Die Entwicklung der jüdischen Pädagogik in Osteuropa – und die Leistung
Janusz Korczak's darin
די נטוויקלונג ּון דער ייִדישן ּפעד גגיק אין מזרח איירּפע – און די סּפעציעלע
דערגרייכונג ּון ד“ר י נוש קרטש ק
Limmud 2012 – לימוד
von Chaim Frank – ּון חײַם ר נק
In diesem Vortrag (in Jiddischer Sprache) will ich einen kurzen historischen Überblick geben
über das jüdische Schulwesen in Osteuropa allgemein und die Entwicklung in der Pädagogik.
Den Schwerpunkt den ich dabei gesetzt habe bezieht sich auf das „Erziehungs-System“, zum
einen und schließlich Janusz Korczak und sein einzigartiger Blick auf die Entwicklung des
Kindes. Wie kann die Persönlichkeit eines Kindes gefördert und gestärkt werden?
Am Ende meiner Ausführung möchte ich noch meine persönliche Erfahrung in der Anwendung des Korczak'schen „Erziehungs-System“, bei meiner eigenen Arbeit mit Schülern (ich
arbeite seit 15 Jahren an einer Münchner Hauptschule), und wie seine Ideen auch heute noch
„hoch-aktuell“ wirken.
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הקדמה
די דערציונג און בילדונג ּון די ייִדישע מענטשן הט זיך נטוויקלט זייער רי און איז
ב לד געוורן הויּפט־געבט ּונם ציבור'שן לעבן.
אין ס מע נח6ב זענען די שּולן קיינמל נישט געווען ב שט נטייל ּון די בתי כנסתן.
שּפעטער ערשט הט מען די ביידע אינסטיטּוציעס צּונױ געּפרט ,און זוי איז אין די
לגעמײַנע שּפר ך ארײַן דס דײַטשע וורט »שּול« אין קנטעקסט מיט די ב גרי ן
„סיִנ גגע“ )בית כנסת( און „שּול־הויז“ּ& ,ו מע הט ט קע אין די ה6ליקע ס רים
געלערנט .לערנען איז געווען ּון ס מע ריסטע צײַטן ן הייליקע ליכט; צו לערשטנס
די דינים און מנהגים ּון די תורה .זוי־ארּום זענען לייענען און שרײַבן ,געווען שוין
דעמלט די גרּונט־ב שט נדן ּון געהעריקע אויסבילדונג.
צוערשט הט דער טטע גענומען צו לערנען מיט זיינע קינדער ,שּפעטער הט מען
אײַנגערדנט אין די קהילות לערן־שטיבלס ,מיט ּפ סיִקע לערערס .די שטיבלעך הט מען
גערו ן „חדרים“ ,און צו די לערערס הט מען געזגט „מלמדים“ .אזוי הט זיך
ארױסגעבילדט ן לגעמײַנע שּול־סיסטעם בײַ די יידן ,די חדרים& ,ס הבן עקסיִסטיִרט
ביזן נה6ב ּונם 20־טן ירהּונדערט.
ְּב ֵע ֶר ְך אין דער מיטן ּונעם 18־טן ירהּונדערט הט זיך בײַ יידן אין מער@ אײַרּפע
דערהויבן נײַע גײַסטיקײַט אין זײַער לעבן ,ווס איז ט6ל&6ז געווען רבונדן מיט די
הַש ָּפ ָעות ּון די ריִענט לע יידן .ט דס איז געווען די זױ גערּו נע „ ְתקּו ה ּון
ַׂש ָּכלָה“ ,ווס הט ְּב ַה ְד ָרגָה אײַנגעווירקט אויף'ן יידישן לעבן ,ביז גר טיף אין
הְ
ַּמֹוׁש@ ארײַן.
ּתְחּום־ה ָ
שט רקע נבינדּונג צו די אײַרּפעיִש קּולטּור און וועלטלעכע
ס'איז אױ געקומען
רל נג ,זיך ב קומען רויס ּון דער איִזליִרטקײַט ,ווּו דס מיִזרח־
בילדונג .דער
א6רּפעיִשע יידנטּום איז רבליבן ּון די לעצטע יִרהּונדערטן ,איז גע&ען גרױס און
שט רק .עס איז געווען נייטיק צו רבר6טערן דס לערנען און די בילדונג ר לע יונגע
מענטשן ,ווס זײַער לעבן זל געשטעלט ווערן אויף נײַע יְסֹודֹות .טרץ ְּכ ֵסדֶרדיקע
ּפזיציעס ִמּצַד קנסער& טיִ&ע און ָחרֵדיִשע עלעמענטן ,הט דער יינגערער דֹור געמ כט
אין דעם גע&יִסן רשריִט.
ב לד הט זיך נגעהויבן ג& לדיִקער ק מף קעגן לט ֶה ְרּגֵלים ,קעגן די אּומ&יִסנ־
ש טלעכע ,אּומ ולשטענדיקע ,און סֹוף־ּכל־סֹוף אױך אּומ'ּפעד גגִישע מעטדן פון
לערנען די תלמִידים .חּוץ דעם איז רל נגט געוורן ,ז די לערער זל ב קומען
נייטיק רדנטלעכן ּפעד גגיִשן חִינּו ְך.

ׂש ָּכלָה
די תְקּו ה ּון ַה ְ
ַׂש ָּכלָה הבן שוין רי מיט׳ן ינגער געטײַט אויף דער ּפגעלעבטק6ט
די ּפינערן ּון דער ה ְ
ּונעם חדר ,און א6נע ּון ז6ערע &יכטיקסטע דערונגען איז גע&ען נ6ע ,מער
ַׂשּכִילים
מדערנע און מער &עלטלעכע ּפרגר ם ּון 6דישער דערציאונג .ד נק די מ ְ
הבן די יידן זיך ב קענט מיט דער א6רּפעיִשער קולטור און דערנענטערט זיך צו איר
&עלטלעכן ג6סט .די דזיקע שטרעבונג ּון די אוי קלערער הט זיך אין רוסלאנד ערשט
שפעטער ,צום סוף ּונעם 18־טן ירהּונדערט ,ן שט רקן ּפקל נג גע ּונען.
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ַׂשּכִיל מיט׳ן נמען יעקב הירש שוין אין יר
ָׁשל הט א6נער מהילע&ער מ ְ
אזויְ ,1למ ָ
דישע שּול אין
 1783צּוגעשטעלט דער רוסישער רעגירונג ּפריעקט „עגן ע ענען
מהילע און ,לויט איר מּוסטער ,נדערע דישע שּולן אין ג נץ  סרוסל נד“ אּ& ,6ו
&עט מען נעמען לערערס? מע &עט ז 6אויסשרײַבן ,הט ער ּפריעקטירטּ ,ון דײַטשל נד
מיט דער הילף ּון משה מענדעלסן.
ַׂשּכִיל הט ,עטלעכע יר שּפעטער ,צוגעגר6ט מעמר נדּום ,אין &עלכן ער
ן נדער מ ְ
הט נגע&יזן ,ז די 6דישע רע רם ד רף זיך נה6בן ּון ע ענען „געזעלש טלעכע
שּולן ,אין עלכע די דישע יוגנט זל זיך לערנען רוסיש ,ד ַ טש און העברעיש“.
אזוי ,ז נך ר יצחק בער לע&ינסען )„ ,(1860-1788דעם רוסישן מענדעלסן“ הבן
ר&עלטלעכטער 6דישער שּול .מיט רער
ַׂשּכִילים אין רוסלאנד שוין געחלומט &עגן
מְ
הילף ּון יצחק בער לע&ינסן ,ז6נע חברים און תלמידים איז דער חלום מקוים גע&רן.
שוין אין דעם ערשטן ּפּונקט ּון דער ּפרגר ם ּון רע רמען &ס יצחק בער לע&ינסן
הט אויסגע רבעט ,הט ער נג&יזן אויף דער נ6טיק6ט „צו גרינדן גוט א נגערדנטע
שּולן“ און כטש ער הט נישט גע&לט נרירן דעם רעליגיעזן יסוד ּון 6דישן חינוך –
ַׂשּכִילים& ,ס איז נעשט נען נך ז6ער נענט צו דער
ער איז גע&ען א6נער ּון די מ ְ
רעליגיעזער טר דיציע – ,הט ער ּון דעסט&עגן געזוכט צו מדערניזירן די סיסטעם ּון
6דישער דערציּונג ,און אין דער ּפרגר ם ּון די העכערע שּולן& ,ס ער הט
געּפל נע&עט ,הט ער אײַנגעשלסן“,אלערל& 6יסנש טן און שּפר כן“.
און נישט נר י .ב .לע&ינסן ,אויך א6נער ּון זײַנע ר'ג6ערס ,מענדל לע ין
) (1819-1741הט די ר&עלטלעכונג ּון דער 6דישער דערציּונג געה לטן ר דער
ַׂש ָּכלָה הט גע&לט אײַנ ירן אינעם 6דישן לעבן.
&יכטיקסטער ּון לע נײַסן& ,ס די ה ְ
מענדל לע ין הט ּפריעקטירט „נרמ לע“ 6דישע שּול נך אין די ־80ער ירן ּון
18־טן ירהונדערט.
יוסף ּפערל ) ,(1839-1773מענדל לע ינס רײַנד און תלמיד ,הט אין ט רנּפל ,ג ליציע,
געגרינדעט שּול – ,די ערשטע 6דישע שּולּ& ,ו תורה איז גע&ען ר'אײַניקט מיט
&עלטלעכע לימודים .לויטן מוסטער ּון ּפערלס שּול זענען אײַנגערדנט גע&רן שּולן אין
אומ ן ,אין ברד ,אין לעמבערג ,אין דעס.
א6נער ּון די מיטגרינדער ּון דער דעסער שּול אין יר  1826איז גע&ען ישראל
קסענ עלד ) (1866-1787דער ערשטער 6דישער רמ ניסט .צ&ישן די ּפינערן ּון דער
ַׂשּכִיל חײַם ח6קל
נײַער 6דישער דערציונג אין אומ ן איז גע&ען דער העברעיש־6דישער מ ְ
הּור&יץ .(1822-1750) ,אין דער ט רנּפלער שּול הט מען גב געלערנט אויך 6דיש,
כטש די שּפר ך ּון די לימודים איז גע&ען דײַטש.
ַׂש ָּכלָה־טּוער הבן געלייגט דעם ּונד מענם ּון דער
די דזיקע דערמנטן ערשטע ה ְ
&עלטלעכער 6דישער דערציּונג ,און זיי הבן גע&לט – און &ס איז גע&ען ון גרויסער
נויט&ענדיקײַט – רע רמירן דעם לטן ּפגעשט נענעם חדר־)אומ'(&עזן .בער זיי הבן
סינטעז צ&ישן
נישט גע&לט רלזן דעם בינין ּועם יידנטּום ,נר בלױז ש ן
6דישער און &עלטלעכער בילדּונג .זײַערע נכ לגערס בער& ,ס מ6נען מ כן לץ נך
בעסער &י יענע ,זענען &עק אויף נדערע ,גר רעמדע &עגן.
דער ב ק נטער 6דישער שרײַבער ,שמואל ניגער ) ,(1955-1883הט אין ב דײַטנד &ערק
„אין ק מף ר נ ער דערציּונג“ ) (1940דעריבער געשריבן„ :אין רוסלאנד ,אזוי &י אין
ַׂש ָּכלָה־ב &עגונג דער&ײַטערט ּון אירע
דײַטשלאנד און אין עסטרײַך ,הט זיך די ה ְ
Niger, Samuel - In Kamf far a najer Derziung (1.K) [1940], s.3-4
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ערשטע אידעלגן ,די מענדעלסנס ,און די לע&ינסנס – און די דערציּונג& ,ס זײַערע
ַׂשּכִילים ,הבן געּפרעדיקט און ּפר קטיצירט ,איז& ,ס
תלמידים ,די שּפעטערדיקע מ ְ
&ײַטער ,לץ מער ּ,פגעריסן גע&רן ּונעם 6דישן לקסלעבן .זי איז גע&רן לץ מער
„&עלטלעך“ ) קטיש :דײַטש ,דער רּוסיש( און לץ &ינציקער 6דיש .די שּולן &ס
ַׁשָּגחָה ּון הערץ המבורג אין
ז6נען אין סוף ־18טן ירהונדערט גע&ען אונטער דער ה ְ
עסטרײַך& ,י אויך די שּולן& ,ס ז6נען אין מיטן ־19טן ירהונדערט נעגרינדעט גע&רן
מיט דער הילף ּון ד'ר מ קס ליליענט ל אין רוסלאנד – ז6נען מיט דער צײַט גע&רן
נעסטן ּון עקסטרעמער סימיל ציע“.

ּון חדר צו די &עלטלעכע שּולן
בער למיר זיך ְּבקִּצּור נכ מל אּומקערן ,צּוריק אין די גע&עזנע ּתְקּופָה ,צּו די מליקע
לערן־ׁשיטָה& ,ס הט געהערשט בײַ 6דן אין מזרח־
ִ
חדרים .צו דער ביז העריקער
ַׂשּכִילים געה ט שט רק נעג טי&ע ב צױנג .בער ק6ן
אײַרּפע ,הבן ּכמעַט לע מ ְ
רע נטלעכט אין זײַנע
ַׂש ָּכלָה־שרײַבער ,חּוץ יוסף ּפערל& ,ס הט
נדערער ה ְ
מעמרי ל צו דער רוסישער און עסטרײַכישער רעגירונג ,געגעבן ּון דער ּפרבלעמ טישן
סיטּו ציע ז ש ר ע ,לזײַטיקע און סיסטעמ טיש קריטיק .ט דער ַּת ְמצִית ּון ּפערלס
קריטישע אויס ירן קן מען גע ינען איעם בּוך ּון מיכאל שטעגער „ּפ׳מלּונג ּון דער
געזעצלעכן ר סּונג ּון דער ג ליצישער 6דנש ט“& ,2ס איז דערשינען  1833אין
לעמבערג:
א( די חדרים :די חדרים גע ינען זיך אין די רעמסטע ,שמּוציקסטע &ינקלען ּון די
שטעטלעך ,אין מיטן די דירות ּון דעם רעמסטן 6דישן קל ס .ק6ן אײַגענע הײַזער דער
בנינים ר חדרים ז6נען אין ערגעץ נישט ְּבנִי ְמצָא; דער חדר איז צו גלײַך דעם מלמדס
דירה .די שטוב הט ק6ן מל ּכמעַט נישט ק6ן הילצערנע ּפדלגע  ,ט ה לטן זיך אין
דער לערנשטוב אויף אויך שטוביקע בעלי־ח6ם .דער זעלביקער חדר איז גלײַכצײַטיק די
קיך און די עס־שטוב און דס של צימער דעם מלמדסּ .ון דרױסן צ6כנט אױס דעם חדר
שמּוץ און אומרײַנק6ט ,אּון אינע&6ניק ײַכטק6ט און שלעכטע לו ט  .ט גע ינען זיך
אין ז שטוב מער &י  50קינדער .ניט צו ב שרײַבן איז דער שדן &ס עס קומט רױס
ּון דעם ר די קינדער ,סיי יזיש ,ס 6מר ליש .די קינדער ליידן ּון ּכלערל 6שלעכטע
קר נק6טן .ז 6טרינקען בײַ דעם מלמד & סער ּון זיינע שמוציקע ּכלים ,און דער ּון נעמען
זיך ְּבלִי ָספֵק די „&ערעם־קר נק6טן“ און די קרעץ& ,ס מען ב מערקט זױ  ט בײַ דער
ּפױליש־יידישער יוגנט.
ב( רט און צ ַט ּון לימוד :אױף לע מדרגות ּון לערנען ה6בט מען ן דעם לימוד אין
ׁש ֲחרִית און מען לערנט ביז  1ז6גער בײַ טג ,דעמלט ג6ען די
דער רי נך ְּת ִפּלַת ַ
קינדער ה6ם עסן .בײַ שלעכטן &עטער ברענגט מען זיי דעם מיטג אין חדר אריין .נך
מיטג לערנט מען ביז ִמנְחָה .נך ִמנְחָה שיקט מען זומער לע קינדער ה6ם ,אום &ינטער
בער ג6ען ה6ם נר די קינדער ּון דער ערשטער און צוױיטער ַמ ְד ֵרגָה ,די איבעריקע
בער לערנען ביז  8ז6גער אין &נט .די עלטערע תלמידים לערנען חוץ דעם עטלעכע
שעה אין טג ַּתלְמּוד בײַ מלמד אין די ג נץ ריִע שעהן .דעד אנה6ב און דער סוף ּון
דעם שּוליר זענען נישט גענוי ב שטימט .ט6ל עלטערן שיקן ז6ערע קינדער אין חדר
אר6ן& ,י נר ז 6הבן נגעהױבן צו רעדן  ,ט ְּכדֵי זּ 6פָטּור צו &ערן אּון דער היים און
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ְּכדֵי נישט צו &ערן געשטערט דורך ז 6אין זײַערע געשע טן .דער איבערג נג ּון א6ן
ַמ ְד ֵרגָה צו דער נדערער איז נישט ק6ן ּפֹועֵל יוצָא ּון די יְדִיעות דער ּון די עיִקײַטן
ּונעם תלמיד .די עלטערן &ינטשן זיך ,ז זײַער קינד זל &ס גיכער ל6ענען ְּג ָמרָא און זל
ָׁשה אין דער שּול .זױ רּום קומט עס  ט ,ז קינדער ּון  5יר ה6בן
קענען ה לטן ְּדר ָ
ן צו לערנען ַּתלְמּוד .זעלכע קינדער קענען דך נישט הבן ק6ן אינטערעס ר יִּורידישע
ענינים און &ערן געצ&ּונגען צום לערנען דורך שטרענגע שטר ן .די קינדער שלגט מען
 ט מכות ֶרצַח ,עס ז6נען ר ן לן& ,ען די קינדער &ערן נעבעך שט רק צעניזוקט
דורך זײַערע מלמדים ,ז& 6ערן ֲא ילּו געמ כט ר ק ליקעס.
ג( לימוד ּון רעליגיע און מר ל :ק6ן סיסטעמ טישער לימוד ּון רעליגיע איז ִּב ְכלָל
נישט .לץ &ס דער 6ד &ײַס &עגן זײַן רעליגיע איז ּכמעַט די קענטש ט ּון די דינים
און מנהגים& ,עלכע ער לערנט זיך אויס ּון דער טעגלעכער ּפר קטיק .אין סִידּור זיינען
ט קע  ט ּפגעדרוקט די י״ג ִעּקָרים להרמב״ם ,3דער ז 6ז6נען געשריבן אויף העברעיש,
און דער רו@ ּפרסטער עולם רשט6ט זיי נישט& .עגן לימוד אּון עטיק קן אױך אין
חדר ק6ן ר6ד נישט ז6ן .דס &ס מען לערנט דרט ,איז נישט מער& ,י ז מען מוז
ּפהיטן ּכלערל 6דינים ,מצ&ת און רבנישע ַּת ָּקנָות .יעדער אומּפ רטײַיִשער בסער& טר
מוז זיך נר &ּונדערן& ,י זױ דס 6דישע לק איז דך ְּב ֶד ֶר ְך ְּכלָל רײַ ּון די גרבע
רברעכנסֲ ,הגַם עס עלט דעם אין דער ֱאמֶתן דער לימוד ּון רעליגיע און מר ל.
קריטישער ממענט איז רן חדר גע&ען דס יר & ,1844ען ניקל י דער ערשטער
הט רויסגעגעבן זײַן שּול־געזעץ ר 6דן .דער דזיקער געזעץ הט געזלט ברענגען
גרויסע שּול־רע רם ר דער 6דישער ב עלקערּונג אין ֶה ְסּכֵם מיט די ַּכּוָונות ּון דער
רעגירּונג ,אּון עס זענען געש ן גע&רן די „ק זינע שּולן“ )קרוין־שּולן(.
די ּפליטיק ּון דער רעגירּונג איז גע&ען קלר :דּורך די נײַע ק זינע שּולן דענ ־
צינ ליזירן די 6דישע ב עלקערונג אין דער געה6מער אינסטרּוקציע& ,ס הט ב גלײַט
דעס געזעץ ּון  ,1844איז גע&ען געזגט„ :דער צ&עק ּון בילדן די 6דן איז
דערנע׳ענטערן ז 6צו דער קריסטלעכער ב עלקערונג און אויס&רצלען די ר'אּורט6לן,
&ס דער תלמוד ל נצט אײַן בײַ 6דן“ .קען מען שוין רשט6ן& ,י זוי די רעגירונג
הט געקוקט אוי ן חדר ,און &ס ר כ&נות זי הט געהט לגבי אים.
אין  1844איז גע&ען ר׳רעגיסטרירט אין ג נצן ל נד  2.702חדרים ּון דער ערשטער
ַמ ְד ֵרגָה און  2.580חדרים ּון דער צ&6טער ַמ ְד ֵרגָהַ – ,סךְ־הַּכל איז גע&ען  5.282חדרים מיט
 69.464תלמידים און  10.861מלמדים אין ז .6די צי ערן ּון  1847הבן א ילו גע&יזן
בעסערּונג אין דער ל גע :אין ג נצן ּתְחּום איז שוין גע&ען ר׳רעגיסטרירט 12.572
מלמדים &ס הבן ארויסגענומען צײַגענישן ,און די חדרים הט דערגר6כט  6.161מיט
 75.584תלמידים אין ז.6
צען יר נך דער „צײַט&6ליקער“ ענדערּונג ,אין  ,1869שט6ט דער הדר &ײַטער ר
קריטישער ל גע .זײַן רעכטלעכע ל גע איז &ידער ב דרט .אין דעם יר הט זיך ענדלעך
ֱמת“ נה6בן די רע רם ּונעם הדר.
געזלט אויף „ ז א ֶ
אין  1894הט די ּפעטערבּורגער רײַ־עקנמישע געזעלש ט מיט דער מיטהילף ּון דער
ֶח ְברָה ֵמפִיצי־ה ְ
ַׂש ָּכלָה 4דּורכגע ירט ן אויס רשּונג &עגן דעם ַמּצָ@ ּון חדר .און עס הט
3רמב“ם )רבי משה בן מימון(
4די „געזעלשט ר די רשּפרייטן ּון קולטור צווישן די אידן ּון רוסלנד“איז געגרינדעט גערן אין ּפעטערבורג ,אין דעצעמבער
 . 1863דער ערשטער ּפרעזידענט איז געען יוסף גינזבּורג(Society for the Promotion of Culture among the Jews of .
)Russia
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זיך רויסגע&יזן :אין די  15גּובערניעס ּון ּתְחּום איז גע&ען  9.788חדרים מיט 10.603
מלמדים און  135.134תלמידים; אין קעניגרײַך ּפוילן איז גע&ען  3.586חדרים מיט 3.814
מלמדים און  61.760תלמידים; אויסערן ּתְחּום איז גע&ען  315חדרים מיט  323מלמדים און
 5.070תלמידים .אין ַסךְ־הַּכל הט דס אויסגעמ כט 13.689 :חדרים;  17.740מלמדים;
 201.964תלמידים .דס איז גע&ען צּושט נד מיט &עלכן די 6דישע רטדקס לע
געזעלש ט הט געקענט שט לצירן.
5
אין  1898איז ,לויט דער סט טיסטיק ּון דער געזעלש ט ק״  ,אין ּ 507פונקטן& ,ס זי
6דישער
הט אויסגע רשט אין  25גּובערניעס ּון „ּתְחּום“ און ּון ּפוילן מיט
ב עלקערּונג ּון  1.420,653מ ן ,איז גע&ען 6 202.956דישע קינדער ּון שּולעלטער און
ס״ה ּון  7.248חדרים ,ד״ה א6ן חדר אויף  28קינדער ּון שּול־עלטער .לױט דער
סט טיסטיק ּון ק״ קומט אויס ,ז ּ 53,8פרצענט 6דישע קינדער ּון שּולעלטער הט
געלערנט אין די חדרים .סצי ל הט דער ב שט נד ּון די חדרים־תלמידים אויסגעזען
זויּ 55 :פרצענט קינדער ּון מיטלקל סּ 28 ,פרצענט ּון ארעמען קל סּ, 17 ,פרצענט
ּון רמעגלעכן.
מ6דל־שּולן ב &ײַזן זיך אין די גרעסערע שטעט שוין אין די 60־ער ירן .בער נר
אײַנצלנע ּון די דזיקע שּולן הבן געה ט אין זינען די רעמע קל סן ּון דער 6דישער
ב עלקערונג; ז אויסנ ם איז גע&ען די אין דעס – ,זי איז גע&ען ן אּומזיסטע ,איז אין
ג נצן אויסגעה לטן גע&רן אויף די סּומען ּונעם ליכט־ּפצל ,און אין  1862הט זי
געה ט  350שילערינס .לע נדערע מ6דל־שּולן זענען גע&ען נשט לטן ר קינדער ּון
ׂשכָר לימוד .אין  3מ6דל־שּולן
די רײַכערע קל סן ,און דער ר הבן ז 6געה ט הויכן ָ
ּון &יטעבסקער גּובערניע איז גע&ען ) 53 (1862תלמידות; אין ּ„ 2פ נסינען“ ּון
ב רדיטשע& ) 102 – (1861תלמידות; אין  8מ6דיל־שוילן ּון קיע&ער גּובערניע )(1863
–  ;198אין  11שּולן ּון &ילנער קרײַז ).590 (1863
און צום סוף נך ביסל צי ערן &עלכע &ײַזן די נט&יקלונג ּונעם חדר אין די לעצטע
ירצענטליקער ּונעם צ ריזם.
ָׁשל ,איז ד גע&ען:
לויט די  יציעילע ב ריכטן ּון &ילנער לערן־קר6זְ ,למ ָ
אין  1896יר  3.700חדרים מיט  37.460תלמידים; אין  3.050 – 1902הדרים; אין 1905
–  2.429חדרים; אין  1.959 – 1906חדרים.
דער חדר הט ביטער און ר ַעקשנט געקעמ ט ר זײַן &ײַטערדיקן קִּיּום .אין די רײַען
ַׂש ָּכלָה איז נגעג נגען ש ר ער ק מף רּום דער שטעלונג צום
ּון דער ֶח ְברָה ֵמפִיצי־ה ְ
חדר .די רג ניזירטע 6דישע רבעטער הבן ּון זײַער זײַט נישט דורכגעלזט די
געלעגנה6ט אויסצודריקן זײַער נעג טי&ע ב ציּונג צום חדר.
ביז צּום סוף ּון די ערשטע &עלט־ ִמ ְל ָחמָה הבן זיך ּולצױגן גרּונטלעגנדע ענדערּונגען
אינעם שּול־&עזן אין מזרח־אײַרּפע.
שלמה מענדעלסן גיט אּונדז דס איבער ,אין זײַן רע ער ט& ,ס ער הט געה לטן אוי ן
6
&6־צוז מענ ר אין דעצעמבער .1945
ב שטימטן נ צינ לן ,דער
&ען מיר רעדן &עגן געזעלש טעכן שּול&עזן מיט
סצי לן אינה לט ,דאן קומען אין ב טר כט דרײַ הויפט־ּכֹוחות :די 6דיש־&עלטלעכע
שּולסיסטעם ,די העברעיש־ציֹוניסטישע „ ַּתרְּבּות“ און די רטדקסישע )חורֶב ,יַ@נֶה און
5יידישע קּולטּור רגניזציע
6מענדעלסן ,שלמה :דס יידישע שול־עזן אין ּפוילן – אגפעדרוקט )מיט קל&נע קיצורים( אין „צּוקּונט ,מערץ .1946
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בית־יעקב( .דרײַ &עלט־נשויּונגען ,דרײַ שטרמען אין 6דישן לעבן .דרײַ &ילנס הבן זיך
צוז מענגעשטױסן און הבן העכער  20יר געקעמ ט צ&ישן זיך און ְּכ ֵסדֶר ן אױ הער
געש ן .דס איז גע&ען דר מ טישער גער נגל נגעלדן מיט ּפ טס ר דעם יּונגן
דֹור ,רן אויס ּורעמען דס נײַע 6דישע לעבן .נישט געקוקט דערויף &ס די &עגן ז6נען
גע&ען ּפ ר לעלע ,ז 6הבן זיך נישט צּונוי געטר ן און נישט איבערגעשניטן א6נער
דעם צ&6טן ,דך ז6נען ר ן ג נצע רײַ ּבְשו ָּת ּותדיקע אײַגנש טן.
6דיש־סצי ליסטישער שּול .זי הט זיך
א (.די „ציִש “ 7הט געשטרעבט צו
עַקשנותדיק געה לטן דערבײַ נישט נר אין רעזלּוציִעס& ,י דס איז געטן גע&רן אוי ן
ערשטן שּול־צוז מענ ר אין & ,1921ען עס איז ּפרקל מירט גע&רן דער סצי ליס־
טישער כ ר קטער ּון דער שּול ,נר אויך אין דער ּפר קטיק .יעדער שּול מוז הבן
ק& ל ּון א6גענעם גלויבןֲ ,א ילּו ּון ב שטימטן ּפ טס .די ציִש הט זיך ב מיט
נצּו ילן די שּול מיט סצי לן גלױבן ,מיט סצי ליסטישער דערהױבּונג און מיט ליבע,
מיט רליבטקײַט אין דער מדערנער 6דישער קּולטור.
העברעיש־ציֹוניסטישע שּול& .ען מען לגט נך די
בַּ „ (.תרְּבּות“ הט געש ן
לערער־קנ ערענצן ּון „ ַּתרְּבּות“ ,די ליטער טּור ּון דעם דזיקן שּול&עזן& ,עט מען זען
די אײַנגעשּפ רטקײַט נצו ילן לע &ינקעלעך ון דער שּול מיט די דזיקע אידע לן .ט
שרײַבט א .לע&ינסן ,דער טערעטיקער און היסטריקער ּון העברעישן שּול&עזן„ :מיר
זענען געקומען צו ן איבער'ש צּונג ּון די &ערטן אין עצם ב ציִּונג צו „ּפליטיק“ אין
שּול .שּול איז ן נשט לט& ,ס גר6ט צו דעם יּונגן דֹור ר ב שטימטע נ צינ לע
צילן און אוי ג בן .נײַטר לע שּול ,ן ׳ּפליטישע שּול – דס איז ן אינערלעכער
קעגנז ץ .ז שּול עקסיסטירט נישט אויף דער &עלט“.
ִׂש ָראֵל איז גע&רן די צענטר לע
און ער קלערט אויף דעם אינה לט ּון דער שּול „ֶ „ .ארֶץ־י ְ
ָאלדיקן נוסח“ .הט
ִׂשר ֵ
קס ,חוט־השדרה ּון אונזער דערציִּונג .די שּול מוז הבן ן ֶארֶץ־י ְ
ִׂש ָראֵל&כן,
ט קע די ערשטע „ ַּתרְּבּות“קנ ערענץ ב שלסן א6נצו ירן ֶארֶץ־י ְ
ֶּקרֶן־ ַּקּיֶמֶת־טעג ,א6נגע ירט סּפעציעלע יום־טובים :דער טג ּון דער ב ל ּור־דעקל ־
ר ציע ,דער טג& ,ען עס איז גע׳ע נט גע&רן דער העברעישער אוני&ערסיטעט ,הערצלס
ירצײַט אאז“&.
ג (.די רטדקסן הבן געבויט זײַערע שּולן אוי ן יְסֹוד ּון טר דיצינעלער 6דישק6ט.
ז 6הבן נישט גע&לט געבן ק6ן ַהּנָחָות .שּול& ,ס איז גע&ען ב זירט אויף די ּולע
תרי״ג מצ&ת .די אֲס ת ַהרבנים אין  1926זגט אין איר רעזלּוציִע„ ..די קנ ערענץ
ב שליסט רויסצּוגעבן ן אוי ׳רּוף צו די 6דישע עלטערן ,ז 6זלן נישט ּפגעבן זײַערע
קינדער אין די שּולן ּון „ ַּתרְּבּות“ דער ציִשּ& ,ו ּון דער ג נצער 6דישק6ט איז בלויז
ְדוּׁשה ּון ּתֹורָה
רבליבן דער לָׁשֹון .אין זײַערע היסטריע־ביכלעך &ערט ּפגעל6קנט די ק ָ
וְמצ&ת און די רײַע לערער ר ל נצן אין זײַערע ַּת ְלמִידים ל נצּונגען ּון מִינּות און
ֶה ְפקֵרּות“ .די קעגנערש ט ּון די רטדקסן צו נדערע מינים שּולן איז גע&ען
טט לע ,ן & קלּונגען .די שּפר ך אין די רטדקסישע שּולן איז גע&ען 6דיש .און
דס איז ּפגעהיטן גע&רן מיט ַקּנָאּות.
דער ירער ּון דער אֲגּוּדָה זישע רידמ ן& ,ס איז טר גיש אּומגעקּומען אין געט ,זגט
אזוי„ :לָׁשֹון קודש איז ה6ליק6 ,דיש איז אּונדז ליב .דס ּפהיטן די אײַגענע לקס־
ְאוּלָה“.
שּפר ך 6דיש איז שּוץ קעגן סימיל ציע און קען &ערן ּגֹורֵם צו ּג ֻ

7ציש :צענטרלע יידישע שולרגניזציע אין ּפוילן
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ׁשמְעֹון דּובנוו הט אין זײַנע „ברי& &עגן לטן און נײַעם 6דנטּום“ געשריבן &עגן דער
ִ
ְׁשיבָה – הט דערצויגן
נײַער 6דישער דערציּונג„ :אּונדזער לטע שּול – דער חדר און די י ִ
נר דעם 6דן ,ניט דעם מענטשן ,און דעם 6דן הט זי דערצױגן ביז גר אײַנזײַטיק,
&ירקנדיק נר אויף זײַן רעליגיעזן גע יל דער רעליגיעזן דענקן .די נײַע לגעמײַנע שּול
רגעסט ,רקערט ,דעם 6דן און דערציט נר דעם 'מענטשן' ,ד״ה ,קטיש דעם רּוס,
דעם ּפלי ק דער דעם דײַטש  ...דס איז דער טעזיס און דער נטי'טעזיס .דער סינטעז
איז קלר ּון זיך ל6ן :גלײַכצײַטיקע דערציּונג אי ּון דעם 'מענטשן' אי ּון דעם ' דן'„...

Frank, Herman - Jid. Schul-Bawegung iber der Welt [Schul Alm., 1935] p.352
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Kazdan - Jidische Schul in Pojln (Zi'scho) [Schul Alm., 1935]_p,216

Kazdan - Jidische Schul in Pojln (Zi'scho) [Schul Alm., 1935]_p,223

9

Pludermacher - Moderner jid. Schul-Wesn in Wilne [Schul Alm., 1935[

10

Pludermacher - Moderner jid. Schul-Wesn in Wilne [Schul Alm., 1935[

:ר ן

אין &ילנע זענען גע&ען

11

JZBK - Schur, M. - Finf Jor Jidischn Zentraln Bildungs-Komitet [1924]

12

:אין רּומעניע

R.M. - Kamf far der jid. Schul in Rumenje [Schul Alm., 1935]

13

Schneerson, Fischl - Intime Hejl-Pedagogik (Bahandlung fun Kinder) [1935][
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וועגן דערציִּונג ִּב ְכלָל
משה בלשיין הט אין זיין בּוך „ לערער רעדט זיך רּפ ּון ה רצן“ 8אונדז איבער־
געגעבן& ,ס עס הײַסט יידישער לערער צו זיין&„ :ען דער לערער ע נט ר אײַך זײַן
ה רץ ,און איר דערזעט די בלּוטנדיקע &ּונדן זײַנע& ,עט איר רשט6ן די לערער& ,ס
ז6נען געקומען צּו דעם& ,ס איך בין צּו דעם געקומען; &עט איר רשט6ן& ,י לערער
„ ינצטערן“ נך בײַ די שּולן ,הבן ניט ק6ן ּכֹו ַח &עקצּוג6ן& ,י ז 6ענדערן ּפרגר מען,
מעטדיק ,אבי נצּוה לטן בײַם לעבן די שּול& ,ס איז שוין ל נג ניט יענע שּול& ,ס הט
ז& ,6י מיט מ גנעט צּוגעצּויגן ,די שּול& ,ס זיי הבן איר ּפגעגעבן זײַער געזּונט ,זײַער
לעבן – ,און ב ֲהבָה ,מיט ליבע און מיט רײַד.
קודֶם ּכל& ,לט איך גע׳ ֵעצָהט עלטערן אױ צּוהערן צּו דער& רטן ,אוי צּוהערן זיך צּו
ְׁשי@ה ָקטָנה,
רלזן אויף דער ַּתלְמּוד ּתֹורָה ,אויף דער ייִדישער שּול – ֲא ילּו אויף דער י ִ
אויף דער טג־שּול – ז ז 6זלן דערציען זײַערע קינדער.
דערציען דערציט די ה ם .זױ איז עס גע&ען מל ,זױ ד רף עס ז6ן (...) .דערציען קן
נר די ה6ם .און הט ַר ְחמָנּות ,רלירט ניט אײַער צײַט ,זעצט זיך ניט &עק מיט אײַער
קינד און „קנעלט“ אין אים ניט רײַן „דערציִּונג“ .דס איז שעדלעך און ניט מעגלעך .איר
ד ר ט דערציען ,יעדע רגע ּון טג ,בײַ יעדן ריר אײַערן& ,ען איר זײַט אין דער ה6ם
מיטן קינד& ,ען איר זײַט מיט אים אין &עג& ,ען איר ל6גט זיך של ן& ,ען איר שט6ט
ְׁשי@ה הט מל
ֲׂשים דערציט איר אײַער קינד .דער ֶחדֶר ,די י ִ
אויף – ,דּורך אײַערע ַמע ֶ
געלערנט ייִדישק6ט ,מ כן בער דס קינד ר 6דן הט געמ כט די ה6ם ,דס לעבן.
און &ײַל ניט מער ק6ן היים ,איז אּונדזער עּו ְבּדָה ,ביז מיר׳ן &ידער גע&ינען די ה6ם,
ז6ער און ז6ער ש&ערע ,איז אּונדזער עּו ְבּדָה ,ביז מיר׳ן &ידער מ כן ,ניט „ביליקער“ צּו
מ כן אּונדזער דערציִּונג אין די שּולן .ניט &ס מֹורָא צּו הבן ר „צּו יל לערנען“ –
ק6ן קינדערלעך שט רבן ָחלִילָה ניט ּון דעם ,עס &ערן נר טי ערע ֱאמֶתן ,העכערע
הימלען אין ז 6אױ געטויכט.
רטיקע 6דעלעך .ניט
די שּול איז ניט ק6ן „מל־מ שין“& ,ס „& ר ט רויס“
&עלטלעכע שּול הט דערצּויגן דֹור& ,ס הט ליב ייִדישן ניגון& ,ס הט ליב
ייִדישע לעקציע& ,ס ל6ענט בּוך& ,ס זל &עלן אוי הענגען בײַ זיך אין די היימען
ייִדישע ,נשטט כינעזישע ,בילדער; און ניט די ַּתלְמּוד ּתֹורָה הט דערצּויגן דֹור& ,ס
ַׁשרּות& ,ס אֱמּונָה זל ג6ן אין לעבן& – ,ײַל ק6ן ה6ם
זל ילן ת ילה& ,ס זל היטן ּכ ְ
איז ניט גע&ען ,איז ק6ן דערציִּונג ניט גע&ען .בײַ ַסך איז אויסגע& קסן „&ילדגרז“ אין
די נשמות ,בײַ א6ניקע ֲא ילּו „קרּפע&ע“ .מיט נֵסים „טּומלען זיך“ נך א6ניקע אין גע־
זעלש טלעכע אינסטיטּוציעס ,נגעה לטן  ט ּון ב צלטע ּפר עסיִנ לן...
זױ ז עס איז שעדלעך זיך צּו רלזן אויף דער דערציִּונג־אינסטיטּוציע& ,ס איז ָּתמִיד
גע&ען און איז ביז הײַנט נר לערן־אינסטיטּוציע ,דס לץ ,זױ ז עס איז שעדלעך צּו
„שלעּפן“ דס קינד הין דער הער.
אויב איר &ילט דס קינד זל גע ינען זין און רײַד אין געזעלש טלעכער רבעט ,צי דס
קינד זל ד&קא ד און ניט ערגעץ־&ּו נדערש אויסליכטיקן ,ה6ליקן זײַן לעבן& – ,ענדט
זיך עס ן דער ה6ם ,ן זײַטיקע אומשטענדן מל ,ן גרויסע דערשיטערונגען אין לעבן,
ן &עלכן־עס־איז עּפיזד ,וְעַל ּכּוּלָם – ן כ ר קטער ּון קינד .שלעּפט איר קינסטלעך,
]Bloshtein, Moses - A Lerer redt sich arop fun Harzn [1959
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מיט ג& לד ,צי מיט „צּוקערלעקעכלעך“ רײַן קינד אין ן רג גיז ציע ,איז דס קינד
קינסטלעכע „בלּום אין גרטן“ :עס איז ש6ן ,עס איז נגענעם רן אויג ,בער ק6ן
לעבן איז אין דעם ניטַ ...סך געזינטער איז ר דער „בלום“& ,ען זי & קסט נ טירלעך,
&ען זי ז ּפט אין זיך אײַן זױ יל טוי און רעגן ,זױ יל זּון& ,י ל זי &יל – ,נדערש טּוט
איר דעם קינד און דער רג גיז ציע „בערישע“ טֹובָה.
ז6ער גוט זגט &עגן דעם ִענְיָן אּונדזער אברהם גלמב„ :עס קן ז6ן ן אויסגעלערנטע
ייִדישק6ט ,און עס קן ז6ן ייִדישק6ט& ,ס איז אײַנגעלעבט .די ערשטע איז &י ֶּבגֶד,
&ס מען טרגט ,און מוז צעריסן &ערן .די צ&6טע איז &י ן רג נישער ט6ל ּון
ְׁשמָה“.
נָ
אויסלערנען קן מען ֲא ילּו העל נט ט נצן ,בער &ס ר ט נצן איז עס? עס איז
ט נצן „ן ל ב און ן לעבן“ ,און ...זײַן ט נצן ,די גע ילן צּו &עלן ט נצן &עט דער
ְרוּׁשה .ייִדיש ליד ,אויסגעלערנט אין
העל נט ניט ביְכולֶת ז6ן איבער׳צּוגעבן זײַן קינד בי ָ
שּול הט ניט דעם ַטעַם ,רמגט ניט דעם גײַסטיקן ּכֹו ַח ,רירט ניט ,קן ניט רויסרּו ן די
ִה ְת ַלהֲ@ּות& ,י זְמִירֹותֵ ,מ ֲחמַת זְמִירֹות ,געזּונגען בײַם ַׁשּבָתדיקן טיש ,הט אין זיך דעם
צױבער& ,ס דער טער& ,ס די גליק׳זעליקע מּוטער& ,ס די ַׁשּבָתדיקע שטימּונג גיט
אין די זְמִירֹות רײַן& .ען דעם ליד עלט ה6מישקײַט ,עלט לעבן.
ה .& .קט שרײַבט אין זײַן בּוך „דעם קינדס צּוג נג צּו ֱאמּונָה“„ :דס קינד ש ט זיך
ב גריף &עגן גט ,צי ב גריף ּון דעם& ,ס עס איז גוט& ,ס עס איז ײַן& ,ס עס איז
ש6ן – ּון דעם& ,י גוט און ײַן און ש6ן עלטערן ז6נען אין לעבן; עס לערנט זיך ליב צּו
הבן ּון דער ליבע צ&ישן טער און מּוטער ,און ּון דער ליבע צּו אים; עס לערנט זיך צּו
ז6ן אוי ריכטיק ,צ רט און א6דל& ,ען די ר6ד ּון די עלטערן ז6נען ק6נמל ניט ש רף
מ לּפעלע ,הט ליב נכצּומ כן,
און ה רט ,נר צ רט און א6דל )א קינד איז
„נכצּומ לּפעען“ ,עלטערן ד ר ן עס הבן אין זינען יעדע רגע אין זײַער לעבן – .מ .ב;(.
דס קינד (...) ,א6דער עס קן ב נעמען גט ,הט עס געלערגט& ,ס גט איז ּון אײַך,
בײַ אײַך אין דער ה6ם“.
מען קן קינד ניט אױסלערנען צּו ז6ן רּום ,מען קן עס רײַנלערנען דּורך דעם& ,ס
מען &ײַזט עס דעם קינד& ,ען עס זעט די רּומקײַט ּון זײַנע נענטסטע רײַנט ,זײַנע
טײַערסטע און באל־בסטע רײַנט – זײַנע עלטערן .דס קינד קן דער ילן דעם רעליגיעזן
ציטער& ,ען עס דער ילט די ִה ְת ַלהֲ@ּות אין די עלטערןֶ .חדֶר און שּול קנען נר
ב קרע טיקן דס& ,ס דס קינד ז ּפט אין זיך רײַן אין שטֹו@.
ְׁשי@ה ָקטָנה ,צי אין דער טג־שּול ,קן די
בער אויך ד ,אין ֶחדֶר און אין שּול ,אין דער י ִ
ב קרע טיקונג קומען& ,ען דס קינד זעט און דער ילט ,ז דעם רבין ,צי דעם לערער ג6ט
עס אין לעבן .ט ד זע׳ען מיר& ,י גערעכט איז אּונדזער ל6בוש לעהרער& ,ס זגט ,ז
„ לערער ד רף ז6ן ּפערזענלעכקײַט ,ער ד רף רמגן דס ּפינטעלע 6ד אין זיך ,ער
ד רף ז6ן ן אידע ליסט ,ער ד רף לײַן „ברענען“ְּ ,כדֵי צּו קענען נצּוצינדן די קינדער“.
***
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&ען מיר ד רעדן צּוליב ּפעד גגיק אּון דערציּונג ,אזױ ד ר ן מיר &יסן& ,י צּו געבן
ַׁש ָּפעָה אּון ן גערעכטע ב ציּונג צּום קינד ִּב ְכלָל – סִ 6מּצַד ּון די עלטערן ,ס6
ּפזיטי&ע ה ְ
ִמּצַד ּון די דערציער& .ס איז קינד ,אּון &י איז זײַן ב ציּונג צּו די דער& קסענע – אּון
רקערט? ט דס זענען גר &יכטיקע ּפּונקטןְּ ,בעִיּקָר צּו ש ן רטרױען צ&ישן זיך
אּון דעם קינד.
עס רשט6ט זיך ,ז אין טג־טעגלעכן שּול־ רבעט – &ּו עס זיצן  20דער מער תלמדים
אין קל ס – איז ן „אינדי&ידּו לע ב ה נדלּונג“ ּון יעדן אײַנעם שילער ניט מעגלעך.
דס &עט אױך גרניט רל נגט – אּון ֶּב ֱאמֶת געזגט –ס'איז הײַנט־צּו־־טג אױך גרניט
גע&ּונטשן .די ב ציּונג צ&ישן שילער אּון ּפעד גגן הט זיך הײַנט מערהײַטלעך דער&ײַ־
טערט ,מען מעג מ6נען ּון יֹוצֵא &עגן ,בלױז ב רּו לעכעִ ,מּצַד די לערערס...

קרטש קס דערציונגס־ּפרינציּפן
עס איז גר אינטערעסנט ר מיר גע&ען& ,ען איך הב דּורכגע רשט ּבְנֹוגֵע די דזיקע
טעמע& ,ס איך הב צ&ישן לע די ג נצע שּול־ אּון ּפעד גגיק־ליטער טּור ִּכ ְמעַט ניט
ק6ן א6ן &רט ניט גע ּונען &עגן די רבעט ּון י נּוש קרטש קן?! ניט אין די שרי טן
ּון חײַם ק זד ן )די געשיכטע ּון דישן שּולעזן אין ּפױלן ,(1947 ,ניט אין די „שּול־
למ נ כן“ אּון אױכעט נישט אין ערגעץ ן נדערן בּוך &ס זיך ב שע טיקט מיט דעם
גלײַכן טעמע.
עס דוכטן זיִך& ,יִ ס'&לט זײַן יְתֹומִים־הױז גע&ען געשט נען &ײַט ּפזײַטיק ּונעם דער־
ציערישן געשע'ען )איִ ּון רעליגיעזער איִ ּון &עלטלעכער דערציּונג(.
ּון דער נדערער זײַט ,זענען דך ר ן היּפשע צל ּון ביכער )אין ילע שּפר כן(,
ווס ב שע טיקן זיך מיט דעם מענטש ,אזוי ווי מיט זײַן ּפעד גגיק און ש נס־ווערק.
 9מען הט י נּוש קרטש ק גערּו ן „דער ּפױלישער ּפעסט לציִ“ דס איז ְלַג ְמרֵי נישט
איבערגעטריבן .קרטש ק איז ּון דעם זעלבן שניט דערציִער &ס ּפעסט לציִ ,מיט זײַנע
דערציִּונגס־סיִסטעמען ,מיט זײַן דער ּונדערישקײַט און ר לעם – מיט זײַן אידע ליזם
ַׁש ָּפעָה.
און ליבש ט צּום קינד& ,י אױך מיט זײַן גרױסער ה ְ
דורך &רט אּון שרי ט הט ער געמנט בײַ דער געזעלש ט רעכט רן קינד ,אּון דורך
ֲׂשים ,דורך ּפר קטישער טג־טעגלעכער רע ליטעט אין דער קינדער־ה6ם ,אױף
ַמע ֶ
קרכמ לנע  ,92הט ער ב &יזן &י זוי צו רע ליזירן די דזיקע דערּונגען.
דער הױּפט־ּפרינציּפ אין קרטש קס דערציִּונג־סיִסטעם איז געלעגן אין ז6ן צּוג נג צּום
קינד ,אין ז6ן ב זרגטק6ט& ,י זױ בעסער ּפצּוהיטן דעם קינדס ּפערזענלעכק6ט.
דער ג נצער אײַנשטעל ּון דער קינדער־ה6ם ,מיט דער ל6ן־ ר& לטּונג ּון די קינדער,
הט זיך געשטיצט אױף דער א6נציקער ֲהנָחָה :דס קינד .נישט צּוּפ סן דס קינד צּו די
מעטדן ּון דערציִּונג ,נר רקערט – די מעטדן מּוזן זיך צּוּפ סן צּום קינד.
]Zitate aus: Vasertsug, Zalman - Korczak (Lerer & Derzier) [1953
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און דס הט דער דערציִער ְּכ ֵסדֶר געמּוזט געדענקען ,ז דס קינד שט6ט אין צענטר ּון
דער ג נצער דערציִּונג .און דער ר – די שטענדיקע ב זרגטק6ט נישט צּו שעדיקן ,נישט
צּו ר&ּונדן דער נעגירן דעם קינדס ּפערזענלעכק6ט.
קרטש ק הט געזען אינעם קינד ּפער עקטן מענטשן ,נר ן דער כ ר קטעריסטישער
רדרבנק6ט און ן דער ב גרענעצטער ּפגעשלסנק6ט ,אין &עלכער עס לעבט דער
ר
ר &יסן,
דער& קסענער .דס קינד &ײַזט ארױס דעם מ קסימום אינטערעס
אינטעלעקטּועלער נט&יקלּונג .לץ אינטערעסירט אים ,לץ &יל ער רשט6ן און &יסן.
קרטש ק הט גע& רנט און געקעמ ט קעגן דער ברּוט לער ב ציִּונג צּום קינד ,ב ציִּונג
&ס דערדריקט ז6ן ּפערזענלעכק6ט און דערשטיקט אין אים דעם הּונגער צּו &עלן
רשט6ן ,ב נעמען די &עלט מיט לע אירע דערש6נּונגען .און ער הט נגע&ענדט ז6ן
ג נצע אינטעליגענץ ,אײַנ לערישק6ט און &יסן ,ז כטש אין דער קינדער־ה6ם זל
ּפגעהיטן &ערן דעם קינדס ּפערזענלעכק6ט.
און הט דס קינד געה ט עּפעס רצּושלגן ,ז6נעם געד נק ,אײַנ ל ,איד6ע – הט
מען אים מיט דעם ּולן ערנסט אױסגעהערט .דער דערציִער הט ד ק6נמל נישט געלזט
ילן דעם קינד ז ער איז מיט עּפעס מינדער&ערטיק ,נר רקערט – געזּוכט צּו סטימּולירן
אים& ,עקן צּוטרױ ,גלױבן אין זײַנע מעגלעכק6טן.
ר לעם איז נױטיק גע&ען צּו גע&ינען דעם צּוטרױ ּון קינד .דס איז א6נע ּון די
ערשטע און ט קע ּפרינציּפיעלע אױ ג בן רן דערציִער .דער צּוטרױ ש ט די נױטיקע
טמס ער ר דערציִערישער &ירקּונג און ב ז6טיקט סַך ּון די רּורט6לן און
ֲׁשדים צ&ישן דערציִער און קינד.
קעגנז6טיקע ח ָ
מיטן ב קּומען דעם קינדס צּוטרױ ,איז מער נישט נױטיק צּו שט6ן און & כן איבער אים &י
ב6זער ׁשֹומֵר .עס &ערט ִּכ ְמעַט ּפגע&ישט די גרענעץ צ&ישן דעם דערציִער און ז6ן
דערציִּונגס־ביִעקט ,און דס קינד &ערט ר& נדלט אין ז6נעם מיט רבעטער& ,ס
טרגט צּוז מען מיט אים די ר נט&רטלעכק6ט ר דער ה6ם.
א6נע ּון קרטש קס &יכטיקע דערגר6כּונגען איז די& ,ס ער הט גע&ינען דס קינד
ר געטר6ען מיט רבעטערּ .ון דערציִערישן ביִעקט איז ד ר& נדלט גע&רן
דס קינד אין דערציִער ,דערציִער &ס הט רױסגע&יזן סַך רשטענדעניש און
ְחרָיּות ר ז6ן אױ ג בע.
די וױכטיקסטע רבעטן& ,י ּפהיטן די רײַנק6ט ּון דער גרױסער היים ,די רבעט אין דער
שנ6דער ,6מיטהילף אין דער קיך ,אין דער &עשער ,6און דס באדינען דעם עס־זל ,איז
רײַ&יליקן
געטּון גע&רן דורך די קינדער זעלבסט .די רבעט הט געטרגן
כ ר קטער.
&ען קינד איז נישט צּו רידן מיט זײַן רבעט ,קען ער זי אױסב6טן אױף צ&6טער,
ר
ר נישט־ערלעכק6ט ,אּומּפינקטלעכק6ט,
מיטן ֶה ְסּכֵם ּון דער דערציִערין.
מיסברױכן ,קן מען נגעקלגט &ערן אין געריכט.
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ט דס געריכט הבן די קינדער לײַן גע ירט .מען הט גע&6לט ׁשֹו ְפטִים )ריכטער( אּון
ִׁשּפָט הבן ז 6לײַן ארױסגעקליבן ,מִּכו ַח דעם קדעקס& ,ס הט עקסיסטירט
אױך דעם מ ְ
אינעם ֵּביִת־יָתֹומים .בער דס ר׳מִשּפטן דעם דעליק&ענטן הט נישט דערצּו געדינט זיך
איבער דעם ב טרע יקן ּפערסן צּו שטעלן ,נר אױך אים די מעגלעכקײַט צּו געבןְ ,ל ַהּבָא
זיך אױס׳צּובעסער.
בײַ יעדער געלעגנהײַט הט קרטש ק געזּוכט צּו סטימּולירן דס קינד און רױסרו ן ב6
אים ענטוזי זם ,דורך נערקענען איםּ ,פש צן ז6ן רבעט און לע נדערע רדינסטן
זײַנע.
רגעסן &ערן – הט קרטש ק גע דערט ב 6די
רש&יגן און
עס טרן נישט
דערציִער – די גוטע ט טן ,די נשטרענגונגען און דער לײַס ּון קינדּ ,פּונקט &י מען
ֲׂשים ז6נע.
רגעדענקט און מע׳ ר׳נטירט די נעג טי&ע ַמע ֶ
ס׳איז ק6ן הר נישט איבערטריבן ,ז קרטש ק הט זיך אידענטי יצירט מימן קינד אּון
ׁשלִיחַ־צבור ,זײַן דערער אּון מנער בײַ דער געזעלש ט.
ער איז גע&רן זײַן ָ
ְ־ארֶץ רן קינד .ער הט געמנט רעכט אּון
ער הט גע דערט רשטענדעניש אּון ֶּד ֶרך ֶ
גערעכטיקײַט רן קינד – דער ש& כער אּון אּונטערדריקטער אין דער געזעלש ט ּון
דער& קסענעם.
נישט ק6ן מער ש&ערער ל גע – זגט קרטש ק – &י ז6ן אּומב הל ן ,ן מיטלען ,ן
רײַה6ט צו ב &עגן זיך .אין ז ל גע גע ינט זיך דס קינד ,דער אּומב הל ענער
צ&ישן די אּומב הל נסטע.
ּונעם דערציער אּון ּון דער דערציּונג הט ער גע דערט נר א6ן ז ך :ז6ן הּומ ן ,מיט
רשטענדעניש אּון טלער נץ צום קינד.
ר לעם הט קרטש ק רל נגט ּונעם דערציער ,ז ער זל נישט נעמען אױף זיך די
רל ּון צױמערּ ,ון געדּונגענעם ִּתלְיֹון ,געשיקט ּון די דער& קסענע אּונטערצודריקן
רבליבענע נך רײַה6ט אּון דערשטיקן זײַנע גע&ױנהײַטן אּון אײַגנ־
דעם קינדס
רטיקײַט.
אויף דער ר גע& ,סער אױ ג בע הט דער דערציער& ,עלכע איז זײַן &ירקלעכע רל?
– ענט ערט קרטש ק ,און ער &ײַזט ן קֹודֶם־ּכל& ,ס ער ד רף נישט ז6ן.
„עס איז ן אּומזין ,ז דער דערציער זל נר אױס ירן די ּונקציע ּון ן אױ זע׳ער
איבער די &ענט אּון מעבל ּון איִנטערנ ט; ז ער זל ּפהיטן די שטילקײַט אױ ן הויף; ז
דעם קינדס אױערן זלן ז6ן רײַן; ז די צע&ילדע&עטע סט דעס שף זלן ק6ן שלעכטס
נישט נטּון ,נישט שטערן ָחלִילָה די עלטערע מענטשן אין זײַער נרמ לער רבעט אּון
רײַלעכע אּונטערה לטן; ז ער זל ז6ן נר דער שליסל־היטער ּון צעריסענע,
רלטעטע הויזן אּון שיך“.
די &ירקלעכע אױ ג בע ּונעם דערציער איז ר קרטש קן – ּפצוהיטן די רעכט צו
מעגן ז6ן קינד.
מיט נדערע &ערטער מ6נט עס – דער דערציער מוז ז6ן דער רט6דיקער אּון מנער
רן קינד.
ז דס קינד איז גערעכט – איז ר אים ּפרינציּפ ,אין &עלכן דער דערציער מוז ְּכ ֵסדֶר
געדענקען ,לענ לס – היטן זיך נישט איבערצוטרײַבן דעם קינדס שּולד.
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„געדענק – ,זגט ער – אין די מערסטע לן ביסטו נישט גערעכט .דס קינד איז גערעכט.
יוׁשרדיק מיטן קינד,
ֲׂשים .זֶ 6
שטרענגער ריכטער ּון לע דײַנע ַמע ֶ
דס קינד איז
יוׁשרדיק ביזן סוף ,נדערש – &עסטו נישט גע&ינען זײַן צּוטרױ.
ֶ
„דס קינד איז ילב ר אויף יעדער לשקײַטֲ ,א ילּו דס קלענסטע .געדענק :דו ביסט
גרעסערער עגיסט ּון קינד ,און דו טרסט נישט ּון אים דערן ,ער זל טון &ס דו
&ילסט“.
קרטש ק דערט ּון דערציער סך אױ מערקז מקײַט & ,כז מקײַט צום קינד .א6נ־
קוקן זיך צו זײַן ֶּד ֶר ְך אּון ה נדלּונגען ,נר נישט דערדריקן אים מיט דערּונגען אּון אּומ־
נויטיקע ב עלן .ז& 6עלן ס&6יס 6נישט העל ן.
„&ײַל עס איז נישט מעגלעך צו קרעגירן די נ טור .עס איז נישט מעגלעך צו ר& נדלען
דעם לעבעדיקן שטי ער אין רּו׳יִקן אּון געהרכז מען .דער אּומ׳צוטרױלעכערער אּון
נגעכמורעטער &עט נישט &ערן אױ ריכטיק אּון צוטרױלעךּ ,פּונקט &י דער מביִציִעזער
ְׁשן &עט נישט &ערן מילד אּון אּונטערטעניק“.
אּון ַעק ָ
אין זײַן בוך זכרונות &עגן חורבן & רשע * (10דערצ6לט ינ ס ;טּורק& לגענדיקע
ּפרטים &עגן דעם לעצטן מ רש ּון י נּוש קרטש ק מיט זײַנע קינדער:
„צ&ישן די געקומענע זענען גע&ען רי &ּונדערברע קינדער ּון י נּוש קרטש קס
יתומים־הויז .ז 6זענעז געג נגען ,די ציכטיקע קינדער ,אין זײַערע יום־טובדיקע קל6ד־
ערלעך .איז די זעלביקע& ,ס כ׳הב ז 6נישט ל נג צוריק געזען ר6לעכע ,צעשטר לטע
אויף דער בינע ּון טע טער ״ עמינ ״ דעמלט איז גע&ען זײַער יום־טוב ,דער יום־טוב פון
״חודש ּונעם קינד״ – די צוקונ ט ּון אונדזער לק...
הײַנט ג6ען ז ,6די זעלביקע יום־טובדיק אױסגעּפּוצטע קינדערלעך ,ה לטנדיק זיך ר די
הענטלעך צו ן אּומב ק נטן &עג& ,ס ירט דורך דעם אּומשל ג־ּפל ץּ& .ו הין ירט דער
&עג? – נישט א6ן קינדיש קעּפל טר כט איצט &דאי &עגן דעם ,בער איז איבערצ6גט,
ז צו ק6ן שלעכטס זיכער נישט& ,רום קען דען ז6ער לערער און ז6ער טער ,ד״ר
י נּוש קרטש ק ,ז 6ירן אויף שלעכטן &עג? און הגם י נּוש קרטש קן הט דער
ַּת ְליָן בר נדט גע&לט רויסליען ּפּון אּומשל ג־ּפל ץ ,הט ער נישט גע&לט זיך צעש6דן
מיט זײַנע איבער לעם געליבטע קינדער און איז צוז מען מיט זיי רײַן אין & גן און
צוז מען מיט זּ 6פגע רן ק6ן טרעבלינקע“...

&ס קען מען נ&ענדן הײַנט?
)טעמע ר דיסקוסיע(

)* 10זע :ינס ;טּורק :אזוי איז עס נעען )חררבן רשע( ,בנד  27ון דער ביכער־סעריע ״דס פוילישע &דנטום“.
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Appendix – תּתֹו ֶספֶת
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Universal Declaration of Human Rights (Artikel 26) [1948]
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Artikel 26
26 רטיקל
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch.
Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offen stehen.

 לּפחות אין די, דערציונג זל זײַן אומזיסט.רעכט אױף דערציונג
 יעדער הט.1
 עלעמענט רע דערציונג זל זײַן.עלעמענט רישע און ונד מענט לע סט דיעס
 און,ט צוגעשטעלט &ערן6 טעכנישע און כמענערישע דערציונג זלן בר.בליג טריש
.העכערע בילדונג ד רף זײַן צוטריטלעך צו לעמען לױטן ק דעמישן &ערט
2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die
Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss
zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder
religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des
Friedens förderlich sein.

 דער ציל ון דערציונג זל זײַן די ול כיקע נט&יקלונג ון דער מענטשישער.2
ט און די רשט רקונג ון רעסּפעקט צו מענטשנרעכט און גרונטלעכע6ּפערזענלעכק
 און רײַנדש ט צ&ישן, טלער נץ, די דערציונג זל דערמוטיקן רשט נד.טן6רײַה
 און זל אונטערשטיצן די קטי&יטעטן ון, ר סן־ און רעליגיעזע־ גרוּפעס,לע עלקער
.ניקטע עלקער אױף אױסצוה לטן שלום6די רא
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern
zuteil werden soll.

ערע6דערציונג ז

ר

רעכט אױף אױסקלײַבן אין רױס &ס

 די עלטערן הבן.3
קינדער זלן ב קומען

Yiddish by Raphael Finkel & Sholem Berger, University of Kentucky, USA [1998]
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