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Powstanie szkolnictwa jidyszystycznego w Polsce

Nauczanie w jêzyku jidysz, którym w pocz¹tkach XX wieku pos³ugiwa³o siê na co
dzieñ gros spo³ecznoœci ¿ydowskiej na ziemiach polskich, litewskich, bia³oruskich i ukra-
innych sta³o siê mo¿liwe dopiero w momencie za³amania siê w³adztwa carskiego na tych
terenach. Wczeœniej t³umiono d¹¿noœci narodowe ¯ydów, a jidysz — mimo powstaj¹cej
wówczas twórczoœci w tym jêzyku — okreœlano pogardliwym mianem ¿argonu i nawet
w krêgach naukowych nie mia³ on wówczas uznania jako pe³nowartoœciowy jêzyk1. Czêsto
by³ okreœlany jako niemiecki ¿ydowski. Jego rozwój wynika³ ze wzglêdów praktycznych
— wielu ¯ydów nie zna³o biegle innego jêzyka. Jednak dla m³odej inteligencji ¿ydowskiej,
kieruj¹cej siê idea³ami pracy narodowej i powodowanej fascynacj¹ dla twórczoœci ludowej
i m³odej sztuki ¿ydowskiej, stworzenie szko³y w jidysz by³o drog¹ do urzeczywistnienia
jakiejœ formy bytu narodowego, w której kultura mia³a zrekompensowaæ brak w³asnej pañ-
stwowoœci. Nurt jidyszystyczny nie by³ jedynym w ¿yciu spo³ecznoœci ¿ydowskiej, musia³
wiêc konkurowaæ z hebrajskojêzycznym syjonizmem, z ukierunkowanym na jêzyki nie¿y-
dowskie asymilatorstwem, a jako nurt wybitnie laicki toczyæ ostr¹ walkê z ko³ami trady-
cjonalistów religijnych. Jidyszyzm dzia³a³ tak¿e w otoczeniu nie zawsze sprzyjaj¹cym jego
d¹¿eniom do tworzenia daleko id¹cej autonomii w rodz¹cych siê pañstwach narodowych.
Szko³a w jidysz by³a wiêc zjawiskiem o wielu aspektach. Jej narodziny stara siê przeœle-
dziæ niniejszy szkic. Opisuje on powstanie szkó³, domów dziecka i przedszkoli ¿ydow-
skich. Doprowadzony jest do Pierwszego Zjazdu Szkolnego w roku 1921 i powstania Cen-
tralnej ¯ydowskiej Organizacji Szkolnej CISZO (Centrale Jidisze Szul-Organizacje).

Literatura przedmiotu nie jest bogata. W jêzyku polskim powsta³o cenne studium Sta-
nis³awa Mauersberga Szkolnictwo powszechne dla mniejszoœci narodowych w Polsce w la-
tach 1918 – 19392, którego obszerne partie poœwiêcone s¹ w³aœnie szkolnictwu jidyszy-
stycznemu. Jednak rozpatrywane jest ono g³ównie jako przedmiot polskiej polityki mniej-
szoœciowej. Cenny artyku³ Jerzego Tomaszewskiego Oœwiata wœród ¯ydów w Polsce3 jest
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tylko ogólnym wprowadzeniem do ca³ej jej historii. Podstawowe opracowanie w jêzyku
angielskim, ksi¹¿ka Miriam Eisenstein Jewish Schools in Poland, 1919 – 39. Their Philo-
sophy and Development4, w³aœciwie pomija okres formowania siê szkolnictwa i grzeszy,
podobnie jak wiêkszoœæ opracowañ, statycznoœci¹ ujêcia.

Obecnie jakby „w cieniu” pozostaje pierwsze chronologicznie i do dzisiaj podstawo-
we opracowanie, ksi¹¿ka Ch.Sz. Ka¿dana, Di geszichte fun jidiszn szulwezn in umophen-
gikn Pojln5 (Historia ¿ydowskiego szkolnictwa w niepodleg³ej Polsce). Ze wzglêdu na ba-
rierê jêzykow¹ i nik³¹ zapewne liczbê egzemplarzy dostêpnych w Polsce ksi¹¿ka ta nie jest
szerzej znana i wykorzystywano j¹ dot¹d w bardzo ma³ym zakresie. Wielka to szkoda,
gdy¿ autor by³ nauczycielem i dzia³aczem szkolnictwa jidysz w Polsce w okresie do wybu-
chu II wojny œwiatowej i jego opracowanie ma du¿¹ wartoœæ. Niniejszy szkic traktuje
ksi¹¿kê Ka¿dana jako materia³ o charakterze Ÿród³owym i stara siê udostêpniæ informacje
tam zawarte. Zamiarem autora jest krótkie przedstawienie narodzin szkolnictwa jidysz
„tak, jak to by³o”.

Powydarzeniach roku 1905Warszawa sta³a siê centrum ¿ydowskiej kultury œwieckiej.
W latach 1907 – 1908 dzia³a³a tu ¿ydowska sekcja przy Towarzystwie Kursów Nauko-
wych. Pierwszymi lektorami byli Icchok Lejbuœ Perec, dr G. Lewin i L. Hersz6. Ogólna
liczba s³uchaczy w pierwszym roku wynios³a blisko 16 tysiêcy. Same wyk³ady Pereca
mia³y oko³o 5 tysiêcy s³uchaczy.W drugim roku policyjna interwencja spowodowa³a skró-
cenie kursów. W tym czasie jednak rozpoczê³o dzia³alnoœæ Towarzystwo doWalki z Anal-
fabetyzmem (Geze³szaft cu Bakemfn dem Analfabetyzm). Na jego 6 kursach wieczoro-
wych uczy³o siê 500 uczniów. W tych samych latach wprowadzono jêzyk jidysz jako
przedmiot w szkole œredniej znanego warszawskiego pedagoga, Rawiczowej (potem prze-
niesiona do szko³y A. Kaleckiej). Nauczycielem jidysz by³ znany póŸniej jako wybitny re-
¿yser ¿ydowskiego teatru Dawid Herman.

W warszawskich ko³ach Bundu noszono siê wówczas z projektem zorganizowania
szko³y dziennej w jêzyku jidysz dla dzieci z rodzin robotniczych. Projektu nie uda³o siê
zrealizowaæ z powodu panuj¹cego re¿imu policyjnego.

W 1911 r. przyWarszawskim ¯ydowskim Towarzystwie Nauczycielskim (Warszewer
Jidiszer Lerer Geze³szaft) powsta³a grupa jidyszystyczna, która rozpoczê³a starania
o wprowadzenie jidysz do istniej¹cych ¿ydowskich szkó³ spo³ecznych. Nauczyciele
I. Klepfisz i jego ¿ona, Sz. Hurwic, Jakub Lewin, Sz. Gilinski przyci¹gnêli do pracy w gru-
pie ¿ydowskich literatów i dzia³aczy robotniczych. Przygotowali te¿ kilka referatów:
o programie 8-letniej szko³y powszechnej (M. Gutman) i o zadania wychowania w przed-
szkolu (J. Lewin) itd. Referaty i debaty oœwiatowe przyci¹gnê³y du¿¹ liczbê inteligentów
i robotników. Powsta³y w ich trakcie dwa nowe projekty: stworzenia kursów dla nauczy-
cieli z szerokim programem nauczania jidysz, literatury ¿ydowskiej i nauk ekonomicz-
nych. Zezwolenia na otwarcie kursów nie otrzymano. Istnia³a szansa na wprowadzenie ji-
dysz do przedszkoli, które podlega³y administracji, a nie w³adzom szkolnym i we wniosku
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nie trzeba by³o wymieniaæ jêzyka zajêæ. Z powodu niewystarczaj¹cych œrodków pieniê-
¿nych (nie pomog³o nawet og³oszenie publicznej zbiórki) i trudnoœci czynionych przez po-
licjê rosyjsk¹ tak¿e tego projektu nie uda³o siê zrealizowaæ.

Siêgniêto do innych œrodków. W roku 1912 istnia³o bractwo Chinoch Jeledim pro-
wadz¹ce w³asn¹ szko³ê pocz¹tkow¹ w jêzyku rosyjskim — na po³y talmud-torê, na po³y
„naczalne uczyliszcze”. W szkole zarz¹dzanej dotychczas przez asymilatorów dyrektorem
zosta³ pedagog jidyszysta Sz. Gilinski. Przeprowadzi³ on „cich¹ rewolucjê” w szkole. Kla-
sa pierwsza przesz³a w ca³oœci na jidysz, potem w jidysz zaczêto te¿ uczyæ przyrody, geo-
grafii i historii. Uczyli Jakub Lewin, M. Birnbojm, Sz. Hurwic. Nauczyciele konsultowali
siê z I.L. Perecem. Szko³a sta³a siê popularna wœród rodziców i w krêgach ¿ydowskich na-
uczycieli. Ta trzyklasowa szko³a powszechna by³a pierwsz¹ na terenie Polski szko³¹ z ¿y-
dowskim jêzykiem nauczania.

Wybuch I wojny œwiatowej zagrozi³ istnieniu tej szko³y. Z siedmiu nauczycieli pozo-
sta³o tylko dwóch, a potem nawet jeden; bud¿et szko³y wynosi³ oko³o 15 rubli miesiêcznie.
A jednak uda³o siê j¹ utrzymaæ przez pierwsze pó³ roku wojny, a póŸniej z pomoc¹ przysz³y
rosyjskie towarzystwa filantropijne.

Ju¿ w pierwszych miesi¹cach wojny powsta³ problem opieki na dzieæmi uciekinierów
z terenów objêtych walkami. Wiele ¿ydowskich rodzin szuka³o schronienia w Warszawie.
Ochronki i zak³ady dla dzieci tworzyli syjoniœci i asymilatorzy. Jidyszyœci starali siê wyko-
rzystaæ tê sytuacjê dla wprowadzenia nauki w jêzyku ¿ydowskim. Popiera³y ich towarzy-
stwa petersburskie dostarczaj¹ce pomocy materialnej. Dosz³o do kompromisu, ale nauka
w nowo otwieranych szko³ach prowadzona by³a w ca³oœci w jidysz. By³o ich piêæ i uczêsz-
cza³o do nich 30% warszawskich dzieci ¿ydowskich.

Równolegle do szkó³ objêtych kompromisem funkcjonowa³y szko³y czysto hebraj-
skie, a z drugiej strony placówki wy³¹cznie jidyszystyczne. Z filantropijnych kuchni dla
dzieci rozwinê³y siê jidyszystyczne domy dziecka. Jedna z takich kuchni prowadzona na
ul. ¯elaznej przez grupê m³odych wychowanek gimnazjum Kaleckiej przyci¹gnê³a do
wspó³pracy I.L. Pereca. Po przeniesieniu na ul. Gêsi¹ 23 marca 1915 r. Perec otworzy³
pierwszy dom dziecka7. Placówk¹ od pocz¹tku jej tworzenia opiekowa³ siê komitet
w sk³adzie Perec (przewodnicz¹cy), J. Dinezon (skarbnik), L. Fajgenbojm (sekretarz),
Rozenfeld, Magidzon, Kacenbojgn (przedstawiciel towarzystw petersburskich), Dawid
Herman, Sz. Gilinski i M. Birnbojm.

Perec pracowa³ wówczas jako urzêdnik gminy i mia³ niewiele czasu wolnego. Mimo to
uczestniczy³ w posiedzeniach zarz¹du i kierowa³ organizacj¹ pracy domu dziecka. Jednak
ju¿ kilka tygodni po jego otwarciu, w Pesach 1915 r. Perec nagle zmar³.

PóŸniej z grupy starszych dzieci utworzono klasê przygotowawcz¹, która sta³a siê
zacz¹tkiem szko³y powszechnej w Warszawie, na ul. Mi³ej 49.

Za zgod¹ warszawskiego komitetu Bundu grupa dzia³aczy z bundowskiego Czerwo-
nego Krzy¿a podjê³a siê tworzenia drugiego domu dziecka. 24 paŸdziernika 1915 r. odby³o
siê oficjalne otwarcie Domu Dziecka im. Bronis³awa Grosera. Pocz¹tkowo opiekowa³ siê
40 dzieæmi, ale wkrótce ju¿ przeniós³ siê do wiêkszego lokalu, a liczba podopiecznych
wzros³a do 80. Placówka szybko ros³a i w lipcu 1916 r. jeszcze raz zmieni³a siedzibê. Mia³a
teraz 160 dzieci. Na pocz¹tku roku szkolnego 1917/18 otwarto tu jedna klasê szkolna, a rok
póŸniej — drug¹. W ten sposób dom dziecka zosta³ stopniowo przekszta³cony w normaln¹
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szko³ê powszechn¹. Ci sami dzia³acze bundowscy otworzyli w roku 1917/18 kolejny dom
dziecka, a rok póŸniej — jeszcze jeden. One tak¿e przekszta³ca³y siê stopniowo w szko³y.
W roku 1920/21 otwarto now¹ szko³ê z dwiema klasami. Szko³y i domy dziecka im. Grose-
ra mia³y w tym roku w 4 palcówkach 12 oddzia³ów: 4 przedszkolne, 4 klasy przygotowaw-
cze, 2 klasy pierwsze, 1 klasê drug¹, 1 klasê trzeci¹, a w nich 500 dzieci.

Pod wzglêdem tempa tworzenia i liczby placówek szko³y ¿ydowskiego ruchu robotni-
czego zajmowa³y czo³ow¹ pozycjê, ale bardzo aktywne by³y tak¿e demokratyczne od³amy
mieszczañstwa ¿ydowskiego.

W rezultacie dzia³añ ró¿nych stronnictw w 1920 r. œwieckie szkolnictwo ¿ydowskie
posiada³o ju¿ rozga³êzion¹ sieæ placówek.

Oddzia³ów przedszkolnych 14

Szkó³ powszechnych:
Arbeterhajm (Poalej Syjon)
Szko³y im. Grosera (Bund)
Farajnikte
Szu³ un Folksbildungsfarajn
Dinezon-kuratorium (stronnictwa mieszczañskie)

4 szko³y z 13 klasami
3 szko³y z 9 klasami
1 szko³a z 5 klasami

3 szko³y z 15 klasami
3 szko³y z 14 klasami

Razem 14 szkó³ z 49 klasami
28 placówek z 69 oddzia³ami

Liczba dzieci 2000

�ród³o: Ch.Sz. Ka¿dan, Di geszichte fun jidiszn szulwezn in umophengikn Pojln, s. 25.

Ten sam proces zachodzi³ na prowincji. Powsta³y szko³y i domy dziecka typu grose-
rowskiego w £odzi, Bia³ymstoku, Brzeœciu, Che³mie, Kaliszu, Siedlcach, Piotrkowie, To-
maszowie Mazowieckim, Piñsku i innych miastach. Ju¿ na pocz¹tku lata 1919 r. dzia³acze
bundowscy przekazali w³adzom do zatwierdzenia statut Towarzystwa „Nasze Dzieci”
(Centrale Arbetergeze³szaft „Undzere Kinder”), aby mieæ mo¿liwoœæ scentralizowania
i po³¹czenia ca³ego ruchu szkolnego tego nurtu politycznego.

Tak¿e Poalej Syjon i Farajnikte stworzy³y w mniejszych miastach ¿ydowskie szko³y
powszechne i domy dziecka. Mieszczañscy dzia³acze za³o¿yli placówki w kilku miastach
(Siedlce, Miêdzyrzecz Podlaski).

Myœl o zjednoczeniu

Pocz¹tkowo ka¿da grupa szkó³ ¿ydowskojêzycznych pracowa³a dla siebie, nawet na-
uczyciele nie dzielili siê swoimi doœwiadczeniami. Z czasem jednak ¿ycie zmusi³o nauczy-
cieli i dzia³aczy oœwiatowych do zadzierzgniêcia wspó³pracy, organizowania wspólnych
konferencji, rozpoczêcia wspólnych prac pedagogicznych. Odby³o siê szereg debat,
zw³aszcza na tematy pedagogiczne, nie powsta³a jednak ¿adna forma organizacji wspólnej.

Ju¿ na samym pocz¹tku niemieckiej okupacji podjêto próbê porozumienia siê z t¹ czê-
œci¹ mieszczañskich towarzystw, które nie obstawa³y przy jidysz jako jêzyku nauczania.
Du¿a konferencja odby³a siê w lokalu ¯ydowskiego Zwi¹zku Nauczycieli (Jidisz Le-
rer-Farajn), a syjonistyczny dzia³acz, adwokat Aba Olszwanger jej przewodniczy³. Konfe-
rencjê zwo³a³ zarz¹d ¯ydowskiego Towarzystwa Nauczycieli (Jidisze Lerergeze³szaft),
aby rozpatrzyæ problem ¿ydowskiej szko³y powszechnej w zwi¹zki z uchwa³¹ Komitetu
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Obywatelskiego, która ignorowa³a postulaty ¿ydowskiej ludnoœci8. W konferencji uczest-
niczyli przedstawiciele grup nauczycielskich, dzia³aczy spo³ecznych i pisarzy. Wœród
przedstawicieli zwi¹zków zawodowych by³ W³odzimierz Medem, jeden z przywódców

Bundu. Toczy³a siê gor¹ca dyskusja na temat jêzyka nauczania. Syjoniœci byli przeciwni

jego precyzowaniu, akceptowali tylko ogóln¹ formu³ê „szko³a ¿ydowska”. Jidyszyœci

¿¹dali, aby w postulatach by³ wymieniony jidysz jako jêzyk wyk³adowy. W koñcowym

g³osowaniu uczestnicy wybrali (stosunkiem g³osów 44:35) rezolucjê Medema. By³a ona

pierwsz¹ otwart¹ deklaracj¹ w sprawie jidysz jako jêzyka nauczania w szkole powszech-

nej.

Zawiera³a nastêpuj¹ce ¿¹dania:

1. obowi¹zek szkolny powinien obejmowaæ ca³oœæ spo³ecznoœci ¿ydowskiej, jak i resztê

spo³eczeñstwa,

2. o programie, organizacji i kierowaniu ¿ydowsk¹ szko³¹ ma decydowaæ sama ludnoœæ

¿ydowska,

3. w tym celu powinna byæ zorganizowana rada szkolna wybierana spoœród ca³ej ¿ydow-

skiej spo³ecznoœci,

4. ¿ydowskie szko³y powinno finansowaæ pañstwo,

5. jêzykiem nauczania w ¿ydowskiej szkole jest jidysz,

6. ka¿dej grupie ¿ydowskiej bêdzie dana mo¿liwoœæ otwarcia szkó³ z tym jêzykiem na-

uczania, który wybierze9.

Rezolucja wywar³a ogromne wra¿enie, ale najwiêksze gazety ¿ydowskie „Der Hajnt”

i „DerMoment” opublikowa³y rezolucjê bez dwu koñcowych punktów. Nie pomog³y inter-

wencje Olszwangra, Hilela Cajtlina i Noacha Pry³uckiego u redaktorów obu pism. Pe³ny

tekst opublikowa³ dopiero póŸniej „Warszewer Togblat” za spraw¹ pisarza H.D. Nomber-

ga.

Tak zakoñczy³a siê próba porozumienia z obozem niejidyszystycznym i stworzenia

wspólnej rady szkolnej. Doœwiadczenie tej konferencji sk³oni³o jidyszystów do samodziel-

nego organizowania szerokiego ruchu oœwiaty i kultury.

M³ode szkolnictwo mia³o teraz przeciwko sobie „starych” — asymilatorów, z drugiej

strony — ortodoksjê, która widzia³a w nowej szkole gniazdo bezbo¿ników („apikojres”),

z trzeciej zaœ — atakowali j¹ syjoniœci. Wszyscy zwalczali j¹ nie tylko ideologicznie, ale

tak¿e praktycznie, w sferze materialnej.

Jidyszystów wzburzy³a zw³aszcza sprawa zaw³aszczenia amerykañskiej pomocy ma-

terialnej. Wyjedna³ j¹ Jakub Dinezon za poœrednictwem przebywaj¹cego wówczas w No-

wym Jorku wybitnego pisarza Szaloma Asza. Pisa³ do niego:

Obejrza³em trzy domy dziecka, znajduje siê tam 600 dzieci, które nie maj¹ rodziców

i ¿adnej pomocy, oprócz mojej. Pan wie, ¿e te domy za³o¿y³ nasz niezapomniany

I.L. Perec i nosz¹ jego imiê. Zanim doWarszawyweszli Niemcy, utrzymywa³ nas Pe-

tersburg. Teraz nie mamy niczego.Warszawska gmina ¿ydowska nie chce nas wspie-
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raæ. [...] Dlatego zwracam siê do Pana i do innych pisarzy ¿ydowskich, abyœcie zrobi-
li wszystko como¿liwe i przez ¿ydowsk¹ prasê wezwali do pomocy dla g³oduj¹cych,
pozbawionych domu rodzinnego, które przebywaj¹ w placówce przy ul. Gêsiej 7.
Po³o¿enia tych dzieci nie da siê opisaæ i mam nadziejê, ¿e nasi bracia w Ameryce
us³ysz¹ krzyk bólu ma³ych ¿ydowskich dzieci10.

Najbli¿sza konferencja Komitetu Pomocy Narodowej zaakceptowa³a wniosek Asza
o przes³anie 20 tysiêcy dolarów pomocy, ale Dinezon ich nie otrzyma³. Ca³¹ sprawê opisa³
H.D. Nomberg w „Warszewer Togblat” z 25 lutego 1916 r. Pieni¹dze wys³ano z Ameryki
w koñcu 1915 r. By³y przeznaczone dla domów dziecka typu dinezonowskiego, nie dla
asymilatorów i nie dla hebraistów. Jednak przejê³a je komisja z³o¿ona w po³owie z syjoni-
stów (Farbsztajn i dr Klumer), a w po³owie z asymilatorów. Zdaniem Nomberga nic nie
dano Dinezonowi z tej sumy i ca³¹ sprawê ukryto przed nim i opini¹ publiczn¹.W tym cza-
sie Dinezon zwraca³ siê do Farbsztajna z b³agaln¹ proœb¹ o pomoc dla domów dziecka, ten
jednak nawet nie wspomnia³, ¿e przysz³y dla niego pieni¹dze z Ameryki. Komisja postano-
wi³a rozdzieliæ ca³¹ sumê na wszystkie warszawskie dzieci ¿ydowskie, zaczynaj¹c od tal-
mud-tor, a koñcz¹c na domach dziecka. Pieni¹dze przeznaczono na jedzenie i ubrania, nic
nie daj¹c na naukê.

Historia 20 tysiêcy dolarów wywo³a³a irytacjê jidyszystów i dzia³aczy robotniczych
w Nowym Jorku. W lecie 1916 r. postanowili, aby nie udzielaæ pomocy za poœrednictwem
komitetu, ale bezpoœrednio Dinezonowi, Medemowi i Rajchmanowi — pierwszy repre-
zentowa³ pisarzy, drugi — Bund, trzeci — Poalej Syjon. To ¿¹danie Joint odrzuci³. Wów-
czas nopwojorscy jidyszyœci zebrali 10 tysiêcy dolarów i wys³ali je trójce przedstawicieli.
W ten sposób zosta³a utworzona pierwsza organizacja nowego szkolnictwa, komitet Dine-
zona, Medema i Rajchmana. Jego pierwsze posiedzenie odby³o siê 7 lutego 1917 r. Komi-
tet siê ukonstytuowa³, stworzy³ regulamin pracy. Utworzono te¿ komisjê pomocnicz¹ z³o-
¿on¹ z 6 cz³onków, ka¿dy cz³onek komitetu rekomendowa³ do niej 2 osoby. Komitet Dine-
zona pracowa³ a¿ do I Zjazdu Szkolnego, na którym powo³ano Centrale Jidisze Szu³-Orga-
nizacje CISZO.

Wokó³ problemu szko³y i jêzyka wyk³adowego rozgorza³a wówczas burzliwa dysku-
sja. Kwestii tych nie pomija³y ¿adne partie i ugrupowania ¿ydowskie, problem by³ obecny
na wszystkich wiêkszych zebraniach ludnoœci. W czasie niemieckiej okupacji wywi¹za³a
siê walka o jidysz. Ze strony Bundu najwa¿niejsz¹ figur¹ by³ W³odzimierz Medem. Drug¹
wa¿n¹ postaci¹ by³ Noach Pry³ucki. W 1916 r. odby³y siê w Warszawie wybory do rady
miejskiej. Noach Pry³ucki jako radny potraktowa³ j¹ jako jedyn¹ w kraju trybunê spo³ecz-
no-polityczn¹ i ju¿ na otwarciu prac rady 23 lipca 1916 r. wyst¹pi³ tam z ¿ydowskimi po-
stulatami narodowymi, domaga³ siê m.in. ¿ydowskiej szko³y z jêzykiem jidysz. Zyska³o
mu to du¿¹ popularnoœæ wœród ludnoœci ¿ydowskiej, mimo i¿ wyst¹pienie to nie mia³o
praktycznego znaczenia z powodu wykraczania ¿¹dañ poza kompetencje rady11. Pry³ucki
by³ te¿ jednym z za³o¿ycieli ¯ydowskiego Zwi¹zku Szkolnego i Oœwiaty Powszechnej,
który odegra³ wielk¹ rolê w organizowaniu szkolnictwa œredniego.W 1916 r. zredagowano
tekst petycji szkolnej do w³adz niemieckich. Kampanie zbierania podpisów rozpoczêto od
wielkiego meetingu, na którymwyst¹pili Medem i Pry³ucki. Oni tak¿e jako pierwsi z³o¿yli
podpisy pod tekstem:
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Do Cesarskoniemieckiego Gubernatora Warszawy
W przekonaniu, ¿e szko³a powszechna tylko wtedy mo¿e spe³niæ swoje zadania, kie-
dy nauka odbywa siê w jêzyku macierzystym dziecka, my ni¿ej podpisani zwracamy
siê z ¿yczeniem, aby w ¿ydowskiej szkole powszechnej jêzykiem nauczania by³ ji-
dysz12.

Razem z petycj¹ (32 645 podpisów na 756 arkuszach) przekazano w³adzom okupacyj-
nym memoria³ o zwi¹zku szkolnym. Jego autorem by³ zapewne N. Pry³ucki. Dokument
zawiera³ 30 stron tekstu w jêzyku niemieckim i nosi³ datê 14 paŸdziernika 1916 r. Memo-
ria³ mia³ uzasadniæ treœæ petycji. Autor przytacza³ dane z roku 1897, które wykazywa³y, ¿e
96,9% ¯ydów w Rosji poda³o jidysz jako swój jêzyk rodzimy. Potem nastêpowa³o opraco-
wanie poœwiêcone jêzykowi jidysz, jego literaturze (zw³aszcza literaturze dla dzieci) i pra-
sie. Memoria³ powo³ywa³ siê na regulacje w sprawie szkó³ prywatnych ustanowione przez
rosyjsk¹ dumê w 1914 r., gdzie nie czyniono wyj¹tków dla jidysz. Wspomina³ tak¿e prak-
tykê niemieckich urzêdów w Wilnie i Bia³ymstoku og³aszania wszystkich zarz¹dzeñ w kil-
ku jêzykach, tak¿e w jidysz.

Autor pisa³ tak¿e o polityce gminy ¿ydowskiej w Warszawie:

Wszystkie szko³y podlegaj¹ce zarz¹dowi gminy pos³uguj¹ siê polskim jako jêzy-
kiem nauczania i ka¿da próba wprowadzenia tam jidysz jako jêzyka wyk³adowego
napotyka na zdecydowany opór13.

Memoria³ koñczy³ siê ¿¹daniami: wprowadzenia oficjalnym aktem w drodze admini-
stracyjnej jidysz jako jêzyka nauczania, stworzenia sieci jidyszystycznych szkó³ na koszt
pañstwa i gminy, powierzenia zarz¹dzania tym szkolnictwem obieralnej ¿ydowskiej radzie
szkolnej.

By³y jeszcze dwa za³¹czniki do memoria³u. Pierwszy omawia³ stan ¿ydowskiego
szkolnictwa w Warszawie. Zawiera³ tabelê z danymi wszystkich szkó³ i liczbê dzieci
(ogó³em 22 150, z czego 12 500 uczy³o siê w 300 zarejestrowanych chederach), podawa³
charakterystykê chederu i talmud-tory (6 szkó³ z 3 500 dzieæmi, prowadzone przez orto-
doksów). Memoria³ stwierdza³, ¿e 87% dzieci szko³y powszechnej uczy siê w chederach,
talmud-torach i nowoczesnych chederach — w jêzyku jidysz. Drugi dodatek „Jidysz jako
jêzyk” udowadnia³, ¿e jest to w pe³ni rozwiniêty jêzyk literacki z bogatym s³ownictwem.

Wraz ze wzrostem ¿ydowskiej szko³y œwieckiej i jej organizacji ros³y tak¿e podzia³y
wp³ywów na ruch szkolny. Bund, Poalej Syjon, Farajnikte, fo³kiœci by³y to cztery ideowe
kierunki w koncepcji szko³y. £¹czy³y je tylko g³ówne elementy: jêzyk ¿ydowski i laickoœæ,
dzieli³y zaœ: programy szkó³, metody pracy, idea³y i cele wychowania, stosunek do jêzyka
hebrajskiego i Erec Izrael (Ziemi Izraela). Ró¿nice w pogl¹dach by³y ogromne. Proble-
mów spornych nie omawiano na wspólnych konferencjach albo w ramach ogólno¿ydow-
skich instytucji. Ka¿da grupa stara³a siê przede wszystkim stworzyæ jasny program na
w³asne potrzeby. Konferencje i narady organizowa³y osobno poszczególne partie.

W marcu 1917 r. fo³kiœci wraz ze Zwi¹zkiem Szkolnym i Oœwiaty Narodowej zwo³ali
wielk¹ konferencjê kultury. Liderzy Bundu postanowili nie braæ w niej udzia³u. Medem
przez ca³y czas by³ na niej obecny, ale tylko jako korespondent „£ebnsfragn”. Siedzia³ przy
stole prasowym. Konferencjê prowadzili Noach Pry³ucki, Sz. Mendelson (jako cz³onkowie
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zarz¹du Zwi¹zku) i inni. Du¿¹ rolê gra³y Poalej Syjon i Farajnikte. Proponowa³y, ¿eby

okreœliæ naradê jako konferencjê wstêpn¹. Kiedy ta propozycja upad³a, konferencjê roz-

wi¹za³y.

W tym czasie Bund dyskutowa³, czy szko³a powinna siê rozwijaæ „wszerz” czy

„w g³¹b”, tzn. czy tworzyæ jak najwiêcej szkó³, czy raczej zaj¹æ tworzeniem kilku szkó³

wzorcowych. Zwolennicy drugiego rozwi¹zania wskazywali, ¿e ¿adna si³a spo³eczna nie

ma mo¿liwoœci zbudowania szkolnictwa dla wszystkich ¿ydowskich dzieci, nie jest te¿

w stanie sprostaæ konkurencji szko³y rz¹dowej. Dlatego powinno siê skupiæ na kilku wzor-

cowych instytucjach, które sta³yby siê propagand¹ idei szko³y z ¿ydowskim jêzykiem na-

uczania.

Zwolennicy pierwszego rozwi¹zania wskazywali, ¿e szko³a pe³ni rolê wychowawcz¹

i budzi tak¿e uczucia narodowe. Im wy¿sza bêdzie liczba szkó³, tym wiêcej dzieci bêdzie

wci¹ganych w orbitê nowoczesnej ¿ydowskiej szko³y, tym wy¿sz¹ jakoœæ mo¿na bêdzie

osi¹gn¹æ.

Zwyciê¿yli zwolennicy idei — jak najwiêcej szkó³.

Cz³onkowie Poalej Syjon zajmowali siê przede wszystkim treœci¹ szko³y, jej charakte-

rem. I tylko na jednym terenie pracy szkolnej kooperowa³y ze sob¹ ró¿ne kierunki i partie.

Wszystkich drêczy³a troska, jak wy¿ywiæ dzieci uczêszczaj¹ce do szkó³, jak zaopatrzyæ je

w obuwie i odzie¿. Pomoc materialna by³a pocz¹tkiem zjednoczenia wszystkich kierun-

ków. Czasami jednak nadmierne skupienie na problemach materialnych stanowi³o zawadê

na drodze dalszego rozwoju szko³y.

W 1917 r. zorganizowano pierwszy Tydzieñ Szkolny wWarszawie. W ci¹gu kilku dni

odby³o siê 10 spotkañ szkolnych z wyst¹pieniami uduchowionych mówców, które s³ucha-

cze nagradzali brawami. Entuzjazm zebranych dowodzi³, ¿e szko³a sta³a siê now¹ si³¹.

Mia³a ju¿ tak wielu zwolenników i osób wspieraj¹cych, ¿e dzia³acze nie musieli siê ju¿

odwo³ywaæ do has³a „wspierajmy biedne, g³oduj¹ce dzieci”. Szko³a stawa³a siê te¿ potê¿-

nym narzêdziem odmienienia ¿ycia ¿ydowskiego, bo rzesze rodziców uczestniczy³y coraz

chêtniej w ¿yciu szkolnym. Polityczna aktywnoœæ mas ¿ydowskich wzrasta³a. Dostrzeg³y

one tak¿e praktyczne znaczenie nowej ¿ydowskiej szko³y i jej wychowania. Odbiorcy byli

pod ogromnym wra¿eniem pierwszych otwartych wystêpów dzieciêcych na szkolnych

koncertach.

Wilno — kolebka szkolnictwa ¿ydowskiego

Jeszcze w paŸdzierniku 1914 r. przy Towarzystwie Opieki nad Dzieæmi otwarto pierw-

szy wileñski sierociniec dla 100 dzieci. Jako przedmioty zajêæ figurowa³y: jidysz, jêzyk ro-

syjski, arytmetyka. Dom dziecka mieœci³ siê w budynku „Tora Emeth”, ale w grudniu zajê-

to go na lazaret i placówka rozpoczê³a swoja wêdrówkê — najpierw do mieszkania na

wielkiej Pohulance, a póŸniej na ul. Zawaln¹.W tym ostatnimmiejscu dom dziecka siê po-

wiêkszy³ i mia³ ju¿ 150 podopiecznych. Pieni¹dze na prowadzenie dawa³y Piotrogrodzkie

Towarzystwo Zdrowia i miejscowy Komitet Pomocy.

Wmaju 1915 r. do Wilna przyby³y tysi¹ce uciekinierów z guberni kowieñskiej, su-

walskiej i grodzieñskiej. Wtedy w domu Krejgela otwarto drugi dom dla 200 dzieci.

Potem ich liczba wzros³a do 280. W 1915 r. starszych ch³opców z obu domów dziecka

rozdzielono miêdzy kilka domów dla ch³opców, które nieco bardziej przypomina³y
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szko³ê. Oprócz wymienionych ju¿ przedmiotów uczono tam tak¿e historii ¿ydowskiej,
przyrody i geografii.

W³adze rosyjskie ewakuowa³y Wilno w sierpniu 1915 r., a na pocz¹tku wrzeœnia zajêli
je Niemcy. Oba domy dziecka przeniesiono do gimnazjum Kohna i po³¹czono. Do domów
dziecka zaczêto przyjmowaæ tak¿e dzieci miejscowe i ich liczba stale ros³a. W placówce
dla dziewcz¹t przebywa³o ich 200, w przedszkolu by³o 86 dzieci (ch³opców i dziewcz¹t),
w domu dla ch³opców — 270 osób.

W domu dla dziewcz¹t uczono jidysz przez 7 do 10 godzin tygodniowo, w domu dla
ch³opców — w wymiarze od 4 do 8 godzin w tygodniu. Pos³ugiwano siê ¿ydowskimi
podrêcznikami: Di naje szu³ Hochberga, Der szu³ chower L.Ch. Jofe, Dos jidisze wort Ol-
gina.

Pierwszymi ¿ydowskim szko³ami œwieckimi w Wilnie by³y:
1. Szko³y bractwa Meficej Haskala

— Szko³a powszechna dla ch³opców, za³o¿ona 15 wrzeœnia 1915, z trzema klasami.
Jidysz uczono do 8 godzin tygodniowo w ka¿dej klasie. W pierwszych dwu kla-
sach panowa³ ca³kowicie jidysz. W starszej by³y stopniowo wprowadzane jêzy-
ki hebrajski i pañstwowy. By³ to pierwszy eksperyment standardowej szko³y po-
wszechnej w jêzyku jidysz. 1 lipca 1916 r. by³o 385 uczniów podzielonych na
9 klas. Szko³a od razu zajê³a czo³owe miejsce w mieœcie i wci¹¿ siê pomyœlnie
rozwija³a.

— Szko³a powszechna dla dziewcz¹t. Za³o¿y³a ja w 1912 r. dzia³aczka szkolna
W.M. Kupersztajn. Do koñca 1915 szko³a mia³a 220 uczennic, na nowy rok za-
pisa³o siê 518 dzieci, ale przyjêto tylko 180 nowych uczennic. Szko³a mia³a 10
nauczycieli i kilka praktykantek. Œrednio przypada³o 54 dzieci na klasê.

— Szko³a powszechna na Antokolu. Za³o¿ona 1 stycznia 1916 r. jako 2-klasowa
szko³a. Od 1 maja otwarto trzeci¹ klasê. Liczba dzieci — 84.

2. Szko³a Towarzystwa Opieki nad Dzieæmi
— Czteroklasowa szko³a dla dziewcz¹t za³o¿ona w 1908 r. W 1916 r. jêzykiem na-

uczania w klasie pierwszej by³ ju¿ jidysz. W szkole by³o 250 uczennic podzielo-
nych na 6 klas. Szko³a by³a wzorcowa pod ka¿dym wzglêdem.

3. Szko³a Bractwa „Pomoc przez Pracê”
— Szko³a wieczorowa przy warsztatach, za³o¿ona w 1903 r. Jêzyk nauki — jidysz.

220 uczennic i 50 uczniów, podzielonych na 3 grupy.
4. Szko³a wieczorowa dla kobiet i mê¿czyzn.

— Szko³a dla kobiet za³o¿ona w 1901 r., dla mê¿czyzn w 1904 r. W m³odszej grupie
uczono 3 godziny jidysz, w starszej — 2 godziny.

We wszystkich szko³ach jidyszystycznych we wrzeœniu 1916 r. by³o 1099 dzieci14.

Niemieckie w³adze oœwiatowe na pocz¹tku odnosi³y siê do szkó³ z pe³n¹ tolerancj¹.
Placówki by³y praktycznie autonomiczne. Og³oszone 22 grudnia 1915 „Dyrektywy w
sprawach nauki i wychowania” dla Obert Ost (Kurlandii, Litwy, Bia³egostoku i Grodna)
okreœla³y, ¿e jêzykiem nauczania ma byæ jêzyk rodzimy, a wiêc dla ¯ydów — jidysz, jed-
nak nakazuj¹c, aby nauka religii odbywa³a siê w jêzyku hebrajskim. Stopniowo niemieckie
w³adze zaczê³y mieszaæ siê w wewnêtrzne ¿ycie szko³y, ¿¹da³y wprowadzenia nauki nie-
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mieckiego od pierwszego roku nauki. PóŸniej pod pretekstem zagro¿enia epidemi¹ tyfusu
plamistego za¿¹da³y zamkniêcia na pó³ roku wszystkich szkó³ wieczorowych i powszech-
nych. Sprzeciwili siê temu nauczyciele. Wszyscy zarz¹dzaj¹cy szko³ami zostali wówczas
aresztowani i osadzeni na 10 dni w wiêzieniu, ale szko³y pozosta³y czynne.

W koñcu 1918 r. Niemcy kapitulowa³y i niemieckie wojska wycofywa³y siê z Litwy.
Wesz³a w³adza rad. Ta przebudowa³a zupe³nie wileñskie szkolnictwo wed³ug swojego
wzoru i idea³ów. Zapanowa³a robotnicza szko³a z „miêdzynarodowym” jêzykiem naucza-
nia — rosyjskim. Specjalist¹ do spraw ¿ydowskich zosta³ komisarz robotniczy Di-
mentsztajn. Szko³y ¿ydowskie zaczê³y siê dopasowywaæ do nowej sytuacji. Tworzono klu-
by dzieciêce, zosta³o wznowione pismo dzieciêce „Grininke Bojme³ech”, zaczêto zak³ada-
nie du¿ego wydawnictwa ¿ydowskich podrêczników. Szko³y korzysta³y z bud¿etu pañ-
stwowego.

W kwietniu 1919 r. w³adza rad opuœci³a Wilno, a miasto zajêli Polacy.

Nowe w³adze nie chcia³y zaj¹æ pozytywnego stanowiska w sprawie ¿ydowskich
szkó³. Na nowo o¿y³a gmina wybrana w ostatnich miesi¹cach niemieckiej okupacji
(na 80 radnych bund mia³ 24 reprezentantów, a ca³e lewicowo-demokratyczne
skrzyd³o — 35)15.

W czerwcu 1919 r. gmina przejê³a ca³e szkolnictwo ¿ydowskie: 40 instytucji z 4000
uczniów16. Wed³ug oficjalnych danych gminy szko³y mia³y nastêpuj¹c¹ liczbê dzieci:

¿ydowskie szko³y œwieckie 1838 48,5%

szko³y hebrajskie 418 11%

talmud-tory 1425 37,5%

szko³a achejezer (rodzaj talmud-tory) 102 3,0%

�ród³o: Ch.Sz. Ka¿dan, Di geszichte fun jidiszn szulwezn in umophengikn Pojln, s. 44.

Wiêkszoœæ w gminie wybra³a kierownikiem dzia³u oœwiaty syjonistycznego lidera
dr. Józefa Bergera, a szko³a jidysz zosta³a potraktowana po macoszemu. Dlatego nauczy-
ciele i dzia³acze tych szkó³ za³o¿yli centraln¹ organizacjê szkolnictwa œwieckiego Central-
ny Komitet Oœwiaty (Centraler Bildungs-Komitet). Utworzony w 1919 r. CBK wkrótce
sta³ siê wy³¹cznym zarz¹dc¹ ¿ydowskiego szkolnictwa œwieckiego wWilnie. Wokó³ niego
skupi³o siê 17 palcówek, przewa¿nie ma³ych, z ma³¹ iloœci¹ oddzia³ów. W 1920 r. by³o to
ju¿ 28 placówek: szkó³, przedszkoli, szkó³ wieczorowych, stworzonych przez ró¿ne spo-
³eczne ugrupowania, jak Towarzystwo Ratnera, Towarzystwo Borochowa i inne.

Wtedy jednak Polacy po raz drugi ewakuowali Wilno, a w lipcu 1920 r. znowu zajêli
miasto bolszewicy i wkrótce (w sierpniu) przekazali w³adzê Litwinom. Rz¹d litewski po-
zosta³ w Kownie, a w Wilnie osadzi³ pe³nomocników. Pe³nomocnik ds. oœwiaty ¯emajtis
zorganizowa³ 2 narodowe sekcje szkolne— polsk¹ i ¿ydowsk¹. Kierownikiem ¿ydowskiej
zosta³ zas³u¿ony nauczyciel szkó³ jidyszystycznych G. Pludermacher. Z tego powodu sek-
cja by³a bojkotowana przez syjonistów wspieranych przez gminê. Szko³y ¿ydowskie zo-
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sta³y wcielone do pañstwowej sieci placówek. Ju¿ jednak 9 paŸdziernika 1920 r. ¯eligow-
ski zaj¹³ Wilno i powsta³a Litwa Œrodkowa z tymczasow¹ polsk¹ komisj¹ rz¹dow¹. CBK
znalaz³ siê w nowej sytuacji.

Tak¿e rz¹d Litwy Œrodkowej stworzy³ dwie sekcje dla narodowych mniejszoœci —
bia³orusk¹ i ¿ydowsk¹. Czêœæ spo³ecznoœci ¿ydowskiej postanowi³a jednak nie uznaæ tego
urzêdu i sekcja ¿ydowska nie zorganizowa³a siê. By³y jednak szko³y ¿ydowskie i przez pe-
wien czas nowa w³adza subsydiowa³a je. Ta przejœciowa sytuacja trwa³a do maja 1922 r.,
kiedy Wilno zosta³o inkorporowane przez Polskê.

W czerwcu 1921 r. szkolnictwo wileñskie by³o ju¿ mocno zakorzenione w miejsco-
wym œrodowisku, dojrza³e pedagogicznie i programowo, mia³o silne spo³eczne ambicje,
dobrze przygotowanych nauczycieli i solidn¹ organizacjê wewnêtrzn¹.

Oto lista ówczesnych ¿ydowskich œwieckich placówek oœwiatowych:

Lp. szko³a liczba klas uczniowie

Szko³y powszechne

1 Szko³a im. D. Kupersztajn 10 420

2 Szko³a dla ch³opców „Meficej Haskala” 8 393

3 „MH” na Antokolu 4 122

4 im. Sz. Fruga 7 280

5 „MH” im. L. Gurewicz 5 225

6 „MH” im. I.L. Pereca 6 297

7 „MH” im. J. Dinezona 4 143

8 „MH” robotniczy dom dziecka 5 185

9 Dom sierot im. Sz. An-skiego 6 168

10 Szko³a popo³udniowa im. H. Chackeles 4 170

11 Szko³a popo³udniowa im. Szolem Alejchema 1 55

12 Szko³a popo³udniowa im. B. Borochowa 1 50

13 Szko³a popo³udniowa im. M. Ratnera 2 80

w sumie 63 klasy 2588 dzieci

Szko³a œrednia:

1 gimnazjum realne 12 klas 470 uczniów

Razem 75 klas 3058 uczniów

Przedszkola

1 Przedszkole im. I.L. Pereca 2 90

2 Przedszkole im. Mende³e 2 80

3 Przedszkole im. Szolem Alejchema 2 45

4 Przedszkole im. J. Dinezona 2 60

5 Przedszkole im. Borochowa 2 65

6 Robotnicze przedszkole 3 105

7 Robotnicze przedszkole Grininke Bojme³ech 2 80

Razem 15 klas 525 uczniów
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Szko³y wieczorowe

1 Szko³a Wieczorowa im. I.L. Pereca 4 185

2 Szko³a Wieczorowa im. M. Winczewskiego 5 190

3 Szko³a Wieczorowa im. Hilf durch Arbet 5 240

4 Szko³a Wieczorowa im. Borochowa 3 60

5 Szko³a Wieczorowa im. M. Ratnera 3 100

Razem 20 klas 775 uczniów

�ród³o: Ch.Sz. Ka¿dan, Di geszichte fun jidiszn szulwezn in umophengikn Pojln, s. 47.

Ogólna liczba dzieci we wszystkich placówkach CBK — 4358, to ponad 2/3 liczby
dzieci uczêszczaj¹cych do szkó³ ¿ydowskich.

Wielk¹ rolê w rozwoju szkó³ w Wilnie odegra³ Wilner Jidiszer Lerer Farband —Wileñ-
ski ¯ydowski Zwi¹zek Nauczycieli. Powsta³ on w 1915 r. po ewakuacji Rosjan. Jego pro-
gram streszcza³ siê w 3 punktach: 1) Zwi¹zek stoi na stanowisku walki klasowej, 2) szko³a
¿ydowska musi byæ œwiecka, 3) jedynym jêzykiem nauczania w szkole ¿ydowskiej ma byæ
jidysz. Zwi¹zek utworzy³ komisje do opracowania terminologii z dziedziny arytmetyki,
geometrii i geografii. Wyda³ programy nauczania geografii i przyrody. Od kwietnia 1916
do lutego 1917 r. przeprowadzi³ kursy, w których wziê³o udzia³ 50 nauczycieli. W okresie
kolejnych zmian w³adzy w mieœcie Zwi¹zek kierowa³ ca³ym szkolnictwem ¿ydowskim
w Wilnie, a czêœciowo tak¿e na WileñszczyŸnie.

Innymi oœrodkami szkolnictwa jidysz by³y Bia³ystok i £ódŸ. Tu jednak, jak i w mniej-
szych miastach i miasteczkach, historia oœwiaty ¿ydowskiej toczy³a siê podobnie jak
w Warszawie i Wilnie. Na pocz¹tku 1920 r. w kraju by³a ju¿ gêsta sieæ szkó³ powszech-
nych, domów dziecka i szkó³ wieczorowych. Ch.Sz. Ka¿dan wymieni³ w swojej pracy 70
miejscowoœci i istniej¹ce tam instytucje oœwiatowe17, zaznaczaj¹c jednak, ¿e lista ta nie
jest do kompletna. Odnotowa³ tak¿e czêstochowskie Kursy Naukowe dla Robotników
organizowane przez partiê Farajnikte z „du¿¹ liczb¹ uczestników”, a tak¿e Dom Dziecka
im. I.L. Pereca zorganizowany przez Farajnikte (50 dzieci), Dom dziecka im. Borochowa
(25 dzieci), Szko³ê powszechn¹ z 3 oddzia³ami. W sk³ad jego komitetu rodzicielskiego
wchodzili: Rozenblat, Zawadzki, Kac, Berkowicz, Henechowicz, Rozen, Herszliko-
wicz18.

W czerwcu 1921 r. w Warszawie zorganizowano Pierwszy Zjazd Szkolny. By³a to oka-
zja do dokonania pierwszych podsumowañ. Stan ówczesnego ¿ydowskiego szkolnictwa
œwieckiego przedstawia³ siê nastepuj¹co:

W Kongresówce (24 miasta)

„Undzere Kinder” 6 domów dziecka 5 szkó³ powszechnych

nurt Borochowa 10 dd 9 sp

Farajnikte 6 dd 3 sp

partia socjalistyczna 1 sp
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17 Ch.Sz. K a ¿ d a n, dz. cyt., s. 59 – 63.
18 Tam¿e, s. 59 i 60.



folkiœci 1 dd 3 sp

mieszczañstwo 1 dd 3 sp

sympatycy partii socjalistycznych 8 sp

Razem 24 dd 32 sp

Na Wo³yniu (10 miast)

gminy demokratyczne 7 dd 3 sp

mieszczañstwo 1 dd 6 sp

partie proletariackie 1 dd 2 sp

dawna szko³a rz¹dowa 1 sp

Razem 9 dd 12 sp

Na Bia³ostocczyŸnie (15 miast)

proletariat 16 placowek

gminy demokratyczne 5 placówek

„Meficej Haskala” 2 placówki

niemieckie w³adze okupacyjne 4 placówki

mieszczañstwo i proletariat wspólnie 3 placówki

Razem 30 placówek (6 domów dziecka i 24 szko³y)

Bia³oruœ (4 miasta)

„Undzere Kinder” 1 sp

nurt borochowski 1 dd 2 sp

partie proletariackie 4 sp

mieszczañstwo 1 sp

Razem 1 dd 8 sp

Okolice Wilna 14 sp

Wilno 7 dd 13 sp 1 gimnazjum

Ogó³em

Kongresówka 24 dd 32 sp

Wo³yñ 9 dd 12 sp

Bia³ostocczyzna 6 dd 24 sp

Okolice Wilna — 14 sp

Wilno 7 dd 13 sp 1 gimnazjum

Wszystkie placówki 47 dd 130 sp 1 gimnazjum

�ród³o: Ch.Sz. Ka¿dan, Di geszichte fun jidiszn szulwezn in umophengikn Pojln, s. 66 – 68.

W trakcie obrad Zjazdu „Centralny Komitet Szkolny Dinezona” poda³ swoje dane.
Wed³ug nich do placówek jidyszystycznych uczêszcza³o wówczas 13 457 dzieci — 3903
ch³opców i 9554 dziewczêta. W domach dziecka by³o 2217 dzieci — 1423 dziewczynki
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i 794 ch³opców. W szko³ach powszechnych uczy³o siê 11 240 dzieci (3109 ch³opców, 8131
dziewcz¹t). W domu dziecka by³o œrednio 63 dzieci, w szkole powszechnej — 163. Na
jedn¹ klasê przypada³o œrednio 35 dzieci, na 1 nauczyciela — 52 uczniów19.

Tak bujnie rozwiniête szkolnictwo ¿ydowskie wymaga³o scentralizowania i ujednoli-
cenia programowego. I to w³aœnie sta³o siê najwa¿niejszymi zadaniami w nastêpnym okre-
sie ich historii.
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19 Tam¿e, s. 68. Ze wzglêdu na ogromn¹ ró¿norodnoœæ ideow¹ i polityczn¹ szkó³ ¿ydowskich dane te s¹ praw-
dopodobnie niepe³ne.


