דערנענטערונג און נאָענטקײט צװישן ייִ דיש און העברעיִ ש :פּאַראַלעלן און
באַטראַכטונגען
אהרן צײטלין
אַ סך פֿאַלשע געטער האָבן געמוזט צעקלאַפּט װערן אין דעם ייִ דיש-
לאַגער מ'זאָל קענען מאַכן די _אַנטדעקונג_ ,אַז נאָך אַלעמען איז מען פֿאָרט
שטיקלעך כּרובים מיט די העברײער ,װאָס װױנען ערגעץ אין אַ פֿאָדער-
אַזיאַטיש לאַנד ,האָבן עפּעס אַ אוניװערסיטעט אױף אַ באַרג און רעדן לשון-
קדוש אין דער װאָכן ....עס בלאָנדזשעט נאָך ערגעץ אַרום די פֿראַגע װעגן די
אַנאָנימע מאַסן ,װאָס טוען מער גאָרנישט ,נאָר שאַפֿן אַ ספּעציִ עלע )רײן
צײט פֿון די
מיטאָלאָגישע!( _מאַסן-קולטור_ .ס'איז שױן אָבער אַריבער די ַ
פּאָליטיק-מאַכער ,װאָס האָבן אױסגענוצט ייִ דיש צו באַקעמפֿן העברעיִ ש,
דרײ-טױזנט-יעריקײט פֿון
שײכות מיט דער ַ
ארץ-ישׂראל ,אַלץ ,װאָס האָט אַ ַ
אַ פֿאָלק .און אױך דער צד-שכּנגד ,די סטראַטעגן פֿון דעם מיליטאַנטישן
העברעיִ סם ,װאָס האָבן געפֿירט די גרױסע מנחם-מענדעלשע מלחמה קעגן
דער _זשאַרגאָנישער_ דינסטמױד  --אױך זײ  --מיט זײערע ל"ג-בעומרדיקע
פֿײלונבױגנס זענען אין אַ שטאַרקער סכּנה צו האָבן פֿאַרשפּילט.
ַ
איצט ,אַפּנים ,מעג מען שױן .איצט איז דער אַנטי-ייִ דיש קאַמף פּונקט
זײנען מיר אַלע די
אַזױ באַנקראָט װי די אַנטי-העברעיִ ש-מלחמה .איצט ַ
בײ מיר האָט
לײט אױף אײן און דער זעלבער קולטור-חתונהַ .
זעלבע אָרעמעַ -
איר געפּױלט ,אַז מ'װעט גאָר שאַפֿן אױפֿן העברעיִ שן אוניװערסיטעט יענע
קאַטעדרע ,װאָס קלױזנער האָט נישט געװאָלט  --די קאַטעדרע פֿאַר ייִ דיש.
הײנט אױף מאָרגן .ס'װעט
איך זאָג נישט ,אַז דאָס װעט פֿאָרקומען פֿון ַ
געדױרן .איך בין אָבער כּמעט װי זיכער ,אַז אױב ייִ דיש װעט ערגעץ-װוּ
זײן נישט ערגעץ אַנדערש ,װי אין
געלערנט און געפֿאָרשט װערן  --װעט עס ַ
ירושלם.
אין דעם ייִ דיש-לאַגער האָט פּונקט אַזױ געפּלאַצט דער טעראָר פֿון די
פּאָליטיק-מאַכער ,װי אין דעם לאַגער פֿון העברעיִ ש .דער אױטאָריטעט פֿון די
לײט ,װאָס האָבן אָנגעװאָרפֿן זײער אידעאָלאָגיע און זי
פּאַרטײַ -
אַרױפֿגעװאָרפֿן ,װי אַ מין כאָמעט ,אױף דעם און יענעם פֿון די ייִ דיש-
צײט,
בײ קײנעם קײן אױטאָריטעט נישט .ס'איז אַװעק די ַ
שרײבער ,איז מער ַ
ַ
אַרײנגעפּױקט
נײ װערטל און ַ
װען אַלע טאָג האָט מען צוגעטראַכט עפּעס אַ ַ
אין דעם װי אין אַ בלעכענער פּױק אָנצושרעקן דעם עולם פֿעדער-האַלטערס.
צײט ,װען די ,װאָס האָבן געהאַט דאָס באַדערפֿעניש און דעם
ס'איז אַװעק די ַ
מוט זיך אַנטקעגן צושטעלן ,האָט מען פֿאַרהילכט מיט די זלידנע מאָדע-
פּײקלעך .מ'איז שױן נישט אַזױ שטאַרק בודק צי מען טראָגט די כּשרע ציצית
ַ
װעלטלעכקײט_ ,צי מען גלױבט באמונה שלמה אין _מאַסן-קולטור_,
ַ
פֿון _

צי מען איז נישט חלילה ,געכאַפּט אין די שװאַרצע פּינטעלעך און צי מען
האָט אין קעשענע דעם פּאַספּאָרט פֿון אַן אם-הארץ....
צײט פֿון דערנענטערונג ,אַז רײן
איז כּדאַי צו באַטאָנען איצט ,אין אַ ַ
סײ װי קײנמאָל קײן
נײ-העברעיִ ש ַ
נײ-ייִ דיש און ַ
שעפֿעריש גענומען ,האָבן ַ
מלחמה נישט געפֿירט .נישט צװישן ייִ דיש און העברעיִ ש זענען פֿאָרגעקומען
קאַמפֿן ,נאָר צװישן פּראָפֿעסיאָנעלע ייִ דישיסטן און פּראָפֿעסיאָנאַלע
נײ-העברעיִ ש האָבן זיך נישט געהאַט װאָס צו
נײ-ייִ דיש און ַ
העברעיִ סטןַ .
שלאָגן .זײ װאַקסן בײדע פֿון אײן שורש.
נישט אומזיסט האָבן מיר געהאַט ביז דאָ נישט לאַנג אַ גאַנצן דור
נײע
נײע ייִ דיש און דאָס ַ
שרײבער ,װאָס האָבן דאָס ַ
ייִ דיש-העברעיִ שַ -
געצײג .דער רעזולטאַט איז געװען :זײ האָבן
ַ
העברעיִ ש געבױט מיט די זעלבע
זײנען
דורכגעייִ דישט העברעיִ ש און דורכגעהעברעיִ שט ייִ דיש .אַזױ אַרום ַ
זײנען געװען און געבליבן
געבױט געװאָרן צװײ שפּראַכלעכע סטילן ,װאָס ַ
בײשפּיל נישט די װערק פֿון עפּיגאָנען,
פֿאַרברידערט ,װען מען נעמט פֿאַר אַ ַ
נאָר די שאַפֿונגען פֿון די פֿונדאַמענט-לײגער.
נײ-
נײ-ייִ דיש און ַ
װילט איר פֿאָרשן דעם שותּפֿותדיקן װאָרצל פֿון ַ
אײזיק-מײער דיק ,דער
העברעיִ ש  --נעמט נישט די ייִ דישע מעשׂה-ביכלעך פֿון ַ
װילנער משׂכּיל ,און אױך נישט די ערשטע העברעיִ שע השׂכּלה-ספֿרים מיט
זײער אױסטערלישן בראָכװאַרג פֿון פּסוקים .נעמט די חסידישע מעשׂה-
ביכלעך ,װוּ לשון-קדוש האָט זיך געמישט מיט ייִ דיש אָדער  --נעמט רב
נחמנס מעשׂיות .איך מײן נישט דעם ייִ דישן טעקסט זײערן ,נאָר גראַד דעם
לשון-קודשדיקן .די ייִ דישע װערטער ,װאָס איר געפֿינט דאָרט אין מיטן דעם
נײעם קינסטלערישן
העברעיִ שן טעקסט ,זענען געװען דער אָנהױב פֿון אַ ַ
נײע
דראַנג צו געפֿינען אין דער אוראַלטער פֿאַרהײליקטער שפּראַך ַ
מעגלעכקײטן פֿון אױסדרוק  --לױטן מאָדעל פֿון ייִ דיש.
ב
זײן קײן פּאַראַדאָקס צו זאָגן ,אַז מענדעלע,
אין דעם זין װעט נישט ַ
למשל ,האָט נאָר ממשיך געװען דעם פּראָצעס ,װאָס רב נחמן האָט אָנגעהױבן
זײן דראַנג צום אױסדרוק,
זײן אױסדרוק ,ריכטיקערַ :
און װאָס האָט געפֿונען ַ
הײנט
אין אַזױנע קאָמבינירונגען ,װי" :הכּאָה על הלחי שקורין פּאַטשַ ".
קלינגט דאָס װי אַ קוריאָז .אין דער אמתען אָבער האָט הינטער דעם געלעבט
נײער שפּראַכלעכער װילן ,אין דעם פֿאַל :דער קינסטלערישער װילן
אַ ַ
אױסצוזוכן אױף העברעיִ ש אַן עקװיװאַלענט צום קורצן ,הילכיקן ,ייִ דישן
אױסטײטש" :שקורין פּאַטש",
ַ
_פּאַטש_ ...דער  --אין פֿלוג קוריאָזער - -
האָט זיך גענומען דערפֿון טאַקע.

דער שאַפֿער פֿון דעם מאָדערנעם העברעיִ ש -- ,צי דאָס איז געװען אַ
מענדעלע מוכר-ספֿרים אָדער אַ ביאַליק ,צי גאָר אַ יהודה שטײנבערג -- ,ער
האָט ,אַמאָל באַװוּסטזיניק ,אַמאָל אומבאַװוּסטזיניק ,געזוכט דעם
העברעיִ שן עקװיװאַלענט פֿאַר ייִ דישע װערטער .ער האָט אים אָפֿט געזוכט
הײנט זענען די אַלע געפֿינסן געװאָרן אַזאַ
און נישט אײנמאָל געפֿונען און ַ
זעלבסט פֿאַרשטאַנדלעכקײט ,אַזאַ אָרגאַנישער טײל פֿון דעם מאָדערנעם
העברעיִ ש ,אַז מ'באַמערקט אפֿילו נישט זײער אָפּשטאַם פֿון ייִ דיש.
נײ-העברעיִ ש ,איז
דאָס זעלבע ,װאָס מיט דעם שאַפֿער פֿון ַ
נײ-ייִ דיש .ער האָט נישט אײנמאָל געזוכט,
פֿאָרגעקומען מיט דעם שאַפֿער פֿון ַ
געמוזט זוכן ,דעם ייִ דישן עקװיװאַלענט פֿון דעם אָדער יענעם העברעיִ שן
אױסדרוק .האָט ער אָדער געפֿונען ,אָדער ציטירט ,דאָס הײסט:
אַרײנגעפֿלאָכטן עס
איבערגעלאָזט דאָס העברעיִ שע װי עס גײט און שטײטַ ,
גאַנצערהײט אין דעם געװעב פֿון דער שפּראַך ,ענלעך דערצו ,װי ס'האָט
זײנעם אַ העברעיִ שן טעקסט
געטאָן ,למשל ,ברענער ,װען ער האָט אין ַ
אַרײנגעטראָגן גאַנצערהײט דאָס נישט-איבערזעצבאַרע ייִ דישע װאָרט:
ַ
_פֿאַרפֿאַלן_.
אין װאָס ,אַ שטײגער ,איז באַשטאַנען די גאַנצע אַרבעט פֿון מענדעלע
סײ
נײ-העברעיִ שןַ ,
סײ פֿון דעם ַ
מוכר -ספֿרים ,דעם װיכטיקסטן באַשאַפֿער ַ
נײ-ייִ דישן ליטעראַרישן נוסח?
פֿון דעם ַ
שרײבן ייִ דיש אױף העברעיִ ש און
אָט אין װאָס :ער האָט אָנגעהױבן ַ
העברעיִ ש אױף ייִ דיש .װאָלט ער נישט געװען דער שפּראַכקינסטלער ,װאָס ער
איז געװען ,װאָלט זיך באַקומען מי-יודע-װאָס .איז אים אָבער די אַרבעט
געראָטן און דער _נוסך_  --װי ביאַליק האָט עס אָנגערופֿן  --איז געשאַפֿן
געװאָרן.
שױן דער נאָמען אַלײן  --מענדעלע מוכר-ספֿרים  --איז באַשטאַנען פֿון
זײנען געװאָרן אײנס :אַ ייִ דיש-שבייִ דישער  --מענדעלע ,און
צװײ טײלן װאָס ַ
אַ ייִ דיש-לשון-קודשער  --מוכר-ספֿרים .און געטאָן האָט מענדעלע אַ
טאָפּלטע אַרבעט ,װאָס איז אױך געװען אײנס .געזוכט אין דער משנה-שפּראַך
דעם עקװיװאַלענט פֿאַר אַ העברעיִ שן _ייִ דיש_  --און האָט ייִ דיש גופֿא
אױסגעהעברעיִ שט.
האָט מען געדאַרפֿט  --האָט זיך מענדעלע נישט אָפּגעשטעלט פֿון
באַנוצן אַזעלכע װערטער ,װי :בולבוסים ,װאָס דאָס איז געװען נישט עפּעס
אַנדערש ,װי די העברעיִ זירטע פֿאָרם פֿון די הוליע-קפּצנדיקע ,עכט-ייִ דישע
_בולבעס_.

דאָס ייִ דישע לשון ,װידער ,האָט מענדעלע געמאַכט העברעיִ שדיק-
נײע ריטמען,
פֿײערלעך-געהױבן ,געשאַפֿן פֿאַר אים ַ
ערנסט און ַ
אַריבערגעפֿלאַנצטע פֿון דער העברעיִ שער שפּראַך-טעריטאָריע.
בײשפּיל פֿון _העברעיִ ש אױף ייִ דיש_ איז פּרץ ,ציטירן איז
נאָך אַ ַ
איבעריק  --נעם און לײען!
ס'דאַרף נאָר געזאָגט װערן ,װען מ'רעט פֿון פּרצן אין דעם דאָזיקן
זײן גאַנצער גאַנג אין שפּראַך איז געבױט אױף דעם רבניש-
צוזאַמענהאַנג ,אַז ַ
גאונישן פֿאַרקירצונגס-סטיל  --אױף דעם "דודי לחכּימה ברמזש"
]אַראַמאַיִ ש ' פֿאַר אַ חכם איז גענוג אַ װונק'[.
פּרץ  --דאָס איז דער מהרש"אַ ]מורנו הרב רבי שמועל עיִ דעלס[ אָדער
דער מהר"ם-שיף ]מאַהאַראַם= מורנו הרב רבי מעיִ ר שיף[  ,װאָס איז אַ
שרײבן אױף ייִ דיש.
קינסטלער געװאָרן און האָט גענומען ַ
צײטן אין פּרצעס שאַפֿן ,װען ער האָט זיך
צײטן ,קאַפּריזַ -
געװען ַ
אונטערגענומען צו בױען אַ מין סאַלאָן-ייִ דיש און האָט זיך צוליב דעם
זײן שאַפֿן ,אַזױ גאָר
דײטש .אַזױ אין סאַמע אָנהױב פֿון ַ
אַרײנגעלאָזט אין ַ
ַ
אַראָפּ-צו ,אױף דער עלטער ,פֿריִ ער האָט ער געװאָלט פֿאַרסאַלאָנעװען ייִ דיש
צוליב אַ מאַדאַם ,װאָס מען האָט זי גערופֿן :פּױליש-ייִ דישע אַסימילאַציע,
בײם ייִ דישן קינסטלער  --די לעזערין ,די ייִ דישע
און װאָס האָט צוגענומען ַ
מײסטער פֿון ייִ דיש ,אין אָנהױב געשריבן
פֿרױ ....האָט ער ,דער גרױסַ -
דײן באַלקאָן
הײנעדיק" :צו ַ
"אױפֿזעצע" און אַרױפֿגעזונגען סערענאַדישַ -
מײנע אױגן" ....דערנאָך ,אױף דער עלטער ,האָט שױן אַ קאָנקרעטע
פֿליִ ען ַ
זײנע בריװ-- ,
בײם מעער ",װאָס פֿיגורירט אין ַ
דאַמע" -- ,די _דאַמאַ ַ
פֿאַרנומען די פֿאַנטאַזיע פֿון דעם אַלט-װערנדיקן פּאָעט ,און ,מיט אַ געהײם-
זײט ,האָט דער זעער פֿון _באַנאַכט אױפֿן אַלטן
פֿײכטן בליק אין איר ַ
ַ
מאַרק_ ,דער װוּנדערלעכער דערצײלער פֿון רב שלומהס מעשׂהלעך און פֿון די
דײטשמעריזם
_פֿאָלקסטימלעכע געשיכטן_ ,אַ קערעװע געטאָן צו אַ מין נעאַָ -
 -װידער אַ-לאַ סאַלאָן ,סאַלאָן-ייִ דיש! אַ חלום געװען  --פּרצעס אַ חלום....אָבער געבליבן איז פּרצעס ייִ דישער ייִ דיש  --פּרצעס מהרש"אַ ייִ דיש --
פּרצעס ייִ דישער לשון-קדוש.
זײנע ייִ דישע לידער
באַדײטונג פֿון ַ
ַ
און ביאַליק? מ'שאַצט אונטער די
זײנע ערשטע ייִ דישע שירים-- ,
פֿאַר דער סטיל-אַנטװיקלונג פֿון ייִ דיש און ַ
װער פֿון די אַנדערע ליריקער האָט זיך געקאָנט פֿאַרמעסטן מיט זײ אין דעם
פּרט פֿון ריטם און סטיל? "עס האָט מיך פֿאַרפּלאָנטערט מיט גרינס און מיט
הײנטיקן
שטראַלן" איז געװען געדרוקט אין די ערשטע יאָרן פֿון ַ
אײזערנעם כּוח
יאָרהונדערט און האָט געהאַט דעם נאָך נישט-געװעזענעםַ ,

פֿון דעם העברעיִ ש-ביאַליקשען ריטם  --אױף ייִ דיש .װעגן פּאָעמעס ,װי "דאָס
לעצטע װאָרט"  --שױן אָפּגערעדט .דאָס איז בפֿירוש געװען העברעיִ ש אױף
ייִ דיש  --מאַכטפֿולער העברעיִ ש אױף פּראַכטפֿולן ייִ דיש .ס'איז געװען
סינטעז.
זײנען אַ שטיק
װײטער :מיכה-יוסף בערדיטשעװסקיס ייִ דישע כתבים ַ
ַ
נײ-
צוגלײך אַ חשובער טײל פֿון ַ
ַ
זײנען
לשון-קדוש אױף מאַמע-לשון און ַ
ייִ דישער ליטעראַטור.
בײ ייִ דן --
נײער ליטעראַטור ַ
גײען מיר צו די אַנדערע אבֿות פֿון דער ַ
טרעפֿן מיר אָן ,אין דער פּראָזע ,אױף דעם שױן דערמאָנטן יוסף-חיים
ברענער .ער האָט אָפֿט געשריבן ייִ דיש אױף העברעיִ ש  --און װער ,חוץ אַ
טעמפּן פּוריסט ,װעט עס אים פֿאַר אומגוט נעמען? עס איז גראָד נישט געװען
בײ אים .פֿול מיט סטיליסטישע לאַטעס קומט
קײן פֿאַרלאַטעטער העברעיִ ש ַ
בײ דעם אָדער יענעם מישטײנס געזאָגטן
אַרױס דאָס ביסל העברעיִ ש דװקא ַ
צוגלײך
ַ
פּוריסט .ברענערס העברעיִ ש האָט טיף געװאָרצלט אין בת-מדרש.
זײן ינוקא פֿון ייִ דיש  --און קײן שום װידערשפּרוך איז דאָ
האָט ער געצױגן ַ
װײל אױך ייִ דיש גופֿא איז נישט
נישט געװען .שױן דערפֿאַר אַלײן נישטַ ,
געבױרן געװאָרן דװקא אין יאַטקע-געסל ,װי עס מײנען ,אַ חוץ שׂונים פֿון
אײן ,אַז ייִ דיש איז
ייִ דיש ,אױך יענע ראַדיקאַלע ייִ דישיסטן ,װאָס רעדן זיך ַ
געװען פֿון געבױרן אָן דאָס ,װאָס זײ פֿאַרשטײען אונטערן װאָרט װעלטלעך.
נײן ,מתּתיהו מיזיש ,אײנער פֿון די באַקאַנסטע און אַמאָפֿצטן ציטירטע
ייִ דיש-פֿאָרשער ,האָט שױן לאַנג אָנגעװיזן ,אױף דער שול-אָפּשטאַמונג פֿון
דער ייִ דישער שפּראַך :אױף איר רעליגיִ עז-ליטורגישן ייִ חוס.
בײשפּיל פֿון ייִ דיש אױף העברעיִ ש  --כאָטש
אַ צװײטער קלאַסישער ַ
בײ ברענערן  --איז בערקאָװיטשעס
אױף גאָר אַן אַנדער שטײגער װי ַ
באַװוּסטע איבערזעצונג פֿון שלום-עליכמען .דאָ האָבן ייִ דיש און משנה-
אַרײנגעקוקט אײנער אין
העברעיִ ש זיך דערלאַנגט די האַנט און זיך אַזױ טיף ַ
אַנדערנס פּנים ,אַז עס הױבט זיך אָן צו דאַכטן; דאָס װאָס מיר רופֿן ייִ דיש,
איז נישט עפּעס אַנדערש װי אַ המשך פֿון דער משנה-שפּראַך ,און דאָס װאָס
מיר רופֿן משנה-שפּראַך ,איז געװען נישט עפּעס אַנדערש ,װי ייִ דיש לשון אין
אַראַמײיִ שן נוסח.
און ש .אַגננס העברעיִ ש? װאָרצלט ער נישט אין דעם ייִ דיש-העברעיִ ש,
אָדער העברעיִ ש-ייִ דיש ,פֿון די חסידישע ספֿרמלעך ,פֿון דע צדיקישע "סיפּורי-
מעשׂיות"?
האַלעמײ ער "מישט".
ַ
און אױך צו אים האָבן פּוריסטן געהאַט טענות.
זײ האָבן פֿאַרגעסן ,אָדער קײנמאָל נישט געװוּסט ,אַז אַלדאָס קינסטלעריש

נײ-
סײ אין דער ַ
נײ-העברעיִ שערַ ,
סײ אין דער ַ
און נאַציִ אָנאַל װערטפֿולע ַ
ייִ דישער ליטעראַטור איז אַרױסגעקומען גראָד פֿון אָט דער _מישונג_.
גײסט פֿון
האָט דען ביאַליק זיך נישט פֿאַרנומען מיט "מישן" דעם ַ
זײנע "שירי-עם"? און האָט עס
בײדע שפּראַכן ,בעת ער האָט געשאַפֿן ַ
זײן קינסטלעריש רײן און אױסגעהאַלטן?
זײנע צו ַ
געשטערט די "שיר-עם" ַ
אַפּנים ,די מישונג ,װאָס פֿון איר רעדט זיך דאָ ,איז אין דער אמתען
גאָר קײן מישונג נישט .עס רעדט זיך נאָר אַזױ .עס איז ,משמעות ,נישט מער
װי אַ צוריקגעפֿינען פֿון אײן און דער זעלבער זאַך .װאָס האָט זיך אָנגעטאָן
אין צװײערלײ לבושים אָדער ,זאָגן מיר ,אַן אַנטפּלעקן פֿון אײן אין דעם
זעלבן פּנים  --דעם ייִ דיש-נאַציִ אָנאַלן  --װאָס האָט ,װי איטלעך פּנים ,נישט
זײט ,נאָר צװײ.
אײן ַ
ג
נײעם העברעיִ ש און
קעגנזײטיקן נעמען צװישן דעם ַ
ַ
דער פּראָצעס פֿון
נײעם ייִ דיש האָט די לעצטע יאָרן אױסגעזען װי אָפּגעשטעלט אײנמאָל
דעם ַ
פֿאַר אַלעמאָל .פֿאַרשידענע סיבות האָבן געפֿירט דערצו :מ'האָט זיך פֿון
אַרײן .שׂונים פֿון שלום-בית,
בײדע צדדים געװאָרפֿן דעם גט אין פּאָנים ַ
פּאַרטײ-פּאָליטישע קאָכלעפֿל און רעדל-דרײער ,האָבן אָנגעמאַכט אַ בײז
לעבן .דאָס פּאָרפֿאָלק האָט זיך צעקריגט און אפֿילו ביאַליק ,אײנער פֿון די
אַרײנצוזאָגן דעם צד ייִ דיש
ערשטע מחותּנים ,האָט געפֿונען פֿאַר נײטיק ַ
"אַזױ און אַזױ ".גערעדט װעגן " 18ייִ דישן" און אױפֿגעװיזן ,אַז אױב ייִ דיש
װײל ,פֿאַרשטײט איר
װײטער גרױסן  --װעט מען מאַכן אױס שידוךַ ,
װעט זיך ַ
מיך ,דער ייִ חוס איז קײן ייִ חוס נישט .און דאָס שענסטע דערפֿון איז געװען,
זײנע אײגענע שירים אױף ייִ דיש ,װאָס זענען שױן פֿאַר זיך
װאָס אחוץ מיט ַ
אַלײן געװען אַ שטיק ייִ חוס ,האָט ביאַליק אפֿילו מיט די העברעיִ שע שירים
זײנע באַשטעטיקט דעם נאַציִ אָנאַלן ייִ חוס פֿון  --ייִ דיש.
ַ
װי אַזױ?
זײנע
בײשפּיל :װען ביאַליק האָט ,למשל ,אין אײנעם פֿון ַ
אָט איז אַ ַ
באַקאַנטסטע שירים )"ואם ישאל המלך"( פֿאַרגליכן אַן אײנציק כמאַרעלע
צו דעם הימלס אַ "בת-יחידה"  --איז עס געװען העברעיִ ש ,אָבער אױף ייִ דיש,
װאָרעם אַ בת-יחידה איז ,לױט דעם צוזאַמענשטעל פֿון די װערטער ,טאַקע
העברעיִ ש ,איז אָבער ייִ דיש לױט דער געפֿילפֿאָרם ,לױט דעם עמאָציִ אָנעלן
אינהאַלט נאָך.
שרײבן:
און װען מאָדערנע העברעיִ שע ליריקער אין ארץ-ישׂראל ַ
אַבאלע ,איִ מהלע  --איז עס אַװדאי און אַװדאי ייִ דיש :טאַטעלע ,מאַמעלע,

אײך זאָגן ,אַז די דאָזיקע פֿאָרם פֿון דימינוטיװ איז
יעדער אײנער װעט ַ
גענומען דירעקט פֿון ייִ דיש  --און װידער דאָס אײגענע :מ'דאַרף זען אַ
אײנצוזען ,װי נױטיק עס איז געװען
נאַרישער מומיפֿיצירטער פּוריסט נישט ַ
אַזאַ סאָרט פֿאַרייִ דישונג .העברעיִ ש האָט נישט קײן פֿאַרקלענערונגס-פֿאָרם -
נײ-העברעיִ ש ,װאָס איז עמאָציִ אָנעל פּונקט אַזאַ נאָענטער קרוב מיט
 אָבער ַנײ-ייִ דיש ,װי גלות-ייִ דן און ארץ-ישׂראל-ייִ דן זענען ברידער פֿון די זעלבע
ַ
נײ-העברעיִ ש האָט זיך שױן אָן דער לירישער אינטימער
טאַטע-מאַמעַ ,
פֿאַרקלענערונגס-פֿאָרם נישט געקענט באַגײן .האָט מען גענומען דעם
_טאַטעלע_ און ס'איז געװאָרן_ :אַבאלע_ ,די _מאַמעלע_  --און ס'איז
געװאָרן _איִ מהלע_.
די ייִ דישע ענדונג איז גענומען געװאָרן װי זי גײט און שטײט .פּונקט
זײן העברעיִ ש דעם ייִ דישן
אַרײנגעשטעלט אין ַ
אַזױ האָט ברענער ,װי געזאָגטַ ,
_פֿאַרפֿאַלן_ ,װאָרעם  --פֿאַרפֿאַלן :ער האָט פֿאָרט געמוזט האָבן דעם
רײכע
_פֿאַרפֿאַלן_ ,און אַזױ װי קײן שום לשון ,אפֿילו נישט דאָס װוּנדערַ -
העברעיִ ש ,פֿאַרמאָגט נישט קײן איבערזעצונג דערפֿאַר ,האָט ער
אַרײנגעקרעכצט דעם
_פֿאַרשװאַכט_ די רײנקײט און האָט אָן שום חכמות ַ
אַרײן.
זײן העברעיִ שער פּראָזע ַ
_פֿאַרפֿאַלן_ אין ַ
און פֿאַרװאָס זאָל אַ מאָדערן העברעיִ ש נישט נעמען פֿון ייִ דיש אין
פֿאַלן װען מען דאַרף און מען מוז? עס איז אין הסכּם מיט דער בעסטער
טראַדיציִ ע .און פּונקט אַזױ איז אין הסכּם מיט דער בעסטער טראַדיציִ ע ,װען
װײל מיר זענען אײן פֿאָלק  --די ייִ דיש-ייִ דן אַזױ
ייִ דיש נעמט פֿון העברעיִ שַ .
גוט װי די העברעיִ ש-ייִ דן  --און מיר שעפּן ממילא פֿון אײן קװאַל .מיר האָבן
אײן קולטור  --אָדער מיר האָבן איבערהױפּט קײן קולטור נישט .עס
עקזיסטירן דאָך נישט קײן אױסער-נאַציִ אָנאַלע קולטורן .פּונקט װי עס
קענען נאָר טעאָרעטיש עקזיסטירן _קאָסמאָפּאָליטן_ .דאָס װערטל _מאַסן-
קולטור_ ,װאָס האָט געדאַרפֿט שאַפֿן די אילוזיע פֿון אַ קולטור ,װאָס איז
אַלץ װאָס מען װיל ,נאָר נישט נאַציִ אָנאַל -- .אָט דאָס װערטל האָט טאַקע
געהאַט אַ פּנים פֿון חוזק און אַ טעם פֿון חלשות.
ד
גערעדט װעגן די שותּפֿותדיקײטן  --דאַרף מען זאָגן אַ װאָרט אױך װעגן
די אונטערשײדן.
ייִ דיש איז פֿון אָנהױב אָן געװען אומביבליש ,אַזױ-צו-זאָגן,
בתמדרשדיק-גלותדיק .טאַקע אָט די אומביבלישקײט פֿון ייִ דיש האָט עס
זײן זוכן דעם ייִ דיש-עקװיװאַלענט אױף העברעיִ ש,
געפֿירט מענדעלען ,בעת ַ
זיך אָפּצוזאָגן פֿון דעם פּסעװדאָ-ביבלישן פּסוקים-העברעיִ ש פֿון דער השׂכּלה
באַנײען די משנה-שפּראַך.
ַ
און צו

נײע העברעיִ ש איז אָבער קײנמאָל נישט אַװעק פֿון די ביבלישע
דאָס ַ
קװאַלן ,אפֿילו נאָך דעם װי עס זענען צוריק אַנטדעקט געװאָרן די
שפּעטערדיקע  --די אַזױ צו זאָגן ,גלותדיקע  --געאָלאָגישע שיכטן פֿון דער
שפּראַך.
ייִ דיש ,װידער ,איז געבליבן אומביבליש  --אױך נאָך דעם װי עס זענען
געמאַכט געװאָרן פּרוּװן צו שאַפֿן ביבל-סטיל אױף ייִ דיש.
צי איז עס אָבער אַ געזעץ ,אַ מוז-זאַך ,אַ _חוק ולא יעבר_? איך מײן:
בלײבן אומביבליש און זיך אַזױ אַרום  --אױף אָט דעם
צי מוז טאַקע ייִ דיש ַ
אָפּשניט  --אינערלעך אָפּגרענעצן פֿון העברעיִ ש ,נישט געקוקט אױף אַלע
שײכותן צװישן די בײדע שפּראַכן ?
אינטימע קולטורַ -
אַ גרױסן שטופּ פֿאַרױס האָט דאָס ביבלישע אױף ייִ דיש געקראָגן די
לעצטע יאָרן דורך יהואשעס איבערזעצונג פֿון דעם תּנ"ך .און אָט ליגט פֿאַר
נײער
נײע בוך פֿון דוד איגנאַטאָװ  --די ביבלישע דראַמע _פֿאַר אַ ַ
מיר אַ ַ
װעלט_.
איז עס שױן קרעאַטיװער ,פֿון זיך אַלײן קומענדיקער תּנ"ך-ייִ דיש .אַ
נײ-צוגעקומענע
שײכות .אַ ַ
נײער נואַנס ,הײסט עס ,פֿון ייִ דיש-העברעיִ שער ַ
ַ
שאַטירונג.
איגנאַטאָװס טעמע איז די געשיכטע מיט יפֿתּחס טאָכטער .איז דאָ,
אַרײנצופֿאַלן אין דעם באַקאַנטן ביבלישן,
לײכט געװען ַ
פֿאַרשטײט זיך ,זײר ַ
נײעם װערק
זײן ַ
אָדער כּמו-ביבלישן ,שאַװלאָן .איז אָבער איגנאַטאָװ אין ַ
נײ-העברעיִ שע ליטעראַטור אַלײן-- ,
אַזױ באמתדיק-ביבליש ,אַז אפֿילו די ַ
מיט אירע װוּנדערלעכע ביבלישע המשך-פּרוּװן ,װאָס אַ טײל פֿון זײ ,װי,
למשל ,טשערניכאָװסקיס "שיר השירים אַשר לשאוּל ",זענען גלאַנץ-
נײעם ייִ דיש אַזאַ
זײן דעם ַ
דערגרײכונגען -- .אפֿילו זי ,זאָג איך ,מעג מקנא ַ
פֿאַרטיפֿן זיך אין תּנ"כישקײט .װאָלטן אַזעלכע װערק װי איגנאַטאָװס
איבערהױפּט מעגלעך געװען ,װען ייִ דיש און העברעיִ ש װאָלטן נישט געװען
קינדער פֿון אײן מאַמען  --קינדער פֿון אײן און דער זעלבער נאַציִ אָנאַלער
קולטור?
איך גײ דאָ נישט רעצענזירן איגנאַטאָװס בוך מעשׂה קריטיקער .איך
אַרײן אין אַנאַליזירן ,כאָטש ,דעם אמת געזאָגט ,די
לאָז זיך דעריבער נישט ַ
אידעע פֿונעם בוך  --קאַמף פֿון דעם אײביק-געטלעכן און אײביק-
מענטשלעכן אין אונדז קעגן דעם געצנדינערישן און חיהשן  --איז אַזױ נאָענט
צו מיר און צו אונדז אַלעמען ,אַז עס װאָלט זיך געלױנט צו רעדן װעגן די אַלע
בײ איגנאַטאָװן אַזאַ אָריגינעלן
זאַכן ברײטער ,בפֿרט ,אַז זײ באַקומען ַ
אױסדרוק.

װײל אין אַזעלכע װערק איז
נײעם בוךַ ,
איך רעד דאָ פֿון איגנאַטאָװס ַ
קודם-כּל פֿאַראַן אַ גינסטיקער קינסטלערישער אױסװעג פֿאַר דער
שײכותן צװישן
נײ װינקל אין די אינטימע ַ
אומביבלישקײט פֿון ייִ דיש  --אַ ַ
דער העברעיִ שער און ייִ דישער העמיספֿערע פֿון אונדזער נאַציִ אָנאַלער
קולטור.
ה
איך װיל רעזומירן:
לױט דעם שפּראַכלעכן מאַטעריִ אַל נאָך זענען העברעיִ ש און ייִ דיש צװײ
פֿאַרשײדענע לשונות ,כאָטש ייִ דיש פֿאַרמאָגט פֿון אָנהױב אַזאַ שטאַרקן
העברעיִ שן עלעמענט און אפֿילו אַזעלכע העברעיִ זמען ,װאָס זענען נאָך אין
העברעיִ ש גופֿא נישט בנמצא און װאָס אַ טײל פֿון זײ איז ערשט שפּעטער,
אַרײנגענומען געװאָרן אין דער שפּראַך --
זײיִ קערַ ,
נײ-העברעיִ שע פּראָ ַ
דורך די ַ
פֿון ייִ דיש אַרױס.
גײסט ,װאָס פֿאַרבינדט ייִ דיש און העברעיִ ש ,איז אַ סך
אָבער דער ַ
גײסט װאָס צעשײט זײ .זײ זענען קרובים שױן דערפֿאַר
שטאַרקער װי דער ַ
װײל זײ האָבן געהאַט די לעצטע דורות בעשותּפֿותדיקע טאַטעס --
אַלײןַ ,
אַזעלכע ייִ דיש-העברעיִ שע און העברעיִ ש-ייִ דישע שעפֿער ,װי מענדעלע מוכר-
ספֿרים ,יצחק-לײבוש פּרץ ,חיים-נחמן ביאַליק און נאָך אַנדערע ,גרױסע און
קלענערע צװײ-שפּראַכיקע װאָרט-קינסטלער.
בײם
נײע העברעיִ ש האָבן גענומען אײנס ַ
נײע ייִ דיש און דאָס ַ
דאָס ַ
אַנדערן אַ סך מער װי מען שטעלט זיך פֿאָר .דאָס איז פֿאָרגעקומען ,דער
עיקר ,אין די יאָרן פֿון קריסטאַליזירונג .אױב די לעצטע יאָרן האָט זיך דער
קעגנזײטיקער השפּעה אַזױ װי אָפּגעשטעלט  --איז דאָס נישט
ַ
פּראָצעס פֿון
געװען קײן רעזולטאַט פֿון אַ נאַטירלעכער פֿרעמדקײט ,נאָר גיכער פֿון אַ
קינסטלעכער ,אָפֿט בײזװיליקער ,צעשטערונג פֿון דעם נאַטירלעכן שלום-
בית.
הײנטיקן טאָג נישטאָ קײן מניִ עהס ,אַז דער שלום-
בײם ַ
זענען אָבער ַ
באַנײט און פֿאַרשטאַרקט .װעגן,
ַ
בית צװישן ייִ דיש און העברעיִ ש זאָל װערן
װי אַזױ דעם שלום-בית צו באַפֿעסטיקן ,זענען פֿאַראַן  --זאָל נאָך קלעקן
קעגנזײטיקן איבערזעצן
ַ
פֿלײסיקע אַרבעט פֿון
אױף לאַנג דער גוטער װילן .אַ ַ
און באַקענען זיך דאַרף געטאָן װערן פֿריִ ער פֿאַר אַלץ ,אױב מען װיל ,אַז די
איצטיקע שטימונג פֿון און פֿאַר דערנענטערונג זאָל פֿאַרװאַנדלט װערן אין,
אַזױ צו זאָגן ,קינעטישער קולטור-ענערגיע.

באַװײזן
ַ
ס'װעט די איזאָלאַציִ אָניסטן גאָרנישט העלפֿן :זײ װעלן נישט
אָפּצוטײלן די בײדע שפּראַך-העמיספֿערן ,װאָס פֿון זײ איז צונױפֿגעשטעלט
אונדזער ייִ דישע װעלט.

