אהרן צײטלינס עסײען
יצחק-באַשעװיס זינגער
אהרן צײטלין האָט געהאַט דאָס גליק געבױרן צו װערן אין אַ
שטוב װוּ די פּראָבלעמען פֿון ליטעראַטור  --סטיל ,שילדערונג,
זײן פֿאָטער ,הלל
דיִ אַלאָג  --זענען אַלע מאָל געװען אַקטועלַ .
צײטלין ,איז געװען אַ באַרימטער ייִ דישער זשורנאַליסט,
שריפֿטשטעלער ,און איך קאָן אױך צוגעבן ,געלערנטער ,הגם ער
אַלײן האָט דערױף נישט פּרעטענדירט .הלל צײטלין האָט
זײן שטאָט האָמעל ,װוּ ער איז דערצױגן
מיטגעבראַכט מיט זיך פֿון ַ
געװאָרן ,די גאַנצע ייִ דישע ירושה .ער האָט געלערנט אין חדרים,
בײ ייִ דן.
לײכט געקאָנט װערן אַ רבֿ ַ
ישיבֿות ,אין בת-מדרש .ער האָט ַ
ער האָט פֿרי אַרױסגעװיזן אַן אינטערעס צו קבלה און אױך צו
װײט דאָס פּױלישע חסידות ,נאָר צו דעם
חסידות ,נישט אַזױ ַ
חסידות פֿון רב שניור זלמנן פֿון ליאַדי ,דער מחבר פֿון דעם ספֿר
_טניא_ ,דער גרינדער פֿון חב"ד .הלל צײטלין האָט אױך
זײן אײגענעם שטײגער די עפּאָכע פֿון השׂכּלה --
דורכגעמאַכט אױף ַ
נישט יענע השׂכּלה װאָס האָט געפּרײדיקט אַסימילאַציע ,נאָר די
השׂכּלה װאָס האָט געשטרעבט באַלד פֿון אָנהײב זיך אומצוקערן צו
די ייִ דישע װאָרצלען  --צו העברעיִ ש און ארץ-ישׂראל .הלל צײטלין
צײט אַן אָנהענגער
דײטש און געװען אַ ַ
האָט אױך שטודירט רוסישַ ,
פֿון פֿרידרעך ניטשע .לױט אַלע אומשטאַנדן האָט הלל צײטלין
געדאַרפֿט װערן אַ קעגנער פֿון ייִ דיש ,װי עס זענען געװען די מערסטע
משׂקילים .אָבער אַן אינסטינקט ,װאָס איז שטאַרקער געװען פֿון
אײנפֿלוסן ,האָט אים געזאָגט אַז מען קען זיך נישט אומקערן
אַלע ַ
צו די װאָרצלען פֿון טױזנטער יאָר צוריק און פֿאַרװאָרלאָזן די
װאָרצלען פֿון די לעצטע פֿינף אָדער זעקס הונדערט יאָר ייִ דישע
זײן
געשיכטע אין מזרח-אײראָפּע .הלל צײטלין איז געװאָרן אױף ַ
שטײגער אַ _ייִ דישיסט_ .דער זעלבער אינסטינקט װאָס האָט
זײן ייִ דיש ,האָט אים
אונטערגעזאָגט הלל צײטלינען נישט מבֿטל צו ַ
אױך געזאָגט אַז ייִ דיש אַלײן ,די בלױזע שפּראַך ,קאָן קײן מאָל נישט
אָפּהאַלטן דעם ייִ ד פֿון אַסימילאַציִ ע..

דאָס זעלבע איז אױך גילטיק װעגן דער העברעיִ שער שפּראַך
זײן
בלײבן אַ ייִ ד ,מוז מען ַ
און אפֿילו װעגן אַ העברעיִ שער מדינה .צו ַ
צוגעבונדן צו דער באַזע פֿון ייִ דישקײט :גלױבן אין גאָט ,אין דער
תּורה און אין דער ספּעציפֿישער מיסיע פֿון ייִ דישן פֿאָלק .װער עס
זײן כּכל הגױים ,װערט אַ גוי.
װיל ַ
אַרײנגעפּאַסט נישט אין
הלל צײטלינס אידײען האָבן זיך נישט ַ
װײצמאַן ,בן גוריִ אָן,
ציִ וניזם און נישט אין ייִ דישיזם װי הערצלַ ,
זשיטלאָװסקי און די אַנדערע ציִ וניסטן און ייִ דישיסטן האָבן דאָס
אַרײנפּאַסן אין
פֿאַרשטאַנען .צײטלין האָט געװיס זיך נישט געקאָנט ַ
לײב
דער מאָדערנער אָרטאָדאָקסיע װאָס האָט זיך אָנגעהאַנגען מיט ַ
און לעבן אין יעדן קוצע-של-יד ,אין יעדער כומרא פֿון דורות רבנים.
הלל צײטלין האָט זיך פֿאַרמשפּעט באַלד פֿון אָנהױב צו
אײנזאַמקײט און צו קעגנערשאַפֿט פֿון אַלע שיכטן .אין די שפּעטערע
ַ
יאָרן ,װען ייִ דישע בחורים האָבן געפּרוּװט מאַכן די ייִ דישע שפּראַך
פֿאַר אַן אינסטרומענט פֿון מאַרקסיזם און פֿון לענעניזם און
סטאַליניזם ,איז הלל צײטלין אַרױסגעטרעטן װי אַן אַקטיװער
קעמפֿער אין דער ייִ דישער פּרעסע אין װאַרשע .ער האָט אױך
שרײבער,
געקעמפֿט קעגן דעם פֿאַרדאָרבענעם סטיל פֿון די לינקע ַ
זײערע פּוסטע מליצאס ,זײער פֿאַלשן קוק אױף ליטעראַטור.
אין אַזאַ שטוב איז דערצױגן געװאָרן דער גרעסטער ייִ דישער
דיכטער ,אהרן צײטלין .ער האָט אפֿשר נישט פֿאַרמאָגט אַזאַ גרױסע
זײן פֿאָטער ,אָבער דאָס װאָס ער האָט
ירושה פֿון ייִ דישקײט װי ַ
זײן װיסן אין
שײך ַ
באַרײכערט מיט די יאָרן .װאָס ַ
ַ
געהאַט האָט ער
װײט
פֿילאָסאָפֿיע און אין װעלט-ליטעראַטור ,האָט ער ַ
זײן פֿאָטער .ער איז אױך געװען אַ גרעסערער קענער
איבערגעשטיגן ַ
זײן פֿאָטער ,הגם הלל צײטלינס העברעיִ ש איז
פֿון העברעיִ ש פֿון ַ
געװען נענטער צו לשון-קדוש און במילא צו די מקורעס .איך האָב
בײ פֿאַרשידענע געלעגנהײטן .אַלץ װאָס
געשריבן װעגן אהרן צײטלין ַ
איך װיל דאָ זאָגן איז ,אַז צײטלין דער עסײיִ סט איז נישט געשטאַנען
קײן האָר נידעריקער װי צײטלין דער גאָט-געבענטשטער פּאָעט.
זײן
זײן טיף און קלאָר  --אַזױ אין ַ
צײטלין האָט באַװיזן אַז מען קען ַ
זײנע עסײען.
פּאָעזיע און אַזױ אין ַ

עס איז געװען אין הלל צײטלין און אין אהרן צײטלין אַ סאָרט
פּראָבלעם װאָס נישט דער פֿאָטער און נישט דער זון האָבן געקענט
זײן פֿאַרבונדן מיט די מקורעס ,װיסן װעגן זײ און זײ ליב
לײזןַ .
האָבן ,איז נישט גענוג אױפֿצוהאַלטן ייִ דישקײט .מ'האָט געדאַרפֿט
אין זײ גלײבן .אָבער נישט דער פֿאָטער און דער זון האָבן אינגאַנצן
געקאָנט פֿאַרזען דעם פֿאַקט אַז אַ סך פֿון די מקורות )אפֿשר אַלע(
זענען די װערק פֿון מענטשן ,נישט דירעקט פֿון גאָט .גלײבן אין גאָט
און גלײבן אין אַנטפּלעקונג זענען צװײ באַזונדערע זאַכן .אַװדאי
האָט גאָט געקאָנט זיך אַנטפּלעקן .אָבער האָט ער זיך װירקלעך
אַנטפּלעקט? האָט ער װאָרהאַפֿטיק אָנגעזאָגט די אַלע חוקים צו
משה רבינו ,די נבֿיאים און אַלע יענע װאָס זענען געקומען נאָך זײ?
בײדע ,הלל און אהרן ,האָבן צו פֿיל געװוּסט װעגן ביבל-קריטיק,
װעגן דער אַנטװיקלונג פֿון מענטש און חיה ,װעגן דער געשיכטע פֿון
זײן שטרענגע אָרטאָדאָקסן .זײ האָבן אױך
מין מענטש ,צו קאָנען ַ
זײן רעפֿאָרמירטע ייִ דן ,קאָנסערװאַטיװע ייִ דן )װי מען
נישט געקענט ַ
פֿאַרשטײט דאָס אין אַמעריקע( און אפֿילו אָרטאָדאָקסן אין פֿולן זין
פֿון װאָרט .זײער אמונה אין גאָט איז געװען שטאַרק ,אָבער זײער
אמונה אין מענטשן ,אױטאָריטעטן ,איז געװען פֿול מיט ספֿקות.
זײן .זײ האָבן געמוזט זען די סתּירות
ס'האָט אַנדערש נישט געקענט ַ
פֿון שטרענגן רעליגיעזן קוק ,די מענטשלעכע שװאַכקײטן און
נאַרישקײטן װאָס באַגלײטן אַלע רעליגיעס און אױך די ייִ דישע .הלל
און אהרן זענען פֿאַקטיש געװען גאָט-זוכער ,נישט גאָט-געפֿינער.
שװײגער ,נישט אַ רעדער ,אַ קײן מאָל נישט
ַ
זײער גאָט איז געװען אַ
זײן שפּראַך ,איז דאָס אַ
באַשײדט רעטעניש .אױב מעשׂים זענען ַ
שפּראַך אַזאַ גרױסע ,אַזױ פֿול מיט אומפֿאַרשטענדלעכע װערטער און
באַגריפֿן ,אַז מען קען זי קײן מאָל נישט דערלערנען .בײדע ,פֿאָטער
און זון ,האָבן זיך װױל אָפּגעגעבן אַ חשבון װעגן דעם דאָזיקן
גײסטיקן מצבֿ זײערן ,אָבער אַרױסקומען און זאָגן דאָס אָפֿן האָבן
ַ
װײל דאָס װאָלט געהײסן גיסן אײל אױף דעם
זײ נישט געקענטַ ,
פֿײער פֿון די אַטײיִ סטן .דער דאָזיקער װידערשפּרוך איז אין אַ זין די
ַ
סײדן ער האָט דעם
קללה פֿון יעדן מאָדערנעם רעליגיעזן דענקערַ ,
מײן גאָט האָט זיך צו קײנעם נישט אַנטפּלעקט;
מוט צו זאָגן אָפֿןַ :
איך װײס נישט װאָס ער איז און האָב נישט קײן אַנונג װאָס ער װיל.
מײן גאַנצע רעליגיעזיטעט איז נישט מער װי אַ פּרוּװ צו טרעפֿן עפּעס,
ַ
װאָס לאָזט זיך נישט טרעפֿן ,אַ שטענדיק טאַפּן אין דער פֿינסטער....
װײל עמאָציִ אָנעל זענען
די צײטלינס האָבן דאָס נישט געקענט זאָגןַ ,

זײ געװען צוגעבונדן צו ייִ דישקײט מיט טױזנט פֿעדעם .אהרן צײטלין
זײנע לידער געהאַלטן אין אײן פֿאַרענטפֿערן דעם רבונו-
האָט אין ַ
אױפֿװײזן ,אַז ער איז אַ גאָט פֿון חסד און
ַ
של-עולם ,אין אײן פּרוּװ
רחמים הגם ער האָט צוגעלאָזט צום היטלער-חורבן .צײטלין האָט
גלײכגילטיק אָדער,
נישט געקענט צולאָזן אױף קײן רגע אַז גאָט איז ַ
זײט פֿון די רוצחים .אהרן צײטלינס גאָט
חלילה-וכס ,אױף דער ַ
האָט געליטן אין די קאָנצענטראַציע-לאַגערן פֿון היטלער ,ער איז
געזעסן אין סטאַלינס תּפֿיסות .ער איז אַ גאָט אַ ייִ ד ,אַ גאָט װאָס
האָט פֿאַרבראַכט צװײ טױזנט יאָר אין גלות.
דער לײנער װעט געפֿינען די אַלע װידערשפּרוכן און אילוזיעס
און פֿאַרענטפֿערונגען פֿאַר גאָט אין די דאָזיקע עסײען ,װאָס יעדער
פֿון זײ איז אַ מוסטער פֿון לאָגיק ,סטיל ,אױסגעהאַלטנקײט .עס איז
זײן פּנים .אָן
נישט די שולד פֿון אהרן צײטלין װאָס גאָט פֿאַרבאָרגט ַ
דער דאָזיקער פֿאַרבאָרגעניש װאָלט נישט עקזיסטירט קײן בחירה
און די גאַנצע באַשאַפֿונג פֿון מין מענטש װאָלט געװען אַן אומזין.
זײן אױף דעם צד פֿון תּוהו-ובֿוהו ,האָט אהרן צײטלין
נישט צו ַ
זײן ,צײטלינס פֿורעם  --אַ גאָט פֿון
געמוזט באַשאַפֿן גאָט לױט ַ
לײדן און
גערעכטיקײט ,חסד; אַ גאָט װאָס קען באַלױנען פֿאַר אַלע ַ
זײן װעזן איז חכמה און גנאָד.
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