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Wnioski z wojny językowej

Trudno znaleźć Żyda, który zaprzeczyłby twierdzeniu, że hebrajski 

jest najważniejszym językiem dla żydowskiego narodu. Można jednak 

spotkać się ze zjawiskiem odwrotnym, tj. Żydem, który głośno i pu-

blicznie wyraża swój negatywny stosunek do innej istotnej części kul-

tury żydowskiej, czyli języka jidysz.

W sytuacji, gdy tak wielu językom 
grozi wymarcie (prawdopodobnie 
połowa z 6,5 tys. istniejących obecnie 
języków wyjdzie z użycia i zostanie 
zapomniana w przyszłym stuleciu), 
zastanawiający jest niewielki sprzeciw 
wobec lekceważącego stosunku do ję-
zyka jidysz. Ponadto, jeśli współczesny 
Żyd, świadomy zamiarów nazistów, nie 
kojarzy śmierci kultury w 2003 roku 
ze śmiercią narodu w czasie II wojny 
światowej, jest to absurdalne i niewy-
baczalne. 

Taka była 

moja reakcja 
po lekturze artykułu Hillela Halkina 
opublikowanego w magazynie „Com-
mentary” w grudniu 2002 roku. Halkin 
zatytułował swój esej Wielka żydow-
ska wojna językowa, odnosząc się do 
pamiętnej żydowskiej „wojny”, która 
upolityczniła jidysz i hebrajski. Halkin 
nie opisuje rzeczywistości tej wojny ani 
nie omawia jej źródeł czy skutków. Za-
miast tego próbuje uzasadnić, dlaczego 
został tłumaczem pogardzanego jidysz 
i po raz kolejny przytacza powody, dla 
których język ten i literatura w nim po-
wstająca zależne są od tłumacza, dzięki 
któremu docierają do szerokiego kręgu 
czytelników. Halkin nie wypowiada się 

Adina Cimet

jako historyk, językoznawca czy socjo-
log, lecz jako obrońca idei zwycięskiej 
bitwy. Być może gnębi go poczucie 
winy, gdy widzi spowodowane znisz-
czenia. Możliwe jest też, że pragnie być 
postrzegany jako wybawca – tłumacz, 
który choć starł jidysz w proch, może 
jednak pokazać nam kilka wybranych 
pozycji powstałych w kulturze tego 
języka, wyjątkowo niepodlegających 
lekceważeniu i pogardzie. 

Jako pisarz, krytyk literatury, 
tłumacz jidysz i człowiek, który po-
dróżuje,  Halkin ma możliwości rozu-
mienia kultur w odmienny sposób, niż 
pojmował je jego ojciec. Nie zwraca 
on jednak uwagi na to, że kultura jest 
tworem społecznym, [...] budowanym 
przez wielu ludzi w długim czasie, sta-
le zmieniającym się i dlatego będącym 
rzeczą tak unikalną i niezwykłą, że nie 
można jej zignorować. Halkin, jakby 
zapominając, gdzie i kiedy żyjemy, 
wyznaje przestarzały pogląd, który 
popiera ujednolicenie kultury żydow-
skiej w celu lepszego kontrolowania 
politycznej struktury grupy etnicznej. 
[...] Nie dostrzega on konieczności 
zachowania kultury żydowskiej jako 
całości. [...]

Jak bardzo skomplikowana jest psy-
chologia i problemy tożsamościowe ży-

krytyka tekstu Hillela Halkina
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dowskiego umysłu! 
[...] Ojciec Hal-
kina był syjonistą 
i  wielkim obrońcą 
języka hebrajskie-
go. W swoim cza-
sie odczuwał po-
trzebę umniejsza-
nia wszystkiego, 
co zostało napisane 
w idysz. Wschod-
nia Europa była 
glebą, na której oba 
języki zostały upo-
litycznione, słu-
żąc jako sztandary: 
jeden dla ideolo-
gii syjonistycznej, 
drugi dla sprawy 

Socjalistycznej Diaspory Żydowskiej. 
Halkin najwyraźniej przejął te idee. 
[...] W jego rozumieniu szacunek dla 
ojca obejmuje również akceptację dla 
wszystkich interpretacji kulturalnych 
i politycznych tamtych czasów, czego 
najdobitniejszym przykładem jest woj-
na językowa. Choć upłynęło 100 lat od 
pierwszych jej oznak i można dziś oce-
nić konsekwencje kulturowych strat, 
którymi w jej wyniku zostały dotknię-
te kolejne pokolenia, Halkin pozostał 
przy jednostronnym punkcie widzenia 
tych, którzy starali się odebrać narodo-
wi jego język. [...]

Pomijając ideologię, ogromnie 
przykre są dla mnie wielokrotnie uży-
wane przez niego przenośnie, które 
stawiają 

hebrajski w pozycji mistrza 
a jidysz określają jako sługę lub niewol-
nika. W odróżnieniu od Halkina jestem 

wielką miłośniczką obu języków. Nie 
wychowywałam się, jak on, w USA, 
lecz w Meksyku, gdzie w społeczności 
aszkenazyjskiej uczono w szkole obu 
języków równolegle. W domu, gdzie 
również słyszałam oba języki, wpaja-
no mi szacunek do obydwu. Chociaż 
dotarły do naszej społeczności echa 
językowej wojny, nie uczono mnie, na 
szczęście, że miłość do jednego z nich, 
np. tego, którego używałam, dorastając, 
pociąga za sobą nienawiść do drugiego. 
Nie rozumiem dumy Halkina z tego, że 
był „wrogiem jidysz”, a teraz jest jego 
tłumaczem. Właśnie ten dualizm stresz-
cza cały tragizm wojny językowej. 
Dziś jidysz potrzebuje tłumaczy. Jakże 
smutne, że często są nimi ludzie, którzy 
wcześniej nienawidzili tego języka!

Nawet jako tłumacz Halkin nie zda-
je sobie sprawy, że przekłady z języka 
nieużywanego zubażają zarówno jego, 
jak i jego pracę. Być może postrzega 
swe dzieło jako trofeum, które jedynie 
on może pokazać światu. Czy to nie 
zadziwiające, że nie przejmuje się tym, 
iż obecnie niewiele osób umie czytać 
w jidisz? Jak może uniknąć odpowie-
dzialności za zubożenie naszej kultury, 
poprzez odcięcie Żydów od pokładów 
ich kreatywności związanej z tysiąclet-
nią historią wszystkich, którzy posługi-
wali się jidisz? Kto uważał za pożytecz-
ne i słuszne odcięcie społeczności od 
jej języka, jednego z najważniejszych 
sposobów ekspresji grupy etnicznej, 
struktury zawierającej nagromadzoną 
mądrość i tradycje narodu? I kto przy 
zdrowych zmysłach może z dumą gło-
sić, że bitwa, która okaleczyła język 
i zdeprecjonowała dziedzictwo kultu-
rowe, była słuszna, a następnie stwier-

* Tarbut (hebr. kultura) 
– Żydowskie Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe 
„Tarbut”, w Polsce zało-
żone w 1922 roku przez 
działaczy syjonistycznych. 
Jego celem było „rozprze-
strzenianie języka hebraj-
skiego, kultury żydowskiej 
i oświaty wśród ludności 
żydowskiej w Polsce”. 
Ostatnie szkoły Tarbutu 
w Polsce zlikwidowano 
w 1949 roku. (Na pod-
stawie: Żydzi w Polsce. 
Dzieje i kultura. Leksykon, 
red. J. Tomaszewski, 
A. Żbikowski, Warszawa 
2001 – przyp. red.)

Uczyłem się nie w Szkole Powszechnej Królowej Jadwigi i chodziłem do szko-
ły Tarbut*, to była szkoła hebrajska, prywatna szkoła. Jednocześnie uczyliśmy 
się języka polskiego i historii Polski. Będąc w szkole, czułem się patriotą pol-
skim zawsze i w moich kościach był głęboko zasadzony patriotyzm polski.Moshe Haendelsman. Z archi-

wum „Historii Mówionej” TNN.

Żydzi lubelscy, lata 30. Ze zbio-

rów WBP im. H. Łopacińskiego.
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dzić: „Ja, dawny wróg, a nie zagorzały 
miłośnik, ja, który nadal nie zgadzam 
się z przesłaniem tego języka, będę tłu-
maczyć dla was jego literaturę i pokażę 
wam jej piękno. Zrozumielibyście mnie 
lepiej, gdybyście tylko umieli czytać 
ją w oryginale.”. Ale ten dar posiadają 
jedynie błogosławieni nieliczni. Jidysz 
jest osobistym trofeum Halkina, a on 
gladiatorem, niosącym go do domu. 

Sposób, w jaki Halkin nadużywa 
dawnej metafory, postrzegając język 
hebrajski jako święty loszn-koidesz, 
a jidysz jako pospolitą mame-loszn1, 
graniczy ze stereotypowym przeciwsta-
wieniem: pan – sługa, mąż – żona, wyż-
sza kasta kapłańska i niższa plebejska. 
W świecie Halkina plebejusz, sługa, 
żona są znienawidzonymi wrogami. 
Metafory obrazują w tym przypadku 
hierarchiczne antypatie i osądy tłuma-
cza. Twierdzenie Halkina, że hebrajski 
dominuje nad jidysz, ujawnia jego cią-
głe pragnienie zredukowania jidysz do 
„mowy służących”. To wręcz niewiary-
godne, że nie jest on świadom potrzeby 
ochrony wszelkich przejawów działal-
ności kulturalnej narodu i nie rozumie, 
że było to konieczne dla raison d’ętre 

utworzenia Izraela. Hasło „jeden język, 
jeden naród” nigdy nie kształtowało na-
szej rzeczywistości i nie powinno być 
naszym programem. [...]

Mimo że nie zgadzam się z Halki-
nem,

nie chcę obwiniać o wszystko 
języka hebrajskiego i Izraela. Hebrajski 
jest pięknym, starym, choć unowocze-
śnionym narzędziem, łączącym nas 
jako naród z naszymi językowymi ko-
rzeniami. Jest ponadto mową Izraela. 
Analiza Halkina dotycząca dwujęzycz-
nych pisarzy, którzy tworząc w jednym 
języku, tłumaczyli swe prace na drugi 
z poczuciem, że każdy z tych języków 
oferuje sobie tylko właściwe modalno-
ści, jest naprawdę fascynująca. Godne 
uwagi jest, w jaki sposób każdy język 
wyraża przekaz kulturowy, proponuje 
zawsze coś szczególnego i odmien-
nego. Jednak Hillel Halkin w  sposób 
rażący podważa własną pracę, gdy 
pisze, że tłumaczenia psalmów w jidisz 
zawierają „grube germańskie sylaby”. 
Nie zamierzam tu bronić języka nie-
mieckiego. Uważam jednak, że określa-
nie sylab jakiegoś języka jako „grube” 

Żydzi lubelscy, lata 30. Ze zbio-

rów WBP im. H. Łopacińskiego.

1 Loszn-koidesz – „święty 
język”, określenie hebraj-
skiego stojące w opozycji 
do mame-loszn czyli języ-
ka matki, języka rodzinne-
go, używanego na codzień 
przez Żydow aszkenazyj-
skich [przyp. red.].
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jest obraźliwe. Każdy, kto zna jidysz, 
powie, że w tym języku nie ma nic 
„grubego, germańskiego”. Takie okre-
ślenia nie przystoją tłumaczowi. [...]

Poparcie wyrażone przez żydow-
skich intelektualistów dla żydowskiej 
kultury ze wszystkimi jej odgałęzie-
niami przyszło o wiele za późno. Uży-
wanie statystyk w celu wytłumaczenia, 
dlaczego w Izraelu przyjęto hebrajski 
i odrzucono inne żydowskie języki, 
w tym jidysz – jest błędem. Nie zdarzy-
ło się w historii diaspory, by tak wielu 
Żydów używało na co dzień własnego 
języka, jak we Wschodniej Europie 
używano jidysz. Walka syjonistów 
o państwo i Żydów z diaspory o prawa 
mniejszości były ważnymi sprawami 

Wojna językowa
W roku 1914 słynny jidyszysta Chaim Żytłowski miał wystąpić w Tel Awiwie z referatem w jidysz. 

Oto reakcja zwolenników [partii] Ha-Poal haCair: kilkudziesięciu uczniów z liceum Hercelija, na czele 

z nauczycielem, obstawiło dom, w którym przebywał Żytłowski. Następnie zadeklarowali, że w przypadku 

wystąpienia trzeba będzie się liczyć z „konsekwencjami”. Odczyt został odwołany. Reakcja publiczności: 

demonstracja na ulicy, z pełnymi oburzenia okrzykami: „Niech żyje jidysz! Precz z hebrajskim!”. W roku 

1928 partia Gidud zorganizowała najście na klub [partii] Poalej Syjon w Tel Awiwie, gdzie miał się odbyć 

wieczór literacki w jidysz; było sporo rannych. [...]

W latach trzydziestych i czterdziestych odbywają się dalsze akcje bojkotu, np. bojkot filmu w jidysz 

lub nawet podpalenie drukarni Ligi na rzecz Kultury Jidysz. Tragiczny jest fakt. że tylko w latach 

czterdziestych, w czasie, kiedy kultura żydowska w Europie ginie nieodwracalnie, tępiono ją również 

w Palestynie. [...] Z drugie strony – trzeba widzieć to „okrucieństwo” w kontekście historycznym, jako 

bezpośrednią kontynuację kulturalno-ideologicznej walki między Haskalą (oświeceniem żydowskim) 

a miłośnikami kultury i języka jidysz*. W Palestynie na bazie syjonizmu konflikt ten został przeniesiony na 

pojęcia diaspory (jidysz) i Syjonu (hebrajski). Ta paralela prowadziła do jednego z najbardziej popularnych 

argumentów: jidysz sam w sobie symbolizuje tragiczny los żydowskiej diaspory. Narodowe odrodzenie 

ludu Izraela stawiało sobie jeden cel: stworzenie nowego wizerunku Żyda – silnego, twardego, bohatera 

narodowego.

Ideał ten pochłonął co najmniej dwie ofiary: do roku 1948 literaci piszący w języku jidysz, którzy 

próbowali się zakorzenić w Ziemi Świętej, opuścili ją po niedługim czasie, rozumiejąc, że nie ma tam dla 

nich miejsca – nie byli w stanie zakasać rękawów czy wsiąść na traktor, lecz chcieli uprawiać jidysz! Druga 

ofiara była bardziej abstrakcyjna: kibucnik wygnał pisarza, a 50 lat później żołnierz wygnał kulturę dziadka, 

ojca i wnuka. [...] Ironia losu: w 1949, rok po powstaniu państwa Izrael i 4 lata po Szoa, Hista-drut (związki 

zawodowe) wydał po raz pierwszy czasopismo literackie w jidysz, „Goldene Kejt” („Złoty Łańcuch”), które 

stanie się najważniejszym w swoim rodzaju i które wychodziło jeszcze do niedawna. Jeszcze większy 

krok nastąpił w roku 1951: otwarcie katedry jidysz na Uniwersytecie Hebrajskim (sic!) w Jerozolimie [...]. 

Ja należę już do trzeciego pokolenia, które uzyskało dyplom jidysz na tej uczelni. [...] Po ciężkiej walce 

hebraistów przeciw mame-loszn praprawnuki zostają oświecone i zaczynają rozumieć, ze ziemia ojców 

wykracza jednak poza granice Izraela.

* Warto zauważyć, że 
Żydowski Instytut Nauko-
wy (YIVO) wywodzi swój 
rodowód również z Ha-
skali, choć za cel postawił 
sobie badanie i obronę 
kultury jidysz. Ta pozorna 
sprzeczność pokazuje, 
że wśród Żydów istniały 
skrajne interpretacje roli 
jidysz w realizacji ideałów 
oświeceniowych. Jedni 
widzieli w tym języku 
przeszkodę na drodze 
Haskali, a drudzy jej 
narzędzie. [Przyp. red.]

Fragmenty tekstu Miriam 

Zonsztajn zamieszcznego pod 

tym samym tytułem w „Midra-

szu” z grudnia 1998 roku. Skró-

ty i wstawki w nawiasach kwa-

dratowych pochodzą od re-

dakcji „Scriptores”.

i  o dziś stanowią część naszego progra-
mu obecności w świecie. Przekładanie 
tych różnych ideologicznie progra-
mów na wewnętrzne spory kulturalne, 
dzielenie Żydów na frakcje językowe, 
można porównać jedynie do podziału 
„świecki–religijny”, który faworyzuje 
jedną grupę kosztem drugiej. 

Hillelowi Halkinowi nie udało się 
odrzucić wiary w fałszywe twierdzenie 
– jedność kosztem mnogości i bogac-
twa. Odgrzebuje on stare, mylne dro-
gowskazy, które niejednokrotnie pro-
wadziły do poważnych błędów i  kul-
turalnego chaosu. Dopóki nie przetnie 
swej pępowiny, będzie dalej mylił 
problemy zewnętrzne z wewnętrznymi. 
Jeśli nie jesteśmy w  stanie kontrolo-
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wać międzynarodowego środowiska 
politycznego Izraela, powinniśmy 
przynajmniej pomagać naszemu we-
wnętrznemu środowisku kulturalnemu 
polityką uczciwości i wsparcia. Wielu 
musi nauczyć się doceniać jidysz jako 
język siostrzany dla hebrajskiego. Od-
niosą oni wtedy korzyści z poznania 
kultury, z której ten język wyrasta. 
Tracimy część naszej przeszłości, tra-

cąc tę kulturę. Halkin nie potrafi odciąć 
się od błędów ojca, ale jeśli on tego nie 
uczyni, zrobią to jego dzieci lub wnuki, 
zaś Halkinowie, ojciec i syn, zostaną 
zapamiętani jako ci, którzy przeszko-
dzili w procesie odzyskiwania naszego 
dziedzictwa kultury2.

Przekład z angielskiego:
Ewa Zabrotowicz

Rzeczą, którą pamiętam na ulicy Ruskiej, to były ogromne ilości dzieci. Tam 
było mnóstwo dzieci. Dzieci ubranych bardzo różnie, mówiących naturalnie 
w języku jidisz, o czym wiem w tej chwili, że był to jidisz. Mówiło się wtedy, że 
oni mówią po prostu po żydowsku.

Wiesława Majczakowa. 

Z ar chiwum „Historii Mówio-

nej” TNN.

Ul. Nadstawna, w głebi skrzy-

żowanie z ul. Ruską. Mały 

chłopiec wyjaśnia, która stro-

na rynsztoka, to jego teryto-

rium (oryginalny podpis auto-

ra). Fot. Alter Kacyzne. Ze zbio-

rów YIVO. 

2 Wybór nieopublikowa-
nych fragmentów z pełnej 
wersji listu Adiny Cimet 
przesłanego do redakcji 
„Commentary” (a potem 
również do redakcji „Scrip-
tores”) w odpowiedzi na 
tekst Hillela Halkina pt. 
The Great Jewish Langu-
age War. Opublikowaną 
polemikę można znaleźć 
pod adresem: www.com-
mentarymagazine.com/
letters.htm [Przyp. red.]




