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 ָאן מזל
 זָאגט --ֿפילו די ּתורה אין היכל א . זלצו ַאלצדינג דַארף מען הָאבן מ

עס איז . און אֿפשר זי מער ֿפון ַאלע.  דַארף אױך הָאבן מזל--מען 
װער עס איז איר , געװענדט אין װעמעס הענט זי ֿפַאלט ַארַײן

 .װער איר אױסטַײטשער און ֿפַארשּפרײטער" ,טרעגער"

 און טיֿפער ַאלצדינג װָאס איז העכער, יעדע גַײסטיקײט, יעדע ּתורה
, ֿפון דער ּפשוטער, און װיכטיקער ֿפון דער גרױער ַאלטעגלעכקײט

מער אֿפילו ֿפון .  ַאלצדינג הענגט ָאּפ ֿפון מזל--קלָאציקער ערדיקײט 
צו רַײכקײט דַארף מען נישט צו הָאבן . די מַאטעריעלע זַײט ֿפון לעבן

.  דער צוֿפַאלאון ַאמָאל אױך,  דער װילן--דָארט איז גענוג . קײן מזל
און . ֿפרִיער ָאדער שּפעטער.  װערט עס--װָאס װיל װערן רַײך , דער

און דער צוֿפַאל . איז ַאװדאי גוט, העלֿפט אים דערצו נָאך ַא צוֿפַאל
דָאס , צוֿפַאל איז דָאס ּפלוצלונג ָאנגעטרָאֿפענע. איז נָאך נישט מזל

נישט , ָאגןַאזױ צו ז, װָאס איז, דָאס, נישט ֿפָארױסגעזעענע
װָאס מען הָאט צוֿפעליק , װערט ַא מענטש רַײך דערֿפַאר. נױטװענדיק

 עס איז --איז דָאס נישט קײן מזל , גרוב-לעבן אים געֿפונען ַא גָאלד
הָאט גָארנישט װָאס צו טָאן , עס הענגט נישט ָאּפ ֿפון אים. ַא צוֿפַאל

 .מיט זַײן ּפערזענלעכקײט

ז די טיֿפע ֿפַארװָארצלקײט און עס אי. מזל ָאבער איז מער
עס איז דער גרונטגעזעץ . ֿפַארַאנקערטקײט ֿפון דער ּפערזענלעכקײט

מזל איז . װָאס צװינגט צו לעבן ַאזױ און נישט ַאנדערש, ֿפון דעם זַײן
און איבער זײ איז קײנער נישט קײן .  כַארַאקטער און טַאלַאנט--

קײן ,  שּפריצעלעקײנער קָאן נישט צוגעבן צו זײ קײן. מושל
 --ַאזױ ֿפיל און ַאזױ ֿפיל איז אױסגעֿפַאלן אױף דעם חלק . ברעקעלע

קָאן קײנער נישט , װי דער קָאּפ, און העכער. און מער נישט
 .שּפרינגען



װָאס הָאבן , װָאס הָאבן מזל און ֿפעלקער, עס זענען דָא ֿפעלקער
ן דָאס איז נישט או. די דַײטשן נישט. די ענגלענדער הָאבן אים. נישט

די דַײטשן הָאבן געװָאלט זַײן די . ֿפילו נישט קײן װילן. קײן צוֿפַאל
דָאס , זײ הָאבן אױך געהַאט געלעגנהײטן. הערשער ֿפון דער װעלט

די ענגלענדער . ָאבער עס הָאט זײ נישט געהָאלֿפן. הײסט צוֿפַאלן
ען געװען זײ זענ. זײ הָאבן ָאבער געקָאנט. הָאבן גָארנישט געװָאלט

-מיסיע און הָאבן זי אױסגעֿפירט -בַארוֿפן צו ַא היסטָארישער װעלט
װָאס זײ הָאבן געהַאט ַאלצדינג ַאנטקעגן ,  נישט קוקנדיק דערױף-

דָאס שּפעטע ַארַײנקומען אין , די איזָאלירטע לַאגע, די צָאל: זיך
דער ענגלישער כַארַאקטער איז געװען דער . דער װעלטגעשיכטע

 .שער מזלענגלי

 .אױך שּפרַאכן הָאבן מזל

ֿפשר די . און אײנע ֿפון די מזלדיקסטע איז די העברעִישע
די שּפרַאך ֿפון ַא קלײן ֿפעלקעלע אין ַא װינקל ֿפון . מזלדיקסטע

 זי איז. ֿפון ַא װעלט" הײליקע שּפרַאך"איז זי געװָארן די , ַאזיע
געװָארן דער רעזערװּוַאר ֿפון גַײסטיקע ּפָאטענצן ֿפַאר טױזנטער 

 אֿפילו דָאס אײגענע --ַאלצדינג איז געװען ַאנטקעגן איר . יָארן
יִידן הָאבן ַאזױ ליב געהַאט די . ָאבער זי הָאט גוֿבר געװען. ֿפָאלק

ַאז זײ הָאבן ֿפילו נישט געװָאלט צוקומען צו , העברעִישע שּפרַאך
װָאס זײ הָאבן , זײ הָאבן געשַאֿפן דָאס מַײסטע. ט צו אירנָאענ

ָאבער . ַארַאביש, סיריש, ַארַאמעִיש: אױף ַאנדערע שּפרַאכן, געקָאנט
װען עס איז געקומען אײנער ַא , יעדעס מָאל. העברעִיש הָאט מזל

ַאן עכטער און הָאט געװָאלט זָאגן דעם ֿפָאלק דָאס , גרױסער
הָאט ער ; הָאט ער עס געזָאגט אין העברעִיש, דָאס בעסטע, טיֿפסטע

הָאט די העברעִישע שּפרַאך געֿפונען ַא , עס ַאלײן נישט געקָאנט זָאגן
װָאלט שױן _ נֿבוכים-מורה_דער . און עס איז ֿפַארבליבן. װעג צו אים

װען בן טיבון װָאלט אים נישט ֿפַארטַײטשן ֿפון דעם , געװען ֿפַארגעסן
, לעבעדיקן ַארַאביש אין ַא שװערן, ןֿפליסנדיק, שײנעם

און די שלעכטע . מיטלַאלטערלעכן העברעִיש, אומגעלומּפערטן
 .איבערזעצונג הָאט איבערגעלעבט דעם גוט געשריבענעם ָאריגינַאל

הָאט , די ליטערַאטור, די שּפרַאך. העברעִיש הָאט געהַאט מזל
ך הער דָאס װען אי, יעדעס מָאל! מעצענַאטן. געהַאט מעצענַאטן

דעם ֿפערז , דערמָאן איך זיך ָאן דעם ַאלטן ֿפערז ֿפון הָארַאץ, װָארט



, דעם רױמישן ּפַאטריציער און גֿביר, איבער דעם ערשטן מעצענַאט
 נָאר --װָאס הָאט איבערגעלָאזט נָאך זיך ַאן אומשטערבלעכן נָאמען 

: ערז איזאון דער ֿפ. דערֿפַאר װָאס ער הָאט געשטיצט די ליטערַאטור
maecenas, atavis edite regibus" .װָאס שטַאמסט , דו, מעצענַאס

דער ערשטער מעצענַאס הָאט געשטַאמט ֿפון ." ֿפון מלאכים
און װַײל ֿפון . בלוט הָאט גערונען אין זַײנע ָאדערן-מלאכים, מלאכים

, װַײל ַאן ַאריסטָאקרַאט, װַײל ֿפון קעניגלעכן גַײסט, קעניגלעכן בלוט
מיט טיֿפע רעסּפעקט ֿפַאר איר , ַארװָארצלט אין דורותֿפ

ֿפול מיט דעם בַאװּוסטזַײן ֿפון דער ֿפַארקײטלקײט , ֿפַארגַאנגענהײט
די ,  הָאט ער אױך געהַאט דעם גרעסטן רעסּפעקט--ֿפון דעם לעבן 

 .גרעסטע ליבע ֿפַאר דעם גַײסט

ִידישע ֿפָאלק ֿפַארװָאס דָאס י, און ֿפשר איז טַאקע דָאס דער טעם
בַאציונג צו דער -הָאט געהַאט ֿפון טױזנטער יָארן ַאזַא מעצענַאטן

, ַאריסטָאקרַאטישע, דָאס אײנציק קעניגלעכע. העברעִישער שּפרַאך
די אײנציקע ; װָאס ֿפַארבינדט די צַײטן, דָאס אײנציקע

 .ַאריסטָאקרַאטישע בַאציונג ֿפון דעם יִידיש ֿפָאלק

 -- ּכמעט ֿפַאר אונדזערע אױגן --נדזערע אױגן ָאט איז ֿפַאר או
און ֿפַאר אונדזערע . אױסגעװַאקסן די נַײ העברעִישע ליטערַאטור

 די --איז אױסגעװַאקסן ּפַארַאלעל צו איר , אין אונדזערע צַײט, אױגן
 .יִידישע ליטערַאטור

 --ָאבער אײנע הָאט מזל . צװײ ליטערַאטורן בַײ דעם אײגענעם ֿפָאלק
 .צװײטע הָאט נישט די

נישט אין . שטיל און ָאן אימּפעט גײט זיך די העברעִישע ליטערַאטור
קֿב .  ּפַאמעלעך--אײנס צו אײנס . ָאבער אין דער טיף, דער ברײט

 ּכמעט --און ַאזױ . ַא װערק נָאך ַא װערק, ַא סֿפר נָאך ַא סֿפר" ,לקֿב
 .ַא ליטערַאטור,  ַא ביבלִיָאטעק--אומבַאמערקט 

. װָאס איז אױסגעװַאקסן אױף רײנעם אידעַאליזם, ַא ליטערַאטור
קײנער הָאט זיך . נישט בַאדַארֿפט הָאבן, דַאכט זיך, קײנער הָאט זי

ָאבער דָאס איז . זי איז געװען ַא מוסרות. נישט גענײטיקט אין איר
איז געװָארן איר " נישט נײטיקע"דָאס . קװַאל-געװען איר לעבנס

 איז --איר בַאשרענקטקײט , איר ָארעמקײט .װענטיקײט-נױט
 .געװָארן איר גרעסטע רַײכקײט



װַײל ,  די ַאריסטָאקרַאטישסטע--זי איז געװען ֿפון ַאלע ליטערַאטורן 
ַא , װָאס הָאט נישט געהַאט קײן שום ַאנדערע מָאטיװן, די אײנציקע

 . איר ַאלײן--חוץ 

נישט , שט קײן געלטני. קײנער הָאט ֿפון איר גָארנישט דערװַארט
אי דער לעזער זענען צוגעטרעטן צו דעם , אי דער שרַײבער. קײן ּכֿבוד

זײ הָאבן . שטימונג" של נעליך"העברעִישן בוך צו דעם װָארט אין ַא 
עס איז ָאֿפט געװען ." הײליקע ַארבעט"ַאז דָאס איז ַא , געֿפילט
-ָארִיענטַאליש-ַאלטמָאדיש, בטלניש, מליטשדיק, נַאִיװ

אין דעם ּתוך . ָאבער דָאס איז געװען בלױז די ֿפָארם; איבערגעטריבן
ַאז זײ זענען , זײ הָאבן געֿפילט. איז זײער געֿפיל געװען טיף און מת

און דערֿפַאר הָאט די . היסטָארישן גַײסט-שוּתֿפים צו דעם װעלט
העברעִישע ליטערַאטור אין איר ָארעמקײט זיך געקָאנט הַאלטן 

װי די יִידישע ליטערַאטור מיט איר , און װָארצלדיקערשטַארקער 
 .מיט איר גרױסע צָאלן, רַײכקײט

 --די העברעִישע . די יִידישע ליטערַאטור הָאט געהַאט לעזער
װען זײ דערנענטערן זיך , װָאס טוען זיך ַא ּכֿבוד, מענטשן, מעצענַאטן

 .צו דער קעניגלעכקײט ֿפון דער שּפרַאך

צו די נַײע יִידישע גֿבירים אין , װי מען װיל, צִיעןמען מעג ניט בַא
װָאס הָאבן ַאװעקגעגעבן גרױסע סומען ֿפַאר , אײרָאּפע און ַאמעריקע
מען קען שּפָאטן אֿפילו איבער דעם מָאדנעם . העברעִישע ליטערַאטור

שױן ֿפַארשימלטע , ַארױסצוגעבן אױף העברעִיש אומנײטיקע, ּפלַאן
קלַאסיקע דרַאמַאטישע ּפָאעמע ֿפון דער -י דריטד, למשל, װי, ביכער

ֿפַארלַאג הָאט נישט לַאנג צוריק -װָאס דער שטיבל, אונגַאר מַארַאטש
, ַאז עס זענען דָא בעסערע, מען קָאן ַארגומענטירן. אױסגעגעבן

. ֿפרַאגע-דָאס איז בלױז ַא געשמַאק און ַא דעטעל. נײטיקערע ביכער
די גרײטקײט צו , ך בַאװּונדערן דעם מוטָאבער אין עצם מוז מען דָא
װָאס גיבן ַארױס , װָאס גרינדן ֿפַארלַאגן, קרבנות ֿפון די ַאלע יִידן

װָאס שַאֿפן ֿפָאנדן ֿפַאר העברעִישע , גוטע װיכטיקע ביכער, שײנע
דער , און, גיבן ַאװעק צַײט און מי און געלט, דװיר, שטיבל: ֿפַארלַאגן

 .עברעִישן װָארטליבע ֿפַאר דעם ה, עיקר

ַאז עס זענען דָא ַאזױ , װי קומט עס? װי קומט עס: און עס ֿפרעגט זיך
, .װ.ַאז.ו, שּכול, מָארִיַא, דװיר, שטיבל: ֿפיל העברעִישע ֿפַארלַאגן



, שײנע ּפלענער, יעדער מיט ערנסטע, יעדער מיט ַא גרױסן ּפרָאגרַאם
װָאס עס געֿפינט  ,װי קומט עס. און אױך װּונדערבַארע רעזולטַאטן

װָאס גיט ַאװעק הונדערט , מעץ. װי דער אי, זיך אין ַאמעריקע ַא יִיד
װי ? טױזנט דָאלער ֿפַאר ַא ֿפָאנד ֿפַאר העברעִישע שריֿפטשטעלער

איז , װָאס לײענען העברעִיש, ַאז ֿפַאר ַא קלײנע צָאל יִידן, קומט עס
 און ֿפַאר --ַאטן אי מעצענ, אי רעסּפעקט,  אי געלט--דָא ַאלצדינג 

איז גָאר , ֿפון דעם יִידישן רוֿב, דער שּפרַאך ֿפון מיליָאנען יִידן, יִידיש
ַאזױ ֿפיל העברעִישע מעצענַאטן און קײן ? גָארנישט. נישטָא

 !אײנציקער יִידישער

 מיט הונדערטער --ַאמעריקע הָאט ַאזױ ֿפיל יִידישע צַײטונגען 
און קײן אײנציקע , ן ֿפַארלַאגאון קײן אײנציק, טױזנטער לעזער
ליטערַארישע װָאכנשריֿפט און קײן -רײן, אומּפַארטַײִישע
 !מָאנַאטשריֿפט

-איך װיל דָא נישט ַארַײנֿפַאלן אין דעם איכה; און די ּפרעסע ַאלײן
איך װיל נישט ַארַײנלָאזן זיך אין ַא חקירה װעגן דער יִידישער . טָאן

יעדער : ָאבער אײנס זע איך. ױ װי זי איזֿפַארװָאס זי איז ַאז, ּפרעסע
בַאזונדער און ַאלע אין אײנעם הָאבן צו איר די בַאציונג ֿפון 

װָאס איז נָאך , ָאּפלעבן די ּפָאר יָאר, ָאּפשטוּפן די צַײט. ָאּפשטוּפן
ַא שלײער ֿפון ." נָאך אונדז דער מבול "-- און דערנָאך --בַאשערט 
אין דעם , אין דער צוקונֿפט, ין זיך ַאלײןֿפון אומגלױבן א, ּפעסימיזם

ַאז דָאס איז , און איך גלױב. װערט הענגט ַארום דער יִידישער ּפרעסע
. אין אײרָאּפע איז דָאס אױך נישט בעסער. נישט בלױז אין ַאמעריקע

ַאז גָאט , מיר דָא מײנען. דָארט קוקט מען מיט קנאה אױף ַאמעריקע
 און בײדע אין אײנעם שטײען מיר .װײסט װָאס ער טוט זיך דָארט

 .ֿפַארװָאס איז דָאס ַאזױ: ֿפַאר ַא רעטעניש און ֿפרעגן

 און דערֿפַאר נישט --צו שּפעט געקומען . ַא ליטערַאטור ָאן מזל
דערֿפַאר נישט טיף ַארַײנגעדרונגען אין דעם יִידישן , ֿפַארװָארצלט
.  ַאלץ בעסער--טער װָאס על. יִידן הָאבן ליב ַאלטקײט. בַאװּוסטזַײן

זײ קָאנען נישט טרָאגן דָאס נַײע . און דָאס נַײע ּפַאסט נישט צו זײ
נישט די נַײע עשירות און ,  נישט די נַײע ֿפרַײהײט--מיט גרַאציע 

 .אױך נישט די נַײע שּפרַאך

 .עס איז אין בלוט. מען קָאן װעגן דעם נישט קעמֿפן



איך קָאן מיר .  ַא שָאדעס איז.  עס טוט בַאנק--און ֿפָארט 
װָאס זײ הָאבן זיך , װען יִידן װעלן בַאדױערן, אױסמָאלן ַא צַײט

ַאזױ ָאן ליבע און , ַאזױ ֿפון אױבן ַארָאּפ, בַאצױגן ַאזױ בטלדיק
װען יִידיש , עס װעט זַײן די צַײט. רעסּפעקט צו דעם יִידישן װָארט

איז , איז ֿפַארגַאנגעןװָאס , און דָאס." ֿפַארגַאנגענהײט"װעט זַײן ַא 
און עס װעט זיך ֿפַארבענקען די . און טױט און שטימונגסֿפול, ַאלט
-די העברעִיש, רעדנדיקע-די ּפױליש, רעדנדיקע-די ענגליש, יִידן

װָאס דורות , נָאך דעם אײגנַארטיקן טָאן ֿפון דער שּפרַאך, רעדנדיקע
 ֿפַארבענקען נָאך עס װעט זיך זײ. און דורות ֿפון יִידן הָאבן גערעדט

, װָאס זענען געבױרן געװָארן אין מיטלַאלטער, די קלַאנגען
קלַאנגען ֿפון יִידישער ; ֿפַארֿפלַאנצט געװָארן אין די סלַאװישע סטעּפן

; ֿפון התעוררות און אינטימיטעט און טרױער און װיץ, אַײנזַאמקײט
 .לק ָאנגעזַאּפט מיט דעם הַארצבלוט ֿפון ַא ֿפָא--קלַאנגען 

 --װָאס װעלן קומען נָאך אונדז ,  די--און עס װעט זײ בַאנק טָאן 
ֿפַאר דעם ; װָאס זענען נישט אױסגעזונגען געװָארן, ֿפַאר די לידער

ֿפַאר די ; װָאס איז נישט אױסגעװַאקסן אין ַא סימֿפָאניע, זיֿפץ
 .װָאס זענען געבליבן נישט אױסגענוצט, אוצרות

ֿפַאר , ט געֿפינען ַא מעצענַאט ֿפַאר דעם טױטןאֿפשר װעט זיך דעמָאל
 . ָאבער עס װעט זַײן צו שּפעט--געװָארענעם יִידיש -דעם הײליק

 !ַא שּפרַאך ָאן מזל
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