלט איך געװען דער ערשטער ,װאָס
װאָלט אָפּגעװאָרפן יעדן נאַציאָנאַליזם פאַר דעם װויל פון דער מענטשהייט".
ופון בוך ,מיין וועלט-בילד" ז)401 ,
אַרױסטרעטנדיק קעגן אַלע פאָרמען פון שאָוויניזם און נאַציאָנאַלן
עגאִיזם ,האָט ער אין דעם אויפבוי פון אַ יידישן נאַציאָנאַלן צענטער אין
ישראל פּאַלעסטינע) ,געזען פאַר אַלעם דאָס גייסטיק-קולטורעלע )3
און נישט

פּאָליטישע.

אין די ,אַנשפּראַכען

אויפבאַויװוערק ( )4רעדעס

איבער

דעם

איבער

אויפבוי-װוערק

דאַָס פּאַלעסטינישע
אין פּאַלעסטינע)

ווייזט ער אָן ,אַז ?די יידן און אַראַבער מוזן זיך איניקן אין אויס"
אַרבעטן די בעסטע פאָרמען פון אַ ברודערלעך צזאַמענלעבן .אַ גערעכטע
און צופרידנשטעלנדע לייזונג פאַר ביידע פעלקער ,באַדײיטעט פאַר אונדז
אַ נישט װייניקער וויכטיקער און שיינער ציל ,װי די פאָדערונג פון דער
אויפבוי-אַרבעט זעלבסט",
אין די יאָרן פון צוזאַמענשטױסן צווישן יידן און אַראַבער ,אונטער
דער ענגלישער מאַנדאַטן-מאַכט ,זאָגט איינשטיין ,אין אַ רעדע צו דער
ציוניסטישער יוגנט, :מיר מוזן אונדזער באַציאונג צום אַראַבישן פאָלק
שענקען פיל אויפמערקזאַמקײט .אונדזער אויפבוי-ווערק מוז אַזױ געפירט
ווערן ,אַז ס'זאָל דינען די לעבנס-אינטערעסן פון דער אַראַבישער באַ-
פעלקערונג .נאָר אַזױ װעט מען קאָנען דערפירן צו דעם ,אַז יידן און
אַראַבער זאָלן זיך נישט דאַרפן וענדן צו דער מאַנדאַטן-מאַכט אַלס
שוץ-ריכטער".

איינשטיין איז געווען אַ לײדנשאַפטלעכער פאַרטיידיקער פון דע"
מאָקראַטיע אין מלוכהשן און מענטשלעכן זין .אין אַרטיקל ,װי איך זע
די וועלט" ,שרייבט ער , :מיין פּאָליטישער אידעאַל איז אַ דעמאָקראַטי-
שער .יעדער איינער דאַרף זיין רעספּעקטירט אַלס מענטש און קיינער
פאַרגעטערט .אַן אױטאַקראַטישער צװאַנגיסיסטעם דעגענערירט שנעל
די

געזעלשאַפט.

געװאַלט

ציט

שטענדיק

טיפּן ,געניאַלע טיראַנען האָבן שטענדיק
נאָכפאָלגער".
א
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צו מאָראַליש-מינדערװערטיקע

נידערטרעכטיקע

מנװולים אַלס

איינשטיין איז אַרײין אין דער מענטשלעכער

געשיכטע אַלס ליי-

דענשאַפטלעכער פּאַציפיסט .נאָך פון די יינגסטע יאָרן האָט ער געהאַסט
דעם

,מיליטערישן

דריל"

.שוין אַלס באַרימטער

געלערנטער

און מיט-

גליד פון דער דייטשישער ויסנשאַפּט-אַקאַדעמיע שרייבט ער :אװען
עמיצער מאַרשירט אין סאָלדאַטן-רײ צום טאַקט פון דער מוזיק ,פאַראַכטע
איך אים .ער האָט זיינע געהירן אַלס פעלער באַקומען פאַר אים װאָלט
גענוג געווען דער רוקנביין".,
| דער גליענדיקער האַס צו מלחמה האָט אים באַגלײט ביז די לעצטע
מינוטן פון זיין לעבן .דערפּאַר אויך האָט ער ביי יעדער געלעגנהייט גע-
רופן צו פעלקער-פאַרברידערונג שלום און פרידלעכער צװאַמענאַרבעט.
אויף דער בקשה פון פּרעזידענט רוזוועלט ,שרייבט ער פאַר דער טעלע-
וויזיע ,וועגן פרידלעכן צוזאַמענלעבן פון פעלקער" .ער זאָגט דאָרט
אַרױס פאָלגענדיקע געדאַנקען:

;דאָס גלויבן ,אַז מען קאָן דערגרייכן זיכערקייט דורך נאַציאָנאַלער
באַװאָפענונג ,איז ביי דער היינטצייטיקער קריגס-טעכניק ,אַן אילוזיע.,
אין אַמעריקע װוערט די דאָזיקע אילוזיע באַקרעפטיקט מיט אַ צוייטער
 -די אַלמעכטיקײט פון דער אַטאָם-באָמבע .אויב זי דאַרף זיין דער-פאָלגרייך ברענגט זי די פאַרסמונג פון דער אַטמאָספער און פאַרניכטונג
פון אַלץ װאָס לעבט .איר ענדירעזולטאַט קאָן נאָר זיין די אַלגעמײנץ
פאַרניכטונג",
און כדי צו דער זעלבסטפאַרניכטונג פון דער מענטשהייט נישט
צו דערלאָזן ,לייגט איינשטיין

פאָר די שאַפונג

פון אַ  וועלט:רעגירונג",

מיט דער באַטײליקונג פון אַלע פעלקער אויף גלייכע רעכט .אָבער נאָך
פאַר דעם ,מוזן די גרויסמאַכטן

אין אַלע לענדער

פייערלעך זיך אָפּזאָגן

פון מלחמה און געװאַלט אַלס מיטל פון רעגולירן קאָנפּליקטן,
אל אכ
א

ער האָט ליידנשאַפטלעך באַקעמפט יעדן עגאָצענטריזם ,פאַריסנקייט,
קלײינקעפּלדיקע פאַלצוייסעריי" .ער האָט אויפגעויזן ,אַז יעדע אומ"
טאָלעראַנץ איז אַ פאַרלייקענונג פון דער מענטשלעכער פריהייט ,אַן

אָנגריף קעגן אירע רעכט און פאַרשטאַנד,
ער פלעגט כסדר פאַרופן זיך אויף דעקאַרטס קרעדאָ (גלויבן);
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;אין אַלץ קען מען צווייפלען ,נאָר אין איין זאַך טאָר מען נישט צווייפלען..
אין דעם אַז דער מענטש צוייפלט" -- .דאָס הייסט ,אַז ער יל נישט
גלויבן בלינד.

דערפאַר

האָט ער געזען אין דער

טאָלעראַנץ,

אין דער

פולער פרייהייט פון מענטשלעכן געדאַנק ,דעם בעסטן וועג צו אַ שענערער
וועלט און בעסערן מענטש,
אויפגעוויזן ,אַז! אדער וועלכער װעט פּרװון

ער האָט אָן אויפהער

אַרױסשטעלן זיך אַלס אַבסאָלוטער אױטאָריטעט אין די געביטן פון
אמת און דערקענטעניש ,װעט כאַפּן אַ מיאוסן פּסק ,באַגלייט מיט אַ
הילכיקן געלעכטער פון אַלע געטער".
װוי מיר זעען איזן דער גרעסטער געלערנטער פון אַלע צייטן גע"
ווען גלייכצייטיק די פאַרקערפּערונג פון די שענסטע אידעאַלן ,ועגן
וועלכע

טרוימען

עס

אַלע גוטע

און ווילן פאַרװירקלעכן

און ערלעכע

מענטשן .דערפאַר איז ביי אים געגאַנגען געאיניקט דאָס נאַציאָנאַלע
און אַלמענטשלעכע ,דאָס װיסנשאַפטלעכע און הומאַניסטישע ,דער גרויסער
געלערנטער און ווירדיקער ,האַרציקער מענטש.

()
פּלאַנעט).

מאַקראָקאַסמאָס
מיקראָקאָסמאָס

לעך ,וי אַטאָם,

פּראָטאָן,

2

אַ פיזישע

6

האָט

רעאישן

ער

אוניווערזיטעט

האָלפן וייצמאַנען

--

די

--

די וועלט

נעאוטראָנען

ענערגיע,
זיך

וװועלט

ואָס

קערפער

פון קליינינקע

מאַטעריע-טיילעכ-

או אַנדערע.

שטראַלט

פערזענלעך

אױיס

אַנגאַזשירט

אין ירושלים

זאַמלען געלט,

פון

גרויסע

(שטערן

פון אַטאָם.
אין

און ספעציעל

דורך

גרינדן

דעם

פאַר דעם

אַ פּראָפּאַגאַנדע-טור

העב"

צוועק

גע-

אין ניריאָרק

(,)1291
|

6

פון

אאיינשטיינס

,אולשטיין-ביכער",

06

בוך

גמיין

מערב-בערלין

וועלט-בילד"

.7591

(אין

דייטשש

פאַרלאָג

זשאן דער 32:8ע - 1דעד גרעסטער
און הומאנישסטער פויצסט
די ענדערונגען אין דער פּאָליטיק און דאָקטרין פון דער קאַטױל-
שער קירך פאַר די לעצטע  02יאָר זענען באַדײיטנדיקע ,אויב אין די צייטן
נאָך פון פּופּסט פּיוֹס דעם -21טן ,װאָס האָט געקיניגט ביזן יאָר  ,8591האָט
מען אַטעיסטן טראַקטירט װי פאַרשאָלטענע ,מיט וועלכע מ'טאָר נישט האָבן
קיין שום מגע ומשא ,פירט מען מיט זיי היינט פריינטלעכע דיאַלאָגן אין
איינקלאַנג מיט דער ענציקליק פון פּוױפּסט זשאַן דעם -32טן ,פּאַצעם אין
טערריס" (שלום אויף דער וועלט) ,מיט די באַשלוסן פון צווייטן װאַטיקאַ-
נער קאָנסיל און פילמאָליקע אָנװוייזונגען פון אַקטועלן ,הײיליקן פאָטעךר"
פּאָל דעם -6טן.
אויכ פאַר די פּױפּסטן פון לעצטן און היינטיקן יאָרהונדערט ,פאַר
לעאָן דעם -31טן ,פּיוס דעם -11טן און -21טן איז דאָס װאָרט רעװאָלוציע
געווען טריף און אַפּיקורסיש ,דערקלערט דער צווייטער װאַטיקאַנער קאָנ"
סיל און פיל שפּעטערע באַראַטונגען ,אַז ,ארַעװאָלוציע איז אַ יושרדיקער
פענאָמען ,אויב די הערשנדיקע מאַכט װערט אַ טיראַנישע" .אַזױ אַרום
איז געװאָרן אַראָפּגעריסן דער אָרעאָל פון געטלעכקייט פון מלכים,
קיסרים ,דיקטאַטאָרן מיט וועלכע ס'האָט זיי זייט הונדערטער יאָרן באַשאָנ-
קען די קאַטױלישע קירך .זשאַן דער -32טער ,פּאָל דער -6טער און פיל
היינטצייטיקע קאַרדינאַלן און בישאָפן האָבן פאַקטיש געשטעלט זיך אויפן
שטאַנדפּונקט פון אַזאַ ;פאַרשאָלטענעם הערעטיקער" װי דער ראַדיקאַלס-
טער אידעאָלאָג פון דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע ,זשאַן"זשאַק רוסאָ.
אויך ער האָט דאָך אין זיין ;געזעלשאַפטלעכן אָפּמאַך" אויפגעויזן ,אַז
אוב די מאַכט ווערט אַ טיראַנישע ,האָט דאָס פאָלק נישט נאָר רעכט ,נאָר.
אויך אַ פליכט זי צו באַזייטיקן אויף אַ רעװאָלוציאָנערן אופן,
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אין זיין ענציקליק ,פּאָפּולאַרום פּראָגרעסיאָ" (וועגן פּראָגרעס פון
פעלקער) ווייזט אויף דער איצטיקער פּױפּסט ,פּאָל דער -6טער ,אַז ,אַלץ
װאָס גאָט האָט באַשאַפן אויף דער ערד און אירע פרוכטן ,דאַרפן געהערן
צו אַלע" ,און מיט דעם באַרעכיקט ער די שטרעבונגען פון די ערדלאָזע
פויערים אין פיל דרום-אַמעריקאַנער לענדער ,צו אַן אַגראַר-רעװאָלוציע,
וועלכע זאָל אַװעקנעמען די ריזיקע לאַטיפונדיעס פון די פּריצים און זיי

איבערגעבן דעם פאָלק אָן אַנטשעדיקונג.
וועלכע סיבות האָבן גורם געווען אַזעלכע ראַדיקאַלע ענדערונגען
אין ;דער פעסטונג פון הײיליקער רעאַקציע"? זי זיינען אַ פּועל:יוצא

פון די קאָלאָסאַלע ענדערונגען אין די פּאָליטישע און געזעלשאַפטלעכע
כוחות-פאַרהעלטענישן ,אין וועלט-מאָסשטאַב ,נאָכן צווייטן וועלט-קריג .דער
קריזיס פון קאַפּיטאַליסטישן וועלט-סיסטעם ,פוּן וועלכן עס זענען אָפּגעפאַלן

פיל לענדער ,נאָך דער אַנטי-קאָלאָניאַלער רעװאָלוציע אין אַזיע און אַפרי-
קע ,ווו מיליאָנען נעכטיקע שקלאַפן האָבן זיך דערהויבן צו נאַציאָנאַלער
זעלבסטשטענדיקייט ,ווירדע און רעכט :נאָך דעם ,װי די נוקלעאַרע באַ-
װאָפענונג האָט אויפגעהערט צו זיין אַ מאָנאָפּאָל און שאַנטאַזש-װאָפן פון
די אַמעריקאַנער פינאַנץ-פּאָטענטאַטן און אַנד -- .אָט דער טיפער קריזיס
פון פאַרהײיליקטן ,דורך דער קאַטױלישער קירך ,קאַפּיטאַליסטישן סיס-
טעם ,האָט אויך אַרונטערגעריסן דעם אױטאָריטעט פון װאַטיקאַן ,פון ;היי"
ליקן פאָטער" ,מיט זיינע קאַרדינאַלן ,בישאָפן און טעאָלאָגן .זיי האָבן מיט
שרעק דערזען ,אַז דער ביז-איצטיקער מאָדעל פון דער קאַטױלישער קריך
האָט זיך היסטאָריש ,פּאָליטיש און מאָראַליש קאָמפּראָמיטירט ,געװאָרן אַן
אַנאַכראָנישער פענאָמען ,װאָס אַנטשפּרעכט שוין נישט די נייע באַדינגונגען,
דער נריאיעַרדיקאַליגעענדערטער וועלט.
פיל וויכטיקע און באַרימטע קאַטױלישע אױטאָריטעטן ווייזן אויף,
אַז דער אינטעגריזם

(שטרעבונג

פּאָליטיק פון דער קאַטױלישער

אַלץ אַרומצונעמען,

צו באַהערשן)

אַלס;

קירך ,האָט זיך איינגעבראָכן שוין אין

די יאָרן פון דער צווייטער .וועלט-מלחמה אין אָנבליק פון דער צוזאַמענ-

אַרבעט פון די אַליאירטע ,װאָס איז געװאָרן דער דעצידירנדיקער פאַקטאָר
פון זיג איבערן נאַציזם .דאָס האָט דאָך דייטלעך באַװיזן ,אַז קריסטן (קריסט-
לעכע רעגירונגען,

לענדער

און

זייערע

אַרמײען),

צוזאַמענאַרבעטן פאַר אַ געמיינזאַמען .דערהויבענעם,
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קאָנען

ברידערלעך

אַלמענטשלעכן ציל.,

מיט
קאָמוניסטן (קאָנקרעט אין -2טן וועלט-קריג מיט אַ קאָמוניסטישער

מלוכה ,דעם

סאָוויעטן-פאַרבאַנד),

אָבער נישט נאָר אויף די פראָנטן און שלאַכט-פעלדער ,נאָר אויך

אין הינטערלאַנד איז געקומען צום װאָרט די אייניקייט פון קאָמוניסטן
סאָ
ציאַליסטן ,מענטשן נישט-גלױביקע מיט טיף-גלױביקע קאַטאָליקן,
פּראָטעסטאַנטן און אַנדערע .אין די פּאַרטיזאַנער-אָפּטײלונגען פון די
איטאַליענישע גאַרבאַלדי-אײינהײטן האָבן געקעמפט האַנט-בײי-האַנט נישט
נאָר גלויביקע קריסטן און אַטעיסטן (נישט-גלויביקע) ,נאָר אויך קאָ-
מוגיסטישע פּאַרטײ-טוער און קאַטױלישע גלחים .אין דער פראַנצויזישער
רעזיסטאַנס ,ווו דער הױיפּט-כוח זיינען געווען די קאָמוניסטן ,געפינען
זיך פיל קאַטױלישע

טוער ,גלחים ,טעאָלאָגן .אין דער װידערשטאַנד-באַ-

וועגונג אין אוישוויץ ,מאַידאַנעק ,שטוטהאָף און אַנדערע נאַצישע טױט.
לאַגערן אַרבעטן סאָלידאַריש גלויביקע קאַטאָליקן און מאַרקסיסטן,
די קריגערישע,

אינטעגריסטישע

קאַטױלישע

מיטלאַלטער איז געװאָרן אַן אַנאַכראָנישער
שפּענסט,

אויך

פאַר די קאַפּיטאַליסטישע

קירך ,אין גייסט פון

רעליקט ,אַ נעכטיקער
לענדער.

זייער

שטרעבונג

גע"
צו

פאַרפעסטיקן און אויסברייטערן די עקאָנאָמישע ,פּאָליטישע און מילי-
טערישע צואַמענאַרבעט אין ראַמען פון אַזעלכע אינטערנאַציאָנאַלע אָר-
גאַניזאַציעס ,װי דער געמיינזאַמער אײראָפּעאישער מאַרק (פון  ,)9וי
נאַטאָ (אָטאַן) ,פאָדערט נישט צעקריגטקייט פון פאַרשידענע גלױבנט,
נאָר פריינטלעכע צוזאַמענאַרבעט .דער מאָדעל פון אַ קריגערישער קאַטױ"
לישער קירךװואָס װיל מיט גװאַלד ,חרמ'ס און דיקטאַט ,אָנװאַרפן איר
ווילן אַנדערע אמונות ,איז געװאָרן אשט
ַערונג ,װאָס האָט געמוזט װערן
באַזײיטיקט,
אָבער דער פאַרטיפטער קריזיס פון דער קאַטױלישער קירך האָט
נאָך אַ וויכטיקע סיבה .אין אָנבליק פון דער גרעסטער אין דער מענטש-
לעכער געשיכטע װיסנשאַפטלעכער .און טעכנישער רעװאָלוציע ,וועלכע
טראָגט אַ פּערמאַנענטן כאַראַקטער ,זיינען ריזיקע טיילן פון דער געזעל-
שאַפט

געװאָרן

פאַרוועלטלעכט,

זיי האָבן אויפגעהערט

גלויבן אין גאָט

און גענומען גלויבן אין די אומבאַגרענצטע מעגלעכקייטן פון מענטש .דער
דאָזיקער געזעלשאַפאַטלעכער פענאָמען ,װאָס טראָגט אַ מאָסן-כאַראַקטער,
ספּעציעל אין מערב-אײראָפּע (פראַנקרייך ,ענגלאַנד ,איטאַליע,
לאַנד ,סקאַנדינאַװישע לענדער) ,איז אַ לאָגישער פּועל:יוצא פון תהום,
דייטש-
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װאָס האָט זיך געשאַפן צװוישן דער מאָדערנער װיסנשאַפּט און רעליגיעזן
אופן פון טראַכטן,
די אַלע סיבות און נאָך פיל אַנדערע האָבן אַרויפגעצװונגען די
באַנייאונג פון דער קאַטױלישער קירך נאָכן צוייטן וועלט"קריג .דער
צווייטער װאַטיקאַנער קאָנסיל ,וועלכער האָט זיך אָנגעהויבן  2691און
פאַרענדיקט  ,5691און װוערט באַצײיכנט אַלס נייע תקופה אין דער געשיכטע
פון דער קירך און קאַטאָליציזם ,איז טאַקע אַן אויסדרוק פון די קאָלאָי
סאַלע באַמיאונגען פון זיינע ;הייליקע פאָטערס" און טעאָלאָגן צו געפינען
אַן אויסוועג און זיך צופּאַסן צו דער געענדערטער וועלט.
א אל
*

אין אַלגעמײן איז אָנגענומען ,אַז דער פּיאַנער פון דער באַנייאונג
און אַבסאָלוטע שטויס-קראַפט אין דער ריכטונג איז געוען דער הומאַ-
ניסטישער און ווייט-זעעוודיקער פּױפּסט זשאַן (יאָחאַן) דער -32סטער
(געשטאָרבן  ,)3691פאַקטיש אָבער ,האָט די ,מגפה" פון באַנייאונגישטרע-
בונגען אָנגעהויבן זיך פיל יאָרן פריער ,פאַר זיין פּאָנטיפיקאַט (אַ הער"
שאַפט תקופה פון אַ פּױיפּסט) .מען קאָן זאָגן ,אַז זשאַן דער -232סטער האָט
אָנגעבונדן צו די פּראָפּאָזיציעס און פאָרשלאַגן פון באַרימטע קאַטױלישע
טעאָלאָגן ,דענקער און שרייבער פון די *05קער יאָרן פון אונדזער יאָר-
הונדערט ,און נאָך פריער.
ער האָט אָנגעבונדן צו דער פילאָזאָפיע פון קאַטױלישן דענקער
עמאַנועל

מוניע

(געוועזענער

הױפּט-רעדאַקטאָר

טוילישן מאָנאַטישריפט אעספּרי") ,וועלכער האָט
יאָרן אָנגעװיזן ,אַז דער עקאָנאָמישער וועלט-קריזיס
די יאָרן  )9291-3291איז אויך אַ באַװוייז פון זיין
באַװייז ,אַז ער מוז וערן באַזײטיקט .מוניע האָט
פּאָטערס"

פון דער

קאַטױלישער

קירך

אָנצוקניפּן

פון

פראַנצויזישן

קאַ-

נאָך אין די 02יקער
פון קאַפּיטאַליזם (אין
מאָראַלישן קריזיס ,אַ
גערופן די ,הײיליקע
אַ נאָענטן

קאָנטאַקט

מיטן הױיפּט-כוח פון סאָציאַלן פּראָגרעס  ---מיטן אַרבעטעריקלאַס  --און
קומען צו אים מיט אַ באַנײטער ,רעפאָרמירטער קריסטלעכער אידעאָ-
לאָגיע ,וועלכע זאָל קענען זיך אַנטקעגנשטעלן די צוציאונגס-קראַפּט פון
סאָציאַליזם,
זשאַן דער -22טער האָט אָנגעבונדן צו דער פילאָזאָפּיע פון /אינ"
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טעגראַלן הומאַניזם? {וועלכער נעמט אַלץ אַרום) פון פראַנצויזישן פּראָ-
פּעסאָר פון קאַטױלישן פּאַריזער אינסטיטוט ,זשאַק מאַריטען ,װאָס האָט
אויפגעוויזן ,אַז די קאַטױלישע קירך מוז נעמען אין אַכט די דערגרייכון-
גען פון אונדזער צייט ,מוז אַקצעפּטירן דעם היסטאָרישן פּראָגרעס --
אַז זי מוז געבן פולקאָמע פרייהייט און רעכט אירע גלױביקע אָנטייל-
צונעמען

אין פּאָליטישע,

סאָציאַלע און קולטורעלע

אַקציעס ,נישט ויכ"

טיק צי זי אין מיט זיי מסכים צי נישט.
זשאַן דער -32סטער האָט אָנגעבונדן צו דער באַװעגונג ;גלחים-
אַרבעטער" ,וועלכע איז געקומען מיטן לאָזונג און פאָדערונג וועגן אָנער-
קענען דעם קלאַסן-קאַמף ,וועלכער איז דער בעסטער אויסדרוק פון לי"
בע צום נאָענטן,
ער האָט אָנגעבונדן צום געדאַנק פון גלח לעברע ועגן אקאָאָפּעראַ-
טיווע סינדיקאַטן"? (טרעיד-יוניאָנס) און צום ,קאָמונאַלן סאָציאַליזם"
פון די גלחים

לאפּירי

און פּיער.

אָבער פאַר אַלעם האָט זשאַן דער -32סטער אָנגעבונדן צו די װערק
און פאָרשלאַגן פון גרעסטן קאַטױלישן טעאָלאָג פון -02סטן יאָרהונדערט,
און גלייכצייטיק גרויסן געלערנטן ,אַנטראָפּאָלאָג ,נאָבעל פּרייזיטרעגער
( -- )2591טעיאַר דע שאַרדען( ,געשט .)5591 .די הויפּט-טעזע זיינע איז
געווען די קאַטעגאָרישע פעסטשטעלונג,
און פאַר אַלעם דער

קאַטאָליציזם,

אַז אויב די קריסטלעכע רעליגיע,

װועט נישט

אָנבינדן צו די דערגריי"

כונגען פון דער װיסנשאַפט און װועט זיך קראַמפהאַפט האַלטן ביי דעם
קאָנסערװאַטיװון אופן פון טראַכטן ,װעט זי זיך אַלײן פאַרמשפּטן איף
זעלבסט-פאַרניכטונג .דער קאַטױלישער דעפעטיזם ,דער אומגלויבן אין
דערפאָלג פון רעווידירן רעליגיעזע פעסטשטעלונגען,

װויסנשאַפט ,איז לויט טעיאַר דע שאַרדען,
דער קאַטױלישער קירך .ער פאָדערט אויף
אוטאָריטעטן ,אַז זיי זאָלן דורכברעכן אַלע
ביז איצט אָפּגעטײלט די טעאָלאָגישע וועלט
איסטישער,

דורכגעדרונגען

מיט

די שרעק פאַר דער

די גרעסטע געפאַר פאַר
די דעצידירנדיקע העכסטע
פאָראורטיילן ,וועלכע האָבן
(פון גלויבן) פון דער אַטעי

ויסן ,טעכניק,

וועלטלעכע

קולטור.

טעיאַר דע שאַרדען שטעלט אַװעק די פראַגע קאַנקרעט, :נישט
קיין קריגערישע קירך ,װאָס װאַרפט אין חרם אַלץ װאָס איז פּראָגרעסיו,
נאָר אַ קירך ,װאָס איז פול מיט

טאָלעראַנץ און פאַרשטענדעניש,

װאָס

שרעקט זיך נישט פאַר אַ דיאַלאָג מיט פּראָגרעסיווע דענקער און פּער-
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זענלעכקייטן,

װאָס אָטעמט

גען פון דער

ויסנשאַפט?.

אַריין אין זיך און אַפּראָבירט

די דערגרייכונ"

אין זיין ראַדיקאַלן פּלאַן פון רעפאָרמירן די קאַטױלישע קירך ,האָט
זשאַן דער -22סטער ברייט אָנגעבונדן צו די געדאַנקען און פּאָסטולאַטן
פון די לינק-קאַטוילישע אינטעלעקטואַלן ,וועגן אַן ;אָפענער קירך" ,וועל-
כע אָטעמט-איין אין זיך אַלץ ,װאָס איז ניי און קאָן פאָרמירן דורך דעם
אַ נייע אינטעלעקטועלע עליטע ,וועלכע װעט שאַפן אַ פּאָזיטיווע קריסט"

לעכע קולטור ,װאָס װעט איבעררייסן מיט יעדן פאַנאַטיזם און גיבן דעם
גלויביקן קריסט אַ װיסנשאַפטלעכע און לאָגיש-באַגרינדעטע אמונה,
זשאַן דער -22סטער איז דער ערשטער פּופּסט אין דער געשיכטע
פון דער קריסטלעכער רעליגיע ,וועלכער װאַרפטיאָפּ די אייביקייט און
אומפאַרענדערטקייט פון דער קירכלעכער דאָקטרין ,אירע דאָגמעס און
אָנװײיזונגען .אַקצענטירנדיק קאָלאָסאַלע ענדערונגען פון דער װעלט און
דער מענטשהייט ,דערהויבט ער די דיאַלעקטיק פון דער געזעלשאַפט און
אירע אינסטיטוציעס (און איינע פון זיי איז די קירך) צו אַ דעצידירנדיקן
פאַקטאָר .אַרױסגײענדיק פון דעם שטאַנדפּונקט ,װויל ער ראַדיקאַל איבער"
בויען די קאַטױלישע קירך ,אַרױסרײסן איר פון מיטלאַלטער און צופּאַסן
זי צו דער ראַדיקאַל-געענדעטער װעלט .ער ויל שאַפן אַ נייע קריסט-
לעכע אמונה ,װאָס זאָל פאַרברידערן אַלע מענטשן פון אַלע גלויבנס ,קאָ-
לירן און נאַציעס .ער יל אױסראָטן יעדן שפּור פון שנאה ,ראַסיזם ,אַנטי-
סעמיטיזם ; און ער באַשולדיקט דרייסט די קאַטױלישע קירך אין פאַר"
ברעכערישע פאַרקריפּלונגען ,וועלכע זי מוז גלייך פאַריכטן .איינער פון
די אויסדרוקן פון זיין טיפן הומאַטיזם ,איז די תפילה ,וועלכע ער האָט
געשאַפן אין צוזאַמענהאַנג מיט דער דורותדיקער שנאה און פאַרברעכן
פון דער קאַטױלישער קירך לגבי דעם יידישן פאָלק און זיין אמונה .די
תפילה הויבט זיך אָן מיט די װערטער/ :אַ גאָט פאַרגיב אונדז
די זינד פון שקר ,שנאה פאַרברעכנס וועלכע מיר זיינען באַגאַנגען לגבי
יידן !",
| זיינע הױפּט געדאַנקען וועגן דאָקטרינאַלע ,אָרגאַניזאַציאָנעלע און
עטישע רעפאָרמען אין דער קריסטלעכער אמונה און דער קאַטױלישער
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קירך ,האָט ער געבראַכט אין  2װיכטיקע ענציקליקעס; :מאַטער עט
מאַגיסטראַ* (אַ מאַמע און לערערין) און פ
ּ,אַצעם אין טעריס" (שלום אויף
דער ועלט),
זשאַן דער -32סטער איז פאַר אָפּהיטן דאָס פּריואַט-אײיגנטום ,פאר
איינהיטן די קאַפּיטאַליסטישע אַרדענונג ,אָבער ער גייט-צו צו דעם מיט
אָפּענע אויגן .ער זעט און פאַרשטײט די קאָלאָסאַלע ענדערונגען װאָס
זיינען פאָרגעקומען נישט נאָר אויפן געביט פון װיסנשאַפּט און טעכניק,
נאָר אויף דער וועלט-מאַפּע .און נישט נאָר ער זעט ,נאָר עֶר שטריכט
עס אונטער אין זיינע אַרױיסטרעטונגען און ענציקליקן
אין דער ענציקליק ,מאַטער עט מאַגיסטראַ" וייזט ער אָן אױיף
דער דיאַלעקטיק (כסדרדיקע אַנטװיקלונג) פון דער געזעלשאַפט אַלס
דעצידירנדיקן פאַקטאָר .ער וייזט אָן ,אַז אין די לעצטע  02יאָר (ביז
 )1איז פאָרגעקומען אַ נייע טעכנישע רעװאָלוציע ,וועלכע האָט רע-
װאָלוציאָניזירט דאָס גאַנצע לעבן .ער זעט דאָס אין דער אַנטדעקונג פון
דער אַטאָם-ענעריגיע ,סינטעטישע שטאָפן ,אױיטאָמאַטיזאַציע פון דער פּראָ-
דוקציע  --אין דער אינדוסטריע װי אין דער אַגריקולטור  ---אין דעם
באַהערשן דעם קאָסמאָס .ער רעדט אויך ועגן קאָלאָסאַלע ענדערונגען
אין סאָציאַל-פּאָליטישן לעבן .ער שטרייכט אונטער די דערגרייכונגען
אויפן געביט פון פאַרזיכערונג ,אַלגעמײנע בילדונג ,קולטור פון די בריי-
טע פאָלקס-מאַסן .ער אַקצענטירט שטאַרק דעם פאַקט ,װאָס אין פיל
לענדער

זיינען ברייטע

פאָלקסשיכטן

צוגעלאָזן געװאָרן

צו די העכסטע

מלוכהישע און געזעלשאַפטלעכע פּאָסטנס .און טראָץ דעם ,װאָס ער רופט
נישט אָן די לענדער ביים נאָמען ,איז לייכט צו פאַרשטיין ,אַז ער מיינט,
פאַר אַלעם ,די סאָציאַליסטישע .ער וייזט אויך אָן ,אַז די פעלקער פון
אַזיע און אַפריקע האָבן זיך באַפרייט פון קאָלאָניאַלן יאָך און געװאָרן
סוווערענע (זעלבסטשטענדיקע) מלוכות ,װאָס ליגן פּאָליטיש מער נישט
אונטער די גרויסמאַכטן,
פאר אַ ויכטיקן פאַקטאָר פון דערנענטערונג צװישן פעלקער און
מלוכות ,פאַרברידערונג און פאַרשטענדעניש ,האַלט זשאַן דער -22סטער
דעם אויפקום פון פיל אינסטיטוציעס פון אַן אינטערנאַציאָנאַלן כאַראַקטער,
און נעמענדיק אין באַטראַכט די דאָזיקע קאָלאָסאַלע ענדערונגען פאַר די
לעצטע יאָרן שרייבט ער אין דער ענציקליק ,מאַטער עט מאַגיסטראַ":
;מיר האַלטן ,אַז מיר דאַרפן קומען מיט דער דאָזיקער ענציקליק ,בדי
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אין דער געענדערטער
פון דער

קירך

סיטואַציע קלאָר און דייטלעך פּרעציזירן די לערע
ויכטיקע

אין באַצוג צו די נייע און אויסערגעויינלעך

פּראָבלעמען פון אונדזער צייט".

| אין דער נייער סאָציאַלער כוחות-פאַרהעלטעניש פּרעדיקט זשאַן
דער -32סטער די נויטװענדיקייט מאַטעריעל צו פאַראינטערעסירן די
אַרבעטער אין די רעזולטאַטן פון די קאַפּיטאַליסטישע אונטערנעמונגען
ער זעט דאָס אין זייער אָנטייל אין דער אָנפירערשאַפט פון די פאַבריקן,
קוילן-גרובן,

שטאָל-זאַװאָדן

א .אַ .אַזױ אַרום יל

נישט

ער הױבן

נאָר

דעם לעבנס-ניװואָ ,נאָר אויך די באַדייטונג פון די פאָלקס-מאַסן
נישט געקוקט אויף דעם ,װאָס די ענציקליק ,מאַטער עט מאַגיסטראַ*
אַקצעפּטירט דעם קאַפּיטאַליזם אַלס אָרדענונג ,איז זי אָבער די ראַדיקאַל-
סטע פון אַלע ביז איר פאַרזוכן צו פאַרשטין און קומען אַנטקעגן די
פאַרלאַנגען און פאָדערונגען פון אַרבעטער און צו מאָדערניזירן און הו"
מאַניזירן די שפּראַך און אַרגומענטן פון דער קאַטױלישער קירך.

זשאַן דער 3סטער ,אָנבינדיקן צום געלערנטן און גרויסן קאַטױ-
לישן טעאָלאָג טעיאַר דע שאַרדען האָט צעזעצט די אובאַרירלעכקייט
און שטייפקייט פון דער קאַטױלישער

קירך ,דערנענטערט

איר צום פּאָלק

און זיינע באַדערפענישן ,אַרױסגעריסן פון מיטלאַלטערלעכן שימל ,אָבער
דאָס װויכטיקסטע ,װאָס עס שטרייכן אונטער זשורנאַליסטן ,געזעלשאַפט-
לעכע טוער ,רעליגיעזע און פּאָליטישע אױטאָריטעטן  --איז דער פאַקט,
װאָס דורך דער ענציקליק ,מאַטער עט מאַגיסטראַ* (און צוויי יאָר שפּע-
טער פּאַצעם אין טעריס") האָט זשאַן דער -22סטער ,און דורך אים די
קאַטױלישע

קירך,

סאָציאַליסטישער

אָנערקענט

אָרדענונג

די עקזיסטענץ

אַלס היסטאָרישן,

און אַנטװיקלונג

דױיערהאַפטן

פון דער

געזעלשאַפט-

לעכן פענאָמען ,צו וועלכן אַ גרויסער טייל פון דער מענטשהייט איז שוין

דערגאַנגען און מיליאָנען מענטשן שטרעבן צו אים.

הונדערט יאָר האָט געדויערט ביז די קאַטױלישע קירך האָט דורך
דער ענציקליק ,רערום נאָװאַרום" ( 1981פון פּױפּסט לעאָן דעם -31טן)
אָנערקענט די בורזשואַזע דערגרייכונגען פון דער פראַנצויזישער רעװאָי
לוציע ,אַפּראָבירט די קאַפּיטאַליסטישע

אָרדענונג און געװאָרן איר פאַר"

טיידיקערין .דער סאָציאַליזם האָט געדאַרפט נאָר  44יאָר ,אַז די ;הײליקע
פאָטערס פון רוים" זאָלן פעסטשטעלן ,אַז ער האָט געזיגט אין פיל לענדער,
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אַז ער איז היסטאָריש דױיערהאַפט ,אַז מען דאַרף אים אָנערקענען און
געפינען מיט אים אַ געמיינזאַמע שפּראַך.
אויב די ענציקליק ;מאַטער עט מאַגיסטראַ? איז אויפגענומען גע"
װאָרן דורך די קאָנסערװאַטיווע קאַטױלישע קרייזן מיט געמישטע געפילן
און רואיקער שרעק ,האָט די ענציקליק ,פּאַצעם אין טעריס" (שלום אויף
דער וועלט) אַרױסגערופן אַ שטורעם און פרייד,

די רעאַקציאָנערע

בישאָפן,

קאַרדינאַלן און  הייליקע"

שװאָרץ"

מאה'ניקעס אין פאַרשידענע לענדער האָבן אויפגעהויבן אַ געװאַלד .זי
האָבן באַשולדיקט זשאַן דעם -32טן ,אַז ער האָט אַרונטערגעריסן די היי"
ליקייט און אָנזען פון װאַטיקאַן .אָבער אין דער זעלבער צייט האָבן
מיליאָנען קאַטאָליקן און וועלטלעכע מענטשן ,אויפגענומען די נייע ענ"
ציקליק מיט ענטויאַזם,

צום ערשטן מאָל האָבן פּראָגרעסיווע מענטשן אין דער גאַנצער
וועלט באַגריסט אַ רעליגיעזן דאָקומענט פון העכסטן קאַטױלישן אױטאָ-
ריטעט מיט גלויבן ,אַכטונג און פרייד .די גרויסע פראַנצויזישע צייטונג
,לע מאָנד" האָט דעם דאָזיקן דאָקומענט אָנגערופן :פאַן אַקט פון טיפן
גלויבן פון אַ הומאַניסט"; דער פדעילי טעלעגראַף'  --אַן אַפּעל פון
האָפענונג" .אין פיל זשורנאַלן און אױסגאָבן האָט מען אָנגעװויזן אויף
זשאַן דעם -22טן אַלס דעם גרעסטן פּױפּסט פון אַלע צייטן,
די נייע ענציקליק פון זשאַן דעם 327טן קאָנצענטריט זיך אָרום
דעם װויכטיקסטן פּראָבלעם פון אונדזער דור  --דער פּראָבלעם פון שלום
און קאָעקזיסטענץ אין אַ צעטיילטער וועלט .דאָס הייסט ,אַנדערש גערעדט,
אַן ענין פון ,טו בי ,אָר נאָט טו בי"  ---פון זיין ,אָדער נישט זיין ,פון
לעבן

אָדער

טױיט.

,

צום ערשטן מאָל האָט אַ קאַטױלישער פּױפּסט ,דער ;הײיליקער
פאָטער? פון מיליאָנען גלויביקע קאַטאָליקן אין דער גאַנצער ועלט,
געװאָנדן זיך מיט אַן אַפּעל נישט נאָר צו זיינע .שעפּסעלעך" ,נאָר צו אַלע
מענטשן פון גוטן ווילן .לוט דעם ,װי זשאַן דער -32סטער האָט אַלײן
געשריבן ,איז דער ציל פון זיין נייער ענציקליק , --דערמעגלעכן די
קאַטאָליקן אונטערנעמען ברייטע קאָנטאַקטן און פאַרשטענדענישן אַזױ
מיט די אָפּגעזונדערטע קריסטן (נישט-קאַטאָליקן) ,װי מיט מענטשן נישט
באַלױכטענע מיט דעם גלויבן אין יעזוס קריסטוס ,אָבער דורכגעדרונגענע
מיט דעם ליכט פון שכל און ערלעכקייט ,כדי צוזאַמען צו לייזן די טים"
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סטע שטרעבונג פון אַלע מענטשן פון גוטן ווילן :די שטרעבונג אויפצו"
האַלטן דעם שלום אויף דער וועלט".
צום ערשטן מאָל הערן מיר פון אַ קאַטױלישן פּױפּסט ,אַז אויך
מענטשן ,נישט-באַלױכטענע מיט דער לערע פון יעזוס קריסטוס?" --
און דאָ מיינט ער פאַר אַלעם ,די ;אַטעאיסטן-מאַרקסיסטן"  --קאָנען זיין
דורכגעדרונגען

מיט

דעם ,ליכט

פון שכל

און ערלעכקייט".

איז כדי דער טריפה'נער ;אפּיקורסישער" געדאַנק  --פאַר וועלכן
אין מיטלאַלטער האָט די אינקוויזיציע געברענט אוױיף דעם שייטער -הויפן,
און שפּעטער האָט די קירך געװאָרפן אין חרם  --זאָל נישט אויפשטורע-
מען די נאָענטע זיינע מיטאַרבעטעה ,האָט אים זשאַן דער -322סטער אויף
פאָלגנדיקן אופן באַרעכטיקט.

אינעם

-5טן טייל פון דער ענציקליק ,אין

פּונקט  ,951לייענען מיר, :מ'דאַרף קיינמאָל נישט אידענטיפיצירן

פאַל-

שע פילאָזאָפּישע טעאָריעס וועגן דער נאַטור ,בראשית און סוף פון דער
וועלט און מענטש ,מיט היסטאָרישע באַװעגונגען ,עקאָנאָמישע ,סאָציאַ-
לע ,קולטורעלע

אָדער

פּאָליטישע,

וועלכע

זיינען אויפגעקומען

פון די

טעאָריעס", ...איבעריקנס ,אויב די באַװעגונגען זיינען אין אינקלאַנג
מיט די פּרינציפּן פון שכל ,און פאַרענטפערן די גערעכטע אַספּיראַציעס
פון מענטש ,ער קאָן אָפּלײיקענען זייערע פּאָזיטיװוע עלעמענטן ,װאָס
זיינען װוערט צו וערן אַפּראָבירט ?".
דאָ הערן מיר שוין גאָר קלאָרע דיבורים .דאָ ווייסן מיר שוין גענוי
וועגן װועמען דער פּױפּסט רעדט און וועמען ער מינט,
קורץ קאָן מען זיין געדאַנק אויסטייטשן אויף פאָלגנדיקן אופן:
,מ'טאָר קײינמאָל נישט אידענטיפיצירן דעם פעלער מיט דעם ,װאָס באַ-
גייט אים .דער מאַרקסיזם איז טאַקע אַ פעלערהאַפטע פילאָזאָפישע טעאָ-
ריע ,אָבער פון איר זיינען אויפגעקומען מעכטיקע געזעלשאַפטלעכע באַ-
וועגונגען .,װי אַ סאָציאַליסטישע אַרבעטער-באַװעגונג ,פּראָפּעסיאָנעלע
פאַראיינען (טרעיד-יוניאָנס) ,אַ שלום-באַוועגונג .,א .אַ .די מיטגלידער
און אַקטיוויסטן פון די דאָזיקע באַװעגונגען גלויבן טאַקע אין ,פעלער-
האַפטן" מאַרקסיזם ,אָבער זיי שטרעבן דאָך צו טיף-מענטשלעכע צילן
 --צו סאָציאַלן יושר ,צו פעלקער-פאַרברידערונג ,צו שלום .נו ,און מיר,קאַטאָליקן ,שטרעבן

דאָך אויך צו דעם ,טאָ פאַרװאָס זאָל מען נישט גיין

צוזאַמען ? נישט זייער פילאָזאָפישע װעלט:אָנשויאונג אין פאַר
וויכטיק ,נאָר זייער שטרעבונג ,זייער ציל ,זייער קאַמף",
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אונדז

אין דער ענציקליק

,פּאַצעם אין טעריס" (שלום אויף דער װעלט)

אַקצענטירט זשאַן דער -32סטער שאַרף און קאָמפּראָמיסלאָז זיין פאָדע-
רונג פון גלייכע רעכט פאַר אַלע פעלקער .אינעם דריטן טייל פון דער
ענציקליק

לױיטעט

פּונקט

דער

:08

;מיר

אַלע פּאָליטישע

דערקלערן:

געמיינשאַפטן (מלוכות  --ט .ג ).האָבן די זעלבע קעגנזייטיקע רעכטן און
פליכטן .זיי דאַרפן האַרמאָניזירן זייערע באַציאונגען אין איינקלאַנג מיטן
אמת און גערעכטיקייט ,אין גייסט פון אַקטיווער סאָלידאַריטעט און אין
פרייהייט .דאָס זעלבע מאָראַלישע געזעץ ,װאָס הערשט צװישן מענטשן
דאַרף אויך רעגולירן די באַציאונגען צװישן מלוכות",
אַלס דערגענצונג צו דעם ,וייזט עֶר אויף אין די פּונקטן ,8/ ,68
 ,9אַז אַלע פּאָליטישע געמיינשאַפטן זיינען גלייך לויט דער נאַטור;
 --אַלע האָבן רעכט אויף עקזיסטענץ ,אַנטװיקלונג און אויף פאַר-

מאָגן די נויטיקע מיטלען דאָס צו רעאַליזירן";
, -קיין שום מלוכה האָט נישט קיין רעכט אויסצונוצן איר איבער-געוויכט אין באַצוג צום שװאַכערן ,נאָר פאַרקערט ,איז פאַרפליכטעט צו
געבן אַ גרעסערן בײטראָג פאַר דעם אַלגעמײנעם פּראָגרעס פון דער
מענטשהייט? ;
, -אין די לעבנס-אינטערעסן פון אַלע מלוכות דאַרף מען אַנט-וויקלען און שטיצן דעם אויסטויש (פון דערגרייכונגען  --ט .ג ).אויף
אַלע געביטן";
, --דער

אמת

שליסט

אויס

יעדן

שפּור

פון ראַסיזם.

לט

דער

נאָטור עקזיסטירן נישט קיין מענטשלעכע באַשעפענישן העכערע און
נידעריקערע :לויט דער נאַטור זיינען אַלע גלייך אין זייער (נאָבלקייט)
יחוסדיקייט".
אין פּונקט  79וויזט אויף זשאַן דער :22סטער ,אַז ,דער
טאָג-טעגלעכער קאָנטאַקט פון מענטשן פון פאַרשידענע קולטורן און צי-
װיליזאַציעס

באַרייכערט

זיך

קעגנזייטיק

גייסטיק

און

און גיט זיי די מעגלעכקייט
קעגנזייטיקע װערטן".
דער פּופּסט:הומאַניסט טרעט שאַרף אַרױס קעגן
נונג-געיעג ,וועלכער שלינגט איין ריזיקע מאַטעריעלע
לייגט זיך שווער אויף די פּלײיצעס פון די פעלקער .און
אין דער זעלבער צייט ,ווען אין פיל לענדער פעלן די

אינטעלעקטועל

פּראָגרעסיו צו אַסימילירן (אַרײנזאַפּן) די
דעם באַװאָפע-
רייכטימער און
דאָס קומט פאָר
נויטיקע מיטלען
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צו אַנטװיקלען זיך עקאָנאָמיש און סאָציאַל .ער שרייבט אין דער ענציקליק
(פּונקטן  901און , : )021א,ויב איין מלוכה פּראָדוצירט אַטאָם-װאָפן ,צווינגט

דאָס די צווייטע נאָכצוטאָן .אַזױ אַרום לעבן די פעלקער אין אומאוים-
הערלעכן פּחד" .דערפאַר אויך שרייט אויס זשאַן דער -22סטער דראַמאַטיש ;
;רייסט איבער דעם באַװאָפענונגס"געיעג! פירט דורך אַ גלייכ"
צייטיקע רעדוקציע פון די אָנגעזאַמלטע געװער זאַפּאַסן! פאַרװוערט קאַ-
טעגאָריש און פייערלעך צו באַנוצן זיך מיט אַטאָם-געװער! טרעט:צו
גלייך צו אַן אַלגעמײנער אַנטװאָפענונג אונטער אַ געהעריקן קאָנטראָל!
מאַכט אַ סוף צו דעם מלחמה-פּסיכאָז! פאַר אַלע מוז ווערן קלאָר ,אַז קיין
שום פּראָבלעמען קאָנען נישט ווערן רעגולירט מיט דעם כוח פון געװוער,
נאָר דורך קעגנזייטיקער פאַרשטענדעניש ,גערעכטיקייט און האַרציקער
סאָלידאַריטעט! נאָר אַ סטאַבילער שלום קאָן ברענגען אַלע נוצן דעם
יהיד ,דער משפּחה ,די פעלקער ,דער גאַנצער מענטשהייט!"
אין דעם סטאַבילן שלום זעט זשאַן דער -322סטער דעם אינציקן
וועג צו רעאַליזירן די רעכטן פון מענטש ,וועלכע ער רעכנט אויס גענוי
אינעם ערשטן טייל פון דער ענציקליק פפּאַצעם אין טעריס? ,אין די
פּונקטן  11און  .72מיר לייענען דאָרט:
, -יעדער מענטש האָט רעכט צו אַ לעבן ,װו סזיינען אים פאַר-זיכערט

אַלע מיטלען,

װי

דערנערונג,

מלבוש,

ווינונג,

אָפּרו ,מעדיצי-

נישע הילף ,סאָציאַלע פאַרזיכערונג ,קולטור" גענוס.
 --גיעדער מענטש האָט רעכט אויף אַרבעט ,וועלכע דאַרף איםפאַרזיכערט וערן אין באַדינגונגען ,וועלכע זאָלן נישט אָנגרייפן זיין
געזונט און מאָראַל,
, -יעדער מענטש האָט רעכט אויף רעספּעקט פון זין פּערזאָןזיין פרייהייט ,ווירדע און כבוך".
דערפאַר אויך פאָדערט זשאַן דער -322סטער ,אַז די מלוכה זאָל אָפַ-
שאַפן

די

די בירגער

עקאָנאָמישע,

סאָציאַלע

און איינוווינער

און קולטורעלע

אומגלייכהייט

פון לאַנד; .די גלייכהייט

צװוישן

פון אַלע מענטשן

פאָדערט צו באַקעמפן מיט אַלע מיטלען יעדע דיסקרימינאַציע פון ראַסע,
געשלעכט ,סאָציאַלע (קלאָסן) אָנגעהעריקייט".
זשאַן דער -22סטער ,דער גרויטער הומאַניסט און רעפאָרמאַטאָר,
האָט אָנגעצייכנט אַ ברייטן שליאַך פון אַ פריינטלעכן דיאַלאָג און צואַ-
מענאַרבעט צווישן קאַטאָליקן און נישט-קאַטאָליקן,
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גלויבנדיקע און פריי"

דענקער ,באַלויכטענע מיט דער לערע פון יעזוס קריסטוס און מאַרקסיסטן,
אָנהענגער

(בורזשואַזער)

פון אַ ליבעראַלידעמאָקראַטישער

אָרדענונג און

בויער פון אַ סאָציאַליסטישער, .אַלע זיינען גלייך ,אַלע זיינען נאָבל ,אַלע
די זיינען ווערטפול װאָס שטרעבן

צו אַ גליקלעך מענטשלעך

לעבן אין

און

פרייהייט כבוד און אַכטונג פאַר דעם מענטש ,זיינע באַדערפענישן
נאַטירלעכע רעכט".
זשאַן דער -32סטער האָט זיך געשטעלט אין שפּיץ פון אַ גרויסער
באַנייאונגס-באַװעגונג פון דער קאַטױלישער קירך ,ועלכע האָט איר
געדאַרפט צופּאַסן צו די קאָלאָסאַלע פּאָליטישע ,עקאָנאָמישע ,סאָציאַלע
און קולטורעלע ענדערונגען ,װאָס האָבן אַרומגענומען די מענטשהייט
נאָכן צווייטן וועלט-קריג.

זשאַן דער -32סטער איז דער גרעסטער פּױפּסט פון אַלע צייטן
װאָס האָט אויפגעכאַפּט דעם גאַנג פון דער געשיכטע און אירע געזעצן
ער ,אַ זון פון אָרעמע פּוױערים ,האָט זיי בעסער פאַרשטאַנען וי זיינע
אַדל-פאָרגײער .דערפאַר אויך האָט ער מיט ברען געגרייט אין די לעצ-
טע שעה'ן

פון זיין לעבן דעם

דעם

צוייטן

:12טן

װאַטיקאַנער

קאָנסיל ,וועלכן ער

,2691

יאָר

אָקטאָבער

אַנדערטהאַלבן

האָט נאָך דערעפנט
פאַר זיין  טויט,
אַלע קאָלאָסאַלע ענדערונגען ,דער נייער צוגאַנג פון דער קאַטױל-

שער קירך צו פיל פּראָבלעמען ,די נייע שפּראַך און די ראַדיקאַלידעמאָ-

קראַטישע טענדענצן צװישן פיל גייסטלעכע ,וועלכע זיינען פּראַקטיש
געקומען צום װאָרט ,נאָכן צווייטן קאָנסיל  --זיינען אַ דירעקטער רע"
זולטאַט פון פּאָנטיפיקאַט פון זשאַן דעם '32סטן פון זיינע געדאַנקען
אָנװײיזונגען און דירעקטיוון .אים אויך האָט צו פאַרדאַנקען דאָס יידישע
פאָלק די ראַדיקאַלע ענדערונגען

פון דער

קאַטױלישער

קירך צום יידן-

פּראָבלעם.
נאָך ביים לעבן פון פּופּסט זשאַן דעם -32סטן (געשטאָרבן ,)3691
האָט מען פיל גערעדט ועגן זיין ברייטער רעטונגס:אַקציע אין דער
נאַצידתקופה פאַר די באַדראָטע יידן .אַלס אַרצי-ביסקופּ אַנדזשעלאָ דזשו"
זעפּע ראָנקאַלי האָט ער אַלאַרמירט קאַטױלישע גייסטלעכע אין פיל לענ-
דער צו טראָגן הילף ,די באַדראָטע קינדער פון פאָלק ,װאָס האָט אַרױס-
געגעבן גאָטס זון ,יעזוס קריסטוסן" .אַלס לאַנג-יאָריקער װאַטיקאַנער

דעלעגאַט אין בולגאַריע ,גריכנלאַנד ,טערקיי און זינט  4491אַפּאָסטאָלישער
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נונציוס (אַמבאַסאַדאָר פון פּופּסט) אין פראַנקרייך ,האָט ער געהאַט אָנ"
זען און אַכטונג ביי פיל ביסקופּן און גלחים אין אײיראָפּע .אויב זיין פאָר-
גייער ,פּױפּסט פּיוס דער -21טער ,האָט אין דער ניי-יאָר דרשה פון ,3491
און אַנדערע אַרױסטרעטונגען ,געזען אין נאַצישן גענאָסיד לגבי יידן און
אַנדערע פעלקער ,גאָטס שטראָף פאַר דער זינדיקער מענטשהייט" ,האָט
אין

דער

זעלבער

גרויל-צייט,

דער

אַרצי-ביסקופּ

ראָנקאַלי

באַצייכנט

,אַרברעכן קעגן גאָט און זיינע קינדער" .ווען אויף די טעאַטער-
דאָס אַלס פ
בינעס אין אײיראָפּע און אַמעריקע האָט זיך זייט  2691באַװויזן די פּיעסע
פון מערב-דייטשישן דראַמאַטורג ראָלף האָכהוט א .נ .קדער שטעללפאַר-
טרעטער" ,װו ער ווייזט אָן דייטלעך אויפן פּױפּסט פּיוס דעם -21טן אַלס
דירעקטן מיטפאַראַנטװאָרטלעכן פאַרן נאַצישן מאַסן-פאַרברעכן קעגן יידן
האָבן פיל שרייבער ,זשורנאַליסטן ,רעליגיעזע און וועלטלעכע אױטאָרי-
טעטן ,אַנטקעגנגעשטעלט אים זשאַן דעם -32סטן,
שוין אין די מלחמה-יאָרן האָט ער אַרױסגעזאָגט דעם געדאַנק ועגן
;דעם פאַרברעכערישן האָס צו יידן" ,מיט ועלכן די קאַטױלישע אמונה
האָט פאַרסמט מיליאָנען פון אירע גלױיביקע .ער האָט אין אים געזען
אַן אָנשפּאַר פאַר די נאַצישע קאַניבאַלן ,זיין מענטשלעך און קריסטלעך
געוויסן האָט אים אָן אויפהער געמאַטערט פאַר דער קירך און ,הייליקער
שטאָט* (װאַטיקאַן) ,אין וועמענס נאָמען ער האָט אויסגעפירט ויכטיקע
פונקציעס ,און איינע פון זיינע ערשטע שריט ,וועלכע ער האָט אונטערגע-
נומען ,װוי נאָר ער איז געװאָרן פּױפּסט (אויסגעקליבן דעם -82טן אָקטאָ-
בער ,)8591 ,איז געווען דער באַפעל צו אַלע קאַטױלישע גייסטלעכע צו
באַזייטיקן פון די ;גרויס-פרייטיקע תפילות" (פאַר דעם קריסטלעכן פּסח)
,י נישט-געטרייע" יידן .מער פּרעציז
דעם זאַץ ,װו ס'רעדט זיך וועגן ד
גערעדט ,האָט מען געדאַרפט זאָגן ,װוי מען העצט מיט גרויל-שקר קעגן
אומשולדיקע מענטשן ,זשאַן דער -22סטער האָט דערביי אויפגעויזן ,אַז
דער קריסטלעכער קאַטעכיזם זאָגט גענוי ,אַז ;די ליידן פון קריסטוסן
זיינען געווען פאָרויסגעזען פון גאָט אַלס אַקט פון אָפּקוױיפן די זינד פון
אַלע מענטשן" .דאָס באַדײיט ,אַז נישט יידן אַליין זיינען פאַראַנטװאָרטלעך
פאַר דעם טויט פון יעזוסן ,נאָר דער גאַנצער מענטשלעכער מין און
יעדער זינדיקער מענטש באַזונדער.
ס'איז אָן צווייפל ,אַז נישט די שלעכטע ,אָדער ריכטיקער געזאָגט
באַװוסטזיניק פאַלשע אינטערפּרעטאַציע פון דעם נניעם טעסטאַמענט
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(קריסטלעכע

טייל פון דער ביבל) האָט באַװױגן זשאַן דעם *22סטן צו

קומען מיט אַ נייער אויסטייטשונג .די טרייב-קראַפט ,וועלכע האָט אים
געשטויסן אונטערצונעמען צום ערשטן מאָל אין דער געשיכטע פון דער
קאַטױלישער קירך ,אַ פולקאָמען רעהאַביליטאַציע-אַקט פון יידישן פאָלק,
וועלכער

זאָל אים

ריײנװאַשן

פון אַלע דורותדיקע

ליגנס

און העצעס

מצד דער קריסטלעכער אמונה ,זיינען געווען צוויי װויכטיקע געשעענישן,
דער אויפברויז פון אַלע פעלקער קעגן מאַקאַברישן פאַרברעכן
װאָס דער נאַציזם איז באַגאַנגען קעגן יידישן פאָלק און די אַנטשטײאונג
פון מדינת-ישראל ,נישט נאָר אַלס רעזולטאַט פון זיג פון די אַליאירטע
איבער דעם ברוינעם פאַשיזֹם ,נאָר אויך פון דער רעאַקציע פון דער-.
שיטערטן וועלט-געוויסן .דער טיפער הומאַניסט און קאַטױלישער העכס-
טער אױטאָריטעט ,זשאַן דער -22סטער ,האָט פאַרשטאַנען ,אַן אויב די
קריסטלעכע קירך ,װעט איצט נישט ענטפערן אויף דעם אויפגעשוידערטן
געוויסן פון אַלע ערלעכע מענטשן פאַרלירט זי אויף שטענדיק איר
אױיטאָריטעט

און באַדייטונג אַלס אמונה,

זיין ,יידישער דאָקומענט"; פאַראורטיילט דעם
אַנטיסעמיטיזם
דערפאַר אויך איז גלייך נאָך דעם געקומען די תפילה פון זשאַן
דעם -32סטן ,װאָס הויבט זיך אָן מיט די װערטער; :גאָט פאַרגיב אונדז
די זינד פאַר די רכילות ,וועלכע מיר האָבן געװאָרפן אויף די יידן" .דער
גרויסער פּױפּסט רעכנט זי נישט אויס .ער וייסט גוט ,וי טיף זי
זיינען אין משך פון דורות אַריין אין באַװוסטזיין פון מיליאָנען קריסטן
און װאָס פאַר אַ ריזיקער ים מיט אומשולדיק יידיש בלוט סאיז צוליב
זיי פאַרגאָסן געװאָרן .און נאָך איין זֹאַך ווייסט ער זיכער  --אַז דער
זאָאָלאָגישער ,באַרבאַרישער יידך-האַס נעמט אַרום ברייטע קרייזן פון
קאַטױלישע ,הייליקע פאָטערס"  --קאַרדינאַלן אַרצי-ביסקופּן ,ביסקופן
און פיל גלחים .דערפאַר באַשליסט ער צו ברענגען אַלע גלױביקע און
זייערע פירער אַ פאַרפליכטנדיקן אויף שטענדיק דאָקומענט ,װאָס זאָל
אײינמאָל פאַר אַלעמאָל באַפרײיען דאָס יידישע פאָלק פון דעם דורותדיקן
שקר

און האַס

מצד

דער

קריסטלעכער

אמונה,

רעליגיעזע

פירער

און

מיליאָנען קריסטן אויף דער גאַנצער וועלט,
381

אין עלטער פון  08יאָר גרייט ער מיט יוגנטלעכן ברען דעם היס-
טאָרישן קאָנסיל  .)1צװוישן פיל וויכטיקע ,רעפאָרמאַטאָרישע דאָקומענטן
שרייבט עֶר פּערזענלעך דעם באַרימטן איידישן דאָקומענט" .צום ערשטן
מאָל האָט אַ קאַטױלישער פּיפּסט פולקאָם רעהאַביליטירט דאָס יידישע
פאָלק פון כלומרשטן פאַרברעכן צו האָבן דערהרגעט גאָט (דאָס הייסט,
יעזוס קריסטוס) ,אַזױ אַרום האָט די העכסטע מאַכט פון דער קאַטױלישער
קירך נישט נאָר ריינגעװאַשן דעם דורותדיקן אומשולדיקן קרבן פון אַלע
פינצטערע רעאַקציאָנערע כוחות ,נאָר אויך באַשולדיקט זיינע פאַרפאָלגער
און די אַלע ,װאָס האָבן געהעצט קעגן אים אין נאָמען פון דער קריסט.
לעכער אמונה .אין דאָקומענט װערט גליכצייטיק אָנגעװויזן ,אַז ,די
קינדער פון אברהמען און דאָס געטלעכע פאָלק פון נייעם טעסטאַמענט
(דאָס הייסט די קריסטן) זיינען געאייניקט דורך גייסטיקע פאַרבינדונגען":
אַז די יידישע אמונה איז פאַקטיש ;די עלטערע שװעסטער פון דער
קריסטלעכער" ; דער יידישער תנ"ך אַ באַשטאַנדטײל (די ערשטע און
גרעסערע) פון דער קריסטלעכער ביבל :דאָס יידישע פאָלק  --אדער
עלטערער ברודער ביי גאָט? :דער יודאַיזם און דאָס קריסטנטום זיינען
נישט קיין קעגנזעצלעכע גלױיבנס ,נאָר האַרמאָניש געאייניקטע ,פאַר"
ברודערטע דורך דעם געמיינזאַמען פאַר ביידע רעליגיעס ,אַלטן טעסטאַ-
מענט

(דער יידישער

תנ"ך) ,געמיינזאַמע ,הייליקע"

און אומשטערבלעכע

נביאים,
דער דאָקומענט פאַראורטיילט שאַרף דעם אַנטיסעמיטיזם אין
דער צוקונפט; פּונקט וי ער װאַרפט-אָפּ קאַטעגאָריש יעדן רעליגיעזן און
ראָסן-האַס ,װאָס זיינען אין סתירה צום ערשטן און װיכטיקסטן קריסטלעכן
געבאָט  --וועגן ליבע צום נאָענטן
*ַ א
*

וי מיר ווייסן ,האָט דער -2טער װאַטיקאַנער קאָנסיל זיך געעפנט
דעם -11טן אָקטאָבער  ,2691און זיך פאַרענדיקט אין דעצעמבער ,5691
אין צווישנצייט (אין  )3691איז געשטאָרבן זשאַן דער -32סטער .דער
;יידישער

דאָקומענט",

וועלכן

ער

האָט

צוגעגרייט,

איז געשטעלט

גע-

װאָרן צו דער דיסקוסיע און אָפּשטימונג אַ יאָר נאָך זיין טויט ,אין גאַנג
פון די דעבאַטן פון -2טן קאָנסיל ,אָבער שוין אונטער דער אָנפירונג פון
382

ניידאויסגעקליבענעם פּױפּסט (דעם 127סטן דעצעמבער  )2691פּאָל דעם
'6טן ,דעם פריערדיקן ביסקופּ פון מילאַן דזשאָװאַני (זשאַן) באַטיסטאַ
מאָנטיני .אין די לעצטע שעהן פון זיין לעבן האָט זשאַן דער -22סטער
נאָך באַװיזן צו באַפעלן דעם קאַרדינאַל בעאַ (איינער פון די וויכטיקסטע
,עקרעט
פּערזענלעכקייטן פון -2טן װאַטיקאַנער קאָנסיל) ער זאָל אין ד
וועגן

עקומעניזם")2

אַריינפירן

קאַפּיטל

אַ ספּעציעל

וועגן יידן.

דער

באַפּעל איז געװאָרן אויסגעפירט .אָבער ווען דער ייידישער דאָקומענט",
לויט דער רעדאַקציע פון זשאַן דעם -22סטן ,איז פאָרגעשטעלט געװאָרן
די פאַרזאַמלטע

,הייליקע

פאָטערס"

קאַטױלישער

פון דער

קירך,

האָט

ער אַרױסגערופן אַ שטורעם .די ערשטע זיינען אַרױסגעטראָטן קעגן די
ביסקופּן פון די אַראַבישע לענדער .זיי האָבן אָנגעװויזן ,אַז די דריי און
אַ האַלבער מיליאָן קאַטאָליקן אין די אַראַבישע לענדער זיינען אויסגע-
שטעלט אויף רעפּרעסיעס ,אויב דער דאָקומענט זאָל וװערן אָנגענומען
זיי האָבן ,פייערלעך"

דערקלערט,

אַז אוב

דער

רעהאַביליטאַציע-אַקט

לגבי יידן זאָל ווערן אָפּגעשטימט ,װעט גאַנץ אַפריקע און אַזיע אַרױס"
טרעטן קעגן דער קאַטױלישער קירך און דעם װאַטיקאַן
דער ליבאַנער אַרצי-ביסקופּ איז געווען אָפנהאַרציק .ער האָט פעסט"
געשטעלט ,אַז דאָס אַראָפּנעמען פון יידישן פאָלק די פאַראַנטװאָרטלעכקײט
פאַר ,דעיצידיאָ" (פאַר דערהרגענען גאָט) קאָן האָבן גאָר וויכטיקע פּאַ-
ליטישע קאָנסעקװוענצן, .לוט דער ביבל און קריסטלעכן שטאַנדפּונקט
 --האָט ער געדונערט  ---זיינען די יידן פאַרמשפּט געװאָרן פון גאָט צוווערן פאַרטריבן פון זייער פאָטערלאַנד ,וייל זיי האָבן געקריײיציקט
יעזוס קריסטוסן" .דערביי האָט ער געבראַכט אַלס ,זיכערן באַווייז" דעם
פאַרצייכנטן פון איינעם פון די ערשטע קריסטלעכע עװאַנגעליסטן (אין
נייעם טעסטאַמענט) אויסגעשריי פון המון (אין מאָמענט װען מ'האט
כלומרשט  )3געטויט יהושע הנוצרי) :פזיין בלוט װעט פאַלן אויף אונדז
און אונדזערע זין" .גאָט זאָל האָבן אויסגעהערט דעם אויסגעשריי און
באַשטראָפט אַלע קומענדיקע דורות פון ישראל (פון יידישן פאָלק),
;אויב

די יידן זאָלן ווערן רעהאַביליטירט

פון ,דעיצידיאָ"

(פאַר-

ברעכן פאַר טויטן גאָט)  --האָט אַרגומענטירט דער ליבאַנער אַרצי"
ביסקופּ  ---װאָלט דאָס באַדייט ,אַז זייער פאַרטרייבן פון ישראל איז גע-
ווען אַן אומגערעכטיקייט .אַזױ אַרום װאָלטן זיי באַקומען אַ רעליגיעזע
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באַרעכטיקונג פאַר זייער צוריקקער אין ,הייליקן לאַנד" און פאַר דער
אַנטשטײאונג און באַפעסטיקונג פון מדינת ישראל".
צו הילף די אַראַבישע קאַטױלישע ביסקופּן איז געקומען אַ גענוג
גרויסע גרופּע פון די קאָנסערװאַטיווע ,רעאַקציאָנערע אײיראָפּעאישע און
אַנדערע ביסקופּן ,זאָאָלאָגישע אַנטיסעמיטן ,וי קאַרלי (ביסקופּ פון איטאַ-
ליע) ,קאַסטראָ דע מאיער (פון שפּאַניע) ,לעפעבר (פראַנקרייך) און אַנדע-
רע ,וועלכע האָבן געהאַלטן ,אַז מען דאַרף בכלל אָפּװאַרפן דעם גאַנצן
יידישן דאָקומענט" .די זעלבע ,הייליקף" האָבן אויפן 2-7טן װאַטיקאַנער
קאַנסיל אָפּגעוואָרפן און זיינען אַרױסגעטראָטן קאַטעגאָריש קעגן וועלכן
ס'איז דיאַלאָג מיט די אַטעיסטן,
די פאַרביסענע קעגנערשאַפט פון אַ גרויסער גרופע ביסקופּן אָנ-
וועזנדע אויפן -2טן װאַטיקאַנער קאָנסיל ( )052צום ;יידישן דאָקומענט"
האָט דערשראָקן דעם נייעם פּױפּסט פּאָל דעם -6טן װאָס האָט נאָרװאָס
פאַרנומען דעם טראָן ,נאָכן טױט פון זֹשאַן דעם -22סטן ער האָט אַמפ-
לייגט דעם

ענין ,כדי

איבעררעדאַגירן

די ערשטע

וערסיע,

װי ס'האָט

איר געשריבן זיין פאָרגייער .און איצט אַ יאָר שפּעטער ,אויף דער לעצ"
טער סעסיע (-4טער) פון -2טן װאַטיקאַנער קאָנסיל (דעם -82טן אָקטאַ-
בער  )5691איז פּאָרגעשטעלט געװאָרן פ
דא
יַרזאַמלטע אַ נייער ,אויס-

געבעסערטער", ,יידישער דאָקומענט" ,פּאָל דער -6טער שטעלט דאָרט
פעסט ,אַז די קאַטױלישע קירך טרעט אַרױס בכלל קעגן דער קאָנצעפּציע
פון ד
,עיצידיאָ? (הרגענען גאָט) .גאָט קאָן מען נישט הרגענען עס איז
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װאָלט ער דאָך
געווען שטאַרקער וי גאָט .דערפאַר אויך ווערט אַרױסגענומען דער
פריערדיקער זאַץ און געדאַנק ,אַז ;די יידן האָבן נישט דערהרגעט גאָט"
ער איז געװאָרן פאַרטראָטן דורך אַ נייעם זאַץ ,אַז ; --די יידן האָבן גע"
האָט אַן אינטענץ (כוונה) צו הרגענען גאָט"
נו ,און פאַר אַ כוונה קאָן מען דאָך נישט שטראָפן און מ'דאַרף
אויך נישט רעהאַביליטירן .און בכדי נישט איינצורייסן מיט די יידן און
די גרויסע צאָל ביסקופּן-רעפאָרמאַטאָרן ,װערן מיט דער ,כונה" באַ-
לאַסטעט נאָר קיענע" ייד די היסטאָרישע פון יענער וייטער תקופה,
און דאָס נישט אַלע ,נאָר ,זייערע הערשער און אָנהענגער" .אין נייעם
גיידישן דאָקומענט" איז שוין נישטאָ קיין װאָרט וועגן קאַטעגאָרישן פאַר-
אורטיילן

4

דעם

אַנטיסעמיטיזם,

וי סהאָט

דאָס

פאָרמולירט

זשאַן דער

'3סטער .מען באַדױערט נאָר (די קאַטױלישע קירך באַדױערט) ,װאָס
דער אַנטיסעמיטיזם פאַרשפּרײט זיך,
די װאַסערדיקע ווערסיע ,װאָס איז גאָר ווייט אַװעק פון דער אַריגי-
נעלער און איז געווען אַ הנחה פאַר דער אַראַבישער רעאַקציע און קאָנ-
סערװאַטיווע ביסקופּן ,איזן ענדלעך געװאָרן אָפּגעשטימט מיט 2671
שטימען פאַר ,און  052קעגן אָבער די נאָכגיביקייט און נישט קאָנ"
סעקווענטקייט פון פּאָל דעם -6טן האָט נישט געקאָנט שוין אײנהאַלטן
דעם היסטאָרישן פּראָצעס פון באַנייאונג פון דער קאַטױלישער קירך,
וועלכע ס'האָט אָנגעצײיכנט דער גרויסער הומאַניסט און פּראָפעט פון
פעלקער-פאַרברידערונג זשאַן דער -22סטער .און דאָס קאָן מען אויך
זען אין דער וייטערדיקער שפּעטערער שטעלונג פון דער קאַטױלישער
צום

קירך

פאָלק.

יידישן

אין אָקטאָבער  4791האָט אַ ניי"געשאַפענע קאָמיסיע ביים װאַטי"
קאַן פאַר באַציאונגען מיטן יודאַיזם און אַ ספּעציעלער צוזאַמענפאָר פון
קאַרדינאַלן
ערשטן

און

בישאָפן

מאָל וװערט

;פאַראורטײילט
איזן

װאָס

יעדע

אין

אַ דאָקומענט

באַשטעטיקט

דייטלעך

פעסטגעשטעלט,

פאָרם

פון אַנטיסעמיטיזם
צום

קעגנמאַץ

מהות

עצם

אַז די

ועלכן

אין

קאַטױלישע

צום
קירך

אַלס אַ דיסקרימינאַציע,

(ועזנטלעכן

אינהאַלט)

פון

קריסטנטוט",
הונדערטער קאַטױלישע גייסטלעכע ,טעאָלאָגן ,שױייבער און דענ"
קער האָבן אויפגעכאַפּט נישט נאָר די איסגעשטרעקטע האַנט צום
,אײיביקן פאָלק" ,נאָר אויך געקומען צום ערשטן מאָל מיט אַ דראַמאַ"
טישער זעלבסטקריטיק פאַר די פאַרברעכנס ,װאָס די קאַטױלישע קירך
און אמונה זיינען קעגן יידן באַגאַנגען
אַ באַװײיז
איז פאָרגעקומען

פון דעם,

צװוישן

אַנדערע,

איז

דער

סימפאָזיום,

אין ניו יאָרק ,אין די טעג פון -3ט-6-טן

װאָס

יוני,4791 ,

אַ װויסנשאַפּטלעכע באַראַטונג געווידמעט דעם גרויזאַמסטן נאַצישן טויטן-
לאַגער

אָשוויענטשים.

באַשולדיקט

פיל

די קױיסטלעכע

קאַטױלישע
רעליגיע

גייסטלעכע

האָבן

דאָרט

אָפן

און די קירך אַלס פאַראַנטװאָרט-

לעכע פאַר דעם גענאָסיד לגבי דעם יידישן פאָלק אין דער נאַצי-תקופה,
 8אל
*
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מיליאָנען גלױביקע קאַטאָליקן און דאָס יידישע פאָלק ספּעציעל,
וועלן מיט לויב דערמאָנען דעם הומאַניסטישסטן און גרעסטן קאַטױ-
לישן פּױפּסט ,זשאַן דעם -32סטן ,װאָס האָט דער ערשטער אין דער
געשיכטע פון דער קאַטױלישער קירך געװאָלט זי פאַרװאַנדלען אין אַ
;צענטער פון טאָלעראַנץ ,ליבע און אַכטונג צו מענטשן פון אַלע אמונות,
וועלט-אָנשויאונגען און פּאָליטישע איבערצייגונגען".

2

{) אַלגעמיינע
וװועלט

צער

מנהגיס-פּראָבלעמען.
אין

שיכטע
לעצטע;

פאַרזאַמלונג

אָנצונעמען

געוושן

דעריבער

באַשלוסן

אַזעלכע
.02

פון קאַטױלישע
וועגן

קאָנסילן

אין דער

אין ואַטיקאַנער
מען

רופט

זי

ביסקופן

רעליגיעזע,

טעטיקייט
6

פו אַלע רעליגיעס
אין

אויפן סמך
איז

דעם

פּאַלאַץ

אַז די קאַטױילישע

געשטאַלט,
קירך

דאָס האָט אָבער

אויפן סמך פון אַ לעגענדע

אַ באַוועגונג

איעזוס

וועלכע

שע

86

קירך

פאָרגעקומען

די 2

אמונות אין איין קריסט-

פון געאייניקטער

אידעאישער

קריסטוס'",

האָב

איך

אויפגעויזן

פאָרשונגען,

אַז יעזוס קריסטוס

קײנמאָל

עקזיסטירט;

האָט

נישט

זוכט ביז היינט צו טאָג באַוייזן וועגן זיין
נישט

געשטערט

אױסצוטראַכטן

מאָרדן גאָט דורך די יידן*; און  2טױזנט
מיטן פעסטשטעלן

קירך גע-

ואַטיקאַנער,

וויסנששאַפטלעכע
גופא

איז

און

בכלל.

א.נ.

פון די נייסטע

אַ לעגענדאַרע

עקזיסטענץ.

עסײ

דיסציפּלינאַרע

-0002יאָריקער

 )2אַ באַוועגונג צו אייניקן אַלע קריסטלעכע
לעכן לאַגער און נאָך ברייטער

פון דער

גאַן-

די קריסטלעכע

אַ בלוטיקע

גייסטלעכע,

רכילה וועגן ,דער-

יאָר האָט געוואַרט די קאַטױלי-

איר זינלאָזיקייט,

יידישע העלדן  -אין די
פדייהייטט -קאמפן פון צוילן
בעעק יאַסעלעװיטש  --דער העלד פון
קאַָשטשושקאָ  -אויפשטאַנד
אין דער לאַנגער ,העכער טױזנטיאָריקער תקופה פון פּױלישן
יידנטום זיינען געווען פאַרשידענע צייטן ,גוטע און שלעכטע ,אָבער שטענ"
דיק ,וי וסוייזן אויף אַרכיװואַלע דאָקומענטן ,מאַגיסטראַט-ביכער ,קהילה-
פּנקסים ,היסטאָריקער און כראָניקער ,זיינען יידן געװען נישט נאָר אַ
פּראָדוקטיװוער ,שעפערישער עלעמענט ,נאָר אויך געטרייע ,איבערגע-
געבענע בירגער.
זיי האָבן געװאָלט

טיילן מיטן

גאַנצן פּױלישן

פאָלק זיינע פריידן

און ליידן ,און אין אַלע תקופות ,נישט געקוקט אויף פאַרפאָלגונגען און
גזירות ,האָבן זיי ברייט געגעבן זייער ביישטייער צום קאַמף פאַר פּױלנס
פרייהייט און אוהאָפּהענגיקײט.
איך האָב שוין געשריבן וועגן טראַגישן פּעריאָד פון קאָזאַקיש"
היידאַמאַקישע אויפשטאַנדן און שחיטות ,וועגן דער ,מבול"-תקופה ,ווען
רוסיש-קאָזאַקישע און שוועדישע אָנגרייפער פאַרפלייצן פּױלן
אין אַלע פּוילישע שטעט באַלאַגערטע פון שונא ,קעמפן יידן העל-
דיש צוזאַמען מיט פּאַָלאַקן ,טראָץ דעם אָפטן פאַראַט פון די לעצטע און
גרויזאַמע קרבנות,
און גלייך נאָך דעם ,אין -81טן י"ה ,ווען פּוילן פאַרלירט אויף 521

יאָר  )1איר אומאָפּהענגיקײט ,זעען מיר יידן אין אפַרלעייהייטס-קאַמפן
פון פּולישן פאָלק,
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טראָץ דעם װאָס זיי ווייסן גוט ,אַז יעדע אונטערשטיצונג פאַר די
פּױלישע אויפשטענדלער קען זיי ברענגען שװערע פאַרפאָלגונגען און
גזירות מצד די אָקופּאַנטן ,טראָגן זיי ברייט זייער ביישטייער אין קאַמף
פאַר פּױילנס אומאָפּהענגיקייט,

ער איז נישט בלויז אַ מאַטעריעלער .טויזנטער יידן מעלדן זיך
אַלס פרייוויליקע אין די פּוױלישע מיליטערישע איינהייטן ,פיל קומען אום
אין די שלאַכטן און פיל פאַרלאָזן דאָס לאַנד ,נאָכן פאַלן פון אױיפשטאַנד,
ווערנדיק אַ באַשטנדטײל פון דער פּױלישער עמיגראַציע אין פראַנקרייך,
איטאַליע ,טערקיי און אַנדערע לענדער.
איך וויל זיך היינט

אָפּשטעלן

אויפן אָנטײל פון יידן אין ערשטן

פּױלישן פרייהייטס-קאַמף אין -81טן י"ה  --אין קאָשטשושקאָ-אױפשטאַנד,
טראַגיש

איז דאַן געווען די לאַגע פון פּױלן .דאָס לאַנד האָט זיך

געפונען אויפן ראַנד פון אונטערגאַנג אַלס אומאָפּהענגיקע מדינה .וי
באַװוסט איז נאָך אין יאָר  2771פאָרגעקומען די ערשטע צעטיילונג פון
פּױלן .רוסלאַנד האָט דאַן אָפּגעריסן רייסן ,עסטרייך  ---גאַליציע ,פּרייסן האָט

צוגענומען פּאָמערן און אַ טייל פון דער פּױיזנער פּראָוינץ,
אזוי אַרום איז דער קאָמפּאַקטער ,גרעסטער יידישער
אײיראָפּע און אין דער וועלט צעשניטן געװאָרן אויף שטיקער,
אין דער איבערגעבליבענער ,שטאַרק פאַרקלענערטער פּױלישער
מלוכה איז נאָך געבליבן אַ גענוג גרויסער ,צו יענער צייט ,יידישער
ישוב ,װאָס האָט געציילט ביי  009טויזנט נפשות,
די רעכטלעכע לאַגע פון די יידן צו יענער צייט אין דער אָפּגע-
שטאַנענער ,פעאָדאַלער ,באַדראָטער פון דרויסן ,פּױלישער מדינה ,איז
געווען זייער אַ שוערע.

קיבוץ אין

אויב

אין די מערב-לענדער,

ווו די

איז שוין געווען שטאַרק ,איז אויפגעקומען

קאַפּיטאַליסטישע

וירטשאַפט

אַ יידיש בירגערטום,

װאָס

האָט געפונען אפַּלאַץאין דער אַלגעמײנער עקאָנאָמיק ,איז אין מיטל-
אַלטערלעכן נאָך אַדליפּױלן צו דעם נישט דערגאַנגען.
יידן האָבן דאַן אויסגעמאַכט אַן אַכטל פון דער פּוילישער באַפעלקע-
רונג ,אָבער דריי פערטל פון עקספּאָרט איז געווען אין זייערע הענט .יידן
אַלס פאַרמיטלער ,האָבן אַרױסגעפירט תבואה ,געװיקסן ,פלאַקס ,װאַלד
(האָלץ) ,ליין ,פעל און אַנדערע פאַרשידענע רוי-שטאָפן .אין דער פּראָ-
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ווינץ איז אַ העלפט בעליימלאכות געװען יידן ,דערהױפּט שוסטערס,
שניידערס ,פּעלצנמאַכער ,טעסלער ,מולער ,שערער און גאָלדשמידן,
און דאָך האָבן די אַלע פּרנסות נישט גערייכט אױסצוהאַלטן די
יידישע באַפעלקערונג .דערפאַר איז וייטער די יידישע הויפּט-פרנסה
געבליבן שענקעריי און קרעטשמעריי אין די דערפער ,װו ס'האָט גץ-
װוינט דאַן אַ דריטל פון די פּוױלישע יידן
די אויפגעקומענע ,נאָך גאָר שװאַכע ,פּוילישע בורזשואַזיע האָט
געזען אין די יידן אַ ,גרױיזאַמען" קאָנקורענט .דער ייד האָט ביליקער
פאַרקויפט ,ביליקער געאַרבעט ,ווייל ער האָט װייניקער פאַרברויכט און
פאַרלעבט .דערפאַר אויך האָבן די פּוילישע צעכן און גילדעס (האַנטווער"
קער און סוחרים-אָרגאַניזאַציעס) פאַרמאַכט הערמעטיש זייערע טירן פאַר
יידישע בעלי-מלאכות ,הענדלער ,סוחרים .יידן זיינען געװאָרן רעכטלעך )2

און פיזיש געצווונגען צו פאַרלאָזן די וויכטיקסטע שטעט און אויפצוגעבן
די שטאָטישע מלאכות .װאָס-זשע איז געבליבן? די אַרענדע און שענקעריי
אויפן דאָרף .אָבער דאָס איז אַ צייט ווען אין מערב-אײראָפּע דערהערן
זיק הויך די דונערן פון גליכט און אויפקלערונג" ,וועלכע גרייטן צו דעם
גרויסן היסטאָרישן שטורעם ,די פּראַנצויזישע רעװאָלוציע .זיי דערגייען
אויך קיין פּוױלן און געפונען פיל ענטוזיאַסטישע אָנהענגער אין די פּראָג-
רעסיווע קרייזן פון דער בירגערלעכער אינטעליגענץ ,שליאַכטע ,קלער
און טיילן פון דער

מאַגנאַטעריע,

ס'ווערט צעלאָזט דער יעזואיטן-אָרדן און זיינע רייכטימער נעמט
איבער די אויפגעקומענע (אין יאָר ; )32711קאָמיסיע פאַר נאַ-
ציאָנאַלער דערציאונג",

דאָס ערשטע

בילדונגס-מיניסטעריום

אין אייראָ-

פּע .מען טרעט צו צו שאַפן וועלטלעכע לערער-קאַדערן און וועלטלעכע
שולן פאַר אַלע שיכטן פון פאָלק .די געדאַנקען פון ,ליכט און אויפקלערונג"
באַהערשן

די פּוױלישע ליטעראַטור,

ס'קומט אויף אַ נייער ,סאַטירישער זשאַנר ,װאָס לאַכט אין די פויסטן
פון דער אָפּגעשטאַנענקײט ,באַגרענעצקייט ,נאַציאָנאַלער און שטאַם-מע-
גאַלאָמאַניע פון דער שליאַכטע און מאַגנאַטן (אַדל).
אין שפּיץ פון דער אַנטשאַנענער ,פּאַטריאָטישער פּאַרטײ" שטייען
אַזעלכע פאָרגעשריטענע פּױלישע ייאַקאָבינער?" וי הוגאָ קאָלאָנטאַי,
יעזיערסקי ,מעיער ,דעמבאָווסקי .מיט זיי אַרבעטן מיט אַזעלכע שרייבער ,וי
איגנאַצי קראַשיצקי ,היסטאָריקער און דיכטער ,וי אַדאַם נאַרושעװויטש,
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טאַדעאוש טשאַצקי און אַנדערע .מיט דער אונטערשטיצונג פון די ברייטע
שיכטן פון פאָלק רופן זיי צונויף דעם גרויסן ,פיר-יעריקן סיים ,וועלכער
נעמט אָן די באַרימטע

קאָנסטיטוציע

פון -2טן מאַי (,)1971

טראָץ דעם ,װאָס זי איז ווייט געווען פון ראַדיקאַליזם ,זי האָט נישט
דעם

געלייזט

פּויערים -פּראָבלעם,

נישט

די יידן -פראַגע,

טיילוויז

נאָר

געגעבן רעכט דעם בירגערטום ,איז זי דאָך געווען אַ שריט פאָרויס ,זי
האָט געשטאַרקט דעם סיים דורך ליקוידירן דעם שליבערום װעטאָ"
(פרייהייט פון קעגנשטעלן זיך) ,ביי וועלכן די שטים פון איין סיים-דע-
פוטאַט האָט געקענט אָפּװאַרפן אַ באַשלוס (געזעץ) .פון איצט אָן האָט אַ
מערהייט דעצידירט אין סיים,
די קאָנסטיטוציע האָט געשטאַרקט די צענטראַלע אויספיר:מאַכט,
דעם קעניג און זיין מיניסטאָרן-ראַט .דאָס בירגערטום האָט באַקומען אַ
פאָרשטײיערשאַפט אין פּאַרלאַמענט און רעכט צו קויפן ערד ,פאַרנעמען
רעגירונגס-און מיליטער-פּאָסטנס .אַזױ אַרום איז פאַקטיש אָפּגעשאַפט
געװאָרן דער פעאָדאַלער כאַראַקטער פון דער אַרמײ ,וו די אַליין:הערשער
זיינען ביז איצט געווען די מאַגנאַטן און שליאַכטע.
דער

ערשטער

פּרװוו

אַרױסצושלעפּן

פּוילן פון מיטלאַלטער

דורך

רעפאָרמען ,וועלכע האָבן עטװאַס נאָר באַגרענעצט די מאַכט פון אַדל און
געשטאַרקט דאָס לאַנד ,האָבן אַרױסגערופן אויפברויז און שרעק סיי אין
דער ;מאַגנאַטן-פּאַרטײי" סיי אין צאַרישן רוסלאַנד ,ווו יעקאַטערינע די
צווייטע ,האָט זיך געשראָקן ,אַז ;די פּעסט פון דער פראַנצויזישער רעװאָ-
לוציע?

זאָל נישט

אויפװועקן

דאָס

רוסישע

פאָלק .דאָס האָט דערפירט

צו דער ,טאַרגאָװויצער קאָנפעדעראַציע?  )2צום געאייניקטן אָנגריף קעגן
רעפאָרמאַטאָרישן לאַגער קעגן דער -3טער מאַי קאָנסטיטוציע.
גרויסע מיליטערישע כוחות פון די פּוילישע מאַגנאַטן מיט דער הילף
פון אַ  001טױזנט-קעפּיקער רוסישער אַרמײ טרעטן אַרױס קעגן דער
לעגאַלער פּוילישער מאַכט און אירע איינהייטן .די מאַגנאַטישע קאָנטר-
רעװאָלוציע האָט געזיגט .די מאַי-קאָנסטיטוציע און אַלע אירע אָנגענו-
מענע געזעצן זיינען געװאָרן אַנולירט .אָבער גלייך נאָך דעם האָבן רוס"
לאַנד און פּרייסן אַדורכגעפירט די צווייטע צעטיילונג פון פּוילן (,)3971
פּױלן ,טראָץ דעם ,װאָס מען האָט איר נאָך איבערגעלאָזט אַ קליינע
,אומאָפּהענגיקע" טעריטאָריע ,האָט פאַקטיש אויפגעהערט צו עקזיסטירן
אַלס סוווערענע מלוכה .לויטן אָפּמאַך מיט רוסלאַנד איז איר פאַרװערט
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געװאָרן צו פירן אַ זעלבסטשטענדיקע אױסערןפּאָליטיק.
אַרמײ איז אונטערגעליגן דער צאַרישער אָנפירערשאַפט.
קלאָר אַז אין די ברייטסטע

די פּױלישע

שיכטן פון פאָלק האָט געברענט

דער

צאָרן קעגן די פאַרעטער און זייערע אַפּוטרופּסים .איבערן לאַנד האָט זיך
צעגאָסן אַ ריזיקע פּאַטריאָטישע באַוועגונג ,וועלכע האָט אַרומגענומען
דאָס בירגערטום ,די פּױערים ,די שטאָטישע מאַסן און די פּאַטריאָטישע
טיילן פון דער שליאַכטע.
אַזױ איז געקומען צום ערשטן נאַציאָנאַל-באַפרײערישן אויפשטאַנד
אין שפּיץ מיטן טאַלאַנטפולן סטראַטעג ,הומאַניסט און דעמאַקראַט טאַדעאוש
קאָשטשושקאָ,
ער איז געווען באַרימט מיט זיין אָנטייל אין די פרייהייטס-קאַמפן
פאַר דער אומאָפּהענגיקייט פון די פאַראייניקטע שטאַטן .אין דער אַמע-
ריקאַנער אַרמײ איז ער דערגאַנגען צוֹ דער ראַנג פון אַ גענעראַל ,אַלס
איינער פון די בעסטע מיליטערישע אָנפירער .אַן איבערצייגטער דעמאָ-
קראַט און רעפּובליקאַנער ,דורכגעדרונגען מיט די אידעאַלן פון דער
פראַנצויזישער

רעװאָלוציע

האָט ער דעם

גרויסן

פאַרמעגן,

אָנגעזאַמלטן

אין אַמעריקע באַשטימט פאַר דעם קאַמף פאַר פרייהייט און גלײיכבאַרעכטי-
קונג פון די נעגער,
אין פּוילן האָט ער שוין גענומען אָנטײל אין די קאַמפן מיט די
טאַרגאָװויצער פאַרעטער און צעקלאַפּט זײיערע מיליטערישע אינהייטן
אונטער

דוביענקע

און זשעלענצע.

אין שפּיץ פון דער אויפשטאַנד-אַרמײ האָט קאָשטשושקאָ פייערלעך
דערקלערט , :איך װעל זיך נישט שלאָגן פאַר די אינטערעסן פון אַדל,
איך וויל פרייהייט

פאַרן גאַנצן פאָלק און פאַר דעם

אין אַ צווייטן אויפרוף
בורזשואַ

האָבן ביי מיר

שרייבט
דעם

ער:

װעל איך קעמפף.

,דער יד ,פּויער ,אַדל-מאַן און

זעלבן כבוד".

אין מעמאָריאַל

צום

פאָלק

שטרייכט ער אונטער אַז זיין רעװאָלוציאָנערע רעגירונג װועט באַזייטיקן
די מאָנאַרכיע ,איינפירן אַן איין קאַמער-פּאַרלאַמענט (נאָר אַ סיים) ,גיבן
פּערזענלעכע ,פולקאָמע פרייהייט דעם פּויערטום ,גלייכע רעכט אַלע ביר"
גער ,באַװאָפּענען דאָס גאַנצע פאָלק .צום ערשטן מאָל האָט מען אין
אַדל-פּױלן אַזױ גערעדט צום גאַנצן פאָלק ,צו אַלע זיינע שיכטן און

בירגער ,דערפאַר אויך האָט דער רעװאָלוציאָנערער ענטוזיאַזם אַרומגענומען
די פאָלקס-מאַסן ,דאָס פּויערטום ,בעלי-מלאכות ,די שטאָטישע אָרעמקײט,
1

זיי האָבן געפילט מיט דעם קלאַסן-אינסטינקט ,אַז דער נאַציאָנאַלער באַי
פרייאונגס-קאַמף קען ברענגען איצט טיפע סאָציאַלע ענדערונגען.
א אל

אי

דער אויפרוף פון טאַדעאוש קאָשטשושקאָ האָט ברייט אָפּגעהילכט
צווישן דער יידישער באַפעלקערונג ,וועלכע האָט פיל האָפענונג געבונדן
מיט דער קאָנסטיטוציע פון -3טן מאַי און סימפּאַטיזירט מיט די אידעאַלן
פון טאַדעאוש קאָשטשושקאָ.
אין די טעג פון אױפשטאַנד ,װען די פּױלישע באַפעלקערונג פון
קראָקע ,ווילנע ,װאַרשע און אַנדערע שטעט האָט פיבערהאַפט געגרייט זיך
צום קאַמף מיט די פאַרהאַסטע ,מאָסקאַלעס" ,האָבן יידן פרייװויליק גע"
שטעלט זיך אין די רייען פון די קעמפער .זיי האָבן ברייט געטראָגן
מאַטעריעלע הילף פאַר דער אױפשטאַנד-אַרמײ און געשטעלט צו איר

רשות אירע בעסטע זיף
וועגן דער שטעלונג פון דער יידישער באַפעלקערונג רעדט אַ דאָי
קומענט פון עסטרייכישן דיפּלאָמאט ,אַנטאָני באַום .מיר לייענען דאָרט :
,יידן בויען צוזאַמען מיט די קריסטן אָקאָפּעס און פאַרצוימונגען ,זי
שאַפן אייגענע באַװאָפנטע אָפּטײילונגען ,גרייטן זיך פּיבערהאַפט צום

קאַמף מיטן שונא".
אין יענע טעג האָט זיך אויף אייביק פאַרשריַבן אין דער יידישער
און פּוילישער געשיכטע די געשטאַלט פון לעגענדאַרן יידישן מיליטער-
אָנפירער בערעק יאָסעלעװיטש  )4אין שפּיץ פון זיין װאָלאָנטערן-איינהייט
פון  005העלדישע יידישע קעמפער.
ער האָט געשטאַמט פון ליטװישן שטעטל קרעטינגע( ,געב46 .
נאָכן פֿאַרענדיקן דעם חדר איז ער געװאָרן אַ פאַקטאָר (מעקלער) ביים
פּריץ ,אַזױ ,װי דאָס שטעטל איז געווען אַן אייגנטום פון ווילנער בישאָף
מאַסאַלסקי ,איז דער פעאיקער ,בערעק" אָנגענומען געװאָרן צו אים
אויף אַרבעט .ער האָט געווינען זיין סימפּאַטיע און געװאָרן די צווייטע
האַנט פון בישאָף  ---זיין הױפּט ראַטגעבער ,פאַקטאָר און רייזע-באַגלײטער
אין לאַנד און אױסלאַנד.

בערעק

האָט פּערפעקט

באַהערשט

די פּוױלישע

שפּראַך און פאַרברענגענדיק װאָכן און מאָנאַטן מיטן בישאָף אין פראַנק"
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רייך,

בעלגיץ,

דייטשלאַנד,

האָט

ער

שנעל

באַהערשט

פּראַנצויזיש

און

דייטש,
אין דער װעלט-הויפּט-שטאָט פּאַרין איז בערעק געװאָרן אאָנגע-
שטעקט" מיט די שטורמישע געדאַנקען פון קליכט און אויפקלערונג"
און ער האָט גענומען פאַרשטין דאָס אָרט און די פליכט פון זיין אייגן
פאָלק .דאָס האָבן אים געלערנט די געשפּרעכן מיט די יידישע העלדישע
בחורים ,װאָס האָבן פרייוויליק זיך געמאָלדן אין די שטורמישע טעג פון
 9אין דער פּאַריזער רעװאָלוציאָנערער נאַציאָנאַלער גװאַרדיע .נאָכן טויט
פון בישאָף מאַסאַלסקי האָט בערעק זיך באַזעצט אין דער װאַרשעװער פאָר-
שטאָט פּראַגע ,ווייל אין װאַרשע גופא האָבן יידן נישט געטאָרט װוינען.
דער מאַניפעסט פון קאָשטשושקאָ און די באַלאַגערונג פון װאַרשע
זיינען געװאָרן פאַר בערלען די שטױס-קראַפּט צו פאַרװוירקלעכן זיין
אידעאַל וועגן קאַמף פון יידישן פאָלק פאַר זיין פרייהייט .ער האָט באַ-
שלאָסן צו ווייזן די פּאָלאַקן און דער ועלט ,אַז די גערודפטע ,רעכטלאָזע
פּוילישע יידן זעען אין פּוילן זייער פאָטערלאַנד

און ווילן דאָס באַװייזן

אין געמיינזאַמען קאַמף מיטן שונא ,פאַר פּוױילנס פרייהייט און אומאָפ-
הענגיקייט.
ער שרייבט אַ פּאַטריאָטישע וענדונג צום קאָמענדאַנט טאַדעאוש
קאָשטשושקאָ .ער בעט אים ,ער זאָל דערלױבן צו שאַפן אַ באַזונדערע
פרייוויליקע יידישע איינהייט פון לייכטער קאַװאַלעריע .זיין בקשה װערט

אָנגענומען ענטוזיאַסטיש .אין אַ ספּעציעלן באַפעל פון -71טן סעפּטעמ"
בער ,4

לויבט קאָשטשושקאָ

דעם

פּאַטריאָטישן

גייסט

פון די פּױלי

שע יידן אװאָס טראָגן זייער לעבן דעם פאָטערלאַנד און פאַרשטייען אַז
די אויסגעקעמפטע פרייהייט װעט אַרומנעמען אַלע בירגער אָן אונטער-
שיד" .דעם זעלבן טאָג באַװייזט זיך אין דער װאַרשעװער ,רעגירונגסי

צייטונג" אַ מעלדונג וועגן דער זיך פאָרמירנדער פרייוויליקער ,יידישער

איינהייט .קאָשטשושקאָ שרייבט דאָרט:
,די יידן צעזייט איבער דער װעלט זייט מען האָט זיי פאַרטריבן
פון זייער לאַנד ,האָבן קיינמאָל נישט

געשטיצט

קיין בלוטיקע

דעספּאָטן

מען האָט זיי גערודפט און דערנידעריקט ,פאַרגעסנדיק ,אַז דאָס זיינען
מענטשן פּונקט וי מיר װאָס ליבן פרייהייט ,נאַציאָנאַלע און מענטשלעכע
ווירדע .צי האָבן זיי דאָס נישט באַװיזן אין זייער העראָישער פאַרגאַנגענ-
הייט אין די אויפשטאַנדן קעגן די גריכן און רוימער? צי האָבן זיי דאָס
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נישט באַװיזן ביי אונדז ,קעמפנדיק
אויף די באַריקאַדן ?"
אין דער זעלב
ע
ר
ק
רעגירונגס-צייטונג? איז געװען אַן אויפרוף
פון בערעק יאָסעלעװיטש צו די יידן .מיר לייענען דאָרט, :הערט קינדער
העלדיש

פונעם

פאָלק ישראל,

אין די אַפּריל-טעג 4971

איר װאָס װוילט העלפן פאַרטיידיקן

דאָס פאָטער-

לאַנד .איצט איז געקומען די צייט אָפּצוגעבן דערפאַר די כוחות ...פאַר
דער פרייהייט קעמפן איצט קינדער פון פּריצים און שליאַכטע ,פאַרװאָס-
זשע זאָלן מיר ,מער געפּלאָגטע פון אַלע ,נישט

פרייהייט

דאַרף

מען

נעמען פאַרן געווער ..2

פאַרדינען".

גאָר שנעל (אין משך פון איין מאָנאַט) האָבן זיך אין בערעקס

רע-

גימענט געמאָלדן  0פרייוויליקע יידן .קאָשטשושקאָ האָט געגעבן די
ערשטע מאַטעריעלע שטיצע  --דריי טױזנט זלאָטעס ,בערעק האָט גע-
שאַפן פיל געלט ביי די װאַרשעװער סוחרים און האַנטװערקער,
וועגן דער העלדישקייט

פון די יידישע

פרייוויליקע רעדן פיל דאָ-

קומענטן און עדות ,יידישע און נישטייידישע .דער גרויסער פּוילישער
היסטאָריקער פון יענער צייט ,טאַדעאוש טשאַצקי שרייבט אין זיין בוך
;די פּוילישע יידן", :ווען אין  4971האָט די פאַרצווייפלונג באַװאָפּנט
די הױפּט-שטאָט ,האָבן יידן נישט מורא געהאַט פאַר דעם טױט .אױס-.
געמישט מיטן מיליטער און פאָלק האָבן זיי באַװיזן ,אַז זיי שרעקן זיך
נישט פאַר געפאַרן ,אַז די זאַך פון פאָטערלאַנד איז זיי טייער",
דער פראַנצויזישער דעפּוטאַט סאַלװערט שרייבט ועגן יאָסעלעץ-
וויטשעס רעגימענט :קווען די פּוילישע פּאַטריאָטן האָבן זיך געגרייט צו דער
לעצטער פאַרטיידיקונג פון װאַרשע ,האָט פּראַגע פאַרטײידיקט אַ יידישער
רעגימענט .אַלע ביז איינעם ,זיינען זיי אומגעקומען .מען האָט געפונען
אויף די פאָרטיפיקאַציעס דעם גאַנצן רעגימענט אין אײביקן שלאָף,
קיינער

פון זיי אין

נישט

אַנטלאָפן

פאַרן אַפּעל פון טױט"

צװישן די  51טױזנט פּאָלאַקן ,װאָס זיינען אומגעקומען אויף די
באַפעסטיקונגען פון פּראַגע ,אין די גאַסן פון װאַרשע ,אין די כװאַליעס
פון דער ווייסל ,אין קאַמף מיט דער רוסישער אַרמײ ,האָט זיך אויך
געפונען דער יידישער רעגימענט פון בערעק יאָסעלעװיטש.
ס'האָט זיך געקאָנט אױסדאַכטן ,אַז דער העראָישער ,קרבנותפולער
בײיטראָג פון די יידן פאַר פּױלנס פרייהייט און אומאָפּהענגיקײט ,װעט
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דערנענטערן צו זיי די הערצער פון ברייטע טיילן פון דער פּױלישער
באַפעלקערונג .געקומען איז אָבער אַ וייטיקפולער שפּיי אין פּנים,
נאָכן איבערנעמען די שטאָט דורכן שונא ,האָט דער װאַרשעווער
מאַגיסטראַט און אַ רעפּרעזענטאַנץ פון פּוילישע סוחרים ,מייסטערס און
האַנטװערקער געװאָנדן זיך צום קאָמענדאַנט פון דער רוסישער אָקופּאַציץ-
אַרמײ ,בוקסהעוודען ,מען זאָל די יידן אַרױסשיקן פון דער הױפּט-שטאָט
אויפן סמך פון דער אַלטער פּריווילעגיע פאַר שטאָטישע בירגער ;וועגן
נישט טאָלערירן קיין יידן" .דער רוסישער קאָמענדאַנט האָט אָפּגעװאָרפן
די פאָדערונג פון די ,פּוױלישע מיעשטשאַנעס? אַלס ,װילדע ,באַרבאָרי"
שע און נידערטרעכטיקע".

נאָכן פאַלן פון קאָשטשושקאָ-אױפשטאַנד ,האָט דער ניצול-געװאָרע-
נער בערעק

יאָסעלעװיטש

אין פראַנקרייך

טרעט

פאַרלאָזט פּוילן צוזאַמען מיט פיל פּאַטריאָטן

ער אַריין ,אַלס פּשוטער

סאָלדאַט אין די פּױלישע

לעגיאָנען .,פאָרמירט דורך נאַפּאָלעאָנען ,אונטער דער אָנפירונג פון גע"
נעראַל הענריק דאָמבראָװסקי .ווען נאָכן זיג פון נאַפּאָלעאָנען ,איבער
עסטרייך און פּרײסן ,אין געשאַפן געװאָרן פון געוועזענע פּוילישע גע-
ביטן ,אַ מיניאַטור פון אַ פּוױילישער מלוכה , --דאָס װאַרשעװער הערצאָג-
טום" ,געפינען מיר בערעק יאָסעלעװיטשן אין דער דאָרטיקער פּולישער
אַרמײ אין דער ראַנג פון אַ קאַפּיטאַן .אין דער באַנײיטער מלחמה צוישן
נאַפּאָלעאָנען און עסטרייך ,קומט דעם -5טן מאַי  ,9081צו אַ גרויסער
שלאַכט

צװישן

אַ פּױלישן

באַטאַליאָן

און עסטרייכישע

הזאַרן

אונטער

דער שטאָט קאָצק  .)5אין שפּיץ פון זיין איינהייט אַטאַקירט בערעק אאַ-
סעלעוויטש דעם שונא .ער װערט שווער פאַרװונדעט אין קאָפּ ,וי ס'האָבן
שפּעטער איבערגעגעבן עדות ,האָט ער בלוטנדיק געשניטן מיט זין
שװוערד די אָנגרייפנדע עסטרייכער ,ביז ער איז געפאַלן טױיט,
וי באַװוסט ,האָט צוזאַמען מיט בערעק יאָסעלעװיטש ,געדינט אין
דער פּוילישער אַרמײ זיין זון יוסף (יוזעף) ,וועלכער איז אַריין אין דער
געשיכטע אונטערן נאָמען יוזעף בערקאָוויטש (דער זון פון בערעק)
יוזעף בערקאָוויטש האָט גענומען אין די רייען פון דער פּוילישער אַרמײ,
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אָנטײיל אין נאַפּאָלעאָנס קאַמפּאַניע קעגן רוסלאַנד אין  2181און צווריק-
געקומען אַ פאַרווונדעטער.
אין דעם פּוילישן ,צווייטן פרייהייטס-קאַמף אין נאָוועמבער ,0281
שטרעבט ער ,וי זיין פאָטער ,צו אָרגאַניזירן אַ רעגימענט פון יידישע
פרייוויליקע און טרעט אַליין אַרײן מיט זיין -71יאָריקן זון אין דער
פולישער אױפשטאַנד-אַרמײ,
אַזױ האָבן דורות יידן געקעמפט פאַר פּוילן אין דער גרויסער האָ-
פענונג ,אַז אויך זיי װעלן װערן באַלױכטן מיט דער גרויסער זון פון
,פרייהייט גלייכהייט און ברידערלעכקייט" ,מיט די שטראַלן פון כבוד
און אַכטונג פאַרן בירגער און מענטש.
יידישע

קעמפער

אין יאַנואַר אױפשטאַנײ

3081

;אַ שטילקייט פאַר אַ שטורעם"  --מיט די ווערטער האָט אַ פּוילי-
שער פרייהייטס-קעמפער באַצייכנט די תקופה פון  22יאָר ,װאָס טיילט
אָפּ דעם יאַנואַר-אױפשטאַנד  2681פון בלוטיק-אונטערדריקטן ,נאָוועמבער-
אויפשטאַנד ,0381
די פּאָליטיק פון צאַרישן רוסלאַנד לגבי פּױלן האָט ווייטער געשטיצט
זיך אויף קראַפט פון דער שװוערד .און געװאַלט ברענגט נישט קיין פריי"
הייט במילא נישט קיין באַרואיקונג .די נייע כװאַליע פון רדיפות און
אונטערדריקונג האָט געמוזט דערפירן צו אַ נייעם רעװאָלט,
די צאַרישע סאַטראַפּן האָבן געװאָלט צעברעכן די אייניקייט פון
דער באַפעלקערונג פון קאָנגרעס-פּױלן דורך אָנװענדן דעם פּרינציפּ
פון ,טייל און הערש" .און דאָ האָבן זיי פאַר אַלעם געװאָרפן אַן אויג
אויף דער יידישער

באַפעלקערונג.

זי האָט באַטראָפן

אַ האַלבן מיליאָן

דאָס איז געװען אַ דיפערענצירטע ,עקאָנאָמיש און קולטורעל ,מאַסע
פון האַלב-בירגער ,פּערמאַנענט אונטערדריקט ,גערודפט און באַלײיײידיקט,
אָט די אומגליקלעכע

מענטשן,

האָבן געדאַרפט ,װי אַ בליץ-לייטער,

אָפּ-

ציען דעם האַס פון פּוילישן פאָלק,
שטרעבנדיק צו פאַרשאַרפן דעם אַנטיסעמיטיזם און אויפהעצן די
אונטערדריקטע פּאָלאַקן קעגן די יידן ,האָט דער ,צאַר-באַטישקאַ" ,ני-
קאָלאַי דער ערשטער ,באַשלאָסן צו געבן די יידן ..געוויסע רעכט .אין
דער צייט ווען מען פאַרמאַכט פּוילישע שולן ,באַזייטיקט פּוילישע לערער;
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ווען מען רודפט די פּוילישע שפּראַך און קולטור ,דערלויבט דער רוסי"
שער קאָמענדאַנט און שטאַט-האַלטער ,מאַרשאַל פּאַסקעװיטש אויף דער
ווייטערדיקער עקזיסטענץ פון דער יידישער ראַבינער-שול אין װאַרשע,
אױיסגעהאַלטן

פון מלוכה-פאָנדן.

ס'קומען

אויך אַנדערע

אַקטן פון צאַ-

רישער ,גוט-האַרציקייט? און אויך אַן אָנזאָג פון ברייטע פּאָליטישע
רעכט .אָבער די יידישע באַפעלקערונג ,אין איר גרעסטער מערהייט,
טאַנצט נישט פאַר פרייד .זי באַציט זיך מיט רעזערוו ,װאַרט און אָבסער-
ווירט די אַלגעמײנע פּאָליטיק פון צאַרישן שטעל-פאַרטרעטער זיינע
באַאַמטע און פאָרשטייער.
דאָס רופט אַרױס אומרו און פאַרדרוס ביי די אונטערדריקער,
צו וועלכע ס'נעמען אויך אַלס אָפטער

שטיצונג

דערגיין קלאַנגען וועגן ,אונטער-

פון די יידן פאַר די פּולישע בונטאָווטשיקעס".

היים-אַגענטן

ראַפּאָרטירן

צו דער

אאָכראַנע"

צאַרישע גע"

(געהיים-פּאָליצײי),

אַז אויף

די געהיימע באַראַטונגען פון די ,פּױלישנאַציאָנאַלע קראַמאָלטשיקעס
(בונטאַרן) זיינען אָנװעזנד פאָרשטייער פון דער יידישער אינטעליגענץ"
ס'ענדערט זיך מיטאַמאָל ראַדיקאַל די באַציאונג צו דער פאָרשטייער-
שאַפט פון פּוילישן יידנטום ,צו זייערע קהילות אין װאַרשע און אַנדערע
שטעט,
ס'הויבן זיך אָן רדיפות .דאָס וווין-רעכט פון יידן װערט באַגרענעצט.
יידן טאָרן נישט מער אַרבעטן ביי קריסטן; נישט פּאַכטן קיין גיטער,
נישט פאַרנעמען קיין אַמיטן ,נישט זיין קיין עדות אין געריכט .סווערט
דראַסטיש אָנגעגריפן די עקאָנאָמישע באַזע פון דער יידישער באַפעלקערונג,
יידן טאָרן שוין נישט פּראַקטיצירן אַלס פעלדשער ,נישט האָבן קיין אַפּ-
טייקן נישט זיין קיין האַנדלס-פאַרטרעטער אאַ"וו,
אין  2481ווערט אַרױפגעװאָרפן אויף די פּוילישע יידן דאָס גרוי"
זאַמע געזעץ פון מיליטער-פליכט פאַר מינדעריעריקע קינדער און יוגנט"
לעכע װאָס האָט ביזיאיצט אַרומגענומען נאָר די רוסישע יידן
די באַרבאַרישע קאַנטאַניסטן-עפּאָפּייע נעמט אַרום איצט אַלע יידן
װאָס וווינען אין קאָנגרעס-פּױלן .טויזנטער יידישע קינדער װערן אַרױס-
געריסן פון זייערע עלטערן אויף לאַנגע יאָרן דערנידערונג און שמד .אַזױ
זיינען געװאָרן באַשטראָפט די פּוילישע יידן װאָס טראָץ זייער גאַנצער
טראַגישער לאַגע האָבן זיי נישט געװאָלט װוערן קיין מיטהעלפער פון
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פּױלנס אונטערדריקער און האָבן געשטעלט העכער זייער בירגערלעכן און
נאַציאָנאַלן כבוד ,װי די אייגענע זיכערקייט און אינטערעסן.
די מוטיק-פּאַטריאָטישע שטעלונג פון דער יידישער באַפעלקערונג
קומט צום װאָרט אין אַ לאַנד ,ווו דער אַנטיסעמיטיזם איז טיף איינגעװאָרצלט
און ווערט נאָך מער פאַרשאַרפט אין דער תקופה ,ווען ס'נעמט זיך פאָר-
מירן אַ פּוילישער בירגערטום-קלאַס .דער קריסטלעכער סוחר ,אונטער-
נעמער ,פאַבריק-אייגנטימער ,באַנקיר ,אפילו דאָקטאָר און אינזשיניער,
זעען אין ייד דעם געפערלעכן קאָנקורענט און זיי טרעטן אַרױס קעגן יעדן
פַּרווו פון יידישער גלײיכבאַרעכטיקונג,
ס'זיינען דאָ אויך אַנדערע געזעלשאַפטלעכע כוחות .פיל פוילישע
פּאַטריאָטן זעען די גרויזאַמע געפאַר פון אַנטיסעמיטיזם פאַר פּױלנס אומ"
אָפּהענגיקײט און פּראָגרעס .זיי זעען אין אים דעם שמוציקן סם ,װאָס
פאַרפינצטערט ,שטויסט צוריק און צעזעצט די אייניקייט פון פאָלק אין
זיין גערעכטן קאַמף פאַר פרייהייט און סוווערעניטעט .אָבער פאַר אַלעם
זעען זיי אין אַנטיסעמיטיזם דעם געפערלעכן דיװערסיע:װאַפן אין די
הענט פון בלוטיקן שונא ,אָפּצװוענדן דעם אויפברויז און האַס פון פאָלק
כדי אים אַריבערװאַרפן אויף די אומשולדיקע יידן
דערפאַר טאַקע איז דער גרויסער פּוילישער פרייהייטס-קעמפער,
היסטאָריקער און דעמאָקראַט יאָאַכים לעלעוװועל )1אין זיין בראָשור-
ווידוי (געשריבן אין  2 ,9581יאָר פֿאַרן טויט) ,אויפגעקאַכט אויף דער
פּוילישער ?חושך-שטאָט? און ,סאַלאָן-אַנטיסעמיטן" ,װאָס טראַקטירן נאָך
אַלץ די יידן אַלס ,פרעמדע" און ;שטערן אין זייער צונויפגיסן זיך מיטן
פּױלישן פאָלק",
ער שרייבט , :דאָס זיינען אונדזערע בירגער און ברידער .זיי זיינען
אונדז נאָענט נישט בלויז דורכן געמיינזאַמען גורל ,נאָר אויך לוט אמונה,
קריסטוס האָט דאָך געזאָגט; :איך בין נישט געקומען ענדערן די יידישע
ביבל ,נאָר זי דערגענצן?

און דער גרעסטער פּוילישער פּאָעט-פּראָפעט ,אַדאַם מיצקעוויטש
שרייבט אין ; : 8481ישראל'ן  --אונדזער עלטערן ברודער  --אַכטונג,
ברודערשאַפט און הילף אויף זיין וועג צו גליק ,גלייכע אין אַלעם רעכט"
;אָן דער באַפרייאונג פון יידישן פאָלק ,קאָן פּוױלן נישט אויפקומען אַלס
זעלבסטשטענדיקע מדינה".
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קאָנגרעס-פּױלן האָט דאַן שוין פאַרמאָגט אַ .דינעם שיכט פון
יידישער גרויס-בורזשואַזיע  --באַנקירן ,אינדוסטריעלער ,סוחרים און
אונטערנעמער ,װי די קראָנענבערגס ,עפּשטיינס ,בערגסאָנס ,טעפּליצעס,
נאַטאַנסאָנס  --וי אויך אַ יידישע אינטעליגענץ :דאָקטוירים ,אַדװאָקאַטן,
מוזיקער אַרטיסטן,
די קרייזן האָבן געמאַכט באַמיאונגען צו דערנענטערן די יידישע
באַפעלקערונג צו דער פּולישער ,פאַר אַלעם דורך אַסימילאַציע .די אָנַי
שטרענגונגען געפונען אַן אָפּקלאַנג צװוישן יידן ,אָבער אַ גאָר שװאַכן
אין דער פּוילישער געזעלשאַפט ,וו דער דעצידירנדער געזעלשאַפטלע-
כער כוח איז נאָך אַלץ געווען די אַדל-אַריסטאָקראַטיע ,דער קלער און
שליאַכטע ,מיט זייערע מיטלאַלטערלעכע טראַדיציעס ,רעליגיעזע אומ-
טאָלעראַנץ ,פאַריסנקייט ,ביטול-באַציאונג און אכזריות צום  אייגענעם"
פּױער און ,פרעמדן"  --ייד,
אָבער אויפן איראָפּעאישן האָריזאָנט האָט שין געלױיכטן דער
דעמאָקראַטישער פרייהייטס-געדאַנק  --די רעכט פון יעדן פאָלק אויף
זעלבסטבאַשטימונג ,פון פולער טאָלעראַנץ און עמאַנציפּאַציע פאַר אַלע
מענטשן,
דער געדאַנק האָט זיך שוין אויסגעדריקט אין קאָנקרעטע פאָרמען
דער זיגרייכער פרייהייטס-קאַמף

פון איטאַליענישן פאָלק אין שפּיץ מיטן

לעגענדאַרן העלד און דעמאָקראַט ,גאַריבאַלדי ( ; )9581די טעטיקייט פון
די ,פריי-מויערער" ,פון ,יונג-אײיראָפּע?" װאָס האָבן געשטיצט דעם נאַ-
ציאָנאַל-דעמאָקראַטישן קאַמף פון פּױילישן פאָלק .די ערשטע אײראָפּעאישע
סאָציאַליסטישע אָרגאַניזאַציעס האָבן נישט נאָר אַרױסגערוקט די לאָזונג
פון זעלבסטבאַשטימונג-רעכט פאַר אַלע פעלקער ,נאָר פּראַקטיש ברייט
געשטיצט די פּוילישע פרייהייטס-באַוועגונג .קאַרל מאַרקס האָט זי אָפּגע-
שאַצט אַלס מעכטיקן אָנגריף קעגן דעם הויפּט-כוח פון דער אײיראָפּעאישער
רעאַקציע  ---דאָס צאַרישע רוסלאַנד,
אויך די פאָרשטייער פון דער פּראָגרעסיוער רוסישער אינטעלי-
גענץ האָבן זיך סאָלידאַריזירט מיט דעם קאַמף פון פּולישן פאָלק,
דער רעװאָלוציאָנערער-דעמאָקראַט הערצען האָט דאַן געשריבן אין זיין
באַרימט אַרטיקל ,דער פאַרברעכן קעגן פּױלן", :מיר זיינען מיטן פּױ-
לישן פאָלק ,ווייל די זעלבע בלוטיקע קייט שמידט אונדוז ביידן",
אין די באַדינגונגען ,אין דעם שטורמישן פרייהייטס-קלימאַט ,איז
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די פּאָליטיק פון נייעם רוסישן צאַר -אַלעקסאַנדער דעם צוייטן (נאָכן
טויט פון ניקאָלאַי דעם ערשטן) ,געװוענדעט קעגן די נאַציאָנאַלע שטרעץ-
בונגען פון פּױלישן פאָלק ,געווען נישט בליז אַן אַרױסרוף ,נאָר אַן
אַנאַכראָניזם,

דער צאַרישער גובערנאַטאָר פאַר פּױלן מוכאַנאָו ,האָט מיט טעראָר
און פאַרפאָלגונגען געװאָלט איינשטילן די פּוילישע פּאַטריאָטן .גלייכצייטיק
גרייפט

ער אָן די יידישע

באַפעלקערונג,

כדי

צו געווינען

די פּוילישע

אַנטיסעמיטישע קרייזן.
ס'איז שוין געווען אָבער שפּעט .אין דער פּױלישער פּאָליטיש-
דיפערענצירטער געזעלשאַפט ,האָבן די אױיבערהאַנט באַקומען די פאָר-
געשריטענע נאַציאָנאַלע כוחות ,אָרגאַניזירט אין דער פפּאַרטײ פון די
רויטע" ,אין שפּיץ מיט אַזעלכע טוער וי יאַראָסלאַװ דאָמבראָװסקי (דער
שפּעטערער מיליטערישער הופּטיפירער פון דער פּאַריזער קאָמונע),
װאַלערי וורובלעווסקי (שפּעטערער אַקטיווער טוער פון ערשטן אינטער-
נאַציאָנאַל),

מיעראָסלאַװסקי

א .אַ.

די רויטע זיינען געקומען מיט אַ פּראָגראַם פון גלייכע רעכט פאַר
אַלע בירגער ,אָן אונטערשיד פון גלויבן און ראַסע .זיי זיינען געקומען
מיט דער לאָזונג :קקינדער פון איין לאַנד זיינען ברודער".
אין באַדינגונגען פון דעם מעכטיקן אָנװוקס פון דער נאַציאָנאַלער
פרייהייטס-באַװועגונג ,וועלכע האָט אַרומגענומען די ברייטסטע קריזן
פון פּוױילישן פאָלק ,וערט אַקצעפּטירט די פאַרברידערונג מיט דעם יידישן
האַלב-מילאָניקן

ישוב.

אפילו

די עפּאַרטײ

פון די ווייסע",

וועלכע

האָט

רעפּרעזענטירט די אינטערעסן פון די פּריצים ,אַריסטאָקראַטן און גרויס-
בורזשואַזיע ,האָט געמוזט זיך אָפּזאָגן פון אָפענעם אַנטיסעמיטיזם פון
אירע הױפּט-אָנפירער ,וי גראַף זאַמאָיסקי א .אַ .זיי האָבן דאָס געמוזט
אויך טאָן ,ווייל צו זייער פּאַרטײ זיינען צוגעשטאַנען די מעכטיקע יידישע
באַנקירן און אינדוסטריעלער ,וי קראָנענבערג .,װאָל ,נאַטאַנסאָן און
אַנדערע.
אין די טעג פון אַלגעמײנעם פּאַטריאָטישן ענטויאַזם ,האָט דאָס
פּוילישע יידנטום געוויזן ,אַז עס שטעלט העכער דעם נאַציאָנאַלן כבוד
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און אַכטונג אַלס בירגער פון לאַנד ,װי די פּערזענלעכע אינטערעסן .נישט
געקוקט אויף דעם ,װאָס דער שעף פון דער פּױלישער ציווילער רעגירונג,
גראַף װיעלאָפּאָלסקי ,וויל געווינען די יידן פאַר דער פאַרשטענדיקונג"
פּאָליטיק מיטן צאַר און קעמפט אויס פאַר זיי ווייטגייענדיקע רעכטן ,גע-
לינגט אים נישט זיי צו קויפן.
װיעלאָפּאָלסקי

האָט

דאַן אױיסגעפּועלט

ביי דער

צאַרישער

רעגי-

רונג װאַלירעכט פאַר די יידן צו די שטאָטישע און באַצירק-פאָרשטײער-
שאַפטן ,ספּעציעלע עלעמענטאַרע שולן ,ווו מען האָט געלערנט פּױליש
און העברעאיש .יידן באַקומען רעכט צו װוינען אומעטום ,אין אַלע שטעט
און שטעטלעך פון פּולישן קעניגרייך .זיי באַקומען אַ פרייען צוטריט צו
פיל פאַרבאָטענע ביז דאַן פאַכן .זיי קאָנען שוין אפילו ווערן מלוכה"באַ-
אַמטע און אָפיצירן אין דער אַרמײ .אַזױ אַרום האָט דער ;גנאָד" פון
צ,אַר באַטיושקאַ* כמעט פולקאָם גלײיכבאַרעכטיקט די יידישע באַפעלקע-
רונג,
װיעלאָפּאָלסקי האָט װאַרשײנלעך ,אין דעם פאַל ,וי עס וייזן אויף
פיל פּראָגרעסיווע פּוילישע היסטאָריקער ,געדינט נישט בלויז דעם צאַר,
נאָר אויך די אינטערעסן פון פּױלן .ער האָט אין די יידן געזען אַ וויכטיקן
עלעמענט פאַר דער שנעלער אַנטװיקלונג פון דער פּולישער עקאָנאָמיק,
פאַר אַרױיסהויבן דאָס לאַנד פון אָפּנעשטאַנענקײט און אָרעמקײיט.
אין דער תקופה פון קאָלאָסאַלע מעגלעכקייטן ,עקאָנאָמישע און
רעכטלעכע ,האָט דאָס פּוילישע יידנטום נישט פאַרגעסן װעגן זיינע
פליכטן פאַר דעם לאַנד ,ווו עס האָט געװווינט און געשאַפן זייט הונדערטער
יאָרן .עס האָט זיך ,טראָץ אַלעם ,געשטעלט אויף דער זייט פון קעמנדיקן
פאַר זיין פרייהייט ,פּױלישן פאָלק.
װאַרשעװער יידן באַטײליקן זיך מאַסנוייז אין די פּאַטריאָטישע
גאַסן-דעמאָנסטראַציעס און פּאָליטישע פּראָצעסיעס אין די יאָרן -0681
 ,1פון קאָזאַקישע קוילן ווערן פאַרװונדעט אויך פיל יידישע אָנטייל-
נעמער .אין דער לוויה פון די פינף דערשאָסענע פּױילישע מאַניפעסטאַנטן

גייען אין שפּיץ ,צוזאַמען מיט די קאַטױלישע בישאָפן אויך יידישע רע"
ליגיעזע פירער  --דער װאַרשעװער הױפּטירב בער מיזעלס און די
פּריידיקער פון רעפאָרמירטן טעמפּל  --ד"ר מאַרקוס יאַסטראָ און
יצחק קראַמטשיק,
אין דער פייערלעכער צערעמאָניע אין די קאַטוילישע קירכעס
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נעמען אָנטײל פיל יידן און פּאָלאַקן קומען מאַסנװײיז אין די סינאַגאָגעס,
ווו מען ריכט אָפּ תפילות פאַר די געפאַלענע פּוילישע קעמפער .בעת דער
טרויער-צערעמאָניע אין װאַרשעװער קלויסטער פאַר דעם פאַרשטאָרבענעם
אין ( 1681אין בריסל) קעמפער ,פּאַטריאָט און דעמאָקראַט ,יאָאַכים לע-
װועל הויבט דער אַרציבישאָף פיאַלסקי אָן זיין דרשה מיט די װערטער:
;מיר זיינען קינדער פון איין גאָט
א אי
*

דער װאַרשעװער הויפּט-רב בער מייזעלס װאַרפט אָפּ די פאָדערונג
פון צאַרישן גרויס-פירשט קאָנסטאַנטין ,וועלכער באַפעלט אים צו ואַרפן
אַ חרם אויף יעדן יידישן אַנטײלנעמער אין אױיפשטאַנד,
להיפּוך צו דעם באַווייזט זיך אַן אויפרוף ,אַז יידן זאָלן מאַסנװײז
זיך מעלדן אין די אױפשטאַנד-אײינהייטן( ,זיין מחבר איז געװען בער
מייזעלס אַליין) ,און טויזנטער

יוגנטלעכע

נעמען אים אויף ענטװיאַסטיש

און גייען פרייוויליק אָפּגעבן דאָס לעבן פאַר פּױלן
הונדערטער נעמען פון יידישע אָנטײלנעמער אין יאַנואַר-אױפ-
שטאַנד  3681האָבן זיך איינגעשריבן אין דער פּוױלישער און יידישער גע-
שיכטע פון יענע העראֵַישע טעג.
אויב דער יידישער באַנקיר קראָנענבערג האָט זיך אַליין באַשטײערט
מיט אַ האַלבן מיליאָן זלאָטעס און געשאַפן זעקס מיליאָן פאַר דער אויפ-
שטאַנד-אַרמײ ,איז אַ צווייטער באַנקיר ,װאָל ,געווען אַליין אַ מיטגליד
פון דער אונטערערדישער נאַציאָנאַלער אויפשטאַנדירעגירונג,
קאָמיסאַר פון דער אױפשטאַנד-פּאָליצײי איז געווען דער יידישער
סטודענט בערנאַרד גאָלדמאַן ,שפּעטער אַ קוריער פון דער אױיפשטאַנד-
רעגירונג ,געכאַפּט און פאַרשיקט אויף סיביר,
אַ וויכטיקן אָנטײל אין אויפשטאַנד נעמט דער באַרימטער פּולישער
היסטאָריקער און פּאָעט ,פון יידישן אָפּשטאַם ,אַלעקסאַנדער קראַוסהאַר,
דירעקטאָר פון דער אױפּשטאַנד-פּאָליצײי איז געווען דער ייד דוד ליבמאַן.
אויף ליטע איז פּאָליצײי-קאָמענדאַנט אברהם

שאַפּיראָ.

אין יאַנואַר-אױפשטאַנד האָבן זיך באַטײליקט יידן פון גאַנץ פּױלן
דער גאַליציאַנער ייד ווילהעלם לעפלער איז געווען לױטענאַנט אין דער

אַרמײ פון פּױלישן קאָלאָנעל פּאָפּיעל .אויגוסט ראָזנער פאַלט אין שלאַכט
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אַלס קאַפּיטאַן פון אַן איינהייט .וועגן די העלדישע דריי אָפיצירן  ---די
ברידער קאַהאַנע ,דערמאַנט אין זיינע זכרונות דער אויפשטאַנד-קאָלאָנעל
רעמביילא

(סטעפאַן

קאַליטאַ) .וועגן איינעם

פון זיי ,לעאָן קאַהאַנע,

זיין

פּערזענלעכן אַדיטאַנט ,שרייבט ער, :די מאָסקאַלישע קוילן האָבן גע-
פייפט אַרום מיר .מיין העלדישער אַדיטאַנט ,לעאָן קאַהאַנע ,האָט מיך
פאַרשטעלט

אין
פון

דער

מיט

זיין גוף און געפאַלן פון שונאס

יאַנואַר-אױפשטאַנד
פּױלישער

האָבן

אָפיצירן-שול

קוילף.

אָנטײלגענומען
אין

גענאַ.

און

די
קינעאַ.

אַבסאָלװענטן
(איטאַליע)

שפּיזמאַן .די
בוכהענדלער

גראָטשערן ,האַלפּערן ,אָפענבלום ,קאַרלסבאַד ,לעװינסאָן,
אויפשטאַנד-ליטעראַטור האָט פאַרשפּרײט דער ידישער
אברהם אַש.
די אױיפשטאַנד-עפּאָפּײיע האָט' צוישן אַנדערע ,באַשריבן אין זיין
טאָג-בוך דער יידישער לױטענאַנט וועבערספעלד,
הינטער גראָכאָװיסקי פאַלן אין שלאַכט די יידישע אָפיצירן עמיל
דענקער און א .עדעלשטיין .צו די באַרימטע אױפשטאַנד-אָפיצירן גע"
הערט דער יידישער קאַפּיטאַן מאַוריצי לערבאַס .וועגן זיין העלדישקייט
האָט געשריבן דער פּוילישער היסטאָריקער און אָנטיײלנעמער אין אויפ-
שטאַנד ,מאַריאַן דוביעצקי

אין בוך ,וועגן פּוילישע זעלנער" .וועגן לער"

באַסן האָט אויך געשריבן די פאַרמלחמהדיקע פּוילישע שרייבערין מאַריאַ
װיעלאָפּאָלסקאַ אין איר בוך (, )2291וועגן יידישן קאַפּיטאַן לערבאַס",

0
העראָישן,
מייזעלס.
ידישער
געקניפּט

ספּעציעל אָבער דאַרף דערמאָנט ווערן די געשטאַלט פון
גייסטיקן פירער פון פּױלישן יידנטום פון יענע טעג  --רב בער
וועגן אים שרייבט שמעון דובנאָווּ, :אין דער װאַרשעװער
קהילה איז דאַן געשטאַנען אַ מאַן ,װאָס אין אים האָט זיך מאָדנע
פּוילישער פּאַטריאָטיזם מיט רבנישער פרומקייט".
צום ערשטן מאָל אין דער געשיכטע פון פּױילישן יידנטום האָט זיך
געפונען אַ רב ,אַ רעליגיעזער הויפּט-פירער ,װאָס האָט גערופן נישט צו
קדוש-השם ,נאָר צו באַװאָפנטן קאַמף מיטן געמיינזאַמען שונא ? --אַ רבי
עקיבאַ פון פּױלישן יידנטום".

שוין אין די פאָרטעג פון ,פעלקער-פרילינג" ( )6481איז ער (דאַן
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קראָקעװוער רב) אַרױס אויף דער ,צעפלאַמטער" גאַס ,אָנגעטאָן אַ פּוילי-
שע קקאָנפּעדעראַטקע*  )2און געהאַלטן פייערלעכע דרשות צו יידן און
פּאָלאַקן ,רופנדיק צום קאַמף פאַר פּױלנס אומאָפּהענגיקײט,
דער רעפּובליקאַנער פּוילישער סענאַט פון דער פריײ-שטאָט"
קראָקע האָט אים דאַן נאָמינירט אַלס איר מיטגליד .װען עסטרייך פאַר-
נעמט קראָקע ,קלייבן אים אויס פּאָלאַקן און יידן אַלס זייער דעפּוטאַט אין
פּאַרלאַמענט,
זייט  6581איז ער הויפּט-רב אין װאַרשע און וערט דער פאַקטישער
גייסטיקער פירער פון גאַנצן פּױלישן יידנטום .ער נעמט אָנטייל אין דער
דעפּוטאַציע צום צאַרישן גובערנאַטאָר גאָרטשאַקאָו ,כדי צו פּראָטעסטירן
קעגן קאָזאַקישן בלוט-באָד ,קעגן דער גרויזאַמער שחיטה איבער פּולי-
יּ
שע מאַניפּעסטאַנטן.
ער רעדאַגירט געהיימע אויפרופן צו די פּױלישע יידן ,רופנדיק
צום מאַסןאָנטײל אין אױיפּשטאַנד,
מייזעל איז צװוישן די פּוילישע רעװאָלוציאָנערן ,װאָס ווערן אַרײנ-
געשליידערט אין באַרימטן -01טן פּאַװיליאָן פון דער ציטאַדעל-פעסטונג.
נאָכן פאַלן פון אויפשטאַנד װוערט ער װוידער אַרעסטירט און געשטעלט
פאַר אַ שטאַנדיגעריכט .עס דראָט אים טויט .נאָר אַ מעכטיקע אינטער"-
ווענץ פון פּאָלאַקן און יידן ראַטעװעט אים דאָס לעבן ער מז אָבער
גלייך פאַרלאָזן קאַנגרעס-פּױלן,

ווען נאָך עטלעכע יאָר דערלויבט מען אים צוריקקומען קיין װאַרשע,
ווערט זיין נסיעה פאַרװאַנדלט אין אַ טריומף-צוג :אויפן גאַנצן וועג באַ-
גריסן אים ענטוזיאַסטיש טויזנטער פּאַלאַקן און יידן,
אין פאַרמלחמחדיקן פּוילן איז אפילו די אַנטיסעמיטישע רעגירונג
פון דער ;אָװשעם-פּאָליטיק? געווען געצווונגען צו באַערן דעם דאָזיקן
גרויסן פּוילישן פּאַטריאָט ,אָנרופנדיק די גאַס קופּיעצקאַ מיט דעם נאָמען
,אוליצאַ( .גאָס) ראַבינאַ בעראַ מייזעלסאַ".
א אל
*

צװישן

די

הונדערטער

אויפשטאַנדיטוער,

פאַרשיקטע

קיין

סיביר,

האָבן זיך געפונען פיל יידן
איינער
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פון זיי איזן געװאָרן שפּעטער

ספּעציעל

באַרימט,

דאָס איז

געווען דער טאַלאַנטפולער קונסט-מאָלער אַלעקסאַנדער סאָכאַטשעװסקי ,אַ
תלמיד פון דער ראַבינער-שול אין װאַרשע ,וועלכע ער האָט פאַרביטן
אויף דער קונסט-אַקאַדעמיע.
פאַרמשפּט צום טויט ,צוזאַמען מיט נאָך צוויי אויפשטאַנד-אָנטײלנעמער,
װאַרט ער אויף זיין ריי .אין דעם מאָמענט קומט אָן אַ צאַרישער קוריער
מיט אַ באַגנעדיגונגס-אַקט פאַר אַלע דריי .דורך אַ נס געראַטעװעט ,שמאַכטעט
ער  02יאָר אין די סיבירער טייגעס .שפּעטער האָט ער זיך באַזעצט אין
מינכען און פאַראײיביקט די אויפשטאַנד-עפּאָפּײע אין פּראַכטפולע בילדער,
װי אדי געזעגענונג מיט אײיראָפּאַ', ,אויף דער שניי ויסטע"; ,איף
קאַטאָרגע" און אַנדערע.

דער יאַנואַר-אױפשטאַנד  3681האָט דראַסטיש באַװויזן די זינלאָזי"
קייט און שעדלעכקייט פון אַנטיסעמיטיזם פאַר די לעבנס-אינטערעסן
פון פּױלן אַלס לאַנד און מלוכה,

דער גרויסער פּוױלישער שרייבער איגנאַצי קראַשעווסקי האָט דאַן
געשריבן ; :ס'טאָר מער נישט עקזיסטירן קיין יידן-פּראָבלעם ,מען דאַרף
אים באַטראַכטן אַלס געלייזטן",
דער באַרימטער פואַנצויזישער פּרעזידענט פון  אַליאַנס איזראַעליט
אוניווערסעל" און פראַנקרייכס פאַרטיידיקונגס-מיניסטער אין  ,0781קרץ"
מיע ,האָט געזאָגט ,נאָכן פאַלן פון אויפשטאַנד ,צום הויפּט-פירער פון דער
פוילישער עמיגראַציע אין פראַנקרייך ,גראַף װלאַדיסדאָוו טשאַרטאָריסקי:
;די וועלכע האָבן געקאָנט שטאַרבן מיטן זעלבן טויט ,װי די פּױלי
שע אויפשטענדלער,

דאַרפן קאָנען לעבן מיטן זעלבן לעבן".

יי

 )1איינער
פריינט
20

פון

פון די

מאַרקס

אַ הוט

אויפשטענדלער

מיט

און

פירער

פו

נאָוועמבער

אױפשטאַנד

אַ נאָענטער

ענגעלסן
פיר

עקן

אָן אַ דאַשעק,

געטראָגן

פון

פּױלישע

אין -91טן יאָרהונדערט.
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יידישע דעוואלוציאנערן
אין צאדיטן דוטלאנך
יידן קעמפער און טוער אין דער
דעקאַבריסטן באַװעגונג
אַלס די ערשטע רעװאָלוציאָנערע פרייהייטס-באַוועגונג אין צאַרישן
רוסלאַנד ,וועלכע איז מוטיק אַרױסגעטרעטן קעגן דעספּאָטיזם און אומ-
רעכט ,באַטראַכטן די היסטאָריקער די דעקאַבריסטן (-02ער יאָרן פון
9טן יאָרהונדערט) .זייער פּראָגראַם איז געווען אַן אַנטי-פּעאָדאַלער און
האָט אַנטשפּראָכן די אָנװאַקסנדיקע פאָרבאַדינגונגען פון אַ בורזשואַזער
רעװאָלוציע ,וועלכע זיינען שוין געווען באַמערקבאַר אינעם קריזיס פון
דער פעאָדאַלער פּאַנשטשינע-אָרדענונג סוף -81טן יאָרהונדערט,
די אידעאָלאָגן און פירער פון ערשטן באַװאָפנטן אָנגריף קעגן צאַ-
רישן אַבסאָלוטיזם האָבן נישט בלויז געשטרעבט אומצוװואַרפן די ,געט-
לעכע" מאַכט פון צאַר,-באַטיושקאַ" (פאָטער) און איינשטעלן אַ רעפּובליק,
נאַר אויך צו באַפרײיען די פּויערים פון פאַרשקלאַפונג און די אַדלילײט
פון ערד-אייגנטום,
זייערע פּראָגראַם-לאָזונגען זיינען געװען; :די ערד איז אַ געזעל-
שאַפטלעכע אייגנטום און קען צו קיינעם נישט געהערן"; :אַרבעט און
שאַפונג זיינען די קװאַלן פון אייגנטום"; ;די װאָס באַאַרבעטן די ערד מיט
זייערע אייגענע כוחות און מיטלען האָבן רעכט אויף איר",
און דאָס האָבן געפאָדערט מענטשן פון וועלכע די מערהייט האָט
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געהערט צו דער געקרוינטער אַריסטאָקראַטיע  ---פּרינצן ,גראַפן ,באַראָנען.
דאָס זיינען געווען אין פולן זין פון װאָרט אַדל-רעװאָלוציאָנערן.

אַלע ,אָן אויסנאַם ,גרינדער

און טוער פון דער דעקאַבריסטן"באַ"

וועגונג זיינען געווען מיליטער-לייט ,וועלכע האָבן אָנטײלגענומען אין דער

פאַרטיידיקונגס-מלחמה פון  2181קעגן נאַפּאָלעאָנען און אין די קאַמפן
קעגן אים ,אין מערב-אײראָפּע ,אין די יאָרן ,2181-4181
דאָס איז פאַר זיי געווען אַ וויכטיקע פּאַליטישע שול ,וועלכע האָט
דערלויבט דירעקט זיך צו באַקענען מיט די עקאָנאָמישע ,געזעלשאַפט-
לעכע און קולטורעלע דערגרייכונגען פון די לענדער ,װו באָנאַפּאַרט האָט

;מיטגעבראַכט? די אָרדענונג און קאָנסטיטוציע פון דער זיגרייכער בור-
זשואַזער ,פראַנצויזישער רעװאָלוציע .אַדאַנק דעם האָבן די יונגע ,געביל-
דעטע רוסישע אַדל-אָפּיצירן פרי דערהערט דעם רוף פון דער געשיכטע,
אױיפגעכאַפּט די באַגערן און שטרעבונגען פון פאָלק און געװאָרן די פריי-
הייטס-פּיאָנערן פון זייער אָפּגעשטאַנען לאַנד,
אין דעם דריקט זיך אויס די ספּעציפיק פון צאַרישן רוסלאַנד ,ווו
דאָס שװואַכע בירגערטום האָט זיך געװאַרעמט אונטער דעם בערישן פּעלץ
פון דעספּאָטיזם און נישט געווען פעאיק צו זיין דער העגעמאָן פון רעװאָ-
לוציאָנערן ,אַנטי-פעאָדאַלן

קאַמף,

די דעקאַבריסטן האָבן געשטעלט פאַר זיך אויפגאַבן נישט נאָר רו"
סיש-נאַציאָנאַלע  :זייער טראָגראַם האָט פאָראויסגעזען די אומאָפּהענגיקייט
פון פּוילן ,װאָס איז געווען דאַן אַ באַשטאַנדטײל פון דער רוסישער אימ-
טעריע .דאָס פּוילישע פאָלק האָט געדאַרפט צזאַמען מיטן רוסישן אָנ-
טיילנעמען אין דעקאַבריסטישן ,רעװאָלוציאָנערן אָנגריף קעגן צאַרישן
אַבסאָלוטיזם,
און װוי שטוינענדיק דאָס זאָל נישט אויסזען פאַר יענער תקופה ,איז
צוישן די פּלענער פון גרויסע רעפאָרמען אין צוקונפטיקן רעפּובליקאַניש-
דעמאָקראַטישן רוסלאַנד ,געווען אויך איינער ,װאָס האָט פאָרויסגעזען פריי-
הייט און פולע גלײיכבאַרעכטיקונג פאַר דער אונטערדריקטער און רעכט-
לאָזער יידישער באַפעלקערונג,
ווער האָט אַװעקגעשטעלט די יידן-פראַגע פאַר די אידעאָלאָגן און
פירער פון ערשטן באַװאָפּנטן פרייהייטס-אויפשטאַנד אין צאַרישן רוסלאַנד ?
אויפן סמך פון אַרכיװואַלע דאָקומענטן איז געװאָרן פעסטגעשטעלט,
אַז צװוישן די באַשולדיקטע און געמשפּטע דעקאַבריסטן איז געווען אַ
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ייך  ---גריגאָרי פּרץ (פּערעץ) ,אַ זון פון אַ שטייער-אויפמאָנער ,ער האָט
עס אַרױסגערוקט און אַרומגערעדט מיט דעם הױפּט-טעאָרעטיקער און
פירער פון דער באַװעגונג ,מיט דעם צאַרישן קאָלאָנעל און רעװאָלוציאָנער

פּאַװועל פעסטעל ,דעם יידישן פּראָבלעם ,וועלכער האָט געדאַרפט געלייזט
ווערן נאָכן אַראָפּואַרפן די טיראַניע.
פון דעם איז קלאָר ,אַז פּרץ האָט מיטגעאַרבעט מיט די דעקאַבריסטן
דערפאַר אויך איז ער ,צוזאַמען מיט נאָך  021באַשולדיקטע ,פאַרמשפּט
געװאָרן אויף קאַטאָרגע און פאַרשיקונג קיין סיביר,
וי מיר זעען איז צװוישן די אָנצינדער פון ערשטן ,רעװאָלוציאָנערן
פרייהייטס-פונק  --װאָס האָט מיט קנאַפּע הונדערט יאָר שפּעטער ,גע"
בראַכט צום זיגרייכן ,פּראָלעטאַרישן פלאַם ,צו דער אָקטאָבערירעװאָלוציע
 -געווען שוין אַ ייד ,װאָס האָט דאַן געהערט צו דער אַמיינסטן גערודפטערמינדערהייט אין לאַנד .אָט דער ייד האָט געזען אין די ערשטע פּראָגרע-
סיוו"רעװאָלוציאָנערע פרייהייטס-כוחות דעם אָנשפּאַר און האָפענונג פאַר
זיין רעכטלאָז
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פאָלק,

מארק נאטאנסאן .יוש אפטעקמאן
צו די ערשטע רעװאָלוציאָנערע באַרימטקײטן אין דער רוסישער
אַרבעטער-באַװועגונג ,וועמענס נעמען פיגורירן אין װערק ,לערן-ביכער
און ענציקלאָפּעדיעס ,געהערט מאַרק נאַטאַנסאָן .זיין רום װי ס'שרייבט
לעוו דייטש ,האָט כמעט אין גאַנצן פאַרטונקלט דעם רום פון די הויפּט-
העלדן פון די ,נאַראָדניקעס?.

ער איז דער גרינדער און טעאָרעטיקער פון דער ערשטער מאָסן-
אָרגאַניזאַציע ,זעמליאַ אי װאָליאַ" ,װי פון דער שפּעטערער,

רעװאָלוציאָ-

נערער אָרגאַניזאַציע ,נאַראָדנאָיע פּראַװאָי (פאָלקס-רעכט) ,2981 --
אין  5091איז ער מיטגליד פון צענטראַל-קאָמיטעט פון דער עסערן-
פּאַרטײ (סאָציאַליסטן-רעװאָלוציאָנערן) .ער נעמט אָנטײל אין -5191
6

אין די באַרימטע

קאָנפערענצן (פון די לינקע סאַציאַלדעמאָקראַטן)

אין צימערװאַלד און קינטאַל (שווייץ) .אין  ,7191נאָך דער אָקטאָבער-
רעװאָלוציע

איז ער איינער

פון די פירער

פון די לינקע"עסערן,

װעל"

כער פירט געשפּרעכן מיט די באָלשעװיקעס וועגן צװאַמענאַרבעט .ער
איז געשטאָרבן אין בערן ,אויף עמיגראַציע אין עלטער פון  96יאָר .וועגן
אים האָט לענין געשריבן (באַנד ; :)12ער איז געווען אין גאַנצן נאָענט
צו אונדז ,כמעט איינשטימיק מיט אונדז ,אַ רעװאָלוציאָנער קאָמוניסט-
נאַראָדניק? .די ווערטער וייזן ,װי הויך ער איז געװען געשעצט אַלס
רעװאָלוציאָנער אפילו ביי די שאַרפסטע קעגנער.

וער איז געווען דער דאָזיקער ריז אין דער געשיכטע פון דער
רוסישער אַרבעטער-באַװעגונג ?
ער איז געווען אַ זון פון אַ יידישן סוחר אין קאָװונע (ליטע) .געב,

,0

נאָכן פאַרענדיקן די גימנאַזיע שטודירט ער מעדיצין אין דער פּעטער-
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בורגער אַקאַדעמיע .דאָרט אויך פאַנגט זיך אָן זיין רעװאָלוציאָנערץ
טעטיקייט מיטן גרינדן צוזאַמען מיט  2רוסישע סטודענטן (טשייקאָווסקי
און סערדיוק) די אָרגאַניזאַציע טשיקאָווצי" פון וועלכער ,ס'יינען
שפּעטער

אַרױסגעקומען

מאַרק
בער

נאַטאַנסאָן,

און דענקער

פיל באַרימטע

אַ פּראַכטפולער
שנעל

װערט

רעװאָלוציאָנערן

אָרגאַניזאַטאָר,

פּאָפּולער נישט

רעדנער,

נאָר צװוישן

שריי"

סטודענטן

נאָר אויך אַרבעטער און רעװאָלוציאָנערע טוער.
שוין צו  22יאָר ( )2781װוערט ער אַרעסטירט און פאַרשיקט .נאָך
דריי יאָר קערט ער זיך אום קיין פּעטערבורג און מיט אויסערגעויינלעכן
ברען און ענערגיע װאַרפט ער זיך גלייך אין רעװאָלוציאָנערער טע"
טיקייט .ער פאָרט אַרום איבער גאַנץ רוסלאַנד ,שטייט אין קאָנטאַקט
מיט טוער אויף עמיגראַציע ,זוכט מאַטעריעלע פאָנדן אויפצולעבן צו-
ריק די באַװעגונג .װי גרויס האָט געמוזט זיין ,זיין איינפלוס און אױיטאָ-
ריטעט ,אַז דער באַרימטער רוסישער סאָציאַליסט דמיטרי ליזאָגוב )1
האָט אים איבערגעגעבן

אַ ריזיקע סומע געלט פון  002טויזנט רובל און

באַװונדערנדיק

אין דער ערשטער צוגעשטאַנען צו נאַטאַנסאָנען,
ענערגיע און אָרגאַניזאַטאָרישע פעאיקייטן.
נאַטאַנסאָן װערט אין די יאָרן ( )2781-5781דער פאַקטישער קאָפּ
און הויפּט-פירער פון דער גאַנצער רוסישער רעװאָלוציאָנערער באַװע-
גונג ,וועלכע ער פּרובירט פאַרייניקן ,נישט אומזיסט האָט מען אים גע"
רופן ,איװאַן

קאַליטאַ דער

פאַרייניקער

פון רוסלאַנד"

(איװאַן

זיין

קאַליטאַ

איז געווען אין -41טן ,י"ה דער רוסישער פירשט ,װאָס האָט פאַרייניקט
דאָס לאַנד) .ער האָט געהאַט נאָך אַ צונאָמען , --די גייענדע רעװאָלו-
ציאָנערע ענציקלאָפּעדיע" ,ווייל ער האָט אַלץ געװווסט.
נאַטאַנסאָן האָט אָרגאַניזירט די ,טעכניק" .די ביכער פון לאַװראָװן,
,אָרויס? און אַנדערע ,זיינען רעגולער אָנגע-
באַקונינען ,דער זשורנאַל פ
קומען פון אױיסלאַנד קיין רוסלאַנד דורך פאַרשידענע

אָבער אויך מער

געפערלעכע

אַקציעס

אומלעגאַלע

זיינען דאָס װערק

ועגן

פון נאַטאַג"

סאָנען .אין  6781אָרגאַניזירט ער דאָס אַנטלױפן (פון מיליטערישן שפּי
טאָל) פון באַרימטן רעװאָלוציאָנער און טעאָרעטיקער פון אַנאַרכיזם --

פּיאָטר קראַפּאָטקין .נאַטאַנסאָן שטייט אין שפּיץ פון דער מעכטיקער,
דעמאָנסטראַציע קעגן צאַר אויף דעם קאַזאַנער פּלאַץ ,אין פּעטערסבורג.
די רעװאָלוציאָנערע באַװעגונג ,וועלכע ער האָט געשאַפן ,נעמט אַרײן
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צוישן אַנדערע
און אַנדערע.

אַזעלכע

מענטשן,

וי

פּלעכאַנאָו,

אקסעלראד,

דייטש

פון די פאַרייניקטע דורך אים איינצלנע ,צעװאָרפענע אָרגאַניזאַציעס
קומט אויף די מעכטיקע אזעמליאַ אי װאָליאַ" וועלכע ער האָט דער ערשטער
געשאַפן .ער גייט אַדורך אַ פיל-יאָריקן רעװאָלוציאָנערן פּרװו אין די
גרויזאַמסטע תפיסות און פעסטונגען פון צאַרישן רוסלאַנד :דריי מאָל
אַרעסטירט אין די יאָרן  ,968171781אויף פאַרשיקונג פון  2781ביז
 ,5אַרעסטירט אין  7781און געהאַלטן אין דער באַרימטער פּעטרא-
פּאַװולאָווסקער פעסטונג 51 ,יאָר פאַרבראַכט ער אויף סיביר ,אויף פאַר-
שיקונג (פון  9ביז  ,)4981ער געהערט צו די העלדישסטע טוער אין
דער געשיכטע פון דער רוסישער אַרבעטער-באַװעגונג .אים האָט צו פאַר-
דאַנקען די רעװאָלוציאָנערע באַװעגונג איר פּערמאַנענטע טעטיקייט אין
די גרויזאַמסטע יאָרן פון פאַרפאָלגונגען .דאָס האָט נאַטאַנסאָן כסדר פון
דאָסנײ צונויפגענומען און אויפגעלעבט די פּאָגראָמירטע קעמערלעך אין
פאַרשידענע שטעט פון דער רוסישער ,גרויסער אימפּעריע,
אַלס פירער

פון די עסערן

{סאָציאַליסטן-רעװאָלוציאָנערן)

ער זיך װידער צו שמידן די אייניקייט שטרעבנדיק

באַמיט

צו פאַרייניקן זיין

פּאַרטײ מיט דער סאָציאַלדעמאָקראַטישער .ער איז שוין דאַן פולקאָם
ווייס ,אָבער ביזן לעצטן אָטעם-צוג (געשטאָרבן  )9191פילט ער זיך רע-

װאָלוציאָנער און קעמפער .ועגן אים האָט געשריבן לעוו דייטש:
האָט געשפּילט איינע פון די גרעסטע ראָלן אין דער רוסישער

,ער

רעװאָלו-

ציאָנערער באַװעגונג פון די -07ער יאָרן ,צװישן יידן-רעװאָלוציאָנערן
פון דער תקופה אין נאַטאַנסאָן זיכער דגעררעסטער".

:
צו דער פּלעיאַדע פון רעװאָלוציאָנערע באַרימטקײטן געהערט יוסף
(יאָסיף) אַפּטעקמאַן,
שפּעטער

איינער

פון צנאַראָדנאָיע

פון די גרינדער
פּראַװאָ?

(רעכט

פון ,זעמליאַ אי װאָליאַ?,
פון פאָלק),

טוער

פון דער

רוסישער סאָציאַלדעמאָקראַטיע ,וויכטיקער אָנטײלנעמער פון דער רעװאָ-
לוציע  5091אין רוסלאַנד ,הייסער אָנהענגער פון דער אָקטאָבער-רעװאָ-
לוציע און דער ראַטן-מאַכט ,דענקער און שרייבער ,װאָס האָט איבערגץ-
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לאָזט אַ רייכע ליטעראַרישע
געשיכטע

אין דער

פון דער

ירושה.

זיין נאָמען פאַרנעמט

רוסישער

אַ וויכטיק אָרט

און יידישער אַרבעטער

באַװעגונג.

אין זיינע מעמואַרן שרייבט ער װעגן זיך אַלײן; :איך בין גע-
בוירן  0581אין פּאַװולאָגראַד ביי אַ טאַטן אַ פאַרמעגלעכן יידישן סוחר,
אונדזער שטאַם האָט זיך געגרויסט מיט פיל געלערנטע תלמודיסטן און
קענער פון די הייליקע שריפטן .מיין זיידע איז געווען באַקאַנט נישט נאָר
אַלס שטױענג רעליגיעזער ייד ,נאָר אויך אַלס װירדיקער ,הויך :מאָראַ-
לישער מענטש .אָבער טראָץ דעם ,װאָס ער האָט די זין זיינע (אויך מיין
טאַטן) געגעבן אַ פולקאָמע יידיש-רעליגיעזע דערציאונג און אַלע זיינען
געווען פּראַכטפולע תלמודיסטן ,זיינען זיי פרי אַראָפּ פון ,גלייכן וועג",
זיי זיינען געװאָרן הייסע אָנהענגער פון דער רוסישער אױיפקלערונג"
באַוועגונג .מיין פאָטער האָב איך צו פאַרדאַנקען די ליבע צום בוך ,צו
וויסן און זעלבסטשטענדיקן טראַכטן .ער האָט אונדז געלערנט, :נישט
אין פאַנאַטיזם איז די רעטונג ,נישט אין פאָראורטיילן די אמונה נאָר אין
לעבעדיקער ליבע צו מענטשן  --װער זיי זאָלן נישט זיין" .ער איז גע"
ווען אַ גרויסער אָנהענגער פון רבי הלל און זיין לערע .ער האָט אונדז
פאַרװערט צו רופן מענטשן פון אַנדערן גלויבן ,גוים" און זייערע גע"
שטאָרבענע

, --פּגירים",

ווייל אַלע מענטשן

פון אדמען

שטאַמען

און

זיינען קינדער פון איין גאָט .אַלײן אַ טיף גלױביקער האָט ער אונד
אַלס דערװאַקסענע שוין ,נישט געצווונגען צו דאַװענען און גיין אין דער
סינאַגאָגע",
אָבער ביז  21יאָר איז יוסף אַפּטעקמאַן געגאַנגען אין חדר און גענוי
תנ"ך און תלמוד .אַלס קינד האָט עֶר געטרוימט

געלערנט

אױסצװואַקסן

אַ בר-כוכבא און צו קעמפן העלדיש פאַר דער פולער באַפרייאונג פון זיין
גערודפט,

יידיש

פאָלק .אַלס גימנאַזיע-שילער

װערט

ער גלייך ,פאַר-

כאַפּט* פון די װונדערבאַרע װערק פון טשערנישעווסקי ,דאָבראָלובאָו,
פּיסאַרעװ ,גאָגאָל און טורגעניעוו .אָבער צוויי מאָמענטן האָבן פרי אים
געגעבן דעם סאָציאַליסטישן באַװוסטזיין  ---די נאָענטע און פריינטלעכע
באַציאונגען מיט די ,גוישע" שכנים און די גרױזאַמע אונטערדריקונג
פון דער מאַכט ,וועמענס קרבן ס'איז געװאָרן זיין פאָטער .יוסף אַפּטעק-
מאַן מיטגעריסן מיט דער מעכטיקער סאָציאַליסטישער כװאַליע פון די
"0ער
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איאָרן ,פאַרלאָזט װוי פיל יוגנטלעכע,

די מעדיצין

אַקאַדעמיע

און

גייט ;איוו נאַראָד" (צווישן פאָלק) ,אַלס פּלאַמיקער פּריידיקער פון דער
לערע וועגן גלייכהייט און גליק פאַר דער גאַנצער ליידנדער מענטשהייט,.
ער רייסט מיט די פּוערים מיט זיינע לײדשאַפטלעכע דרשות .זיי זעען
אין אים אַ ווירקלעכן ,געטלעכן פּראָפּעט ,װאָס וויל זיי באַפּרײען פון נויט,
אונטערדריקונג און פּיין ,קנאַפּע  2יאָר לעבט דער קליינער ,טיפישער
ייד פון אויסזען אויפן דאָרף צווישן פּויערים און באַדינט זיי אַלס פעלשער.
זיי באַקומען אים ליב וי אַ טייערן ברודער און פריינט,
ווען ער קומט אָן קיין פּעטערבורג װוערט ער אַ טוער און איינער
פון די טעאָרעטיקער פון ,טשאָרני פּערעדיעל";( )2שװאַרצע איינטיילונג"
 --מיט דעם אויסדרוק האָבן די רוסישע פּויערים באַצײיכנט זייער פאָדע-רונג פון אַלגעמײנער ערד-איינטיילונג) .ער װערט פאַנטדעקט" אַלס
פּראַכטפולער זשורנאַליסט און טיפער דענקער .זיינע אַרטיקלען אין דער
צייטונג ,װאָס טראָגט אויך דעם נאָמען ,טשאָרני פּערעדיעל" ,רייסן מיט
די לייענער מיט זייער לאָגיק ,קלאָרקײיט און פּאַסיע .איינער פון זיינע
וויכטיקע שטריכן איז טיפע טאָלעראַנץ .אין װאָרט וי אין שריפט ,איז
זיין שפּראַך שטענדיק אַ פריינטלעכע ,אַ טיף מענטשלעכע ,אַ חברישע.
ער דעדט צו די אַלע מיט ועלכע ער איז נישט מסכים ,אפילו צו
שונאים ,װוי צו בלאָנדזשענדע ברודער ,וועלכע מען דאַרף אױיפקלערן
זייערע פעלערן און טעותים מיט ליבע און אַכטונג,
נאָך  2יאָר שווערער תפיסה ,קומט פאַרשיקונג קיין סיביר און שפּע-
טער אַ לעבן אין דער שוייץ ,ווי ער פאַרענדיקט די מעדיצין סטודיום.
דאָרט װוערט ער ,װי פּלעכאַנאָ ,װעראַ זאַסוליטש ,אקסעלראד (אַלץ גע"

וועזענע ;נאַראָדניקעס?) אַ הייסער אָנהענגער פון מאַרקסיזם.
אַלס אַזעלכער און אויך מעדיצין דאָקטאָר קומט ער צוריק קין
רוסלאַנד .ער װאַרפט זיך װוידער אין דער רעװאָלוציאָנערער באַוועגונג
און װוידער תפיסה .ס'דראָט אים איצט אַ שווערער אורטייל ,אָבער ס'זיי-
נען שוין די פרייהייטס-טעג פון  5091צייטוייליק באַפרייט לאָזט ער
זיך קיין אױסלאַנד

און אַרבעט

אַ לענגערע

צייט אין דער שוייץ .אַלס

מענשעוויסטישער טוער קומט ער צוריק קיין רוסלאַנד נאָך דער פעב-
רואַר"רעװאָלוציע  ,7191ער שטיצט די אָקטאָבער רעװאָלוציע און ראַטן-
מאַכט .אַ געוויסע צייט אַרבעט ער אַלס שפּיטאָליאָרדינאַטאָר ,אָבער
פאַרלאָזט פרייוויליק זיין פּאָסטן און ווידמעט זיך ביזן סוף פון זיין לעבן
213

(געשטאָרבן  ,6291אין עלטער פון  77יאָר) װיסנשאַפטלעכע,
פֿאָרשונגען און באַאַרבעטונגען פון דער רעװאָלוציאָנערער
אין רוסלאַנד,

היסטאָרישע
באַוועגונג

) אַ דוסישער ,העלדישער נאַראָדניק ,אַ אַדל-מאַן און ריזיקער ערד-
אייגנטימער .אַלץ ,װאָס ער האָט פאַרמאָגט ,דעם גאַנצן פאַרמעגן ,האָט
ער אַוועקגעגעבן פאַר דער זאַך פון דער רעװאָלוציאָנערער באַוועגונג .אַן
אַקטיווער טוער פון דער ;זעמליאַ אי ואַליאַי ,פירט ער אַ פּראָפּאַגאַנדע
צווישן פויערים און אַרבעטער .שפּעטער איז ער פאַר אָנווענדן טעראָר,
פאַר דעם אַלעם איזן ער דורך דער צאַרישער מאַכט פאַרמשפט געװאָרן
צו טױט און אױפגעהאַנגען (97814
 )2נאָך דער שפּאַלטנג פון ,זעמליאַ אי װאָליאַ? (ערד און פריי-
הייט) זיינען אַנטשטאַנען צויי רעװאָלוציאָנערע אָרגאַניזאַציעס; :נאַראָד-
נאַיאַ וואַליאַ" װױלן פון פאָלק) ,װאָס האָט געשטרעבט דורך אינדווי-
דועלן טעראָר אַראָפּצװואַרפן דעם צאַרישן רעזשים און ,טשאַרני פּערע-
דיעל" וועלכע האָט אָפּגעװאָרפן דעם טעראָר און געװואָלט דורך אַגיטאַ-
ציע

1214

אָרגאַניזירן

דאָס

פּױערטום

צום

קאַמף.

פאוועל (צנחט) אקטעלראד
און לטוו דייטעו
וועגן פּאַװעל (פּנחס) אַקסעלראָד לייענען מיר אין דער סאָװויעטישער,
היסטאָרישער ענציקלאָפּעדיע (יאָר  1691ז: )013 .
אין  2881איינער פון די גרינדער פון דער ,גרופּע פאַר באַפרײיען די
אַרבעט* (ערשטע מאַרקסיסטישע אָרגאַניזאציע אין רוסלאַנד ,הױיפּטגרינ-
דער פּלעכאַנאָוו) ,אין  0091רעדאַקציע-מיטגליד פון דער ;איסקראַ" (ערשטע
סאָציאַל-דעמאָקראַטישע צייטונג אין רוסלאַנד ,אין שפּיץ מיט לענינען) .אין
 3איינער פון די הויפּט-פירער פון די מענשעוויקעס און וויכטיקער טוער
פון 27טן אינטערנאַציאָנאַל .אין  7191מיטגליד פון אויספיר-קאָמיטעט פון
פּעטערבורגער-ראַט .נאָך דער אָקטאָבער-רעװאָלוציע  --אַן עמיגראַנט?
פון דער קורצער כאַאַרקטעריסטיק איז געדרונגען ,אַז מיר האָבן צו
טאָן מיט איינעם פון די װויכטיקסטע טעאָרעטיקער און טוער פון דער רוסי-
שער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג ,אַ נאָענטן מיטאַרבעטער פון פּלעכאַנאָוון
און לענינען ,נאָך דער שפּאַלטונג פון דער סאַציאַל:דעמאַקראַטישער פּאַרטײ

אין רוסלאַנד ,איינער פון די מענשעוויסטישע הויפּט-פירער און אַרבעטער-
טוער אין אינטערנאַציאָנאַלן מאַסשטאַב,
אַקסעלראָד איז געבוירן געװאָרן אין  ,0581אין אַ קליין דערפל פון

טשערניכאָווער גובערניע ,ביי זייער אָרעמע עלטערן .דער פאָטער איז געווען
אַן אַרענדאַר פון אַ קליינינקער קרעטשמע.

די לערע פון פּנחסן האָט זיך אָנגעהויבן אין חדר .שפּעטער קומט די גימ-
נאַזיע און אוניווערסיטעט .שוין אַלס -22יאָריקער סטודענט פּרובירט ער
גרינדן אַן אַלרוסישע רעװאָלוציאָנערע אָרגאַניזאַציע .ער רוקט זיך אַרױס
אַלס אָראַטאָר און טעאָרעטיקער .צווישן זיינע תלמידים ,פון דער תקופה ,גע-
פינען זיך זשעלאַבאָװו (איינער פון די שפּעטערע הױיפּט-פירער פון /נאַ"
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ראָדנאַיאַ װאָליאַ" און אויספירער פון געלונגענעם אַטענטאַט אויפן צאַר),
לעוו דייטש ,גריגאָרי גורעוויטש (שפּעטערער וויכטיקער טוער פון די נאַ-

ראָדניקעס און מענשעוויקעס).
אין די יאָרן איז אַקסעלראָד אַן אָנהענגער פון באַקונינען .זייענדיק אין
זשענעוו (שווייץ) גרינדעט ער אויך די באַקוניסטן-צייטונג ,קאָלעקטיוו",
נאָך דער גרינדונג אין  ,2881צוזאַמען מיט פּלעכאַנאָװן ,װיעראַ זאָסו"
ליטש און לעוו דייטש פון דער ערשטער מאַרקסיסטישער אָרגאַניזאַציע אין

רזסלאַנד ;גרופּע פאַר באַפרײען די אַרבעט* ,איז ער איינער פון אירע וויכ-
טיקסטע טוער .שפּעטער איינער פון די וויכטיקסטע מענשעוויסטישע טוער.
דער אידעאָלאָגיע בלייבט ער טריי ביזן טויט (,)8291
אין אַ געוויסן פּעריאָד פאַרטײידיקט אַקסעלראָד די שטעלונג פון באַזעצן
די יידן אין פּאַלעסטינע .אין זיינע מעמואַרן שטרייכט ער אונטער, :אין אַ
געוויסן מאָמענט איז מיט דער גאַנצער שאַרפקייט געשטאַנען ביי מיר די
פראַגע פון גרייטן זיך צו אַרבעטן ספּעציעל לטובת דעם יידישן פאָלק" ,אָבער
ווען ער ווידמעט זיך דעם קאַמף פאַר דער באַפרײיאונג פון גאַנצן רוסישן
פאָלק און די אונטערדריקטע פון אַלע פעלקער ,זעט ער אין דעם דעם בעסטן
וועג ,פאַר דער פולער עמאַנציפּאַציע אויך פון זיינע ,אייגענע ברידער און
שוועסטער".
אל

לעוו דייטש געהערט צו די באַרימטסטע טעאָרעטיקער און טוער פון
דער דעװאָלוציאָנערער באַװעגונג אין רוסלאַנד .ער איז איינער פון די הויפּט-
טוער פון דער רעװאָלוציאָנערער אונטערערדישער אָרגאַניזאַציע פון די
;נאַראָדניקעס? ,געגרינדעט אין רוסלאַנד אין  6781פון ;זעמליאַ אי װאָליאַ",
וועלכע האָט געשטרעבט צו אַ באַװאָכנטן אויפשטאַנד קעגן צאַרישן דעספּאָ-
טיזם ,שטיצנדיק זיך פאַר אַלעם אויף דעם פּויערטום.
לעוו דייטש ,געבוירן אין  ,5891אין שטעטל טולטשין (קאַמיעניעץ פּאָי
דאָלסק) גייט אין חדר ,באַקומט אַ שטרענגע יידיש-רעליגיעזע דערציאונג און
לעבט מיט מיט דעם לעבן פון דעם יידישן אַרום ,ביז װאַנען ער קומט נישט
אויפן אוניווערזיטעט .דאָ װוערט ער אַזױ מיטגעריסן מיט דער אידעאָלאָגיע
פון די אנאַראָדניקעס" ,אַז ער פאַרלאָזט די לערע און איז זיך מקריב אין
גאַנצן דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג,
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אַלס הויך-געבילדעטער מענטש און פעאיקער אָרגאַניזאַטאָר רוקט ער
זיך שנעל אַרױס .ער פירט אָן מיט גרויסע פּויערים-שטרייקן ,פירט אויס פיל
געפערלעכע אױפגאַבן און שליחותן ,אָרגאַניזירט דעם טראַנספּאָרט פון דער
אומלעגאַלער ליטעראַטור ,שאַפּט אונטערערדישע דרוקערייען ,טרעט אַרױס

אויף מיטינגען אין פאַבריקן.
פיל מאָל ווערט ער אַרעסטירט ,געמשפּט און פאַרשיקט .ער גייט דורך
אַלע כמעט גרויזאַמע תפיסות ,פעסטונגען און מאַטערט זיך  61יאָר אין די
סיבירער טייגעס ,אַנטלױפנדיק פון דאָרט פיר מאָל,
אין  3881געפינענדיק זיך אין דער שווייץ ,איז ער מיטגרינדער פון דער
ערשטער מאַרקסיסטישער אָרגאַניזאַציע ,די גרופע פון באַפרײיען די אַר"
בעט" .ער איז איינער פון די רעדאַקטאָרן פון דער ;איסקראַ" און שפּעטער
 איינער פון די מענשעוויסטישע פירער ,ספּעציעל נאָך דער פעברואַר-רעװאָ-לוציע  7191אין רוסלאַנד,
נאָך דער אָקטאָבער-רעװאָלוציע רייסט ער איבער די פּאָליטישע טעטי-
קייט און ווידמעט זיך אין גאַנצן דער באַאַרבעטונג פון דער געשיכטע פון
דער רוסישער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג .ער שטאַרבט אין ראַטנפאַרבאַנד
אין  ,1491איבערלאָזנדיק פיל װויכטיקע װערק און מעמואַרן.
מען װאָלט נאָך געקענט אויסרעכענען און באַשרייבן פיל אַנדערע
רעװאָלוציאָנערן-ײדן ,װאָס האָבן זייער לעבן מקריב געווען דעם קאַמף
פאַר אַ בעסערער וועלט .גענוג אָנצװווייזן אַז שוין ביים וויגעלע פון דער
רוסישער ,רעװאָלוציאָנערער באַועגונג ,אין די -06ער יאָרן פון -91טן
"ה ,זיינען געשטאַנען יידן ,װי די סטודענטן פון די פּעטערבורגער הויך-
שולן יוסף בערמאַן ,אַלעקסאַנדער באָרוכאָװיטש ,די ברידער אַלעקסאַנדער
און לעאָן פרענקעל,

אַנטאָן עטינגער,

די ברידער

װלאַדימיר

און אָסיפּ

באקסט (זון פון לערער פון דער ראַבינער שול אין זשיטאָמיר) .זייערע
נעמען פיגורירן אין די פּאָליצײ-אַקטן פון דער צאַרישער אַכראַנע ,וועלכע
האָט זיך מיט זיי ,נענטער" באַקענט .דער יידישער סטודענט ניקאָלאַי
אוטין איז געווען דער פאַרפאַסער פון פּראָגראַם פון דער רוסישער סעק-
ציע פון ערשטן אינטערנאַציאָנאַל און מיטגעאַרבעט מיט מאַרקסן און
באַקונינען ,אַ היפּשע צאָל יידן געפינען זיך אין די ערשטע שין קרייזן
פון די ;נאַראָדניקעס? (פאָלקיסטן) אין די -08ער יאָרן( .פּנחס אקסעלראַד,
אהרן זונדעלעוויטש ,בנימין יאָכעלסאָן ,לייזער צוקערמאַן א אַ .האָבן
געשפּילט דאָרט אַ גאָר וויכטיקע ראָל).
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צװישן די גרינדער פון דער גרויסער ,אַלרוסישער ,זעמליאַ אי
װאָליאַ" זיינען געווען פיל יידן .בלויז אין גרויסן ראַט (צענטראַל קאָמי-
טעט) זיינען אַרײנגעגאַנגען מאַרק נאַטאַנסאָן ,יוסף אַפּטעקמאַן אַלעק-
כאטינסקי ,אהרן זונדעלעוויטש ,אקסעלראד ,דייטש .אין דעם
סאַנדער
אויספיר-קאָמיטעט פון דער ;נאַראָדנאַיאַ װאָליאַ" זיינען צװישן די 82
מיטגלידער-גרינדער ,געווען דריי יידן  --אחרן זונדעלעוויטש ,סאַװועלי
זלאַטאָפּאָלסקי

און גריגאָרי

גאָלדענבערג.

צװישן

די אַגענטן

(קוריערן)

פון קאָמיטעט זיינען געווען די יידן :אייזיק אַראָנטשיק ,העסיע העלפמאַן,
לייזער צוקערמאַן ,װלאַדימיר יאָכעלסאָן ,גריגאָרי פרידענסאָן און לעוו
זלאַטאָפּאָלסקי.
צװישן די  451פאַרמשפּטע ,ויכטיקע טעראָריסטן אין די יאָרן
 0098זיינען געווען  22יידן .צװוישן די -06ער און -09ער יאָרן פון
-9טן י"ה זיינען אויף דער גרויזאַמער קאַרער-קאַטאָרגע אין סיביר גע"
ווען  712פּאָליטישע ,פון זיי  32יידן .אויף די תליות זיינען אומגעקומען

די יידישע העלדישע רעװאָלוציאָנערן :מ .מלאַדעצקי ,אהרן גאָבעט,
ס .וויטענברעג ,לייב מיידאַנסקי ,שמואל ראָזאָװסקי ,שאַול ליסיאַנסקי
אין די יאָרן  4881-0981זיינען אַדורך דורך די רוסישע תפיסות און קאַ"
טאָרגעס  7024פּאָליטישע אַרעסטירטע ,צווישן זיי  975יידן
די אַלע אויבן דערמאָנטע פאַקטן און ציפערן ,ווייזן גענוי אויף דעם
באַדײטנדיקן אָנטײל פון יידן אין דער רוסישער רעװאַלוציאָנערער באַי
וועגונג ,אין משך פון -91טן יאָרהונדערט.
די פאַקטן און ציפערן לערנען אַז יידן זיינען נישט בלוז אַן ;עִם
הספר",
;פאַר

1218

נאָר
אייער

אויך

אַ פאָלק

און אונדזער

פון

פרייהייט".

וירדיקע,

רעװאָלוציאָנערע

קעמפער

דער אלגעמיינער "דישער ארבעטער'
בונד אין דוסלאנד און פוירן
אין די לעצטע  01יאָר פון -91טן יאָרהונדערט קומט פאָר אַ ראַשיקע
אינדוסטריעלע אַנטװיקלונג פון אָפּגעשטאַנענעם ,צאַרישן רוסלאַנד .אין
דעם קורצן צייט-אָפּשניט פון  0981-0091האָט זיך די צאָל אַרבעטער אין
די פּאַבריקן מער וי פאַרטאָפּלט .זי איז אױיסגעװאַקסן פון  027טויזנט
אויף  .000.006.1די געשיכטע אַלײן האָט אַרױסגערוקט אין דער פאָדער-
ריי פון דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג אַ נייעם ,דינאַמישן געזעלשאַפט-
לעכן כוח  --דעם אַרבעטער-קלאַס,

איינער פון זיינע טיילן אין דער גרויסער רוסישער אימפּעריע איז
געווען דער יידישער פּראָלעטאַריאַט .אויך ער איז שנעל געװאַקסן סיי
אין דער צאָל ,סיי אין אָרגאַניזאַציאָנעלן זין,
זיין מאַסן-כאַראַקטער,
פון דער

אַלגעמײנער

די פאַרשאַרפטע

באַהעפטונג

מיט

אַנדערע,

אַרבעטער-אַרמײ,

די

ואַקסנדע

פּאָליטישע

לאַגע ,האָבן איצט

נאַציאָנאַלע

טיילן

שטרייק-כװאַליע,

געפאָדערט

נייע קאַמפס-

מעטאָדן ,אַ נייע סטראַטעגיע און טאַקטיק .די ביז איצטיקע צעװאָרפענע
קרייזלעך פון אַרבעטער און פאָלקס-איטעליגענטן האָבן שוין מער נישט
אַנטשפּראָכן דער נייער היסטאָרישער תקופה.
דעם רוף פון יידישן אַרבעטער-קלאַס ,די געשיכטלעכע נױיטװוענ-
דיקייט פון צונויפגיסן אַלע קרייזן אין איין גרויסער ,פאַרייניקטער אַרבע-
טער-פּאַרטײ האָבן אויפגעכאַפּט און פאַרשטאַנען די טעאָרעטיקער און
פירער פון דער פריער שוין אויפגעקומענער ,אין ווילנע ,צענטראַליזירטער
אַרבעטער-אָרגאַניזאַציע אונטערן נאָמען ,גרופּע יידישע סאָציאַל-דעמאָ-

קראַטן אין רוסלאַנד",
אין אױיגוסט

4981

|
אויף אירער

צװיי-טאָגיקער

|
קאָנפערענץ

זיינען
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געווען אָנװעזנד אַזעלכע פּיאָנעון און טעאָרעטיקער פון דער ידישער
אַרבעטער-באַװעגונג (געוויסע אויך פון דער אַלגעמײנער) וי ,אַרקאַדי
װו.

קרעמער ,דזשאַן מילל ,אברהם מוטניק ,יולי צעדערבוים-מאַרטאָ,
קאָסאָווסקי א .אַ .אויסער אַלגעמיינע פּאָליטיש-אָרגאַניזאַציאָנעלע פראָגן
איז אין צענטער

פון די דעבאַטן

געשטאַנען

פּראָבלעם ,וועגן וועלכן ס'האָט גערעדט

דער

ספּעציפיש

יידישער

יעקב לאַכאָװסקי

ער האָט אויפגעוויזן ,אַז דער יידישער אַרבעטער אין צאָרישן רוס"
לאַנד ליידט נישט בלויז אַלס אַרבעטער ,נאָר אויך אַלס ייד .דערפאַר טאַקע
מוז פּאַראַלעל מיט דעם פּאָליטישן און עקאָנאָמישן קאַמף ,געפירט

אַ קאַמף פאַר נאַציאָנאַלער ,בירגערלעכער

וערן

גלײכבאַרעכטיקונג.

דערפאָלגרייך קען ער זיין נאָר דאַן ווען אים װועט פירן אַן אָרגאַ-
ניזירטע ,פאַרייניקטע ,יידישע אַרבעטער-פּאַרטײ .דער שפּעטער באַרימטער
/טעאָרעטיקער און פירער פון די רוסישע מענשעוויקעס ,יולי צעדערבוים-
מאַרטאָו ,האָט אויף דער באַראַטונג געהאַלטן אַ רעפעראַט אין וועלכן ער
האָט אויפגעוויזן ,אַז ;דער יידישער אַרבעטער-קלאַס איז גענוג גרויס ,אַז
ער זאָל אָרגאַניזירטערהײט קענען באַווייזן זיין שטאַרקע וירקנדיקע
קראַפט .די דאָזיקע קראַפט איז אָבער נישט גענוג ,אַז דער יידישער
פּראָלעטאַריאַט זאָל מיט איר אַלײן זיך קענען דערשלאָגן צו דער באַפרײיאונג,

און דאָס איז די סיבה ,װאָס פאַרבינדט אונדז פעסט מיט דער רוסישער
און פּוילישער אַרבעטער באַוועגונג" .גלייך אָבער האָט צעדערבוים-מאַרטאָװו
צוגעגעבן ; :מיר דאַרפן דורכאויס אַנערקענען ,אַז אונדזער ציל ,דער ציל
פון סאָציאַלידעמאָקראַטן .װאָס אַרבעטן אויף דער יידישער גאַס ,איז שאַפן
אַ ספּעציעל יידישע אַרבעטער-אָרגאַניזאַציע ,וועלכע דאַרף זיין די פי-
רערין און דערציערין פון דעם יידישן פּראָלעטאַריאַט אין זיין קאַמף פאַרדער עקאָנאָמישער ,בירגערלעכער און פּאָליטישער באַפרייאונג" .פאָרויס-
זעענדיק ,אַז ער קען ווערן באַשולדיקט אין נאַציאָנאַליזם האָט מאַרטאָװ
געענטפערט , :קען דען באמת אַן אַרבעטער-קלאַס ,װאָס קעמפט נישט
קעגן מצב (צושטאַנד) פון דעם נידעריקסטן שטאַם ,קעמפן קעגן מצב פון
אַ נידעריקן קלאָס? די נאַציאָנאַלע גלייכגילטיקייט פון דער ידישער
מאַסע טאָרמאָזירט די דערװאַכונג פון קלאַסן-באַװוסטזײן .אונדזער אוים"
גאַבע איז אויפצווועקן זי סיי פון איר נאַציאָנאַלער ,סיי פון איר קלאַס

גלייכגילטיקייט".)1 .
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דאָס לעבן אַלײן ,די ראַשיקע אַנטװיקלונג פון דער קאַפּיטאַליסטישער
עקאָנאָמיק ,האָט צוגעגרייט דעם באָדן פאַר דער אַנטשטײאונג פון אַן
איינהייטלעכער ,צענטראַליזירטער ,יידישער אַרבעטער-פּאַרטײ אין צאַרישן
רוסלאַנד .די יידישע אַרבעטער-באַװעגונג ,װוי די אַלגעמײן-אײיראָפּעאישע
איז שוין דאַן אַרױף אויף דעם ברייטן שליאַך פון געאיניקטן ,פּראָלץ-
טאַרישן קאַמף .עס קומען אויף ;הילף-קאַסעס", ,שטרייק-קאַסעס" ,די
ערשטע סינדיקאַטן אַזױ אויף דער אַלגעמײנער ,וי אויף דער יידישער
גאַס .אויסער דעם איז צװישן די קרייזן, ,הילף-קאַסעס", ,בעל-מלאכה-
חברות" ,ערשטע פּראָפּעסיאָנעלע אָרגאַניזאַציעס פון יידישע אַרבעטער
אין פאַרשידענע שטעט פון רוסלאַנד פאָרגעקומען אַ כסדרדיקער אויס-
טויש פון מיינונגען און מענטשן פון ליטעראַטור און דערפאַרונגען ,פון
אינפאָרמאַציעס און קאַמפס-מעטאָדן ,פון טעאָרעטיקער ,רעדנער ,אַגיטאַ-
טאָרן ,טעכניקער ,אָרגאַניזאַטאָרן,
ווען די יידישע אַרבעטער-באַװעגונג האָט אָנגענומען אַ מאַסן כאַ-
ראַקטער איז נישט געווען שוין קיין אַנדערער אויסוועג ,װי שאַפן אַ
פאַרײיניקטע ,צענטראַליזירטע אַרבעטער-פּאַרטײ .דאָס האָבן געפאָדערט
סיי די גרויסע צאָל אויפגעקומענע אַרבעטער-אָרגאַניזאַציעס ,סיי דער
פאַרשטאַרקטער,

פּאָליצייאישער

טעראָר

און פאַרפאָלגונגען,

וועלכע

מען

האָט זיך געקענט געהעריק אַנטקעגנשטעלן נאָר אַלס געאייניקטער כוח.
די רעװאָלוציאָנערע טוער פון דער ווילנער ,גרופּע יידישע סאָציאַל-
דעמאָקראַטן" ,זיינען געווען די פּיאָנערן ,און אויך די טרייב-קראַפט פון
דער פאַרייניקונג פון אַלע יידישע קרייזן און אָרגאַניזאַציעס פון רוסלאַנד,
פּױלן און ליטע אין אַ צענטראַליזירטער ,אַלרוסישער ,יידישער אַרבעטער-

פּאַרטײ,
דאָס

האָבן זיי אויף עטלעכע

זיצונגען פון ווילנער סאָציאַל-דעמאָ-

קראַטישן קאָמיטעט ,אין דער ווינונג פון שמערל גאָרעליק ,באַטראַכט
און אַנאַליזירט די היסטאָרישע אױפגאַבע פון צונויפגיסן אין איין אָרגאַ-
ניזם די יידישע אַרבעטער-באַװעגונג אין גייסט פון װיסנשאַפטלעכן סאָ-
ציאַליזם .זיי זיינען צוגעטראָטן צו שאַפן אַ מאַרקסיסטישע פּאַרטײ ,וועל-
כע זאָל זיין דער אויסדרוק פון דער העכסטער אָרגאַניזירטקײט פון יידישן
אַרבעטער-קלאַס,

דער פּאָליטישער ,צענטראַליזירטער כוח ,װאָס וועט אָנ"

פירן מיט דעם פּראָלעטאַרישן קלאַסן-קאַמף.
אין דער באַרימטער אַרבעט ,װאָס טאָן!"

()2091

האָט לענין,
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שרייבנדיק
פּאַרטײ,

װעגן דער היסטאָרישער

געװאָרפן

רעװאָלוציאָנערן

זיין גרויסע
(דאָס הייסט

ראָל פון אַ פּאָליטישער

נבואה:

;גיט

אַרבעטער-

אונדז אַן אָרגאַניזאַציע
מאַרקסיסטישע

אַ רעװאָלוציאָנערע,

פון
פּאַר-

טיי ט ,ג ),און מיר װעלן איבערקערן רוסלאַנד" .מיט דעם האָט ער אונטער"
געשטראָכן ,אַז מען דאַרף שאַפן אַ רעװאָלוציאָנערע אַרבעטער-פּאַרטײ

פון

אַ נייעם טיפּ ,וועלכע זאָל אין דער נייער היסטאָרישער תקופה זיין פעאיק
אָנצופירן

מיט

דעם

קאַמף

פאַר איבערנעמען

מאַכט

די פּאָליטישע

און

בויען אַ נייע ,סאַציאַליסטישע אָרדענונג,
ס'איז צווייפלהאַפט צי די יידישע ווילנער סאָציאַל:דעמאָקראַטן האָבן
געשטרעבט

צו אַזאַ פּאַרטײ ,ס'איז אָבער זיכער

פאַקטן) ,אַז די פּיאָנערן ,טעאָרעטיקער
צענטראַליזירטער

אַלרוסישער,
האָבן געגעבן
פון

דער

אַ ריזיקן

אַלרוסישער

יידישער

ביישטייער

(וייל דאָס באַשטעטיקן

און גרינדער

פון דער

ערשטער,

אַרבעטער-אָרגאַניזאַציע, ,בונד",

אַלס מיט:איניציאַטאָרן

סאַציאַלידעמאָקראַטישער

פון אויפקום

אַרבעטער-פּאַרטײ,

פון

וועלכער עס זיינען שפּעטער אַנטשטאַנען (נאָך דער שפּאַלטונג אין )3091
די באָלשעװויסטישע און מענשעוויסטישע

פּאַרטײען

אל 2
*

די צוגרייטונגען צו דער גרינדונג פון דער ערשטער יידישער אַרבע-
טער-פּאַרטײ זיינען פאָרגעקומען אויף אַ דעמאָקראַטישן אופן .דער ווילנער
צענטער האָט פונאַנדערגעשיקט צו די גרעסטע ,אָרטיקע אָרגאַניזאַציעס
אַ ספּעציעלן בויגן מיט פראַגן ,וועלכע האָבן געדאַרפט װערן אַרומגע-
רעדט אַ צייט פאַר דעם גרינדונגס-צוזאַמענפאָר.
די ערשטע פּראַגע איז געווען; :צי איז נויטיק אַן אַלגעמײנע אֶר-
גאַניזאַציע פון יידישן פּראָלעטאַריאַט ?
מיט דער פראַגע איז אונטערגעשטראָכן געװאָרן ,אַז די פּאַרטײ,
װאָס דאַרף װערן געשאַפן מוז זיין אַן אויסדרוק פון די שטרעבונגען פון
דער גאַנצער אַרבעטער-באַװעגונג און נישט נאָר פון געוויסע אירע
טעאָרעטיקער און פירער.
אין צירקולאַר איז געווען אַ פראַגע וועגן שייכות פון דער אַלגעמײנער
יידישער אַרבעטער-פּאַרטײ מיט די רעװאָלוציאָנערע נישטייידישע גרופּן
אין רוסלאַנד און אויסלאַנד .)2
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ס'זיינען געווע
ן אויך פראַגן וועגן נאָמען פון דער פּאַרטײ ,איר צען-
טראַל-קאָמיטעט
ן
או זיינע פליכטן און וועגן אינהאַלט פון דער אומלעגאַלער
פּאַרטײ-ליטעראַטור אין יידיש,

דער גרי
נדונגס-צוזאַמענפאָר פון דער ערשטער ,אַלגעמײנער יידישער
אַרבעטער-פּאַ
ר
ט
ײ
א
י
ן
רוסלאַנד ,פוילן און ליטע ,איז פאָרגעקומען אין
ווילנע,
אין די טעג פון  52772סעפּטעמבער  .7981די צאָל אָנװעזנדיקע
דעלעג
א
ַ
ט
ן
ה
א
ָ
ב
ן
ב
א
ַטראָפן  .31פון ווילנע זיינען געווען  ,6פון װאַרשע ,3 ---
ביאַליס
טאָק  ,2 --מינסק און וויטעבסק צו איינעם .פון די דרייצן דעלץ-
גאַטן
ז
י
י
נ
ע
ן
א
ַ
כ
ט
געווען אַרבעטער,
א
ויך דער לאָקאַל פון צוזאַמענפאָר האָט באַשטעטיקט זיין פּראָלץ-
טאַריש
ן
כ
א
ַ
ר
א
ַ
ק
טער .דאָס איז געווען אַ בוידעם-שטיבל אין אַ קליין ,אָרעם
הייזל,
װו דאָס גאַנצע מעבל איז באַשטאַנען פון אַ בעט ,אַ קאַסטן ,אַ טיש
מיט
ש
ט
ו
ל
ן
,
אויף דער װאַנט איז געהאָנגען אַ פּאָרטרעט פון קאַרל מאַרקס

געצייכנט מיט אַ בליי-פעדער,
די דעלעגאַטן זיינען נישט אָנגעקומען נאָר זיך א
ַ,רײינגעשאַרט" פאָר-
זיכטיק ,קוקנדיק אַרום ,צי עס גייען נישט נאָך קיין צאַרישע שפּיאָנען
אָבער די שטימונג איז געוען אַ געהױיבענע ,אַ פייערלעכע .יעדער האָט
געפילט די היסטאָרישע באַדייטונג פון דער אויסערגעוויינלעכער געשעעניש,
דעם אָטעם פון דער געשיכטע װאָס האָט זיך געשניטן איר פּראָגרעסיון
פאָרויסמאַרש דורך קאַמף און באַװוסטזיין פון אָרגאַניזירטן ,יידישן אַרבע-
טער-קלאַס.
די

באַגרינדונג

פון דער

יידישע אַרבעטער-פּאַרטײ
געעפנט די באַראַטונגען.

ניטװענדיקייט

האָט געגעבן

צו שאַפן אַן אַלגעמײנץ
אַרקאַדי קרעמער ,וועלכער האָט

ער האָט אויפגעוויזן ,אַז די שוין עקזיסטירנדיקע פאַרבינדונג צווישן
די יידישע אַרבעטער פון פאַרשידענע שטעט מז באַקומען איר אויס-
דרוק אין אַן אַלגעמײנער ,צענטראַליזירטער ,צװישנשטאָטישער ,אַרבע-
טער-אָרגאַניזאַציע .נאָר אַזאַ אָרגאַניזם װעט קאָנען װי געהעריק זיך
אַנטקעגנשטעלן די פּאָליצייאישע פאַרפאָלגונגען און פאַרבינדן אין זיינע
הענט אַלע פעדים פון באַזונדערע פּראָלעטאַרישע קאַמפס-גרופן,
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נאָר אַזאַ אָרגאַניזם װעט
פולער

גלײיכבאַרעכטיגונג

זיין העכסטע

קאָנען פירן אַ דערפאָלגרייכן קאַמף פאַר

פון דער

פאָרשטייערשאַפט

גאַנצער יידישער
באַזונדערע

און נישט

אַלס

באַפעלקערונג
גרופּן

די אַנטשטײאונג פון אַן אַלגעמײנער אָרגאַניזאַציע פון די יידישע
אַרבעטער

איז אויך

נענטערט

זיך דער

שער

געװאָרן
מאָמענט

אַרבעטער-פּאַרטײ

פּראַלעטאַריאַט

דאַרף

אין

באַרעכטיקט
פון דער
וועלכער

פאַרנעמען

מיט

גרינדונג
דער

זיין אָרט.

דעם

פאַקט,

װאָס

עס

פון אַן אַלגעמײנער

אָרגאַניזירסער
אַרײנטרעטן

דער"
רוסי"

שוין

יידישער

אין איר

ער

וועסט

קאָנען נאָר געאייניקט און נישט צעריסן אויף קליינע גרופּעס.

די קאָנפערענץ האָט איינשטימיק אַפּראָבירט די אויספירן פון פאָר.
זיצער וועגן דער נויטווענדיקייט צו שאַפן אַן אַלגעמײנע ,יידישע אַרבע-
טער-אָרגאַניזאַציץ,
מען האָט איר אַ נאָמען געגעבן ,דער אַלגעמײנער יידישער אַרבע* 
טער-בונד אין רוסלאַנד און פּױלן" .מיט דעם איז געװאָרן אונטערגע-
שטראָכן אַז דער ;בונד" נעמט אַריין אין זיך דעם גאַנצן קעמפנדיקן
יידישן פּראָלעטאַריאַט און איז אָפן פאַר יעדן יידישן אַרבעטער ,װאָס
שטייט צו צום קאַמף פאַר אַ בעסערן מאָרגן.
אַזױ איז געגרינדעט געװאָרן די ערשטע יידישע אַרבעטער-פּאַרטײ.
מיט דעם פּיאָנערישן אַקט האָט דער יידישער פּראָלעטאַריאַט אין רוסלאַנד
און פּוילן זיך אַרױסגערוקט אין דער פאָדערשטער ריי פון דער אַלרוסי-
שער אַרבעטער-באַװעגונג,
איינער פון די מיטגלידער פון דרי" פּערזאָניקן אויסגעקליבענעם
צענטראַל-קאָמיטעט פון דער ערשטער יידישער אַרבעטער-פּאַרטײ ,װלאַ-
דימיר קאָסאָווסקי ,באַשרײבנדיק די אַרבעט פון ;בונד" אין ערשטן יאָר
נאָך זיין אַנטשטײאונג ,האָט אָנגעװיזן, :פאַר אונדז זיינען געשטאַנען גע"
װאַלטיקע פּרינציפּיעלע און טאַקטישע אויפנאַבן .מען האָט געמוזט אויפ-
קלערן די ספּעציעלע פאָדערונגען פון יידישן פּראָלעטאַריאַט ,דורכפירן-
דיק אַ שאַרפע ,פּרינציפּיעלע גרענעץ צוישן ,בונד" און דעם בורזשואַזן
נאַציאָנאַליזם אויף דער יידישער גאַס און איינשטעלן אַ קלאָרע באַציאונג

צו דער האַרבער פראַגע וועגן ב,ירגערלעכער" און ,נאַציאָנאַלער" גלייכ-
באַרעכטיקונגא.
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;מען האָט געמוזט מער ארויסרוקן דעם פּאָליטישן מאָמענט פון קאַמף,
אַרױסלאָזנדיק

גישט

פון אויג

די ריכטיקע

עקאָנאָמיק אין דער פּראָלעטאַרישער

שייכות

צװישן

פּאָליטיק

און

באַוועגונג",
אי
(.

איינע פון די וויכטיקסטע אַרבעטן אַרום וועלכע עס האָט זיך קאָנ-
צענטרירט דער צענטראַל-קאָמיטעט פון ,בונד" גלייך נאָך זיין גרינדונג,
איז געווען די שטרעבונג צו שאַפן אַן אַלרוסישע סאָציאַלידעמאָקראַטישע
אַרבעטער-פּאַרטײ ,װאָס זאָל אַרומנעמען די אָרגאַניזאַציעס פון דער גרוי"
סער רוסישער אימפּעריע .אין געמיינזאַמען קאַמף ,עקאָנאָמישן און פּאָלי-
טישן ,פון גאַנצן ,אָרגאַניזירטן רוסלענדישן פּראָלעטאַריאַט האָט ,אין
יענער תקופה דער ;בונד" געזען דעם װעג פאַר דעם זיג פון דער זאַך
פון יידישן אַרבעטער און יידישן פאָלק,
אַזױ
טראָטן

אַרום

קעגן

איז

די

אַסימילאַציע

ערשטע
און

ידישע
קעגן

אַרבעטערפּאַרטײ

עמיגראַציע,

אַרױסגע.

אָרגאַניזירנדיק

יידישן האָרעפּאַשניק ,פּראָלעטאַריער און פאָלקס-אינטעליגענט

דעם

צום קאַמף

אויפן אָרט ,צוזאַמען מיט די פאָלקס-מאַסן פון אַלע אַנדערע נאַציאָנאַליטעטן,
די ליניע האָבן
און

גרינדער

פון

דעצידירט

,בונד",

טראָץ

פאַרטײידיקט
שאַרפע

די ערשטע

טעאָרעטיקער

מינונגס-פאַרשידנהייטן

מיט

לענינען און אַנדערע וויכטיקע טוער פון דער רוסישער אַרבעטער-באַװועגונג,
אל 82
אי

צווישן די איניציאַטאָרן"פּיאָנערן פון -1טן צװזאַמענפאָר פון דער
סאַציאַלידעמאָקראַטישער רוסישער אַרבעטער-פּאַרטײ ,פון איר גרין-
דונגס"קאָנפערענץ ,זיינען אויסער רוסישע אַרבעטער-אָרגאַניזאַציעס ,גע-
ווען אויך דער ;בונד" .אויפן היסטאָרישן "1טן גרינדונגס-צוזאַמענפאָר
פון דער רסדא"פּ (רוסישע סאָציאַלידעמאָקראַטישע אַרבעטער פּאַרטײ),
װאָס איז פאָרגעקומען אין מינסק  ,8981זיינען אויף  9אָנװעזנדיקע דעלע-
גאַטן געווען דריי דעלעגאַטן פון ,בונד" (אַרקאַדי קרעמער ,אברהם מוט-
ניק ,שמואל קאַץ),
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דער ,בונד" איז דאַן אַרײן אין דער ניי:געשאַפענער ערשטער ,אַל-
רוסישער

(ר.ס.ד.א.פּ).

אַרבעטער-פּאַרטײ

אַלס אױטאָנאָמע

אָרגאַניזאַציע.

אין ערשטן מאַניפעסט פון דער ניי"געשאַפענער ר.ס.ד.א.פּ .לייענען
מיר ; :דער אַלגעמײינער יידישער אַרבעטער-בונד אין רוסלאַנד און פּױלן"
גייט אַרײין אין דער פּאַרטײ וי אַן אױטאָנאָמע אָרגאַניזאַציע ,וועלכע איז
זעלבסטשטענדיק

נאָר אין אַזױנע פראָגן ,וועלכע זיינען נוגע דעם יידישן

פּראָלעטאַריאַט ...די לאַגע פון די יידן אין רוסלאַנד .די פּאָליטיק פון דער
צאַרישער רעגירונג קעגן זיי ,האָבן באַשאַפן ביים יידישן פּראָלעטאַריאַט
ספּעציעלע אינטערעסן ,וועלכע פאָדערן מען זאָל זיי פאַרטידיקן .דאָס
קען אויף זיך נעמען נאָר אַ באַזונדערע יידישע אָרגאַניזאַציע ,וועלכע
איז פולשטענדיק פריי צו פירן זיי ,וי זי פאַרשטייט .װאָס שייך די אין-
טערעסן ,װאָס זיינען אָבער נוגע דעם גאַנצן רוסלענדישן פּראַלעטאַריאַט,
אָן אונטערשיד פון רעליגיע און נאַציע ,איז דער ,בונד" ,וי אַ גליד(טייל)
פון דער פּאַרטײ ,מחיוב צו פאָלגן דעם צענטראַל-קאָמיטעט (פון דער רס-
דא"פּ) .עס פאַרשטייט זיך ,אַז דער יידישער ,בונד" האָט נישט קיין באַ-
זונדערע פּריווילעגיעס אין דער פּאַרטײ .די באַציאונג צו אים איז ,וי
צו

אַרבעטער-אָרגאַניזאַציע,

יעדער

וועלכע

פאַרטײידיקט

ספּעציעלע

די

אינטערעסן פון די אַרבעטער פון אַ גאַנצער נאַציע".
וי מיר ווייסן זיינען געווען פאַרשידענע תקופות אין די באַציאונגען
צווישן ,בונד" און דער רסדא"פּ .נאָכן -2טן קאָנגרעס פון דער רוסישער
סאַציאַל-דעמאָקראַטישער אַרבעטער-פּאַרטײ ( )2091האָט דער ,בונך"
פאַרלאָזט אירע רייען .אויפן -4טן קאָנגרעס ( )6091איז ער װידער אַריין
אין דער רסדא"פּ .אין  2191ווידער אַװעק.
דער שטרייט פון דער ;איסקראַ" מיטן ,בונד" איז געווען אַ שאַר"
פער .לענין האָט אין עטלעכע אַרטיקלען אים אָנגעגריפן ,ספּעציעל אין
אַרטיקל
יידישן

,צי

איז

נויטיק

אַ זעלבסטשטענדיקע

פּאָליטישע

פּאַרטײ

פון

פּראָלעטאַריאַט ?7

דער טעאָרעטישער אָרגאַן פון דער רסדא"פּ /זאַריאַ" (מאָרגן-רויט)
האָט אין  ,1091אָנגרייפנדיק די שטעלונג פון ,בונד" ,פּרובירט אויפוייזן
אַז, :ביי יידן איז אייגנטלעך נישטאָ קיין נאַציאָנאַלע קולטור (אויב מ'זאָל

די רעליגיע

נישט רעכענען
מנהגים)"...
נישט אַרײנגײענדיק
26

און אין פאַרבינדונג

איצט אין אַ וויכוח איבער

מיט

איר

עטלעכע

דער אידעאָלאָגי-

שער ריכט-ליניע פון ,בונד" ,זיין שטעלונג צו דער נאַציאָנאַלער פראַגע
אאַיוו מוז מען היסטאָריש

און פאַקטאָלאָגיש

פעסטשטעלן

אַז דאָס איז

געווען די ערשטע ,סאָציאַליסטישע אַרבעטער-פּאַרטײ אין רוסלאַנד און
אַלס אַזעלכע האָט זי אָפּגעשפּילט אַ װויכטיקע ,פּיאָנערישע ראָל אין אָר-
גאַניזירן דעם יידישן פּראָלעטאַריאַט אַלס העגעמאָן אין קאַמף פון גאַנצן
רוסישן יידנטום קעגן די אַנטיסעמיטישע פאַרפאָלגונגען פון צאַרישן
דעספּאָטיזם .אַלס די ערשטע יידישע אַרבעטער-פּאַרטײ האָט זי אויך דעם
היסטאָרישן פאַרדינסט אין אָרגאַניזירן דעם יידישן פּאָלקס-מענטש אין
זיין עקאָנאָמישן קאַמף פאַר מענטשלעכע באַדינגונגען פון אַרבעט ,סיי
קעגן די אייגענע ,יידישע אויסנוצער ,סיי קעגן די פרעמדע.
אָפּשאַצנדיק די ראָל פון דער ערשטער יידישער אַרבעטער-פּאַרטײ
אין רוסלאַנד ,פּױלן און ליטע ,מוז מען זען איר פאַרדינסט אַלס טרעגערין
פון סאָציאַליסטישן געדאַנק ,פון מאַרקסיזם ,צו די ברייטע יידישע פאָלקס-
מאַסן .און אין צוזאַמענהאַנג מיט דעם ,דעם בײטראָג צו אַ נייער פּראָגרץ-
סיווער יידישער קולטור אין דער שפּראַך פון פאָלק ,פון עמך  --יידיש,
אָן צווייפל

קאָן מען

אָנװוייזן אויף

פון ,בונד" אין פאַרשידענע
אָפּלייקענען
און יידישן

פאָלק,

 )1פון דער
פון

דער

יידישער

און ;דער
טער-יקלאַס*

ראָל פאַר

(אין

רוסיש)

ידישן

דעם

ווענדפונקט

אַרבעטער-קלאַס

אין דער

געשיכטע

אַרבעטער -באַוועגונג".

 )2אין רוסלאַנד
אָרגאַניזאַציע

פעלערהאַפטע

פראָגן ,אָבער זי קאָנען היסטאָריש

זיין געשיכטלעכע

בראָשור

פיל

שטעלונגען

נישט

איז ששױין געווען טעטיק

;די גרופע

פעטערבורגער
געגרינדעט

פאַר באַפרײען
פאַרבאַנד
אין 5981

די אַרבעט*

פון קאַמף
דורך

די ערשטע

מאַרקסיסטיששע
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מעארעטיקער אוו מוער צוו ב,ונד"
ערשמער "דישער ארבעטער-פארטי'
וי ס'ווייזן דאָקומענטן און פאַקטן האָט דער ערשטער צענטראַל קאָ-
מיטעט פון ,בונד" גלייך נאָך זיין גרינדונג ,גענומען אויף זיך די היס"
טאָרישע אויפגאַבע צוצוגרייטן אָרגאַניזאַציאָנעל דעם צוזאַמענפאָר פון אלע
רוסישע סאָציאַל-דעמאָקראַטישע אָרגאַניזאַציעס און גרופעס ,כדי צו שאַפן
אַ צענטראַליזירטע אַלרוסישע סאָציאַלידעמאָקראַטישע אַרבעטער-פּאַרטײ,
אין זאַמל-בוך פון ערשטן הױפּט:טעאָרעטיקער און גרינדער פון.
,בונד" ,אַרקאַדי קרעמער ,אויף דער זייט  262לייענען מיר:
;די אידיי פון אַזאַ צוזאַמענפאָר (װאָס זאָל שאַפן אַן אַלרוסישע
פּאַרטײ ט .ג ).איז אַרױסגעקומען גלייכצייטיק פון ,בונד" און פון קיעווער
;פאַרבאַנד צום קאַמף פאַר באַפרײען דעם אַרבעטער-קלאַס"  .)1די פּיאָ-
נערן פון דער יידישער אַרבעטער-באַװועגונג האָבן געפירט סאָציאַליסטישע
פּראָפּאַגאַנדע נישט בלויז צוישן יידן ,נאָר אויך צװישן פּאָלאַקן און
ליטווינער .טימאָפּעי (צמח קאָפּעלזאָן  )2און איך האָבן געפירט

קרייזלעך

פון רוסישע אָפּיצירן און פּוילישע אַרבעטער .מיר זיינען געווען פאַרבונדן
מיט רוסישע שטעט ,דערהויפּט מיט פּעטערבורג .איז אונדז איינגעפאַלן
אַז מען דאַרף די גאַנצע אַרבעטער-באַװעגונג אין רוסלאַנד פאַרבינדן אין
איין פּאַרטײ ,פּונקט װי דער ,בונר" האָט פאַרבונדן די יידישע אַרבעטער-
באַװועגונג .אין דער זעלבער צייט איז די דאָזיקע אידייע געבוירן געװאָרן
|

אויך אין קיעוו".
א אל
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אַרקאַדי קרעמער איז אויך דער מחבר פון דער באַרימטער און
וויכטיקער בראָשור ,וועגן אַגיטאַציע? אָנגעשריבן אין  ,2981ער האָט אָנ"
געצייכנט דאָרט אַ פּלאַן פון איבערגיין פון קרייזלעך-אַרבעט צו אַ מאַסן
באַװעגונג ,צו שאַפן אַן אַלרוסישע פאַרייניקטע אַרבעטער -פּאַרטײ .דער
באַרימטער שפּעטער מענשעוויסטישער טוער ,פיאָדאָר דאַן ,האָט געשריבן
אין , : 5981די דאָזיקע בראָשור האָט באַקומען אַ הילכיקן רעזאָנאַנס װייט
מחוץ די גרענעצן פון ווילנע ,ווייל זי האָט געגעבן אַן ענטפער אויף די
פראַגן ,װאָס די מאַסן-באַוועגונג האָט געשטעלט פאַר די מאַרקסיסטישע
קרייזלעך .זי (די בראָשור ט .ג ).האָט געגעבן אַ דעצידירנדיקן שטויס צו
פאַרײיניקן די קרייזלעך אין פּעטערבורגער קקאָמף פאַרבאַנד פאַר באַ-
פרייען דעם אַרבעטער-קלאַס" ,אין איר אַרבעט איז די נייע אָרגאַניזאַציץ
;געגאַנגען אויפן וועג ,װאָס איז געװאָרן אָנגעצײכנט אין דער בראָשור
,וועגן אַגיסאַציע?

דער וויכטיקער טוער און היסטאָריקער פון דער באָלשעװיסטישער
שאַרטײ ,לאַנגיאָריקער רעקטאָר פון קאָמוניסטישן אוניװוערזיטעט א1.ב
פון סװערדלאָװון ,מאַרטין ליאַדאָו ,האָט געשריבן

אין זיין בוך ,די גע-

שיכטע פון דער רוסישער סאַציאַל-דעמאָקראָטישער אַרבעטער פּאַרטײ"
(זייט ; : )88די בראָשור ,וועגן אַגיטאַציע? האָט אַן אומגעהויערן דערפאָלג
ביי די אַלע סאַציאַל-דעמאַקראַטן ,װאָס האָבן זיך צונויפגעטראָפן מיט די
אַרבעטער-מאַסן .איר מחבר האָט געוויזן אַז מען דאַרף אויפװועקן דעם
קלאַסן-באַװוסטזײין פון די מאַסן און זיי גרייטן צום אַקטיוון קאַמף מיט
דער עקזיסטירנדיקער אַרדענונג ...ער האָט געװאָלט די סטיכישע אַרבע-
טער-באַוועגונג פאַרװאַנדלען אין אַ באַװוסטזיניקע ,סאַציאַל-דעמאָקראַ-
טישע".

אין זיין באַרימט װוערק ;װאָס טון  1ווייזט לענין אָן, :די ערשטע
סאָציאַל-דעמאָקראַטן פון די -09ער יאָרן פאָריקן יאָרהונדערט ,האָבן אין
דער בראָשור ,וועגן אַגיטאַציע? געפונען נוצלעכע אָנווייזונגען",
אַזױ אַרום איז די בראָשור פון ערשטן בונדישן טעאָרעטיקער און
הױפּט טוער ,אַרקאַדי קרעמער ,געװאָרן אַ וועג-ווייזער פאַר די פּיאָנערן
אין דער אַלרוסישער סאָציאַל:דעמאָקראַטיע ,פאַר די גרינדער פון דער
רעװאָלוציאָנערער מאַרקסיסטישער אַרבעטער-פּאַרטײ אין רוסלאַנד ,װאָס
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האָט די ערשטע אין דער געשיכטע אַדורכגעפירט די זיגרייכע פּראַלעטאַרישע
רעװאָלוציע אין גרעסטן ,לויטן שטח ,לאַנד אין דער וועלט,
 +א
*

אַרקאַדי קרעמער איז געווען אויך דער הוױיפּט-נערוו פון די אָרגאַ-
ניזאַציאָנעלע צוגרייטונגען צו דער אַנטשטײאונג פון דער רסדא"פּ (סאָי
ציאַלידעמאָקראַטישע אַרבעטער-פּאַרטײ אין רוסלאַנד),

אין קיעוו און פּעטערבורג ,האָט ער אַדורכגעפירט קאָנפערענצן
מיט די דאָרטיקע טוער פון דער רוסישער אַרבעטער-באַװעגונג .עס איז
באַשטימט געװאָרן די דאַטע ,דאָס אָרט און טאָג-אָרדענונג פון צוזאַמענפאָר
און דעם -21טן מערץ  8981איז אין דער רעזידענץ-שטאָט פון צענטראַל-קאָ-
מיטעט פון ,בונד" ,אין מינסק ,אין הויז פון רוסישן באַאַמטן פּיאָטר
רומיאַנצעװו ,אויף זאַכאַראָוו-גאַס  ,721געעפנט געװאָרן דער היסטאָרישער
גרינדונגס-צוזאַמענפאָר פון דער רסדא"פּ,
וי איך האָב שוין אָנגעװיזן ,איז אויף  9אָנװעזנדיקע דעלעגאַטן
געווען דריי פאָרשטייער פון ,בונד" (אַרקאַדי קרעמער ,אברהם מוטגיק,
שמואל קאַץ) .דער ערשטער פון זיי איז אויך אַרײן אין אויסגעקליבענעם,
דריי-פּערזאָניקן,

פון

צענטראַל-קאָמיטעט

דער

אַנטשטאַנענער

אַלרוסי-

שער אַרבעטער-פּאַרטײ,
די פריידיקע
אַרבעטער-באַװעגונג

שטימונג

אין ,בונד"

אין צוזאַמענהאַנג

און אין דער
מיטן

געבורט

גאַנצער

יידישער

פון דער

רסדא"פ

שפּיגלט אָפּ אַמבעסטן אַן אַרטיקל אין דער בונדישער קאַרבעטער-שטימע",
ווו מיר לייענען:

מ,יר באַגריסן מיט פרייד די גרינדונג פון דער פּאַרטײ און מיר
האָפן ,אַז זי װעט ברענגען אייניקייט און פּלאַנמעסיקײט אין דער טעטיקייט
פון דעם רוסלענדישן פּראָלעטאַריאַט אין זיין עקאָנאָמישן קאַמף; אַז זי
וועט אָנװענדן אַלע מיטלען צו וועקן זיין פּאָליטישן באַװוסטזיין ,כדי צו

דערפילן זיין הויפּט-אויפגאַבע  --אַראָפּצװואַרפן דעם יאָך פון דער וו"
סישער זעלבסטהערשונג

און צו דערשלאָגן זיך פּאָליטישע פרייהייט".
:א
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פּאַרטײ ,ווערן אַרעסטירט
גרױיסע צאָל אַקטװױסטן
דער גאַנצער צענטראַל-
 --דעם בונדיסט אַרקאָדי

און ווען גלייך נאָך דער גרינדונג פון דער
אירע טוער און טעאָרעטיקער ,װי אויך אַ
(העכער  ,)005באַשטײט אין משך פון חדשים,
קאָמיטעט פון דער רסדא"פּ פון ...איין פּערזאָן
קרעמער,
אין די באַדינגונגען האָט דער צענטראַל-קאָמיטעט פון ,בונד" אויך
איבערגענומען אויף זיך אַלע פונקציעס פון דער ניי-געשאַפענער פּאַרטײ,
ער האָט אָפּגעדרוקט אין דער געהיימער בונדישער דרוקעריי( ,אין באָ-
ברויסק) אין רוסיש און יידיש ,דעם מאַניפעסט פון דער רסדא"פ ,אָנגע-
שריבן דורך פּיאָטר סטרוווע  .)2ער האָט אויך אַרױסגעגעבן -1טע מאַי-
און

פּראָקלאַמאַציעס

צעפירט

אומלעגאַלע

די

פּאַרטײ-ליטעראַטור

אין

פאַרשידענע שטעט פון לאַנד,
דער גאַנצער ערשטער פּעריאָד פון דער אַנטשטײאונג פון דער
רוסלענדישער אַרבעטער-פּאַרטײ ( )8981ביז איר -2טן צװאַמענפאָר אין
 ,3איז אַ צייט פון גרויסן אױטאָריטעט פון ,בונד" צווישן די רוסישע
סאָציאַלדעמאָקראַטן,
וי מיר וייסן ,האָט דער גרינדונג צוזאַמענפאָר פון דער פּאַרטײ
אַנערקענט די ספּעציפישע לאַגע פון יידישן אַרבעטער-קלאַס אין רוס"
לאַנד ,אונטערגעשטראָכן די צאַרישע פאַרפאַלגונגען קעגן דער יידישער
באַפעלקערונג

און די ספּעציעלע

פון יידישן

אינטערעסן

פּראָלעטאַריאַט,

וועמענס פאַרטיידיקונג קען אויף זיך נעמען אַמבעסטן נאָר אַ באַזונדערע
יידישע אָרגאַניזאַציע ,ענג פאַרבונדן מיט דעם ידישן פאָלקסימענטש,
די נייע אַלרוסישע אַרבעטער-פּאַרטײ ,האָט אין איר געבורט פּע"
ריאָר  ,)4אַרײינעמענדיק

דעם

,בונד"

אַלס

אױײטאָנאָמע

אָרגאַניזאַציע,

אונטערגעשטראָכן זיינע פולע רעכט צו פירן דעם קאַמף פאַר פּאָליטישער
און

נאַציאָנאַלער

גלײיכבאַרעכטיקונג

פון

יידישן

אַרבעטער-קלאַס

און

פאָלק .דערביי איז געװאָרן אָנגעוויזן ,אַז אין אַלע אַלגעמײנע פּראַגן מוז
דער ,בונד" זיך אונטערװאַרפן די באַשלוסן פון דער רסדא"פּ.
אין מאַניפעסט פון דער פּאַרטײ ליענען מיר : דער ;בונד" האָט
נישט קיין באַזונדערע פּריווילעגיעס אין דער פּאַרטײ .די באַציאונג צו
אים איז װי צו יעדער אַרבעטער-אָרגאַניזאַציע ,וועלכע פאַרטײידיקט די
אינטערעסן פון די אַרבעטער פון אַ גאַנצער נאַציע" .מיט דער פאָר"
מולירונג האָט די רסדא"פּ ,אין  ,8981אַקצעפּטירט די שטעלונג פון ,בוגף"
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אין דער יידישער נאַציאָנאַלער פראַגע ,וועלכע איז גענוי פּרעציזירט
געװאָרן אויפן -4טן צוזאַמענפאָר (פון ,בונד") אין ,1091
אַ קעגנזייטיקע ,חברישע באַציאונג האָט געהערשט אין ערשטן פּע"
ריאָד צװישן ;בונד" און דער רוסישער סאָציאַלידעמאָקראַטישער
פּאַרטײ .זי איז צעשטערט געװאָרן אויפן צווייטן צוזאַמענפאָר פון דער
רסדא"פּ

( )2091ווו ס'איז אָפּגעװאָרפן געװאָרן די שטעלונג

פון עבונף"

אין דער נאַציאָנאַלער (יידישער) פראַגע ,וי אויך זיין פאָדערונג פון רעכט
צו רעפּרעזענטירן די אינטערעסן פון גאַנצן יידישן פּראָלעטאַריאַט .פון
דעם מאָמענט דער גריסער שטרייט .ער קען אָבער מיט גאָרנישט
,ונד" ,אַלס איינעם פון די וויכטיקע,
פאַרמינערן די היסטאָרישע ראָל פון ב
ערשטע-בויער און שעפער פון דער רסדא"פּ ,פון וועלכער ס'איז אויפ-געקומען שפּעטער די קאָמוניסטישע פּאַרטײ אין צאַרישן רוסלאַנד.
דער ,בונד" האָט אַרױסגעגעבן פיל ויכטיקע אַרבעטער-טוער:
אַרקאַדי קרעמעד ,װלאַדימיר מעדעם ,בייניש מיכאַלעװיטש ,װלאַדימיר
קאָסאָווסקי , אסתר פרומקין  ,)5י .פּאָרטנאָי (נוח) ,װיקטאָר אַלטער
הענריק ערליך און פיל אַנדערע.
זי האָבן אויף אייביק זיך פאַרשריבן אין דער קאַמפס-געשיכטע
פון יידישן פּראָלעטאַריער

שפּעטער

און פאָלקס-מענטש אין צאַרישן רוסלאַנד און

אין אומאָפּהענגיקן,

פּריציש-קאַפּיטאַליסטישן

פּױלן,

אין די
|

יאָרן ,8191-9291

פּאַראַלעל מיט דער פּאָליטישער און פּראָפּעסיאָנעלער טעטיקייט האָט
דער ;בונד" געפירט אַ פאַרצװייגטע,פילפאַרביקע קולטור-דערציערישע
אַרבעט .ער געדענקט נישט פון אונדזער דור ,די נעץ פון פּראַכטפולע
יידישע פאָלקס-שולן ,ביבליאָטעקן ,קולטור-ליגעס ,ספּאָרט-קלובן ,קינדער"
סאַנאַטאָריע ,צייטונג ,אױיסגאַבן ,זשורנאַלן אין פאַרמלחמהדיקן פּױלן ,אָר-
גאַניזירט פון ,בונד" ?
אָן צווייפל ,אַז די פּאַרטײ האָט געגעבן אַ ריזיקן ביישטייער צו דער
אַלגעמײנער

אַנטװיקלונג

פון דער

פּראָגרעסיווער

יידישער

קולטור

אין

וועלט-מאַסשטאַב און געווען דער הויפּט-כוח פון גרעסטן יידישן קולטור
צענטער,

ביזן -2טן וועלט-קריג  --פון פּױלן

וי יעדער אַרבעטער-פּאַרטײ ,װאָס פירט אַ ברייטע ,פילזייטיקע טע"
טיקייט האָט אויך דער ;בונד" געהאַט זיינע שװאַכע זייטן ,װאָס האָבן זיך
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אויסגעדריקט אין אַ נישט-שטענדיק ריכטיקע שטעלונג צו פיל פּראָבלעמען.
אָבער דאָס קען נישט באַרעכטיקן די באַלײידיקונגען און עפּיטעטן פון ,נאַ-
ציאָנאַליסטן? ביז ,סאָציאַל-פאַשיסטן"

מיט וועלכע די קאָמוניסטישע

באַ-

וועגונג האָט אַ לאַנגע צייט ,באַשאָנקען" די פּאַרטיי ,װאָס איז פון אַלעץ
פּאַרטײען אויף דער יידישער גאַס ,געשטאַנען צו איר אַמנאַענטסטן זי
האָבן זיכער געבראַכט מיט זין פיל שלעכטס פאַר דער ידישער און
אַלגעמײנער אַרבעטער-באַװעגונג.
די װיסנשאַפּטלעך:-היסטאָרישע אַרבעט ,באַגרינדעטע מיט מקורים
און פאַקטן, ,פּראָבלעמען פון איינהייטס-פראָנט אין דער אינטערנאַציאָ-
נאַלער אַרבעטער-באַװעגונג  ,)6װאָס איז אַרױס אין פּױלן אין יאָר
 ,2אָנגעשריבן פון אַ פּױלישער קאָמוניסטין ,פעליציאַ קאליצקאַ ,אין
אין דעם זין אַ גאָר וויכטיקער דאָקומענט.
פון אים דרינגט דייטלעך אַרױס ,אַז דער ,בונד" האָט געהערט אין
די דרייסיקער יאָרן ,אין אָנבליק פון אָנגריף פון נאַצישן פאַשיזם ,צו
דעם

קאָנסעקװענטן

טערנאַציאָנאַל.

איינהייטס-פראַנטלעכן,

װיקטאָר

אַלטער

און

לינקן פליגל

הענריק

ערליך,

פון :2טן אינ"
די

פירער

און

טעאָרעטיקער זיינע ,האָבן אויף פיל קאָנפערענצן פון סאָציאַליסטישן
אינטערנאַציאָנאַל געקעמפט פאַר דער רעאַליזירונג פון דער אינהייט
מיט דעם קאָמוניסטישן אינטערנאַציאָנאַל .זיי האָבן זיך אויך אין טעאָרע-
טישע פּראָגן צו אים דערנענטערט.
אויף דער זייט  261פון דעם בוך לייענען מיר ,אַז אויף דער פּאַריזער
קאָנפערענץ פון 2-7טן אינטערנאַציאָנאַל ,פון -12-752טן אויגוסט . ,3391האָבן
 9דעלעגאַטן געשטימט פאַרן רעזאָלוציע-פּראיעקט ,אַרײנגעטראָגענעם פון
בונדישן פאָרשטייער ,װיקטאָר אַלטער ,וועלכער האָט גערעדט ועגן דער
נויטוופנדיקייט פון פאַרװאַנדלען די מלחמה (אויב דער פאַשיזם װעט איר
אַרױסרופן) אין אַ פּראָלעטאַרישע

רעװאָלוציע".

אויף דער זייט  951פאָלגענדע נאָטיץ, :דער רעזאָלוציע-פּראָיעקט
פון זיראָמסקי"  )7וועגן איינהייטס-פּראָנט מיט די קאָמוניסטן איז געװאָרן
אונטערגעשטיצט

דורך  31דעלעגאַטן .צוישן זיי פיגורירן די נעמען פוך

װו .אַלטער און ה .ערליך",
אויף די זייטן  242-343אַ װויכטיקער דאָקומענט פון אַ רעזאָלוציע-
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פּראָיעקט פון דער מינדערהייט פון -2טן אינטערנאַציאָנאַל , :די קאָנפערענץ
(פון 2-7טן אינטערנאַציאָנאַל פון -52סטן אױיגוסט  -- 2391ט .ג ).גיט זיך
אָפּ רעכענונג ,אַז איר אויפריכטיקע שטרעבונג צו רעאַליזירן דעם איג-
הייטס-פראָנט װעט אָנטרעפן אויף אַ קעגנערשאַפּט מצד די קאָמוניסטן
וועלכע  --פאַרבלענדעט דורך שנאה  --טראַקטירן די סאַציאַליסטן אַלס
זייער הויפּט-שונא .אָבער זי (די קאָנפערענץ) איז גלייכצייטיק איבערצייגט,
אַז אַן איבערוויגנדע מערחייט אַרבעטער פון דער ועלט ,װועט ענטפערן
אויף איר אַפּעל ,װאָס װאָלט גלייכצייטיק באַדייט  :דאָס תיקפדיקע אָפּשטעלן
די פיינטלעכע-קאַמפּאַניע פון באַלײידיקונגען ,געװאָרפענע אויף אַרבעטער-

אָרגאַניזאַציעס און דאָס שאַפן פון גייסט פון ווירקלעכער פּראַלעטאָרישער
פאַרברידערונג און איבערצייגונג ,אַז דער ווירקלעכער שונא פון אַלע
אַרבעטער איז דער קאַפּיטאַליזם".

צווישן די  321אונטערשריפטן אונטער דעם דאָקומענט איז דער
ערשטער פון וו .אַלטער (ב,ונד"-פּוילן) און דער פינפטער פון ה .ערליך,
צווישן די אונטערשריפטן איז נישטאָ קיין נאָמען פון קיין שום אַנדערע
אַרבעטער-פּאַרטײ פון פּױלן

אויף דער זייט  361שױייבט
אומפעאיקייט

די מחברין ,פעליציאַ קאליצקאַ, :די

(אין דער תקופה) אונטערצושיידן צווישן אויפריכטיקע

לינ"

קע (סאָציאַליסטן) און כלומרשטע ,וועלכע באַנוצן דעם ראַדיקאַלן פראזעס

בלויז אָפּצונאָרן די אַרבעטער-מאָסן ,האָט געשאַפן אַ מערקווירדיקן פּאַראַ-
דאָקס  :אין גערעכטן קאַמף קעגן די כלמױשטע לינקע ,האָבן די קאָמוניסטן
געזען די גרעסטע שונאים פון דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג אויך
צווישן די סאָציאַליסטישע אַקטיװיסטן ,וועלכע האָבן אַממײנסטן אויפריכטיק
דערנענטערט זיך צו דער קאָמוניסטישער באַװועגונג" .די אױיטאָרין ציטירט,
אויף דער זעלבער זייט אַן אַרטיקל פון דער קאָמוניסטישער צייטשריפט
(אין רוסיש) ,קאָמוניסטישער אינטערנאַציאָנאַל? ,ווו מיר געפינען אַ זיין
זאַץ ; :די קאָנפערענץ (פון -2טן אינטערנאַציאָנאַל  --ט .ג ).איז געווען אַ
מאַסקאַראַד פון סאָציאַלפאַשיזם  :יעדע ריכטונג ,אויף װאָס הסאָט געוויזן
די דיסקוסיע ,האָט באַמיט זיך אַרױסצוטרעטן אונטער אַן אַנדערע מאַסקע?.
צו אַלע וויטאָגפולע
דער טרויעריקער
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פאַרקריפּלונגען,

פעלערן

און פאַרברעכן פון

תקופה פון פּערזאָנען-קולט אין ראַטנפאַרבאַנד געהערט

אויך דאָס אַרעסטירן ,פאַרמשפּטן און אומברענגען די הויפּט-פירער און
טעאָרעטיקער פון פאַרמלחמהדיקן ,בונד" אין פּוילן ,װיקטאָר אַלטער אוץ
הענריק ערליך ,)8
די געשיכטע ,וועלכע האָט פאַרדאַמט און פאַראורטיילט דעם סטאַלי-
ניסטישן שגעון (פּסיכאָז) פון פאַרדאַכט און אָנגריף קעגן יעדן פרייען גע"
דאַנק ,קעגן יעדער זעלבסטשטענדיקער שטעלונג און מיינונג פון אויפריכ-
טיקע און איבערגעגעבענע טוער פון דער אַרבעטער-באַװעגונג ,קאָמוניסטן
און סאָציאַליסטן ,האָט אויך פאַראייביקט אין פּאַנטעאָן פון רעװאָלוציאָ-
נערע ,אַרבעטער-טוער די נעמען פון די צויי בונדישע טעאָרעטיקער,
װיקטאָר אַלטער און הענריק ערליך.

 )1געשאַפן
פארייניקונג
קיעו,

דורך

לענינען

אין פּעטערבורג

פון די מאַרקסיסטישע

מאָסקוע

אין יאָר 5981

אָפּטיילונגען

קרייזן

דורך

זיינען געווען

דער
אין

א .א.
בונדישער

 )2ויכטיקער

טוער

טעאָרעטיקער.

און

 3באַרימטער רוסישער עקאָנאָמיסט ,פילאָזאָף און פובליציסט {(-0781
 )4פון אָנהױיב אַ סאַציאַל-דעמאָקראַט ,שפּעטער פּאָרע:טייער פון אַלע-
גאָלן מאַרקסיזם" און טוער פון די ,קאַדעט" {קאַנסטיטוציאַנעלע דעמאַ-
קראַטן  --בורזשואַזע פּאַרטײ) .נאָך דער אָקטאַָבער-רעװאָלוציע אוױיף
עמיגראַציע.
 4שפּעטער
 56שפּעטער
אין

האָט זי עם
אַ וויכטיקע
3

אַנערקענט
טוערין

אַלס פעלער.
פון

דער

קאָמוניסטישער

פּאַרמײ

ראַטנפאַרבאַנז.
6

אױף

פוױיליש

איז דער

טיטל

פון בוך פאָלגענדער:

החץ2סוח+סטסז טחסטז הזעששס0ססזהװץ206ווח שש טזחסז! 00611/0ח 061צחז|6טסזס
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אַרױסגעגעבן

פון גרעסטן פאַרלאַג ,קשאָנשקאַ

אי וויעדזאַ" (בוך און וויסן)

435

אין

2691

קאָמיטעט

און

דעם

פון דער

ש פאָרשטײיער
 86אידער

אינסטיטוט
געאײניקטער
פון דער

פּאַרטײי

פױילישער אַרבעטער פּאַרטיײ.

פראַנצויזישער

די נאַצי אַרמײ

קיין ראַטן-פאַרבאַנז,
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פאַר

געשיכטע

ביים

צענטראַל-

סאָציאַליסטישער

האָט פאַרנומען

וואַרשע

פּאַרטײ.

זיינען זיי אַוועק

דעד סאטדאפ פאן וואר
מיט דער בייטש קעגן יידישע ארבעטעך
שווער האָט זיך אָנגעהויבן דער :02סטער יאָרהונדערט ,אין דער
גרויסער צאַרישער אימפּעריע .די טורמעס און פעסטונגען זיינען געווען
אָנגעפילט מיט טויזנטער אַרעסטירטע אַרבעטער-טוער און רעװאָלוציאָ-
נערן .מוראדיק איז געװאַקסן די צאָל פון פּויערישע ,קראַמאָלניקעס? (בוג-
טאָרן)  --אַ דירעקטער פּראָדוקט פון דער גרויזאַמער פּאַראָרעמקײט און
עקספּראָפּריאַציע (צונעמען די ערד) פון פּויערטום,
אַלץ האָט געוויזן ,אַז די געשיכטע

אַלײן האָט אַרױפגעלײגט

אויף

דעם רוסישן פאָלק אַ ברענענדיקע אויפגאַבע פון ליקווידירן דעם צאַרישן
דעספּאָטיזם אַלס הױיפּט-שולדיקן אין אַלע זיינע אומגליקן .אין שפּיץ פון
דעם פאָלק איז אין אָנהױיב פון נייעם יאָרהונדערט געשטאַנען אַ מעכטיקער
אַרבעטער-קלאַס

 --דער שטאַרקסטער

געזעלשאַפטלעכער

כוח אין לאַנד,

איינע פון זיינע טיילן ,װאָס האָט זיך אַמערשטן אָרגאַניזירט ,איז געווען
דער יידישער אַרבעטער-קלאַס ,אין שפּיץ מיט דער צענטראַליזירטער
אָרגאַניזאַציע , --דעם אַלגעמײנעם יידישן אַרבעטער-בונד אין רוסלאַנד
און פּױלן

אוב דער גאַנצער רוסישער פּראָלעטאַריאַט האָט שוין געהאַט הינ-
טער זיך אַ רייכע דערפאַרונג פון עקאָנאָמישע קאַמפן ,איז ער אָנהױיב
0סטן יאָרהונדערט ,אין אָנבליק פון שװוערן קריזיס אין דער אינדוסטריע,
איבערגעגאַנגען

צו פּאָליטישע .איבערן לאַנד צעגיסט

זיך אַ כװאַליע פון

מעכטיקע דעמאַנסטראַציעס  --אַ וירדיקער אַרױיסרוף קעגן בלוטיקן
דעספּאָטיזם ,אַ באַװייז פון אַלץיװאַקסנדיקן פּאָליטישן באַװוסטזיין פון
אַרבעטער-קלאַס,
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דעם -1טן מאַי  0091גייען אַרױס אױיף די גאַסן פון די גרעסטע
שטעט  --כאַרקאָו ,פּעטעױבורג ,מאָסקװע ,ווילנע ,װאַרשע  --שוין נישט
הונדערטער ,נאָר טויזנטער אַרבעטער ,אונטער די לאָזונגען פון דער רע"
װאָלוציאָנערער סאָציאַל-דעמאָקראַטיע .אַ יאָר שפּעטער איז זייער צאָל
נאָך גרעסער .דעם -1טן מאַי  ,1091טראָץ אַלע װאָרענונגען און געפאַרן
רייסן איבער די אַרבעט צענדליקער באַשעפטיקטע אין די באַװאָפענונג"
פאַבריקן פון אָבוכאָו ,אין צענטער פון דער הױפּט-שטאָט ,אין פּעטער-
בורג .און ווען מען וויל זיי אַרױסװאַרפן פון דער אונטערנעמונג ,ברעכט
אויס אַן אַלגעמײנער שטרייק פון העכער  5טױזנט אַרבעטער .זי פאַ"
דערן נישט בלויז צוריק באַשעפטיקן די ,שטרייקער" ,נאָר אויך צו באַ-
זייטיקן די אַמיינסטנס פאַרהאַסטע מייסטער .אויף דער צינישער באַמער-
קונג פון פאַבריק-דירעקטאָר ; :איר װעט אין קורצן שױן פאָדערן מען
זאָל אויך מיניסטאָרן באַזייטיקן" ,ענטפערן די אַרבעטער, :נישט בלױז
מיניסטאָרן ,נאָר אויך דעם צאַר".
צוויי מיליטער-אַײינהײטן ,פּאָליצײי און זשאַנדאַרן ,וועלכע קומען אָן
,איינצושטעלן אָרדענונג" ווערן באַגעגנט מיט אַ האָגל פון שטיינער .העכער
דריי שעה דיערט אַ פאַרביסענע שלאַכט ,וועלכע וייזט די אַרבעטער די
קראַפט פון זייער אָרגאַניזירטן כוח אין קאַמף קעגן דעם שונא.
טראָץ דעם ,װאָס דער סאָציאַלער באַראָמעטער ,האָט געוויזן גענוי,
אַז דער שטורעם דערנענטערט

זיך ,האָט דער צאַר ,-באַטיושקאַ" (פאָטער)

און זיין מיניסטאָרן:קאַבינעט אים נישט געפילט .קעגן אַלע קראַנקײיטן פון
דער װירטשאַפט ,קעגן דעם אויפברויז פון דער איבערויגנדיקער מער"
הייט פון דער באַפעלקערונג ,האָבן זיי געהאַט איין ;מעדיקאַמענט? --
דעם פאַרשטאַרקטן טעראָר ,די ,מאַכט פון דער נאַהייקע און רוט" .מיט
אַזאַ אויך ,אינסטרוקציע" איז אָנגעקומען קיין ווילנע דער ,פאַרדינסט-
פולער" באַקעמפער פון דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג ,דער ניער
גובערנאַטאָר פאָן װאַל ,אַן אָפּשטאַמיקער פון דייטשישע באַראָנען .דאָס
װאָס האָט זיך נישט איינגעגעבן דעם צאַרישן אָכראַנע"שעף (פון דער
געהיים-פּאָליצײי) זובאַטאָװון  --דורך װעלן שאַפן אין ווילנע אן אייגענע
,אומאָפּהענגיקע יידישע אַרבעטער פּאַרטײ" ,וועלכע האָט געדאַרפט ;צעק-
לאָפּן" דעם ,בונד"  --האָט פאָן ואל געװאָלט דערגרייכן מיט דערי.
בייטש,
און מען מוז מסכים זיין אַז אַ ;שמייסער" איז ער געווען אַ גוטער.
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ער האָט געשמיסן די פּױלישע אויפשטענדלער , --פּאָװסטאַנצעס? פון
 ,3די וויטעבסקער גימנאַזיע-שילער ,די פויערישע בונטאַרן פון דער
כאַרקאָװער גובערניע און אַנדערע .אָבער ספּעציעל פאַרביסן איז ער גע"
ווען אויף די ,זשידעס"

(יידן) .פּונקט װוי קיעװאָ פּרעװאָסכאַדיטעלסטװאָ,

צאַר גיקאָלײי װוטאַראָי" (זיין גרויסקייט צאַר ניקאָליי דער -2טער) און
זיין אַדלדסמעטענע ,האָט ער אויך הייליק געגלויבט ,אַז די גאַנצע רעװאָ-
לוציאָנער-סאָציאַליסטישע ,קראַמאָלע?

(בונטאָרן)

שטיקל

איז אַ איידיש

אַרבעט? .און ווילנע איז געווען די הויפּט-פעסטונג פון ,בונד?  --דער
ערשטער גוט-אָרגאַניזירטער יידישער אַרבעטער-פּאַרטײ ,אוועלכע האָט
זיך גענומען מישן אין אַלרוסישע ענינים".
פאָן װאַל האָט באַקומען אַן אױפנאַכע; :שטירצן און צעזעצן די
נעסט פון יידישע און אַלגעמײנע קראַמאָלע אין ווילנע .זיין ממשלה (הער-

שאַפּט) האָט ער אָנגעהױיבן מיט אַ ספּעציעלן אויפרוף צו די פירער פון
יידישן קהל און בירגערטום אין ועלכן ער האָט אָנגעזאָגט אַן אומברח-
מנותדיקן קאַמף מיט די בונטאָווטשיקעס" .ער האָט אויפגעפאָדערט די
כלידקודש און פאַרמעגלעכע יידישע ,מיעשטשאַנעס" (פאַבריקאַנטן ,סוח-
רים ,באַנקירן) נישט נאָר צו העלפן אים באַקעמפן די בונטאָרן ,נאָר אויך
ד,ערציען אַ נייעם דור יידן  --הכנהדיקע און געהאָרכזאַמע אונטער-
טאַנען פון זיין מאַיעסטעט דעם צאַר.
עטלעכע טעג נאָך דעם אויפרוף פון קאַלמעכטיקן"

נייעם גובערנאַ-

טאָר ,האָט זיך באַוויזן אַן אויפרוף פון וילנער קאַמיטעט פון ,בונך",
א .נ; .אַן ענטפשר דעם וילנער גובערנאַטאָר" .צו .אַנד .לײענען מיר
דאָרט:

שטילער,

,דער

דערשלאָגענער

ידל-פּראָלעטאַריער

איז

היינט

שוין נישטאָ .זיין אָרט האָט טאַרנומען דער קעמפער ,װאָס האָט זיך אויס-
געלערנט

שעצן זיין מענטשלעכע

לעכע רעכט,

ווירדע און קעמפן

האַנט ביי האַנט מיטן רוסישן,

פאַר זיינע מענטש-

פּױלישן ,ליטװישן

און לע-

טישן אַרבעטער-קלאַס ,פאַר דער באַפרייאונג פון עקאָנאָמישער שקלאַפּעריי,
פון פּאָליטישער

און בירגערלעכער

רעכטלאָזיקייט" {),

אויף אַזאַ אומדערלאָזבאַרער ,יידישער חוצפה" האָט דער פאַריסע-
נער צאַרישער ,גדול" זיך נישט געריכט .ער האָט באַשלאָסן צו ווייזן
;די זשידעס" ,װוער עס איז פאָן װאָל.

ווילנע װוצרט פאַרפלייצט מיט שפּיאָנען און זשאַנדאַרן ,מיט פּאָליצײי,
סאָלדאַטן און קאָזאַקן .די שטאָט ווערט פאַרװאַנדלט אין אַ באַלאַגערטער
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פעסטונג ,װו יעדער איינװוינער איז אונטער אַ צענפאַכיקער שמירה .און
טראָץ דעם ,ווערן די מויערן פאַרקלעפּט מיט רעװאָלוציאָנערע אויפרופן
די גאַסן פאַרװאָרפן מיט פלוג'-בלעטלעך .ס'איז עטלעכע טעג פאַר דעם
ניטן מאַי  ,2091וועלכן די די סאָציאַליסטישע (יידישע ,פּולישע ,ליטווישע)

פּאַרטײען אין ווילנע ,האָבן באַשלאָסן צו פייערן אימפּאָזאַנט,
אַכט אין אָװונט האָט אַ טױיזנט-קעפּיקער צוג פון יידישע אַרבעטער
און קלענערע גרופּן נישט-יידישע ,אונטער צויי רויטע פענער ,אָנגע-
הויבן זייער -1טן מאֵַי:מאַרש ,װאַרפנדיק לאָזונגען קעגן דער פאַרהאַסטער
צאַרישער זעלבסטהערשאַפט .פאָן װאַל האָט זיי שוין אָפּגעװאַרט מיט
בלוטיק-פאַרלאָפענע אויגן .ער האָט פערזענלעך אָנגעפירט מיט דעם
קאָזאַקיש-מיליטערישן אָנגריף קעגן די אומבאַװאָפנטע אַרבעטער ,וועלכע
האָבן מיט שטיינער און אייזערנע שטאַכעטן זיך אַנטקעגנגעשטעלט .זײי
האָבן אָפּגעשלאָגן פיל פאַרכאַפּטע ,ווערנדיק אַליין שווער פאַרווונדעט ,צווישן
די עטלעכע דרייסיק אַרעסטירטע מאַניפעסטאַנטן האָבן זיך געפונען די
צוויי יידישע פאָנעןיטרעגער:

הערשל

און וועלוול שאַץ (אַ שטוב-מאָלער).

פיינבערג

(האַנדלס-אָנגעשטעלטער)

דעם זעלבן אָװנט ,בעת דער פאָר"

שטעלונג אין שטאָטישן טעאַטער ,ווען אין דער ערשטער לאָזשע איז
געזעסן פאָן װאַל און זיינע נאָענטע ,זיינען הונדערטער 1יטע מאַי בלעט-
לעך מיט לאָזונגען קעגן צאַריזם ,געפלויגן פון דער גאַלעריע.
פאָן װאַל האָט פאַרביסן די ליפּן און דורכגעבויערט מיט אַ תליון"
בליק די פאַרהאַלטענע בונדישע אַקטיוױיסטן .װאָס פאַר אַ טייוװול-פּלענער
האָט ער געגרייט פאַר זיינע קרבנות ,װאָס האָבן געשפּאָט פון אים אפילו
אין תפיסה-קאַמער ,ווו זיי האָבן צעשלאָגענע און צעבלוטיקטע ,מונטער
און פול מיט ענטוזיאַזם ,געזונגען רעװאָלוציאָנערע לידער.
עטלעכע טעג שפּעטער איז פאָן װאַל געקומען אין תפיסה ,באַגריסן"
פּערזענלעך די יידישע -1טע מאַיזדעמאָנסטראַנטן .אָבער ער איז געקומען
נישט אַליין .עס האָט אים באַגלײט אַ ספּעציעלער ,קאַראַטיעלני אָטריאָך"
(שטראָף-אָפּטײילונג) פון געשולטע קאָזאַקן
די אַרעסטירטע זיינען אַדורך זייער ערשטן נסיון .האַלבינאַקעטע
האָבן זיי געמוזט לויפן דורך צויי רייען באַװאָפּנטע שלעגער ,וועלכע
האָבן מערדערלעך געקנאַלט מיט נאַהאַיקעס (בייטשן פאַרענדיקטע מיט
אַ בלייערנעם עק) .דאָס איז געווען דער באַרימטער ,סקװאָז סטראָי" ,דער
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שענדלעכער פּיין-מעטאָד ,אָנגעװענדעט
נערן אין די צאַרישע קאַזאַמאַטן,

קעגן

פאַרעקשנטע

רעװאָלוציאָ-

פאָן װאַל האָט מיט אַ שפּאָט-שמײכל געקוקט אויף די פאַרבלוטיקטע

;זשידעס" וועמענס לייב איז באַדעקט געװאָרן מיט ריזיקט ווונדן .אָבער
ער האָט זיין ציל נישט דערגרייכט ,די מערהייט האָט פאַרביסן געשוויגן
און אין

זייער

אָבער נישט

האָט

בליק

ער

קיין געבראָכנקייט.

אַ פּלאַמיקן

אױפגעכאַפט

נקמה-געפיל,

ער איז אַװועק אַ נישט-באַפרידיקטער,

צומאָרגנס באַלד אין דער פרי האָט ער דורכגעפירט דעם צוייטן
טייל פון זיין סאַדיסטישן פּלאַן  --זיין א,ייזערנעם רעפּערטואַר" ,װאָס
ער האָט אָנגעװענדעט שוין אַזױ פיל מאָל ,קעגן די נישט געהאָרכזאַמע
,מוזשיקעס?  --שמיץ,
ספּעקטאַקל

דער דאָזיקער שענדלעכער

האָט געדאַרפט

אָנגרייפן די

ווירדע ,די מענטשלעכע און נאַציאָנאַלע ,פון די יידישע קעמפער-רעװאָלו-
ציאָנערן.

,יר
א

זעט

וי הינט

זשידעס,

שמייס

איך אייך און איך װעל

אַרױסקלאַפּן די קראַמאָלע (בונט) פון אייערע הינטישע קעפּ?
איינער

פון די

געליטענע

יידישע

אַרבעטער

גענויע שילדערונג פון דער נידערטרעכטיקער
ערשטן

מאָל אָנגעװענדעט

האָט

איבעגעגעבן

אַ

לייב-שטראָף ,װאָס איז צום

געװאָרן אין באַצוג צו יידישע

אַרבעטער:

לוט דער ריי האָט מען אויסגערופן יעדן ביים נאָמען אַראָפּגע-
צויגן די קליידער און אַװעקגעלײגט אויף אַ בױעט .איין קאָזאַק האָט זיך
אַװועקגעזעצט אויפן קאָפּ ,אַ צווייטער אויף די פיס .צוויי קאָזאַקן פון ביידע
זייטן האָבן געשמיסן ,מיט געװייקטע אין ואַסער ריטער ,אויפן הוילן
לייב .געגעבן האָט מען פון  52ביז  05שמיץ .די וועלכע האָבן געחלשט

האָט מען אָפּגעמינטערט און וייטער געשמיסן פאָן װאַל האָט אַכטונג
געגעבן ,אַז די שמיץ זאָלן זיין שטאַרקע .דערביי האָט ער געשריגן:
;זשידעס איך װועל אייך אויסשיסן ,װוי די היגט",
אל 2
א

װי
טראָפן

אַ דונער
דאָס

האָט

די

רעװאָלוציאָנערע,

ידיעה

וועגן

יידישע

דער

ווילנע.

שענדלעכער
דאָס

שטראָף

איזן געווען

גע-

אַ פּאַטש

241

אין פּנים סיי פאַר דער באַװעגונג ,סיי פאַר דעם יידישן ,נאַציאָנאַלן שטאָלץ,
אַזאַ מיטלאַלטערלעכע,

העסלעכע

באַרבאַרײ ,אָנגעװענדעט

אַמאָל קעגן די

פּאַנשטשינע-פּוערים (לייב-אייגענע ,צוגעשריבענע צו דער ערד) האָט
קיין שום צאַרישער סאַטראַפּ נישט געװאַגט נאָך אָנצװוענדן לגבי יידישע
אַרבעטער .דאָס רעװאַלוציאָנערע ,יידישע ווילנע האָט געברויזט,

לעקערט

הירש

די שמיץ

--

דער

נקמהנעמער

פֿאַרן יידישן

וועלכע פאָן װאַל האָט דערלאַנגט

די יידישע

אָנטיילנעמער פון דער ערשטער מאַי דעמאָנסטראַציע,
געטראָפּן די מערהייט פון דער יידישער באַפעלקערונג.

ארכעטער
אַרבעטער,

האָבן ווייטיקפול

מען האָט פאַרשטאַנען ,אַז דער בלוטיקער צאַרישער סאַטראַפּ האָט
געשמיסן

נישט

בלויז דעם

רעװאָלוציאָנערן

אַרבעטער,

נאָר פאַר אַלעם

דעם ייד .ווען די קרבנות זיינען אַהײימגעקומען און נאָענטע ,חברים און
פריינט האָבן זיי אַרומגערינגלט ,האָט מען מיט צאָרן אויפגענומען נישט
דעם גרויל פון דער שענדלעכער שטראָף ,נאָר די נאַציאָנאַלע באַלײידיקונג.
דער פאַרשיכורטער פון רציחה און האַס פאָן װאַל האָט דאָך נישט
נאָר פיזיש געפּײניקט ,נאָר אויך מאָראַליש .די שמיץ זיינען באַגלײט גע-
װאָרן מיט שמוציקע דראָאונגען ,מיט כוליגאַניש-אַנטיסעמיטישע זיד-
לערייען ,וי ; :זשידעס ,איך װעל אייך אויסשיסן וי די הינט און װי הינט
פאַרטרייבן פון אונדזער לאַנד !*
אין שטוב ,אויף דער גאַס ,אין פאַבריק און געשעפט ,אין שול און
בית:מדרש ,האָט מען גערעדט נישט וועגן די פאַרווונדעטע יידישע אַרבע-
טער"מאַניפּעסטאַנטן נאָר וועגן דעם פּאַטש אין פּנים ,װאָס די צאַרישע
זעלבסט-הערשאַפט ,האָט געגעבן די יידן

אייניקע האָבן געזען אין דעם אַן אָנזאָג פון אַ נייער כװאַליע פּאָגראָמען,
אַנדערע אַן אויסדרוק פון שװאַכקײט מצד דער מאַכט .אויב אַ טייל בירגער-
טום האָט זיך געשראָקן ,אַז מאָרגן קאָן פאָן װאַל ,דערלאַנגען" אויך נישט-
רעװאָלוציאָנערן ,האָט די מערהייט פון אָרגאַניזירטן אַרבעטער-קלאַס גע-
זען אין די שמיץ ,די קאָנװולסיע-אַגאָניע פון פאַרשאָלטענעם רעזשים",
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וי שטאַרק עס איז געווען דער אויפברויז אין די ברייטסטע
פון דער ווילנער יידישער
פון צענטראַליקאָמיטעט

באַפעלקערונג,

וייזט אַמבעסטן

שיכטן

דער אויפרוף

פון ,בונד" אין וועלכן מיר לייענען:

;דאָס בלוט װערט פאַרגליווערט ,ווען מיר שטעלן זיך פאָר דאָס
שענדלעכע ,אַזיאַטישע בילד ,אין די שוװוערסטע מינוטן האָבן מיר ,רעװאָ
לוציאָנערן ,פאַרטיידיקט אונדזער מענטשלעכע

וירדע .אויף גװאַלט האָבן

מיר געענטפערט מיט גװאַלט .פון טויזנטער ערלעכע הערצער רייסט זיך
אַרױיס איצט אַן אַלגעמײנער געשריי :נקמה! אונדזער פּאַרטײ איז קעגן
פּאָליטישן טעראָר וי אַ מיטל אין קאַמף מיט דער זעלבסטהערשאַפט ,אָבער
פון דער טיפעניש פון יידישן פּראַלעטאַריאַט װעט אויפשטיין אַ נקמה-
נעמער און אויב ס'וועט פאַרגאָסן ווערן מענטשלעך בלוט ,װעט די אחריות

פאַלן אויפן צאַר און זיינע ווילדע משרתים" {).

דער אויפרוף ווייזט דייטלעך אָן אַז טראָץ דעם ,װאָס די פּאַרטײ
(דער בונד) איז קעגן אינדיווידועלן טעראָר ,איז אין געגעבענעם פאַל,
גאַראַנטירט זי נישט פאַר דער רעאַקציע פון די אויפגעבריזטע יידישע
אַרבעטער...
די גאָס ,עמך  --האָט דעם אויפרוף אָנגענומען ,װי אַ קאָנקרעטע
אָגװײזונג ,וי אַ דירעקטיוו צו טאָט .און הונדערטער אַרבעטער און פאָלקס-
מענטשן ,האָבן זיך אָפיציעל געװוענדעט צום ווילנער קאָמיטעט פון ,בונך"
ער זאָל אַדורכפירן אַן אָרגאַניזירטן נקמה-אַקט קעגן ,בלוטיקן הונט פאָן
װאַל*,
די

קעגנערשאַפט,

פרינציפּיעל,

צוֹ באַנוצן

זיך מיט

טעראָר

אַלס

מיטל פון פּאָליטישן קאַמף ,האָט נישט דערלויבט דער פּאַרטײ אַנטקעגג-

צוקומען די אַלגעמײנע פאָדערונג פון די אויפגעברויזטע יידישע אַרבעטער,
אַן אָפּנױגונג איז אָבער יאָ געמאַכט געװאָרן .אויף אַ שטורמישער זיצונג
פון ווילנער קאָמיטעט פון ,בונד? איז אָנגענומען געװאָרן אַ באַשלוס:
,דער קאָמיטעט אַלס אַנשטאַלט ,קאָן נישט בייהילפיק זיין דעם טעראָר,
אָבער באַזונדערע מיטגלידער ,װאָס פילן מיט דעם געגעבענעם אַקט
,קאָנען קומען צו הילף  ---דאָס איז זייער פּערזענלעכע זאָך"  .)2אַ מער

אָפענע אַקצעפּטאַציע אַדורצופירן אַ נקמה-אַקט קעגן פאָן װאַלן ,האָט גע-
געבן דער ווילנער קאָמיטעט פון פּ.פּ.ס( .פּוילישע סאָציאַליסטישע פּאַרטײ),
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אין זיין אויפרוף לייענען מיר , :לגבי די גװאַלט-טאַטן פון דער רעגירונג
לאָמיר אַרױסטרעטן וי קעמפער און ענטפערן אויף גװאַלט מיט גװאַלט?
אַזױ אַרום האָט דאָס גאַנצע פּראָגרעסיוע
יידישע,

געברויזס

מיס

ווילנע ,יידישע

און נישט-

נקמה,

די אַרבעטער האָבן גענומען די אויפגאַבע אין זייערע אייגענע הענט,
פאַר אַלעם זיינען באַשטראָפּט געװאָרן די דירעקטע מיטהעלפער פון
פאָן װאַלן .דער פּריסטאַוו (פּאַליציי-הױפּט פון ראַיאָן) קאָנטשעװוסקי ,האָט

מען אויף דער גאָס געשפּאָלטן דעם קאָפּ.
דעם
קוציע און
,באַגריסט?
געשרייען:
דעם

דאָקטאָר מיכאַילאָוו ,װאָס איז געווען אָנװעזנד ביי דער עקזע-
געהייסן שמייסן ,אפילו די ,װאָס האָבן געחלשט ,איז געװאָרן
פון זיינע שילער אין דער כעמיש-טעכנישער שול מיט אויס-
,סװאָלאָטש (נידערטרעכטיקער) ,תלין ,װאָן פון דאַנען!"
הויפּט-יתלין,

אָנהױב ;געשטערט"

דעם

בלוטיקן

סאַטראַפּ

אין שלאָף" .הונדערטער

פאָן ואַלן ,האָט מען פון
בריוו ,אין וועלכע די אַנאָ-

נימע שרייבער ,האָבן אים געדראָט מיט טויט ,פלעגט ער איצט באַקומען
זייער רעגולער .מיט די זעלבע דראָאונגען זיינען פאַרקלעפּט די מויערן
פון שטאָט ,און דער ,העלד" האָט גענומען ציטערן .מען האָט אים אויפ-
געהערט צו זען אויף דער גאַס .זיין אָנגעגאָסענעם ,רויטן ,העסלעכן פּרצוף,
פלעגט מען אױיפכאַפּן אין אַ פאַרמאַכטער קאַרעטע .אפילו אין די זיכערס-
טע ערטער איז ער געווען אַרומגערינגלט מיט אַ גאַנצער אַרמײ אָכראַנע-
אַגענטן (געהיים-פּאָליצײ),
און דאָך האָבן זיי אים נישט אָפּגעהיט קעגן צאָרן פון פאָלק  --קעגן
דער אויפגעברויזטער,

געשענדעטער

ווירדע,

דעם -81טן מאַי ( 2091לויטן נייעם

פון יידישן אַרבעטער.

סטיל) ,ווען דער

פאַריסענער

סאַטראַפּ פאָן װאַל איז אַרױס פון צירק אויף די לוקישקעס ,באַװאַכט פון
אַלע זייטן דורך פּאָליצײי און געהיים-אַגענטן ,באַװייזט ער נישט אַרײנצוגיין
אין קאָטש (קאַרעטע) .אומגעריכט ,נישט באַמערקט פון קיינעם ,שפּרינגט
אַרױס פון אַ זייט ,אַ נידעריקער-22 ,יאָריקער ,יידישער אַרבעטער און עפנט
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אויף אים אַ פייער פון קוילן ,איינע טרעפט אים אין האַנט ,די צווייטע אין
פוס .זיין הינטיש לעבן איז נישט געװאָרן איבערגעשניטן .די שאָסן זיינען
געווען נישט פּינקטלעכע .אויף דעם איינזאַמען שיסער ,װאַרפן זיך ווילד
די צאַרישע שפּיר:הינט .מען שליידערט אים אויף דער ערד ,מען שלאָגט
אים מערדערלעך .ער איז שטאַרק וי אַ לייב ,רייסט זיך אַרױס ,שיסט אין

דער לופט און פון זיין יונג ,צעפלאַמט האַרץ רייסט זיך אַרױס אַ געשרײי:
;זאָל לעבן די פרייהייט !",

דער יונגער ,יידישער
נקמח-נעמער

שוסטער-אַרבעטער

חירש

לעקערט  --דער

פאַר זיין פאָלק און קלאַס  --האָט זיך װוירדיק געהאַלטן אין

דער אױספאָרשונג און אויפן פּראָצעס, .איך האָב אַליײן מיטן פולן באַ-
וווסטזיין געגרייט דעם אַטענטאַט אויף פאָן װאַלן ,איך האָב אַליין געקויפט
דעם בראונינג (רעװאָלװוער) און אַליין באַשלאָסן אומצוברענגען דעם ,װאָס

האָט געשענדעט דעם כבוד פון אַרבעטער" .פון
זעקס-פּערזאָניקער גרופּע יידישע אַרבעטער ,אין
לעקערט האָט אויסגעפירט דעם אַטענטאַט ,האָט
וווסט .זי האָט זיך אויך נישט דערװוסט ,אַז ער
בונדישער

קיין איין נאָמען פון דער
שפּיץ פון וועלכער ,הירש
זיך די מאַכט נישט דער"
איז געווען אַן אַקטיוער

מיליטאַנט,

פאַרמשפּט צום טױט דורכן צאַרישן ,מיליטער-געריכט ,האָט מען
אים דעם -01טן יוני  1 2091אַזייגער ביינאַכט ,אין אַ שטרענג באַװאַכטער
קאַרעטע ,אַװעקגעפירט צו דער צוגעגרייטער תליה אויפן מיליטערישן
פעלד .אָבער ביזן לעצטן מאָמענט האָט מען פּרובירט פון אים אַרױס-
באַקומען די נעמען פון זיינע מיטהעלפער .דעם לעצטן פּרװו האָט געמאַכט
אַ ,הייליקע? פּערזאָן  --דער יידישער ראַבינער נעמזער .אין דער באַ-
גלייטונג פון פּאָליצמײסטער ,פּריסטאָוון און פּאַליציאַנטן איז ער אָנגעקו-
מען אויפן עקזעקוציע-פּלאַץ און אין אַ ,פייערלעכער"? דרשה אױיפגע-
פאָדערט לעקערטן ער זאָל אויסגעבן זיינע חברים ,װאָס זיינען צוזאַמען
מיט אים באַגאַנגען אַ גרויזאַמען פאַרברעכן פון עובר זיין אויף גאָטס גע-
באָט לא תרצ"ח (נישט הרגענען) .ער האָט פאַרענדיקט מיט די װערטער :
;נאָר אַזױ װעט איר אויסקויפן די זינד און זיין ראוי אָנצוקומען אין
גןדעדן".
הירש לעקערט האָט רואיק געקוקט אויף דעם ראַבינער און מיט אַ
פעסטער שטים געענטפערט; :איך נױטיק זיך נישט אין קיין װידוי.
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אָבער איר װאָס װאַרפט מיר פאָר ,אַז כ'האָב געבראָכן גאָטס-געבאָט
,לא תרצח? זענט דאָך דאָ געקומען פאַרגװאַלטיקן דעם דאָזיקן געבאָט".
ווען מען האָט געליענט דעם אורטייל פון מיליטערישן געריכט
איז ער געשטאַנען שטאָלץ און נישט געבראָכן .זיין בליק האָט זיך אָפּגץ-
שטעלט

אויף דער

תליה ,אויף דעם

תלין אין בלוט:רויטן

העמדל.

און

זיין גאַנץ יונג לעבן איז דורכגעלאָפן שנעל פאַר די אויגן אָט זעט ער
דאָרף:גײער װאָס װאַנדערט אַ גאַנצע װאָך,
זיין טאַטן ,דעם אָרעמען
שלעפּנדיק אויף די אױיסגעמאַטערטע פלייצעס ,אַ פּאַק מיט סחורה .די
קינדער זעען אים נאָר שבת און יום טוב .און ער שטאַרבט מיטאַמאָל,
ווען הירש האָט נאָר  6יאָר,
און אָט זעט ער זיך אַלס -01יאָריקן לערןייינגל ביים שוסטער .ער
אַרבעט פלייסיק ,באַהערשט דאָס פאַך און װאַקסט אַריין אין דער אַרבע-
טער"-סביבה .ער שלינגט גיריק די װערטער פון אַקטיוון בונדישן טוער און
רעװאָלוציאָנער

עליע בייטשוק.

,וי שיין עס ועט זיין אויף דער װעלט,

ווען עס װעט נישט זיין קיין אָרעמע און רייכע ,ווען אַלץ װעט געהערן
צום

פאָלק ,ווען אַלע װעלן אַרבעטן

תפיסות,

מלחמות,

און שאַפן .אַ װעלט

אָן צאָרן

אָן

הונגער און טּיין װוי די זון לייכט פאַר אַלע? און ער

;הירשקע דער קלאַפּער" )3װואַרפט זיך ליײידנשאַפטלעך אין קאַמף פאַר
אַ נייער .,מענטשלעכער װעלט מיט גוטע און ערלעכע מענטשן פון אַ
פּשוטן סאַלדאָט אין דער אַרבעטער באַװעגונג װאַקסט ער אס צו אַ
פאַראַנטװאָרטלעכן אקטיוויסט ,אָט שטייט ער אין שפּיץ פון אַן אַרבעטער
מחנה באַװאָפּנט מיט שטיינער און דרענגער ,װאָס שטורעמען דעם קאָמי-
סאַריאַט-טױער און רייסן אַרױס פון פּאָליציישע הענט פאַרהאַלטענע
אַרבעטער-טוער .ער גייט דורך דעם רעװאָלוציאָנערן פּרװו .חדשים לאַנג
אין ווילנער טורמע און שפּעטער אויף פאַרשיקונג אין יעקאַטערינאָסלאַו.
וי צענדליקער אַנטלויפט ער און קומט צוריק אומלעגאַל קיין ווילנע .און
ווייטער אַקטיוו אין דער באַװעגונג .די נייע װעלט װעט דאָך אַליין נישט

קומען ,האָבן געלערנט אים עליע בייטשוק און פּסח קאָזלאָוסקי .)4דער"
פאר שיסט ער פאַרביסן אין סאַטראַפּ פאָן װאַלן .ער מוז צעשמעטערן
צעזעצן די דאָזיקע גרױזאַמע

תפיסה-װועלט

פון שלעכטס

און געמיינהייט.

ער מוז זי באַזיגן .אים שרעקט נישט קיין תליה און תלין ,װאָס שטייען
דאָ איצט אים אַנטקעגן אויף דעם מיליטערישן פעלד אין מיטן דער נאַכט.
ער הערט ,װי עס רופט אים די געשיכטע :קום! גי מיט מיר צום
240

גרויסן ,ליכטיקן טאָג! גיי שטאָלץ ,שרעק זיך נישט ! דער מאָרגן געהערט
צו דיר ,צו מיליאָנען ,װאָס װועסט באַגײסטערן מיט דיין לעבן און קאַמף!
ער איז מוטיק אַרױף אויף דער תליה און אַװעק אין דער אייביקייט.
;דאָך שפּעטער שוין אַ וויילע ,מיט דער זון צוזאַמען,
איז לעקערט אויפגעגאַנגען אין די רויטע פלאַמען...
עד האָט זיך איבער די מיליאָנען קנעכט פון צאַר דערהויבן
און אויפגעוועקט דעם שטאָלץ און אויפגעװועקט דעם גלויבן"..
אַ פאָרגייער ,װאָס האָט אין ביישפּיל אין דער הויכסטן
אַ גרויסן קעמפער-דור מיט זיין געשטאַלט באַלױכטױ)5 .

יע
יי
יי

)( געשיכטע

פון בונך"

ז ,3352 .באַנד

|.

) .די געשיכטע

פון ;בתד"

ב.

 ,1ז,632 .

ידי געשיכטע

פון ;בונד"

ב.

 ,1ז.832 .

)
3
וועלכע
44
איינפלוס

אַזױי

האָט

מען

האָבן זיך געטיילט
אַ שוסטער
אױיף

און

גערופן
אױיף

הירש
צוױי

בונדישער

צוישן

לעקערטן

קאַטעגאָריעס:.
טוער,

װאָס

די

קלאַפּער

האָט

געהאַט

שוסטער,
א

פוצער.

אַ גרױסן

לעקערטן

 5פון אַ .ליעסינס

ליד ,געווידמעט

לעקערטן

אָנגעשריבן

אין .4591
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בדוך שולמאן  -דער העלדישער
קעמצעד קעגן צאדישן טעראר
חירש לעקערטס שאָסן אין דעם פאַרהאַסטן צאַרישן סאַטראַפּ פאָן
װאַל האָבן אויפגערודערט נישט נאָר די יידישע באַפעלקערונג און די
אַרבעטער-באַװעגונג ,נאָר נישט וייניקער דעם צאַר און זיין רעגירונג,
אין די -07ער און -08ער יאָרן פון -91טן יאָרהונדערט זיינען די
אַטענטאַטן אויף פאַרהאַסטע גובערנאַטאָרן ,פּאָליצמײסטערס און אויפן
,הייליקן? אימפּעראַטאָר

אַליין ,געווען שטענדיק

רעװאַלוציאָנערן-אינטעליגענטן.

אַ ,שטיקל

אַרבעט?

דאָס זיינען געווען די העלדישע

פון

יחידים,

וועלכע האָבן געװאָלט מיט זייעד בראַווור און מיטן קרבן פון זייער לעבן

מיטרייסן דאָס גאַנצע פאָלק צום קאַמף קעגן דער זעלבסטהערשאַפט .צװוישן
זיי ,וי מיר ווייסן ,האָבן זיק געפונען אויך יידן ,וועלכע האָבן זיך שטענ-
דיק רעקרוטירט פין דער אַסימילירטער שטודירנדיקער יוגנט,
די צאַרישע אָכראַנע האָט אין דעם פּעריאָד נישט אידענטיפיצירט
די איינצלנע יידישע דרעװאָלוציאָנערן מיט דער יידישער באַפעלקערונג.
גאַנץ אַנדערש איז אָבער געווען דער אַרױסטריט פון הירש לעקערט .דער
דאָזיקער יידישער שוסטער-אַרבעטער איז פאַר זיי געװאָרן דער סימבאָל
נישט נאָר פון דער אָרגאַניזירטער יידישער אַרבעטער-באַװעגונג ,נאָר
פון גאַנצן יידנטום .מיטאַמאָל האָבן זיי געמאַכט אַ גשוידערלעכע אַנטדע"
קונג" ,אַז ס'איז אויפגעקומען אַ נייער ייד ,װאָס לאָזט זיך מער נישט דער-
נידטריקן און שפּייען אין פּנים .דער אונטערטעניקער ,אײביקידערשראָ-
קענער שקלאַף האָט זיך פאַרװאַנדלט אין אַ רעװאָלוציאָנער און קעמפער.

דערפאַר האָט דער צאַרישער אינערן-מיניסטער פּלעװע געשטעלט לעקערטן
נישט פאַר אַ געוויינלעך געריכט ,וועלכער װאָלט אים געקאָנט נאָר פאַר-

משפּטן אויף קאַטאָרגע און פאַרשיקונג ,נאָר פאַר אַ מיליטער-געריכט ,וועל-
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איז דאָך געגאַנ-
וועלכע איז אויפ-
פּראַלעטאַרישער
זיך אַרױסגערוקט

כער האָט אַרױסגעטראָגן אַ טויט-אורטייל .און אין דעם
גען  --אָפּהאַקן דעם קאָפּ פון דער ,שוידערלעכער הידרע,
געקומען"  ---פון דער אָרגאַניזירטער ,רעװאָלוציאָנערער,
באַוועגונג ,אין וועלכער דער פאַרפאָלגטער ,זשיד" האָט
אין שפּיץ,
מען האָט באַלד איינגעזען ,אַז מיט שמיץ װועט מען נישט אױסראָטן
די פּעסט פון דער יידישער ,קראַמאָלע" (בונט) .פאַרקערט ,שמיץ קאָנען
געבוירן טויזנטער הירש לעקערטס .און שמיץ טויטן דאָך נישט ,נאָר
צערייצן נאָר .דער צאַרישער דעספּאָטיזם האָט באַשלאָסן איבערצוגיין צו
מער ראַדיקאַלע מיטלען ,פיל מאָל שוין אױיספּרובירטע  --צו מאַסן פּאָ-

גראָמען קעגן דער יידישער באַפעלקערונג.
דאָס האָט געדאַרפט צעזעצן נישט נאָר די יידישע ,קראַמאָלע" ,נאָר
ווייזן דעם צעבונטעװועטן רוסישן אַרבעטער ,פּױער, ,מיעשטשאַן" ,ער
עס איז דער ,פאַקטישער שולדיקער" אין אַלע זייערע אומגליקן .און ווען

דער רעװאָלוציאַנערער אויפברויז פון רוסישן פאָלק דערגייט אין 5091
צו זיין הויך-פּונקט ,ווען דאָס גאַנצע לאַנד ווערט אַרומגענומען מיט שטור-
מישע אַרבעטער-שטרייקן און גאַסן-קאַמפן ,ווען מיליאָנען פּויערים טרעטן
אַרױס קעגן צאַרישן דעספּאָטיזם ,ווען ;יעװאָ פּרעװאָסכאַדיטיעלסטװאָ
ניקאָלאַי װטאַראָי" ,דערשראָקן צום טויט זאָגט-צו דעם פאָלק ,אַז ער װעט
צונויפרופן אַ פּאַרלאַמענט מיט פאַרטרעטער

פון אַלע שיכטן  --לאָזט ער

גלייך מיט דעם אַרױס אַ צוייטן מאַניפעסט.

ער רופט ,אַלע רוסישע מענטשן צו פאַראייניקן זיך אַרום דעם טראָן",
און װי פון אונטער דער ערד ,קומען אויף עקסטרעם-רעאַקציאַנערע,
שװאַרץ-מאישע אָרגאַניזאַציעס (װוי דער פאַרבאַנד פון רוסישן פאָלק"),
וועלכע טרעט"צו צו ראַטעװען דאָס פאָטערלאַנד פון די ;זשידעס"
;אינאָראָדצעס?" (נישט-רוסישע פעלקער) ,רעװאָלוציאָנערן און אינטעליי
גענטן-ניהיליסטן,

אָבער אַמשטאַרקסטן איז די העצע קעגן די ,זשידעס", .די פּאַטריאָ-
טישט פּאַרטײ", ,די געזעלשאַפט פון מאָנאַרכיסטן", ,דער פאַרבאַנד צו
באַשיצן די זעלבסטהערשאַפט? און אַנדערע ,לאָזן אַרױס טויזנטער אויפ-
רופן קעגן די איידישע פאַרעטער און שונאים" , די מערדער ,װאָס האָבן
אומגעבראַכט יעזוסן"; ,װאָס מאָרדן קריסטלעכע קינדער און נעמען זייער
בלוט אויף מצה", .די גאַנצע שמוציקע

קראַמאָלע (רעװאָלוציאָנערע

באַ-
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וועגונג) געװוענדעט קעגן דעם גאָט-געזאַלבטן צאַר-באַטיושקאַ ,ווערט אָנ"
געפירט דורך יידן",
און אין דער זעלבער צייט (אַ טאָג נאָכן פאַרעפנטלעכן דעם מאַני"
פעסט פון -12סטן אָקטאָבער  ,)5091ווען די זעלבסטהערשאַפט זאָגטיצו
דעם פאָלק אַ ברייטע פאָרשטײיערשאַפט אין דער דומע (פּאַרלאַמענט),
בירגער-פרייהייטן ; ווען עס באַווייזט זיך אַ רעגירונגס-דעקרעט ועגן אַ
ברייטער אַמנעסטיע פאַר פּאָליטישע אַרעסטירטע און גלייך נאָך דעם אַ
פאַראָרדענונג וועגן אָפּשטעלן דאָס אויפמאָנען ביי פּויערים די חובות פאַר
דער אויסגעקויפטער ערד :וװען עס קומען אױף לעגאַלע פאַראיינען
אַרבעטער-צייטונגען ,סאָװויעטן פון אַרבעטער-דעפּוטאַטן אין העכער 05
שטעט ; אין אָט דער אַלגעמײנער פריידיקער יובל:סיטואַציע ,צעגיסט
זיך איבערן לאַנד אַ כװאַליע פון מוראדיקע פּאָגראָמען קעגן יידן.
אין משך פון  2װאָכן קומען פאָר  )! 096פּאָגראָמען אין  066שטעט

און שטעטלעך .מאַסן שחיטות איבער יידן זיינען פאָרגעקומען אין ערשטן
אויך האַלב-יאָר פון דער רעװאָלוציע פון  .5091אין פרילינג-צייט אין זשי"

טאָמיר ,אין יולי אין ביאַליסטאָק ,אין זעלבן פּעריאָד אין צענדליקער
קלענערט שטעט .אָבער דער הויך-פּונקט פון די פּאָגראָמען איז די תקופה
נאָכן צאַרישן מאַניפעסט ,אין אָקטאָבער ,ווען די רעװאָלוציע האָט אָפּגע"
האַלטן אירע גרעסטע נצחונות און אין פיל שטעט איז די מאַכט געווען
איינגעטיילט צווישן די צאַרישע סאַטראַפּן און די אַרבעטער-סאָװיעטן,
דאָרט ,ווו די אַרבעטער-באַװעגונג איז געווען שטאַרק ,ווו די באַנדעס
כוליגאַנעס און פאַרברעכער ,אָרגאַניזירט דורך דער רעגירונג האָבן גע-
מוזט אָפּטרעטן פאַר די כוחות פון דער יידישער זעלבסט-שוץ און פון די
פאַראייניקטע מיט איר אָפּטײלונגען פון באַװאָפנטע נישט-יידישע אַרבעטער
 -האָט דעם פּאָגראָם דורכגעפירט די אַרמײ און פּאָליצײי,לאָמיר אַלס ביישפּיל נעמען איין שטאָט  --אָדעס .ווען דעם '13טן
אָקטאָבער האָט אָפּגעהילכט אין די גרויסע רוסישע שטעט דער צאַרישער
מאַניפעסט ,װאָס האָט צוגעזאָגט נישט נאָר ברייטע פרייהייטן אַלע בירגער,
נאָר אויך אַ פאָלקס-פאָרשטײיערשאַפט אין פּאַרלאַמענט מיט געזעצגעבע-
רישע רעכט; ווען די אַרבעטער האָבן אויף אַ קורצער צייט ,אָבער צום
ערשטן מאָל אין דער געשיכטע פון לאַנד ,אויסגעקעמפט פרייהייט פון װאָרט,
פּרעסע ,פּראָ-פאַראײינען ,האָט דאָס פאָלק געיובלט פון פרייד .אַ צעשטו"
רעמטע מענטשן-מאַסע איז אַרױס אויף די גאַסן ,זיך געפאַלן אין די אָרעמס,
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געקושט ,געזונגען און געטאַנצט .הונדערטער
אונטער רויטע פענער.
אָדעס איז דאָך געווען איינער פון די צענטערן פון רעװאָלוציאָנערע
קאַמפן אין  ,5091דאָ איז אָנגעקומען דעם -51טן יוני די באַרימטע פּאַנצער-
שיף ,פּאָטיאָמקין" ,ווו די מאַטראָסן זיינען צוגעשטאַנען צו דער רעװאָלו-
,רייהייטס-טעג" מעכטיקע באַריקאַדן"
ציע .דאָ זיינען פאָרגעקומען אין די פ

קאָמפן .דאָ איז געווען אַ שטאַרקע סאָציאַלידעמאָקראַטישע אַרבעטער-
פּאַרטײ ,וועלכע האָט אַרױסגעשטעלט לענינען אַלס דעלעגאַט אויפן דריטן
פּאַרטײ-צוזאַמענפאָר .און ווען דעם -12סטן אָקטאָבער  5091האָט דאָס
רעװאָלוציאָנערע אָדעס געיובלט דעם גרויסן זיג ,איז וי אַ דונער
אַראָפּגעפאַלן די ידיעה ,אַז אין דער שטאָט האָט זיך אָנגעהויבן אַ פּאָגראָם
קעגן דער יידישער באַפעלקערונג,
דאָס איז געווען אַ שמוציקער שפּיי אין פּנים ,װאָס האָט אויפגעקאָכט
נישט נאָר די יידישע אַרבעטער .די שטאַרקע יידישע זעלבסטשוץ ,אונטער
דער אָנפירונג פון אבונד" האַנט ביי האַנט מיט באַװאָפנטע נישטייידישע
אַרבעטער ,מיט זעלבסטישוץ אָפּטײלונגען פון אַנדערע ריכטונגען
מיט פיל שילער און סטודענטן ,האָבן געשטעלט אַ העלדישן װידערשטאַנד

די אָנגעשיקטע מחנות פון אינסטרואירטע פּאָגראָמשטשיקעס .דער קעגן"
אָנגריף איז געווען אַזױ שטאַרק ,אַז די כוליגאַנעס האָבן אין בהלה גענומען
אַנטלױפן ,איבערלאָזנדיק פאַרװוונדעטע און פיל פאַרכאַפּטע ,וועלכע די
אַרבעטער האָבן אַרעסטירט און געבראַכט אין אוניווערזיטעט.
פון זיי האָט מען זיך דערוווסט ,אַז די צאַרישע פּאָליצײ האָט גע"
שלאָסן מיט די מערדער און פאַרברעכער אַ ספּעציעלן אָפּמאַך :פאַר יע"
דער שעה מאַרדן יידן האָבן זיי געדאַרפט באַקומען  53קאָפּיקעס און דעם
גאַנצן רויב פון די פּאָנראָמירטע.
אָבער נאָך דער מפּלה פון דעם המון רויבער ,איז קעגן דער זעלבסט-
שוץ און אַרבעטער אַרױסגעטראָטן די אַרמײ און פּאָליצײ .מיט מיטראַיעטן
(קוילן-װאַרפער) און האַרמאַטן האָט מען געצווונגען די העלדישע יידישע
און נישט-יידישע אַרבעטער פון אָדעס ,זיך צוריקציען און די שטאָט איז
איבערגעגעבן געװאָרן אין די הענט פוֹן די ;גראָמילעס? (מערדער-
פּאָגראָמשטשיקעס) .און זיי האָבן איצט פריי געהוליעט .פינף טעג און
נעכט האָט געדויערט דער פּאָגראָם .טויזנט דערמאָרדעטע און איבער 5
טויזנט פאַרװונדעטע איז געווען דער בילאַנס .די מערהייט גאַסן פון דער
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פאָרשטאָט

האַלאָװאַנקע

און כמעט

אַלע אַרבעטער:קװאַרטאַלן

זיינען אין

גאַנצן חרוב געװאָרן; .מער װי  02טויזנט יידישע משפּחות זיינען געבליבן
אָן אַ דאַך איבערן קאָפּ ,באָרװעס און נאַקעט".
בי

אין צוזאַמענהאַנג מיט דער פּאָגראָם-כװאַליע נאָך דעם אָקטאָבער-
מאַניפעסט  5091האָט דער צ .ק .פון  בונד" אַרױסגעלאָזט אַן אויפרוף
אונטערן נאָנען, :די טריט פון דער קאָנטררעװאָלוציע" .מיר לייענען
דאָרט , :ביזן האַלדז אין בלוט ,גייט די קאָנטררעװאָלוציע .זי זייט שנאה,
אכזריות ,פאַרוויסט שטעט און דערפער ,הרגעט אומשולדיקע מענטשף
דער גוססדיקער צאַריזם וויל זיך אָפּרעכענען פאַר דעם ביסל פרייהייט,
װאָס ער איז געווען גענויט צו שענקען דעם פאָלק".
וי אַ דערגענצונג צו דעם האָט דער הױיפּט-אָרגאַן פון ;בונד" געשריבן :
;וי פּרעה אַמאָל ,אַזױ האָט די זעלבסטהערשונג

איצט,

אין יידיש

בלוט

געװאָלט פאַר זיך אַ רפואה געפונען ..זי לאָזט אָבער נישט דורך אויך
אַנדערע מיטלען פון קאָנטר-רעװאָלוציע .גענוג צו דערמאָנען די בלוט-
באָד אין טוער ,דער שױדערהאַפטער פיערבראַנד אין טאָמסק און די
שרעקלעכע שחיטות אויף קאַװקאַז (צװוישן אונטערגעהעצטע קעגן זיך
אַרמיאַנער און טאַטאָרן) .ס'איז גענוג צו דערמאָנען די הריגות אויף דער
אינטעליגענץ און דעמאָנסטראַנטן ,צו זע אַז די יידן זיינען דאָ קיין
בןדיחיד נישט".
אַלע שמוציקע מיטלען האָט אויסגענוצט דער צום טויט דערשראָי
קענער צאַר און זיינע הויף-לייט צו דערטרונקען די רעװאָלוציע אין
בלוט ,איינצוהאַלטן דעם גאַנג פון דער געשיכטע ,צו פאַרלענגערן די
גסיסה פון דעספּאָטיזם .איינס פון די מיטלען ,געװענדעט אין אַ ברייטן
מאַסשטאַב איז געװאָרן דער גיפטיקער װאָפּן פון די אַלט-רוימישע שקלאַפן-
אייגנטימער ,דיווידע עט אימפּעראַ" (טייל און הערש).
דעם ייד ,דעם אײיביקן שיער לעזאזל האָט מען געוויזן אַלס שונא די
טאָטערן ; די טאָטערן האָט מען געװאָרפן קעגן די אַרמענער;

די אוקראַ-

אייך אויס

אינער האָט מען געויזן די פּאָלאַקן און פאַרקערט, .שעכט
קעגנזייטיק ,מיינע טייערע ,אָבער מיך לאָזט צו רו
אין די פּאָגראָם-טעג פון  5091האָט אַ העלדן-בלעטל אין דער יידישער
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:

גע
שיכטע אַריינגעשריבן דער בונדישער זעלבסט-שוץ .אין הונדערטער
שט
עט איז ער געווען דער באַשיצער פון לעבן פון גאַנצע יידישע ישובים,
ע
ר
א
י
ז
א
ױ
ך
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ן
די מאָראַלישע טרייב-קראַפט פאַרן אױיפ-
קומען פון זעלבסטשוצן ביי אַנדערע ריכטונגען און אויך אומפּאַרטייאישע,
ער האָס מיטגעווירקט אין שמידן די אינטערנאַציאָנאַלע פּראָלעטאַרישע
אייניקייט ,דורך דעם אויפקום פון זעלבסטשוצן ביי נישט-יידישע פּאַרטײען,
וי סדקפּי"ל (
סאָציאָל "דעמאָקראַטישע אַרבעטער-פּאַרטײ פון פּױלן און
ליטע) ,פּפּיס (פּוילישע סאָציאַליסטישע פּאַרטײי) ,וועלכע האָבן האַנט ביי
האַנט מיט די יידישע אַרבעטער געקעמפט קעגן די צאַרישע פּאָגראָם-
מערדער .אין די טעג ,ווען די קאָנטר-רעװאָלוציע אין רוסלאַנד האָט מיט
פּאָגראָמען

קעגן

יידן געװאָלט

צוריקשטויסן

דעם

מעכטיקן

פאָלקס-אָן-

גריף ,האָט די רסדא"פ (רוסישע סאַציאַלידעמאָקראַטישע אַרבעטער-
פּאַרטײ) גערופן דעם רוסישן אַרבעטער צו קעמפן געמיינזאַם מיטן יידישן,
פּוילישן ,אוקראַינישן,ליטװישן קעגן דעם געמיינזאַמען ,בלוטיקן שונא
 -דעם צאַרישן דעספּאָטיזם,די פּאָגראָם-כװאַליע קעגן דער יידישער באַפעלקערונג בעת דער
רעװאָלוציע פון  5091האָט געוויזן די שרעקקאָנװולסיעס פון צאַרישן
דעספּאָטיזם .דער ייד ,דער אײיביקער שעיר לעזאזל ,האָט געדאַרפט אָפּציען
דעם אויפברויז פון פאָלק געווענדעט קעגן דער זעלבסטהערשאַפט און
ווערן דער בליץ-אָפּלײטער קעגן די דונערן פון שטייגנדיקן רעװאָלט,
דאָס אַרױסנעמען פון אאַלטװאַרג-מאַגאַזין" דעם עיפוש:װאָפן פון
אַנטיסעמיטיזם און פּאָגראָמען ,וען מען האָט געדאַרפט ליזן אַזױ פיל
אָנגעװייטיקטע פּראָבלעמען פון אַלע שיכטן פון דער באַפעלקערונג ,האָט
באַדײט ,אַז דער צאַר און זיינע ראַטגעבער זיינען צום טויט דערשראָקן,
די שרעק האָט זיי װאַרשײנלעך אונטערגעזאָגט אויסער דעם עזשיך"
צוצווואַרפן דער ,/הינטישער קראַמאָלע? (בונטאָרן) אַ ביין אין דער פאָרם
פון אַ צזאָג אויף אַ פאָרשטײיערשאַפט
אַ לעגאַלן פאַריין ,ביבליאָטעק ,צייטונג,

אין דער

דומע

(פּאַרלאַמענט),

און ווען אַ טייל פון פאָלק ,פאַר אַלעם דאָס בירגערטום ,אָבער אויך
טיילן פון אַרבעטער-קלאַס און פּוערטום ,האָבן מיט באַרואיקונג אויפ-
גענומען ,די פרייהייטס-רעפאָרמען" ,האָט דער צאַרישער רעזשים אויט-
גענוצט די אָטעם-פּױזע ,צו מאָביליזירן זיינע כוחות.
ער האָט מיט ,פייער און שווערד" זיך געװאָרפן אױף די גבונט-
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אָװושטשיקעס-רעװאָלוציאָנערן",
א,ינאָראָדצעס?

(נישט-רוסן),

אָנגעפירט

דורך

,זשידעס"

וי פּאָלאַקן ,ליטווינער,

און אַנדערע

לעטן ,פינלענדערי

וועלכע האָבן געװאַגט אין די פרייהייטס-טעג פון  5091אין פיל ערטער
צו פאַרטרייבן די צאַרישע מאַכט:הערשער און פּראָקלאַמירן סאָװיעטן
זעלבסט-פאַרװאַלטונגען.
שוין אין די ערשטע מאָנאַטן פון  6091צעגיסט זיך איבערן גאַנצן
לאַנד אַ מוראדיקער ווייסער טעראָר .אין די געגנטן ,װוו די מאַכט האָט זיך

קורץ געפונען אין די הענט פון די אַרבעטער-סאָװיעטן ,דאָרט װו די
יידישע זעלבסט-שוץ האָט געשטעלט אַ העלדישן װידערשטאַנד די שװאַרץ"
מאהניקעס ; אין קאָנגרעס-פּױלן ,ווו אין די פרייהייטס-טעג האָט מען /באַ
גריסט" מיט באָמבעס נישט בלויז פּאָליצמײסטערס און גובערנאַטאָרן
נאָר אויך קאָזאַקישע פּאַטראָלן און דראַגונער  --האָט מען אַראָפּגעשיקט
ספּעציעלע שטראָף-אָפּטײלונגען .דאָס זיינען געווען געשולטע ,שעכטער
און צינדער" פון די פינצטערסטע און אָפּגעשטאַנענסטע טיילן פון דער באַ-
פעלקערונג ,װי טשערקעסן ,קאַצאַפּן ,טונגוסן ,וועלכע האָבן זיך געפונען
אין די צאַרישע איינהייטן .מען האָט זיי צוגאָבוייז אויך געצאָלט מיט
באַרױיבן די קרבנות ,פאַרגװאַלדיקן זייערע פרויען און טעכטער.
איינער פון די ,פּראָפּעסאָרן" פון אַזעלכע צאַרישע 2שטורם-באַטאַ-
ליאָנען" איז געווען דער שטאַבס-קאַפּיטאַן קאָנסטאַנטינאָוו .ער האָט שנעל
אַװאַנסירט אין זיין איינהייט .קיינער האָט זיך מיט אים נישט געקאָנט
גלייכן אין געהאָרכזאַמקײט און טריישאַפט צום ,ב,אַטיושקאַ-אימפּעראַטאָר",
אין גראָבקײט און אכזריות ,אין זאָאָלאָגישער שנאה צו די ,פאַרפױלטע-
זשידעס און בונטאָװושטשיקעס" .ער האָט געהאַט אַ רייכע דערפאַרונג פון
,וטער
ג

אַרבעט?.

מיט

זיינע ,רעביאַטאַ"

(יונגען)

פלעגט

ער

,הוליען"

איבער דערפער פון רעװאָלטירטע פּויערים ,איבער גאַסן פון שטעט און
שטעטלעך ,װו די ,קראַמאָלע?" האָט געבושעװעט ,װו די אַרבעטער האָבן
מאַניפעסטירט ,געשטרייקט געקעמפט .אַ פויסט האָט ער געהאַט אַ שטאַרקע.
מיט איין זעץ פלעגט ער פאַרטױבן און אומשליידערן אַ פּאָדאָזרי"
טיעלני? (פאַרדעכטיקן).
דעם אַרבעטזאַמען? און ,אויסערגעוויינלעך-פעאיקן" שטאַבס-קאַפּי"
טאַן קאָנסטאַנטינאָװ האָט דער מיליטערישער גענעראַל-גובערנאַטאָר פאַר
װאַרשע ,גענעראַל װאָנלאַרסקי באַשטימט אַלס אונטערקאָמיסאַר פון -8טן
קאָמיסאַריאַט  .)1ער האָט פאַרזיכערט דעם הויפּט-גובערנאַטאָר פאַר װאַר"
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שע ,סקאַלאָנען ,אַז ער װעט

האָבן אין זיין פּערזאָן איינעם

פון די פעאיק-

סטע פהיטער פון אָרדענונג" .און ער האָט געהאַט רעכט,

קאָנסטאַנטינאָוו איז שנעל טרויעריק באַרימט געװאָרן אין װאַרשע,
עס האָט געציטערט פאַר אים די יידישע באַפעלקערונג פון פּאַנסקע,
טװאַרדע ,שװיענטאָקשיסקע און פון די אַרומיקע גאַסן און געסלעך,
הוגדערטער יידישע אַרבעטער ,אָנגעשטעלטע ,האַנטװערקער ,אויך סוח"
רים ,און אפילן פרומע יידן ,פלעגט ער פאַרהאַלטן אױף דער גאַס און
מוראדיק מאַטערן אין -9טן צערקל (קאָמיסאַריאַט) .ער פלעגט נישט נאָר
שלאָגן און קאַטעװען די ;זשידעס" ,נאָר װעלן פון זיי אױיספּרעסן דערקלע-

רונגען ,אַז זיי געהערן און פירן אָן מיט דער ,קראַמאָלע? .ביי דער מער-
הייט פלעגט ער אַדורכפירן רעוויזיעס אין די היימען און נישט געפינענדיק
קיין ,רעװאָלוציאָנערע

באַװוייזן"

פלעגט

ער

פאָדערן

,אויסקויף-געלט".

נישט וייניקער הינטיש פלעגט ער טראַקטירן פאַרהאַלטענע פּוי-
לישע אַרבעטער און ספּעציעל סטודענטן; .ער פלעגט זיי אויסשטעלן אין
אַ ריי ,גענוי באַטראַכטן און מיט אַ צינישן געלעכטער פּראָפּאָנירן :ענו
טאָװאַרישטשי ספּאָיטיע קראַסנאַיאַ זנאַמיאַ" (נו חברים זינגט אױף די
,רויטע פאָן" (רעװאָלוציאָנער ליד פון די פּױלישע סאָציאַליסטן) אװי
זינגט זיך דאָרט, :די אַלטע אָרדענונג צעפאַלט זיך שוין" האַ? אאָבער
איך װעל זי אונטערשפּאַרן ,הינטישע זין" .און אַזױ פלעגט ער אָנהױבן
די מאַסאַקרע ,זעצנדיק מיט דער פויסט אין די פּנימער פון די פאַר-
און סטודענטן,

האַלטענע פּוילישע אַרבעטער

די קאַמפס-אָרגאַניזאַציע פון פּפ"ס (פּוילישע ,סאָציאַליסטישע
פּאַרטײ) האָט אַרױסגעטראָגן אַ טויט-אורטייל אויף קאָנסטאַנטינאָװן .דעם
כבוד אים אויסצופירן האָבן אויף זיך גענומען די יידישע חברים ,וועלכעץ
האָבן אַזױ אַרום

געװאָלט

באַצאָלן דעם

בלוטיקן

צאַרישן

סאַטראַפּ,

סיי

פאַר דער געשענדעטער ווירדע פון דער פּאַרטײ ,סיי פאַר די ליידן פון
זייערע ברידער און שװועסטער ,די ווארשעווער יידן
ס'איז ווערט

דאָ צו דערמאַנען,

ווען אַ באַדײטנדיקע
סיבה
דער

פון דער

צאָל יידישע

שאַרפער

אַנטשטײאונג

צו די װיכטיקסטע

אַז אין די רייען פון "99ס

אין גע-

געווען

די

אַרבעטער.

און פאַרביסענער

פון ,בונד"

קעגנערשאַפט

אַלס באַזונדערע

אויך גרינדער

דאָס

אין

יידישע

און טעאָרעטיקער

אויך

פון פּמ"ס

קעגן

אַרבעטער-פּאַרטײ,

פון פּפּ"ס

האָבן גע"
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הערט

יידן װי

פּס"סישע

סטאַניסלאַװ

הויפּט-טוער

מענדעלסאָן,)2

אין פאַרמלחמהדיקן

פּערל.)3

צו די

פּױילן האָט געהערט

ליבער-

פעליקס

מאַן הערמאַן .)4

אויך אין דער קאַמפס-אָרגאַניזאַציע פון  ,99'0וועלכע האָט נאָך
אין  ,5091אויסגעפירט אַ ריזיקע צאָל אַטענטאַן אויף פאַרהאַסטע צאַ-
|
רישע סאַטראַפּן ,האָבן זיך געפונען פיל יידן.
אין שפּיץ פון דער ריין-יידישער פּפּיסישער קאַמפס-גרופּע ,וועלכע
האָט געדאַרפט אויספירן דעם אַטענטאַט אױיף קאָנסטאַנטינאָװן ,איז גע-
שטאַנען דער יידישער אַרבעטער ברוך שולמאַן
מען ווייסט פון אים װײיניק .אויב דעם העלדן-טאַט פון הירש לעקערט
האָבן יידישע היסטאָריקער ,און פאַר אַלעם די בונדישע ,געשאָנקען פיל
באַגײסטערטע באַשרייבונגען און אָפּשאַצונגען .װערט דער נאָמען פון
ברוך שולמאַן אפילו נישט דערמאָנט .אין ערשטן באַנד ,די געשיכטע פון
ב,ונד" ,װאָס איז אַרױס אין ניו יאָרק אין  0691און ציילט  973זייטן ,איז
אַ ספּעציעל קאַפּיטל ,דאָס -11טע ,געווידמעט  דעם העראָישן אַקט פון
הירש לעקערט" .אין צווייטן באַנד ;די געשיכטע פון ,בונד" װאָס ציילט
 0זייטן ,ווערט אויף דער איין און איינציקער זייט  423באערט דער טאַט
פון יידישן רעװאָלוציאָנער און העלד ברוך שולמאַן אויף פאָלגנדיקן
אופן, :ס'איז געװאָרן אַן עפּידעמיע פון טעראָריסטישע אָנפאַלן און
עקספּראָפּריאַציעס .פּראַקטיצירט האָבן עס די '99ס-רעװאָלוציאָנערע
פראַקציע און די אַנאַרכיסטן אין פּױלן ..די ס .ר .און די פ"99ס רעװאָי
לוציאָנערע פראַקציע האָבן זיך בעיקר פאַרנומען מיט אויספירן אַטענטאַטן
אויף פאַרהאַסטע

רעגירונגס-פאָרשטייער

און פּאָליצײ-לײט?..

פאַרװאָס האָבן די בונדישע היסטאָריקער אין אַמעריקע ,װאָס האָבן
אַרױסגעגעבן דאָס בוך אין , 2691פאַרגעסן" פולקאָם אין ברוך שולמאַנען!
צי איז דאָס אַ צופאַל?

וועגן ברוך שולמאַנען וייסט מען אַז ער האָט געשטאַמט פון אַן
אָרעמער אַרבעטער-משפּחה ,וועלכע האָט געלעבט אין נױט און דחקות.
פרי האָט ער דערשפּירט דעם גורל פון אַרבעטער ,פאַרדינענדיק אויף
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חיונה ביי פאַרשידענע פאַכן .פרי האָט ער אויך פאַרשטאַנען ,אַז דער וועג
צו אַ ניי לעבן פירט דורך קאַמף מיטן שלעכטן,, ,מיט די ,וועלכע פּייניקן
מענטשן ,פאַר דעם מינדסטן זיפץ נאָך פרייהייט און מענטשלעכקייט",
ער איז אַרײנגעטראָטן צוזאַמען מיט עטלעכע נאָענטע חבריםאַר-
בעטער אין דער פּוילישער סאָציאַליסטישער פּאַרטײ (פּפּ"ס) און שנעל
זיך אַרױסגערוקט אַלס פעאיקער אַגיטאַטאָר .זיין עמפינדלעכע נשמה האָט
אים געשטויסן דירעקט צו רעאַגירן אויף דעם בלוטיקן טעראָר פון די
צאַרישע סאַטראַפּן ,אויף די ווילדע פּאָגראָמען קעגן די יידישע ברידער
און שװועסטער ,אויף די גרויזאַמע פאַרפאָלגונגען פון דער אַרבעטער-
באַװועגונג .און ווען ביי דער פּ"'9ס קומט אויף די ,קאַמפס-אָרגאַניזאַציש"
אָנהױב

,5091

וועלכע שטעלט

זיך פאַר אַן אויפגאַבע

צו באַשטראָפֿן

די

;צאַרישע מערדער און פאַרברעכער" ,רופט זי אַרױס פיל סימפּאַטיע אין
פּוױילישע און יידישן קרייזן .נישט הונדערטער ,נאָר טויזנטער מעלדן זיך
אַלס פרייוויליקע (די צאָל מיטגלידער פון דער קאַמפס-אָרגאַניזאַציץ
דערגרייכט ביז  5טויזנט) .צווישן זיי פיל יידישע קעמפער .איינער פון זי
איז ברוך שולמאַן.
פּונקט וי אַלס אַגיטאַטאָר ,אַזױ אויך אַלס נקמהינעמער,

רוקט ער

זיק שנעל אַרױיס צװוישן די פּאַרטײ:-חברים .דערפאַר אויך האָט מען אים
אָנפאַרטרױט די געפערלעכע און שװערע אויפגאַבע צו אָרגאַניזירן דעם
אַטענטאַט אויפן פאַרהאַסטן קאָמיסאַר קאָנסטאַנטינאָוו ,וועלכער איז שטעג-
דיק געווען געהיטן פון אַ ריזיקער צאָל אַגענטן און ספּעציעלע פּאַטראָלן
אָבער די פּפּ"סישע ,קאַמפס-אָרגאַניזאַציע? (אָ.ב ).האָט געהאַט
הינטער זיך אַ רייכע דערפאַרונג פון אַטענטאַטן .אויך דער ,אין שפּיץ
מיט שולמאַנען ,איז געװאָרן געגרייט מיט אַלע איינצלהייטן .פרויען-קעמ-
פערינס ,איבערגעטאָן אַלס גאַסן:הענדלערינס ,האָבן גענוי פעסטגעשטעלט
די ערטער און די צייט ווען קאָנסטאַנטינאָו באַװוײיזט זיך .אין באַשטימטן
טאָג פון אַטענטאַט האָט די -5פּערזאָניקע קעמפער-גרופּע מיט שולמאַנען
אין שפּיץ ,געװאַכט אין אַ הויז .ווען קאָנסטאַנטינאָו האָט זיך באַויזן
אויף ראָג מאַרשאַלקאָװוסקע און שװיענטאָקשיסקע איז אים אַנטקעגנגע-
קומען אַ יונגער מענטש אָנגעטאָן אין אַ יידישן כאַלאַט און אַ היטל מיט
אַ דאַשעק .אַזױ זיינען געווען געקליידעט די מערהייט אייגנטימער פון די
געשעפטלעך אויף פּאָטשעיװו  .)5װען דער בחור האָט זיך דערנענטערט
צו קאָנסטאַנטינאָװון אויף אַ פופצן טריט ,האָט ער מיטאַמאָל אַ שליידער
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געטאָן אַ פּעקל אין זיין ריכטונג .אַליין האָט ער בליץ שנעל זיך אַ װאָרף
געטאָן אויף דער ערד .די באָמבע געװאָרפן דורך שולמאַנען מיט אַן 
אויסערגעוויינלעכער קראַפט און פּרעציזקייט האָט צעריסן דעם צאַרישן
סאַטראַפּ אויף שטיקער .טיילן פון זיין קערפּער האָט מען געפונען אויף
די דעכער פון די פילשטאָקיקע הייזער אַרום,
ווען די אַגענטן לאָזן זיך אין אַ געיעג נאָך שולמאַנען ,ווערן זיי באַ-
געגנט מיט אַ פייער פון קוילן פון זיינע קאַמפס:חברים .שולמאַנען גיט
זיך איין צו אַנטלױפן .ער איז שוין וייט פון די פאַרפאָלגער ,װען עס
טרעפט אים אַ קויל .ער פאַלט .מיט די לעצטע כוחות שלעפּט ער זיך
אַרײין אין הויף ,ראָג שװיענטאָקזשיסקע און זיעלנע ,און באַהאַלט זיך
אונטער אַ מיסט-קאַסטן ,אָבער דאָס בלוט רינט פון אים שטאַרק און די
פלעקן ווייזן גענוי וו ער איז.
די צעװוילדעוועטע

אַגענטן

און סאָלדאַטן

שלעפּן

אים

אַרױס

און

דערשטעכן מיט באַגנעטן
טראָץ אַלע פאָרזיכטיקייטס-מיטלען מצד די מאַכט-אָרגאַנען זיינען
אויפן יידישן בית-עולם געקומען זיינע קאַמפס-חברים און זיך געזעגנט
מיט אים ,מיט דעם ;װאַרשאַװיאַנקאַ"-ליד און בלומען.
נישט אַרײנגײיענדיק אין אַ וויכוח איבער אינדיוידועלן טעראָר,
מוז מען אָביעקטיוו פעסטשטעלן ,אַז די נעמען פון די  2יידישע קעמפער-
מאַרטירער פאַר דער זאַך פון פאָלק און אַרבעטער-קלאַס ,די נעמען פון
הירש לעקערט און ברוך שולמאַן ,ועלן אײיביק לייכטן פאַר אַלע װוירדיקע
און

שטאָלצע

מענטשף

אַלס
דורך
דאָס
דעם

 )1דאָס איז געווען אַ דעגראַדאַציע דערפאַר ,װאָס אין ,5091
אַרמײ -אָפיציר האָט קאַנסטאַנטינאָוו זיך געלאָזט כאַפּן אין װאַרשע,
,באַיאָווצעס" וקעמפער פון דער פ.9.ס) וועלכע האָבן אים געשאָנקען
לעבן פּאַר דער ,הײיליקער? שבועה ,אַז ער װעט אַראָפּואַרפן
אָפיצירן-מונדיר,
 )2ער האָט געגרינדעט די פפס .אין לאָנדאָן אין  2981צװאַמען
מיט סטאַניסלאַוו ואָיטשעכאָווסקי און סטאַניסלאַוו גראַבסקי .אַלע זיינען
זײ אַװעק שפעטער פון פּפס .געװאָרן פירער פון בירגערלעכענאַציאָ-
נאַלע פּאַרטײען .מענדעלסאָן איז געװאָרן אַ ציוניסטישער טוער; װואָיטשע-
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כאָווסקי  --אַ פירער פון ,פיאַסט" {רייכע פּױערים); גראַבסקי פון די
ענדעקעס.
 36מיטגרינדער פון .9פ.ס .אידעאָלאָג פון רעכטן פליגל  --מיט
פילסודסקי אין עופּיץ .זייט  -- 6191הויפּט-רעדאַקטאָר פון ,ראָבאָטניק".
 )4אין דער ערשטער וװעלט-מלחמה פאַרבונדן מיט פילסודסקיס
לעגיאַנען .פירער פון פּפּיס אין פאַרמלחמהדיקן פוילן אין  ,0391אױף
פילסודסקיס באַפעל אַרעסטירט און געפּײיניקט אין דער בריסקער פעסטוג,
צװאַמען מיט אַנדערע .9.9ס-.פירער ,פאָר אַנטקעגנשטעלן זיך זיין דיק-
טאַטור.
 5אַ יידישער האַנדלס-קװאַרטאַל אין ואַרשע ,װאָס האָט אַרומ-
גענומען די גאַסן זיעלנע ,שװיענטאָקשיסקע ,באַגנאָ.
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וויכטיקע צעדזענלעכקייטן
פון דעד ציוניסטישעד באוועגונא
ווען טעאָדאָר הערצל האָט געגעבן זיין ,יודענשטאַט" צו לייענען
איינעם פון זיינע בעסטע פריינט ,האָט ער אים מיט נייגעריקייט אָבסער-
ווירט .,מיטאַמאָל האָט ער באַמערקט ,װי יענער האָט אָנגעהויבן ויינעןף
איבערצייגט ,אַז דער געוויין איז אַ פּועל-יוצא פון טיפער גערירטקייט,
ווייל זיין פריינט איז אויך געווען אַ ייד ,האָט הערצל געהאַלטן דאָס פאַר
פולקאָם נאַטירלעך .װוי גרויס איז אָבער געוען זיין איבעראַשונג ,ווען
יענער האָט אים דערקלערט ,אַז לייענענדיק דאָס ביכל איז ער געקומען

צו דער איבערצייגונג ,אַז דער מחבר איז ...פון זינען אַראָפּ .און זייענדיק
שטאַרק נאָענט און איבערגעגעבן צו הערצלען האָט ער אָפּנהאַרציק
אים געזאָגט :ל,אָזט פאַלן די גאַנצע זאַך ,ווייל יעדער װעט אייך באַ-
טראַכטן פאַר אַ משוגענעם")1 .

און דאָך

איז

דער

געדאַנק

פון טעאָרעטיקער

ציוניזם נישט געווען שוין קיין רעװעלאַציע.

פון ניי-צייטיקן

יאָרן פאַר אים ( )2681איז

דער נאָענטער מיטאַרבעטער פון מאַרקסן ,סאָציאַליסט און רעװאָלוציאָנער,
משה העס ,געקומען מיט ענלעכע אויספירן אין זיין ווערק קרוים און
ירושלים" .אמת ,פאַר העסן דעם איבערצייגטן דעמאָקראַט און סאָציאַליסט
איז די נאַציאָנאַלע באַפרייאונג פון יידישן פאָלק מעגלעך געוען נאָר אין
דער ענגער פאַרבינדונג מיטן קאַמף פון אַלע אונטערדריקטע און פאַר-
יאָכטע ,אין קאַמף פאַר פּראָגרעס פון דער גאַנצער מענטשהייט .דערפאַר
אויך שרייבט ער אין זיין בוך , :די יידן האָבן שוין זייט לאַנג דערפילט,
אַז דער קאַמף פון די פעלקער פאַר זייער נאַציאָנאַלן װידערגעבורט איז
זייער אייגענער קאַמף און זיי האָבן זיך אומעטום אײנגעשלאָסן מיט
באַגײיסטערונג
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אין די פּאָליטיש-סאָציאַלע

באַװעגונגען".

און אין פּראַק"

טישן זין קומט העס( ,װווי שפּעטער הערצל) ,מיט דעם פּלאַן פון ערנסט
לאַפּאַראָן (פראַנצויז ,נישט-ייד) ,אַז ;די יידן דאַרפן פאַרייניקן זיך אין
אַ קאָנגרעס און אויסקויפן זייער פאָטערלאַנד פון טערקי .די אײיראָ-
פּעאישע גרויסמאַכטן װאָלטן נישט געהאַט דאַקעגן" .אַ  01יאָר שפּעטער
קומט מיט אַן ענלעכער אידעע ד"ר ל ,פּינסקער ,אין זיין בראָשור ,אױיטאָ-
עמאַנסיפּאַציע? .דער נעכטיקער עקסטרעמער אידעאָלאָג פון אַסימילאַציע,
האָט

זיך

יידישער

אין

טראַנספאָרמירט

נאַציאָנאַלער אויפלעבונג

אַ לײדנשאַפטלעכן

קעמפער

אין אַן אייגן לאַנד .אויב

פאַר

דער

פון אָנהױב

איז פאַר אים נישט ויכטיק געװוע ,וי דאָס נייע ,יידישע פאַטערלאַנד
װעט זיין( ,פּונקט װי הערצל) ,איז ער אָבער שפּעטער אונטערן איינדרוק
פון פּיאָנערישן ראָמאַנטיזם פון די ערשטע חלוצים ;די בילויצעס")2 ,
וועלכע האָבן מיט זייער מיפולער אַרבעט אויפגעבויט אַ בליענדע קאָלאָ-
ניע אין ישראל

,ראשון

לציון" ,צוגעשטאַנען

צו די נאַציאָנאַלע יידישע

קרייזן ,װאָס האָכן נאָר אין קלאַנד פון די אבות" געזען די צוציאונג"
קראַפט פאַר די צעװאָרפענע אין גלות יידישע ישובים,
געוויסע היסטאָריקער און פאָרשער וייזן אויף ,אַז ווען טעאָדאָר
הערצל האָט אין  5981געשריבן זיין קיודענשטאַט?" אין ער נאָך נישט
געווען באַקאַנט מיט די ביכער פון העסן און פּינסקערן .און דאָך קומט
ער צום זעלבן אויספיר , :פאַר יידן איז נישטאָ קיין אַנדער אויסוועג און
רעטונג ,װוי זיך אומקערן צו דער אייגענער נאַציע און זיך באַזעצן אין
אַן אייגן לאַנד" ,וו דאָס זאָל נישט זיין ,אין ישראל אין אַרגענטינע אָדער
.
אַנדערשװו .
פון דעם איז געדרונגע ,אַז דער ;פאַנטאַסטישער טרוים" פון
הערצלען איז נישט געווען אָפּגעריסן פון לעבן ,פון דער צייט און באַ-
דערפענישן ,נאָר פאַרקערט אַן אויסדרוק פון זיי .לויט דער מאַרקסיסטישער
מעטאָדאָלאָגיע װאָלט מען געקענט פעסטשטעלן אַז נישט הערצל איז גע-
קומען מיט דעם איודענשטאַט? ,נאָר די אויפגעטרייסלטע יידישע פאָלקס-
מאַסן און אינטעליגענץ  --פון איר אַ טייל שוין שטאַרק אַסימילירט ---

דערשיטערטע ,דערשראָקענע און אויפגעברויזטע דורך דעם צעפלאַקערטן
נעאָראַנטיסעמיטיזם אין מערב-איײיראָפּע (דער דרייפוס-פּראָצעס אין פראַנק"
רייך) און די פּאָגראָם-כװאַליע אין רוסלאַנד ,אין  .1881זיי האָבן גע-
זוכט אַן אויסוועג ,אַ רעטונג קעגן דער טויט-שנאה ,װאָס האָט װידער

אויפגעװואַכט

סיי אין דעם

מאָדערנעם ,שכלדיקן

קעניגרייך"

(קאַפּי
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טאַליסטישן) ,װוי דער פּאָליטישער זיג פון די אידעאַלן פון ,אויפקלערונג"
האָבן שוין געבראַכט פאַר די יידן גלײכבאַרעכטיקונג ,סיי אין דעם
אָפּגעשטאַנענעם

מיטלאַלטערלעכן,

האַלב-באַרבאַרישן

צאַרישן

רוסלאַנד"

(לויט לענינס אויסדרוק) ,װאָס איז געווען אַ ו,וילדע ,בלוטיקע פעלקער-
טיורמע".
וי לויפן ? וי זיך אַװעקלאָזן ,כדי צו געפינען דעם רואיקן ,זיכערן
האַפן קעגן דער טויט-געפאַר פון פיזישן אומקום און מאָראַלישער ,נאַ"
ציאָנאַלער און מענטשלעכער דערנידערונג? דער לעבנס:אינסטינקט די
בהלה"-שטימונגען ,פאַרשידנאַרטיקע סיטואַציעס ,האָבן אָנגעװויזן אויף
עטלעכע לייזונגען.
די שוין אויפגעקומענע ערשטע פּאַרטײען ,אָרגאַניזאַציעס און
פאַריינען פון דער אַרבעטער באַוועגונג ; דער צויבער פון סאָציאַליסטישן
אידעאַל וועגן אױיסראָטן

אַלע פאָרמען

עקאָנאָמישער אונטערדריקונג
קער-פאַרברידערונג

פון נאַציאָנאַלער,

סאָציאַלער

און

און עקספּלואַטאַציע :די לאָזונג פון פעל-

און גלייכהייט  ---האָבן געהייסן

בלייבן אויפן אָרט

און קעמפן צוזאַמען ,האַנט ביי האַנט ,מיט די פאָלקס-מאַסן פון לאַנד,
ווו מען האָט געוווינט .אַזױ אַרום האָט דער געבורט פון דער קאַפּיטאַליס-
טישער

עקאָנאָמיק אין לעצטן פערטל פון -91טן יאָרהונדערט אין מזרח"

אײיראָפּע ,װי ס'איז געווען קאָנצענטרירט די קאָמפּאַקטע יידישע מאַסע,
די אַבסאָלוטע מערהייט פון יידישן פאָלק ,געבראַכט צום אויפקום צויי
געזעלשאַפטלעכע כוחות  --דאָס יידישע בירגערטום און דעם יידישן
אַרבעטער-קלאַס,
דער לעצטער האָט געזען די לייזונג פון יידישן פּראָבלעם  --די
דעראַבערונג פון פולע ,גלייכע בירגער-רעכט ,פון פולער נאַציאָנאַלער
אױטאָנאָמיע ,פון אַראָפּװאַרפן די קייטן פון שקלאַפערײי און עקספּלואַטאַציע
 -אין קאַמף פאַר אַ סאַציאַליסטישן מאָרגן ,געאייניקט מיט די נישט-יידישע אַרבעטער-מאַסן און עמך.
דאָס יידישע בירגערטום דאַקעגן ,טיילן פון קליינבירגערטום און
אויך אַ טייל פון דער פאָלקס-מאַסע ,האָבן געזען די לייזונג אין נאַציאָנאַלן,
מלוכהשן ווידערגעבורט ,אין שאַפן אַ יידישע ,נאַציאָנאַלע היים אין ישראל.
די שטרעבונג האָט געבראַכט צום געבורט פון ציוניזם .אַזױי איז
אויפגעקומען די ניייצייטיקע יידישע נאַציאָנאַלע באַװעגונג אין שפּיץ
מיטן בירגערטום .איר הויפּט:-אידעאָלאָג איז געווען טעאָדאָר הערצל ,לויט
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דער אוניווערזיטעט-בילדונג אַ ד"ר פון יוסטיץ ,לויט דער פּראָפעסיע
אַ זשורנאַליסט ,אַ זון פון אַ גאַנץ פאַרמעגלעכן סוחר ,געבוירן אין
בודאַפּעשט אין  ,0681האָט ער באַקומען אַלס קינד אַ נאַציאָנאַלע דער-
ציאונג .ער איז געגאַנגען אין חדר ,פון וועלכן ס'איז אים געבליבן די
ערינערונג פון רביס-קאַנטשיק .צו  01יאָר נעמט ער לערנען אין אַ
רעאַלע-שול ,וועלכע ער פאַרלאָזט צוליב אַנטיסעמיטישע דערקלערונגען
פון געוויסע פּראָפעסאָרן .עֶר איז עמפינדלעך און שטאָלץ אַלס מענטש
און ייד און רעאַגירט שאַרף אויף יעדער אומרעכט און באַלײידיקונג .אויף
זיין פאָדערונג טראָגט אים איבער דער פאָטער אין אַ עװאַנגעלישע גימ-
נאַזיע ,װוי די יידישע שילער זיינען געווען אַ מערחייט און די אויפפירונג
פון די לערער אַ קאָרעקטע .נאָכן פאַרענדיקן די ווינער הויך-שול אַלס
;דאָקטאָר דער רעכטע" אַרבעט ער אַלס באַאַמטער ביי אַ ריכטער ,אָבער
גלייכצייטיק שרייבט ער אַרטיקלען פאַר צייטונגען און פּיעסן פאַר טעאַ-
טער ,פון וועלכע פיל וערן געשפּילט מיט דערפאָלג .ער וידמעט זיך
אין קורצן נאָר זשורנאַליסטיק .די ווינער צייטונג ,נייע פרייע פרעסף"
שלאָגט אים פאָר ,ער זאָל ווערן איר קאָרעספּאַנדענט אין פּאַריז .אין
דער אויך שטאָט האָט ער אָנגעשריבן זיין באַרימטן ,יודענשטאַט" .דער
אָנגעצייכנטער אידעאַל און פּראָגראַם פון נאַציאָנאַלן מלוכישן ווידער-
געבורט פון יידישן פאָלק האָט אים אַלין באַגײסטערט און געװאָרן זיין
לעבנס-ציל און פּאַסיע.
לויט די זכרונות פון זיינע פריינד ,מיטאַרבעטער ,ביאָגראַפן ,איז
הערצל געווען אַ מענטש מיט שוונג ,שעפערישער איניציאַטיו ,אָרגאַ"
ניזאַטאָרישע פעאיקייטן ,שפּרודלדיקער ענערגיע און אייזערנעם וילן
און צו דעם אַלעם האָט ער פאַרמאָגט אַ פּערזענלעכן צויבער ,װאָס האָט
געצויגן צו אים מענטשן ,נאָענטע און וייטע .אַ דאַנק די איגנשאַפטן
האָט ער געקענט אױפכאַפּן און אויסדריקן די שטרעבונגען און חלומות
פון אַ גרויסן טייל פון יידישן פאָלק ,פון פאַרשידענע שיכטן ,אָנצייכענען
אַ גענויעם פּראָגראַם און צעויגן אַ פאָלקס-באַװעגונג ,װאָס איז זיך
שנעל צעװאַקסן .צוויי יאָר אינגאַנצן נאָכן אָנשרײבן דעם ,ידענשטאַט"
גיט זיך איין הערצלען צונויפצורופן דעם ערשטן ציוניסטישן קאָנגרעס
מיט  002דעלעגאַטן פון פאַרשידענע לענדער און  003געסט און פּרעסע-
קאָרעספּאָנדענטן ,אַזױ איז געלייגט געװאָרן די באַזע פאַר דער העכסטער
פאָרשטײיערשאַפט פון דער ציוניסטישער באַװעגונג װאָס פונקציאָנירט
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ביז היינט .אויפווייזנדיק ,אַז יידן זיינען אַ פאָלק ,און אַ פאָלק קאָן זיך
נאָר

אַלײן

העלפן

--

האָט

הערצל

אין זיין ערשטער

קאָנגרעסירעדע

 --אָנגעצייכנט די וועגן און מיטלען פון ווידעדאויפלעבן דעם ידישןשטאַט ,די יידישע מלוכה אין פּאַלעסטינע דורך אַ מאַסן-אײנװאַנדערונג
פון אַרבעטער ,האַנטװערקער און אינדוסטריעלער .טעאָדאָר הערצל איז
אויסגעקליבן געװאָרן אַלס פּרעזידענט פון אויספיר-ביוראָ .פון דער
ציוניסטישער

אָרגאַניזאַציע אין וועלט-מאַסשטאַב,

טראָץ דעם,
פון זיין פּראָגראַם
מעגלעכקייטן ,אָן
אַנאַליז ,קען דאָס

װאָס פיל געדאַנקען פון הערצלס ,ידענשטאַט" און
זיינען זיכער געווען נאַאיוו ,אָפּגעריסן פון די רעאַלע
אַ פאַרטיפטער סאָציאַלאָגישער און פּסיכאָלאָגישער
נישט אָפּלײקענען דעם פאַקט פון זיין היסטאָרישן

פאַרדינסט  ---פון אַװעקשטעלן פאַר דער וועלט און פאַר דעם יידישן פאָלק

צום ערשטן מאָל אין זיין גאַנצער ברייט ,דעם יידישן פּראָבלעם אַלס
נאַציאָנאַלן ,צום ערשטן מאָל איז אויף אַן אָרגאַניזירטן אופן ,גוט אָדער
שלעכט באַגרינדעטן ,אַרױסגערוקט געװאָרן פאַר אַלע פעלקער דאָס
רעכט אויך פון יידישן פאָלק אויף זיין נאַציאָנאַלער זעלבסט-באַשטימונג
אין זיין אייגן ,אומאָפּהענגיקן לאַנד,
אָן צווייפל ,אַז דער פּאָליטישער ציוניזם אין זיין מאָדערנער הערצל"
פאָרמול איז געווען דער בראשית פון דער ניי-צייטיקער נאַציאָנאַלער-
באַװעגונג אויף דער יידישער גאַס ,אָנגעפירט דורך דעם בירגערטום
װאָס ,האָט געזען אין דעם פאַר אַלעם ,זיינע אייגענע קלאַסן-אינטערעסן
און צילן .ס'איז אויך זיכער ,אַז דער טערקישער ,ענגלישער ,אַמעריקאַנער
אימפּעריאַליזם שטיצנדיק די נאַציאָנאַלע יידישע באַװעגונג האָבן געהאַט
אין דעם זייערע אייגענע ,פּאָליטישע אויסרעכענונגען און נישט די אינ"
טערעסן פון יידישן פאָלק .ס'איז אָבער אויך אָן צווייפל  --געשעענישן
און פאַקטן ,װאָס זיינען פאַרלאָפן אין די לעצטע  27יאָר נאָך הערצלס
טוט (געשטאָרבן  )4091באַשטעטיקן דאָס  --אַז די ציוניסטישע באַ"
וועגונג האָט געשפּילט אַ וויכטיקע ראָל אין קאַמף פון גרויסע טיילן פון
יידישן פאָלק פאַר דעם
אַלס יודנשטאַט.

נאַציאָנאַלן,

מלוכישן

װידערגעבורט

פון ישראל

זיכער איז דאָס דערגרייכט געװאָרן נישט אַזױ ,װי הערצל האָט
זיך דאָס פאָרגעשטעלט .נישט די גוטהאַרציקייט פון טערקישן סולטאַן
וועלכן הערצל האָט געלויבט פאַר זיין ;פאָטערלעכער זאָרג פאַר די יידן"
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און געװאָלט אים קויפן מיט געלט { נישט ,די פאַרשטענדעניש" פון די
בריטישע לאַרדן ,האָבן געבראַכט דעם וידערגעבורט פון ישראל אַלס
שטאַט (מלוכה) ,נאָר דער העראָישער קאַמף פון יידישן פאָלק  ---פון
די חלוצים-פּיאָנערן און בויער פון לאַנד ,פון הדי
עלדישע

הגנה-סאָלדאַטן,

פון די יידישע פאָלקס-מאַסן פון אַלע יידישע ישובים אין דער גאָרער
וועלט ,וועלכע יהאָבן געקעמפט סיי פאַר אַ מדינת ישראל ,.סיי פאַר אַ
שענערן מאָרגן פון פעלקער-פאַרברידערונג און רעכט פון יעדן פאָלק
אויף זיין סוווערענער ,נאַציאָנאַלער ,דעמאַקראַטישער היים.
די כוחות פון פּראָגרעס ,פעלקער-פריינטשאַפּט און סאָציאַליזם
זיינען געווען דער דעצידירנדיקער פאַקטאָר ,װאָס האָט צעשמעטערט די
נאַצידבעסטיע און געהאָלפן פּאָליטיש ,דיפּלאָמאַטיש ,מיליטעריש אין דער
אַנטשטײַאונג פון ישראל אַלס סווערענעם שטאַט,
טעאָדאָר 

הערצלס

געדאַנק

און

קאָנקרעטע,

פּראַקטישע מיטלען

וועלכע ער האָט אונטערגענומען ,כדי צו רעאַליזירן דעם טרוים פון אַן
אומאָפּהענגיקן שטאָט אין ישראל ,אַלס זיכערע היים פאַר דעם גערודפטן
יידישן פאָלק ,האָט באַפליגלט נישט נאָר ד
,י אָרעמסטע און פאַרצווייפלטט"
(לויט הערצלס

אויסדרוק)

נאָר

אױיך

יידישע

װעלט-באַרימטקײטן.

די

צווייטע צענטראַלע פיגור אויף דעם ערשטן ציוניסטישן קאָנגרעס אין
באַזעל ,איז נאָך הערצלען ,געווען דער באַרימטער זשורנאַליסט; שרייבער,
געלערנטער און פּראַכטפולער אַראַטאָר ,מאַקס נאָרדוי .ער איז פון די
ערשטע צוגעשטאַנען צו הערצלען און באַגײסטערט געשטיצט זיין אידעע.
דער װעלט-באַרימטער געלערנטער אַלבערט איינשטיין איז געװען
אַן ענטוזיאַסטישער אָנהענגער פון הערצלען .אין זיין בוך ,מיין וועלט-
בילד? שרייבט ער , :אין עטלעכע יאָרצענדליק האָבן טיף-דענקענדע
מענער ,צװישן וועלכע ס'טיילט זיך אויס ספּעציעל ,דער אומפאַרגעס-
לעכער הערצל ,געשטיצט דעם געדאַנק ,אַז מיר דאַרפן האָבן אַ גייסטיקן
צענטער .אַזױ איזן אויפגעקומען דער ציוניסטישער געדאַנק און דאָס
אויפבוי-

װערק

אין פּאַלעסטינע.

דאָס,

װאָס

הערצל

האָט

פאָראויסגץ-

זען איז
רעאַליזירט געװאָרן ..דעם יידישן פאָלק איז געגעבן געװאָרן

יענער אָפּטימיזם ,וועלכן יעדער אָרגאַניזם מוז האָבן צו אַ געזונט לעבן,
די ציוניסטישע באַװעגונג האָט אַרױסגעגעבן פיל טאַלאַנטפולע
טעאָרעטיקער און טוער .אומפאַרגעסלעך האָט זיך איינגעשריבן אין איר
געשיכטע בער באָראָכאָוװ אַלס אַנערקענטער אידעאָלאָג און פירער פון
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פועלי-ציון .אונטער זיין דירעקטער טעאָרעטישער און פּאָליטישער אָנ"
פירונג איז פאָרגעקומען די צונויפגיסונג פון אַלע פּועלי-ציוניסטישע,
צעװאָרפענע אָרגאַניזאַציעס אין איין איידישער סאַציאַל-דעמאָקראַטישער
אַרבעטער-פּאַרטײ פּועלי-ציון" ,וועלכע איז געגרינדעט געװאָרן אויפן
צוזאַמענפאָר אין פּאָלטאַװע (רוסלאַנד) אין פעברואַר  .6091פון דער
פּאַרטײ זיינען דאָך אויפגעקומען שפּעטער די רעכטע און לינקע פּועלי
ציון און אין ישראל די מפּ"י און מפּ"ם,
וי באַװוסט האָט באָראָכאָוװו פּרובירט דער ערשטער ,מאַרקסיסטיש
באַגרינדן די היסטאָרישע נויטווענדיקייט פון שאַפן אַ זעלבסטשטענדיקע
יידישע מדינה אין ישראל .אין זיין אַרבעט אװאָס ווילן די פּועלי-ציון ל"
לייענען מיר , :פּונקט אַזױ וי דער סאָציאַליזם װוערט פאַרווירקלעכט אין
אַ סטיכישן פּראָצעס פון קאָנצענטראַציע פון דער פּראָדוקציע .נישט
אָפּהענגיק פון וועלכער עס איז באַװוסטזיניקער ראָלע ,אַזױי פאַנגען
אויך אָן די יידישע ואַנדער-מאַסן סטיכיש זיך צו קאָנצענטרירן אויף אַ
באַשטימטער טעריטאָריע ,נישט אָפּהענגיק פון וועמענס נישט איז דרוקי.
די טעריטאָריע איז פּאַלעסטינע און אויף איר קומט טאַקע סטיכיש פאָר
אַן עקאָנאָמישע אױטאָנאָמיזירונג פון דעם יידישן געזעלשאַפטלעכן לעבן"
(זייט  .)101אין אַ צווייטן אָרט פון דעם בוך שרייבט באָראָכאָ, :די
יידישע בורזשואַזיע לייגט אירע עיקר האָפּענונגען אויף די דיפּלאָמאַטי"
שע אונטערהאַנדלונגען מיטן סולטאַן און אויף דער קינסטלעכער קאָלאָ-
ניזאַציע .מיר פּראָטעסטירן שטאַרק קעגן יעדער שתדלונות-פּאָליטיק,
וי אויך קעגן קאָלאָניזאַטאָרישע פּראָיעקטן-מאַכערײ .אָט דער אידעען-
אונטערשיד ,וועלכער מאַכט אונז שוין יעצט פאַר גרויסע שונאים פון
די בורזשואַזע ציוניסטן װעט אין פּאַלעסטינע גופא איבערגיין אין די
שאַרפסטע פאָרמען פון קלאָסן-קאַמף"( .זייט )301
א

דער
נאָכן

טויט

װיכטיקסטער
פון טעאָדאָר

פון

פירער
הערצל

איז

דער

ציוניסטישער

װעלט-באַועגונג

חיים

(-4781

געווען

געלערנטער,

ד"ר

פּראָפּעסאָר

 )2פאַר אַלעם אַ גרויסער
זשענעווער אוניווערזיטעט ( )1901און מענטשעסטער
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ויצמאַן

פון כעמיע איפן

(.)4091

די
בריטישע אימפּעריע ,וועמענס בירגער ער אין געװאָרן אין
 ,0האָ
ט אים צו פאַרדאַנקען די דערפינדונג פון סינטעטישן אַצעטאָן
װאָס האָט
געדינט דער ענגלישער אַרמײ אין די יאָרן פון דער ערשטער
וועלט-מלחמה בי דער פּראָדוקציע פון אַ ספּעציעלן סאָרט שטאַרקע
אויפריי
ס מאַטעריאַלן ,ווייצמאַן האָט געאַרבעט אין די יאָרן 6191"8191
אין
די כעמישע לאַבאָראַטאָריעס פון דער בריטישער אַדמיראַליציע,
אַ
ד
א
ַ
נ
ק
די נאָקנטע באַציונגען מיט די העכסטע בריטישע ספערן ,האָט
ער
אױסגעפּועלט די באַרימטע באַלפור-דעקלאַראַציע אין  ,7191וועלכע
הא
ָ
ט
צ
ו
ם
ע
ר
ש
ט
ן
מאָל געזיכערט די שאַפונג פון אַ נאַציאָנאַלער היים
פאַרן יידישן פאָלק אין פּאַלעסטינע .די בריטישע מאַנדאַטן-מאַכט האָט
זיך פאַרפליכטעט פּראַקטיש דאָס דורכפירן אונטער די גאַראַנטיעס פון
דער פעלקער ליגע .דאָס איז געווען די העכסטע דערגרייכונג (פאָרמעלע)
פון דער ציוניסטישער באַװועגונג ,וועלכע האָט אַזױ אַרום באַקומען אַן
אָפיציעלן

טשאַרטער

{קאַרטע)

פאַר דעם

נאַציאָנאַלן װידערגעבורט

אין

ישראל ,דאָס האָט אויסערגעווענלעך געהויבן דעם פּרעסטיזש און צו-
ציונגס"קראַפט פון ציוניזם אויף דער יידישער גאַס .ד"ר חיים װײיצמאַן
איז געווען דער לאַנגיאָריקער פּרעזידענט פון ציוניסטישן װעלט"קאָנ-
גרעס (פון  0291ביז  )1291און ערשטער פּרעזידענט פון ישראל פון
9
ביז זיין טויט אין  .2591ער אין געװען דער פאַקטישער בער
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ניווערזיטעט אין די -02ער יאָרן ,װי ער
האָט גענאָסן פון דער מיטאַרבעט און הילף פון פּראָפּ .אַלבערט איינשטיין,
אַלס ישראל פּרעזידענט האָט ער אויפגעבויט דעם אינסטיטוט אין
רחובות ,װאָס טראָגט היינט זיין נאָמען זיין לאַנגיאָריקער נאָענטער
מיטאַרבעטער ד"ר נחום גאָלדמאַן שרייבט וועגן אים אין זיין בוך
;אױטאָביאָגראַפיע":

,ס'איז

אָן צווייפל

אַז נאָך טעאָדאָר

הערצל,

דעם

גרינדער פון דער ציוניסטישער באַװעגונג ,איז חיים וייצמאַן געווען
איר װיכטיקסטער פירער .פאַר מיליאָנען מענטשן ,יידן און נישט יידן
איז זיין נאָמען געװאָרן דער סינאָנים פון ציוניזם" ..ער איז געוען אַ
מענטש ,װאָס האָט אין זיך איינגעזאַפּט די בעסטע װערטן פון די פיר
גרעסטע אײראָפּעאישע קולטורן  --דער רוסישער ,דייטשער ,פּראַנ-
צויזישער און אַנגלאָסאַקסאָנישער .און אין דער זעלבער צייט האָט פון
אים

געשפּרודלט

זיין קליין יידיש

שטעטעלע,

מאָטעל

נישט

וייט

פון
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יפּינסק,
:וועלפע

װווי עֶר איזי געבוירן
ער

געװאָרן

האָט באַנוצט אַממײנסטן

אין

.,4781

איז געווען

און

די

שפּראַך

אויך

מאַמע-לשויידיש.

אל

2

חי דריטע גרעסטע פיגור נאָך וייצמאַנען אין דער געשיכטע פון
ציוניזם איז דוד בּן-גוריון .די אָפּשאַצונג פון זיין פּערזאָן איז פאאַַרשידן-
אַרטיקע .אייניקע לויבן אים פאַר זיינע גרויסע פאַרדיגסטן פאַר דער
!ציוניסטישער באַװעגונג און ישראל ,אַנדערע זעען אין אים אַן עגאָצענ"
טריק און דעספּאָט .אַלע אָבער זיינען מסכים ,אַז ער האָט געשפּילט
אַן ערשטראַנגיקע ראָל אין דער אַנטשטײאונג און אַלס לאַנגײאָריקער
פּרעמיער יפון ישראל,
 |ג-עבוירן אין פּלאָנסק ,אין  6881אַ שטאָט אין קאָנגרעס-פּױלן ,וועןזי איז געווען אַ טייל פון רוסלאַנד ,װוערט ער פרי מיטגעריסן פון די
ציוניסטישע אידעאַלן ,וועלכע האָבן באַהערשט אַ טייל פון דער יידישער
יוגנט נאָך דער פּאָגראָם-כװאַליע אין  ,5091אין  6091פאָרט ער ,אַלס
?0ייעריקער -חלוץ-טוער קיין ישראל ,װוי ער רוקט זיך שנעל אַרױס אין
יאַװעגונג .ביים סוף פון זעלבן יאָר נאָך ,צזאַמען מיט בן -צבי
דער ב
(דעט שפּעטערדיקן פּרעזידענט פון מדינת ישראל) איז ער איינער פון
די גרינחער פון דער פּועלי-ציון פּאַרטײ אין ישראל .אָבער ער וויל נישט
זיין קיין .פּאַרטײ-באָנץ ,ער איז אַ פּשוטער אַרבעטער אין מושבות פון
יהודה ,גליל און שוּמרוןאין פתח תקוה ,כפר סבא און ראשון לציון,
יער זייט-.,אַקערט און פלאַנצט,
אין קורצן באַאױיפטראַגט אים די פּאַרטײ צו אַרבעטן אין דער
רעדאַקציע פון הער פ'צ-צייטונג אין ירושלים' ;/האחדות" .אָבער אין
יעטלעכעי חדשים -שפּעטער פאַלט אים איין אַי געדאַנק צו פאָרן שטודירן
יוריספּרודענץ אין קאָנסטאַנטינאָפּאָלער אוניווערזיטעט און אַלס אַדװאָ-
קאַט -פאַרטײידיקן  די -יידישע אַרבעטער אין ישראל .עקספּולסירּט דורך
דער טערקישער געהיים-פּאָליצײ; פאָרּט ער אין  5191קיין אַמעריקע .ער
עןנערגישע טעטיקייט פאַר אנַייער עליה און קומט צו"
פירט דאָרט אַ
חיק אין לאַנד צוויי יאָר שפּעטער .ער װערט איינער פון די גרינדער
:פון הסתדרות (אין  )1291יאון שפּעטער פון דער מפּא"י )2וועלכערס גענע-

װאַליסעקרעטאַר
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ער איז געווען לאַנגע יאָרן ,נישט געקוקט .אויף דער

באַגרענעצונג פון דער עליה דורך דער ענגלישער

מאַנדאַטן-מאַכט אין

 ,6פירט ער אַן ענערגישע אַרבעט פאַר אַן אומלעגאַלער עמיגראַציע
פאַר אַלעם פון דייטשישע יידן ,גערודפטע דורך די נאַצילבארבארן,
בן"גוריון איז איינער פון די הויפּט-גרינדער פון הגנה .אין מאַי
8
פּראָקלאַמירט ער אין כנסת די אַנטשטײאונג פון מדינת ישראל,
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 5591ביז  .)3691זיין טעמפּעראַמענטפולע נאַטור און
דעספּאָטישע נייגונגען האָבן קעגן אים געשאַפן אַ שטאַרקע אָפּאָזיציע אין
זיין  אייגענער פּאַרטײ ,וועלכע האָט אים אױפגעצווינגען צו פאַרלאָזן
דעם פּרעמיער אַמט.
| אי קורצן פאַר
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"
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,
כ
די צו שאַפן אַ נייע פּאַרטײ
די רפ"י .אין דער אױיסער-פּאָליטיק ,וועלכע ער האָט דיקטירט ,איז
ער אַדורך צוויי עטאַפּן .אין דעם ערשטן האָט ער געפירט אַ ,פּאָליטיק
פון שטאַרקער האַנט?" לגבי די אַראַבישע שכנים .טראָץ אַלע פאַרזי-
כערונגען פון אויפהאַלטן די נײטראַליטעט פון ישראל אין קאָנפליקט
צווישן עגיפּטן פראַנקרייך און ענגלאַנד אין  ,6591װאַרפט ער אין קורצן
די אַרמײ קעגן עגיפּטן .ער פירט איין דראַסטישע באַגרענעצונגען אין
די דערפער און אָרטשאַפטן באַװױנטע פון אַראַבער .ער איז דער אַבסאָלן-
טער אונטערשטיצער פון דער קאַלטער מלחמה-פּאָליטיק געפירט פון די
אַמעריקאַנער ;פאַרזאָרגער" .ער צווינגט אויף זיין פעאיקן און וייט-
זעעוודיקן אויסערן-מיניסטער משה שרת ,דעם פאַקטישן בויער פון דער
ישראל-דיפּלאָמאַטיע ,צו פאַרלאָזן זיין אַמט .זיין חטא איז באַשטאַנען
אין דעם ,װאָס ער האָט קאַטעגאָריש זיך אַנטקעגנגעשטעלט דער פּאָליטיק
פון קעגן-רעפרעסיעס און געקעמפט פאַר פאַרהאַנדלונגען מיט די אַראַ-
בישע שכנים .גראָב ,ברוטאַל ,טאַקטלאָז האָט בן-גוריון אַרױסגעשלײַדערט

שרת'ן פון דער רעגירונג.
אַזױ איז באַזייטיקט געװאָרן איינער פון די געבילדעסטע ,פעאיקס"
טע מלוכה-מענער און טוער פון דער ציוניסטישער-באַװועגונג ,אַן אויס-
געשפּראָכענער דעמאָקראַט און איידעלער ,נשמהדיקער מענטש ,װאָס
האָט אין פיל רעדעס ,אַרטיקלען און אַרױסטרעטונגען געלערנט אַז די
העכסטע מאַכט איז דאָס סווערענע פאָלק ,װאָס דאַרף קריטיקירן די
פעלערן פון דער רעגירונג
טייאישע אױיטאָריטעטן.

און פון די העכסטע

מלוכה'שע

און פּאַר-
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באַרימט איז זיין מאַקסימע , :נישט דער איז אַ פּאַטריאָט פון לאַנד,
װאָס איז מיט אַלץ איינשטימיק ,נאָר דער ,װאָס קריטיקירט ,וייזט אָן
אויף דעם שלעכטן ,וועמען ס'טוט וויי יעדע עוולה ,יעדער פעלער ,װאָס
ווערט באַגאַנגען קעגן דער מדינה און פאָלק",
שרת איז געווען געאַכטעט און געשעצט פון אַלע שיכטן פון דער
געזעלשאַפּט .ביז די לעצטע מינוטן פון זיין לעבן איז ער געװען דער
מאָראַלישער אױטאָריטעט ,דאָס געוויסן פון פאָלק,
אין גאַנצן אַן אַנדער ב"גוריון קומט אויף ,ווען ער גייט אַװעק
פון דער רעגירונג און פּאַרטײ און באַזעצט זיך אין זיין באַליבטן קיבוץ
שדי-בוקר.
ער ווערט אַ הייסער פאַרטיידיקער פון פאַרשטענדיקונג און שלום
מיט די אַראַבער .נאָך דער -6טאָגיקער מלחמה אין  ,7691ביז די לעצטע
מינוטן פון זיין לעבן ,פּראָפּאַגירט ער ביי אַלע געלעגנהייטן זיין נייעם
לאָזונג , :איך גיב אָפּ אַלע פאַרנומענע געביטן פאַר אַ זיכערן גאַראַנ"
טירטן ,סטאַבילן שלום" .און מיט דער וענדונג און אָנזאָג צום פאָלק
איז ער אַװעק אין דער אייביקייט.
נאָך פון פיל ויכטיקע ציוניסטישע טוער װאָלט מען געדאַרפט
שרייבן .מעגלעך אין אַ צוייטער אַרבעט.
1:

)1

זע

ביאָגראַפיע*,

הערצל

טעאָדאָר

זייט  ,41ליטעראַרישער

 )2פון אויסדרוק

,ביל"ו"

זיך לאָזן גיין!) אונטער
ורוסלאַנד)

געלאָזט

דעס

זיך אין

 3זי איז אויפגעקומען
מיט

,הפּועל

הצעיר"

רופט זיך פאַרקירצט
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;געזאַמלטע

אונטערן
,מפא"י.

(בית

שריפטף",

פאַרלאַג,
יעקב

ניריאָרק

לכן ונלכה)

לאָזונג האָבן יידישע
2881

קיין

פון דער
נאָמען

קאַפּיטל

,אױטאָ-

.0291
הױיז יעקב.

סטודענטן

לאָמי

פון כאַרקאָוו

ישראל.
פאַרייניקונג

,מפלגת

פון ;אחדות

פועלי

העבודה"

ארץ-ישראל",

װאָס

בערזענלעכקייטן אין פאר -און נאך-
הלחמהדיקן צוילן ()1131-3891
װאַנדאַ

װאַשיל עװסקאַ די שרייבערין

און קעמפערין

װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ  ---די שרייבערין ,זשורנאַליסטין און רעװאָלו-
ציאָנערין ,איז אין די דרייסיקער יאָרן אין פאָרמלחמהדיקן פּױלן געווען
דער סימבאָל פון די שענסטע פרייהייט-טראַדיציעס ,טיפן הומאַניזם ,גלויבן
אין קאַמף פאַר אַ שענערער וועלט און בעסערן מענטש.
מיין זכרון לויפט רעטראָספּעקטיוו צו יענע ש
ט
ו
ר
מ
ישע טעג ,וען
די באַװוסטע שוין אַרבעטער-טוערין ,פּעדאַגאָגין ,פלאַמיקער פאָלקס-טרי"
בון איז געווע איינע פון די צענטראַלע פיגורן אין דער פּוילישער עפנט-
לעכקייט,

נישטאָ אַזאַ געשעעניש ,װאָס זי זאָל אויסמיידן .אין שפּיץ פון מאָסן"
שטרייקן אַלס מיטגליד פון הױיפּט-ראַט פון פּ.פ.ס( .פּױלישע סאָציאַליסטי-
שע פּאַרטײי) .צוזאַמען מיט דיבואַ  ,)1סטרוג  ,)2פּרוכניק  ,)3באַרליצקי ,)4
ג-רינדעט זי דעם לינקן פליגל ,װאָס קעמפט פאַר אַן איינהייטלעכן פראָנט
פון אַלע דעמאָקראַטישע כוחות אין לאַנד,
זי איז די הופּט-געשטאַלט פון צענדליקער פּאָליטישע אַקציעס:
פאַר ליקווידירן דעם קאָנצענטראַציע-לאַגער אין קאַרטז-בערעזע! אַן
אַמנעסטיע פאַר פּאָליטישע אַרעסטירטע און פּאָליטישע עמיגראַנטן; פאַר
הילף און סאָלידאַריטעט מיטן קעמפנדיקן שפּאַנישן פאָלק; קעגן אַנטי-
סעמיטיזם ,פּאָגראָמען ,אין שוץ פון דער יידישער באַפעלקערונג .זי איז
די הויפּט-טוערין פון דער קליגע פאַר פאַרטײידיקן די רעכט פון מענטש
און בירגער"; איינע פון די הויפּט-רעדאַקטאָרן פון דער פאָלקס-יפראָנט
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צייטונג ,דזשענניק פּאָפּולאַרני" (פאָלקס-צייטונג); איינע פון די גרינדער
און הױפּט-רעדאַקטאָרין פון דער לעגאַלער טריבונע פון פּוױלישן ;מאָפּף"
(אינטערנאַציאָנאַלע אָרגאַניזאַציע פון הילף פאַר רעװאָלוציאָנערן), ,אָבלי

טשע דניאַ" (דאָס געזיכט פון טאָג) ; הויפּט:רעדאַקטאָרין פון פּראָגרעסיון
קינדער-זשורנאַל ,פּלאָמיק* (דאָס פלעמל).
װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ איז אויך איינע-פון די אָנפירער פונעם לעוער-
שטרייק אין  ,73291װאָס האָט זיך נאָך אַ דראַמאַטישן קאַמף פאַרענדיקט
מיט אַ זיג .אַ פעאיקע שרייבערין ,דריקט זי אויס די שטים פון פאָלק,
זיין צאָרן ,זיינע באַגערן און שטרעבונגען אין אַזעלכע ביכער וי ,פאָטער-
לאַנד", ,דאָס געזיכט פון טאָג", ,די ערד אין צװאַנג", ,דער פלאַם אויף
זומפּן"; די טרילאָגיע ;דאָס געזאַנג אויף די װאַסערן" און אַנדערש:
און אַ פלאַמיקע פאָלקס-רעדנערין ,װאָס עלעקריזירט די צוהערער.
די אַרבעטער פון אָכאָטע און װאָליע ,די סטודענטן פון ,זנמס"
(פאַרבאַנד פון אומאָפּהענגיקער סאָציאַליסטישער יוגנט) און ,זשיטשף"
(קאָמוניסטישע .סטודענטךאָרגאַניזאַציע) ,פלעגן פאָדערן :קזאָל רעדן
װאַנדאַ  1און ווען זי האָט גערעדט ,זיינען אירע ווערטער געווען אַזױ
קלאָר ,אַזױ פּשוט ,אַז זיי פלעגן אַריינדרינגען אינעם האַרץ און באַװוסט-
זיין אַלס אומשטרײטבאַרע אמתן;,

איר נפישאטַר-עפנטלעכע

ביאָגראַפיע

איר לעבן איז נאָך נישט געװאָרן באַשריבן .אַ שטילקייט אַרום איר
פּערזאָן .דער ערשטער האָט געפּרװוט פאַראײיביקן איר לעבן ,דער מיט
 6יאָרּ צוריק פאַרשטאָרבענער דירעקטאָר פֿאויןנסטיטוט פאַר פּאַרטײ-
געשיכטע ,פּראָפּעסאָר טאַדעאוש דאַנישעווסקי  .)5ער לאַדט זי איין קיין
װאַרשע; ווו צום ערשטן מאָל ווערט פאַרשריבן די געשיכטע פון איר לעבן,
װאָס זי גיט איבער אַלײן 
זי דערציילט דאָרט.:
,מיין לעבֿנס-וועג איז נישט קיין טיפּישער .טראָץ דעם ,װאָס ס'זיינען
געווען אָביעקטיווע שװעריקייטן ,װאָס װאָלטן געקאָנט ווענדן מיין לעבן
אין אַן אַנדער דיכטונג ,גייט עס פון אָנהױב ביזן סוף אין איין און דער זעל-
ך בין געבוירן אין אפַּ9יסישער משפּחה; וו ס'האָט געהערשט דער
י* ,
א;..
בער
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פּילסודסקי-קולט מיט אַ פיינטלעכער שטעלונג צו רוסלאַנד ,אומאָפּהענגיק,
צי דאָס איז געווען דאָס צאַרישע ,צי דאָס סאָוויעטישע רוסלאַנד",

איר פאָטער,

לעאָן װאַשילעװסקי,

אַ היסטאָריקער

און פּובליציסט

א|יז .געווען אַ .באַװוסטער טוער און טעאָרעטיקער פון מּפּ"ס איינער פון
אירע גרינדער .אין אומאָפּהענגיקן פּױלן (פון  )8191אין ער אויסערן-
מ;יניסטער אין דער פאָראַטשעװסקי-רעגירונג ,שפּעטער פּרעזידענט
פונעם אינסטיטוט פאַר פאָרשן די נייעסטע געשיכטע פון פּױלן אָבער
אין דער משפּחה פלעגט מען פייערן דעם -1טן מאַי, :איך געדענק ,אַלס
7אָריק מיידל פלעג איך גיין מיט דער מאַמען אין ערשטן מאַי צוג
און איך האָב זיך צוגעוווינט ,אַז דאָס איז אַ גרויסער יום-טום"
די עלטערן אירע זיינען געװוען פריידענקער .נישט װאַנדאַ .נישט
איר שװועסטער זיינען געווען געטויפט ,פון אָנהײב גייט זי אין אַ וועלט-
לעכער שול ,ווען אָבער אין  8191קומט זי אָן מיט איר שװעסטער אין אַ
רעגירונגס-שול ,פאָדערט מען אַ צייגעניש ,אַז זיי זיינען קריסטן .די עלטערן
געפינען

אַן אויסוועג.

זיי קלויבן אויס

דעם

קאַלװיניזם,

וועלכער

האָט

נישט אין קראָקע קיין קלויסטער און נישט קיין פאָרשטייער .און אַזױ װי
אויף דעם שול-אַטעסטאַט איז נויטיק אַ נאָטע פון רעליגיע ,גיט עס איר
דער לוטעראַנישער פּאַסטאָר ,וועלכער קאָן נישט פאָדערן פון װאַנדאַ
און איר משפּחח זיי זאָלן אָפּהיטן דעם רעליגיעזן ריטואַל ,אויב זיי זיינען
פון אָן אַנדערן קריסטלעכן גלויבן.

ווען אין  6291האָט מען װאַשילעװסקאַן איינגעלאַדן מיט איר מאַן
מ .באָגאַטקאָ  )6קיין ראַטנפאַרבאַנד ,איז אַרױסגעשװימען די פּראַגע פון
אַ הײיראַט-דאָקומענט ,װאָס זיי האָבן נישט געהאַט .זיי זיינען דאַן אַװעק
אין קאַלװינישן קלויסטער אויף לעשנע (װאַרשע) .דער פּאַסטאָר האָט
גלייך געפרעגט, :ועגן װאָס גייט אייך  --װעגן אַ חתונה אָדער דאָקו-
מענטן  .77װאַנדאַ האָט געענטפערט, :נאָר װעגן דאָקומענטן" .און זי
האָבן עס באַקומען.

װאַנדאַ װאַשילעווסקא

און אירע

יידישע

פריינט

אויפן יאַגעלאָנער אוניווערזיטעט אין קראָקע טרעפט זי זיך צום
ערשטן מאָל מיט דער קאָמוניסטישער סטודענטן-יוגנט און טוער .געוויסע

,
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פון זיי לאָזן איבער אויף איר אַ גװאַלדיקן איינדרוק ,און שפּילן-אָפּ אין
איר לעבן אַ וויכטיקע ראָל,
און דאָ גייען מיר איבער צום ייפדּןראָבלעם.
פריי פון יעדן ראַסיזם ,וועלכן זי באַצייכנט אַלס פאַרברעכן דער"
ציילט זי:
;פון דעם וועלטלעכן ליציי פון פרוי ראַזמוד בין איך אַרױס מיט
אַ גרופּע יידישע חברטעס .אָבער אין נייעם ליציי ,אויפן נאָמען פון דער
קעניגין יאַדװיגאַ אין קראָקע ,האָבן זיך געשאַפן געטאָ-בענק .די קאַטױ-
לישע שילערינס זיינען געזעסן באַזונדער .איך בין געזעסן מיט מיינע יידי"
שע חברטעס נישט בלויז צוליב פריינטשאַפט".
אויפן קראָקעװוער אוניווערזיטעט װערן אירע פּאָליטישע דערציער 
יידישע קאָמוניסטן :סאַלאָמאָן יאַשונסקי און שמעון נאַטאַנסאָן )7 .דער
ערשטער איז געווען אַ שרייבער און זשורנאַליסט ,הױפּטירעדאַקטאָר פון
זשורנאַל קרויטע פאָזי ,אָרגאַן (אומלעגאַלער) פון צענטראַל-קאָמיטעט
פון דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ .וועגן אים שרייבט זי:
א,יינער פון די ,װאָס האָבן געהאַט אַ ריזיקן איינפלוס אויף מיין לעבן,

איז געווען סאַלאָמאָן יאַשונסקי .מיר האָבן צוזאַמען שטודירט אויפן
יאַגעלאָנער אוניווערזיטעט .דאָס איז געווען אַ פולקאָמער מענטש ,אַן
אַלזײיטיקער ,מיט טױזנטער פאַראינטערעסירונגען ,מיט ברייטע האָרי-
זאָנטן און פּערזענלעכן צויבער .דער פעאיקסטער און באַליבטסטער סטו-
דענט פון פּראָפּעסאָר ניטש אויף פּוילישער פילאָלאָגיע?.

נאָך דער שפּאַלטונג געפינט זיך יאַשונסקי אין ,זשיטשע" ,ואשי-
לעווסקאַ אין ,זנמס" ,אָבער זייערע באַציאונגען ליגן נישט אונטער קיין
װאַקלענישן .יאַשונסקי מעסט נישט קיין מענטשן לויט פּאָליטישע סימפּאַ-
טיעס ,ער פאָדערט שטענדיק אַכטונג פאַר דעם פרייען ,מענטשלעכן גע-
דאַנק .ער ציטירט װיקטאָר הוגאָ, :איך ליב אַלע מענטשן ,װאָס טראַכטן,
אויך די װאָס טראַכטן אַנדערש וי איך".
זיין טויט איז געווען אַזױ שיין ,וי זיין לעבן .ער פאַלט אויפן שלאַכט-
פעלד פאַר דער פרייהייט פון שפּאַנישן פאָלק.
א
די קאָנטאַקטן פון װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ מיטן ,מאָפּר" און מיט דער
קאָמוניסטישער פּאַרטײ ווערן אויסגעברייטערט ,ווען זי טראָגט זיך איבער
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קיין װאַרשע .דער װאָס האָט אויף איר אויסגעאיבט אַ ריזיקע ווירקונג,
איז איצט שמעון נאַטאַנסאָן .וועגן די צוויי יידישע קאָמוניסטן  --יאַ-
שונסקי און נאַטאַנסאָן  ---שרייבט זי:
;איך האַלט זיי פאַר מיינע דערציער און ועג-וייזער .אַ דאַנק זי
בין איך אַרױיף אויף דעם ועג ,אויף ועלכן איך האָב זיך שטענדיק
געפונען".
זי האָט פיל יידישע פריינט .זי קומט אין די קװאַרטאַלן פון יידישן
װאַרשע ,ווו ,ס'טרעפן זי פריינטלעכע מענטשן מיט מענטשלעכע הערצער".
זי שרייבט וועגן זיי און פאַר זיי און ,פאַר אַלעם ,וועגן זייערע קינדער:
;באַשײדענע ,שטילינקע ,מיט וועלכע די קאַרישע? ,ווילן זיך נישט שפּילף.

זי פרעגט , :פאַרװאָס האָט מען זיי שוין פאַרגיפטעט ל".
אויף אַ צוזאַמענטרעף פון ליצייישילער און סטודענטן ,אָרגאַניזירט
דורך די פּראָגרעסיוע יאוגָנרטגאַניזאַציעס ,דערקלערט זי ,אין צואַ-
מענהאַנג מיט די אַנטיסעמיטישע אָנפאַלן אויף די אוניוװוערזיטעטן:
ס',איז צװעקלאָז צו דיסקוטירן מיט פאַרברעכער ,זאָאָלאָגישע אַנטי-
סעמיטן ,װאָס ממיתן (מאָרדן) זייערע חברים נאָר דערפאַר ,ווייל זיי זיינען
יידן .װער עס פאַרמאָגט אין זיך אינסטינקטן פון אַ פאַרגיפטעטע שלאַנגי
דעם װעסטו נישט בייקומען מיט לידער פון ליבע און טריישאַפט .פאַר
אַלעם מוזטו אים פּענטן און דאַן היילן".
און זי רופט די פאַרזאַמלטע סטודענטן אַרױסצוטרעטן ,האַנט ביי
האַנט ,מיט די באַפאַלענע יידישע חברים,
נאָך דעם פּאָגראָם אין פּשיטיק קומט איר לײידנשאַפטלעכער ;זש'אַקיז"
(איך באַשולדיק!) אין ;אָבליטשע דניאַ" און ,דזשענניק פּאָפּולאַרני":
,י יידישע אָרעמקייט  ---אַרבעטער ,האַנטװערקער ,קליינהענדלערי
ד
דאַרף זיין דער שעיר לעזאזל פאַר די פאַרברעכנס

און פעלערן פון רע"

זשים און זיינע פאַשיסטישע קאָנקורענטן  --די ;אָנר"-)8כוליגאַנעס.
פּונקט וי די צאַרישע שװאַרץימאהניקעס ,װי די ס.ס-.מערדער באַפאַלט
מען און מען קוילעט אומשולדיקע מענטשן  ---פּוילישע בירגער ,װאָס מיט
זייער שווייס און מי ,אינטעליגענץ און טאַלאַנט באַרייכערן אונדזער לאַנד
און קולטור .אין װאָס באַשטײט זייער שולד?  ---אין דעם ,װאָס זיי זיינען
יידן",..

;דער שניי-ווינט פון פעדערן פון צעריסענע יידישע בעט-געװאַנט,
דאָס צעבראָכענע מעבל און געשענדעטע הייליקע ספרים ,דער וויי"געשריי
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פון פרויען און קינדער ,װעלן נישט ברענגען קיין לייזונג .זיי װועלן נישט
באַזײיטיקן די גרויזאַמע אַרבעטסלאָזיקײט אין שטאָט און דאָרף ,דעם ערד"
הונגער פונעם פּױער ,די טראַגישע האָפּנונגסלאָזיקײיט פון דער יגנט.
זיי ברענגען נאָר שאַנדע און חרפּה ,עקל און צאָרן ביי יעדן אָנשטענדיקן
דענקענדיקן מענטשן".
דער אָפּקלאַנג פון איר רוף איז אַ קאָלאָסאַלער .פיל פּוילישע ביר"

גערלעכע צייטונגען (;פּאָלאָניאַי, ,גלאָס פּאָראַנני" און אַנדערע) זיינען
אַרױיס מיט באַשולדיקונגען ,אַז די פּאָגראָם-כװאַליע איז די גרעסטע
חרפּה און אומגליק פאַר פּױילן .אַנדערע האָבן אָנגעויזן ,אַז דאָס איז אַ
נאצישע

דיווערסיע,

ווייל דער

זאָאָלאָגישער

אַנטיסעמיטיזם

דאַרף װערן

די פּלאַטפאָרם פון פאַרשטענדעניש צוישן פּױלן און איר בלוטיקן שונא
 .--דאָס נאַצישע רייך. , 8א
8

ס'איז

אַ צייט

וען

די

,אָװושעם" פ)-פּאָליטיק,

דער

שרייענדיקער

דעמאַגאָגישער אַנטיסעמיטיזם ,וװוערט אַ באַשטאַנדטײל פון הערשנדיקן
,אַזאָן"( .לאַגער פון נאַציאָנאַלער פאַרטײידיקונג  --אָ.ז.נ ,).וועלכער קומט
אויפן אָרט פון דער ,סאַנאַציע? נאָך פּילסודסקיס טויט .זיין זאָאָלאָגישער
ראַסיזם

דאַרף נישט

בלויז אָפּװענדן

די אויפמערקואַמקײט

פונעם

פאָלק

פון די ברענענדיקע עקאָנאָמישע שװעריקייטן מיטן אָנווייזן אויף יידן
אַלס שולדיקע ,ער דאַרף אויך דערפירן צו דער דערנענטערונג פון ;אָזאָן"
מיט די כוליגאַנעס פון ,אָנר" אין קאַמף קעגן די פּראָגרעסיוו-דעמאָקראַ-
טישע שיכטן  --פאַר אַלעם ,קעגן דער אַרבעטער-באַװעגונג,
װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ װאַרפט זיך מיט לײדנשאַפטלעכן ברען אין
קאַמף פאַר צעמענטירן אַלע דעמאָקראַטישע כוחות אין אַ ברייטן פאָלקס-
פּראָנט קעגן שטייגנדיקן פאַשיזם אויף אַלע געביטן פון לעבן .פיל שריי-
בער ,פּאָעטן און קינסטלער פון די ליבעראַלע קרייזן ,ברייטע שיכטן פון

דער פּוילישער אינטעליגענץ שטייען-צו ,און העלפן מיט װאָרט און טאָט.
אינספּירירט דוױך װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ ,שטעלן זיך אונטער דער
פאָן פון אַנטי-פאַשיסטישן קאַמף אַזעלכע שרייבער ,וי דער רעװאָלוציאָ-
נערער

פּראָלעטאָרישער

פּאָעט

װלאַדיסלאַװ

בראָניעװוסקי,לעאָן

קרוטש-

קאָווסקי ,אַנדזשעי סטרוג (פ.5.ס ,).רישאַרד דאָבראָװאָלסקי ,יאַנינאַ בראָ-
276

ניעווסקאַ ,פּאַולינאַ גורסקאַ .עס קומען שרייבער און פּאָעטן פון דער
פּױערים-באַװעגונג ,װי װלאָדיסלאַװ קאָװאַלסקי ,שרייבער ,װאָס רייסן
איבער מיטן הערשנדיקן לאַגער ,וי עמיל זעגאַדלאָװיטש ; פון קאַטױלישן

לאַגער ,וי הענריק דעמבינסקי .ס'שטייען אויך צו פּראָגרעסיווע קינסטלער,
װי דער באַרימטער רעזשיסער לעאָן שילער ,בראָניסלאַװ דאָמבראָװסקי,
פּראָגרעסיווע סקולפּטאָרן; מאָלער און קריטיקער.
צו די ,װאָס שטיצן די ברייטע אַנטי-פאַשיסטישע אייניקייט געהערן
אויך  :דער גרעסטער פּולישער פּאָעט יוליאַן טוווים (פון יידישן אָפּשטאַם),

דער פּראַכטפולער שרייבער און ליטעראַטור-קריטיקער בזאָשיעלענסקי,
דער גרויסער פּאָעט אַנטאָני סלאָנימסקי; געלערנטע ,װי פּראָפעסאָר
טשאַרנאָווסקי ,פּראָפּעסאָר גאָנשיניעץ ,פּראָפּעסאָר קאָטאַרבינסקי; זשור"
נאַליסטן ,װי הענריק לוקרעץ און אַנדערע.
אַ דאַנק דעם קאָן װערן אָרגאַניזירט אין לװאָוו (לעמבערג) אין מאַי

,6

דער ,צוזאַמענפאָר פון קולטור-שעפער" ,מיט װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ

און לעאָן קרוטשקאָווסקי אין דער שפּיץ .ס'איז אַן אויסערגעויינלעכע
געשעעניש,

װאָס רודערט אויף דאָס גאַנצע לאַנד,

אין נאָמען פון אַלע פאַרזאַמלטע שיקט איבער װאַשילעװסקאַ
מיקע ווערטער פון באַװונדערונג און מיטגעפיל די העלדישע אַרבעטער

פלאַ"

פון קראָקע,

וועלכע זיינען אין מערץ

מענטשן-רעכט.

6391

אַרױיס אין קאַמף פאָר זייערע

דער צװאַמענפאָר האָט געשטעמפּלט

די פאַשיזירונג פון

קולטור-לעבן ,דעם גרויזאַמען רעגרעס פון שול-וועזן ,דעם אַנאַלפאַבעטיזם

( 42פּראָצענט

פון דער

באַפעלקערונג

שרעקלעכע

אַרבעטסלאָזיקײט.

דעצידירטן

קאַמף קעגן פאַשיזם,

געביטן פון געזעלשאַפטלעכן

עס

װערט

זיינען געוען אַנאַלפאַבעטן) ,די
באַשלאָסן

קעגן הערשנדיקן

אונטערצונעמען

רעזשים

אױף

אַ

אַלע

לעבן,

וועגן דער אַטמאָספער ,װאָס האָט געהערשט אויפן זאַל ,זאָגט אַמ"
בעסטן פאָלגנדיקער אינצידענט :ווען דער רעװאָלוציאַנערער פּאָעט װלאַ-
דיסלאַװו בראָניעווסקי האָט געלייענט זיין ליד ,זאַגלעמביע דאָמבראָװסקעש"
(קוילן-באַסײן אין קאַטאָװיצער װאיעװאָדשאַפּט) ,װאָס ענדיקט זיך מיט
די ווערטער (געווענדעטע אין ליד ,צו די קוילן-גרעבער) :ל,ייגט אונטער
דינאַמיט! איר זענט גרייט" --- ,האָבן אַלע פאַרזאַמלטע ,אויפשטייענדיק,
אויסגעשריגן מיט איין קול, :מיר זיינען גרייט!
6477

די בלוטיקע קאַמפן פון מערץ 6291
אין דער נאַכט פוו -02טן אויפן -12טן מערץ  ,6291האָט די פּױלישע
פּאָליצײ באַפאַלן די שטרייקנדיקע אַרבעטער (מערהייט פרויען) פון דער
גומי-פאַבריק ,סעמפעריט" אין קראָקע .שלאָגנדיק מערדערלעך ,האָט מען
די פרויען ,נאַקעטע ,אַרױסגעטריבן אויף דער גאַס .ווען אַלס ענטפער,
גייען אַרױס  02טויזנט אַרבעטער אין אַ מעכטיקער דעמאָנסטראַציע,
עפנט מען אויף זיי אַ פייער .פון פאַשיסטישע קוילן פאַלן דאַן צענדליקער

און הונדערטער ווערן פאַרווונדעט,
נאָך מער פאַרביסן איז די שלאַכט פון די אַרבעטער מיט דער פֹּאָי
ליציי אין לװאָוו .ווען פון קוילן ,פאַלט דער -22יאָריקער אַרבעטסלאָזער,
װולאַדיסלאַוו קאָזאַק ,ווערט אָרגאַניזירט אַ מעכטיקע לוויה ,פאַרבונדן מיט
אַן אַלגעמײנעם שטרייק .נישט קוקנדיק אויף דעם פאַרבאָט,ווענדעט זיך
אַ מחנה פון  05טויזנט מענטשן אין דער ריכטונג פון יאַנאָווסקי בית-עלמין.
עס פאַלן די ערשטע פּאָליציי-שאָסן און די ערשטע טויטע .די גע"
פאַלענע אַרבעטער ,װאָס האָבן געטראָגן דעם ארון ,װערן גלייך פאַר"
טראָטן דורך אַנדערע .מען שיסט אויף זיי פון אַלע זייטן ,אָבער אויפן אָרט
פון די געפאַלענע קומען גלייך צווייטע און דער לוויה-צוג גייט װייטער.
 4שעה דויערט די העראָישע ביישפּיללאָזע מאַניפעסטאַציע ,ביז דער ,פון
קוילן דורכגעלעכערטער ,ארון קומט אויפן בית-עולם,
דעמאָנסטראַנטן שטייען איבער דעם אָפענעם קבר .ס'רעדן
0
טוער פון דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ און פּ.9.ס .מען זינגט דעם אינטער"
נאַציאָנאַל .דער סך-הכל  94 :טויטע און  003שווער פאַרװונדעטע.

פוילישע פאַשיסטן דערמאָרדן איר מאַן
ס'ברעכט אויס דער צווייטער וועלט-קריג .די נאַצישע חיילות פאַר"
כאַפּן פּולן .מיט יידישע חברים און פריינט קומט אָן װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ
קיין ראַטנפאַרבאַנד ,אַנטלופנדיק פאַר דער ברוינער פאַשיסטישער פּעסט.
פיל פון זיי װוערן אירע נאָענטע מיטאַרבעטער אין סאָוויעטישן לװאָװו --
סיי אין דער פּוילישער צייטונג ,די רויטע פאָן" ,סיי אין געזעלשאַפט-

לעכן לעבן.

צו אירע נאָענטסטע מיטאַרבעטער און פריינט געהערט דאַן אַלפרעד
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לאַמפע  ---איינע פון די שענסטע געשטאַלטן אין דער פוילישער קאָ"
מוניסטישער פּאַרטײ ,איינער פון אירע פירער און טעאָרעטיקער.
אין לװאָוו ווו װאַנדאַ װואַשילעװסקאַ איז אָנגעקומען מיט איר
מ .באָגאַטקאַ ,װוערט זי שנעל די צענטראַלע פיגור ,דער הױיפּטינערװ
דער גאַנצער פּוילישער פּראָגרעסיוער עמיגראַציע .אין סאַמע ברען
דער ברייט-פאַרצווייגטער אַרבעט ,ווען טויזנטער פּלענער עקבערן
מוח ,טרעפט איר אַ גרויזאַמער אומגליק,
באַליבט און געאַכטעט פון טויזנטער גערודפטע קרבנות פון נאַ-
ציזם ,ווערט זי דער אָביעקט פון חיהשער שנאה פון דער פּוילישער רע"
אַקציע .מען טראָגט אויף איר אַרױס אַ טויט-אורטייל .באַװאָפּנטע מערדער
פונעם פּוױלישן פאַשיסטישן אונטערערד קומען צו איר אין שטוב .מען
טרעפט זי נישט .זי איז אויף אַ באַראַטונג .עס פאַלן קוילן ,וועלכע
טויטן איר מאַן.
די אָרגאַניזאַטאָרן פון העסלעכן מאָרד באַהאַלטן נישט אויס זייער
טאַט .זייערע אַקטיװוױיסטן און רעדלפירער באַרימען זיך מיט דעם פאַרברעכן

מאַז
פון
פון
איר

און זאָגן אָן ,אַז דעם אורטייל אויף װאַשילעװסקאַ װעלן זיי אויספירן,

זי ברעכט זיך נישט אונטערן דרוק פון אומגליק .אָבער דער
אומעט אין די אויגן זאָגט גענוי ,װאָס עס קומט פאָר אין איר
און נשמה .זי רעדט נישט קיינמאָל שפּעטער פון דעם ,און קיינער
נישט ביז היינט ,װאָס זי האָט דאַן באַשלאָסן ,זי האָט זיך אָבער

טיפער
האַרץ
וייסט
נישט

אומגעקערט אין איר געליבטן פאָטערלאַנד  ---פּױלן
אל אל
א

אין דירעקטן קאַמף קעגן די נאַצי -מערדער
די נאַצישע דיוויזיעס פאַלן אָן אויפן ראַטנפאַרבאַנד .װאַשילעװסקאַ
טוט אָן אַ שינעל .זי זעצט פאָר דעם קאַמף .איר הױיפּט-װאָפן איז איצט
דאָס געשריבענע

װאָרט.

אַלס מלחמה-קאָרעספּאָנדענטין

פון סאָוויעטישע

צייטונגען איז זי אויף די שווערסטע פּאָזיציעס פון בלוטיקע שלאַכטן .אירע

אַרטיקלען געװוענדעט צום סאָװויעטישן פאָלק ,צום סאָלדאַט ,אַרבעטער
און פּױער זיינען פול מיט לײדנשאַפט און צאָרן .זיי װערן געלײענט
279

אין די אָקאָפּעס ,פאַבריקן ,קוילן-גרובן .אומעטום רופן זיי אַרױס ברױיזנ"

דיקן צאָרן קעגן די נאַצישע הענקער.

אין יענע טעג שרייבט זי אָן דאָס באַרימטע בוך דער רעגנבויגן",
װאָס טרייסלט אויף דעם לייענער מיט די פּלאַסטישע בילדער פון נאַצישע
גרויזאַמקײטן און באַרבאַרײי .ס'ווערט פילמירט און געוויזן אויפן פראָנט
און אין הינטערלאַנד,
52

*

:ט

װאַנדאַ װאַשילעװסקאַ װערט די צענטראַלע פיגור און פאַקטיש די
נציקע פּערזאָן אין די פאַרהאַנדלונגען מיט דער סאָװויעטן"רעגירונג
איי
די הױיפּט-פּראָבלעמען פון צוקונפטיקן ,אומאָפּהענגיקן פּױלן
וועגן

ס'איז דער טרויעריקער פּעריאָד ,װען צו פּולישע קאָמוניסטן איז
טאָ קיין צוטרוי .די הויפּט-פירער פון דער פּױלישער קאָמוניסטישער
ניש
 -סאָכאַצקי ,װאַרסקי ,לענסקי ,װעראַדקאָסטשעװאַ ,ע .פּרוכניאַק,פּאַרטײ
ג-הערינג און אַנדערע ,וועלכע האָבן זיך געפונען אין ראַטנפאַרבאַנד,
רינ
ער נאָך געװאָרן פאַרמשפּט צום טוט אָדער געשטאָרבן אין די
זיינען פרי
ון לאַגערן ,אין  ,8291איז די פּוױלישע קאָמוניסטישע פּאַרטײ,
תפיסות א
ַשלוס פון קאָמוניסטישן אינטערנאַציאָנאַל ,געװאָרן אויפגעלייזט,
לויטן בא
כלומרשט געווען .צעפרעסן פון אַריינגעשיקטע אַגענטן און
ווייל זי איז
שפּיאָנען פון דער דעפענסיווע" (געהיים-פּאָליציי).
די סאָוויעטישע

רעגירונגי

און פּערזענלעך

סטאַלין און מאָלאָטאָו

וועגן אַלע פּוילישע פראַגן בלויז מיט װאַשילעװסקאַ .זי איז
באַראַטן זיך
נישט געווען קיין מיטגליד אין דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ.
דאָך בין 9291
מען נישט מיט די קאָמוניסטישע פּוױלישע טוער און אָנ"
דאַקעגן רעדט
זיינען אַנטלאָפן פון אָקופּירטן פּױלן קיין ראַטנפאַרבאַנד.
פירער ,װאָס
װאַנדאַ

װאַשילעװסקאַ.

דערציילט

וועגן

דאָזיקן

טראַגישן

קאַפּיטל

בושה .זי האָט געטאָן ,װאָס זי האָט נאָר געקאָנט פאַר
מיט ווייטיק און
אירע חברים  --יידן ,װי נישט יידן.
דערמאָנט זי די געשטאַלט פון יידישן קאָמוניסט אַלפרעד
פאַר אַלעם
י ראָזע .צוזאַמען מיט אים שאַפט זי דעם פאַרבאַנד
לאַמפּע און זיין פרו
אַטריאָטן"; צוזאַמען מיט אים אויך  --די ערשטע פּױלישע
פון פּוילישע פּ
דיוויזיע אויפן נאָמען פון טאַדעאוש קאָשטשושקאָ.
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| לאַמטע איז דער מחבר פונעם פּראָיעקט פון דער דעקלאַראַציע פון
;פּולישן קאָמיטעט פון נאַציאָנאַלער באַפרייאונג"  --די ערשטע רעגירונג
פון פאָלקס-טוילן ,ער שרייבט זי שוין אַ שװער-קראַנקער אין יאָר פון 
זיין טויט  .32491 ---װאַשילעװסקאַ זאָגט וועגן אים :

ער איז געװען די פאַרקערפּערונג פון גרענעצלאָזער טרישאַפט
צום פּוַלישן פאָטערלאַנד וו עס האָט געדאַרפט הערשן פולקאָמע פרייהייט
און גלייכהייט פאַר .אַלע בירגער אָן אונטערשייד פון רעליגיע ,ראַסע און
גלויבן .די װערטער שטרייכט ער אונטער אין דער דעקלאַראַציע פון
פּ,ױלישן קאָמיטעט פון נאַציאָנאַלער באַפּרײאַונג" ,און גלייכצייטיק האָט
ער קיינמאָל נישט פאַרגעסן ,אַז ער איז אַ זון פון יידישן ,מאַרטירער-פאָלק",

פאַרװאָס איז זי נישט צוריקגעקומען קיין פּױלן?
דער קריג איז צו ענדע ,אָבער דאָס פּערזענלעכע לעבן פון װאַנדאַ
וואַשילעװסקאַ דערלויבט איר נישט צו קומען צוריק קיין פּױלן ,אַלס פרױי

טוער קאָר-

פון באַװוסטן סאָוויעטישן דראַמאַטורג און געזעלשאַפטלעכן
ניעטשוק ,בלייבט זי אין ראַטנפאַרבאַנד,
מען רעדט פיל פון איר פּעדזענלעכער טראַגעדיע .זי ,װאָס האָט
אַזױ לײידנשאַפטלעך געליבט איר לאַנד ,וועלכן זי האָט געשאָנקען איר
גאַנץ שטורמיש לעבן; זי ,װאָס האָט די פּיעטעט צום אומאָפּהענגיקן פּױלן
אַרױיסגעטראָגן פון דער היים ,האָט דווקא דאַן ,ווען איר טרוים פון אַ גיי,
דעמאַקראַטיש פּוױלן איז געװאָרן פאַרװירקלעכט ,געמוזט בלייבן ווייט פון
אים .געוויסע האַלטן ,אַז די קוילן פון דער פּוילישער רעאַקציאָנערער אונ-
טער-ערד ,װאָס האָבן געטראָפן איר לעבנס-באַגלייטער ,באָגאַטקאָ ,האָבן
איבערגעלאָזט אַן אייביקע ווונד ,װאָס זי האָט געװאָלט פאַרגעסן .און דאָס
איז געווען די סיבה פון איר נישט צוריקקומען קיין פּױלן
אל אל
*

זי גיט נישט אויף דעם קאַמף ביזן סוף .זי איז איינע פון די הויפּט-
טוער פון סאָװויעטישן שלום-קאָמיטעט ,מיטגליד פון הױפּט-ראַט פאַר
|
פרידן.
אין די זעכציקער יאָרן באַזוכט זי צענדליקער לענדער פון אײיראָפּע
.1

און גאַנץ לאַטײין-אַמעריקע .פון די רייזעס װערן געבוירן נייע ביכער,
ספּעציעל געווידמעט דער קובאַנער רעװאָלוציע .גלייכצייטיק איז זי אַ
דעפּוטאַט אין העכסטן סאָװויעט .זי איז נישט בלויז באַקאַנט אַלס שריי-
בערין ,נאָר אויך אַלס האַרציקע פרוי .צו איר װענדן זיך איינוווינער פון
אַלע עקן לאַנד .איינע אַזאַ ווענדונג דערמאָנט זי ספּעציעל;
געווען איז דאָס אַ בריוו פון דער אַלמנה פון געװעזענעם סאָוויע-
טישן אַמבאַסאַדאָר אין פאַרמלחמהדיקן פּױלן ,אַלעקסאַנדראָו ,וועלכער
איז אין  8391גרונטלאָז באַשולדיקט געװאָרן אין פאַראַט און אַלס ,שונא
פון פאָלק" אומגעבראַכט .נאָך דעם -02סטן קאָנגרעס פון דער סאָװויץ-
טישער קאָמוניסטישער פּאַרטײ האָט זיין פרוי אָנגעגעבן אַ ביטע ועגן
זיין רעהאַביליטאַציע .מען האָט פון איר געפאָדערט אַ באַשטעטיקונג פון
אַ געזעלטאַפטלעכן טוער ,װאָס האָט געקאָנט איר מאַן ,אַז ער איז פאַקטיש
אומשולדיק,

אַלעקסאַנדראָווס פרוי האָט זיך דערמאָנט ,אַז איר מאַן פלעגט אָפט
רעדן פון װאַנדאַ װואַשילעװסקאַ ,אַלס די פּראָגרעסיווע פּוילישע שרייבע-
רין ,װאָס פלאַסטערט אויס אַ בריק צו דער פּױלישער אינטעליגענץ.
און זי האָט אָנגעשריבן צו װאַשילעװסקאַ; :העלפט מיר רינװאַשן מיין
אומגליקלעכן מאַן" .מיט ווייטיק ,אָבער מיט גרויס סאַטיספאַקציע האָט
װאַשילעװסקאַ אויסגעפירט די בקשה פון דער אלמנה פון געװעזענעם
סאָװויעטישן אַמבאַסאַדאָר אין פּוילן,

איר גלויבן אין אמת און איר ווענדונג צו די היסטאָריקער
ווען זי האָט דערמאָנט די ,קולט"-עפּאָכע ,האָט זי שטיל אַ זיפץ
,ויפל
געטאָן  :ו

ווערטפולע,

ערלעכע

מענטשן,

אומשולדיק

אומגעקומען.

און אירע אויגן האָבן אַ לויכט געטאָן מיט יוגנטלעכן ברען:
;מיר טאָרן נישט אָפּשטײן פון פאָרשן און אַנאַליזירן די סיבות פון
דער דאָזיקער פאַרגאַנגענהייט .מיר טאָרן מער קיינמאָל נישט סאַנקציאָ-
נירן קיין אומרעכט און שלעכטס מיטן בלינדן גלויבן ,אַז ס'איז אַן אומ"
באַדינגטער רינג פון היסטאָרישן פּראָגרעס, ..פאַרשטײן די געשיכטע
און איר געזעצמעסיקייט הייסט קיינמאָל נישט אַקצעפּטירן קיין אומרעכט..
די געשיכטע איז אַזױ לאַנג מיטן מענטש ,װי לאַנג ער קעמפט פאַר פּראָג-
רעסיווע
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עטישע

מענטשלעכע

װערטף,

די לעצטע אירע װערטער זיינען געווען געװענדעט צו היסטאָריקער
פון דער נייסטער געשיכטע:
עווען איר שרייבט גע
ש
י
כ
ט
ע
,
ר
ע
ק
א
ָ
נ
ס
ט
ר
ו
א
י
ר
ט
איר דאָס ,װאָס איז
געווען .איר

שטעלט

אַ מצבה

נישט

אומבאַקאַנטן

,דעם

וייל

זעלנער",

אומבאַקאַנט דערווייטערט ,פאַרפרעמדט ,טיילט אָפּ .אַלע געפאַלענע זיינען
אונדז נאָענט און מיר דאַרפן זיין כסדר מיט זי"
;ווען איר פאָרשט דאָקומענטן און מאַכט נאָטיצן ,סעגרעגירט נישט
מענטשן לויט גרופּעס ,פּאָליטישע איבערצייגונגען ,שטעלונגען ,נאָר הערט
דאָס קלאַפּן פון לעבעדיקן האַרץ פון אַלע מענטשן ,װאָס האָבן מיט זייער
מי ,פּיין און בלוט געשאַפן אַן עפּאָבע",
,פיל פון זיי האָבן זיכער געהאַט שװאַכע זייטן ,נעגאַטיווע שטריכן,
אָבער אין סך-הכל איז דאָס געווען אַ העראָישע שיינע צייט ,וועלכע האָט
אַרױיסגעגעבן פיל שייגע מענטשן",

אין דאָס אַלץ צו באַלעבן

,מיר דאַכט זיך ,אַז אייער אויפגאַבע

ס'זאָל זיין אַ דענקמאָל נישט פאַר דעם ;אומבאַקאַנטן זעלנער" ,נאָר פאַר

דעם קעמפער און בויער פון אַ ניײיער ,בעסערער וועלט",

ו) טוער
נאַציס

װידערשטאַנדיקעמפער,

פון ,9.9.0

דערמאָרדעט

דורך

די

אין אויעװויץ.
,אָפּר*" ; פסיכאָלאָגיע-:געזעלטאַפט-
 )2שרייבער ,טוער פון .8.9ס .און מ

לעכע ווערק

געווידמעט

 36לינקער
גרינדער
)4
דער

בריסקער

מאָרדעט

טוער

פון דער
טוער

די רעװואָלוציע
פון .9.9ס.

לינקער

פון

,99.0

פעסטונג,

סיים-דעפּוטאַט,
פױלישע

סאָציאַליסטן

סיים -דעפוטאַט,
פון

רעדאַקטאָר

װוידערשטאַנד-קעמפער,

מיניסטער,
גדזשענניק

איינגעזעצט
פּאָפּולאַרני",

אין
דער"

אין אוישזויץ.

 )5זיין פאַקטישער
דיקן פּױלן מיטגליד
אַלס אַזעלכער ,איינער
קאָמינטערן
לישע

גרופע

פון 5091

און ערשטן

וועלט-קריג.

פון סעקרעטאַריאַט

פון דער

פון אירע פאָרשטײיער

אין מאָסקווע,

תפיסות,

נאָמען

איזן געווען

פאַרשיקט

אין .5391
קיין קאַרטח

קירשבראַן.

לאַנגע

אין פאַרמלחמה-

קאָמוניסטישער

פּאַרטי.

אויף דעם -7טן קאָנגרעס פון
יאָרן געשמאַכטעט

בערעזע.

אין 8691

אין פּו"

אַלס ייך באַ-
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זייטיקט פון דער אַרבעט אונטער אַ פּראָװואָקאַטאָרישן אױסרייד פּאַברי-
צירט דורך די מאָטשאַר אַגענטן  --אַ יאָר שפעטער געשטאָרבן.
 66טער פון דער פּוױלישער קאָמוניסטישער פּאַרטיי ,רעדאַקטאָר
פון דער פאָלקס-פראָנט צייטנג גאָבליטשע זניאַ"י פון באַרוף אַ שטובן-
מאָלער,
 0קאָמויסטישער טוער אין פאַרמלחמהדיקן פוילן ,רעדאַקטאָר פון
ד,זשיענניק פּאָפּולאַרןי",
 6פון די ווערטער אָבוּז נאַראָדאָואָדראַדיקאַלני  --נאַציאָנאָל ראַ-
דיקאַלער לאַגער ,אַ פאַשיסטישע אָרגאַניזאַציע אַנטשטאַנען אין פּױלן אין
 ,4אַן אָפּשפּאַלטונג פון די ענדעקעס .די אָ.נ.ר.יאָווצעס האָבן געװאָלט
לייזן די ייד-פראַגע אין פּױלן לױט די מוסטערן פון היטלער-דייטש"
לאַנד.
 )9דאָס װאָרט ,אָוושעם* (אדרבא) שטאַמט פון פֿאַר-מלחמהדיקן
סאַנאַציע-פּרעמיער סלאוואָי סקלאַדקאָווסקי ,װאָס האָט אין אַ סיים-רעדע
זיך אױסגעדריקט, :עקאָנאָמישער באָיקאָט קעגן יידן  --אי אַוועזעם!"
4

יוליאן טווים -דער גדעםמער
בוילישער פאעש צון -02טן יארהונדערף
יוליאַן טוווים איז דער גרעסטער
הונדערט.

ער

האָט

הויכקייטן,

די

פּוױלישע

באַרײיכערט,
פּאָעזיע

פּוילישער פּאָעט פון "02סטן

באַנייט

און

אויפגעהויבן,

און אַרײנגעטראָגן

צו

אַ גרויסן

יאָר-

הימלישע
ביישטייער

אין פיל אַנדערע זשאַנרן פון דער ליטעראַטור,

מיליאָנען דערוואַקסענע ,יוגנטלעכע און קינדער האָבן ,אין פאַר און
נאָכמלחמהדיקן פּױלן ,זיך אַנטציקט מיט זיין טיף-הומאַניסטישער ,דער-

הויבענער און אָפּטמאָל בייסיקער שאַפונג ,ניי אין פאָרם און אינהאַלט,
וי אַ שטורעם האָט ער צעריסן די שטילקייט פון אַרום .מיט דונערן פון
נייע געדאַנקען און אויסדרוקן האָט ער געװועקט און גערופן ,דעם המוז"עם,
דעם ,פּשוטן מענטשן" ,צו קאַמף פאַר גערעכטיקייט ,יושר און אמת,
ער האָט געטייטלט דאָס שלעכטע ,דעם ליגן און שקר ,געווען דאָס
געוויסן ,װאָס האָט מוטיק געמאָנט? אין נאָמען פון פּוױלישן פאָלק ,פאַר
וועלכנס זון ער האָט זיך געהאַלטן ,און פון יידישן פאָלק ,פון וועלכן ער

האָט געשטאַמט און מיט כבוד דאָס שטענדיק דערמאָנט.
זיינע ערשטע לידער קומען אויף נאָך אויף דער שול-באַנק פון דער
רוסישער מענער-גימנאַזיע אין לאָדזש ,אין וועלכער ער איז געווען שילער

אין די יאָרן ,4091-4191
די ערשטע ,וועלכע האָט אים אַריינגעפירט אין דער ,כישוף-וועלט
פון ווערטער-קלאַנגען" איז געווען זיין יידישע מאַמע )1װאָס האָט אים
אַלס קינד נאָך רעציטירט לידער פון מיצקעוויטש ,סלאָװאַצקי ,קאָנאָפּ-
ניצקאַ .אָבער לוט טווימען גופא ,איז די שטויס-קראַפט ,וועלכע האָט
אויפגעוועקט אין אים די דרימלענדיקע מוזע ,געווען אַ בוּך מיט לידער
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פון גרויסן פּולישן ליריקער פון "02סטן יאָרהונדערט .לעאָפּאָלד סטאַף.
ער שרייבט וועגן דעם אין זיינע אזכרונות :
;האַרבסט  0191איז מיר אַרײנגעפאַלן אין האַנט סטאַפס קלידער-
זאַמלונג" .איך האָב איבערגעלייענט ...הם ...נאָך אַמאָל געלייענט, ..חלו"
מות

פון קראַפט", ,דער

נשמה-טאָג",

;די

הימל-פייגל"

און געשלונגען

(ווילד) נייע צויבער-געדאַנקען .אַ נייע װעלט האָט זיך פאַר מיר געעפנט,
לידער זיינען געשפּרונגען פון די ביכער און מיך נאָכגעפאָלגט?
און דער -61יאָריקער גימנאַזיסט ,לוט די טעמעס פון סטאַפס
שאַפונגען  )2פאַרטיפט זיך אין דער ליריק פון ווערלען אין קזאַראַטוס-
טראַ?* פון ניטשע ,אין ,פעדאָן" פון פּלאַטאָן ,אין די װערק פון געטע,
שילער און היינע .און ,עפּעס אויסטערלישעס איז פאָרגעקומען אין אים,
די ועלט און דאָס לעבן שטייען אין פלאַמען .און אַזױ האָט זיך עס
אָנגעהױבן .ער נעמט שרייבן.
דעם ערשטן העפט מיט אייגענע לידער ,שיקט דער ינגיטשקער,
7יאָריקער פּאָעט ,זיין ;גרויסן לערער און וועג-ווייזער"  --דעם -332
יאָריקן דאַן ,אָבער שוין באַרימטן ,פּױלישן ליריקער  --לעאָפּאָלד סטאַף.

און ס'קומט אַן ענטפער ,אַ בריוו געשריבן אויף גאַנצע פיר זייטן מיט
קליינינקע אותיות, .דאַרפסט אומבאַדינגט ווייטער שרייבן ..איך פיל
טאַלאַנט ...װער ס'שטורעמט נישט אין דער יוגנט װעט קיינמאָל קיין ים
נישט זיין ,העכסטנס אַ שיסל װאַסער", .דיין אינערלעכער אומרו ,דיין
צעריסנקייט איז אַ באַװיז ,אַז דו לויערסט אויף גאָט"
דערפאַר אויך טראָגט טװווימס ערשטע לידער-זאַמלונג דעם נאָמען:
;דאָס לויערן אויף גאָט? .די באַקאַנטשאַפּט ,װאָס דער -61יאָריקער טוווים
האָט געשלאָסן מיט סטאַפן האָט זיך שפּעטער פאַרװאַנדלט אין אַ גרויסער
פּערזענלעכער און נאָענטער פריינטשאַפט ,װאָס האָט אָנגעהאַלטן ביזן סוף.
שוין אין די ערשטע לידער קומט טװווים אויף ,װי אַ בונטאַר ,װאָס
וװועט קיינמאָל ,נישט בויגן זיך פאַר דעם שלעכטן ,װי מעכטיק ס'אֵל
נישט זיין",
ער ,דער זון פון ;פּראָלעטאַרישן לאָדזש" ,האָט פון די יינגסטע יאָרן

געזען די סאָציאַלע אומרעכט, ,די שלעכטע וועלט פון שלעכטע מענטשן".
אויף אײיביק אויך איז געבליבן ,אין זיין פּאָעטישער וויזיע ,דאָס אָרעמע
אַרבעטער קינד .שוין שפּעטער אפילו ,האָט ער עס פאַראייביקט אין די
,פּוילישע בלומען":
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,די

באַלוטישע  )3בלייכע

קינדער

מיט

פנימלעך שאַרף.
געשניצטע,

וי פון דין פּאַפּיר ,בלוי-גרויען
געשפּענסטלעך פון עיפּוש דעם לאָדזשער,.
מיט איינגעפאַלענע ברוסטן ,אַלטן בליק
זי לאָזן פּאַפּירענע שיפלעך

איבער דעם שמוציקן רינשטאָק",
און טוווים
און

מענטשן

קאָן

נאָר אין שאַרפן,
און

דער

פאַרשטייט
ווערן

גאָר יונג ,אַז די װעלט

איבערגעבויט

פאַרביסענעם
זון

פון

יידישן,

נישט

דורך

פון אָרעמע

קינדער

און

געויין,

געבעט

קאַמף,
לאָדזשער

באַנק-אָנגעשטעלטן,

שרייבט

צו  71יאָר ;

;העי בעטלער אין צעריסענע קליידער
פאַרגיסט טרערן  --אַ גרויס מיר גליק !

איך קען נישט ויינען ,ברודער,
איך בייל מיינע פויסטן און בליק",
אָט דער קאַמפס-רוף צום פאָלקס-מענטש ,װאָס שאַפט און ליידט"
פאַרלאָזט טוווימען שוין קיינמאָל .נישט בלויז ,װאָס ער קלאַפּט אין זיין
אייגן האַרץ ,נאָר ער כאַפּט אים אויף אין פיל שפּראַכן .ווען דער דייטשישער
פּאָעט באָרטעל ,שרייבט דאָס ליד ,מעסער" ,זעצט עס טוווים גלייך איבער,

די הויפּט-סענטענץ איז פאָלגנדיקע:
;ווער ס'האָט אַ הויז ,אונטערנעמונג ,געשעפט,

רואיק קען שלאָפן ,אָן ליידן.
כל"זמן דאָס פאָלק ,װעט האָבן זיין ברויט,

כדי אים מיט מעסער

צו שניידף"

דערפאַר אויך איז טוווים דער ערשטער פּולישער פּאָעט ,װאָס שוין
אין  2291זעצט ער איבער די שענסטע לידער פון מאַיאַקאָוסקי .שפּעטער
שרייבט ער וועגן דעם (אין די ,פּראָזאַישע שריפטן"):
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ס'איז מיין גרויסער כבוד און שטאָלץ ,װאָס איך בין געווען אין פּוילן
דער ערשטער ,װאָס האָט איבערגעזעצט מאַיאַקאָוסקי ,און איך מיין אַז
אויך דער ערשטער אין אײיראָפּט".
און ס'איז זיכער נישט קיין צופאַל ,װאָס די ערשטע לירישע פּאָעמע,
װאָס טוווים האָט איבערגעזעצט פון מאַיאַקאָווסקי איז געווען ,דער װאָלקן
אין הויזן" ,ווו דער פּאָעט רופט:
;קומט,
פארמאַטערטע,
הונגעריקע,
אונטערטעניקע,
אין פאַרלױיזיקטן שמוץ איינגעזויערטע
קומט !
די מאָנטיקס און דינסטיקס
וועלן מִיר מיט בלוט איבערפאַרבן

מענטשן

אויף יום-טובים".

טוווים האָט געזען אין מאַיאַקאָווסקי די פאַרקערפּערונג נישט בלויז
פון דער אָקטאָבער-רעװאָלוציע ,נאָר אויך אַ טיטאַנישן הערקול ,װאָס האָט
געבראַכט אַ נייע ,מטכטיקע רעװאָלוציאָנערע פּאָעזיע מיט אַ נייעם אין-
האַלט און נייעם פערז .ער האָט געזען אין אים ;דעם הױפּטיסאָליסט פון
מיליאָנען-כאָר  --דעם פּויקער ,פאָנען-טרעגער און טרובאַדור פון דער
גרעסטער ,היינטצייטיקער געשעעניש".
די אויסווירקונג פון גרויסן ,רעװאָלוציאַנערן פּאָעט אױיף טווימען
פילן מיר

נישט

בלויז אין פיל זשאַנרן

פון זיין רייכער

ליטעראַרישער

שאַפונג ,נאָר אויך אין זיין קאַמפס-גײסט און שאַרפן ,פּאָלעמישן טאָן מיט
דער פּוילישער ,רעאַקציאָנערער ראַסיסטיש-אַנטיסעמיטישער ,חושך"
שטאָט".
אין  9291באַווייזט זיך דאָס באַרימטע ליד פון טװוימען, :צום
פּראָסטן

מענטש".

מיר

לײיענען דאָרט:

,ווען װוידער אַ מעלדונג
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געקלעבט,

צום

מויער

װעט

אָנזאָגן דיר,

זאָלסט

שיסן,

און ברענען..

מאָרדן

זיי וויסן פריינט פון יעדן לאַנד,

טראַכט און לאָז זיך נישט גאָרן
דאָס רופן דיר זיי ,פעטלייביקע

האַרן

ערגעץ האָט נאַפט פון דער ערד זיך צעשפּריצט,
און זיי האָבן דערשפּירט דאָרט גאָלד און דאָלאַרן..
צעברעך די ביקס אין ברוק פון גאָס
דאָס בלוט איז דיינס ,זייערס דער נאַפט".
דאָס ליד ,אַ פּלאַמיקער

פּראָטעסט

קעגן מלחמות

און רױב,

האָט

אַרױסגערופן אין פאַרמלחמהדיקן פּױלן ,אַ שטורעם פון פּראָטעסטן ,דער"
קלערונגען" ,פּאַשקװילן מצד דעם ;פּאַטריאָטיש?"-ענדעקיש"פאַשיסטישן
לאָגער ,װאָס איז אפילו דערגאַנגען ביז פאָדערן די עקסטערמינאַציע פון
מחבר און אַן עפנטלעכן אױיטאָ-דאַיפע פון אַלע זיינע ביכער .לאָמיר אַלס
ביײישפּיל ברענגען עטלעכע ,פּערל" פון די ,פּאַטריאָטישע מאַניפּעסטאַ-
ציעס און אויפברויז קעגן חוצפּדיקן גודלאַי )4און באָלשעוויק".
דער ;נאַציאָנאַלער" ענדעקישער פּאָעט יװעף גאַלושקאַ האָט דאַן
געשריבן אין דער ,גאַזעטאַ ליטעראַצקאַ* (נר 6 .פון , : )2391די פּוילישץ
פּאָעזיע איז געװאָרן פאַרפּאַרכט ,טװווימס לידער האָבן געשלאָגן אַלץ
רעקאָרדן פון באָלשעװיסטישער חוצפה",
גאַלושקאַ

האָט

פון זיינע ;שעדעוורן"

אָנגעגריפן
שרייבט

טווימען

אויך

אין אַ ליד .אין איינעם

ער :

,נישט דערלויב זיך צעכישטער

פּאָעט,

געשיקט פון בית'מדרש און קהל..
מיין שווערד װעט פאַר דיינע שליפּיעס אַ בליץ טאָן
און צושערן דיינע באַהאַלטענע פּאות".
און דער טרויעריק-באַרימטער

זאָאָלאָגישער אַנטיסעמיט

און ;פּאָץ-

טישער פּאַמפּלעטיסט" ,אַדאָלף נאָװאַטשינסקי ,האָט אין דער ,מישל נאַ-
ראָדאָװאַ"י (נאַציאָנאַלער געדאַנק) געשריבן, :פאַר די לידער יצום
פּראָסטן מענטש" און ;צו די גענעראַלן" דאַרף דער מחבר (יליאַן טו"
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ווים ,ט .ג ).כאָטש איין װאָך הענגען ,מיט דעם קאָפּ אַראָפּ ,אויף אַ צווייג,
ער האָס עס פאַרדינט".

די שמוציקע מענטשן-פרעסערישע אַטאַקעס קעגן טווימען האָבן
זיצ געצויגן אין משך פון גאַנצן-02 ,יאָריקן פּעריאָד פון פאַרמלחמהדיקן
פּױילן .ער איז געווען ;דאָס ערשטע ציל-ברעט ,דער אַממינסטן אָנגע-
גריפענער שרייבער און דיכטער .זיין ,הויפּט-פאַרברעכן" איז געווען
נישט בלויז זיין שאַפונג ,נאָרּ פאַר אַלעם זיין יידישער אָפּשטאַם,
ווען טוווים האָט אין  8291באַקומען דעם ליטעראַרישן פּריין פון
דער שטאָט לאָדזש ,האָט דער ליטעראַטור-קריטיקער ,דער ענדעקישער
זשורנאַליסט סטאַניסלאַוו ציווינסקי ,געשריבן אין ,דזשיענניק ווילענסקי":
דאָס איז נישט קיין פּוילישער ,נאָר אַ יידישער פּאָעט ,װאָס שרייבט
שלעכט פּויליש ,אַ זון פון אַ קרעמער פון שרייב-מאַטעריאַלן ,וועלכער
זאָאָלאָגיש

האַסט

מיצקעוויטשףן"

די ענדעקישע צייט-שריפט ,מישל נאַראָדאָװאַ" האָט אין נר 6 .פון
 4אויפגעוויזן ,אַז טװווימס ליד וועגן דער ,דערשטאָכענער אֶפעלִיצָ"
איז אַ פּראָדוקט פון תלמוד-גייסט ,װאָס זוכט שטענדיק נקמה,
אל 5
3

וויפל מוט ,אויסדויער און וירדע האָט פאַרמאָגט טװוים ,אַלס
דיכטער און מענטש ,אַז ער האָט אויף קיין רגע זיך נישט געבראָכן ,נישט
אויפגעגעבן דעם קאַמף ,נאָר שטאָלץ קעגן-אַטאַקירט מיט זיין בייסיקער
איראָניע

און לאָגיק ,ערודיציע

און טאַלאַנט,

די טוווימישע קאָנטר-אָפענסיווע קעגן די אָנגריפן פון דער פּױלי-
שער ,חושך-שטאָט? ,אירע אידעאָלאָגן און טעאָרעטיקער ,איז אַ שעדעוור
פאַר זיך אַ קונסט-װוערק פון חכמה ,טיפער און בייסיקער סאַטירע ,קול-
טור און אינטעליגענץ.
טוווים ענטפערט
טישער

דעם רעדאַקטאָר

,גאַזעטאַ ליטעראַצקאַ*

פון דער קראָקעװער,

אַנטיסעמי-

גאַלושקאַן:

;,גאַלושקאַ ,מיין גאַלושקאַ ,װוי ס'קלינגט

אין ליד ,גיי'זשע שלאָפן

;דאָ לוזשקאַ? (אין בעט) .אפילו מיינע טיכטיק-באַהאַלטענע פּאות אונ-
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טער דער יאַרמולקע ,האָבן אַ גרעסערן ווערט פאַר דער פּוילישער פּאָץ-
זיע איידער אַלע אייערע לידער מיט זייער גאַנצן אַרישן האָר-אָנװוקס",
אין ענטפער
שרייבט

די ענדעקישע

פּובליציסטן ציווינסקי

און װאַשילעװוסקי

טובים :

;אין אייער ,שרייבעכץ?

װאַרפט איר מיר פאָר שנאה צו מיצקע-

וויטשן .צװישן אַנדערע בלבולים ,ווייזט איר אויף ,אַז איך בין אַ ;וואַמפּיר

און בלוט-זויגער ,ווייל דער שטילעט ,אין מיין ליד ,איז נישט עפּעס
אַנדערש ,װי דאָס מעסער פון שוחט ,אָדער די נאָדל מיט וועלכער יידן
שטעכן די האָסטיע" .און באַװויזן האָט איר דאָס ,דורך אויסגעריסענע ווער"
טער פון טעקסט .איך קען אויפוייזן אויף דעם זעלבן אופן ,אַז פּראָפ,
ציווינסקי האָט אין זיין בוך דערקלערט ,אַז מיצקעוויטש האָט געשאָלטן
גאָט ,זיין פאָלק און פאָטערלאַנד .װו דאָס שרייבט! ביטע :איף דער
זייט  82פון ציווינסקיס בוך געפינט זיך דאָס װאָרט ,לעסטערער" ,אויף
דער זייט , 39מיצקעוויטש" ,אויף דער זייט , 22איך האָס" ,אויף דער
זייט ; -- 401פּױלן,
=

טוווים איז געווען נישט בלויז אַ גרויסער פּאָעט ,נאָר אויך אַ ווירדי"
קער ,שטאָלצער מענטש .קיין זאַך ,װאָס איז מענטשלעך איז נישט געווען
פאַר אים פרעמד" .ער האָט זיין ברויזנדן טאַלאַנט אויך געשאָנקען דער
זאַך פון מענטש.
דערפֿאַר װעט ער בלייבן נישט בלויז דער גרויסער פּאָלאַק ,נאָר
אויך דער זון פון יידישן פאָלק .זיין פּראַכטפולע ,פאַרשידנאַרטיקע ליטע-
ראַרישע שאַפונג דאַרף פאַראינטערעסירן יידישע פּאָעטן ,שרייבער,
איבערזעצער.
טוווימס

אומשטערבלעכע

אין דער געשיכטע
שטאָלץ,

וערק,

זיין לעבן און קאַמף

גייען אַריין

פון יידישן פאָלק .ער איז געווען און װעט בלייבן זיין

ער האָט דאָס פאַרדינט נישט בלויז מיט די דערגרייכונגען

פון זיין

פֿעדער ,האַלטונג און שטעלונג אין פאַרמלחמהדיקן פּױלן ,נאָר אויך בעת
דער גרויזאַמער היטלער-מלחמה און נאָכן קריג.
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אַ מעכטיקער ,זש'אַקיז* קעגן ברוינעם פאַשיזם ,ראַסיזם און אַנטי
סעמיטיזם ,איז טוווימס אומשטערבלעך אַרטיקל ,געשריבן אויף עמיגראַ-
ציע ,אין אַמעריקע ( ,)2491א .נ,, .מיר פּױלישע יידן".
איליאַ ערענבורג האָט װעגן דעם ;טיטאַנישן רוף פון מענטשלעכן
געוויסן" געשריבן:
;איך בין געװאָרן אויפגעטרייסלט,

נישט

געקענט

שלאָפן און עסן

די פויסטן האָבן זיך געביילט ,ווען איך האָב געלייענט דעם טיף-מענטש-
לעכן פּראָטעסט ,װאָס ער טװוים האָט געשיקט דער װעלט .אַלע האָבן
מיר געפילט דאָס ,װאָס ער ,נאָר קיינער פון אונדז האָט דאָס נישט געקענט
אויסדריקן מיט אַזױ פיל פייער אין האַרץ".
טוווים הויבט אָן זיין דראַמאַטישן זש'אַקיז מיט אַ פעסטשטעלונג:
;איך בין אַ פּאָליאַק ,ווייל אַזױ געפעלט מיר .דאָס איז מיין שטרענג-
פּריװואַטער ענין ...איך טייל נישט קיין פּאָליאַקן אויף ,געבוירענע" און
,נישט-געבוירענע" און לאָז דאָס איבער פאַר די געבוירענע און נישט גע-
בוירענע ראַסיסטן ,די היימישע און נישט-היימישע היטלעריסטן"..
ווען איך װאָלט געדאַרפט באַגרינדן מיין נאַציאָנאַליטעט ,אָדער נאַ-
ציאָנאַלן געפיל בין איך אַ פּאָליאַק צוליב די איינפאַכסטע סיבות ,וייל
ווען ס'איז געקומען די ערשטע דערשיטערונג פון דער פּאָעזיע האָט זי
זיך אױסגעלאָדן מיט פּולישע וװוערטער .די פּאָעטישע שאַפונג  --דאָס
וויכטיקסטע אין מיין לעבן  --איז נישט מעגלעך אין קיין שום אַנדערע
שפּראַך ,אפילו איך זאָל זי רעדן פליסיק .איך בין אַ פּאָלאַק ,וייל די
בערעזע און ווערבע זיינען מיר נענטער וי די פּאַלמע און ציטרוס ,און
מיצקעוויטש און שאָפּען טייערער װי שעקספּיר און בעטהאָווען ..איך בין
אַ פּאָלאַק ,ווייל מיין שנאה צו די פּוױלישע פאַשיסטן ,איז גרעסער ,װי צו
די פאַשיסטן פון אַנדערע נאַציאָנאַליטעטן .דאָס באַטראַכט איך װי אַ
גאָר וויכטיקע אייגנשאַפט פון מיין פּױלישקײט.
;טאָ פאַרװאָסזשע מיר יידן  "7צוליב בלוט ..דאָס אין די אָדערן
און דאָס פון די אָדערן ..דאָס ערשטע (בלוט) איז אַ לייבלעכער זאַפט.
ווער ס'שרייבט צו דעם בלוט אַנדערע אייגנשאַפּטן פאַרװאַנדלט שטעט אין
אַש ,שעכט אויס מיליאָנען מענטשן ...דאָס צווייטע בלוט ,װאָס דער פירער
פון אינטערנאַציאָנאַלן פאַשיזם צאַפּט אויס פון דער מענטשהייט ...פון מי"
ליאָנען דערמאָרדעטע ...און דאָס בלוט פון די יידן (נישט קיין ,יידיש בלוט")
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פליסט מיט די ברייטסטע שטראָמען און גיסט זיך צונויף אין אַ שטור"
מישן טייך ...אין אָט דעם ירדן נעם איך די תבילה  )5איבער די תבילות,
די בלוטיקע ,הייסע מאַרטירערישע ברודערשאַפט מיט די יידן .נעמט מיך
אַריין ברידער ,אין דעם ערנהאַפטן שותפות פון דעם אומשולדיקן פאַר"
גאָסענעם בלוט .צו אָט דער קהילה ,צו אָט דעם טעמפּל ,וויל איך פון היינט

געהערן .אָט דער ראַנג  --דער ראַנג פון ; --ייד דאָלאָריס קאָאַ")6
זאָל צוגעטיילט װערן דעם פּוילישן פּאָעט דורך דעם פאָלק ,װאָס האָט
אים אַרויסגעגעבן".

,אַמע* שרייבט ער :
אין דעם ליד געווידמעט זיין מאַמע א .נ .מ

;אויפן לאָדזשער בית:עולם
אויפן יידישן בית-עולם

איז דאָ אַ קבר פון מיין מאַמע
מיין יידישע מאַמע.
ס'האָט איר דערשאָסן דער פאַשיסט
ווען זי האָט געטראַכט פון מיר,
ס'האָט איר דערשאָסן דער פאַשיסט
ווען זי האָט געבענקט

נאָך מיר".

טוווים איז דער גרעסטער פּוילישער פּאָעט פון -02סטן יאָרהונדערט
נישט

בלויז אין זין פון פּאָעטישער

קונסט און אינהאַלט נאָר אויך פי"

לאָלאָגיע .ער איז דער טיטאַנישער אַלזײטיקער קענער פון דער פּוילישער
שפּראַך .ער קען יעדער איר ציטער ,אײגנשאַפט ,בויגיקייט און שטריך.
צווישן אים און דער שפּראַך איז געווען ביזן סוף אַ קעגנזייניקע ,ליידני
שאַפטלעכע ליבע .מיט צערטלעכקייט און האַרציקער לײדנשאַפט האָט ער
געשריבן וועגן דער הייסער ליבע :קאין מיין פאָטערלאַנד ,אין דער פּױ"
לישער

שפּראַך"

(;וו'מאָיעי

אִיטשיניע

פּאָלשטשיזניע?),

און די שפּראַך

איז געװאָרן פאַר אים דער ווונדער -שטאָף ,וועלכן ער האָט פאַרװאַנדלט
אין פאַרכישופטע טענער און קלאַנגען.

|

קיין שום פּוילישער און אײראָפּעאישער פּאָעט האָט נאָך נישט ,וי
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ער ,אויסגעזונגען אין ליד אין פאַנטאַסטישן צױבער-שפּיל פון װערטער,
קאָנסאָנאַנטן און װאָקאַלן די שפּראַך פון װוינט ,פויגל ,מאַשין ,פון אַרבעט
און שאַפן,
די באַרימטע לידער זיינע ,װי צ
,וויי ווינטן" ,ד
,אָס געשפּרעך פון
פייגל",

;דער

פויגל-ראַדיאָ",

,די

לאָקאָמאָטיו",

,דער

רעטעך"

א .אַ..

זיינען אַריין אין דער פּוױלישער ליטעראַטור אַלס די שענסטע פּערל פון
פּאָעטישער קונסט.
ער איז געווען דער פרוכטבאַרסטער שעפער פון נעאָלאָגיזמען פון
אַלע ביז-איצטיקע פּולישע פּאָעטן .קיין פּולישער דיכטער האָט אַזױ
נישט באַרייכערט די שפּראַך מיט ניי-געשאַפּענע װערטער און אויסדרוקן,
וי טוווים,
און ער איז אויך געווען דער ערשטער פּוילישער שרייבער און דיכ-
טער ,װאָס איז צוריקגעקומען פון דער עמיגראַציע קיין פּױלן (סוף )5491
און געשטעלט זיך ענטוזיאַסטיש בויען אַ ניי אויסגעטרוימט אין לידער
פאָטערלאַנד .זיין פעדער ציטערט אונטער דעם שטורעם פון אינערלעכער,
יונגער פאָלקס-פרייד ,וועלכע רייסט זיך ארויס אין ווערטער:

ווערטער פּשוטע ,טאָגטעגלעכע..
,מיט נייעם גלאַנץ צינדן אָן זיך אין מיר
אַרבעטער

פּלאַג!

רויטער

שװונג,

ערד ,װאָס בליסט אויף! קאַיאָר געענדערטער!
געשיכטע  --פרילינג  --אין מאַרש מיט רױטן פאַרב אין
שפּיץ!
גליק פון זונען-וועג דורך פינסטער דורכגעהאַקטער,)?"..
און טוווים בויט דאָס אויסגעטרוימטע ,דאָס נייע מיט אַלע פיבערן
פון זיין נשמה און גרויס מענטשלעך האַרץ ,װאָס האָט פריצייטיק אין
ברען פון טויזנטער פּלענער און אַרבעט ,אויפגעהערט קלאַפּן .ער איז גע-
שטאָרבן אומגעריכט אין  ,3591אין עלטער פון  95יאָר.
אין אַלע זשאַנערן פון זיין רייכער ,ליטעראַרישער שאַפונג איז ער
געווען און געבליבן דער גרויסער ,ליכטיקער שטערן ,װאָס װעט אײביק
לייכטן ,מיט דעם צויבער פון װאָרט און װערק און רופן און וייזן דעם
וועג צו אַ זוניקער וועלט מיט גוטע און הערלעכע מענטשן:
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,חברים פון געמיינזאַמען גורל..
מיר בויען אַ הויז אַ געמיינזאַם..
מיר בויען אַ מעכטיקע פעסטונג
מיר מיליאָנען אַרבעטער-הענט,
מיליאָנען

פּשוטע

הערצער

אין איין האַרץ פאַראייניקט".

) זי איז געווען אַ שוועסטער פון ואַרשעווער יידישן גינעקאָלאָג
און באַװווסטן עספּעראַנטיסט ,סטאַניסלאַוו קרוקאָווסקי ,דעם פאָטער פון
באַרימטן פאַרמלחמהדיקן אַקטיאָר קאַזשימיזש קרוקאָווסקי .אַדאַנק דעם
פעטער-עספּעראַנטיסט ,האָט טװױם גוט זיך אויסגעלערנט עספּעראַנטאָ
אאויןבערגעזעצט אין דער שפּראַך לידער פון לעאָפּאָלד סטאַף.
 )2סטאַף האָט געשריבן וועגן ווערלען ,ניטשע ,געטע א .אַ
 6באַלוט  --דער אָרעמסטער אַרבעטער-ראַיאָן אין פּאַרמלחמה-
|
דיקן לאָדזש,
 )4אַן אַנטיסעמיטישע ,פּוילישע באַצייכענונג פון ייך,.
 5תבילה און נישט תפילה .תבילה אין זין פון זאַלבונג.
, 6צוליב וװיטאָג ,צרות",
 60פון ליד ;אויסגעריי"
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יאנוש קארטשאק -
דעד פעדאגאג או| הומאניסש
דעם -5טן אױיגוסט  2491האָט אים די נאַצישע בעסטיע אומגעבראַכט,
די צייט האָט נישט אָפּגעשװאַכט ,נאָר פילפאַך פאַרשטאַרקט די באַדייטונג
פון זיין מאַרטירער-טױט .ער איז אים געגאַנגען אַנטקעגן מיטן גאַנצן באַ-
וווסטזיין פון זיין איידעלער נשמה און טיף-מענטשלעך האַרץ.
ער האָט געהאַט מעגלעכקייטן פון ראַטעװען זיין לעבן ,אָבער ער האָט
אַלע אָפּגעװאָרפן .וי קען ער פאַרלאָזן די קינדער ,די אומגליקלעכע יתומים
פון װאַרשעװער

געטאָ  --דעם עמק-הבוכא (טאָל פון געוויין) ,ווו טויזג"

טער פאַלן פון הונגער ,קוילן און פּיין?

ער ,װאָס האָט זיין גאַנץ לעבן ,זיין פּערזענלעך גליק ,געשאַנקען דעם
קינד  --זאָל עס אין אָנבליק פון גרעסטן געפאַר ,לאָזן אַלײן ,אָן דער אוים"
זיכט פון אַ דערציער ,אָן דער װאַרעמקײט און הילף פון אַ נאָענטן מענטשן?
| -ער װאַרפט זיך מיט יוגנטלעכן ברען אין דער היליקער מיסיע פון
ראַטעוען טויזנטער הײימלאָזע יתומים ,װאָס װאַלגערן זיך אויף די גאָסן פון
דעם גרעסטן און גרויזאַמסטן ,פאַרמאַכטן טויט-קאַסטן ,)1
ער אַפּעלירט צום געוויסן פון נאָענטע און וייטע ,אַלאַרמירט אַלע
אינסטיטוציעס .פון סאָציאַלן כאַראַקטער .ער און זיינע נאָענטע פּעדאַגאָגישע
מיטאַרבעטער ,אָרגאַניזירן ליטעראַריש-אַרטיסטישע פרימאָרגנס ,װאָס דאַרפן
געבן אַ מאַטעריעלן איינקונפט און שאַפן פריינט און אונטערשטיצער פֿון
אומגליקלעכן יידישן יתום-קינד.
און ער באַווייזט ווונדער .אין די שוידערלעכע באַדינגונגען פון טויט
און אומקום ,פון פּערמאַנענטן הונגער און שרעק ,עקזיסטירט אין װאַרשעװער
געטאָ ,אין משך פון דריי יאָר זיין יתומים-הויז ,ווו פאַרװאָרלאָזטע קינדער
געפונען אַ װאַרעמע היים,
ט

6

ער באַגרענעצט זיך נישט בלויז צו ,זיינע" קינדער .ער נעמט אַרום,
אונטער זיין אויפזיכט אַלע און װו די געפאַר איז גרויס ,אינטערװוענירט ער
גלייך.

| ווען אין קינדער-הויז ,אויף דזשעלנע  ,92ברעכט אויס אַן עפּידעמיע,
נעמט קאָרטשאַק ,אויך דאָ ,איבער די אָנפּירונג .ער פירט איין אָרדענונג און

פאַריאָגט דעם טויט,

|

דער העראָישער געראַנגל פון גרויסן פּעדאַגאָג פאַר דעם לעבן פון
קינד האָט נישט נאָר אַ מאָראַליש-הומאַניסטישע באַדייטונג .דאָס איז געווען
אַ וויכטיקער אָפּשניט פון קאַמף און װידערשטאַנד,
די פאַרניכטונג פון די קינדער איז געווען
א
ַ
ב
א
ַ
ש
ט
א
ַנדיטײל פון טאָ-
טאַלער פאַרניכטונג פון געטאָ .דאָס האָט געדאַרפט אָפּטױטן דעם וילן
פון לעבן ,ברעכן גייסטיק און פיזיש די עלטערן.
כל זמן דאָס קינד האָט געלעבט איז געווען אַ ציל אין לעבן ,איז געווען
פאַר וועמען צו לעבן .וי לאַנג דאָס קינד האָט געלעבט איז געווען אַ טרייב-
קראַפט ,אַ סטימול פאַר אויסדויער און רעזיסטאַנס,
דער נאַצישער מאַסן-מאָרד פון יידישע קי
נ
ד
ע
ר
,
א
ין דער ערשטער
ריי ,האָט געדאַרפט דערפירן צו פולקאָמער אַפּאַטיע און רעזיגנאַציע ,האָט
געדאַרפט זיין די פּסיכאָלאָגישע גאַראַנטיע ,אַז די טאָטאַלע עקסטערמינאַציע
וװועט קענען ווערן אַדורכגעפירט שאין רו און אַרדענונג",
קאָרטשאַקס דראַמאַטישע באַמיאונגען פֿאַר דער רעטונג פון קינד ,זיי"
נען געווען אַ קאַמף פאַר דער נשמה פון געטאָ ,פאַר דעם אויסדויער און ווי-
דערשטאַנד פון פאָלק,
און ער פירט אים קאָנסעקװענט ,ביזן לעצטן מאָמענט .מיט אַ סאָקראַ-
טישער רואיקייט נעמט ער אויף דעם באַפעל פון שטעלן זיך מיט די קינדער
אויף דעם אומשלאַג-פּלאַץ.
ער רופט צונויף אַ באַראַטונג פון אַלע זיינע מיטאַרבעטער .ער דער"
מאָנט ,נאָך אַמאָל ,וועגן די פליכטן פון אַ פּעדאַגאָג און דערציער .זיי מוזן
זיין פאַרן קינד די פאַרקערפערונג פון מוטער-ליבע ,פון מענטשלעכן כבוד
און שטאָלץ .די קינדער גייען אויף זייער לעצטן ,גרויסן ;שפּאַציר",
און װי אַלע מאָל אויסגעשטעלט אין דער ריי מיט געזאַנג אונטער דער

גרינער פאָן פון ...קינדערשער גייסטיקער ריינקייט ,האָפנונג און טרוים.
און ער גייט אין שפּיץ .ער  --זייער זיכערקייט ,וועג-ווייזער און פאָ-
טער .איבער די דערשראָקענע געטאָ-גאַסן ,װאָס טריפן מיט בלוט  ,)2טראָגט
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אַ שטאָלצען געזאַנג .דאָס איז דער אַרױסרוף פון מענטש געװאָרפן דער
|
 -דעם פאַשיסטישן פאַרברעכן ,פאַרװילדקייט און גענאָסיד,וי שטאַרק איז ער געווען אין זיין אױיסשפּראַך אויב די בעסטיע האָט
אַ װאַקל-געטאָן .די מערדער האָבן גענומען סאַלוטירן .דער שטאָלצער
אָפּיציר האָט אַראָפּגעלאָזט די בייטש און פאַרווונדערט געפרעגט  :אוערדער מענטש ?"
און מיט ווערטער ,װאָס זיינען געקומען נישט פון באַװוסטזיין ,נאָר פון

חיהשן זעלבסטאינסטינקט ,פון שרעק פאַר דעם לעבן  --געמאָלדן קאָרטשאַקן,

אַז ער איז פריי און קען פאַרלאָזן דעם אומשלאַג-פּלאַץ,
דערשטוינט איז אָבער געווען דער הענקער .דער קרבן האָט אָפּגעװאָרפן
זיין ;גרויסמוטיקייט" .ער האָט אים דורכגעדרונגען מיט זיין שאַרפן און
שניידיקן בליק ,און רואיק געענטפערט, :אייך דאַכט זיך ,אַז מיר געהערן
ביידע צו דעם זעלבן חיהשן

מין?"

און דער אַלטער און קראַנקער פּעדאַגאָג איז אַרײן אין װאַגאָן ,צו עזיי-
נע" קינדער ,אויף דעם לעצטן ,שיינעם שפּאַציך?.
אַזױ האָט באַשריבן דעם לעגענדאַרן קאָרטשאַקימאַרש ,אַ לעבעדיקער
עדות  --דער געוו .קהלה-סעקרעטאַר נחום רעמבאַ .זיין דערקלערונג האָט
אַריינגענומען אין דעם בוך ,כתבים פון געטאָ"  --דער היסטאָריקער-מאַר-
טירער עמנואל רינגעלבלום,
אויפן סמך פון די געטאָ-כראָניקס און פון דער שילדערונג פון באַ-
ווסטן שרייבער יהושע פּערלע און אַנדערע קװאַלן  --גיט איבער אידענטיש
דעם קאָרטשאַק-מאַרש ,פּראָפּ .ב .מאַרק אין זיין בוך , :דער קאַמף און אומ-
|
קום פון װאַרשעװער געטאָ".
אַזױ גיבן איבער אויך פיל פּוילישע עדות אין זייערע מעמואַרן פון
יענע גרויל-טעג און אין פיל אַרטיקלען צו די יאָרצײיטן פון זיין טויט,

26
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קאָרטשאַק איז געווען דער גרעסטער און אָריגינעלסטער פּעדאַגאָג אין
פאַרמלחמהדיקן פּוילן ,ער האָט געשאַפן און אָנגעװענדעט אַ נייעם סיסטעם
פון ,אפּוטרופּסישער פּעדאַגאָגיק" ,אַרױסגײענדיק פון שטאַנדפּונקט ,אַז
דאָס קינד איז פון דער נאַטור גוט ,פעאיק צו זעלבסט-קאָנטראָל ,צו אַ קאָ-
לעקטיוון צוזאַמענלעבן ,צו זעלבסטדערציאונג.
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דעריבער האָט ער אָפּגעװאָרפן אַלע צװאַנגס-מיטלען .די אויפפירונג פון
קינד האָט געדאַרפט זיין אַ רעזולטאַט פון באַװוסטזיניקן אויסקלויב פון אַ
האַלטונג ,דאָס קינד האָט דעריבער רעכט אויף כבוד און צוטרוי,
דער טיפער גלויבן אין קינד דרינגט דורך דאָס גאַנצע לעבן פון זײַן
יתומים-הויז אויף קראָכמאַלנע  ,29זיין דערציאונג-אַנשטאַלט אויף די ביע-
לאַנען און זיינע יתומים-הייזער אין װאַרשעװער-געטאָ.
זיי ווערן פאַרװואַלטעט דירעקט דורך די קינדער ,פּלאַנמעסיק און אונ-
טער דער פּערמאַנענטער קאָנטראָל פון .הער דאָקטאָר" (קאָרטשאַק) אַלײן.
יעדעס קינד גיט אַכטונג אויף דער אייגענער און אַלגעמײנער אָרדע-
נונג .און װער ס'ברעכט דעם רעגולאַמין ,זוערט געמשפּט דורך אַן אייגענעם
|
קינדער-טריבונאַל,
די הױיפּט-זאָרג פון קאָרטשאַקן איז דאָס פאָרמירן אַ הומאַניסטישע
שטאַרקע מאָראַל .ער ווענדעט אָן פאַרשידענע פאָרמען  :מען פירט אַ העפט :
;אַנטשולדיק  ---אַ דאַנק" :ס'איז דאָ אַ ,קעסטל פון געפונענע זאַכן"; ביי

וויכטיקע פּראָבלעמען דעצידירט אַ פּלעביסציט :ס'ווערט געפירט אַ העפט
ק,ואַליפיקאַציעס פון אַ בירגער" אא"וו,
דאָס צענטראַלע אָרט אין קאָרטשאַקס פּעדאַגאָגיק ,אין זיין גאַנצן דער"
ציאונגס-פּראָצעס ,פאַרנעמט די מאָראַל .און דאָס איז נישט קיין צופאַל.
דאָס דרינגט לאָגיש אַרױס פון זיין מענטש-קאָנצעפּציע /ווו דער דעצידירנ-
קער פאַקטאָר ,װאָס פאָרמירט דעם מענטש ,זיינען נישט די באַדינגונגען
(עקאָנאָמישע) ,נאָר די עטישע וערטן; .איבער אַלע באַגריפן ,װאָס דאַרפן
געבן אַ בילד וועגן מענטש ,איז דער הויפּט-באַגריף זיין מאָראַל",
און די טרייב-קראַפט ,װאָס דעצידירט וועגן דער אַנטװיקלונג פון דער
געזעלשאַפט דריקט זיך פאַר אַלעם אויס אין קאַמף פון שלעכטן מיטן גוטן,
דעריבער אויך זעט ער דעם אַנטאָגאָניזם צווישן די קינדער און דער-
װואַקסענע אין דעם קאָנפליקט פון שלעכטן מיטן גוטן .די דערװואַקסענע זיי-
נען שוין דעמאָראַליזירט פון שלעכטן ,װאָס זיי האָבן איבערגענומען פון
דער שלעכטער געזעלשאַפט .די קינדערשע נשמות זיינען נאָך זויבער ,און

מען טאָר נישט דערלאָזן ,אַז דאָס פאַרדאָרבענע זאָל איבערגיין פון די על-
טערן צו די קינדער .און דעריבער איז די איינציקע רעטונג  :דערציען ,דער-
ציען .,דערציען.

און קאָרטשאַק זעט אין דעם ,די גרויסע מעגלעכקייט פון איבערבויען
די גאַנצע געזעלשאַפט ,דעם וועג צו אַ בעסערער ,שענערער ועלט.
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ער איז ווייט פון מאַרקסיסטישן געדאַנק ,נישט די געזעלשאַפטלעכע
סטרוקטור איז פאַר אים דער הויפּט-פּראָבלעם ,נאָר די געזעלשאַפטלעכע עטיק.
די קװואַלן פון שלעכטס זעט ער אין עגאָיזם ,גיריקייט ,פאַרדאָרבנקײט פון יחי-
דים .נישט אין סיסטעם ליגט דאָס שלעכטע ,נאָר אין מענטש גופא .דעריבער
איז די האָפענונג פון דער וועלט דאָס קינד .זיין נשמה איז נאָך ריין ,מען
דאַרף עס דעריבער פאָרמירן אַזױ ,אַז מען זאָל אַרױסבאַקומען די שענסטע
עטישע װערטן.
,ינדער פון דער גאַס* לייענען מיר:
אין זיין בוך ק
,צי ווייסטו ,װאָס ס'באַדײיט באַזייטיקן פון דער מענטשלעכער נשמה
עגאָיזם ,געמיינהייט ,נידערטרעכטיקייט ? דאָס באַדײט ,אַז ס'װאָלט געבליבן
נאָר דאָס גוטע .און אין דער נשמה פון יעדן מענטש איז דאָ גוטס ,נאָר מען
שלעפערט עס איין מיט אַ פאַרדאָרבענעם אופן פון לעבן.
;אויב אָבער דאָס שלעכטע באַזייטיקן ,װעט בלייבן נאָר דאָס גוטע.
מענטשן װעלן זיין גוט ,ליבן זיך קעגנזייטיק .אַלע מענטשן".

אָבער וי אַזױ באַזײיטיקן דאָס שלעכטע ? אויף דעם ענטפערט קאָרטשאַק
אין זעלבן בוך :
ד,י מענטשלעכע נשמה אַלין ,אונטער דער ווירקונג פון גייסטיקע סטי"
מולן ,רייניקט זיך פון שלעכטן .און דאָס קען מען דערגרייכן דורך דערציאונג
פון קינדווייז אָך",
א אנ
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קאָרטשאַק האָט באַאויפטראגט זיין פּעדאַגאָגיק מיט אַ ויכטיקער
היסטאָרישער מיסיע .זי דאַרף זיין דער הױפּטינערװו פון דער גע"
זעלשאַפטלעכער טעטיקייט .זי דאַרף צוגרייטן דעם באָדן פאַר דעם אויפבלי
פון אַ בעסערן מענטש און גליקלעכע וועלט .דעריבער אויך איז זיין הױיפּט-

דערציעריש װערק ,קווי אַזױ ליב האָבן דאָס קינד  -- "7אַ ברייטע װיסנשאַפט-
לעכע אַרבעט ,מיט אָנװייזונגען װוי אַזױ צו דערציען .יעדע תקופה פון אַנט"י
וויקלונג פון קינד און יוגנטלעכן איז אַרומגענומען מיט דער פּעדאַגאָגישער
פאַראינטערעסירונג פון קאָרטשאַקן

און דאַן דער געדאַנק און פּאָסטולאַט פון איזאָלירן דעם דערציי
אונג-פּראָצעס פון דער שלעכטער און דעמאָראַליזירטער געזעלשאַפט .אָן
צווייפל ,אַז ער האָט אָנגעבינדן צו זיין גרויסן פאָרגייער  ---זשאַן זשאַק רוסאָי
0

וועלכער האָט מיט א  061יאָר פאַר אים ,אין זיין באַרימטן ,עמיל" ,אויך
פאָרגעשלאָגן דאָס זעלבע.
רוסאָ האָט געװאָלט איזאָלירן די דערציאונג פון קינד פון דער שלעכ-
טער פעאָדאַלער געזעלשאַפט ,קאָרטשאַק  --פון דער קאַפּיטאליסטישער.
טראָץ דעם ,װאָס ער גייט נישט אַרױס פון דער געזעלשאַפטלעכער

סטרוקטור ,נאָר דער עטיק ,באַשולדיקט ער אָפן די קאַפּיטאַליסטישע אָר"
דענונג .עֶר רופט זי אָן ,,אומאָרדענונג".
,די בירגערלעכע

געזעלשאַפט ,אין איר אַקטועלן מצב ,איז שלעכט,

דעמאָראַליזירט ,פאַרדאָרבן און עם'הארציש ;:דאָס קינד איז פון דער
נאַטור גוט .אויב מען לאָזט עס אַרײנװאַקסן אין זיין אָרום איז עס פאַר-
לוירן".

דערפאַר מוז דער דערציאונג-פּראָצעס זיין אומאָפּהענגיק פון דעם דרוק
פון פאַרשידענע געזעלשאַפטלעכע גרופּן און פאַקטאָרן.
ווען די פרוי פון מאַרשאַל פּילסודסקי ,אין באַגלײיטונג פון אָנגעזעענע
פּערזענלעכקייטן ,באַזוכט ;אונדזער הויז" פון קאָרטשאַקן (אויף די ביעלאַנען
אין װאַרשע) מוזן זיי איבערלאָזן זייערע פּראַכטפולע אױטאָס ווייט פון קינ-

דער-הויז,
קיינער דאַרף זיך נישט בויגן פאַר רייכטום און רייכטום מוז וויסן ,אַז
נישט אַלץ קען מען קויפן פאַר געלט.

|

די דערציאונג פון קינד ליגט נישט אונטער די אַקטועלע אינטערעסן
פון דער געזעלשאַפט .פּונקט פאַרקערט  --זי דינט מאָראַלישע װוערטן ,וועל-
כע זיינען אין קעגנזאַץ צו דער הערשנדער ,געזעלשאַפטלעכער עטיק .זי
דאַרף בויען אין דער צוקונפט אַ קינדער-רעפּובליק ,לויט די פּרינציפּן פון
קאָרטשאַקס בוך ,דער קעניג מאַטיאַס דער '1טער" .דאָס איז פאַקטיש אַ
פּראָטאָטיפּ פון אַ נייער געזעלשאַפט ,באַזירט אויף דער קינדערשער אומ-
שולד ,יושר און מענטשלעכקייט.

די נאַטור אַלײין האָט אים באַשאָנקען מיט אַלע פעאיקייטן און טאַ-
לאַנטן פון אַ פּראַכטפולן פּעדאַגאָג .פון אָנהױב ,אַ קינדער-דאָקטאָר ,באַקומט
ער רום אַלס דער בעסטער אין װאַרשע .אַ פּראַכטפולער דיאַגנאָסטיקער אָבער
נאָך מער אַ ספּעציאַליסט פון דער קינדערשער נשמה .די קלײנװאַרג ,אין
1

שפּיטאָל אויף דער שליסקע גאַס (װאַרשע) ,פאַרגעטערט אים .ער שפּילט
זיך מיט זיי ,לאַכט ,פירט ,לאַנגע דיספּוטן" .און ווען מען דאַרף אויסשרייבן
פון שפּיטאָל און גיין אַ היים ,ווייגען זיי שרעקלעך און ווילן נישט אַװעק פון
;הער דאָקטאָך",
אַלס דאָקטאָר ,קען ער אויסגעצייכנט אַלע פיזישע מעגלעכקייטן פון
קינדערישן אָרגאַניזם ,אַלס פּסיכאָלאָג  ---אַלע אייגנשאַפטן פון דער קינדע"
רישער נשמה,
אָבער ער שטעלט זיך נישט אָפּ אויף די געביטן .ער פאַרטיפט זיך אין
עאוגעניק און ביאָלאָגיע ,אין פילאָזאָפּיע און עטיק ,אין געשיכטע און קונסט,
אַלע צווייגן פון דער װיסנשאַפט דאַרפן דינען דעם קינד  ---זיין דער"
ציאונג ,זיין צוקונפט .ער בינדט אָן צו וװועלט-באַרימטע פּעדאַגאָגן ,וי אַמאָס
קאמענסקי ,פּעסטאַלאָצי ,רוסאָ ,אָוען ,מאַקאַרענקאָ ,אָבער נעמט פון זיי נאָר
דאָס ,װאָס איז דאָס בעסטע ,צו שאַפן אַן אייגענעם אָריגינעלן פּעדאַגאָגישן
סיסטעם.
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אַלע זיינע פּעדאַגאָגישע עקספּערימענטן ,זיין רייכע מעדיצינישע פּראַק"
טיק ,זיינע ביכער און אַרטיקלען ,זיין געזעלשאַפטלעכע טעטיקייט האָבן איין
געמיינזאַמען קװאַל  --די טיפע ליבע צום קינד ,צו אַלע קינדער אָן אונטער-
שיד פון ראַסע און גלויבן.
ער ברענגט דאָס צום אויסדרוק אין זיינע ביכער , :יאָסעלעך ,משהלעך
אוֹן סרוליקלעך" און אין ;יוזקי ,יאַשקי אי פראַנקי" ,וו ער וייזט אויף,
וי יידישע און פּולישע קינדער לעבן פריינטלעך צוזאַמען
אים דעם גרויסן פּעדאַגאָג  ---װאָס האָט ,אַלס פּראָטעסט קעגן דער אַנ"
טיסעמיטישער כװאַליע אין פאַרמלחמהדיקן פּױלן ,פאַרבינדן זיך נאָר מיט
דעם אומגליקלעכן יידישן יתום-קינד  --איז פרעמד יעדער נאַציאָנאַליזם
און שאָוויניזם,
אין אַרטיקלען און אַרױסטרעטונגען באַשולדיקט ער פּלאַמיק די ,װאָס
פארסמען די קינדער און יוגנט מיט דעם ראַסיסטיש-אַנטיסעמיטישן גיפט,
,אַלי פּשעג-
און ער שאַפט אַן אינטערנאַציאָנאַלן קינדער"זשורנאַל מ
לאָנד* (דער קליינער באַאָבאַכטער) ,וו ס'שרייבן קינדער פון דער גאַנצער
וועלט און ווילן צוזאַמען מיטן הויפּט-רעדאַקטאָר און מחבר פון ;קעניג מאַ-

502

טיאס דעם -1טן? בויען אַ קינדער-רעפּובליק ,וו מען װעט געמיינזאַם זינגען,
טאַנצן ,לעבן,

פּונקט וי ס'איז שווער זיך פאָרצושטעלן װאַרשע אָן איר סימבאָל ---
די סירענע (אַ געשטאַלט פון אַ פרוי-פיש) ,אַזױ איז שווער זיך פאָרצושעלן

פּוילן אָן איר גרעסטן פּעדאַגאָג  --יאַנוש קאָרטשאַק,
 8אל

4

זיין פאַקטישער נאָמען איז געווען הענריק גאָלדשמידט ,דעם ליטעראַריש-
פּעדאַגאָגישן פּסעװדאָנים ,האָט ער גענומען פונעם נאָמען פון בוך פון באַרימטן
פּױלישן שרייבער איגנאַצי קראַשעװסקי, :די געשיכטע פון יאָנאַש קאָר-
טשאַק און די שיינע פריילין מישטטשניק",
ער איז געווען פאַרליבט אין דער פּוילישער ליטעראַטור .האָט ציטירט
אויף אױיסנװייניק גאַנצע טיילן פון קאָנאָפּניצקאַ ,אָזשעזשקאָװאַ ,פּרוס ,די-
גאַשינסקי ,קשיוויצקי ,זשעראָמסקי .מיט געוויסע איז ער געווען פּערזענלעך
באַפריינדעט .דיגאַשינסקי ,האָט אים אַריינגעפירט אין דער געזעלשאַפטלע-

כער אַרבעט .אַלעקסאַנדער שװױיענטאָכאָװסקי ,דער טעאָרעטיקער פון פּולישן
פּאָזיטיוויזם און באַקאַנטער שרייבער ,האָט אָפּגעשאַצט זיינע ליטעראַרישע
דעביוטן,
סטעפאַן זשעראָמסקי איז געשטאַנען מיט אים אין אַ פּערמאַנענטער קאָ-
רעספּאָנדענץ ,מען האַלט אפילו ,אַז זיין איינפלוס אויף קאָרטשאַקן איז גע-

ווען אַזױ גרויס ,אַז דער לעצטער האָט קאָפּירט דאָס לעבן און קאַמף פון
זשעראָמסקיס הויפּט-העלט  --ד"ר יודים,
פּונקט וי ד"ר יודים ,פאָדערט קאָרטשאַק אין זיין בוך ;דאָס קינד פון
 ַ,דאָקטער ,אין אונדזערע צייטן ,מוז זען פאַר אַלעם דעם אָרעמען
סאַלאָן"  :א
פּאַציענט ,װאָס קען נישט באַצאָלן ,ווייל אין  08פּראָצענט איז ער א קרבן

פון דעם הויז-יאייגנטימער ,פאַבריקאַנט ,קאַפּיטאַליסט,
ס'וועט קומען אַ צייט ,ווען ס'וועלן געמשפּעט ווערן די הויזווירטן ,פאַר
די נאַסע קעלערן און די פאַבריקאַנטן ,פאַר די דעמפיקע װאַרשטאַטן ,װוי מע-
סער-שטעכער װאָס באַדראָען דאָס מענטשלעכן לעבן".
און פּונקט װוי ד"ר יודים ,איז קאָרטשאַק פולקאָם מקריב זיין פּערזענ"

*
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לעך לעבן און גליק דער זאַך פון אָרעמען מענטש ,װאָס ליידט ,דעם אומ"
גליקלעכסטן קינד  ---דעם יתום,
ער פאַרבינדט זיך נישט מיט קיין פרוי און פאַרלייגט נישט קיין איי"

גענע משפּחה,
קאָרטשאַק איז די פאַרקערפּערונג פון שענסטן און בעסטן ,װאָס עס האָט
אַרױסגעגעבן די פּוילישע וויסנשאַפט ,די פּוילישע קולטור.

דערפאַר איז ער אויך די גרעסטע באַשולדיקונג קעגן אַנטיסעמיטישן
סם ,סיי פון נעכטן ,סיי פון היינט.
קאָרטשאַקס רייכע ליטעראַריש-פּעדאַגאָגישע ירושה איז געװאָרן אי"
בערגעזעצט אויף פיל שפּראַכן און איז באַקאַנט אין פיל לענדער,
ס'האָבן אים צוגעטיילט בירגערשאַפּט אוניווערסיטעטן און פּעדאַגאָגי"-
שע הויךישולן פון פאַרשידענע לענדער און קאָנטינענטן
וועגן אים ,זיין פּעדאַגאָגישער שיטה און פּראַקטישע דערגרייכונגען,
שרייבן סטודענטן מאַסטער-אַרבעטן און דאָקטאָראַט-טעזן.
קאָרטשאַק לעבט און װועט לעבן .ער לייכט און װעט לייכטן
און ווען זיין קבר װאָלט געווען באַקאַנט ,װאָלט מען אויף אים געקאָנט
אויסקריצן די ווערטער פון גרעסטן אַלט-רוימישן פּאָעט ,האָראַצי :
ענישט אַלץ פון מיר װעט שטאַרבן.
אַ גרויסער טייל פון מיין איך וועט לעבן און לייכטן אין דער צוקונפט".
די נאַצישע בעסטיע האָט געװאָלט פאַרניכטן נישט בלויז זיין גוף ,נאָר

אויך זיין נאָמען .װי אַ איראָניע פון גורל קלינגט דעריבער דער פאַקט ,אז
,י געזעלשאַפּט פון בוך:הענדלער" אין דער מערב-דייטשי"
אין  2791האָט ד
שער רעפּובליק ,צוגעטיילט קאָרטשאַקן דעם שלום פּרייז אין דער הויך פון
 0טויזנט מאַרק ,פאַר זיין פּעדאַגאָגיש-ליטערארישער שאַפונג ,פאַר פאַר-
שפּרייטן ליבע און פריינטשאַפט צווישן קינדער פון אַלע פעלקער .דעם
פּרייז און דאָס געלט האָט אָפּגענומען אַ פאָרשטייער פון קאָרטשאַקיקאָמיטעט
אין װאַרשע.
5

צוישן די נעמען פון די גרעסטע העלדן פון דער װאַרשעװער געטאָ-
עפּאָפּעע ,װעט דער נאָמען יאַנוש קאָרטשאַק לייכטן מיט אַ באַזונדערן שיין.
ער איז אַרײין אין פּאַנטעאָן פון די גרעסטע מאַרטירער און קעמפער
פון דער יידישער רעזיסטאַנס אין גרויזאַמסטן געטאָ פון אָקופּירטן פּױלן.
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פון זיין באַריקאַדע האָבן נישט געקנאַלט קיין קוילן און ס'זיינען נישט
;געפלויגן? קיין ,מאָלאָטאָוו"קאָקטײלן? .איר פייער איז געווען פון אַן אַנדער

קאַליבער .די וואפן פון אַן אַנדער קװאַליטעט,
אָבער זייער פלאַם און אויסווירקונג זיינען געווען אַ ריזיקער ,מאָראַ-
לישער באַשטאַנד-טײל אין צעשמעטערן די נאַצישע חיה,
דעם פּלאָם װעלן מיר ,וי דאָס ליכט פון פּראָמעטײ ,טראָגן ווייטער,
אין דעם הײליקן קאַמף פאַר אַ וועלט אָן פעלקער-שנאה ,מלחמה און גענאָסיד,

פאַר אַ װועלט פון קינדערישער-אומשולד ,פרייד און געזאַנג,

|) אַזױ האָט געבעלס באַצייכנט די געטאָס ,אזעלכע האָבן זי לוים זיי-
נע באַפּעלן געדאָרפט זיין.
 )2סיאיז די צייט פון דער ערשטער גרױסער מאַסן-ליקווידאַציע פון
װאַרשעווער געטאַ (פון -52טן יולי  ,)2491װאָס האָט געדױיערט קנאַפּע 2
מאָנאַטן און געקאָסט דאָס לעבן פון  003טױזנט יידן.
505

פדאפעסאד טאדעאוש קאטארבינסק'-
דעד גדוישער געלעדנטעד אוו הומאניסט
דער

באַרימטער

פּוילישער

פילאָזאָף

פּראָפ.

קאָטאַרבינסקי

וװוערט

אַלט אין  09 ,6791יאָר.

דאָס איז אַ גרויסער
וועמען

יוביליי פאַר טויזנטער זיינע סטודענטן

ער װועט שטענדיק

דענקער

בלייבן אין זכרון נישט

און פּעדאַגאָג ,נאָר אויך אַ לעבעדיקער

פאַר

בלויז אַלס גרויסער

בישפּיל פון איינהייט

פון װאָרט און טאַט ,פון מענטשלעכער איידלקייט ,און ווירקלעכן הומאַניזם,

ער איז געװוען און געבליבן דאָס געװויסן פון פאָלק ,פון זיינע
פּראָגרעסיווע ,דעמאַקראַטישע שיכטן ,װעלכע ער האָט געװעקט צום
קאַמף אין די פינצטערע צייטן פון פאַשיסטישן ווילקיר און ראַסיסטישן.
שגעון.

דער עפנטלעכקייט איז ער פאַר אַלעם באַװוסט אַלס גרויסער גע"
לערנטער,

זייט 9191

איז ער טעטיק
געביט
מיטגליד

פון פילאָזאָפּיע,
פון דער

ביז

,1691

אַלס פּראָפּעסאָר

אַלזאָ  24יאָר מיט

פון װאַרשעװער

לאָגיק ,עטיק

פּוױלישער

קליינע איבערייסן,

אוניװוערזיטעט

אויפן

און פּראַקסעאָלאָגיע  .)1ער איז אַ

װיסנשאַפּט-אַקאַדעמיע

זינט

איר

אַנטשטיײן

און איר פּרעזידענט אין די יאָרן  .7591:2691זיין װיסנשאַפטלעכער
אױטאָריטעט ,װאָס ס'האָבן אים געשאַפן זיינע העכער  003ווערק ,איבערגע-
זעצטע אויף פאַרשידענע שפּראַכן ,זיינע סטאַבילע קאָנטאַקטן מיט גרויסע
געלערנטע פון פיל לענדער ,האָבן געפונען זייער אויסדרוק אין דיפּלאָ-
506

מען פון אַנערקענונג
פון פיל

און ,האָנאָריס

װיסנשאַפּט-אַקאַדעמיעס

קאַאוזאַ",

וועלכע

און פאַרשידענע

ער

האָט

באַקומען

אוניװוערזיטעטן

28
:

52

אין זיין פילאָזאָפישער שיטה,
אַן אָנהענגער

װוי ער אַלײן שטעלט

פעסט ,איז ער

פון מאַטעריאַליזם ,וועלכן ער אינטערפּרעטירט

אַלס קאָנקרעטיזם,
אַ רעװלטאָט
ווירקלעכקייט,

וייל דאָס

פין

דעם

קאַנקרעטע

און מענטשלעכע
פון

אָפּשפּיגלונג-פּראָצעס

פאַר אַלעם
טראַכטן

דער

איז

אָביעקטיווער

און דאָס איז אויך דער אױסגאַנג פּונפּט פון זיינע װוערק ,געווידמעט
דער פאָרמעלער לאָגיק און לאָגישער סעמאַנטיק ,וי צום ביישפּיל ,עלע-
מענטן

פאָרמעלער

פון דער

לאָגיק?" ;די

געשיכטע

פון לאָניק" עלאָגיק

אין פּוילן" אאַ",
ספעציעל

איך וויל זיך אָבער

ווערק פון פּראָפּ .קאָטאַרבינסקי
אין מיין זכרון

האָבן

פאַרטראָגן אין װאַרשעװער
פאַקולטעט
ער

זיך איינגעקריצט
אוניווערזיטעט

פיל

פון זיינע

געדאַנקען

אין די יאָרן 5391-6391

אויפן

פון פּסיכאָלאָגיע-לאָגיק,
איז

געשטאַנען

פּונקט פון אַטעיסטישער

אין

אָפּשטעלן

גרויסער

געווידמעט די פּראָבלעמען פון עטיק.

פּרינציפּיעל

פון מענטשלעכן
זיין

קאָדעקס

בוך ,אינדיװוידועלער

פריידענקער-שטעלונג?

און קאָנסעקװענט

אויפן

שטאַנד-

מאַראַל .זיין עטיק איז געווען אַ וועלטלעכע און

האָט אָפּגעװאָרפן די נויטװענדיקייט
פאָרמירונג

אױף

דער

צאָל

שרייבט

פון רעליגיעזער
פון פליכט
ביישפּיל

פון

ווירקונג אויף דער

און האַלטונג,
פאָרמירן

זיך

פון

אַ

ער:

דער וועג ,װאָס פירט צו דער נעגאַציע פון רעליגיע ,האָט אין
מיין חאַרץ געפירט דורך אינטעלעקטועלן באַװווסטזיין ,דורך דער קריטיק
פון די טראַזדיציאָנעלע געבאָטן פון שטאַנדפּונקט פון זייער ווירקלעכקייט,
באַגרינדונג און אינהאַלט" .אָבער לאָמיר געדענקען ,אַז דער אַפּאָס-
טאַט  )2איז געװאָרן אַן אַטעיסט און נישט קיין כופר ,און דאָס איז אַ
גרויסער אונטערשיד .דער אַטעיום איז אַן אינטעלעקטוצלעצ שטעלנג,
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געבויט אויף אַ װיסנשאַפטלעכער איבערצייגונג ,דער כופר אין אַן אַראָ"
גאַנט .זיין באַציאונג צו רעליגיעזט אידעאַלן אין אַ שפּאָטישע .סאיז
=

קיין שום

נישטאָ

באַרעכטיקונג,

אַז אַן אַטעיפט

זאָל זיין אַ כופר",

איך דערמאָן זיך ווען איינער פון די ;קאַרפּאָראַנטן" האָט אים
פּראָװאָקאַטאָריש געפרעגט, :צי איז דען פאַראַן אַ בעסערע מאָראַל װי
די קריסטלעכע ?* האָט ער באַקומען אן ענטפער, :זי האָט געוויסע צטישע
ווערטן ,אָבער פיל מענטשן דערגייען צו זי נישט דורך פחד און אימה,
נאָר דורך ראַציאָנאַליסטישן אַנאַליז?,

זיין מוטיק פאַרטיידיקן די יידישע סטודענטן
פּראָפ .קאָטאַרבינסקי האָט אָבער געקענט ענטפערן נישט בלױז
מיט װאָרט ,נאָר אויך מיט טאָט .איך געדענק גענוי די גרױזאַמע טעג
פון אַנטיסעמיטישן ווילקיר אויפן װאַרשעװער אוניװערזיטעט אין די
יאָרן  .4291-7291מיט דער שטילער הסכמה פון די רעגירונג-קרייזן האָבן
די ענדעקישע כוליגאַנעס אין די ווייסע קאָרפּאָראַנטקעס  )3אָרגאַניזירט
בלוטיקע אָנפאַלן אויף יידישע סטודענטן אין ,און אויסערן אוניווערזי"
טעט .אָפּערירנדיק מיט קאַסקעטן (אייזערנע הענטשקעס) און שטעקנס
מיט זשילעטקעס ,האָבן זיי געטריבן די יידישע סטודענטן אויף די אַזױ
גערופענע ,געטאָדבענק"

אין דער לינקער זייט זאַל .זיי האָבן איגנאָרירט

פיל פּראָפּעסאָרן און נישט אָפּגעשטעלט דעם כוליגאַניזם אפילו אין גאַנג

פון די פאָרטראָגן,
פאַרטײידיקנדיק
פון

אַלע

זייער

פּאַליטישע

מענטשלעכן

שאַטירונגען

זיך

כבוד,

יידישע

האָבן

קעגנגעשטעלט

די

סטודענטן
פאַשיסטישע

פּאָגראָשטשיקעס.
אין יענע טעג ווען דער פּוילישער פאַשיזם האָט קאָפּירט די פּראַק"י
טיק

פון

געשאַפן

נאַציזם,

אַ פּוילישן

סאַנקציאַנירט אַן /אָװושעם-פּאָליטיק?
האַנדל ,אָרגאַניזירט
נען אויך
װאַנדלט
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בלוטיקע

פיל פּױלישע
געװאָרן

,דאַכאַ"

פון עקאָנאָמישן באָיקאָט פון יידישן

פּאָגראָמען אין שטעט

הויכשולן

אין בלוטיקע

אין

קאַרטז-בערעזע,

(אין װאַרשע,

אַרענעס,

און שטעטלעך,

ווילנע,

קראָקע)

זיי-
פאַר-

נישט
שטעלט

פּוילישע

פיל

פּראָפעסאָרן

דעם פאַשיסטטישן

האָבן

קעגנגע-

זיך דאַן װוירדיק

כוליגאַניזם אין די זאַלן פון דער פ;אַלמאַ מאַ-

טער?  .)4צו זיי טאַקע איז געווען געווענדעט דער בריוו פון ראָמען ראָלאַן,
וועלכשר
איך

װאָט זיך פאַרענדיקט

בין

קיין ייד".

נישט

שר

ענגערגיש זיך קעגנצושטעלן
פּראָפ.
דרייסט
טעסט

האָט

גערופן

קאָטאַרבינסקי
קאַטעגאָריש

פאַראורטײילט,

װאַרששווער

אַזױ װוי היינט

געדענק

פּראַטעסאָרן

די בלוטיקע אָנפאַלן אויף יידישע
האָט געהערט

און
אין

מיט

די װערטער:
די

,איך שעם
פוילישע

אוניווערזיטעט,

צו די שרשטע,
געשטעמפּלט
און

איך זיין ווירדיקע

זיך

זיך ,װאָס
סטודענטף

ועלכע

די

אויך

האָבן

פאַשיסטישע

קעגנגעשטעלט.
האַלטונג

און שטאָלצע

בעת

איינעם פון זיינע פאַרטראגן אין פרילינג  .5391אַ  01מינוט פאַרן אָנהױב
איז

אױיסגעבראָכן

דערלעך

אַ טלוטיק

גצשלעג.

די

,קאָרפּאָראַנטן?

זיינען

מער-

באַפאַלן די יידישע טטודענטן און זיי געיאָגט אויף דער לינקער

זייט .אָבער זיי האָבן אָנגעטראָפן
קלעפּ געענטפערט

אויף אַ ידערשטאַנד.

מען האָט אויף

מיט קלעפּ.

אין גאַנג פון געשלעג איז אַרײין אין זאָל פראָפ .קאָטאַרבינסקי
שנעל און מאַיעסטעטיש האָט ער זיך דערנענטערט צו דער קאַטעדרע.
זיין אױיטאָריטעטע און ווירדיקע האַלטונג האָט געצווינגען די כוליגאַנעס
זיך צו באַרואיקן.

ער האָט אַרומגענומען

דעם

זאָל מיט זיין טיפן בליק,

באַמערקט די צעבלוטיקטע פּנימער פון פיל יידישע סטודענטן און איז
אַראָפּ פון פולט .ער איז אַריבער אויף דער לינקער זייט און אָנגעהויבן
די לעקציע װשגן מענטשלעכער עטיק,
די שװערע שטילקייט האָט איבערגעריסן אַן אויסגעשריי
;אַריער" , :הער פּראָפּעסאָר ,צי רעדט איר בלוין צו די יידן?"

פון אַן

ס'איז גלייך געקומען אַ פעסטער ענטפער , :איך רעד וועגן מענטש"-
לעכן ,מאָראַלישן קאָדעקס ,מוז איך שטיין דאָרט ,װוי דסאַרף שטיין איצט
אַ װירדיקער פּאַלאַק און מענטש".

נאָכֿן פאַרטראַג זיינען מיר ,אַ גרופּע יידישע סטודענטן
צימער

פון פּראָפּעסאָר.

איך

מִיט אַ צעבלוטיקטער

אַרין אין

ליפּ ,מיכאַל ראָזעג-

פעלד  )5מיט אַן אונטערגעהאַקט אויג ,מאַק מיט אַ צעדראַפּעט פּנים,
האָבן געשוויגן .גערעדט װאָט אין אונדזער נאָמען שלמה מאַליניאַק.
ער האָט געדאַנקט

פאַר דער האַלטונג און סאָלידאַריטעט.
509

אָבער פּראָפּ.קאָטאַרבינסקי האָט אים איבערגעריסן, :מיינע
װעל אייך שטעלן אַ ,צוויי?  )6פון עטיק און לאָגיק .פאַרװאָס דאַנקט
איר ? צי פאַרשטייט איר נישט ,אַז מיר פאַרטײידיקן אַ געמיינזאַמע זאַך:
אונדזער מענטשלעכע וירדע און כבוך ?"
הער

איך

אל אל
אל

טאַדעאוש קאָטאַרבינסקי איז געשטאַנען אויף דער קאַמפס-באַרי-
קאַדע אין דער פינצטערער אָקפּאַציע-נאַכט .ער האָט אָנגעפירט און
אָרגאַניזירט געהיימע אוניווערזיטעט-קאָמפּלעטן ,פאַר װאָס הסאָט גע-
דראָט פאַרשיקונג און טיט אין קאָנצענטראַציע-לאַגער .ער איז געװוען
די טרייב-קראַפט פון די פּוױילישע פּראָפּעסאָרן ,פּעדאַנאָגן און דערציער,
זייער געוויסן און אָרגאַניזאַטאָר,
2

{.
אי

הק

:

טל

אין

נאָךימלחמה-יאָרן

די

אין דער

די הויפּט-פיגורן

פּראָפּ.

איז

פּוילישער

פיל געביטן און אויסערגעוויינלעך

קאָטאַרבינסקי

ויסנשאַפט.

שעפעריש.

שולן ,איז פּראָּעסאָר

און דערציער

פילאָזאָפן ,גיט אַרױס

נייע װוערק,

איינער

ער איז טעטיק

פון
אױיף

ער אָרגאַניזירט נייע הויכ-

פון נייע קאַדערן פון לאָגיקער און
באַזוכט

פיל אויסלענדישע

הויכשולן

אין יאָר  8591איז ער אין ישראל ,פאַרבעטן דורך דעם ירושלימער
אוניווערזיטעט ,װוו ער טרעפט
האָט

אַנדערע
ירושלימער
כער

אים

דאָרט

אוניווערזיטעט,

האָט אין האַרציקע

פעסאָר

פיל פון זיינע געוועזענע
באַגריסט

דער

זיין געוועזענער
וװוערטער

אין פאַרמלחמהדיקן

סטודענטן .צוישן

ויסנשאַפּט-סעקרעטאַר
סטודענט

געשילדערט

פּאָזנאַנסקי,

די געשטאַלט

פון
וועל-

פון פּראָ-

פּוילן,
א אל
א

פיל בענדער

קאָן מען אָנשרייבן

װעגן דער

לערע

פון פּראָפ ,קאַ-

טאַרבינסקי .איך וויל זיך נאָר בלויז אָפּשטעלן אויף נאָך עטלעכע
מענטן פון זיין עטישן סיסטעם,
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וועלכער איז ספּעציעל

באַרימט

עלע-
געװאָרן

אין די יאָרן  7591-71691און רופט
(עטיקאַ ניעזאַלעזשנאַ) .ער שרייבט:
;די אָנהענגער

פון רעליגיעזע

לעך בלויז ביי אַ רעליגיעזער

זיך:
נאָרמעס

באַגרינדונג;

;די

אומאָפּהענגיקע

עטיק"

האַלטן אַז עטיק אין מעג-
אַז דאָס װאָס מען רופט  די

שטים פון געוויסן? קען מען אַנדעיש נישט פאַרשטיין ,וי אַן איבער-
נאַטירלעכע ,געטלעכע .זיי זאָגן ,אַז אָן רעליגיעזער באַגרינדונג זיינען
אַלע עטישע באַגריפן פּוסטע װוערטער ,אָן שום ווירקונג".
אויף

דעם

ענטפערט

פּראָפ.

קאָטאַרבינסקי:

;די שטים פון געװויסן  --דאָס אין אונדזער געפיל פון עטישער
אָפּשאַצונג ,דאָס איז אונדזער געוויסן .פאַרװאָס דאַרף דאָס זיין איבערנאַ-
טירלעך? די שטים פון געוויסן ,פּונקט װי דאָס געפיל פון חרפּה .איז
שווער בייצוקומען ,ווייל עס האָט זיך געשטאַלטעט אין משך פון דורות
אין געזעלשאַפטלעכן לעבן ,ביז עס איז געװאָרן אַן אינערלעכער געבאָט".

דאָס דריקט זיך אויס אין אַכטונג פאַר מענטשן ,וועלכע קעמפן
העלדיש פאַר דערהויבענע מענטשלעכע אידעאַלן; פאַר פריינט ,וועלכע
האָבן אונדז געהאָלפן אין אַן עת צרה .דאָס קומט פון ליבע און אַכטונג
פון קינדער צו עלטערן ,פון השגחה פון עלטערע איבער יונגע און אַזױ
ווייטער,
אין זיין נייער עטישער שיטה קומט פּראָפ ,קאָטאַרבינסקי צום אויס-
פיר ,אַז די עטישע ,פּאָזיטיווע אָפּשאַצונג פון יחיד נעמט אין באַטראַכט
אַ מענטש ,אויף ועמען מען קאָן זיך שטענדיק פאַרלאָזן .דאָס הייסט
אַ מענטש ,וועלכער קאָן זיין ,אַ גוטער אפּוטרופּוס' .דאָס מון זיין אַ
מענטש מיט האַרץ .ער דאַרף זיין מוטיק און בעת אַ נסיון קעמפן העל-
דיש פֿאַר די ,וועלכע זיינען אונטער זיין אויפזיכט .דאָס איז אַן ערלע-
כער,

באַשײידענער,

דער מענטשלעכער

מוטיקער

מענטש

איבערגעגעבן

מיט

לײב:און-לעבן

זאַך.

פּראָפּ .קאָטאַרבינסקי דרינגט אַרֹיין אין די טיפענישן פון דער
נייער אָרדענונג .ער װיל דאָרט געפינען דאָס שיינע און גייסטרייכע,
װאָס קאָן און דאַרף פאָרמירן דעם נייעם מענטש .ער וייזט-אָן אַז אין
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קיין שום באַדינגונגען טאָר אַ מענטש נישט איבערגעבן זיין אייגן גע-
=

וויסן ,אַ צווייסן

ער

מענטשן.

פרעגט:

;צי קען מען אַרױסװײזן אַן אַבסאָלוטע געהאָרכזאַמקײט זאַן ,וען
די דירעקטיוו פון דער העכערער אינסטאַנץ פאָדערט טאַטן ,ועלכע
מיר אַנערקענען אַלס נידערטרעכטיקע ?"
ער ענטפערט:

;געהאָרכזאַמקײט מוז האָבן אירע גרענעצן .די גרענעץ דאָס איז
דאָס באַװוסטזיין ,אַז אונדזער אַקטיװיטעט ,אונדזערע טאַטן ,וועלכע די"
נען דער זאַך ,זיינען עטישע .נאָר עטישע וועגן פירן צו עטישע אידעאַלן".
גיט ער צו פֿאָרזיכטיק  --אַז דער געזעלשאַפטלעכער

קען זיין --

רע"

זולטאַט איז נישט גלייך קיין עפעקטיווער ,אָבער זיין געזעלשאַפטלעכע וויר-
קונג ,אויף אַ לאַנגער

װעט

דיסטאַנץ,

זיכער

זיין אַזעלכע ,וועלכע

מיר

אַלע װאָלטן געדאַרפט און געװאָלט .און מיר וילן דאָך ,אַז סזאָל
אַנטשטײן אַ געזעלשאַפט ,אַ האַרמאָנישע ,װאָס װועט זיך שטיצן איף
קעגנזייטיקער פריינטשאַפּט ,העפלעכקייט ,גוטסקייט ,כבוד טאַרן מענטש
און זיין געדאַנק,
דעריבער
ער

ער מיט

אויך קומט

אַ שטרענגן

אימפּעראַטיו.

מאָראַלישן

זאָגט:
;מען

ואַרפט

מיר

פאָר,

אַז מיין

צטיק

פון אַ  גוסן
=

אפוטרופוס"

איז נישט פּאַסיק אין באַדינגונגען פון
פּונקט פאַרקערט .זי ווייזט וי אַזױ מען
סטראַטעגיע און מעטאָדן ,וועלכע קענען
מענטשלעכער זאַך .זי פאָדערט ,אַז אין
קיינמאָל נישט איבערשטייגן די גרענעצן

קאַמף .דאָס איז נישט ריכטיק,
דאַרף קעמפן זי צייכנט אָן די
גאַראַנטירן דעם זיג פון דער
קאַמף מיטן קעגנער זאָל מען
פון דער קאַמפס:נויטווענדיקייט,

קעגנער

װאָס איז נישט

קיינמאָל נישט

פאַראורזאַכן

דעם

קיין שלעכטס,

דיקטירט

דורכן קאַמף .אויסער

שטענדיק

האָבן לגבי אים אַ שטעלונג אַ מענטשלעכע

אויך

אויף

יענער

זייס

שטײט

דער קאַמפס:נויטװוענדיקייט,
אַ מענטש,

װאָס

טױאַכט

וי איך ,אָבער װאָס האָט און מוז האָבן רעכט צו טראַכטן?,
אלא אל
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דאַרף מען

און פאַרשטיין ,אַז
אפשר

אַנדערש

אין דער טראַגישער ,מאָטשאַר-עפּאָכע" ,ווען אונטערן מאַנטל פון
באַקעמפן ,ציוניסטן? האָט מען אָנגעהויבן אַ מכשפה-אַגד קעגן יידן
 --װאָס האָט באַשמוציקט

דאָס פּנים פון סאָציאַליזם אין פּוילן  --איז

ער ווידער דאָס געװיסן פון פאָלק .באגרענעצט אין די מעגלעכקייטן
שוייבט ער און טרעט אַרס ,װי נאָר ס'איז מעגלעך ,קעגן דער שמ"
ציקער אַנטיסעמיטישער פּעסט .ער וייזט אָן אויף דעם גוויסן אָנטייל
פון יידישן געדאַנק אין דער אַנטװיקלונג פוֹן דער פּױילישער קולטור,
ער שרייבט:
,וי אָרעם װאָלטן מיר געווען אָן זייעד גרויסן בײיטראַג און פאַר-
דינסטן",
ער איז ווידער יונג און װולקאָניש .ער שטײט וידער איף דער
קאַמפס-באַריקאַדע ,קיינמאָל נישט מיד און אַלט פאַר דעם ביישטייער
צום זיג פון דער היליקער זאַך  --די זאַך פון מענטש.
חשובער הער פּראָפעסאָר !
ווייט פוּן דיר ,דערלויב איך זיך אין נאָמען פון טויזנטער פון דיינע
געוועזענע סטודענטן און תלמידים ,דיר איבערצושיקן די בעסטע ווונטשן.
מיר וועלן קיינמאָל אין דיר
דיין עטיק ,אין דיין ביײישפּיל,

נישט

פאַרגעסן

--

אין דיין לערע,

אין

)) אַלגעמײינע טעאָריע פון וירקזאַמער טעטיקײיט; לערע ,װאָס
פאָרשט פאַרשידענע מינים פון מענטשלעכער טעטיקייט פונעם שטאַנד-
פונקט פון איר וירקזאַמקײיט.
 )2דער אָפּטריניקער.
 3סטודענטן-היטלען פון די ענדעקעס.
 )4אױף לאַטיין :די מאַמע װאָס קאָרמעט .אין דער סטודענטן-
שפּראַך אַ צערטלעכער נאָמען פאַר דער הויכעטל.
 5העלד פון װאַרשעווער געטאָ ,פאַרטרעטער פון מ .אַניעלעוויטע.
 6ערגסטע נאָטע.
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וויכטיקע יידישע צעדזענלעכקייטן
נישט אנגעוויזענע אין בוך
א לט ע ר ט ום
(כראַנאָלאָגיעז)
שאול

5201

בן קיש --

(פאַר דער

נ צ .ר).

דוד ( 5101-779 --פאַר דער נ .צ.ר).
שלמה ( 5797-539 --פאַר דער נ.צ .ר).
עזרה און נחמיה ( 854:244 --פאַר דער נ.צ.ר).
יהודה
ז
)
ס
5
א0ןת
ה
נ8

=

המכבי

--

רבי

12
13

761

עקיבא

057231

--

 2י"ה (נ .צ ).אַנערקענטער

 10הלל הזקן --
11

(פאַר דער

נ.צ.ר).

שמעון בר גיורא און יוחנן פון גוש-חלוב =66737 -
אָנפירער פון אויפשטאַנד קעגן די רױימער.
יוסף בן מתתיהו (יוסף פּלאַװויוס) 03:001 --
בר-כוכבא ( --דער שטערןזון) (53-231
באַגרינדער

פון תלמודישן

מעטאָד פון לערנען תורה,
יוחנן בן זכאי  2 ---י"ה (נ.צ ).גרינדער פון דער רעליגיעזער
אַקאַדעמיע אין יבנה,
שמעון בן גמליאל  ---פאָרזיצער פון סנהדרין אין אושאַ נאָכן פאַלן
פון בר-כוכבא אױיפשטאַנד ( )531תנאי און געלערנטער.
רבי מאיר  ---תלמיד פון רבי עקיבא  --קאָנטינואַטאָר פון זיין װערק.

 14ר' יהודה

הנשיה

--

()521-002

געלערנטער

פאַרענדיקט

און תנאי,

די צונויפזאַמלונג פון דער תורה שבעל"פּה (מינדלעכער).

 15רב אשי

און רבינא

--

צוזאַמענשטעלער

פון תלמוד

בבלי

אין די

יאָרן ,034-7514

מיטלא לט ער
1
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ענן בן דוד ( --- )7677068גרינדער פון די אקראים" (קאַראַאימע"
סעקטע) אַרױסגעטראָטן קעגן די גאונים .דענקער און תלמודיסט,

װאָס
ביבל
סעדיה גאון  -- )208-249( --געלערנטער באַקעמפער
מחבר פון פיל וערק
האָט

דער

ערשטער

געפאָדערט

שמואל הנגיד ( 01י"ה) תלמודיסט,
גענעראַל אין גרענאַדע

פרייהייט

פּאָעט,

פון אויסטייטשן

וועזיר

די

פון די קראים,
(מיניסטער)

און

רב יצחק אלפסי ( )310173011מחבר פון ,דער אלפס"  --פּאָפּולאַ-

ריזירט

דעם

תלמוך

אברהם אבן דאוד ( )011170811געלערנטער ,היסטאָריקער ,תלמודיסט,
מען האַלט אים פאַר דעם פאָרגייער פון רמב"ם'ען
רש"י ( )0401-5011פראַנקרייך  ---מפרש (אויפקלערער אין שריפט)
פון תורה ,משנה און גמרא,
ר' אברהם
קריטיקער,

אבז"עזרא --
פּאָעט

()880177611

געלערנטער,

פילאָזאָף ,ביבל-

רשב"א (רב שלמה בן אדרת) ( -- )5421-0131געלערנטער פון באַר.
צעלאָן  --רעליגיעזער פאַנאַטיקער ,געװאָרפן חרם אויף וועלטלעכער
װויסנשאַפט
רבי יעקב בן אשר (רא"ש)  -- 0521-7231 --מחבר פון ,תורים"
 -זאַמלונג פון רעליגיעזץ פאָרשריפטן .אויפן סמך פון זיי איז אין"'6טן י"ה אָנגעשריבן געװאָרן דורך יוסף קאַראָ דער ;שולחן-
ערוך" ()4651

ר
אענ
נעס
סית

קופ ה

(כראָנאָלאָגיעז)
עמנאל בן הרומי ( -- )0721-0231גרעסטער זיכטער פון צוייטן
העברעאישן אויפבלי אין איטאַליע .הומאַניסט װאָס באַזינגט די
שיינקייט פון לעבן אויף דער ועלט
ר' לוי בן גרשון (רבל"ג) ( )8821-4431באַקאַנט אין דער קריסטלעכער
וועלט אַלס גערוסאָנידעס .זיין הױפּטװערק מלחמות-ה' (גאָטס-מלח-
מות) .פּרובירט וי רמב"ם ראַציאָנאַליזירן די יידישע אמונה.
משה בן יצחק ריעטי ( -- )8831-0641רב און רופא ,מחבר פון דער
ענציקלאָפּעדישער עטיש-דידאַקטישער שריפט ,מקדש מעט' ,וי
דאַנטע באַשרײיבט ער אַ פאַנטאַסטישע װאַנדערונג איבער יענער
וועלט
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דאָן יצחק אברבנאל  --- )724178051( --גרויסער יידישער רעליגיע-
זער דענקער אין שפּאַניע און פינאַנס מיניסטער אויפן קעניגלעכן
הויף
אליהו דעל מעדיגאָ ( )0641-7941באַרימטער איבערזעצער פון העב-
רעאישע און אַראַבישע װערק אויף לאַטײן .מחבר פון בוך ,בחינת
הדת" געזכט אַ מיטלוועג צװישן דער מיסטיק און ראַציאָנאַליזם,
יחודה אברבנאל (זון פון יצחק)  0641-0351מחבר פון וװוערק ;דיאַ"
דַמאָרע" (שמועטן וועגן ליבע) (איטאַליעניש)
לאָגי א

אליהו בן אשר לעװיטאַ-אליהו בחור (-- )964179451
דיכטער (דידאַקטישע לידער) ,ווערק װעגן גראַמאַטיק,
זירט אין גראַמען דעם ;ספר איוב"
יוסף קאַראָ ( )8841-5751מחבר פון ,שולחן ערוך"
יצחק לוריע (אר"י) 4251-2751
נייער מיסטישער באַוועגונג

 --צפת,

צענטראַלע

באַרימטער
פּאַראַפּראַי

פיגור אין דער

 10אוריעל דאַ קאָסטאַ  -- )5851:0461( --דענקער און שרייבער פון
אַ מאַראַנישער משפּחה .פאַר װועלן רעפאָרמירן די יידישע אמונה
געװאָרפן אין חױם דורך די האָלענדישע רבנים .פאָרגייער פון שפּ
נאָזאַ ,זיין װעדק : טעזיסן קעגן דער טױאַדיציע?
 11אברהם זכותא  --מחבר פון ;ספר היוחסין" וװעגן דער
ליטעראַטור .געלעבט אין דער רענעסאַנט תקופה
12

13
14
15

תלמודישער

שלמה אבן ווערגא  --יידישער היסטאָריקער פון דער רענעסאַנס-
תקופה ,אַנטלאָפענער פון דער שפּאַנישער אינקויזיציע מחבר פון
ווערק ,שבט יהודה" וועגן רדיפות קעגן יידן אין שפּאַניע
שמואל אַוסקװע  ---יידישער היסטאָריקער ,אַנטלאָפן פון פּאָרטוגאַל,
מחבר פון װערק; :אַ טרייסט פאַר ישראל און זיין צער"( .רענעסאַנס)
יוסף הכחן פון אַװיניאָן  --גרעסטער יידישער היסטאָריקער פון דער
עמק הבוכה" ()5751
רענעסאַנס-תקופה מחבר פון װערק ,
קאַפּסאַלי  ---מחבר פון ,דברי אליהו'  --איינציקער מקור װעגן
יידישן ישוב אין טערקיי פון -51טן י"ה.

 16עזריה דע ראָסי  ---מחבר פון ,מאור עינים" ( .)5751ער האָט דער
ערשטער באַקענט די װעלט מיט די װערק פון פּילאָנען און דער
סעפּטואַגינטאַ .מען האָט אים געװאָרפן אין חרם,

 17דוד גאַנץ  ---מחבר פון װערק ;צמח
היסטאָריקער צווישן די דייטשישע יידן
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דוד" --

(-- )2951

ערשטער

נווע און נייעסטע צייטן
(לויטן אלף-בית)
אחד-יהעם (אשר גינזבורג)  6581-7291דענקער ,שרייבער ,געז .טוער באַ-
גרינדער און טעאָרעטיקער פון ארץ-ישראל אַלס גייסטיקן צענטער פון

וועלט-יידנטום,

משה אֶלגִין וויכטיקער טוער פון דער פּראָגרעסיווער יידישער באַװעגונג,
שרייבער ,זשורנאַליסט ,הױיפּט-גרינדער פון דער ,מאָרגן-פרייהייט? (-8781
,9
אַניסקי

(שלמח-זאַנװל

ראַפּאָפּאָרט) ,2681-0291

באַשרייבער

פון יידישן

לעבן פון סוף -91טן י"ה ,נאָענטער פריינד פון ח .זשיטלאָװוסקי ,אונטער

זיין איינפלוס .הויפּט:װערק , :פּיאָנערן" ,עכראָגיק פון די :07ער יאָרן"
שלום אַשׁ ( )088177591גרעסטער מאָדערנער יידישער שרייבער ,דראַמאַי
טורג ,דענקער,
נפתלי-הערץ אימבער ( )6581-9091מחבר פון דער ,התקווח" ,דיכטער אויך
פון ליבע און וויין"לידער.
ר' ישראל בעלישם-טוב (בעש"ט)
פון דער חסידיזם -באַװועגונג,

חייםינחמן

ביאַליק

פּאָעט ,ליריקער,

()2781-5291
עסייאיסט,

0071"0671

גרינדער

גרעסטער

נאַציאָנאַלער

פּראַכטפולער

און טעאָרעטיקער

העברעאישער

סטיליסט,

דוד בערגעלסאָן ( )4881-2591סאָװיעטישער שרייבער ראָמאַניסט ,אימפּרע-
סיאָניסט ,טיפער פּסיכאָלאָגישער אַנאַליז איבער מענטשלעכע כאַראַקטערן.
ד"ר נחום גאָלדמאַן ( --געב ,5981 .װישניעװאָ רוסלאַנד) װויכטיקער
ציוניסטישער טוער ,מיטאַרבעטער פון נחום סאָקאָלאָו ,מיטגרינדער פון
יידישן װעלט-קאָנגרעס און לאַנגיאָריקער און אַקטועלעד פּרעזידענט זיינער,
באַרימטסטער יידישער פּאַליטיקער אין קאַמף פאַר פרידלעכער רעגולירונג
פון ישראל-אַראַבישן קאָנפליקט.
אברהם גאָלדפאַדן ( )0481-8091שעפער פון יידישן טעאַטער ,אַקטיאָר און
רעזשיסער ,שרייבער ,דראַמאַטורג העכער  05פּיעסן ,די באַרימטסטע:
;צוויי קונע לעמעלס", ,שולמית"/, ,בר-כוכבא? אויך דיכטער ,לידער-בוך
,ציצים ופרחים" ,אויך מחבר פון אָפּערעטקעס.
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יעקב

גאָרדין

()2581-9091

שרייבער,

ליטעראַטוריקריטיקער,

פּאָפּולאַרי-

זאַטאָר ,באַרימטע טעאַטער-פּיעסן (מירעלע אפרת).

י4.ל .גאָרדאָן ( )9281-72981באַרימטער העבדעאישער דיכטער איינער פון
די ערשטע גרויסע שרייבער פון דער נייזהעברעאישער ליטעראַטור.
היינריך גרעץ ( )7181-71981שעפער פון דער מאָדערנער יידישער היסטאָראָ-
גראַפיע ,גרעסטער יידישער היסטאָריקער פון -91טן י"ה,
אַלפרעד דרייפוס ( )8581-5291פראַנצויזישער קאַפּיטאַן פון גענעראַל-
שטאַב ,פון יידישן אָפּשטאַם ,באַשולדיקט פּראָװאָקאַטאָריש דורך אַנטיסע-
מיטן-אָפיצירן און רעאַקציאָנערן אין פאַראַט ,פאַרמשפּט איף לעבנס-
לענגלעכע דעפּאָרטאַציע אויפן אינדזל גױאָן ,רעהאַבכיליטירט אין ,6091
זיין הייסער פאַרטיידיקער איז געווען עמיל זאָלאַ ,זיין אַרטיקל ,זש'אַקיז",
שמעון דובנאָוו ( )0681-2491גרעסטער יידישער היסטאָריקער פון -02טן י"ה,
פּרץ הירשביין ( )0881-8491איינער פון די אַלזײיטיקסטע יידישע שרייבער
 -ראָמאַנען ,דראַמאַטישע שאַפונג ,פיל פּיעסן ,רייזע:-שילדערונגען .דיבאַרימטסטע װערק; :די גרינע פעלדער", ,אויפן שיידוועג", ,אין שאָטן
פון דורות" .פּאָפּולערסטער שרייבער נאָך שלום-אַש.

משה העס ( )2181-5781איינער פון די ערשטע סאָציאַליסטן-טעאָרעטיקער
און רעװאָלוציאָנערן .נאָענטער מיטאַרבעטער פון מאַרקסן ,באַגרינדער פון
אויפלעבן

ישראל

אַלס יידישע

מדינה

(אין בוך ;רוים

און ירושלים?),

מאָריס ווינטשעווסקי ( )6581-2391וויכטיקער פּראָגרעסיװוער געזעלשאַפט-
לעמער טוער אין די פאַרײניקטע שטאַטן פון אַמעריקע ,זשורנאַליסט-רעדאַק-
טאָר און גרינדער פון דער פּראָגרעסיווער ,סאַציאַליסטישער פּרעסע ,שריי-
בער ,אַרבעטער-טוער,

חיים זשיטלאָװוסקי ( )5681-3491סאָציאָלאָג ,דענקער ,שרייבער ,געזעלשאַפט-
לעכער-טוער ,קעמפער .פאַר דער יידישער שפּראַך ,וועלטלעך יידיש לעבן,
פאַר אַ ניי-דצייטיק פּראָגרעסיו יידיש פאָלק.
עמאַ לאַזאַריס ( )9481-7881אַמעריקאַנער פּאָעטין פון יידישן
הייסע פאַרטיידיקערין פון יידן-עמיגראַנטן און יידישן פאָלק .מיט
;די מוטער פון די פאַרטריבענע" ,װאָס איז אויסגעקריצט געװאָרן
פרייהייטס-סטאַטוע איז זי פאַראייביקט אין דער געשיכטע פון
אָלס נאַציאָנאַלט פּאָעטין.

ה .לייוויק (לייב האַלפּערן) 8
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אָפּשטאַם.
איר ליך
אויף דער
אַמעריקע

 --פּאָעט ,שרייבער ,דראַמאַטורג.

איינער פון די באַגאַבטסטע יידישע דיכטער אין יידיש ,דענקער (מחבר פון
;גולם").

יצחק-בער לעװינזאָן ( -- )8871-70681דענקער ,שרייבער ,השכלה-פּיאָנער
אין רוסלאַנד ,מען האָט אים גערופן ,
דעד רוסישער מענדעלסאָך",

איציק מאַנגער ( )1091-2791איינער פון די גרעסטע יידישע פּאָעטן (וויב-
טיקסטע פאָרמען פון זיין שאַפונג  --באַלאַדע ,גראָטעסק); בוך-לידער.
"שטערן אויפן דאַך"; ,לאַמטערן אין ווינט", ,װאָלקנס איבערן דאַך" ר
,ות",
יולי מאַרטאָוו-צעדערבוים ( )32781-3291איינער פון די
מיטגרינדער פון דער רוסישער סאָציאַלדעמאָקראַטישער
אַרבעט מיט לענינען .שפּעטער ,נאָך דער שפּאַלטונג פון
רער און אידעאָלאָג פון די מענשעויקעס .איינער פון

טעאָרעטיקער און
פּאַרטײ ,מיטגע-
דער פּאַרטײ ,פי-
די גרינדער פון

אינטערנאַציאָנאַל ,2 2/1

פּרץ מאַרקיש ( )5981-2591איינער פון די גרעסטע סאָװויעטיש-יידישע
דיכטער ,אומגעקומען אין דער פּערזאָנען-קולט תקופה,
שלמה מיימון ( --- )057170081פילאָזאָף ,שרייבער ,השכלה-טרעגער ,געץ-
שריבן אין העברעאיש ,דייטש,לאַטײן ,באַרימט אַלס בעסטער קאָמענטאַטאָר
פון קאַנטן,
בייניש מיכאַלעװיטש
זשורנאַליסט ,רעדנער.
װולאַדימיר מעדעם

( )6781-8291וויכטיקער באַליבטער בונדישער טוער,

( )9781"3191הויפּט-טעאָרעטיקער און פירער פון ,בונד"

מענדעלע מוכר ספרים (שלום-יעקב אַבראַמאָװיטש)  -- 6281:7191דער
זיידע?  ---פּיאָנער ,קלאַסיקער פון דער יידישער ליטעראַטור אין יידיש,
מײיסטערהאַפטע פּייזאַזשן און מאָלער פון יידישע טיפּן .גרויסער קינסטלער
פון װאָרט,
משה מענדעלסאָן ( )9271-9871פילאָזאָף ,פון אײיראָפּעאישן רום ,שרייבער,
פּיאָנער פון דער יידישער השכלה,
מאַקס נאָרדױ ( )9481"3291שריפטשטעלער פון אײיראָפּעאישן רום ,דענקער,
געלערנטער ,אָראַטאָר-טריבון ,ערשטער מיטאַרבעטער פון טעאָדאָר הערצל
און וויכטיקער טעאָרעטיקער און ציוניסישער טוער.
פּרץ סמאָלענסקין ( ,)2481-5881פּיאָנער פון דער ניי-העברעאישער

ליטע-

ראַטור ,שוייבער ,נאַציאָנאַלער דערציער פון דער יידישער יוגנט ,פּרעדיקער

פון ציוניסטישן געדאַנק.
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נחום סאַקאָלאָװ ( )1681-6291העברעאישער שרייבער ,ויסנשאַפטלעכער
ערודיט ,פּאָליגלאָט ,פּראַכטפולער העברעאיסט ,ויכטיקער ציוניסטישער
טוער ,פּרעזידענט פון ציוניסטישן װועלט-קאָנגרעס,
דוד עדעלשטאַט ( )6681"2981איינער פון די ערשטע רעװאָלוציאָנערע יידי-
שע פּאָעסן אין אַמעריקע.
שלמה עטינגער ( )2081-6581פאָרגייער פון מענדעלע מוכר ספרים ,מחבר
פון לידער ,עפּיגראַמען .,משלים און דראַמעס (;סערקעלש").
דוד פרישמאַן ( )4681-2291גרויסער רעפאָרמאַטאָר פון דער העברעאישער

ליטעראַטור (/,מסתרי ספרתנו" ;תוחו ובהו") ,איבערזעצער אויף העב-
רעאיש פון בײראָן ,היינט ,שעקספּיר ,אַנאַטאָל פראַנס ,ניטשע.
יצחק-לייבוש פּרץ ( )258175191שעפער פון דער מאָדערנער יידישער ליטע-
ראַטור ,פּאָעט נאַװעליסט ,דראַמאַטורג ,טיפער אינטעלעקטואַליזם גייט גע-
פּאָרט ביי אים מיט פאָלקס-חכמה ,דער וועג-ווייזער און לערער פאַר אַלע

יידישע שרייבער.
הלל צייטלין ()2781"72491

דענקער,

שרייבער

אין פאַרמלחמהדיקן

פּױלן

פּרעדיקער פון רעליגיעזער עטיק ,אומגעקומען אין װאַרשעװער געטאָ ,ווע"
טעראַן פון דער יידישער ליטעראַטור און פּרעסע.
משה קולבאַק ( )0491 -- 6981איינער פון די טאַלאַנטפולסטע יידישע פּאָעטן
און פּראָזאַיקער פון דער באַרימטער פּלעיאַדע סאָוויעטישע שרייבער און
קינסטלער ,אומגעבראַכטע אין דער תקופה פון פּערזאָנען-קולט אין ראַט-
פאַרבאַנד,
אסתר-רחל קאַמינסקאַ (, )8681-5291ד,י מאַמע פון יידישן טעאַטער" ,וועלט-
בארימט אויך אָלס אַקטריסע אין פאַרשידענע ראָלן.
נחמן קראָכמאָל ( )5871-0481פאָרגייער פון גרעצן ,װיכטיקער פאָרשער
פון יידישער געשיכטע ,מחבר פון ,מורה נבוכי הזמן?  --נעמט אַרום די
גאַנצע יידישע טראַדיציע פון די עלטסטע צייטן ביז דעם -71טן י"ה .אונ-
טער דעם איינפלוס פון העגעלן.

אברהם רייזען  ---באַרימטער יידישער פאָלקס-פּאָעט ,באַזינגער פון אַרבעטער"

נויט ,טרעגער פון גלויבן אין אַ בעסערן מאָרגן .געלעבט און געשאַפן אין
אַמעריקע .געבוירן  ,6781געשטאָרבן ,3591
שלום-עליכם

(שלום

ראַבינאָויטש)

()9581-6191

--

גרעסטער

יידישער

קלאַסיקער נאָך מענדעלע מוכר ספרים ,באַרימט מיט זיין פאָלקסטימלעכקייט,
און הומאָר .קעמפער און בויער פון דער יידישער ליטעראַטור און יידיש אַלס
שפּראַך .פיל פּיעסן געשפּילט אויף די בינעס פון אַלע יידישע טעאַטערט,

;דאָס גרויסע געווינס? ,דער בלוטיקער שפּאַס" ,פונעם יאַריד" א .אַ.
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ב יב ל יא ג ר א פ יע
אלטערטום
שמעון דובנאָוו  ---די אוראַלטע געשיכטע פון יידישן פאָלק ,פאַרלאַג
אַ .לאוב  ---ניו-יאָרק ,8491

וועגן תורת

 2רובינשטיין:

משה,

א .ברעסלער  --װאַרשע.

אױסגאַכע

,8

91 6591.ז - 80סעוטן חס/ז2ססט ג| : 651008 16זסּחסּאו 8.
: 6910/1 -זססטם

7591.

צבי גרעץ  --יידישע פאָלקס-געשיכטע,
שע .4191
תנך" ,באַנד  --א  --חומש ,נביאים
געזעלשאַפט ,ניו"-יאָרק שנת תש'אילפק.

חוזזהוא

פאַרלאַג גיהודה"  --וװאַרי
--

יהואש-פאַרלאַג"

תנ"ך ,באַנד  --ב  --נביאים אחרונים כתובים,
געזעלשאַפט ,ניו-יאָרק שנת תש"א-לפק,

יהואש-פאַרלאַגי

!'6061/008

6 7 - 60וזס56 5618100/00 - ֿ1זטטםס 606 :ק 6801פּווֹשג|ז
, 2091אטסז56+ |.6חז, 8פּ/ז+ - 22וטן /6מטסק טס

2/שׂשׂ 05001,ץ20/815אין
אַקאדעמיע,

86

ראשונים

רוסיש

מאָסקווע

8565060006ז

80 - } 1 -װח0629טוסק

,וועלט-געשיכטע"

6+

,6591

81ז14510/: 015101שע 1620

5691.

 -אעעשק

,1

סאָוויעטישע,

באַנד

 2060825ויסנשאַפט-

י

56טסוװמספסווחקן : |!96 56601ז6/06ז 8סווחחזם
(61 )7091 - 52ז0ח 88618'0חס|וחק

 8591,פ1ז 2 81ז0088612'0

ד"ר צבי כהן --

חסווח?

די פילאָזאָפיע פון אידנטום,

9*:ט/016ח80

0861

באַנד  1ניו-יאָרק,

,8
אַלגעמײנע ענציקלאָפּעדיע  :באַנד א ,דובנאָוו פאָנד  --פּאַריז,9391 ,
;דווקא" ,דרייחדשים-שריפט  ---פילאָן:-נומער ,בוענאָס-איירעס.7591 ,
, 8781פ1ז01960 - 22ח081: 60 041108/611 88זט}. 20
056זק חסופּוץ 611108 65800:'0 16 81ז665 60'0ח6ק6 )9591(,סחסחחז
 6291.פוז'/4/+, ?2ם /618, 06/+.ז481 6006061 60 005
16588, 5120 5291.ז, 6106 06ח?/0:8

6 : 81ז/6חח/. 861
טס 630/18ז0ס
:זסוחטסשו סוז)8ע
!:ח80זס |608
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ס0חט 0חט:װחס 10חוֹ  008װחו 0.: 5618/009, 65חספוס
 741.חזסם
/5 - 2591ט6110 560 618210810ש: }8 68חסוזם |60ז/2

6100/00566,

50081 - 5120ז: 809חספּפוזם

061

2.1.

לענין (אין רוסיש) 92 ,באַנד און  92באַנד ,מאָסקװע,0691 ,
5591

,ט!| ו90046, 06/+ ,'2/ז198: 809

0סז8טשטסה

 75פ1ז51+ - 82ז ,006-50561ז 60 ,6011501 6זט 1. : 61 61600ס02חסו/וחז8ס
.
61 )6200ח/+ 62000006ס/ח81191ז 10 0/6/פּחוֹס0זס : 601ח091ז8. 600880825 0691,ז80ע . 86281561 | 8206101,סץטע .פשחפח8(/09
8062279 9591ז87ט ,טשׁןא /,שס081ץטט /עס  2 810//61 -װז?ו618
 5491.פּ1ז0, 26ז2ץ, 8פ5מװחס} 1חספ ח/ 5008: 50964 6סו08ס
ד"ר

אַ .גינזבורג

--

די אַנטשטײאונג

|

פון קריסטנטום.

וועגן ערשטן קריסטנטום  ---פ .ענגעלס( ,אין רוסיש) ,מאָסקװע .2691 ---

מיטלאַלטער
;פוז, 22ז/6חז8ט) 61/2ז011

,ח8זס

: 61ז6חחסחמשׁ

60+ - 9291ז0ח: }8 613 60 2001חזסמסחסזזסטסם

=

:
:
6, 75.טס/ח 8191ח0/1ו6+ 16 81 082/1וחזסח//8ו
6, 9391זצטטס ח0פ 61,ע , 85װזג!פו'| 618 16חממסזק  : 61ח/8טסוחחחח. 8יז
פּראָפעסאָר
,װאָסטאָק"

ר .װפּער:

געשיכטע

--

פון מיטלאַלטער

--

פאַרלאַג

,1291

אַלגעמײנע ענציקלאָפּעדיע  --באַנד-א ,דובנאָוו-פאָנד ,פּאַריז,9291 ,
ד"ר צבי כהן  --די פילאָזאָפּיע פון אידנטום  --פאַרבאַנד ביכער-
פאַרלאַג ,ניו-יאָרק ,8591

ד"ר אַ .גינזבורג  ---יידישע דענקער און פּאָעטן פון מיטלאַלטער,
,דווקא?  --דמב"ם-נומער
וועלט-גלישיכטע

(איןן

 --בוֿענאָס-איירעס,

רוסיש)

--

באַנד-דריי,

סאָוויעטישע

ויסן"

שאַפט-אַקאַדעמיע ,מאָסקװע,7591 ,
;דווקא? --

יהודה

הלוי-נומער

 ---בוענאָס-איירעס,

: 6010000/8081 - 1191.ץט. 61ט|.
6 - 4691.זעט8ס חספ /60, 85 61,ח00ח8: 818/ץטסז6פ וזח64
רמב"ם
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 ---רבי משה

בן מימון  --מורה נבוכים,

יהודה

--

הלוי

צונויפגעזאַמלט

לידער,

איבערגעזעצט

און

פון

ח .נ .ביאַליק,
יחודה

הלוי

לידער,

--

און

צוננויפגעזאמלט

איבערגעזעצט

פון

: 610חהחחזוטס

1.

י .י .שװאַרץ,
)06016-

|0זו986

חס! חסחחס!25

9981
55

טס ז8וזטזח6ע8

8 564ו00090וו?0

61081/+ -ז6

0/02 -

0081 0107,

00ז201

סחט 161960/ז20
6 66זטון

(,חסז

: 61פח6/615ז65

8.

660 60ח01998ק סע : 81פח6זססחד
/* 610619 - 2691.עוא

|.

, 8391.גחוסם  0100.ססזה'ז 8 0/ז6מס'! 8 16זט0ז . }8ה בּוסבַחז/ם
-

ח60090185ט0ח

60

זט/

5196066

סחט

6006ע

פטה :װח/ז6901
6 4881.זח 6

1.

 - 1591.טסּוֹם  66ז6זז6טף ,פּטה : 0861זסחח8/א 4/62 6+ (.סוטטסםג .ס
מאַטשעק

י-- .

די

הוסיטישע

רעװאָלוציאָנערע

באַװעגונג

(אין

רוסיש) --- .מאָסקװע,4591 ,
רובצאָװו ב -- .די הוסיטישע

(אין רוסיש) מאָסקװע ,5591

מלחמות

רענעסאַנס  -תקופה

שער

ש .דובנאָוו  :געשיכטע פון יידן אין אייראָפּע  :אַלװעפלטלעכער יידי-
קולטור-קאַנגרעס ,ניו-יאָרק-בוענאָס איירעס,4591 ,

פּראָ .ר .װיפּער  :געשיכטע
טאָק" =,1291 -
אַלגעמײינע
געשיכטע
ריז,9291 ,

און

ענציקלאָפּעדיע,
יידישע

10

באַנדיא

(יידן) --

היסטאָראָגראַפיע-אױסגאַבע.

62 8491.ח, =/61סזחס0ח0980/ח8/

4591

פון דער נייער צייט; פאַרלאַג ע;װאָס-
קאַפּיטלען:

יידישע

דובנאָװו-פאָנד,

פּאַ-

|8 60זטז8ז/ 81109 60161סטזפ . :וז וחוטטת*

פ1ז60, 27ח82589512068

.: 1 611811 60 21ה.ם |6030808

80682962שע .שֵשׁ.|.א .סץטש .ץססזעץקזם 484ץ516 -.: 4/618210סחם
0
433

2 -חטהס}

 60806600 6

86,

וס 81שׁ :סוזפּסס
64,ח20

:ו0ז28

.ש
6

 7591.פּ1ז6 - 20חח6ו 811/זט60ח61 16 /2 6109ח9600081 610808101: 80
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208//211 -

8ז0:2ז61161
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001/015

0ח0: 06510ח06085

0חוו812א

62, 8491,ח6ז|-

70,

, 2591פוחזסה  -הַחוֹטוֹם 8/060ח0ז61080 82:: 06ס
,פ/ז|. 2:1, 20סע  -סחחפּוחבוחזטח'! 600 16ז: 8/162סמחוסא ?, 60
56 60 6002/162 - 1391טסוזץ! 56196סק 6: 561סצטבה

8.

, 5291סחם/ושן 6 -ז6/0ח=. 80/8/160: || 02086
;סחזס00/

6ח001950ז06

/6 60ע  81זטפּ 60001/0

0: 600144סטהחףוע

)11/5091(-

0

06

 -סחזס!סס 6000190ז-|10: 00חחמו א /.ז

וועלט-געשיכטע (אין
אַקאַדעמיע ,מאָסקװע ,8591 ---

ויסנשאַפט.

רוסיש)

באַנדי),2

סאָוויעטישע

די רייזעס פון קריסטאָף קאָלומב (אין רוסיש)  --טאָג-בוך ,בריווי
דאָקומענטן ,איבערגעזעצט פון שפּאַניש-4 ,טע אוױיסגאַבע ,מאָסקװע,1691 ,
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גח  609102שו שססץ2ע 81ז0 2065: 01510ט  880זס
, 5391.שסטט} 810610 * -סמטואו . = 848100סץעע

יפעה

| 636011

{ 3
9291.

 /00215102 564 8602חסּחספּוחוסק חוֹ 40829/ 0081: 0601
200225,ז00. 990. 510111501 - )87ן 06411 560זח++ 005פוהו

שמעון דובנאָוו  ---געשיכטע פון יידן אין אײראָפּע  --באַנד -- 8
אַלװעלט .יידישער קולטור-קאָנגרעס בוענאָס-איירעס  --ניו-יאָרק ,5591
ד"ר יעקב שאַצקי  --געשיכטע
ייוו"אָ ,ניו-יאָרק,8491 ,
 605-שש 921ז 6159001 )6ז 60חסטם 6/6008:

פון יידן אין װאַרשע,

6

באַנד -- 2

0סחט .ה חחפוחזסה
,חוח68

-

זס

חחםוז

ח 6001958161ז 00809082 60ז0 60סחט 0080ז00 606שסט} 8169:חם
 8881,סו/02050ו06001060 02

=.

ל .דייטש  --די ראָל פון יידן אין דער רוסישער רעװאַלוציאָנערער
באַוועגונג (אין רוסיש) .אויסגאַבע, :גראַני" ,בערלין ,3291
סאָוויעטישע היסטאָרישע ענציקלאָפּעדיע אין  51בענדער ,אין
רוסיש ,געשיכטע-אָפּטײלונג פון דער סאָװויעט:װיסנשאַפטס:אַקאַדעמיע,
|
מאָסקווע.,1
אַלגעמײנע ענציקלאָפּעדיע (אין יידיש)  15 --באַנד ,דובנאָוו-פאָנד,
פּאַריז  ,9291דובנאָוו-פאָנד און ,ציקאָ? ניו-יאָרק,0591 .
די געשיכטע פון בונד ,אַראָנסאָן ,ס .דובנאָוו-ערליך ,הערץ ,נאָ-
װאָגרודזקי ,קאַזשדאַן ,ד"ר שערער ...בענדער  ,1:4 --ניו-יאָרק -0691
,2

אַרקאַדי  --זאַמלבוך צום אָנדענק
;אונזער צייט? ניו-יאָרק,2491 ,
הענריק
רעס,3491 ,

פון אַרקאַדי

קרעמער,

ערליך און װיקטאָר אַלטער  --געדענק-בוך,

וו .אַלטער  --דער טאָציאַליזם אין קאַמף ,װאַרשע
בע ,די וועלט".
י .ש .הערץ --
יאָרק,2591 ,

הירש

לעקערט

--

װו .שולמאַן  --בלעטלעך געשיכטע

באַװועגונג ,װאַרשע,9291 ,

פאַרלאָג

בוענאָס -איי-
 ,7291אויסגאַ-

פאַרלאַג ;אונזער

צייט",

ניו-

פון דער יידישער אַרבעטער:

רזץט!ססזבּװץ20סוחז שש טזחסז? 0961110,ח{ 061חזסּ|טסזק {8 44011861 :ס|/סץ
 )5391-3391( - ,48828186 | 2206100, 2691.חזץ2סוח+סטסז טחסטז
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טעאַדאָר הערצל  --דער אידענשטאַט

פון אַ.

 --אַרױסגעגעבן

קאַצענעלענבאָגען ,ניוזיאָרק.

טעאָדאָר הערצל  --געזאַמלטע שריפטן באַנדין  --ליטעראַרישער
פאַרלאָג,

ניו-יאָרק,

,0291

טעאָדאָר הערצל  --דערציילונגען און פּעליעטאָנען ,פאַרלאַג ;קיום"

 -בוענאָס-איירעס,5591 ,דוד בן גוריון ,נצח ישראל" ,בוענאָס איירעס,4591 ,
דוד

ב"גוריון

--

ציע,

ניו-יאָרק,

,1591

און

ישראל

קריג

--

פ"צ-אָרגאַניזאַ-

אױסגאַבע

יצחק בן"צבי  --מיט דער צוייטער עליה ,פאַרלאַג ,קיום" ,בוע-
נאָס-איירעס,6591 ,
63/008 - 4108ז: 00100104חחפּחזס06/

חזטחהּא

 - 5791.צצס} חת8חח62| - 6108 20/ז 51גצ ): 0חחהחזס!)06

חזטחגא

0 - 91/22, 1791.ז8ץ8

פאַרשריבענע אױטאָביאָגראַפיע פון װאַנדאַ
אינסטיטוט פאַר פּאַרטייגעשיכטע אין װאַרשע ,3691

ואַשילעװסקאַ

אין

;אָבליטשע דניאַ" (דאָס פּנים פון טאָג")  --צויי-װאָכן זשורנאַל
פון דער ,רויטער הילף" ,נומערן  ,6391 ,1-01װאַרשע,
פאַרשידענע נומערן פון דער בונדישער ,פאָלקסצייטונג" און /ראַ-
באָטניק* (99ס-אָרגאַן)  --פאַר די יאָרן .4391-7391
,ח6זס01ק  1חזסזסו? 61481,סטן צ, 1810661שסחזיז 4ז80װזז : ,81הזוששט 1ח//8ט)
צח8ו206101

20/ץ 2אש

, 06120261ץס3/02

 106120 ,וס

629זסועץ

יטעןא .סץשט ,סחחו
86829,ז20ע  -אוח|61צ, 20ט20/סחז 200ז2 18ת490/: 061ח1ח019

וחס+חא

1791.

1408/ -ז+ |.611ט1ץ1פח61/91{. 1סטן 6201/0ט

שי 20/ץ 21/611: 2ז6008861612
,קץזגס

1691.

פּאָלאַ  אַפענשלאק  --יאַנוש קאָרטשאַק  --אַרױסג.
פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע ,בוענאָס-איירעס,
עמנואל רינגעלבלום
;יידיש-בוך" ,װאַרשע,3691 ,
געשפּרעכן

היים
2

אויף

מיט

קראָכמאַלנע
סטטםז?ק

2-1(.

--

כתבים

קאָרטשאַקס

אין
וזס})

פון געטאָ,

געוועזענע

באַנד

קינדער

פון

צענטראַל-
,1691

צויי,

פאַרלאַג

זיין

יתומים-

וװאַרשע.
06106120

6200061

/6820: 621ז041

7800421
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8ש| 1סז; 8חסץ!0; 24/90082066 810 06126/ | 90/06טאחט06 08258368259ז80ע  9391-0291ח 08181שש .סעץשץׁ ;ץ25טשז/6ם 25טוס|
{סח!8ווזס} 81, 141001ח8ח2סט //ז 061צזֹחסּחזס65/ : | : :1ח1טז2506081 81061
 610000ז (6ז - 9291 ; ||: 121/811 0 800אטכח /ו0010001זסחח |, 6691.חזץצש! 2004טוֹסץ? 610814 0ץ5591; 0601
אץזש) (60ח26122סוח 14ץ 16צװח610סזכן 6ז4/9/ : 04616111ח/ו0ז29806021 81061{ 8/0/16 24221561ז װז.}. 2/612ק  60221894שש 081( - 18. 713-003
86825, 7591,ז82061 - 870שץ
אייגענע
געוועזענער
טעט

232

זכרונות

ועגן

פאַרמלחמהדיקער

אין די יאָרן ,5391-8391

פּראָפּ.

טאַדעאוש

סטודענט

אויפן

קאָטאַרבינסקי
װאַרשעװער

אַלס

זיין

אוניווערסי"

א הארצוקן דאנק
אלע חשובע פריינט
מעצענאטן -אונטערשטיצער
פון בוך

{

539

א האַרציקן דאַנק די חברים
און פריינט פון
לאָס  -אַנדזשעלעס און מיאַמי  -ביטש
דער מאַמינקע --

מערי

גארפילד

רבקה'ען (בעקי) בערגמאַן
שרה און רפאל פּאָזנער

זיטאַ װיינפּער-מאָרגענשטערן

| 534

אַ האַרציקן דאַנק פאַר דער מאַטעריעלער מיטהילף.
דעם

פאַרבאַנד

פון פרייװיליקע

און געװעזענע

ידישע

קאַמבאַטאַנטן  5491 -- 9591פּאַריז ,62 ,רי רענאַר-4 ,טן אַראַנד,

62
דעם ײדישן אַרבעטער-ספאַרט-קלוב

,יאַסקײ--פּאַריז וגע-

שאַטן אין  -- )9291אין אַנדענק פון דער
גענהײט

און פון די יאַסקיסטן

פעלדער

פון שפּאַניע ,אין קריג,

געפאַלענע

ציע  --אין קאַמף קעגן פאַשיזם

רומפולער
אױף

פאַרגאַן.

די עלאַכט-

רעזיסטאַנס און דעפּאַרטאַ:
און נאַצישער

באַרבאַרײ.

24

פאַרבאַנד פון יידן פאַר װידערשטאַנד

און קעגנזײטיקער

הילף ,אוניאָן-סעקציע אין מאַנטאַן

535

אַ האַרציקן דאַנק

די פריינט פון פּאַריז ,מאַנטאָן ,ליאָן .,בעלגיע.
משה און לאה אראנוואלד

דאָראַ

יוסף

העלען פרידמאַן

בלושטיין

אברהם

(זשאָזעף) און טויבע בלייער

זשאַק

בערנאַ( .מאַנטאָן)

אַדאָלף בערנאָ( .מאַנטאָן)
שלמה בראָדאַטי
בראָנשטיין

|

פּערעלע טראַלער און ירחמיאל און

עלי און לאה בורשטין
און

און ד"ר

מייער

זשאַק בורשטין (מאַנטאָן)
סאַלע

טייטלבוים

הערשל

48

יקתיאל טערק

.2006000081.
גאָדל יודקעוויטש

1.
/ו1

און אַנאַ גראָסער

.חו|וסט}! 5600081
דוד און פעלע ליבערמאַן (בעלגיע)

שיע

ליפּשיץ-עפּשטײן

נחמה

שרה גאָלדאַדלער

לעשער

דוד גאָלדמאַן (בעלגיע)

42000/ט0ס8 /00ז1ץ"" 29וש
0
66010 10101:0-ז51 08ח861 8106

סאָניאַ גאָלדמאַן (בעלגיע)
העלען גרינבערג (מאַנטאָן)
אושער

און פעלע דעמבוס

לייבל און אַנדזשאַ דאַװידסאָן

יוכבד

האָרן

וויינבערג

און שיינדל

און

מונשטיין

העלען מולאַר

סארנא

(בעלגיע)

דוד סיעראזיק
אלי און באַשע סלאָמאָװיטש

כבערעק זלאָטאָוסקי
אברהם און רבקה טאוב  --צום אָנ"
דענק פון פאַרשניטענעם ברודער
שװעסטער

בערקאַ

מ.

זיה און לייבל זילבערשטיין

5036

סעם און עטקא מאַקאָװסקי (בעלגיע)

שמואל און פייגע סאָקאל

ושאַק װאַלאַך

חיים

14/20,סט

אברהם מיגדאַל

עמיל װאַלד (בעלגיע

און

|61ז0866

4760/טס;סוש

העניעק

ר"ר פּאָל הירשמאַן און פרוי טרודי

חנה'לע

 000001-חזם/ווועט  צחח61ש0120-סט

מאַרעק

האָפמאַן

שאַרל און אסתר

סימאָן (בעלגיע)

פּערל

אַנאַ און סימאָן סװאָלאַרסקי (מאַנטאָן)

האַנרי אין פעלע סענד (בעלגיע)
81816302.

|סחסו/ז

זשאַק פאַרבער  --אין אָנדענק פון
חיה'לע און ראָזאַ פאַרבער

אַננאַ פראָסט (ליאָן)
מאַדאַם

וואל און דאָרע קירשענשטיין
רעזשין קעלטער

מ .פּרײטלאָוויטש

יוסף און זשאַקלין פריירייך  --צום

אָנדענק פון דער פאַרשניטענער
משפּחה אין ראַװאַ וויזשניאַ

(מאַנטאָן)

יעקב און חיה'לע ריכטער
ישראל

שאַסמאַן

שװאַרץ

דוד (ליאָן)

שלום-הענעך און אַננאַ שטיין
ושאק שיינער
נתן שפּידבאום

אויזער און חנה קאַװוקאַ
שאַרל און פרידאַ

גאַסטאָן און אלטא קאָצקי --
. 4008ס ""וא . 66עז

קאַופמאַן

אַ האַרציקן דאַנק די חברים און פריינט פון קאַנאַדע
פון וויניפּעג
לילי און מאָטל קודין

סעם און מערי

יוסף און קלאַראַ זוקען

ליליאַן און מאָריי זייליק

גיטל און אפרים

לענק

אַ באַזונדערן האַרציקן דאַנק די
חברים מאָטל און לילי קודין פאַר
וייער מאָראַלישער און קולטורעלער
פאַרשטענדעניש

נאַרװי

הערי און ריטאַ דאָרדיק
ראָזע װיקטאָר

פון מאַנטרעאַל
דוד און אינאַ שיפּ
משה

און שרה

טאַבאַקמאַן

--

אין

אָנדענק פון ברודער  --יצחק לעוו

אַרנאָלד און רעגינאַ גרינבערג
פנחס

און פרידל

רחל און פיליפ פּרעסמאן

חיים גרין
דוד מינדעס אין אָנדענק פון זיין

עלבלינג

זעלדע שװויצמאַן ליטװאַק
אָנדענק פון די עלטערן
אברהם שװיצמאַן

לואי טשייט  --אין אָנדענק פון
דער טייערער פרוי שרה טשייט

 -איןחנה און

אומפאַרגעסלעכער
מינדעס

פרוי שרה

ז"ל

נאָרמאַן און עני מעסי
735

אָנדענק

נח ברעסקאָ און קינדער  --אין אָנ"
דענק

פון

דער

פרוי

און

רעי בעקער  --אין אָנדענק פון מאַן
יעקבילייב בעקער

משה און פּעשע בראַון
מלכה

ריקליס

משה

מאַמע

יעטאַ

פון מאַן און פאָטער

און קינדער

--

אין

פון טאָראָנטאַ
י .גערשמאַן  --אין אָנדענק פון צירל

נעיטן און בריינע העריס

אַלבערט און לילי אַבראַמאָװיטש

מאָריס און לאורע פיין

איזי און העלען פיין

מעקס און דאָראַ גראַפשטײן

היים און זאָשע ראַטמענש

ש .ל( .סעם) און עני קאַגאַן
חיים און פעלאַ גודמאַן

קערי און לילי האָפמאַן

יוסף און מרים

יוסף און לילי סטאָלבערג
ד"ר ראָוז בראָנשטײן און לואי לאַ-
סאַווסקי
פייגל

דאָרדיק

--

אין אָנדענק

נתן און
דזשעק

בריינדל
און עני

פישביין
פּישהאָף
קאַוען

פון

יוסף

אַ האַרציקן דאַנק די
פריינט פון דרום אַ-פריקע
שוראַ פעלדמאַן צום ליכטיקן
אָנדענק פון לייבל פעלדמאַן
מ.
א.
ה.
ח.
י,
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אָרלין
בערמאַן
באַכער
ל .בראַזג
גלאַזער

עני דזשאָפי
נ.
מ.
וו.
י.,

װיניק
זיסקינד
ליפּשיץ
נייפעלד

ר ,סעגאַל
מ.
פ.
א.
מ.

סיף
פעלדמאַן
פליישמאַן
וו .ריבאַק 

פעלערן באַמערקטע נאָכן אָפּדרוקן פון בוך
זייט

אָנשטאָט

שורה

זיין

דאַרף
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2
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פן איבן
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אװעראָעס

אװערעאָס
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פו אױבן
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4
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פן אנטן

;אַלמאַגאַעסט?

אַלמאַגעסט

5

,5

פון אױבן

דער שרעק

די שרעק

7

,3

פון אױבן

װאָס איז איז

װאָס איז

0

,1

פון אונטן

מערינאָסן

2

 11פון אונטן
פון אונטן
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װאָל,

אָס

מערינאָסן

װאָל,

גענעטפערט

געענטװוערט

6
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געטיכטע

געשיכטע
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וועלכע אַפן

וועלכע שאַפן

7

 ,61פון אונטן

װואַר

װאָס

0

,

פן אױבן

אָפּשױסנדיק

אָפּשטױסנדיק
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פן אױבן

פּריכיאַטרן

פּסיכיאַטערן

7

,31

פן איבן

בעעק

בערעק

אין אונטער-טיטל
1

11

90

פן אנטן
טיטל

קעמנדיקן

קעמפענדיקן

5

01

פון אויבן

כאַאַרקטעריסטיק

אַפּטעקמאַן
כאַראַקטעריסטיק

8

|,

פן אױבן

שטאָלצן

שטאָלצער
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באַװוסטן
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