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Ślady literatury i kultury jidysz w prasie
niemieckojęzycznej na łamach czasopisma
„Die Welt” z 1914 roku

Auf dass ein Baum stark werde, muss er harte Wurzeln in festem Boden schlagen.

Celem podejmowanych tu badań jest próba analizy wybranych dzienników
i czasopism Żydów niemieckich przełomu XIX i XX wieku. Prasa jest jednym
z najważniejszych źródeł poznania procesu historycznego i dziejów nowożytnego społeczeństwa, znajdujemy w niej odbicie życia społeczeństwa, kształtowanie się myśli społeczno-politycznej, nurtów wielu dziedzin życia – gospodarki,
kultury, nauki. W prasie odbijają się nie tylko fakty i wydarzenia, ale także myśl
ludzka.
Zakres tematyczny jest jednak ogromny, dlatego też ograniczę się tu do przeanalizowania tylko jednego dość znaczącego czasopisma „Die Welt”, które obecnie jest znane na całym świecie jako dziennik. Czasopismo to założone zostało
przez Theodora Herzla, który sprawił, że syjonizm stał się w wieku XX ruchem
międzynarodowym. „Die Welt” ukazywał się w latach 1897–1914 jako tygodnik
we własnym wydawnictwie w Wiedniu i Kolonii. Od 1903 roku funkcjonował
jako organ centralny Organizacji Syjonistycznej, której celem była organizacja
i udzielanie wsparcia żydowskiej akcji osiedleńczej w Palestynie. Czasopismo
to miało na celu informowanie o codziennych wydarzeniach, które poruszały
społeczeństwo żydowskie, również o antysemityzmie lub o tendencjach asymilacyjnych wśród Żydów zachodnich, które oceniane były jako niebezpieczne.
Tłumaczenia literatury z języka hebrajskiego i jidysz miały przybliżyć niemieckojęzycznym czytelnikom tę mniej im znaną część kultury żydowskiej.
Analizując czasopismo „Die Welt” z roku 1914, chciałabym zająć się problemem, czy, w jaki sposób i co pisano o literaturze i kulturze jidysz. Na wstępie
jednak przedstawię krótki zarys historii literatury jidysz, aby zobrazować sy-
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tuację, wobec jakiej stanęli na początku XX wieku twórcy wywodzący się ze
środowiska jidyszowego.
Druga połowa XVIII wieku jest początkiem zanikania języka jidysz w Europie Zachodniej, już w latach trzydziestych XIX wieku przestano drukować
w Niemczech Cene urene, brakowało tam czytelników tej popularnej księgi
w jidysz (Shmeruk 1992: 70). W tym samym czasie samodzielne piśmiennictwo
w jidysz wschodnioeuropejskim zaczyna pojawiać się w granicach Polski przedrozbiorowej, skierowane jest ono tylko do Żydów zamieszkałych na tych obszarach. W Europie Wschodniej kulturę żydowską ukształtowały dwa nurty: chasydyzm i haskala. Chasydyzm, powstały około połowy XVIII wieku, przekształcił
się z końcem tego wieku i w wieku XIX w ruch masowy. Jako ruch odrodzenia
religijnego był bez wątpienia pod wieloma względami ruchem innowacyjnym,
jednak pomimo nowego komponentu mistycznego jego innowacje zmierzały
do utrwalenia wcześniej już ustalonych norm odnoszących się do niektórych
mocno ugruntowanych tradycji. Dzięki utworzeniu wspólnot chasydzkich, tak
zwanych dworów z cadykami na czele – których wpływ czasem wykraczał daleko poza obręb poszczególnych gmin – ruch ten zdobył siłę i autorytet decydujący we wszystkich sprawach dotyczących zarówno całej społeczności żydowskiej, jak i jednostek (Shmeruk 1992: 75). Jeżeli chodzi o literaturę w języku
jidysz, to i chasydzi, i misnagdzi1 nadal korzystali z takich ksiąg jak Cene urene,
z przekładów Biblii i modlitw, a także z zasad moralnych ustalonych w wieku
XVI i XVII przez autorytety wypowiadające się w jidysz. Często podkreśla się
związki chasydyzmu z językiem jidysz – niezależnie od innych aspektów był to
język, którym ta grupa ludności żydowskiej posługiwała się w życiu codziennym. Jednakże piśmiennictwo chasydzkie powstawało głównie – poza małymi
wyjątkami – w języku świętym.
Drugim znaczącym ruchem, który miał wpływ na kształtowanie się kultury i literatury żydowskiej, jest haskala, zapoczątkowana w końcu XVIII wieku
wśród Żydów pod wpływem oświecenia europejskiego. Najważniejszym jego
ośrodkiem był Berlin, gdzie działał Moses Mendelssohn. Zgromadził on grono zwolenników, którzy nazwali się maskilim (hebr. „oświeceni”). W głoszonym przez nich programie znajdziemy postulaty dotyczące emancypacji, objęcia Żydów świeckim i nowoczesnym nauczaniem, modernizacji własnej kultury
oraz wykształcenia poczucia obywatelskości, rozumianego jako lojalność wobec
władz państwa. Maskilom nie udało się unowocześnić tradycji żydowskiej, wielu z nich porzucało judaizm dla chrześcijaństwa, dzięki czemu mogli korzystać
z równych praw i zdobywać stanowiska niedostępne dla wyznawców judaizmu.
Haskala należała mimo wszystko do najważniejszych zjawisk w kulturze żydowskiej przełomu XVIII i XIX wieku. Dzięki niej rozpoczął się proces wewnętrznej modernizacji, unowocześnienia własnej kultury, jej zeświecczenia,
co doprowadziło w rezultacie do włączenia się oświeconych Żydów do kultury
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ogólnoeuropejskiej, a także wniesienia w poszczególne kultury narodowe własnego wkładu.
Ruchowi temu zawdzięczamy pojawienie się nowoczesnego piśmiennictwa
w języku hebrajskim, jidysz i polskim, powstało także środowisko Żydów wykształconych w szkołach świeckich (żydowskich i ogólnych) lub nawet katolickich, które wniosło swój wkład w formowanie się polskiej inteligencji2. Haskala w wielu krajach wypierała język jidysz, również w Polsce. Wielu twórców
tamtych czasów, jeśli coś pisało i chciało wydać w języku jidysz, to nie pod
własnym nazwiskiem, po pierwsze – z obawy przed prześladowaniami chasydów, a po drugie – ze wstydu przed kolegami maskilami, że pisze się w tym
języku. Sytuacja ta utrzymywała się co najmniej do lat sześćdziesiątych XIX
wieku. W 1864 roku swoją pierwszą powieść w jidysz, zresztą pod pseudonimem Mendele Mojcher Sforim, opublikował, najstarszy z klasyków nowoczesnej
literatury jidysz, Szalom Jakow Abramowicz. Wyznał później w autobiografii,
że wstyd mu było przyznać się – jako pisarzowi hebrajskiemu – do twórczości
w języku jidysz, mimo że wszyscy wiedzieli, iż dotrzeć do masowego czytelnika żydowskiego i wpływać na niego można prawie wyłącznie w ten sposób
(Shmeruk 1992: 83). Nie sposób oszacować, co literatura jidysz straciła od końca
XVIII wieku z powodu bezwzględnego zwalczania tego języka przez oświecenie. W okresie od lat sześćdziesiątych XIX stulecia do pierwszej wojny światowej tworzyli trzej pisarze uznawani obecnie za klasyków literatury jidysz:
– Icchok Lejb Perec (zm. 1915) – tom opowiadań chasydzkich Chsidisch (Motywy chasydzkie) i opowiadań ludowych Fołkstimłeche geszichtn (Opowiadania
ludowe), wspomnienia w jidysz, dramaty Złoty łańcuch, Nocą na starym rynku;
– Mendele Mojcher Sforim (zm. 1918), właśc. Szalom Jakow Abramowicz –
Szkapa, Don Kiszot żydowski, poemat Judl;
– Sholem Aleichem (zm. 1916) – właśc. Szalom Rabinowicz.
Uznawani oni są przez wielu za twórców literatury jidysz, a przez dziesiątki
lat za jednych z najznamienitszych jej przedstawicieli. Dlatego też wydaje się
na miejscu pytanie, czy współcześni tym pisarzom znali ich dorobek. W moich poszukiwaniach natknęłam się na artykuł doktora Samuela Maxa Melameda z Londynu z roku 1914 („Die Welt” 1914: 20–22), który dość szczegółowo
przybliża światu zachodniemu świat literatury i kultury Żydów wschodnich. Są
to dwa różne światy – świat haskali (Zachód) i świat chasydyzmu (Wschód).
Doktor Melamed swoje rozważania na temat literatury jidysz rozpoczyna od
refleksji na temat innych europejskich małych kultur, które bez problemu znajdują swoich zwolenników, na przykład Włosi fascynują się literaturą albańską,
Rosjanie literaturą bałkańską, natomiast literatury hebrajska i jidysz nie mają
do ówczesnej chwili swoich pasjonatów. Wiedza na Zachodzie na temat pisarzy jidysz jest nikła i raczej omija się te rejony szerokim łukiem. Sławę zdobył
Szolem Asz, ale to niestety nie miało znaczącego wpływu na wcześniej wspo2
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mniany stan rzeczy. W chwili pojawienia się kolejnego tomu utworów S. Asza
mało który z czytelników ma świadomość faktu, iż teksty zostały przetłumaczone z języka jidysz. Uważano go za niemieckojęzycznego pisarza, który pisze
w języku niemieckim o żydowskim życiu. Według autora tego artykułu Perec,
Mendele i Aleichem nie są tylko twórcami literatury jidysz, lecz również jej najwybitniejszymi przedstawicielami. Wszyscy trzej, bez względu na to, jak są różni, pisali z jednego powodu: de profundis. Aleichem i Mendele tworzyli obrazy,
a Perec próbował piórem odtworzyć melodie i dźwięki. W jego opowiadaniach
wydaje się, „że słyszy on, jak trawa rośnie” (Melamed 1914: 20)3. Autor artykułu
zauważa, że cały świat uczuciowy chasydyzmu przedstawiony w jego opowieściach zmienia się w piękne pieśni, gdzie nie odnajduje się ludzi, tylko dusze.
Kolejnym pisarzem, którego twórczość ogólnie omówiona jest we wspomnianym artykule, jest S. Aleichem. Pisarza zajmują tylko Żydzi rosyjscy, jednak
krytyka zawarta w jego utworach dotyczy również innych grup żydowskich,
bez względu na to, czy są Żydami z Frankfurtu, Amsterdamu czy Londynu.
Aleichem osiąga najwyższy efekt komizmu i tragikomizmu przez naiwne przedstawienie naiwnej rzeczywistości. W tym sensie jest on realistą. Autor artykułu
twierdzi, że „za jego realizmem stoi żydowski idealizm i ogromna miłość do
narodu żydowskiego” (Melamed 1914: 21).
Trzecim Wielkim, o którym autor artykułu wspomina, jest Mendele, mający
wiele wspólnego z S. Aleichemem. Tworzył swoje postaci, żeby pozostać politykiem społecznym. Jako twórca i jako malarz małych form Mendele jest niepowtarzalny. Jak trafnie zauważa S.M. Melamed, epicka rozpiętość Mendele może
nie jest nowoczesna, ale jego sztuka opowiadania stoi na wysokim poziomie
i przewyższa Aleichema i Pereca. „Jidysz u Mendelego jest językiem, w którym
można wyrazić wszystko, i często dziwi, jak ta gwara ludowa może służyć do
ukazania prawdziwej i wielkiej sztuki” (Melamed 1914: 22) – S.M. Melamed,
publikując swoje rozważania na łamach „Die Welt” w części poświęconej literaturze, starał się przybliżyć i wydaje się, że również uchronić od zapomnienia trzech wybitnych pisarzy środowiska jidyszowego, tak mało popularnego
w tamtych czasach na Zachodzie Europy.
Kolejnymi artykułami, którymi chciałabym się tutaj zająć, są dwa swego
rodzaju głosy w dyskusji dotyczącej jidysz i jego roli w ówczesnych czasach.
20 lutego 1914 roku doktor Hugo Bergmann z Pragi wypowiada się na ten temat w artykule pod tytułem Unsere Stellung zum Jiddischen (Nasze stanowisko
w sprawie jidysz) (Bergmann 1914: 177–179), a odpowiedź z Odessy doktora
Moshego Glücksohna zatytułowana Hebräisch und Jiddisch (Język hebrajski
i jidysz) (Glücksohn 1914: 325–327) ukazuje się 3 kwietnia 1914 roku. Oba artykuły są doskonałym zobrazowaniem dwóch sposobów myślenia – Zachodu
i Wschodu.
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Powodem powstania pierwszego artykułu są, jak to wspomina na wstępie autor, postanowienia dwóch konferencji Żydów wschodnich: Konferencji Krajowej
Syjonistów Galicji (Landeskonferenz der Zionisten Galiziens)4 i Stowarzyszenia
Szkolnego Żydów Rosyjskich. Konferencja Krajowa Syjonistów Galicji podjęła
decyzję o utworzeniu przedszkoli hebrajsko-polskich, które miały być w przyszłości podstawą polsko-hebrajskich szkół podstawowych. Prawie równocześnie
Stowarzyszenie Szkolne Żydów Rosyjskich podjęło rezolucję, w której Żydzi rosyjscy domagają się od rządu utworzenia szkół z językiem wykładowym jidysz.
Bergmann pisze, że wśród syjonistów jest wielu, którzy traktują wprowadzenie
języka jidysz jako nieszczęście i klęskę syjonistycznej myśli narodowej. Natomiast kombinacja zaproponowana przez Żydów galicyjskich (polsko-hebrajski)
wydaje się negacją myśli panującej w Rosji: albo rosyjski, albo hebrajski. Samo
wyparcie jidyszyzmu było efektem przesady ze strony jidyszystów, którzy negowali żydowską przeszłość, jakby byli najmłodszym narodem w historii świata.
Argumenty, jakimi się posługiwali, były bardzo zbliżone do tych, które reprezentowali asymilanci: twierdzono, że nie można języka ojczystego zamieniać na
język obcy – hebrajski, syjonistom natomiast zarzucano, że nie mogą zapominać
o fakcie, iż teraźniejszość jest efektem dnia wczorajszego, a nie jakiejś odległej
przeszłości. Pada również stwierdzenie, że wśród Żydów wschodnich – mimo
wielu zmian społecznych mających miejsce, mimo rozluźnienia związków religijnych, mimo migracji – pozostanie Żydem było nadal tak samo oczywiste
jak około pięćdziesięciu lat wcześniej. Według autora artykułu środowisko to
zawdzięcza ów stan rzeczy językowi jidysz. Jednak nie zgadza się on z twierdzeniem, że przyszłość języka jidysz jest bezpieczna, ponieważ podczas podróży po
Galicji można było zauważyć, jak silnie rozwinął się proces polonizacyjny. Klasa
średnia tego społeczeństwa jeszcze trochę mówi w jidysz, natomiast przemierzając ulice, słychać przede wszystkim język polski lub niemiecki. Dzieci, chodząc
do szkół polskich, uczą się tam języka polskiego oraz innego sposobu myślenia.
Stwierdza również, że rośnie pokolenie, które ma niewiele punktów stycznych
ze społecznością żydowską. Niestety również przedstawiciele środowiska inteligenckiego nie są pozbawieni tych błędów. Niektórzy twierdzą, że droga do syjonizmu prowadzi przez asymilację, i nie obawiają się wyparcia języka ludowego;
niestety jest to tylko półprawda, i to jedna z niebezpieczniejszych. Zwolennicy
tej tezy uważają również, że bez przejścia przez kulturę europejską nie zostałaby
osiągnięta synteza pomiędzy żydostwem a człowieczeństwem, a to ona oznacza syjonizm. Społeczność żydowska istnieje na tych ziemiach tylko dlatego, że
istnieje język ludowy, język jidysz. Bergmann stwierdza, że dzieło syjonizmu
będzie dziełem dla całych pokoleń. Jednak jeśli w celu utrwalenia i przetrwania
dóbr kulturowych niezbędne jest tworzenie szkół z językiem jidysz, nie można
(syjoniści nie mogą) powiedzieć „nie”. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby dzieła
4
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kultury tworzone były w języku hebrajskim. Niemniej widać w niektórych kręgach syjonistycznych, że zamiast posługiwać się językiem hebrajskim, faktycznie porozumiewają się albo językiem polskim, albo rosyjskim. Autor artykułu
zauważa zależność pomiędzy faktem narzucania środowiskom jidyszowym języka hebrajskiego a przejściem na języki polski lub rosyjski. Wniosek wydaje
się oczywisty – z języka jidysz można w tym środowisku zrezygnować tylko
na rzecz języka hebrajskiego. Dlatego też należy zachować i umacniać rolę języka jidysz. Tworzenie szkół polsko-hebrajskich lub rosyjsko-hebrajskich może
być bardzo niebezpieczne. Dzieci wyrwane ze swojego środowiska językowego – jidysz – przystosowywane będą do tworzenia związków z hebrajskim, co
w przyszłości spowodować może, że w szkołach żydowskich kształtowane będzie społeczeństwo nie-żydowskie, które nie będzie miało za sobą żadnego poparcia. Bergmann wnioskuje, że „plan tworzenia hebrajskich szkół powinien być
realizowany tam, gdzie społeczność lokalna nie posługuje się językiem jidysz
i środowisko żydowskie nie ma nic do stracenia” (Bergmann 1914: 179). Jednak
nie należy zapominać, że kultura jidysz może egzystować i zachować się tylko
jako kultura żydowska. Jako podsumowanie swoich rozważań na temat roli języka i kultury jidysz autor artykułu podaje wniosek, że jednolity rozwój wspólnej
światowej kultury żydowskiej może być przeprowadzony tylko przy współpracy
wszystkich części narodu żydowskiego podjętej z jednakową energią. „Dlatego
syjonizm jest tak samo niezbędny jidysz, jak jidysz syjonizmowi” (Bergmann,
1914: 179). Należy zakończyć walkę, która do niczego nie prowadzi.
Po dwóch miesiącach na łamach „Die Welt” pojawia się odpowiedź na wyżej omówiony artykuł, której autorem jest doktor Moshe Glücksohn z Odessy,
a nosi ona tytuł Hebrajski i jidysz. Autor odpowiada na postawione we wcześniejszym artykule tezy i twierdzi, że nie mogą one pozostać bez reakcji, ponieważ powstać mogłyby błędne wnioski dotyczące istoty walki o język. Odrzuca tezę cytowaną przez Bergmanna, twierdząc, że syjoniści rosyjscy nigdy
nie stawiali warunku „albo hebrajski, albo rosyjski” (Glücksohn 1914: 325).
Stwierdzenie to, błędnie powielane przez innych, jest efektem działań zagorzałych i agresywnych działaczy jidyszowych. Jedynym celem syjonistów rosyjskich było i jest nadal powrócenie do pradawnej jedności narodowej istoty
i form życia. Wbrew twierdzeniom doktora Bergmanna rosyjscy syjoniści podjęli decyzje o preferowaniu języka jidysz, tam gdzie wystąpi problem wyboru
języka wykładowego i trzeba będzie wybierać pomiędzy jidysz a językiem rosyjskim. Wspomniana walka jidyszystów z hebraistami nie jest niczym innym
jak jednym z elementów dużej walki, która toczy się w ówczesnym żydostwie.
Opowiadanie się za językiem i kulturą jidysz jest potwierdzeniem żydostwa
dnia dzisiejszego i wczorajszego, popieranie języka hebrajskiego jest natomiast
potwierdzeniem twórczego dzieła, wyzwalającej woli, która ukryta przez wieki, przemieni siły w aktywną energię. Moshe Glücksohn pisze, że zwolennik
jidysz wychodzi od rzeczywistości, która jest szarą rzeczywistością codzienności, odczuwa swoje słabości jako normy nie do przekroczenia „i wznosi dzisiaj
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i jutro do poziomu wiecznego prawa” (Glücksohn 1914: 326). Jednak syjoniści rosyjscy chcą tej rzeczywistości przeciwstawić wyższą i głębszą rzeczywistość, która byłaby naprężeniem ich istoty i aktywności, a następnie stałaby
się ich wybawieniem. „Jidyszyści są właściwie ugnieceni z tej samej mąki, co
asymilanci” (Glücksohn 1914: 326), jak twierdzi Glücksohn. Obie grupy chcą
się dopasować do istniejącej sytuacji z wygody, dostosować do panujących warunków i do praktycznych potrzeb. Jednak dla rusyfikujących oznacza to przyłączenie społeczne i kulturalne do Rosjan, natomiast jidyszyści kierują się ku
demokracji w kulturze. Zgadzają się również ze stwierdzeniem, że język hebrajski i Biblia dla robotniczego dziecka żydowskiego są „towarem” luksusowym, który w późniejszych latach nie pomoże mu poczynić kroku do przodu
w walce o byt. Według autora tego artykułu doktor Bergmann popełnia błąd,
przeceniając narodowościową wartość jidyszyzmu, a ten błąd prowadzi go do
formalnej dyskryminacji języka hebrajskiego. Jeśli hebrajskie szkoły podstawowe miałyby powstawać tam, gdzie społeczeństwo nie posługuje się językiem
jidysz, to miałaby miejsce „narodowa wstrzemięźliwość” (Glücksohn 1914:
326). Autor twierdzi również, że doktor Bergmann popełnia kolejne błędy, ponieważ skłania się ku przecenianiu wartości narodowościowej jidyszyzmu, która miałaby być gwarantem pewnego narodowego dobra w przeciwieństwie do
problematycznego hebraizmu. Z drugiej jednak strony autor zauważa, że nikt
z syjonistów rosyjskich nie ma zamiaru stawać na drodze rozwoju języka i literatury jidysz. Jednak nie powinno to uniemożliwiać poszukiwań odpowiedzi na
życiowe pytanie o narodowościowe wychowanie. Autor wytyka Zachodowi, że
przesadnie identyfikuje żydostwo mas z językiem jidysz lub z jego siłą twórczą
na przyszłość. W rejonach Rosji, gdzie Żydom wschodnim wiedzie się w jakimś
stopniu podobnie do Żydów zachodnich, język jidysz wypierany jest również
przez inne języki narodowe. Przede wszystkim w dużych miastach Rosji południowej widoczny jest ogromny upadek języka jidysz, gdyż młodzi przedstawiciele inteligencji, klasy średniej, jak również pozostali członkowie społeczności
żydowskiej oddalają się od tego języka. W tej sytuacji autor konstatuje, iż nie
jest przesadą stwierdzenie, że szybki upadek jidysz jako języka potocznego, co
następuje w wielu miejscowościach, spowoduje pozbawienie tego języka pierwszeństwa przed językiem hebrajskim. Na zakończenie autor stwierdza:
dążymy do utworzenia hebrajskiej szkoły podstawowej nie z powodu łatwości. Również
nie dlatego, że nie mamy nic do stracenia, lecz dlatego, że możemy wszystko wygrać
(Glücksohn 1914: 327).

W obu artykułach, mimo dwóch różnych stanowisk, chodzi o to samo – „Judentum” (Żydostwo). Autorzy prowadzą bardzo żywą dyskusję, spierając się,
tworzą nam – czytelnikom XXI wieku – obraz ówczesnych podziałów i poglądów, które tak naprawdę dotyczyły jednej sprawy. Dla Żydów z początków XX
wieku ważne było pytanie, jak żyć, żeby nie zatracić własnej tożsamości i nie
izolować się od otaczającego świata.
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Prasę można badać na wiele sposobów; moim celem było przedstawienie
różnych punktów widzenia Żydów europejskich podzielonych na zachodnich
i wschodnich, a dążących w ostateczności do wspólnej sprawy. Podstawowym
problemem Żydów, poza usiłowaniami utworzenia własnego państwa na Ziemi
Świętej, było zachowanie własnej tożsamości. Pragnęłam również ukazać niewielki fragment historii literatury i kultury jidysz, która jest przecież elementem
europejskiej literatury i kultury, choć niestety zbyt mało znanym.
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Die Spuren der jiddischen Literatur und Kultur in der Presse der deutschsprachigen Juden in der Zeitschrift „Die Welt“ aus dem Jahr 1914
DI E Z USA M M E N FA S SU NG
In dem Artikel Die Spuren der jiddischen Literatur und Kultur in der Presse der deutschsprachigen Juden in der Zeitschrift „Die Welt“ aus dem Jahr 1914 versuche ich darzustellen, wie
geteilt die jüdische Gesellschaft war. Das Untersuchungsmaterial ist sehr reich, deshalb begrenze ich mich nur auf eine Zeitschrift „Die Welt“, wo ich drei interessante Artikel gefun-
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den habe, Neue jiddische Erzählungsliteratur von Dr. Samuel M. Melamed („Die Welt“ 1914,
Nr. 1), Unsere Stellung zum Jiddischen von Dr. Hugo Bergmann („Die Welt“ 1914, Nr. 8) und
Hebräisch und Jiddisch von Dr. Moshe Glücksohn („Die Welt“ 1914, Nr. 14). In dem ersten
von mir besprochenen Artikel bringt der Autor dem Leser die ganz unbekannte jiddische
Literatur näher. Er beschäftigt sich mit drei Autoren: Perec, Mendele, Sholem Aleichem, die
von vielen für die Schöpfer der jiddischen Literatur, und viele Jahre für die berühmtesten
Vertreter dieser Literatur gehalten wurden. Das zweite und dritte Artikel sind ein Gespräch
zwischen den Autoren über die Situation der Juden in Osteuropa. In beiden Artikeln trotz
zwei verschiedener Meinungen geht es um dasselbe – Judentum. Die Autoren führen eine
sehr lebhafte Diskussion, und in ihrem Streit zeigen uns, den Lesern des XXI Jh., ein Bild
der Gesellschaft mit verschiedenen Ansichten zu einem Thema – jüdische Identität. Für die
Juden in den ersten Jahrzehnten des XX Jh. war die Frage wichtig, wie man leben soll um
die eigene Identität nicht zu verlieren und sich gleichzeitig von der umgebenden Welt nicht zu
isolieren. Als Ziel hatte ich die Darstellung der verschiedenen Standpunkte, der europäischen
Juden, die geteilt waren, in West- und Ostjuden, die eigentlich das gemeinsame Ziel verfolgt
haben, das Behalten der eigenen Identität. Ich wollte auch ein kleines Teil der Geschichte der
jiddischen Literatur und Kultur ein bisschen näher bringen, die auch ein Teil der europäischen Literatur und Kultur ist, und man sie so wenig kennt.
Słowa kluczowe: Prasa, Żydzi niemieckojęzyczni, „Die Welt”, kultura jidysz, literatura jidysz.
Schlüsselwörter: Die Presse, die deutschsprachigen Juden, „Die Welt”, jiddische Kultur, jiddische Literatur.
Keywords: Press, German-speaking Jews, „Die Welt”, Yiddish culture, Yiddish literature.
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