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פֿון יחיאל שיינטוך )ירושלים(

דֿב סדן - ַא קורצע ביָאגרַאֿפיע. 1.

   דֿב סדן איז געבוירן געווָארן מיטן נָאמען דֿב שטָאק, אין גַאליציע אין דער שטָאט ברָאד, אין יָאר 1902. אין 

זַײן צַײט הָאט ער בַאדַארֿפט דערקלערן זַײן בָאבען ווָאס איז גָאט, ווַײל זי הָאט אים געֿפרעגט: ״בערעלע, 

ווָאס איז עס ַאזוינס גָאט״?  

   מע דערציילט ַאז ַא גַאליציַאנער הָאט זיך נוהג געווען צו שרַײבן דעם אות ״ֿפ״ צייכענענדיק דעם אות ֿפון 

צענטער אויף לינקס אין קרַײזן ווָאס הָאבן זיך געענדיקט דָארט ווּו נָארמַאלע ייִדיש-שרַײבערס הייבן ָאן אויבן 

ַא ״ֿפ״  צו שרַײבן דעם אות אויף רעכטס. איז מען געקומען מיט טענות צום גַאליציַאנער: ״ווָאס הייסט?! 

שרַײבט מען ֿפון אויבן אויף רעכטס, און נישט ֿפון צענטער אין מיטן דעם אות אויף לינקס!" הָאט דער 

גַאליציַאנער געענטֿפערט: ״ֿפַאר ווָאס דַארף איך זיך ַארַײנדרייען, אין דער צַײט ווען איך קען זיך 

ַארויסדרייען?!״.  

   דֿב סדן איז עולה געווען אין יָאר 1925, און אין יענע יָארן איז ער געֿפָארן ווי ַא שליח ֿפון ארץ-יׂשראל קיין 

דַײטשלַאנד, און דָאס ווָאס ער הָאט דָארט געזען הָאט אים דערשיטערט: ער קלינגט ָאן אין ַא שטוב בַײ גויים 

ַא מענטש ווָאס זי קען נישט, הייסט זי אים צוגיין צו דעם  ַא גרויסער שטָאט, די בַאלעבָאסטע זעט  אין 

ַארַײנגַאנג ֿפון די משרתים. דֿב סדן הָאט דערציילט ַאז ווען ער איז געווען אין דַײטשלַאנד בַײ ַא ּפויער אין ַא 

ֿפַארם, הָאט ער געזען ַא ֿפַארקערטע וועלט: דער שטַאל ֿפון די חזירים איז געווען לויטער ריין, ָאבער דער 

ּפויער ֿפלעגט זיך לייגן שלָאֿפן מיט די שטיוול גלַײך אין בעט ַארַײן.  



   דֿב סדן הָאט ָאנגעשריבן אין יָאר 1941, בעת דער שואה, ַא ביכעלע מיטן נָאמען הנמר וידידו המנמנם 

(דער טיגער און זַײן דרעמלדיקער ֿפרַײנד). אין ָאט דעם חיבור ַאנַאליזירט סדן די דַײטשע ֿפָאלקס-מעׂשיות 

און בַאווַײזט די אכזריות ֿפון דַײטשן ֿפָאלק און זייער בַאציִונג צו ֿפרעמדע. סדן איז געווען אין די מלחמה-יָארן 

איינער ֿפון די גָאר ווייניקע ווָאס הָאבן ַאלַארמירט אין יׂשראל קעגן די דַײטשן און זייערע מעׂשים קעגן ייִדישן 

ֿפָאלק.  

   במשך יָארן איז דֿב סדן געווען דער רעדַאקטָאר ֿפון ֿפרַײטיקדיקן ליטערַארישן טייל ֿפון דער צַײטונג דבר.  

   אין יָאר 1951 איז סדן נָאמינירט געווָארן ווי דער רָאש ֿפון ָאּפטייל ֿפַאר ייִדישער שּפרַאך און ליטערַאטור 

אויֿפן העברעיִשן אוניווערסיטעט.  

   ביז דעם יָאר 1951 הָאט מען נישט געלערנט ייִדיש ָאדער ייִדישע ליטערַאטור אויֿפן העברעיִשן 

אוניווערסיטעט. ווי בַאווּוסט איז אין ארץ-יׂשראל און אויך אין מדינת-יׂשראל געווען ַא קעגנערשַאֿפט צו ייִדיש. 

ַא קַאטעדרע ֿפַאר ייִדיש אויֿפן העברעיִשן אוניווערסיטעט, זַײנען  ווען מע הָאט זיך דערווּוסט ַאז מען עֿפנט 

געשען צוויי מערקווירדיקע געשעענישן: 1. קעגנער ֿפון ייִדיש הָאבן ָאנגעהַאנגען ַא ּפלַאקַאט ווּו עס איז געווען 

געשריבן: ״יידיש - צלם בהיכל״ (ייִדיש - ַא קרייץ אין טעמּפל ֿפון די ייִדן).  

   די צווייטע געשעעניש איז ֿפַארבונדן דירעקט מיט דֿב סדן. אין דעם טָאג ווען מע הָאט בַאדַארֿפט עֿפענען 

די קַאטעדרע ֿפַאר ייִדיש אין יָאר 1951, דערציילט סדן, זַײנען מענטשן ַאוועק קויֿפן ֿפוילע אייער און ֿפרוכטן 

אין מַארק ֿפון מחנה יהודה און זיך געגרייט צו בַאווַארֿפן דעם ווָאס וועט שטיין ברָאש ֿפון ַאזַא קַאטעדרע. די 

עֿפענונג איז געווען אין יענער צַײט, אין בנין ֿפון טערַא סַאנטַא אין מיטן שטָאט אין ירושלים. סדן איז געווען 

בַאווּוסט אין מדינת-יׂשראל ווי ַא העברעיִשער שרַײבער און זשורנַאליסט. ווען די בַאווָאֿפנטע צוהערער מיט 

ֿפוילע אייער און ֿפרוכטן זַײנען געקומען צו דער דערעֿפענונג און געזען ווער עס שטייט אויֿפן ּפָאדיום, הָאבן 



זיי נישט געסמייעט אויֿפהייבן אויף אים ַא הַאנט, און די דערעֿפענונג איז ַאדורך בשלום. דָאס הָאט סדן ַאליין 

דערציילט. 

   און ווי הָאט זיך דֿב סדן צוגעגרייט צו ווערן ַא ּפרעלעגענט ֿפון ייִדיש און ייִדישער ליטערַאטור? הָאט ער ַאזוי 

דערציילט: אין יענער צַײט זַײנען ַאלע ביכער אויף ייִדיש געווען קָאנצענטרירט אין דער ביבליָאטעק אויֿפן הר 

ַא קליינע צָאל יׂשראלדיקע  הצופים. הר הצופים איז געווען ַארומגערינגלט ֿפון ַארַאבישע ייִשוֿבים, און נָאר 

סָאלדַאטן הָאט בַאווַאכט הר הצופים, און זיך געביטן ַאלע ּפָאר ווָאכן. דעמָאלט איז נָאך נישט געווען 

אויֿפגעבויט די נַאציָאנַאלע ביבליָאטעק ֿפון גבעת רם, און די ייִדישע ביכער זַײנען געבליבן אויֿפן בַאלַאגערטן 

הר הצופים. הָאט דֿב סדן געבעטן בַײ דעם דעמָאלטדיקן ביבליָאטעקַאר הער דיסטענֿפעלד ער זָאל ָאּפמַאכן 

מיט די סָאלדַאטן אויֿפן הר הצופים, מע זָאל ַארָאּפברענגען 400 ביכער אויף ייִדיש ֿפון דָארטן. דערציילט 

סדן: הָאב איך זיי ַאלע איבערגעלייענט, און ַאזוי זיך צוגעגרייט צו ווערן דער רָאש ֿפון ייִדיש-ָאּפטייל.  

2. ווי ַאזוי הָאב איך זיך געטרָאֿפן מיט דֿב סדן. 

   צו ערשט הָאב איך זיך געטרָאֿפן מיט דער שטים ֿפון דֿב סדן, דווקא אין בוענָאס-אַײרעס אין דער המדרשה 

העברית, ווּו איך הָאב אין עלטער ֿפון 17 און 18 יָאר זיך געלערנט צו זַײן ַא לערער אין ַא ייִדישער מיטלשול. 

איין מָאל הָאט איינער ֿפון אונדזערע לערער דָארט, אונדז געלָאזט הערן ַא טַאשמע מיט ַא רעֿפערַאט ֿפון דֿב 

סדן אויף העברעיִש. לויט זַײן שטים הָאב איך זיך ֿפָארגעשטעלט ַאז סדן איז ַא מין עוג מלך הבשן. אין דער 

ַא טיֿפן בַאס. ווען איך בין עולה געווען הָאב איך  ַא מעטער ֿפוֿפציק די הייך, מיט  אמתן, איז סדן געווען 

ַא סטודענט ֿפון העברעיִשן אוניווערסיטעט. ָאבער לערנען הָאב איך  געווָאלט זיך טרעֿפן מיט אים ווי 

ַא לעקטָאר ֿפון  געלערנט אין העברעיִשן אוניווערסיטעט ֿפילָאזָאֿפיע און סָאציָאלָאגיע, און סדן איז געווען 

ייִדישער ליטערַאטור. ָאבער, אין די 60קער יָארן, הָאט יעדער סטודענט ֿפון העברעיִשן אוניווערסיטעט, נישט 

וויכטיק ווָאס ער לערנט, געמוזט אויך לערנען ַא קורס צי צוויי וועגן יודַאיִסטיק. בין איך ַאוועק הערן ַא קורס 



בַײ דֿב סדן וועגן ייִדישער ליטערַאטור אין ּפוילן צווישן ביידע וועלט-מלחמות. אין יענע יָארן הָאט צוזַאמען מיט 

מיר אויך געהערט ָאט דעם קורס דער שרַײבער עמוס עוז.  

   ווען דער קורס הָאט זיך געענדיקט, הָאט סדן מיר צוגערוֿפן און געזָאגט ַאזוי: שוין צוויי יָאר ַאז איך גיב ַא 

קורס ֿפַאר ַא קלַאס ֿפַאר הונדערטער ּתלמידים ֿפון העברעיִשן אוניווערסיטעט ווָאס מוזן לערנען ַא קורס אין 

יודַאיִסטיק, און זיי דַארֿפן זיך עקזַאמינירן, ָאדער בַײם סוף-יָאר, ָאדער בַײם סוף ֿפון די ווַאקַאציעס. הייסט עס 

ַאז עס הָאבן זיך ָאנגעזַאמלט בַײ מיר 700 עקזַאמענעס וועלכע איך הָאב נישט געהַאט גענוג צַײט צו 

ַא צייכן. בעט איך בַײ דיר דו זָאלסט זַײן מַײן ַאסיסטענט, איבערלייענען די  איבערלייענען און געבן 

עקזַאמענעס און געבן ַא צייכן. קלַײב זיך אויס ַא חֿבר ווָאס לערנט מיט דיר בַײ מיר און קען גוט ייִדיש, און אין 

ַא ּפָאר טעג ַארום קומט צו מיר מיט גרויסע ווַאליזעס.  

   הָאב איך געבעטן בַײ יהודה הירשֿפעלד (עופר) ווָאס איז געווען ַא זון ֿפון ַא בַאקַאנטן ַארגענטינער לערער 

ַא ּפָאר טעג שּפעטער זיך געשלעּפט מיט צוויי ווַאליזעס ֿפון גבעת רם, ַארָאּפ אין  ֿפון ייִדיש, און מיר הָאבן 

טָאל און ַארויף צו בית הכרם ווּו סדן הָאט געוווינט אויף דער גַאס ביַאליק נומער 3. און געקומען זַײנעם מיר 

צוריק מיט 350 עקזַאמענעס יעדער איינער. נָאך ַא ּפָאר ווָאכן הָאבן מיר צוריקגעגעבן די עקזַאמענעס ֿפון די 

ַא ווָאך, ַאריבער צוויי ווָאכן און דֿב סדן שווַײגט. הָאב איך  ַא צייכן. עס איז ַאריבער  ּתלמידים מיט 

טעלעֿפָאנירט צו סדנען און אים געֿפרעגט: צי הָאב איך געטָאן ַא רַאיעלע ַארבעט? הָאט ער מיר געזָאגט: עס 

איז געווען ַא ּתימנער סטודענט, הָאסטו אים געגעבן 5 ווי ַא צייכן, הָאב איך אים געגעבן 6 - ווַײל עס איז ֿפַאר 

אים גענוג ווָאס ער איז דערגַאנגען צו ַא 5, ָאבער 5 איז נישט גענוג ַאריבערצוגיין דעם עקזַאמען, הָאב איך 

ַא ּפָאר ּתלמידים ווָאס זענען  ַא 6. און נָאך עּפעס הָאט געזָאגט סדן: אין קלַאס זַײנען געווען  אים געגעבן 

ַא 10. אויב איך געדענק, הָאט עמוס עוז  ַא 10 און דו הָאט זיי טַאקע געגעבן  געווען ראוי צו בַאקומען 

בַאקומען בַײ מיר ַא 9. 



ַא דריטע טרעֿפונג מיט דֿב סדן, איז געווען ַאן אומדירעקטע טרעֿפונג. ווען איך הָאב ֿפַארענדיקט מַײנע     

לימודים אין לערער-סעמינַאר ֿפון דער קהילה אין בוענָאס-אַײרעס און בַאקומען ַאן ַאטעסטַאט ווי ַא ייִדישער 

לערער ֿפון ָאנֿפַאנגשול, איז צו מיר געקומען אין קלַאס יׂשראל לעווינַאס, דער אינסּפעקטָאר ֿפון ועד החינוך 

ֿפון דער קהילה. ער איז אויך עולה געווען ֿפון ַארגענטינע, זיך בַאזעצט אין ירושלים, און אין ַא שיינעם טָאג 

הָאט יׂשראל לעווינַאס זיך געטרָאֿפן אין גַַאס מיט דֿב סדן און זיי הָאבן גערעדט וועגן מיר. לעווינַאס הָאט מיר 

דערציילט ַאז סדן הָאט ַאזוי געזָאגט: יחיאל שיינטוך הוא עקשן גדול, זה כוחו וזאת חולשתו (יחיאל שיינטוך 

איז ַא גרויסער עקשן, דָאס איז זַײן ּכוח און דָאס איז זַײן שווַאכקייט).  

3. סדן דער לערער און דער רָאש החוג ֿפון ייִדיש.  

   אויב איך הָאב חרטה וועגן עּפעס ַא זַאך ווָאס איך הָאב נישט געטָאן אין מַײן לעבן, איז עס ֿפַארבונדן מיטן 

ַא ּתלמיד ֿפון דֿב סדן במשך יָארן, הָאב איך נישט רעקָארדירט זַײנע לעקציעס. דֿב סדן  ֿפַאקט ווָאס ווי 

בעל-ּפה ווי ַא לערער אין קלַאס, איז ֿפַאר אונדז ּתלמידים געווען ַא קווַאל ֿפון וויסן, ַא שּפרודלדיקער קווַאל, 

ַא  און מיר הָאבן געטרונקען מיט דורשט זַײנע ווערטער. ָאבער, זַײנע לעקציעס זַײנען געווען נענטער צו 

שמועס ווי צו ַא ֿפָארמַאלער לעקציע. ָאנהייבן ֿפלעגט ער ָאנהייבן רעדנדיק וועגן דער טעמע ֿפון דער לעקציע, 

ָאבער 10 מינוט שּפעטער ֿפלעגט ער ווערן ַאסָאציַאטיוו, דערציילן וויצן און זַײטיקע ענינים ווָאס געהערן צו 

דער צוויישּפרַאכיקער קולטור ֿפון ייִדן אין מיזרח-איירָאפע, ביָאגרַאֿפישע ּפרטים וועגן שרַײבער, און ערשט 

צום סוף ֿפון דער לעקציע ֿפלעגט ער צוריקקומען צו דער טעמע ֿפון דער לעקציע. ָאט די לעקציעס מיט 

זייערע דיגרעסיעס, זַײנען געווען באמת ַא ברייטער ַארַײנֿפיר צו דער ייִדישער קולטור, און מיר די ּתלמידים 

ַא דַאנק סדנס  ַא סך געלערנט  ַא גרויסע הנאה אים צו הערן, און איך מיין ַאז מיר הָאבן  הָאבן געהַאט 

נישט-ֿפָארמַאלער שיטה ווי ַא לערער. ווָאלטן מיר רעקָארדירט זַײנע לעקציעס, ווָאלטן מיר הַײנט געהַאט ַא 

גרויסן אוצר ֿפון וויסן און אינֿפָארמַאציע וועגן דער ייִדישער שּפרַאך און קולטור.  

    



   נישט איין מָאל ֿפלעגט סדן ָאנווַײזן אין זַײנע לעקציעס, אויף ֿפַארשיידענע ַאסּפעקטן ֿפון דער ייִדישער 

ליטערַאטור וועלכע זַײנען נָאך נישט אויסגעֿפָארשט געווָארן. במשך די יָארן הָאבן זַײנע ָאנווַײזונגען וועגן 

ַא מַאּפע ֿפון דער ֿפָארש-דעזידערַאטַא - ַאוועקווַײזער ֿפון יענע ַאסּפעקטן ווָאס דַארֿפן  דעם, ֿפַארצייכנט 

אויסגעֿפָארשט ווערן אין דער ייִדישער ליטערַאטור.  

   דֿב סדנס דיגרעסיעס זַײנען געווען ֿפַאר אונדז ַא גרויסער עיקר, ווַײל אין זיי הָאט ער אונדז געלערנט ווי 

ַאזוי ַארום איז די ייִדישע ליטערַאטור ווָאס איז ַאלט ַארום 1000 יָאר, איז ֿפַארבונדן מיט דער העברעיִשער 

שּפרַאך און ליטערַאטור ווָאס איז ַאלט 3200 יָאר. מיר הָאבן ֿפַארשטַאנען ַאז די קולטור ֿפון די ייִדן אין 

מיזרח-איירָאּפע איז קודם-ּכל ַא צוויישּפרַאכיקע (ייִדיש און העברעיִש), און נָאך מער, ַאז די ייִדישע קולטור 

בַײ ייִדן ֿפון מיזרח-איירָאּפע איז ענג ֿפַארבונדן סַײ מיט דער סלַאווישער שּפרַאך (רוסיש, ּפויליש, אוקרַאיִניש) 

און סַײ מיט דַײטש. ּכדי מיר זָאלן דָאס ַאלץ ֿפַארשטיין, הָאט ער מן-הסּתם געמוזט מַאכן דיגרעסיעס, און מיר 

הָאבן הנאה געהַאט.  

   נישט נָאר דָאס, סדן ווי ַא לערער איז געווען ַא מין ַאריסטָאטעלעס ֿפון די מָאדערנע צַײטן. נישט ווייניקער 

הָאבן מיר, ּתלמידים, געלערנט ֿפון אים גייענדיק צו ֿפוס ֿפון אוניווערסיטעט ביז זַײן שטוב צוזַאמען מיט אים. 

ַאריסטָאטעלעס ֿפלעגט לערנען מיט זַײנע ּתלמידים שּפַאצירנדיק צו ֿפוס. סדן ֿפלעגט נישט אויֿפהערן רעדן, 

דערציילן, און ַאנַאליזירן די קולטור בַײ ייִדן, בעת מיר, אייניקע ֿפון זַײנע ּתלמידים, ֿפלעגן אים בַאגלייטן צו 

ֿפוס ביז זַײן שטוב אויף דער ביַאליק גַאס נומער 3 אין בית הכרם. ָאט די שיטה ֿפון לערנען הָאט מען 

ָאנגערוֿפן אין צַײטן ֿפון ַאריסטָאטעלעס ״די ּפעריּפַאטעטישע שיטה״. די ּפעריּפַאטעטישע שול איז געווען ַא 

ֿפילָאזָאֿפישע שול אין ַאלט גריכנלַאנד. דָאס ווָארט ״ּפעריּפַאטעטיקָאס״ מיינט אין ַאלט גריכיש: ֿפון שּפַאצירן 

וועגן. סדן איז געווען בַאווּוסט ווי ַא שמועס-קווַאל ווָאס שווַײגט קיין מָאל נישט. ווען מיר ּתלמידים ֿפלעגן זיך 

טרעֿפן בַײ ַאן אומֿפָארמעלער טרעֿפונג צוזַאמען מיט ַאנדערע לערער ֿפון אונדזער ָאּפטייל, איז סדן שטענדיק 



געווען דער צענטער ֿפון ַאלע שמועסן, און מיר ַאלע - ּתלמידים און ַאנדערע לערער - זַײנען געשטַאנען ַארום 

אים און זיך צוגעהערט צו זַײן אומאויֿפהערלעכן רעדן.  

   ֿפרעגט זיך ַא ֿפרַאגע: ֿפון ווַאנען הָאבן געקווַאלט סדנס אומאויֿפהערלעכע רייד? מַײן ענטֿפער איז ַאזַא: דֿב 

ַא שטענדיקן דיַאלָאג מיטן ייִדישן קָאלעקטיוו אין צַײט. ער ֿפלעגט קומען צו זַײנע  סדן הָאט געלעבט אין 

לעקציעס אין העברעיִשן אוניווערסיטעט ֿפון גבעת רם, צו ֿפוס, ֿפון זַײן שטוב דירעקט ֿפון זַײן שרַײבטיש, און 

ֿפלעגט צוריקגיין ֿפון אוניווערסיטעט, צו ֿפוס, ביז זַײן שטוב, דירעקט צו זַײן שרַײבטיש. מע דערציילט ַאז אויף 

זַײן שרַײבטיש איז געלעגן ַא ּפַאק מיט ביכער ֿפון סדנס לינקער זַײט, און בַײ ענדע טָאג זענען די ביכער שוין 

געלעגן בַײ סדנס רעכטער זַײט. סדן הָאט ּפשוט איבערגעלייענט ַא בוך נָאך ַא בוך, און מיט ַא בלַײֿפעדער אין 

דער הַאנט ֿפלעגט ער מַאכן ַא צייכן אין מַארגין ֿפון בוך, יעדעס מָאל ווען ער הָאט געֿפונען ַא ייִדיש ווערטל 

ָאדער אויסדרוק. שּפעטער זענען דערשינען סדנס ַארטיקלען וועגן ייִדישע אויסדרוקן און ווערטלעך צוזַאמען 

מיט ַאן ַאנַאליז ֿפון ווַאנען זיי שטַאמען.  

   לָאמיר געבן ַא בַײשפיל: קיינער ווייסט נישט ווָאס עס מיינט ״נח מיט 7 גרַײזן״, דָאס הייסט, שרַײבן דעם 

ַא נָאמען ווָאס הָאט 2 אותיות מיט 7  נָאמען נח ֿפון ּתנך מיט 7 גרַײזן. איז די ֿפרַאגע: צי קען מען שרַײבן 

ַא ּתלמיד שרַײבט ווערטער מיט ַאן אוממעגלעכער  גרַײזן?! אין ייִדישן ֿפָאלקלָאר, ַאז מע וויל זָאגן ַאז 

ָארטָאגרַאֿפיע, זָאגט מען: ער שרַײבט נח מיט 7 גרַײזן.  

ַא ּפרעכטיקע ֿפָארשַארבעט, און בַאוויזן ַאז ״נח מיט 7 גרַײזן״     סדן הָאט וועגן דעם ענין ָאנגעשריבן 

שטַאמט ֿפון ַאן ערשטיקן אויסדרוק: ״נח מיט 7 קרַײזן״. ווי מיר ווייסן, די אותיות ״ג״ און ״ק״ טוישן זיך אין 

ייִדיש. מיר זָאגן ״גרַאטעס״, ָאבער אויך ״קרַאטעס״. אין ייִדיש זָאגן מיר ״ַא קרַײצער״ ָאבער אויך - ״ַא 

גרַײצער״, מיינענדיק דעם נָאמען ֿפון ַאן עסטרַײכישע מטבע.  



סדן הָאט בַאוויזן אין זַײן ַארטיקל ַאז דער אויסדרוק ״נח מיט 7 גרַײזן״, קומט ֿפון ַא לערן-מעטָאדע ווי ַַאזוי 

ַא גרַאֿפישע שיטע צו לערנען קינדער ווי ַאזוי צו  קינדער אין חדר לערנען זיך שרַײבן: נח מיט 7 גרַײזן איז 

שרַײבן:  

4. דֿב סדן בעל-ּפה. 

ַא טייל ֿפון דעם  מע קען צעטיילן די מענשהייט אויף 2 מינים מענטשן. די ווָאס לעבן אויס זייער לעבן ווי 

קָאלעקטיוו אין רוים. דָאס הייסט - די ווָאס זעען זיך ַאליין ווי ַא טייל ֿפון די מענטשן ֿפון זייער דור, ווי ַא טייל 

ֿפון די ווָאס וווינען אין זייער שטָאט, אין זייער לַאנד און אויך אין דער גָארער וועלט. דער צווייטער מין 

מענטשן, דָאס זַײנען די ווָאס לעבן איבער זייער לעבן די גַאנצע צַײט ווי ַא טייל ֿפון ַא קָאלעקטיוו אין צַײט. 

דָאס הייסט, זיי בַאציען זיך צו זייער לעבן ווי צו ַא רינג אין ַאן אומאויֿפהערלעכער קייט אין צַײט. ַא קייט ֿפון 

דענקער און עקזעמפליַארע ֿפיגורן. דֿב סדן איז געווען איינער ֿפון ָאט דעם צווייטן טיּפ מענטשן.  



    דֿב סדן איז אוודאי געווען געקניּפט און געבונדן אין דער געזעלשַאֿפט ֿפון זַײן צַײט, זַײן שטָאט, זַײן לַאנד 

און זַײן דור. ָאבער, ער איז געווען דער עיקר ַא מענטש וועלכער הָאט בַאטרַאכט זַײן לעבן און ַאלץ ווָאס ער 

הָאט געטָאן, ווי זיי ווָאלטן קודם-ּכל געהערט צו דעם קָאלעקטיוו אין צַײט. און ווי ווייס איך דָאס? וועל איך 

דערציילן ַא ֿפַאקט ווָאס איך הָאב ַאליין בַײגעווען. 

   ווען דֿב סדן איז געווָארו 60 יָאר ַאלט הָאט מען געמַאכט ַא יום-טוֿב לּכֿבוד אים, אין צענטער ֿפון ירושלים, 

אין בית החלוצות. דָארט הָאט מען געהַאלטן רעדעס וועגן אים און צום סוף הָאט סדן ַאליין גערעדט. און 

געזָאגט הָאט ער צווישן ַאנדערע: ווען איך וועל נָאך מַײן לעבן זוכה זַײן קומען אין גן-עדן, הָאף איך ַאז עס 

וועלן קומען ַאנטקעגן מיר די ַאֿבות, ַאֿברהם, יצחק און יעקֿב און זיי וועלן מיר אויף נעמען מיט ַא שמייכל און 

זָאגן. גוט הָאסטו געטָאן דָאס ווָאס דו הָאסט געטָאן. איך בין געווען בעת סדן הָאט גערעדט, און איך הָאב  

טַאקע געהערט זַײנע רייד.  

   סדן הָאט שטענדיק בַאטרַאכט יעדע דערשַײנונג, און ַאלע זַײנע מעׂשים, אין די רַאמען ֿפון דעם ברייטערן 

קָאנטעקסט אין צַײט, און דָאס הָאט ער שטענדיק געטָאן ווי ַא ייִד. אין ליכט ֿפון דעם ווָאס איך זָאג דָא, דַארֿפן 

ַא מָאל געזָאגט, ווען מיר הָאבן זיך געטרָאֿפן צוֿפעליק אין דער  מיר ֿפַארשטיין דָאס ווָאס סדן הָאט מיר 

פַארקּוווקע ֿפון דער נַאציָאנַאלער ביבלָאטעק אין יראשלים בַײ די טרעּפ אויף וועלכע מע גייט ַארויף צו דער 

ביבליָאטעק. ביידע הָאבן מיר געווָאלט ַארויף צו דער ביבליָאטעק, און דַאן הָאט זיך סדן ּפלוצעם 

ָאפגעשטעלט און הָאט געזָאגט: אין דער צוקונֿפט וועט מען לערנען אין אוניווערסיטעט די ייִדישע שפרַאך און 

ליטערַאטור, יעדער לערער לויט זַײנע ֿפייקייטן בעסער צי ערגער ֿפַאר אונדז. ָאבער לערנען מיט ּתלמידים ווי 

מיר לערנען הַײנט, וועט מען שוין נישט. איך הָאב דַאן ֿפַארשטַאנען ַאז סדן מיינט צו זָאגן, ַאז דֿב סדן, 

ּפרָאֿפעסָאר חנא שמערוק און זייער דור זַײנען געווען אַײנגעטונקען אין דער איירָאּפעישער קולטור, זיי הָאבן 

גוט געקענט רוסיש, ּפויליש, אוקרַאיניש, און ַאנדערע איירָאפעישע שפרַאכן, זיי הָאבן אויך אינטים געקענט 

ייִדישקייט, די ייִדישע מקורים, ָאט די ַאלע קענטענישן צוזַאמען הָאבן זיי געדינט ווי לערער און ֿפָארשער ֿפון 



ייִדישער שפרַאך און ליטערַאטור. איך ֿפַארשטיי ַאז סדן הָאט געווָאלט זָאגן ַאז די היסטָארישע קָאניוקטור 

בַײם גרינדן מדינת-יראׂשל מיט דעם בַײשטַײער ֿפון די ווָאס הָאבן עולה געווען ֿפון מזרח-איירָאפע, די וויגעלע 

ֿפון דער קולטור בַײ ייִדן, ָאט די קָאניוקטור הָאט געברַאכט צו דעם ַאז אין די קומענדיקע דורות וועלן די 

ַא גָאר ַאנדערע אויסשולושנג. אין ָאט די  לערער און ֿפָארשער ֿפון ייִדיש און ייִדישע ליטערַאטור, הָאבן 

ווערטער ֿפון דֿב סדן, וועלכע ער הָאט מיר געזָאגט דרך-ַאגֿב, איידער מיר זַײנען ַארויף אויף די טרעּפ, הָאב 

איך געקענט דערֿפילן ַא טרָאּפן עצֿבות, ווַײל סדן מיינט ַאז די אינטעגרַאציע ֿפון ַאן איירָאפעישער קולטור און 

בקיאות אין ייִדישקייט, ַאזַא אינטעגרַאציע ווָאס איז געווען די גרויסע מעלה ֿפון זַײן דור, וועט אֿפשר שוין 

נישט ָאנהַאלטן ַאזוי ֿפעסט אין די קומענדיקע דורות. און דערֿפַאר, וועט די טרַאנסמיסיע ֿפון דער ייִדישער 

קולטור-ירושה ֿפון דור צו דור אין די קומענדיקע דורות - ֿפַארשווַאכט ווערן.  

ט מיר סדן געזָאגט, שטייענדיק בַײ יענע טרעּפ: מיר לעבן אין ַא תקוֿפה ֿפון ַאן     און נָאך עּפעס הָא

ַא צַײט צווישן מלכויות. אויב איך געדענק, הָאט מיר סדן דָאס געזָאגט בַײם סוף ֿפון די  אינטעררעגנום, 

60קער ָאדער ָאנהייב 70קער יָארן ֿפון ֿפַארגַאנגענעם יָארהונדער, נָאך דעם מלחמה ֿפון די זעקס טעג ֿפון 

1967. אין יענער צַײט הָאבן זיך אין דער יׂשראלדיקער געזעלטשַאֿפט אויֿפגעוועקט ַא שלל ויּכוחים ֿפַארבונדן 

מיט דער ייִדישער און יׂשראלדיקער אידענטיטעט, ווי אויך ֿפַארבונדן מיט דעם גורל ֿפון דער מדינה.  

   איך הָאב דַאן ֿפַארשטַאנען ַאז סדן בַאציט זיך צו דעם ווָאס מיר רוֿפן הַײנט חילוניות (וועלטישקייט) ווי ַאן 

ַאלטערנַאטיווע אידענטיטעט בַײ ייִדן אין יׂשראל. סדן הָאט זיך בַאצויגן צו ַאן ערנסטן און יסודותדיקן 

ָאפלָאנטשען זיך ֿפון דער אמונה בַײ יידן, ַאן אמונה ווָאס איז במשך דורות געווען די קווינטעסענץ ֿפון 

ייִדישקייט. סדן הָאט מיט זַײנע ווערטער וועגן ַאן אינטעררעגנום מרמז געווען ַאז וועלטישקייט, ווי ַאן 

איינציקער עלעמענט ֿפון ַא ייִדישע אידענטיטעט, וועט נעלם ווערן, און ַאז אמונה וועט צוריק ֿפַארנעמען איר 

וויכטיקן ָארט ווי ַא בַאשטַאנדטייל ֿפון ַא ייִדישער אידענטיטעט.  



   עס איז קיין סֿפק נישט ַאז ֿפרַאגעס וועגן אמונה, הָאבן בַאשעֿפטיקט דב סדנען במשך ֿפון זַײן גַאנצן לעבן.  

דָאס ווייסן מיר, סַײ לויט זַײן ביָאגרַאֿפיע און אויך לויט ַא סּפעציעלן בוך ווָאס ער הָאט ָאנגעשריבן, ַא בוך אין 

וועלכן ער הָאט צונויֿפגיקליבן ַאלע ַארטיקלען ווָאס ער הָאט געשריבן אין ֿפַארבינדונג מיט ֿפרַאגעס וועגן 

אמונה. דָאס בוך הייסט, אלך ואשובה (איך וועל גיין און צוריק קומען). אויך אין דעם טיטל ֿפון ָאט דעם בוך 

געֿפינען מיר ַא רמז ווָאס דערמָאנט זַײנע ווערטער וועגן ַאן אינטעררעגנום.  

דֿב סדן איז געווען ביז גָאר קריטיש וועגן דעם ווי ַאזוי די יׂשראלדיקע געזעלשַאֿפט ַאנטוויקלט זיך, נָאך דער 

ַא  מלחמה פון די זעקס טעג. נישט געקוקט אויף דעם ווָאס אר איז נישט געווען קיין ּפָאליטיקער נָאר 

ַא דעּפוטַאט און ַארַײן אין  גַײסטמענטש, איז ער מסּכים געווען נאך דער זעקס טָאגיקער מלחמה, צו ווערן 

ַא חֿבר ּכנסת פון מארך (ַא צוזַאמענהעֿפט ֿפון מפא״י און ַאנדערע  יׂשראלדיקעקן פַארלַאמענט, און ווערן 

ַא קורצע צַײט, ווַײל ער הָאט  סָאציַאליסטישע ּפַארטייען). אין יׂשראלדיקן ּפַארלַאמענט איז ער ָאּפגעזעסן 

ֿפַארשטַאנען ַאז די ּכנסת איז נישט ֿפַאר אים, און ער איז ַאוועק ֿפון דָארטן. ַאנומלט הָאט סדן דערקלערט 

ֿפַארווָאס. ווען סדן איז ַארַײן אין דער ּכנסת צום ערשטן מָאל, הָאט מען אים ַארומגעֿפירט און בַאוויזן דעם 

בנין און די מענטשן אין אים. סדן דערציילט ַאז ער איז געקומען, און די ּפערזָאן ווָאס הָאט אים ַארומגעֿפירט 

זיך צו בַאקענען מיטן ּפַארלַאמענט הָאט זיך צוגעהערט צו סדנס ֿפרַאגעס און אים געענטֿפערט. ווען סדן איז 

ַא מענטש וועמען ער הָאט נישט געקענט. הַאט ער געֿפרעגט זַײן  ַאזוי ַארומגעגַאנגען, הָאט ער געזען 

בַאגלייטער: ווער איז עס ָאט דער מענטש? הָאט זַײן בַאגלייטער געענטֿפערט: דָאס איז דער מענטש ֿפון 

שימון פרס. גייען זיי ַאזוי ווַײטער און סדן זעט נָאך עמעצן ווָאס ער קען נישט. ֿפרעגט ער זַײן בַאגלייטער: 

ווער איז ָאט דער מַאן? ענטֿפערט מען אים: דָאס איז דער מענטש ֿפון אויסערן מיניסטר. גייען זיי ווַײטער און 

סדן ֿפרעג צום דריטן מָאל זַײן בַאגלייטער: ווער איז עס ָאט יענער מענטש ווָאס איך קען נישט? דער 

בַאגלייטער ענטֿפערט אים ַאז דָאס איז דער מענטש ֿפון ַאן ַאנדער מיניסטר. סדן הָאט זיך שוין געֿפילט נישט 

בַאקוועם ווַײל זַײן בַאגלייטער הָאט יעדעס מָאל געענטֿפערט אויף סדנס ֿפרַאגע, נישט ווער די מענטשען 

זַײנען, נָאר צו וועמען געהערן זיי. סדנס געדולט הָאט זיך ֿפַארענדיקט, און ער הָאט ּפרָאטעסטירט און 

געזָאגט: צי איז נישטָא אין דער ּכנסת קיין מענטש ווָאס איז ַא מענטש ֿפַאר זיך ַאליין? סדן הָאט געזוכט אין 



דער ּכנסת ַא ּפַארלַאמענטַאר ווָאס איז ַא חֿבר אין דער ּפַארטיי ֿפון זַײן אייגענעם געוויסן  און ווי עס זעט אויס 

הָאט ער נישט געֿפונען קיין סך ַאזוינע - איז ער נָאך ַא קורצער צַײט ַאוועק ֿפון דָארטן.     

   דָאס הויז ֿפון דֿב סדן איז געווען ַא בית-ועד ֿפון שרַײבער און גַײסטמענטשן. במשך יָארן ֿפלעגן ַאלע שֿבת   

קומען צו אים מענטשן און מען איז געזעסן און געשמועסט. איך בין נישט געקומען ָאֿפט, געווָאלט הָאב איך, 

ָאבער געצווּונגען ֿפון לימודים און ּפרנסה, הָאב איך געמוזט ַארבעטן און לערנען ַאֿפילו שבת. ָאבער, עס איז 

געשען ַאז סדן הָאט איין מָאל אַײנגעלַאדן צו זיך ַאהיים ַאלע ּתלמידים ֿפון זַײן קלַאס אין אוניווערסיטעט. אין 

יענעם יָאר הָאט ער געלערנט ַא קורס וועגן ש״י עגנון, און ש״י עגנון איז אויך דעמָאלט געקומען צו סדנען זיך 

טרעֿפן מיט די ּתלמידים. מיר ַאלע די תלמידים זַײנעם געזעסן אין סַאלָאן און סדן מיט עגנונען זַײנען געזעסן 

אויֿפן בַאלקָאן, נישט ווַײט ֿפון אונדז. זיי הָאבן געשמועסט צווישן זיך, און מיר הָאבן זיך צו געהערט. צווישן 

ַאנדערע עניונים איז זייער שמועס דערגַאנגער צו רעדן וועגן גלגולים. יעדער איינער ֿפון זיי הָאט געזָאגט 

דעם ַאנדערן, ַאז ער ווייס וועמענס גלגול ער איז. ַאזַא מין שמועס הָאט מין-הסּתם געהַאט דעם ציל צו 

בַאטָאנען אויף וויֿפל דער גַײסט אין ַאלגעמיין, איז ַאן אומָאּפהענגיקער יש ווָאס עקזיסטירט בַאזונדער און 

איז נישט ָאּפהענגיק ֿפון מענטשלעכן גוף. דָאס איז געווען מין-הסּתם ֿפַארבונדן מיט עגנונס און סדנס 

איבערצַײגונג ַאז עס עקזיסטירט ַא נָאכַאנַאנדיקע עקזיסטענץ ֿפון גַײס ווָאס ווערט מַאטעריַאליזירט ֿפון צַײט 

צו צַײט אין ַאנדערע מענטשן ֿפון ַאנדערע דורות. ָאט הָאבן מיר דָא, נָאך ַא בַײשפיל ֿפון ַא שַײכות ֿפון 

לעבעדיקע מענטשן צו דעם קָאליקטיוו אין צַײט.  

המשך קומט


