אבֿרהם קאָראַלניק
)(1937-1883

אָן מזל
צו אַלצדינג דאַרף מען האָבן מזל .אפֿילו די תּורה אין היכל  --זאָגט
מען  --דאַרף אױך האָבן מזל .און אפֿשר זי מער פֿון אַלע .עס איז
אַרײן ,װער עס איז איר
געװענדט אין װעמעס הענט זי פֿאַלט ַ
אױסטײטשער און פֿאַרשפּרײטער.
ַ
"טרעגער ",װער איר
גײסטיקײט ,אַלצדינג װאָס איז העכער און טיפֿער
יעדע תּורה ,יעדע ַ
און װיכטיקער פֿון דער גרױער אַלטעגלעכקײט ,פֿון דער פּשוטער,
קלאָציקער ערדיקײט  --אַלצדינג הענגט אָפּ פֿון מזל .מער אפֿילו פֿון
רײכקײט דאַרף מען נישט צו האָבן
זײט פֿון לעבן .צו ַ
די מאַטעריעלע ַ
קײן מזל .דאָרט איז גענוג  --דער װילן ,און אַמאָל אױך דער צופֿאַל.
רײך  --װערט עס .פֿריִ ער אָדער שפּעטער .און
דער ,װאָס װיל װערן ַ
העלפֿט אים דערצו נאָך אַ צופֿאַל ,איז אַװדאי גוט .און דער צופֿאַל
איז נאָך נישט מזל .צופֿאַל איז דאָס פּלוצלונג אָנגעטראָפֿענע ,דאָס
נישט פֿאָרױסגעזעענע ,דאָס ,װאָס איז ,אַזױ צו זאָגן ,נישט
רײך דערפֿאַר ,װאָס מען האָט צופֿעליק
נױטװענדיק .װערט אַ מענטש ַ
לעבן אים געפֿונען אַ גאָלד-גרוב ,איז דאָס נישט קײן מזל  --עס איז
אַ צופֿאַל .עס הענגט נישט אָפּ פֿון אים ,האָט גאָרנישט װאָס צו טאָן
זײן פּערזענלעכקײט.
מיט ַ
מזל אָבער איז מער .עס איז די טיפֿע פֿאַרװאָרצלקײט און
פֿאַראַנקערטקײט פֿון דער פּערזענלעכקײט .עס איז דער גרונטגעזעץ
זײן ,װאָס צװינגט צו לעבן אַזױ און נישט אַנדערש .מזל איז
פֿון דעם ַ
 -כאַראַקטער און טאַלאַנט .און איבער זײ איז קײנער נישט קײןמושל .קײנער קאָן נישט צוגעבן צו זײ קײן שפּריצעלע ,קײן
ברעקעלע .אַזױ פֿיל און אַזױ פֿיל איז אױסגעפֿאַלן אױף דעם חלק --
און מער נישט .און העכער ,װי דער קאָפּ ,קאָן קײנער נישט
שפּרינגען.

עס זענען דאָ פֿעלקער ,װאָס האָבן מזל און פֿעלקער ,װאָס האָבן
דײטשן נישט .און דאָס איז נישט
נישט .די ענגלענדער האָבן אים .די ַ
זײן די
דײטשן האָבן געװאָלט ַ
קײן צופֿאַל .פֿילו נישט קײן װילן .די ַ
הערשער פֿון דער װעלט .זײ האָבן אױך געהאַט געלעגנהײטן ,דאָס
הײסט צופֿאַלן .אָבער עס האָט זײ נישט געהאָלפֿן .די ענגלענדער
האָבן גאָרנישט געװאָלט .זײ האָבן אָבער געקאָנט .זײ זענען געװען
באַרופֿן צו אַ היסטאָרישער װעלט-מיסיע און האָבן זי אױסגעפֿירט -
 נישט קוקנדיק דערױף ,װאָס זײ האָבן געהאַט אַלצדינג אַנטקעגןאַרײנקומען אין
זיך :די צאָל ,די איזאָלירטע לאַגע ,דאָס שפּעטע ַ
דער װעלטגעשיכטע .דער ענגלישער כאַראַקטער איז געװען דער
ענגלישער מזל.
אױך שפּראַכן האָבן מזל.
און אײנע פֿון די מזלדיקסטע איז די העברעיִ שע .פֿשר די
מזלדיקסטע .די שפּראַך פֿון אַ קלײן פֿעלקעלע אין אַ װינקל פֿון
אַזיע ,איז זי געװאָרן די "הײליקע שפּראַך" פֿון אַ װעלט .זי איז
גײסטיקע פּאָטענצן פֿאַר טױזנטער
געװאָרן דער רעזערװוּאַר פֿון ַ
יאָרן .אַלצדינג איז געװען אַנטקעגן איר  --אפֿילו דאָס אײגענע
פֿאָלק .אָבער זי האָט גובֿר געװען .ייִ דן האָבן אַזױ ליב געהאַט די
העברעיִ שע שפּראַך ,אַז זײ האָבן פֿילו נישט געװאָלט צוקומען צו
מײסטע ,װאָס זײ האָבן
נאָענט צו איר .זײ האָבן געשאַפֿן דאָס ַ
געקאָנט ,אױף אַנדערע שפּראַכן :אַראַמעיִ ש ,סיריש ,אַראַביש .אָבער
העברעיִ ש האָט מזל .יעדעס מאָל ,װען עס איז געקומען אײנער אַ
גרױסער ,אַן עכטער און האָט געװאָלט זאָגן דעם פֿאָלק דאָס
טיפֿסטע ,דאָס בעסטע ,האָט ער עס געזאָגט אין העברעיִ ש; האָט ער
עס אַלײן נישט געקאָנט זאָגן ,האָט די העברעיִ שע שפּראַך געפֿונען אַ
װעג צו אים .און עס איז פֿאַרבליבן .דער _מורה-נבֿוכים_ װאָלט שױן
פֿאַרטײטשן פֿון דעם
ַ
געװען פֿאַרגעסן ,װען בן טיבון װאָלט אים נישט
שײנעם ,פֿליסנדיקן ,לעבעדיקן אַראַביש אין אַ שװערן,
אומגעלומפּערטן ,מיטלאַלטערלעכן העברעיִ ש .און די שלעכטע
איבערזעצונג האָט איבערגעלעבט דעם גוט געשריבענעם אָריגינאַל.
העברעיִ ש האָט געהאַט מזל .די שפּראַך ,די ליטעראַטור ,האָט
געהאַט מעצענאַטן .מעצענאַטן! יעדעס מאָל ,װען איך הער דאָס
װאָרט ,דערמאָן איך זיך אָן דעם אַלטן פֿערז פֿון האָראַץ ,דעם פֿערז

איבער דעם ערשטן מעצענאַט ,דעם רױמישן פּאַטריציער און גבֿיר,
װאָס האָט איבערגעלאָזט נאָך זיך אַן אומשטערבלעכן נאָמען  --נאָר
דערפֿאַר װאָס ער האָט געשטיצט די ליטעראַטור .און דער פֿערז איז:
" .maecenas, atavis edite regibusמעצענאַס ,דו ,װאָס שטאַמסט
פֿון מלאכים ".דער ערשטער מעצענאַס האָט געשטאַמט פֿון
װײל פֿון
זײנע אָדערן .און ַ
מלאכים ,מלאכים-בלוט האָט גערונען אין ַ
װײל אַן אַריסטאָקראַט,
גײסטַ ,
װײל פֿון קעניגלעכן ַ
קעניגלעכן בלוטַ ,
פֿאַרװאָרצלט אין דורות ,מיט טיפֿע רעספּעקט פֿאַר איר
באַװוּסטזײן פֿון דער פֿאַרקײטלקײט
ַ
פֿאַרגאַנגענהײט ,פֿול מיט דעם
פֿון דעם לעבן  --האָט ער אױך געהאַט דעם גרעסטן רעספּעקט ,די
גײסט.
גרעסטע ליבע פֿאַר דעם ַ
און פֿשר איז טאַקע דאָס דער טעם ,פֿאַרװאָס דאָס ייִ דישע פֿאָלק
האָט געהאַט פֿון טױזנטער יאָרן אַזאַ מעצענאַטן-באַציונג צו דער
העברעיִ שער שפּראַך .דאָס אײנציק קעניגלעכע ,אַריסטאָקראַטישע,
צײטן; די אײנציקע
דאָס אײנציקע ,װאָס פֿאַרבינדט די ַ
אַריסטאָקראַטישע באַציונג פֿון דעם ייִ דיש פֿאָלק.
אָט איז פֿאַר אונדזערע אױגן  --כּמעט פֿאַר אונדזערע אױגן --
נײ העברעיִ שע ליטעראַטור .און פֿאַר אונדזערע
אױסגעװאַקסן די ַ
צײט ,איז אױסגעװאַקסן פּאַראַלעל צו איר  --די
אױגן ,אין אונדזערע ַ
ייִ דישע ליטעראַטור.
בײ דעם אײגענעם פֿאָלק .אָבער אײנע האָט מזל --
צװײ ליטעראַטורן ַ
די צװײטע האָט נישט.
שטיל און אָן אימפּעט גײט זיך די העברעיִ שע ליטעראַטור .נישט אין
דער ברײט ,אָבער אין דער טיף .אײנס צו אײנס  --פּאַמעלעך .קבֿ
לקבֿ ",אַ ספֿר נאָך אַ ספֿר ,אַ װערק נאָך אַ װערק .און אַזױ  --כּמעט
אומבאַמערקט  --אַ ביבליִ אָטעק ,אַ ליטעראַטור.
אַ ליטעראַטור ,װאָס איז אױסגעװאַקסן אױף רײנעם אידעאַליזם.
קײנער האָט זי ,דאַכט זיך ,נישט באַדאַרפֿט האָבן .קײנער האָט זיך
נישט גענײטיקט אין איר .זי איז געװען אַ מוסרות .אָבער דאָס איז
געװען איר לעבנס-קװאַל .דאָס "נישט נײטיקע" איז געװאָרן איר
נױט-װענטיקײט .איר אָרעמקײט ,איר באַשרענקטקײט  --איז
רײכקײט.
געװאָרן איר גרעסטע ַ

װײל
זי איז געװען פֿון אַלע ליטעראַטורן  --די אַריסטאָקראַטישסטעַ ,
די אײנציקע ,װאָס האָט נישט געהאַט קײן שום אַנדערע מאָטיװן ,אַ
חוץ  --איר אַלײן.
קײנער האָט פֿון איר גאָרנישט דערװאַרט .נישט קײן געלט ,נישט
שרײבער ,אי דער לעזער זענען צוגעטרעטן צו דעם
קײן כּבֿוד .אי דער ַ
העברעיִ שן בוך צו דעם װאָרט אין אַ "של נעליך" שטימונג .זײ האָבן
געפֿילט ,אַז דאָס איז אַ "הײליקע אַרבעט ".עס איז אָפֿט געװען
נאַיִ װ ,מליטשדיק ,בטלניש ,אַלטמאָדיש-אָריִ ענטאַליש-
איבערגעטריבן; אָבער דאָס איז געװען בלױז די פֿאָרם .אין דעם תּוך
איז זײער געפֿיל געװען טיף און מת .זײ האָבן געפֿילט ,אַז זײ זענען
גײסט .און דערפֿאַר האָט די
שותּפֿים צו דעם װעלט-היסטאָרישן ַ
העברעיִ שע ליטעראַטור אין איר אָרעמקײט זיך געקאָנט האַלטן
שטאַרקער און װאָרצלדיקער ,װי די ייִ דישע ליטעראַטור מיט איר
רײכקײט ,מיט איר גרױסע צאָלן.
ַ
די ייִ דישע ליטעראַטור האָט געהאַט לעזער .די העברעיִ שע --
מעצענאַטן ,מענטשן ,װאָס טוען זיך אַ כּבֿוד ,װען זײ דערנענטערן זיך
צו דער קעניגלעכקײט פֿון דער שפּראַך.
נײע ייִ דישע גבֿירים אין
מען מעג ניט באַציִ ען ,װי מען װיל ,צו די ַ
אײראָפּע און אַמעריקע ,װאָס האָבן אַװעקגעגעבן גרױסע סומען פֿאַר
העברעיִ שע ליטעראַטור .מען קען שפּאָטן אפֿילו איבער דעם מאָדנעם
פּלאַן ,אַרױסצוגעבן אױף העברעיִ ש אומנײטיקע ,שױן פֿאַרשימלטע
ביכער ,װי ,למשל ,די דריט-קלאַסיקע דראַמאַטישע פּאָעמע פֿון דער
אונגאַר מאַראַטש ,װאָס דער שטיבל-פֿאַרלאַג האָט נישט לאַנג צוריק
אױסגעגעבן .מען קאָן אַרגומענטירן ,אַז עס זענען דאָ בעסערע,
נײטיקערע ביכער .דאָס איז בלױז אַ געשמאַק און אַ דעטעל-פֿראַגע.
אָבער אין עצם מוז מען דאָך באַװוּנדערן דעם מוט ,די גרײטקײט צו
קרבנות פֿון די אַלע ייִ דן ,װאָס גרינדן פֿאַרלאַגן ,װאָס גיבן אַרױס
שײנע ,גוטע װיכטיקע ביכער ,װאָס שאַפֿן פֿאָנדן פֿאַר העברעיִ שע
צײט און מי און געלט ,און ,דער
פֿאַרלאַגן :שטיבל ,דװיר ,גיבן אַװעק ַ
עיקר ,ליבע פֿאַר דעם העברעיִ שן װאָרט.
און עס פֿרעגט זיך :װי קומט עס? װי קומט עס ,אַז עס זענען דאָ אַזױ
פֿיל העברעיִ שע פֿאַרלאַגן :שטיבל ,דװיר ,מאָריִ אַ ,שכּול ,ו.אַז.װ,.

יעדער מיט אַ גרױסן פּראָגראַם ,יעדער מיט ערנסטע ,שײנע פּלענער,
און אױך װוּנדערבאַרע רעזולטאַטן .װי קומט עס ,װאָס עס געפֿינט
זיך אין אַמעריקע אַ ייִ ד ,װי דער אי .מעץ ,װאָס גיט אַװעק הונדערט
טױזנט דאָלער פֿאַר אַ פֿאָנד פֿאַר העברעיִ שע שריפֿטשטעלער? װי
קומט עס ,אַז פֿאַר אַ קלײנע צאָל ייִ דן ,װאָס לײענען העברעיִ ש ,איז
דאָ אַלצדינג  --אי געלט ,אי רעספּעקט ,אי מעצענאַטן  --און פֿאַר
ייִ דיש ,דער שפּראַך פֿון מיליאָנען ייִ דן ,פֿון דעם ייִ דישן רובֿ ,איז גאָר
נישטאָ .גאָרנישט? אַזױ פֿיל העברעיִ שע מעצענאַטן און קײן
אײנציקער ייִ דישער!
צײטונגען  --מיט הונדערטער
אַמעריקע האָט אַזױ פֿיל ייִ דישע ַ
טױזנטער לעזער ,און קײן אײנציקן פֿאַרלאַג ,און קײן אײנציקע
אומפּאַרטײיִ שע ,רײן-ליטעראַרישע װאָכנשריפֿט און קײן
ַ
מאָנאַטשריפֿט!
אַרײנפֿאַלן אין דעם איכה-
און די פּרעסע אַלײן; איך װיל דאָ נישט ַ
אַרײנלאָזן זיך אין אַ חקירה װעגן דער ייִ דישער
טאָן .איך װיל נישט ַ
פּרעסע ,פֿאַרװאָס זי איז אַזױ װי זי איז .אָבער אײנס זע איך :יעדער
באַזונדער און אַלע אין אײנעם האָבן צו איר די באַציונג פֿון
צײט ,אָפּלעבן די פּאָר יאָר ,װאָס איז נאָך
אָפּשטופּן .אָפּשטופּן די ַ
באַשערט  --און דערנאָך " --נאָך אונדז דער מבול ".אַ שלײער פֿון
פּעסימיזם ,פֿון אומגלױבן אין זיך אַלײן ,אין דער צוקונפֿט ,אין דעם
װערט הענגט אַרום דער ייִ דישער פּרעסע .און איך גלױב ,אַז דאָס איז
נישט בלױז אין אַמעריקע .אין אײראָפּע איז דאָס אױך נישט בעסער.
דאָרט קוקט מען מיט קנאה אױף אַמעריקע .מיר דאָ מײנען ,אַז גאָט
װײסט װאָס ער טוט זיך דאָרט .און בײדע אין אײנעם שטײען מיר
פֿאַר אַ רעטעניש און פֿרעגן :פֿאַרװאָס איז דאָס אַזױ.
אַ ליטעראַטור אָן מזל .צו שפּעט געקומען  --און דערפֿאַר נישט
אַרײנגעדרונגען אין דעם ייִ דישן
פֿאַרװאָרצלט ,דערפֿאַר נישט טיף ַ
באַװוּסטזײן .ייִ דן האָבן ליב אַלטקײט .װאָס עלטער  --אַלץ בעסער.
ַ
נײע
נײע פּאַסט נישט צו זײ .זײ קאָנען נישט טראָגן דאָס ַ
און דאָס ַ
נײע עשירות און
פֿרײהײט ,נישט די ַ
נײע ַ
מיט גראַציע  --נישט די ַ
נײע שפּראַך.
אױך נישט די ַ
מען קאָן װעגן דעם נישט קעמפֿן .עס איז אין בלוט.

און פֿאָרט  --עס טוט באַנק .עס איז אַ שאָד .איך קאָן מיר
צײט ,װען ייִ דן װעלן באַדױערן ,װאָס זײ האָבן זיך
אױסמאָלן אַ ַ
באַצױגן אַזױ בטלדיק ,אַזױ פֿון אױבן אַראָפּ ,אַזױ אָן ליבע און
צײט ,װען ייִ דיש
זײן די ַ
רעספּעקט צו דעם ייִ דישן װאָרט .עס װעט ַ
זײן אַ "פֿאַרגאַנגענהײט ".און דאָס ,װאָס איז פֿאַרגאַנגען ,איז
װעט ַ
אַלט ,און טױט און שטימונגספֿול .און עס װעט זיך פֿאַרבענקען די
ייִ דן ,די ענגליש-רעדנדיקע ,די פּױליש-רעדנדיקע ,די העברעיִ ש-
רעדנדיקע ,נאָך דעם אײגנאַרטיקן טאָן פֿון דער שפּראַך ,װאָס דורות
און דורות פֿון ייִ דן האָבן גערעדט .עס װעט זיך זײ פֿאַרבענקען נאָך
די קלאַנגען ,װאָס זענען געבױרן געװאָרן אין מיטלאַלטער,
פֿאַרפֿלאַנצט געװאָרן אין די סלאַװישע סטעפּן; קלאַנגען פֿון ייִ דישער
אײנזאַמקײט ,פֿון התעוררות און אינטימיטעט און טרױער און װיץ;
ַ
קלאַנגען  --אָנגעזאַפּט מיט דעם האַרצבלוט פֿון אַ פֿאָלק.
און עס װעט זײ באַנק טאָן  --די ,װאָס װעלן קומען נאָך אונדז --
פֿאַר די לידער ,װאָס זענען נישט אױסגעזונגען געװאָרן; פֿאַר דעם
זיפֿץ ,װאָס איז נישט אױסגעװאַקסן אין אַ סימפֿאָניע; פֿאַר די
אוצרות ,װאָס זענען געבליבן נישט אױסגענוצט.
אפֿשר װעט זיך דעמאָלט געפֿינען אַ מעצענאַט פֿאַר דעם טױטן ,פֿאַר
זײן צו שפּעט.
דעם הײליק-געװאָרענעם ייִ דיש  --אָבער עס װעט ַ
אַ שפּראַך אָן מזל!

]פֿון _קריטיק און ליטעראַטור-געשיכטע_ ,װאַרשע[1928 ,

