
ּפַארַאלעלן און :  נָאענטקײט צװישן יִידיש און העברעִישאון דערנענטערונג
 בַאטרַאכטונגען

  צײטלין ןאהר 

- געמוזט צעקלַאּפט װערן אין דעם יִידישהָאבן סך ֿפַאלשע געטער ַא
ַאז נָאך ַאלעמען איז מען ֿפָארט _, ַאנטדעקונג_זָאל קענען מַאכן די 'לַאגער מ

- ערגעץ אין ַא ֿפָאדערװױנעןװָאס , שטיקלעך ּכרובים מיט די העברײער
- און רעדן לשוןבַארגהָאבן עּפעס ַא אוניװערסיטעט אױף ַא , ַאזיַאטיש לַאנד

 װעגן די ֿפרַאגעעס בלָאנדזשעט נָאך ערגעץ ַארום די .... קדוש אין דער װָאכן
רײן  (סּפעצִיעלענָאר שַאֿפן ַא , װָאס טוען מער גָארנישט, ַאנָאנימע מַאסן
 די ֿפוןאיז שױן ָאבער ַאריבער די צַײט 'ס. _קולטור-מַאסן_!) מיטָאלָאגישע

, װָאס הָאבן אױסגענוצט יִידיש צו בַאקעמֿפן העברעִיש, מַאכער-ּפָאליטיק
ריקײט ֿפון יע-טױזנט-װָאס הָאט ַא שַײכות מיט דער דרַײ, ַאלץ, יׂשראל-ארץ

די סטרַאטעגן ֿפון דעם מיליטַאנטישן , שּכנגד-און אױך דער צד. ֿפָאלקַא 
מענדעלשע מלחמה קעגן - געֿפירט די גרױסע מנחםהָאבןװָאס , העברעִיסם

בעומרדיקע -ג" מיט זײערע ל-- זײ אױך --דינסטמױד _ זשַארגָאנישער_דער 
 . בן ֿפַארשּפילט הָאצוֿפַײלונבױגנס זענען אין ַא שטַארקער סּכנה 

יִידיש קַאמף ּפונקט -איצט איז דער ַאנטי.  שױןמעןמעג , ַאּפנים, איצט
 זַײנען מיר ַאלע די איצט. מלחמה-העברעִיש-ַאזױ בַאנקרָאט װי די ַאנטי

 מיר הָאט בַײ. חתונה-לַײט אױף אײן און דער זעלבער קולטור-זעלבע ָארעמע
 יענעױֿפן העברעִישן אוניװערסיטעט װעט גָאר שַאֿפן א'ַאז מ, איר געּפױלט
.  די קַאטעדרע ֿפַאר יִידיש--װָאס קלױזנער הָאט נישט געװָאלט , קַאטעדרע

װעט 'ס. ַאז דָאס װעט ֿפָארקומען ֿפון הַײנט אױף מָארגן,  נישטזָאגאיך 
װּו -ַאז אױב יִידיש װעט ערגעץ,  ּכמעט װי זיכערָאבעראיך בין . געדױרן

װי אין ,  װעט עס זַײן נישט ערגעץ ַאנדערש--רשט װערן געלערנט און געֿפָא
 . ירושלם

 ּפונקט ַאזױ געּפלַאצט דער טערָאר ֿפון די הָאטלַאגער - דעם יִידישאין
דער אױטָאריטעט ֿפון די .  ֿפון העברעִישלַאגערװי אין דעם , מַאכער-ּפָאליטיק
ע און זי  זײער אידעָאלָאגיָאנגעװָארֿפןװָאס הָאבן , לַײט-ּפַארטײ

- און יענעם ֿפון די יִידישדעםאױף , װי ַא מין כָאמעט, ַארױֿפגעװָארֿפן
, איז ַאװעק די צַײט'ס. איז מער בַײ קײנעם קײן אױטָאריטעט נישט, שרַײבער

 ַארַײנגעּפױקטװען ַאלע טָאג הָאט מען צוגעטרַאכט עּפעס ַא נַײ װערטל און 
. הַאלטערס-עקן דעם עולם ֿפעדעראין דעם װי אין ַא בלעכענער ּפױק ָאנצושר

װָאס הָאבן געהַאט דָאס בַאדערֿפעניש און דעם , װען די, איז ַאװעק די צַײט'ס
-הָאט מען ֿפַארהילכט מיט די זלידנע מָאדע,  ַאנטקעגן צושטעלןזיךמוט 

 ַאזױ שטַארק בודק צי מען טרָאגט די ּכשרע ציצית נישטאיז שױן 'מ. ּפַײקלעך
_, קולטור-מַאסן_ באמונה שלמה אין גלױבטצי מען _, טװעלטלעכקַײ_ֿפון 



 ּפינטעלעך און צי מען שװַארצעגעכַאּפט אין די , צי מען איז נישט חלילה
 .... הארץ-אםהָאט אין קעשענע דעם ּפַאסּפָארט ֿפון ַאן 

ַאז רײן , אין ַא צַײט ֿפון דערנענטערונג, איצט ּכדַאי צו בַאטָאנען איז
העברעִיש סַײ װי קײנמָאל קײן - נַײאוןיִידיש -הָאבן נַײ, שעֿפעריש גענומען

 זענען ֿפָארגעקומען העברעִישנישט צװישן יִידיש און . מלחמה נישט געֿפירט
 ּפרָאֿפעסיָאנַאלענָאר צװישן ּפרָאֿפעסיָאנעלע יִידישיסטן און , קַאמֿפן

 צו װָאס העברעִיש הָאבן זיך נישט געהַאט-יִידיש און נַײ-נַײ. העברעִיסטן
 . זײ װַאקסן בײדע ֿפון אײן שורש. שלָאגן

 געהַאט ביז דָא נישט לַאנג ַא גַאנצן דור מיר אומזיסט הָאבן נישט
 נַײע יִידיש און דָאס נַײע דָאסװָאס הָאבן , שרַײבער-העברעִיש-יִידיש

זײ הָאבן :  געװעןאיזדער רעזולטַאט . העברעִיש געבױט מיט די זעלבע געצַײג
 זַײנען ַארוםַאזױ . דישט העברעִיש און דורכגעהעברעִישט יִידישדורכגעיִי

װָאס זַײנען געװען און געבליבן , געבױט געװָארן צװײ שּפרַאכלעכע סטילן
, װען מען נעמט ֿפַאר ַא בַײשּפיל נישט די װערק ֿפון עּפיגָאנען, ֿפַארברידערט

 . לײגער- שַאֿפונגען ֿפון די ֿפונדַאמענטדינָאר 

-יִידיש און נַײ- שוּתֿפותדיקן װָארצל ֿפון נַײדעםיר ֿפָארשן  אװילט
דער , מײער דיק-ביכלעך ֿפון אַײזיק- מעׂשהיִידישע נעמט נישט די --העברעִיש 

סֿפרים מיט - העברעִישע הׂשּכלהערשטעאון אױך נישט די , װילנער מׂשּכיל
-עׂשה די חסידישע מנעמט. זײער אױסטערלישן ברָאכװַארג ֿפון ּפסוקים

 רב נעמט --קדוש הָאט זיך געמישט מיט יִידיש ָאדער -װּו לשון, ביכלעך
נָאר גרַאד דעם , איך מײן נישט דעם יִידישן טעקסט זײערן. נחמנס מעׂשיות

װָאס איר געֿפינט דָארט אין מיטן דעם ,  יִידישע װערטערדי. קודשדיקן-לשון
 נַײעם קינסטלערישן  דער ָאנהױב ֿפון ַאגעװעןזענען , העברעִישן טעקסט

 שּפרַאך נַײע ֿפַארהײליקטערדרַאנג צו געֿפינען אין דער אורַאלטער 
 .  לױטן מָאדעל ֿפון יִידיש--מעגלעכקײטן ֿפון אױסדרוק 

 ב

, ַאז מענדעלע,  צו זָאגןָאקס זַײן קײן ּפַארַאדנישט דעם זין װעט אין
מן הָאט ָאנגעהױבן װָאס רב נח, ּפרָאצעסהָאט נָאר ממשיך געװען דעם , למשל

,  דרַאנג צום אױסדרוקזַײן: ריכטיקער, און װָאס הָאט געֿפונען זַײן אױסדרוק
 הַײנט."  ּפַאטששקורין על הלחי הּכָאה: "װי, אין ַאזױנע קָאמבינירונגען
 דעם געלעבט הינטעראין דער אמתען ָאבער הָאט . קלינגט דָאס װי ַא קוריָאז
 װילןדער קינסטלערישער :  אין דעם ֿפַאל,ַא נַײער שּפרַאכלעכער װילן

יִידישן , הילכיקן, אױסצוזוכן אױף העברעִיש ַאן עקװיװַאלענט צום קורצן
" , ּפַאטששקורין: " אױסטַײטש- - אין ֿפלוג קוריָאזער --דער ... _ּפַאטש_

 .  זיך גענומען דערֿפון טַאקעהָאט



ָאס איז געװען ַא  צי ד--,  מָאדערנעם העברעִישדעם שַאֿפער ֿפון דער
 ער --, צי גָאר ַא יהודה שטײנבערג, ביַאליקסֿפרים ָאדער ַא -מענדעלע מוכר

 דעם געזוכט, ַאמָאל אומבַאװּוסטזיניק, ַאמָאל בַאװּוסטזיניק, הָאט
ער הָאט אים ָאֿפט געזוכט . העברעִישן עקװיװַאלענט ֿפַאר יִידישע װערטער

 זענען די ַאלע געֿפינסן געװָארן ַאזַא  נישט אײנמָאל געֿפונען און הַײנטאון
ַאזַא ָארגַאנישער טײל ֿפון דעם מָאדערנעם , ֿפַארשטַאנדלעכקײטזעלבסט 
 . בַאמערקט אֿפילו נישט זײער ָאּפשטַאם ֿפון יִידיש'מַאז , העברעִיש

איז , העברעִיש- דעם שַאֿפער ֿפון נַײמיטװָאס ,  זעלבעדָאס
,  הָאט נישט אײנמָאל געזוכטער. יִידיש-ֿפון נַײֿפָארגעקומען מיט דעם שַאֿפער 

 יענעם העברעִישן ָאדערדעם יִידישן עקװיװַאלענט ֿפון דעם , געמוזט זוכן
: דָאס הײסט, ָאדער ציטירט, הָאט ער ָאדער געֿפונען. אױסדרוק

ַארַײנגעֿפלָאכטן עס ,  דָאס העברעִישע װי עס גײט און שטײטאיבערגעלָאזט
הָאט 'װי ס, ענלעך דערצו, עם געװעב ֿפון דער שּפרַאך דאיןגַאנצערהײט 

 ער הָאט אין זַײנעם ַא העברעִישן טעקסט װען, ברענער, למשל, געטָאן
: איבערזעצבַארע יִידישע װָארט-נישטַארַײנגעטרָאגן גַאנצערהײט דָאס 

 . _ֿפַארֿפַאלן_

 בַאשטַאנען די גַאנצע ַארבעט ֿפון מענדעלע איז, ַא שטײגער,  װָאסאין
סַײ , העברעִישן- סַײ ֿפון דעם נַײבַאשַאֿפערדעם װיכטיקסטן ,  סֿפרים-מוכר

 ? נוסחיִידישן ליטערַארישן -ֿפון דעם נַײ

 ָאנגעהױבן שרַײבן יִידיש אױף העברעִיש און הָאטער :  אין װָאסָאט
װָאס ער ,  דער שּפרַאכקינסטלערגעװעןװָאלט ער נישט . העברעִיש אױף יִידיש

 אים ָאבער די ַארבעט איז. װָאס-יודע-װָאלט זיך בַאקומען מי, איז געװען
 איז געשַאֿפן -- װי ביַאליק הָאט עס ָאנגערוֿפן --_ נוסך_גערָאטן און דער 

 . געװָארן

 איז בַאשטַאנען ֿפון --סֿפרים - מענדעלע מוכר-- דער נָאמען ַאלײן שױן
און ,  מענדעלע--שביִידישער -ַא יִידיש: אײנסװָאס זַײנען געװָארן צװײ טײלן 
 געטָאן הָאט מענדעלע ַא און. סֿפרים- מוכר--קודשער -לשון-ַא יִידיש

שּפרַאך - משנהדערגעזוכט אין . װָאס איז אױך געװען אײנס, טָאּפלטע ַארבעט
 גוֿפאדיש  און הָאט יִי--_ יִידיש_דעם עקװיװַאלענט ֿפַאר ַא העברעִישן 

 . אױסגעהעברעִישט

 הָאט זיך מענדעלע נישט ָאּפגעשטעלט ֿפון -- מען געדַארֿפט הָאט
 דָאס איז געװען נישט עּפעס װָאס, בולבוסים: װי, בַאנוצן ַאזעלכע װערטער

יִידישע -עכט, קּפצנדיקע-הוליעװי די העברעִיזירטע ֿפָארם ֿפון די , ַאנדערש
 . _בולבעס_



-הָאט מענדעלע געמַאכט העברעִישדיק, װידער, ון יִידישע לשדָאס
,  אים נַײע ריטמעןֿפַארגעשַאֿפן , געהױבן-ערנסט און ֿפַײערלעך

 . טעריטָאריע-ַאריבערגעֿפלַאנצטע ֿפון דער העברעִישער שּפרַאך

ציטירן איז , איז ּפרץ_ העברעִיש אױף יִידיש _ֿפון ַא בַײשּפיל נָאך
 !  נעם און לײען--איבעריק 

רעט ֿפון ּפרצן אין דעם דָאזיקן 'װען מ, װערןדַארף נָאר געזָאגט 'ס
- אין שּפרַאך איז געבױט אױף דעם רבנישגַאנגַאז זַײן גַאנצער , צוזַאמענהַאנג

"  לחּכימה ברמזשדודי" אױף דעם --סטיל -גאונישן ֿפַארקירצונגס
 ]. 'ֿפַאר ַא חכם איז גענוג ַא װונק' ַארַאמַאִיש [

ָאדער ] מורנו הרב רבי שמועל עִידעלס [ַא" מהרשדערס איז  דָא-- ּפרץ
װָאס איז ַא , ] מורנו הרב רבי מעִיר שיף= מַאהַארַאם[שיף -ם"דער מהר

 .  אױף יִידיששרַײבןקינסטלער געװָארן און הָאט גענומען 

װען ער הָאט זיך ,  ּפרצעס שַאֿפןאיןצַײטן -קַאּפריז,  צַײטןגעװען
 זיך צוליב דעם הָאטיִידיש און -ױען ַא מין סַאלָאןאונטערגענומען צו ב

 גָאר ַאזױ, ַאזױ אין סַאמע ָאנהױב ֿפון זַײן שַאֿפן. ַארַײנגעלָאזט אין דַײטש
ֿפרִיער הָאט ער געװָאלט ֿפַארסַאלָאנעװען יִידיש , אױף דער עלטער, צו-ַארָאּפ
, ע ַאסימילַאציעיִידיש-ּפױליש: װָאס מען הָאט זי גערוֿפן,  ַא מַאדַאםצוליב

די יִידישע ,  די לעזערין-- הָאט צוגענומען בַײם יִידישן קינסטלער װָאסאון 
אין ָאנהױב געשריבן , מַײסטער ֿפון יִידיש-דער גרױס,  ערהָאט.... ֿפרױ

 דַײן בַאלקָאן צו: "הַײנעדיק- סערענַאדישַארױֿפגעזונגען און" אױֿפזעצע"
הָאט שױן ַא קָאנקרעטע ,  אױף דער עלטער,דערנָאך".... ֿפלִיען מַײנע אױגן

 --,  ֿפיגורירט אין זַײנע בריװװָאס" ,מעערדַאמַא בַײם  _די "--, דַאמע
-מיט ַא געהײם, און, װערנדיקן ּפָאעט- ַאלטדעםֿפַארנומען די ֿפַאנטַאזיע ֿפון 
בַאנַאכט אױֿפן ַאלטן _ ֿפון זעערהָאט דער , ֿפַײכטן בליק אין איר זַײט

 מעׂשהלעך און ֿפון די שלומהסדער װּונדערלעכער דערצײלער ֿפון רב _, מַארק
דַײטשמעריזם - נעָאמיןַא קערעװע געטָאן צו ַא _, ֿפָאלקסטימלעכע געשיכטן_
 ....  ַא חלוםּפרצעס --ַא חלום געװען ! יִידיש-סַאלָאן, לַא סַאלָאן- װידער ַא--

 -- יִידיש ַא" ּפרצעס מהרש-- יִידישער יִידיש ּפרצעס געבליבן איז ָאבער
 . קדוש-ּפרצעס יִידישער לשון

 די בַאדַײטונג ֿפון זַײנע יִידישע לידער אונטערשַאצט 'מ?  ביַאליקאון
 --,  און זַײנע ערשטע יִידישע שיריםיִידישַאנטװיקלונג ֿפון -ֿפַאר דער סטיל

 אין דעם  ֿפַארמעסטן מיט זײגעקָאנטװער ֿפון די ַאנדערע ליריקער הָאט זיך 
 מיט גרינס און מיט ֿפַארּפלָאנטערט הָאט מיך עס"? ּפרט ֿפון ריטם און סטיל

 ֿפון הַײנטיקן יָארן געװען געדרוקט אין די ערשטע איז" שטרַאלן
 ּכוחאַײזערנעם , געװעזענעם-יָארהונדערט און הָאט געהַאט דעם נָאך נישט



 דָאס"װי , װעגן ּפָאעמעס.  אױף יִידיש--ביַאליקשען ריטם -ֿפון דעם העברעִיש
דָאס איז בֿפירוש געװען העברעִיש אױף .  שױן ָאּפגערעדט--"  װָארטלעצטע
איז געװען 'ס.  מַאכטֿפולער העברעִיש אױף ּפרַאכטֿפולן יִידיש--יִידיש 
 . סינטעז

 יִידישע כתבים זַײנען ַא שטיק בערדיטשעװסקיסיוסף -מיכה: װַײטער
- ַא חשובער טײל ֿפון נַײצוגלַײך און זַײנען לשון-קדוש אױף מַאמע-לשון

 . יִידישער ליטערַאטור

 -- ֿפון דער נַײער ליטערַאטור בַײ יִידן אֿבות מיר צו די ַאנדערע גײען
חיים - דעם שױן דערמָאנטן יוסףאױף, אין דער ּפרָאזע, טרעֿפן מיר ָאן

חוץ ַא , ער און װ-- העברעִישער הָאט ָאֿפט געשריבן יִידיש אױף . ברענער
 גרָאד נישט געװען איזעס ? ןװעט עס אים ֿפַאר אומגוט נעמע, טעמּפן ּפוריסט

 קומטֿפול מיט סטיליסטישע לַאטעס . קײן ֿפַארלַאטעטער העברעִיש בַײ אים
ַארױס דָאס ביסל העברעִיש דװקא בַײ דעם ָאדער יענעם מישטײנס געזָאגטן 

צוגלַײך . מדרש-רצלט אין בת העברעִיש הָאט טיף געװָאברענערס. ּפוריסט
 און קײן שום װידערשּפרוך איז דָא -- ֿפון יִידיש ינוקאהָאט ער געצױגן זַײן 

װַײל אױך יִידיש גוֿפא איז נישט ,  נישטַאלײןשױן דערֿפַאר . נישט געװען
ַא חוץ ׂשונים ֿפון ,  עס מײנעןװי, געסל-געבױרן געװָארן דװקא אין יַאטקע

ַאז יִידיש איז ,  זיך אַײןרעדןװָאס , דיקַאלע יִידישיסטןאױך יענע רַא, יִידיש
.  װָארט װעלטלעךאונטערןװָאס זײ ֿפַארשטײען , געװען ֿפון געבױרן ָאן דָאס

 ציטירטע ַאמָאֿפצטןאײנער ֿפון די בַאקַאנסטע און , מּתתיהו מיזיש, נײן
מונג ֿפון ָאּפשטַא-שולאױף דער , הָאט שױן לַאנג ָאנגעװיזן, ֿפָארשער-יִידיש

 . ליטורגישן יִיחוס-אױף איר רעליגִיעז: דער יִידישער שּפרַאך

 כָאטש -- ֿפון יִידיש אױף העברעִיש בַײשּפיל צװײטער קלַאסישער ַא
 איז בערקָאװיטשעס -- ברענערןאױף גָאר ַאן ַאנדער שטײגער װי בַײ 
- משנה אוןיִידישדָא הָאבן . עליכמען-בַאװּוסטע איבערזעצונג ֿפון שלום

 אין אײנערהעברעִיש זיך דערלַאנגט די הַאנט און זיך ַאזױ טיף ַארַײנגעקוקט 
, יִידישדָאס װָאס מיר רוֿפן ; ַאז עס הױבט זיך ָאן צו דַאכטן, ַאנדערנס ּפנים

און דָאס װָאס , שּפרַאך-איז נישט עּפעס ַאנדערש װי ַא המשך ֿפון דער משנה
װי יִידיש לשון אין , ן נישט עּפעס ַאנדערשאיז געװע, שּפרַאך- רוֿפן משנהמיר

 .  נוסחַארַאמײִישן

, העברעִיש- ער נישט אין דעם יִידישװָארצלט? ַאגננס העברעִיש.  שאון
-סיּפורי"ֿפון דע צדיקישע , סֿפרמלעךֿפון די חסידישע , יִידיש-ָאדער העברעִיש

 ? "מעׂשיות

." מישט"הַאלעמַײ ער .  געהַאט טענותּפוריסטן אױך צו אים הָאבן און
ַאז ַאלדָאס קינסטלעריש ,  נישט געװּוסטקײנמָאלָאדער ,  הָאבן ֿפַארגעסןזײ



-סַײ אין דער נַײ, העברעִישער- נַײדעראון נַאצִיָאנַאל װערטֿפולע סַײ אין 
 . _מישונג_ ָאט דער ֿפוןיִידישער ליטערַאטור איז ַארױסגעקומען גרָאד 

 גַײסט ֿפון דעם" מישן" נישט ֿפַארנומען מיט זיך דען ביַאליק הָאט
און הָאט עס ? "עם-שירי" געשַאֿפן זַײנע הָאטבעת ער , בײדע שּפרַאכן
 ?  צו זַײן קינסטלעריש רײן און אױסגעהַאלטןזַײנע" עם-שיר"געשטערט די 

איז אין דער אמתען ,  ֿפון איר רעדט זיך דָאװָאס, די מישונג, ַאּפנים
נישט מער , משמעות, עס איז.  ַאזױנָארעס רעדט זיך .  נישטגָאר קײן מישונג

װָאס הָאט זיך ָאנגעטָאן . זַאךװי ַא צוריקגעֿפינען ֿפון אײן און דער זעלבער 
 ֿפון אײן אין דעם ַאנטּפלעקןַאן , זָאגן מיר, אין צװײערלײ לבושים ָאדער

נישט , יטלעך ּפנים אװי,  װָאס הָאט--נַאצִיָאנַאלן - דעם יִידיש--זעלבן ּפנים 
 . נָאר צװײ, אײן זַײט

 ג

 נעמען צװישן דעם נַײעם העברעִיש און קעגנזַײטיקן ּפרָאצעס ֿפון דער
 אױסגעזען װי ָאּפגעשטעלט אײנמָאל יָארןדעם נַײעם יִידיש הָאט די לעצטע 

הָאט זיך ֿפון 'מ:  דערצוגעֿפירטֿפַארשידענע סיבות הָאבן . ֿפַאר ַאלעמָאל
, בית- ֿפון שלוםׂשונים.  געװָארֿפן דעם גט אין ּפָאנים ַארַײןבײדע צדדים

 ַא בײז ָאנגעמַאכטהָאבן , דרײער-ּפָאליטישע קָאכלעֿפל און רעדל-ּפַארטײ
 ֿפון די אײנער, דָאס ּפָארֿפָאלק הָאט זיך צעקריגט און אֿפילו ביַאליק. לעבן

 יִידישגן דעם צד הָאט געֿפונען ֿפַאר נײטיק ַארַײנצוזָא, ערשטע מחוּתנים
 אױב יִידיש ַאז,  אױֿפגעװיזןאון" יִידישן "18 װעגן גערעדט."  און ַאזױַאזױ"

 אירֿפַארשטײט , װַײל,  װעט מען מַאכן אױס שידוך--װעט זיך װַײטער גרױסן 
, און דָאס שענסטע דערֿפון איז געװען. דער יִיחוס איז קײן יִיחוס נישט, מיך
װָאס זענען שױן ֿפַאר זיך , ע שירים אױף יִידיש אחוץ מיט זַײנע אײגענװָאס

הָאט ביַאליק אֿפילו מיט די העברעִישע שירים ,  ַא שטיק יִיחוסגעװעןַאלײן 
 .  יִידיש-- דעם נַאצִיָאנַאלן יִיחוס ֿפון בַאשטעטיקטזַײנע 

 ?  ַאזױװי

אין אײנעם ֿפון זַײנע , למשל,  ביַאליק הָאטװען:  איז ַא בַײשּפילָאט
ֿפַארגליכן ַאן אײנציק כמַארעלע ") המלך ישאל ואם("נטסטע שירים בַאקַא

, ָאבער אױף יִידיש,  איז עס געװען העברעִיש--" יחידה-בת"צו דעם הימלס ַא 
טַאקע ,  ֿפון די װערטערצוזַאמענשטעללױט דעם , יחידה איז-װָארעם ַא בת

לױט דעם עמָאצִיָאנעלן , געֿפילֿפָארםאיז ָאבער יִידיש לױט דער , העברעִיש
 . אינהַאלט נָאך

: יׂשראל שרַײבן- ליריקער אין ארץהעברעִישע װען מָאדערנע און
, מַאמעלע, טַאטעלע:  יִידישַאװדאי איז עס ַאװדאי און --אִימהלע , ַאבאלע



 ֿפון דימינוטיװ איז ֿפָארםַאז די דָאזיקע , יעדער אײנער װעט אַײך זָאגן
דַארף זען ַא 'מ:  און װידער דָאס אײגענע--ִידיש גענומען דירעקט ֿפון י

 געװעןװי נױטיק עס איז , נַארישער מומיֿפיצירטער ּפוריסט נישט אַײנצוזען
-ֿפָארם -העברעִיש הָאט נישט קײן ֿפַארקלענערונגס. ַאזַא סָארט ֿפַאריִידישונג

 קרוב מיט װָאס איז עמָאצִיָאנעל ּפונקט ַאזַא נָאענטער, העברעִיש- ָאבער נַײ-
יִידן זענען ברידער ֿפון די זעלבע -יׂשראל-יִידן און ארץ-װי גלות, יִידיש-נַײ

העברעִיש הָאט זיך שױן ָאן דער לירישער אינטימער -נַײ, מַאמע-טַאטע
הָאט מען גענומען דעם . ֿפָארם נישט געקענט בַאגײן-ֿפַארקלענערונגס

איז ' און ס--_ ַאמעלעמ_די _, ַאבאלע_: איז געװָארן'סאון _ טַאטעלע_
 . _אִימהלע_געװָארן 

ּפונקט .  גענומען געװָארן װי זי גײט און שטײטאיז יִידישע ענדונג די
 אין זַײן העברעִיש דעם יִידישן ַארַײנגעשטעלט, װי געזָאגט, ַאזױ הָאט ברענער

 הָאט ֿפָארט געמוזט הָאבן דעם ער:  ֿפַארֿפַאלן--װָארעם _, ֿפַארֿפַאלן_
רַײכע - דָאס װּונדערנישטאֿפילו , און ַאזױ װי קײן שום לשון_, ֿפַאלןֿפַאר_

 ער הָאט, ֿפַארמָאגט נישט קײן איבערזעצונג דערֿפַאר, העברעִיש
די רײנקײט און הָאט ָאן שום חכמות ַארַײנגעקרעכצט דעם _ ֿפַארשװַאכט_
 . אין זַײן העברעִישער ּפרָאזע ַארַײן_ ֿפַארֿפַאלן_

 מָאדערן העברעִיש נישט נעמען ֿפון יִידיש אין ַא זָאל  ֿפַארװָאסאון
עס איז אין הסּכם מיט דער בעסטער ? מוזֿפַאלן װען מען דַארף און מען 

װען ,  דער בעסטער טרַאדיצִיעמיטאון ּפונקט ַאזױ איז אין הסּכם . טרַאדיצִיע
יִידן ַאזױ -ש די יִידי-- ֿפָאלקװַײל מיר זענען אײן . יִידיש נעמט ֿפון העברעִיש

מיר הָאבן .  אײן קװַאלֿפון און מיר שעּפן ממילא --יִידן -גוט װי די העברעִיש
עס . נישט ָאדער מיר הָאבן איבערהױּפט קײן קולטור --אײן קולטור 

ּפונקט װי עס . נַאצִיָאנַאלע קולטורן-עקזיסטירן דָאך נישט קײן אױסער
-מַאסן_דָאס װערטל . _ליטןקָאסמָאּפָא_ נָאר טעָארעטיש עקזיסטירן קענען
װָאס איז ,  געדַארֿפט שַאֿפן די אילוזיע ֿפון ַא קולטורהָאטװָאס _, קולטור

 ָאט דָאס װערטל הָאט טַאקע --.  נישט נַאצִיָאנַאלנָאר, ַאלץ װָאס מען װיל
 .  ַא טעם ֿפון חלשותאוןגעהַאט ַא ּפנים ֿפון חוזק 

 ד

ַארף מען זָאגן ַא װָארט אױך װעגן  ד-- װעגן די שוּתֿפותדיקײטן גערעדט
 . די אונטערשײדן

, זָאגן-צו-ַאזױ,  ָאן געװען אומביבלישָאנהױב איז ֿפון יִידיש
 יִידיש הָאט עס ֿפוןטַאקע ָאט די אומביבלישקײט . גלותדיק-בתמדרשדיק

, העברעִישעקװיװַאלענט אױף -בעת זַײן זוכן דעם יִידיש, געֿפירט מענדעלען
 הׂשּכלההעברעִיש ֿפון דער -ביבלישן ּפסוקים-ן ֿפון דעם ּפסעװדָאזיך ָאּפצוזָאג

 . שּפרַאך-און צו בַאנַײען די משנה



 ָאבער קײנמָאל נישט ַאװעק ֿפון די ביבלישע איז נַײע העברעִיש דָאס
 צוריק ַאנטדעקט געװָארן די זענעןאֿפילו נָאך דעם װי עס , קװַאלן

 שיכטן ֿפון דער געָאלָאגישע --לותדיקע ג,  די ַאזױ צו זָאגן--שּפעטערדיקע 
 . שּפרַאך

 אױך נָאך דעם װי עס זענען -- אומביבליש געבליבןאיז , װידער, יִידיש
 . סטיל אױף יִידיש-ביבלגעמַאכט געװָארן ּפרּוװן צו שַאֿפן 

: איך מײן_? חוק ולא יעבר_ַא , זַאך-ַא מוז,  געזעץַא איז עס ָאבער צי
 אױף ָאט דעם -- זיך ַאזױ ַארום און בלַײבן אומביבליש צי מוז טַאקע יִידיש

נישט געקוקט אױף ַאלע , העברעִיש אינערלעך ָאּפגרענעצן ֿפון --ָאּפשניט 
 ? שַײכותן צװישן די בײדע שּפרַאכן -אינטימע קולטור

 דָאס ביבלישע אױף יִידיש געקרָאגן די הָאט גרױסן שטוּפ ֿפַארױס ַא
און ָאט ליגט ֿפַאר . ך" דעם ּתנֿפוןלעצטע יָארן דורך יהואשעס איבערזעצונג 

ֿפַאר ַא נַײער _ ביבלישע דרַאמע די --מיר ַא נַײע בוך ֿפון דוד איגנַאטָאװ 
 . _װעלט

ַא . יִידיש-ך" זיך ַאלײן קומענדיקער ּתנֿפון,  עס שױן קרעַאטיװעראיז
צוגעקומענע -ַא נַײ. העברעִישער שַײכות-יִידישֿפון , הײסט עס, נַײער נוַאנס
 . שַאטירונג

, איז דָא.  די געשיכטע מיט יֿפּתחס טָאכטעראיז טעמע איגנַאטָאװס
,  אין דעם בַאקַאנטן ביבלישןַארַײנצוֿפַאלןזײר לַײכט געװען , ֿפַארשטײט זיך

 איגנַאטָאװ אין זַײן נַײעם װערק ערָאבאיז . שַאװלָאן, ביבלישן-ָאדער ּכמו
 --,  ַאלײןליטערַאטורהעברעִישע -ַאז אֿפילו די נַײ, ביבליש-ַאזױ באמתדיק

, װי,  זײֿפוןװָאס ַא טײל , ּפרּוװן-מיט אירע װּונדערלעכע ביבלישע המשך
- גלַאנץזענען" , השירים ַאשר לשאּולשיר"טשערניכָאװסקיס , למשל

מעג מקנא זַײן דעם נַײעם יִידיש ַאזַא , זָאג איך, זי אֿפילו --. דערגרײכונגען
װָאלטן ַאזעלכע װערק װי איגנַאטָאװס . כישקײט"ּתנֿפַארטיֿפן זיך אין 

 יִידיש און העברעִיש װָאלטן נישט געװען װען, איבערהױּפט מעגלעך געװען
 און דער זעלבער נַאצִיָאנַאלער אײן קינדער ֿפון --קינדער ֿפון אײן מַאמען 

 ? קולטור

איך .  איגנַאטָאװס בוך מעׂשה קריטיקעררעצענזירן גײ דָא נישט איך
די , דעם אמת געזָאגט, כָאטש, לָאז זיך דעריבער נישט ַארַײן אין ַאנַאליזירן

-אײביקגעטלעכן און - קַאמף ֿפון דעם אײביק--אידעע ֿפונעם בוך 
 איז ַאזױ נָאענט --מענטשלעכן אין אונדז קעגן דעם געצנדינערישן און חיהשן 

ַאז עס װָאלט זיך געלױנט צו רעדן װעגן די ַאלע ,  און צו אונדז ַאלעמעןמירצו 
ַאז זײ בַאקומען בַײ איגנַאטָאװן ַאזַא ָאריגינעלן , בֿפרט, ברײטערזַאכן 

 . אױסדרוק



װַײל אין ַאזעלכע װערק איז ,  נַײעם בוךאיגנַאטָאװס רעד דָא ֿפון איך
 אױסװעג ֿפַאר דער קינסטלערישערַא גינסטיקער ּכל ֿפַארַאן -קודם

 צװישן שַײכותן ַא נַײ װינקל אין די אינטימע --אומביבלישקײט ֿפון יִידיש 
דער העברעִישער און יִידישער העמיסֿפערע ֿפון אונדזער נַאצִיָאנַאלער 

 . קולטור

 ה

 :  װיל רעזומירןאיך

רעִיש און יִידיש צװײ  נָאך זענען העבמַאטערִיַאל דעם שּפרַאכלעכן לױט
 ֿפון ָאנהױב ַאזַא שטַארקן ֿפַארמָאגטכָאטש יִידיש , ֿפַארשײדענע לשונות

װָאס זענען נָאך אין , העברעִיזמעןהעברעִישן עלעמענט און אֿפילו ַאזעלכע 
,  איז ערשט שּפעטערזײהעברעִיש גוֿפא נישט בנמצא און װָאס ַא טײל ֿפון 

 -- דער שּפרַאך איןַארַײנגענומען געװָארן , זַײִיקערהעברעִישע ּפרָא-דורך די נַײ
 . ֿפון יִידיש ַארױס

איז ַא סך ,  ֿפַארבינדט יִידיש און העברעִישװָאס,  דער גַײסטָאבער
זײ זענען קרובים שױן דערֿפַאר . זײשטַארקער װי דער גַײסט װָאס צעשײט 

 -- טַאטעס קעבעשוּתֿפותדיװַײל זײ הָאבן געהַאט די לעצטע דורות , ַאלײן
- מענדעלע מוכרװי, יִידישע שעֿפער-העברעִישע און העברעִיש-ַאזעלכע יִידיש

 און גרױסע, נחמן ביַאליק און נָאך ַאנדערע-חיים, לײבוש ּפרץ-יצחק, סֿפרים
 . קינסטלער-שּפרַאכיקע װָארט-קלענערע צװײ

 דָאס נַײע העברעִיש הָאבן גענומען אײנס בַײם און נַײע יִידיש דָאס
דער , דָאס איז ֿפָארגעקומען.  ֿפָארזיךַאנדערן ַא סך מער װי מען שטעלט 

 די לעצטע יָארן הָאט זיך דער אױב. אין די יָארן ֿפון קריסטַאליזירונג, עיקר
  איז דָאס נישט-- ָאּפגעשטעלטּפרָאצעס ֿפון קעגנזַײטיקער השּפעה ַאזױ װי 

 גיכער ֿפון ַא נָאר, געװען קײן רעזולטַאט ֿפון ַא נַאטירלעכער ֿפרעמדקײט
-שלוםצעשטערונג ֿפון דעם נַאטירלעכן , ָאֿפט בײזװיליקער, קינסטלעכער

 . בית

-ַאז דער שלום,  טָאג נישטָא קײן מנִיעהסהַײנטיקן ָאבער בַײם זענען
, װעגן. ן ֿפַארשטַארקט װערן בַאנַײט אוזָאלבית צװישן יִידיש און העברעִיש 

 זָאל נָאך קלעקן -- ֿפַארַאן זענען, בית צו בַאֿפעסטיקן-װי ַאזױ דעם שלום
 קעגנזַײטיקן איבערזעצן ֿפוןַא ֿפלַײסיקע ַארבעט . אױף לַאנג דער גוטער װילן

ַאז די , אױב מען װיל, ַאלץאון בַאקענען זיך דַארף געטָאן װערן ֿפרִיער ֿפַאר 
,  װערן איןֿפַארװַאנדלט ֿפון און ֿפַאר דערנענטערונג זָאל איצטיקע שטימונג

 . ענערגיע-קינעטישער קולטור, ַאזױ צו זָאגן



זײ װעלן נישט בַאװַײזן :  העלֿפןגָארנישטװעט די איזָאלַאצִיָאניסטן 'ס
 ֿפון זײ איז צונױֿפגעשטעלט װָאס, העמיסֿפערן-ָאּפצוטײלן די בײדע שּפרַאך

 .  אונדזער יִידישע װעלט

 


