
 דַײטשמעריש טױג ניט

 מַאקס װַײנרַײך

 שרַײבט אהרן צײטלין װעגן דעם װָארט 2נומער " יִידיש ֿפַאר ַאלע"אין 
מען דַארף כלעבן זַײן ֿפַארריקט נישט צו הָאבן קײן מָאל ": "ֿפַארריקט"

." געהערט דָאס װָארט אױסן מױל ֿפון ּפױלישע יִידן

נָאר ֿפון דעסטװעגן . ר ַא קַאטעגָארישערזײער ַא הַארבער ּפסק און זײע
ַאז איך בין אױך ֿפון יענע װָאס ּפסלען דָאס , שטעל איך אַײן און לָאז װיסן

װָאס צײטלין , "ַאלזָא"און אױך דָאס װָארט , אין יִידיש" ֿפַארריקט"װָארט 
טָא לָאמיר זיך ֿפַארהערן . רעקָאמענדירט עס אין דעם אײגענעם ַארטיקל

.ערע ראיותמיט אנדז

ַא . ַאז מען דַארף זָאגן, ֿפון דעם װָאס מען זָאגט איז נָאך נישט געדרונגען
בֿפירושער גרַײז װערט דָאך אױך נישט געבױרן ֿפרִיער װי עמעצער זָאגט אים 

, און ֿפַארַאן נישט נָאר אינדיװידועלער גרַײזן. ַארױס ָאדער שרַײבט אים ָאן
ַא סך מענטשן זָאגן . ק ֿפַארשּפרײטעשטַאר, נָאר אױך קָאלעקטיװע

מַאסן מענטשן זָאגן ". קָאנסולט-יוריס"ַאנשטָאט " קָאנסול-יוריסט"
? ַאחרי רבים להטת, איז װָאס". ֿפרעקװענץ"ַאנשטָאט " ּפרעקװענץ"

ַאז מען , ָאבער נישט אױף דעם אױֿפן, איך הַאלט אױך ֿפון דעמָאקרַאטיע
ָאר מנינים יִידן און מַאכן בַײ זײ אױֿפן ָארט ַאן זָאל כַאּפן אױף טרַאף ַא ּפ

ַא מָאל ֿפלעגט מען ברענגען . ַאזױ זָאל בלַײבן, און װי זײ זָאגן, ָאּפשטימונג
די דערעװיעס ּפַאכנען מיט ַא ּפרִייָאטנעם : "ֿפון די מינסקער יִידנס װעגן

, "גוליַײען"זַײנען ָאבער , און אױב דָאס איז ַא װױלערישע גוזמא" ,זַאּפַאך
לױט דער ֿפַארשּפרײטונג געװיס ַא סך " ּפשעקָאנירן זיך", "קַאטַײען זיך"

".ַאלזָא"גיכער ֿפָאלקסװערטער אײדער 
, איך הָאב אױך. ָאבער אונדזער קולטורשּפרַאך װעט זיך בַאגײן ָאן זײ

נָאר דער ׂשכל , קײן ּפלעביסציטן ניט געמַאכט, צײטלין. ּפונקט ַאזױ װי ַא
" סָאנד"ַאז ַא סך מער ּפױלישע יִידן זָאגן בַײ הַײנטיקן טָאג , גט אױסטרָא
אױב , ֿפון דעסטװעגן". ריכטער"און " געריכט"אײדער , "סענדזשִייע"און 

זַײנען אידעַאלע יִידישע " ריכטער"און " געריכט"צי , איך קװענקל זיך נָאך
" סענדזשִייע"ן או" סָאנד"ַאז , בין איך ָאבער לחלוטין זיכער, װערטער
. טױגן ניט

? װָאס זשע איז דערֿפון געדרונגען

צי זײ טױגן , ַאז אױב מען װיל קלָאר װערן מּכוח װערטער און ֿפָארמען
ַאז זײ , איז ניט גענוג צו קָאנסטַאטירן, אונדז יָא ָאדער זײ טױגן אונדז נישט



ר מיר װעלן זיך און װָאס מע. מען דַארף זײ ַאנַאליזירן, זַײנען במצִיאות
װָאס מער מיר װעלן זַײן בּכוח דעם ּפרט , קענען אױֿפהײבן איבערן ּפרט

װָאס אינטערעסירט אונדז ַארַײנצושטעלן אין דער ברײטער רעם ֿפון 
ַאלץ מער מעגן מיר , אונדזער ַאלגעמײנער בַאהָאװנטקײט אין דער שּפרַאך

נָאר , ניט סּתם גערעדטזיך ריכטן צו קומען צו אױסֿפירן װָאס זָאלן זַײן 
. געהער צו זַײן'אַײנגעֿפונדעװעט װי ס

. דין רירט ָאן די ַאלגעמײנע ּפרָאבלעם װעגן דַײטשמעריש-צײטלינס ּפסק
 ַא ּפרָאבלעם --דָאס איז אײנע ֿפון די געצײלטע גרונטּפרָאבלעמען ֿפון יִידיש 

ֿפערן זי דַארף אױף צו ֿפַארענט. װָאס הָאט זיך נָאך ערשט ַאװעקגעשטעלט
װַײט ניט . נָאר אױך ַא סך ֿפָארשונג, מען הָאבן ניט נָאר ַא סך דיסקוסיעס
ַאז מען זָאל װעגן דעם קענען רײדן , ַאלץ איז שױן דָא אױף ַאזױ ֿפיל ֿפעסט

, ָאבער צוריק גערעדט װײסן מיר שױן גענוג װעגן דעם ענין; מיטן ֿפולן מױל
דָאס װעט . ַא שטיקל ֿפָארמולירינגַאז מען זָאל ּפרּוװן קומען צו 

. קָאנקרעטיזירן די דיסקוסיע און גרינגער מַאכן צו גײן ֿפָארױס

דערבַײ בעט . װי װַײט מיגלעך בקיצור, איך ברענג מַײן קוק מעׂשה טעזיסן
, אוצר-ַאז איך רײד דָאס מָאל נָאר װעגן װערטער, איך הָאבן אין זינען

ך ַארַײנגעכַאּפט אין ַאלע סֿפערעס ֿפון דער הגםלדַײטשמעריזמען הָאבן זי
אין זַאצנבױ , אין דער מָארֿפָאלָאגיע,  אין דער ֿפָאנעטיק--יִידישער שּפרַאך 

און , נָאר בַײ די װערטער װַארֿפן זײ זיך צום מערסטן אין די אױגן. װ"ַאז.ו
אוצר איז אֿפשר טַאקע דָאס ערשטע אין אונדזער ַארבעט צו -דער װערטער

. ֿפן די אײנהײטלעכע יִידישע קולטורשּפרַאךשַא

נָאר װָאס איז .  אױך--װָאס יִידיש איז , װײסן מיר, װָאס דַײטש איז.1
דָאס זַײנען ַאזױנע שּפרַאכיקע ; דַײטשמעריש איז שעטנוז? דַײטשמעריש

; עלעמענטן װָאס קומען ֿפון דַײטש און װילן מַאכן דעם ָאנשטעל ֿפון יִידיש
װָאס אין דער אמתן זַײנען זײ ניט קײן יִידיש און ניט קײן , ןעלעמענט

מען לײענט " (ער הָאט ֿפיל געלַײסטעט: "ֿפַארגלַײכט צװײ זַאצן). 1(דַײטש 
איבערהױּפט אין די געהױבענע שרַײבעכצן , השם גענוג ָאֿפט-ַאזױנס ברוך

, י דָארטאי דָא א." ער הָאט היּפש אױֿפגעטָאן"און ) ֿפון אונדזערע בלעטער
" דַײטשע"הָאבן מיר צו טון הױל מיט , װעט אַײך זָאגן דער לינגװיסט

מינא צװישן -ֿפַארַאן ַא נֿפקא, נָאר װי דוכט זיך אַײך. עלעמענטן
? דַײטשמעריש און יִידיש

װערטער װָאס זַײנען ֿפַארַאן אינעם רֿב יִידישע דִיַאלעקטן און זַײנען .2
. ַאדעות-עלטערער טקוֿפה ֿפון יִידיש זַײנען ּכשר לכל ַארַײן צו אונדז אין ַאן



ַאז די ּפוריסטן הָאבן זיך , אומזיסט הײסט עס דער אירָאניזירנדיקער חשד
. ֿפַארמָאסטן ַארױסצּוװַארֿפן ֿפון יִידיש ַאלע װערטער װָאס קומען ֿפון דַײטש

איז ַא בַאגריף  דָאס: דעם ּפוריזם לָאמיר דָא בעסער אין גַאנצן לָאזן צו רו
. װָאס מען דַארף ַארומרײדן בַאזונדער אױף צו דערקלערן זיך צו זַײן ּתוך

די ַאנטידַײטשמעריסטן ." ַאנטידַײטשמעריסטן"לָאמיר בעסער זָאגן 
. זַײנען ּפסלע װערטער" הימל", "ערד", "שטוב", "טיש"ַאז , הַאלטן ניט

גען ּפונקט ַאזױ ָאדער אין ֿפַארַאן טַאקע אין דַײטש אױך װערטער װָאס קלינ
הײסט עס נישט ַאלע . ָאבער ֿפָארט זַײנען דָאס יִידישע װערטער, דעם ערך

װּו דער כמור , עס װענדט זיך; װערטער װָאס װַאקסן ֿפון דַײטש זַײנען ּפסול
. שטײט

ַאז מיר קענען , מיר װײסן שױן ַאזױ ֿפיל װעגן דער געשיכטע ֿפון יִידיש.3
, די שּפרַאך ֿפון יִידן אין דַײטשלַאנד: װינציק זיכערקײט-ילזָאגן מיט ֿפ

איז קײן מָאל ניט געװען אידענטיש מיט דער , אֿפילו אין עלצטע צַײטן
איז ַאלע מָאל געװען עּפעס ַאנדערש " יִידיש דַײטש"; שּפרַאך ֿפון די דַײטשן

ָאבער דער קָאנטַאקט מיט דַײטש הָאט ." קריסטלעך דַײטש"װי 
עס הָאבן . שיעור ניט ביז אין אונדזער צַײט ַארַײן, עהַאלטן לַאנגָאנג

געשטרָאמט צו אונדז דַײטשע װערטער ֿפון ֿפַארשײדענע קװַאלן און אין 
צו די ָאדער יענע געזעלשַאֿפטלעכע שיכטן : ֿפַארשײדענע לָאגלען ַארַײן

ין גײט הײסט עס א. צו דעם ָאדער יענעם יִידישן דִיַאלעקט, אונדזערע
געֿפינען קריטעריומס ֿפַאר יענע דַײטשע װערטער װָאס זַײנען ַארַײנגעקומען 

) לָאמיר זָאגן, טן יָארהונדערט16נָאכן (צו אונדז אין שּפעטיקערע טקוֿפעס 
. ָאדער נָאר אין אײנציקע מקומות

און די , דער סקַארבָאװער גַאנג בַײ אונדז איז צו בַאשולדיקן די הׂשּכלה.4
-איז ניט קײן שעקער'ַאז ס, זָאגן עדות" בערליטשיקעס" ",דַײטשן"ן נעמע
דַײטש הָאט . ָאבער די מׂשּכילים זַײנען ניט געװען די ערשטע. בלבול

 שױן לַאנג נָאך דעם װי יִידיש איז געװָארן ַא שּפרַאך --געֿפלײצט צו אונדז 
-ן מערֿבסֿפרים װָאס מען הָאט געדרוקט אי- דורך די מוסר--ֿפַאר זיך 
, דורך די מלמדים װָאס זַײנען געגַאנגען קײן דַײטשלַאנד קנעלן, אײרָאּפע

דָאס נַײס . דורך די סוחרים װָאס זַײנען געֿפָארן אױף די לַײּפסקער יַארידן
זי הָאט : װָאס די הׂשּכלה הָאט ַארַײנגעטרָאגן איז געװען אין צװײ זַאכן

און זי הָאט ,  אין קַאמעסשטַארק ֿפַארגרעסערט די דַײטשע עלעמענטן
מען . געשַאֿפן דעם אידעָאלָאגישן ָאנשּפַאר ֿפַאר דער דַײטשמעריזַאציע

, הָאבן געהַאלטן די מׂשּכילים, דַארף טַאקע ַארַײננעמען װָאס מער דַײטש
װָארעם אױף ַאזַא אױֿפן װעלן יִידן זיך ָאּפגעװײנען צו ביסלעך ֿפון זײער 

המדברים ֿפון דער -דער רש". טַײץ"צו ַא לַײטישן און צוקומען " זשַארגָאן"
ָאבער װען מיר לַאכן און מיר . מײער דיק-דָאזיקער שיטע איז געװען אַײזיק



ַאז מענדל , טָארן מיר ניט ֿפַארגעסן" ,װערקע"ס 'קרימען זיך לײנענדיק דיק
ַאז די , לעֿפין איס לַאנג ביז דיקן ַארױס אױף מלחמה קעגן דַײטשמעריש

, לה הָאט ַארױסגעברַאכט ַאזױנע מַײסטערס ֿפון יִידיש װי ּפערלהׂשּכ
מרדכי ליֿפשיץ און -און ַאז יהושע, ַאקסענֿפעלד, עטינגער, גָאטלָאבער

הגם זײ זַײנען זי ַאריבערגעװַאקסן , מענדעלע קומען אױך ֿפון דער הׂשּכלה
. מיט ַא סך קעּפ

די : אױף דער הׂשּכלה זכות זַײן-נָאך מיט עּפעס מעג מען מלמד.5
-די ַארבעטער. בַאװעגונגען װָאס נָאך איר זַײנען אױך ניט געװען בעסער

 --בַאװעגונג הָאט ַארַײנגעברַאכט נַײע דַײטשע װערטער אין די הונדערטער 
ַאז ֿפון טײל װעלן מיר שױן מיסּתמא קײן מָאל ניט ּפטור , אױף ַאזױ ֿפיל

, "געשיכטע", "געזעלשַאֿפט ","בַאװעגונג", "ַאנטװיקלונג: "װערן
די . און נָאך און נָאך" שטרַײט", "קַאמף", "ֿפַארזיצנדער", "ֿפַארזַאמלונג"

צִיוניסטישע בַאװעגונג הָאט אונדז מזקה געװען מיט ַא סּפעציֿפישן סָארט 
" אױסשוס-ּפערמַאנענץ", "ָארגַאניזַאטיע-לַאנדעס", "זידלונג("װערטער 

ילו דער יִידישיזם גוֿפא הָאט געגעבן צו שטַײער מיט אֿפ). און דָאס גלַײכן
. וכדומה" שולװעזן", שּפרַאך-"אונטערריכט"

 הָאט ַאן ַאנָאנס אין לידסקיס ַא לוחל 1908ַאז אין , איך דערמָאן זיך
: ַאז אין ניסן דַארף ַארױסגײן ַא נַײ בוך ּפרצעס, ָאנגעזָאגט דער װעלט

, ױף ַאזױ ֿפיל איז דָאס װָארט געװען ֿפרעמדא." ֿפָאלקסשטימלעכע געשיכטן
) און אֿפשר דער שרַײבער ֿפון דער מודעה(ַאז דער זעצער מיטן קָארעקטָאר 
הַײנט איז שװער צו געֿפינען ַא ". שטים"הָאבן דָאס ֿפַארבונדן מיטן שורש 

 ניט דװקא װען ער רעדט װעגן --יִידישיסט װָאס זָאל דָאס װָארט ניט ניצן 
דָאס איז ? ָאבער צי איז דָאס װָארט געװָארן אין גַאנצן יִידיש. בוךּפרצס 

כָאטש קײנער װעט , ֿפַאר מיר איז עס נָאך ַאלץ דַײטשמעריש. נָאך ַא שאלה
" שטַאט"ָאט ֿפלעגט דָאך ּפרץ ניצן . ניט ֿפָארלײגן צו בַײטן ּפרצס טיטל

מיטן ) ָאערדערןֿפ" (ֿפעדערן"ער הָאט געקענט שרַײבן , "מלוכה"ָאנשטַאט 
 און מיר טוען אים --' מַאכן ּפרָאגרעסירן', 'ֿפירן ֿפָארױס', 'אױֿפהײבן': ּפשט

ַאז מיר זָאלן דָאס װָארט , איך בין מער ניט גרײט נָאכצוגעבן. ניט נָאך
זמן איבער אונדזער ים טרָאגן -ּכל; דערװַײל לָאזן צו רו" ֿפָאלקסטימלעך"

עגן מיר לָאזן געמַאך די ּפלָאטקעלעך און מ, זיך דַײטשמערישע װַאלֿפישן
. אֿפילו די העכט

. טײל דִיַאלעקטן אונדזערע זַײנען סּפעציעל רַײך אין דַײטשע עלעמענטן.6
, ּפױלן-אין גרױס. ָאט די עלעמענטן װַאקסן ֿפון ֿפַארשײדענע װָארצלען

שטן קרָאקעװער געגנט שּפירט מען נָאך בַאשַײמּפערלעך רע, זַאגלעמביע
 ֿפון יענעם יִידיש װָאס מען הָאט ַא מָאל גערעדט --ֿפונעם מערֿבדיקן יִידיש 



אײדער " דַײטשער"אין דַײטשלַאנד און װָאס איז געװײנטלעך געװען ַא סך 
חוץ דעם געֿפינען זיך די  ָאנגערוֿפענע . אײרָאּפע-אונדזער יִידיש אין מזרח

הַארט אױֿפן ) ליטע-מערֿב, נדאון ַאזױ אױך קורלַא(דִיַאלעקטישע גרוּפעס 
הָאט מען דָא ּתמיד געהַאט מער געלעגנהײט , דַײטשן שּפרַאכגרענעץ

אין לָאדזש . ַארַײנצונעמען דַײטשע װערטער דירעקט ֿפון די דַײטשע שכנים
הּכל ַא -און אין דער לָאדזשער סֿביֿבה איז דער דַײטשער יִישוֿב ַאלט סך

ָאט דָאס ּכסדרדיקע בַאגעגנען זיך מיט ָאבער ֿפָארט ה, הונדערט יָאר
יִידיש . (דַײטשע ַארבעטערס און מַײסטערס געװירקט אױֿפן דָארטיקן יִידיש

נָאר דָאס ַארט , הָאט צוריק משּפִיע געװען אױֿפן דָארטיקן דַײטש אױך
אין גַאליציע און בוקָאװינע איז די ). אונדז ניט בַײ דער איצטיקער טעמע

ָאבער דַײטש איז געװען די מעכטיקע שּפרַאך ֿפון , לײנעצָאל דַײטשן ַא ק
אין גַאליציע שיעור ניט ביז דער , קולטור און ֿפון דער ַאדמיניסטרַאציע

אֿפילו . ביז הַײנטיקן טָאג, קען מען זָאגן, מלחמה און אין בוקָאװינע-װעלט
ור צוריק װּו בילדונג בַײ יִידן איז ביז מיט ַא ד, אין ַא װילנע ָאדער קָאװנע

װּו גֿברים און אינטעליגענטן ֿפלעגן , געװען צונױֿפגעקניּפט מיט דַײטש
הָאבן דַײטשע װערטער זיך , הַאלטן דַײטשע גובערנַאנטקעס צו די קינדער

װי ַאזױ זשע זָאלן מיר זיך בַאצִיען צו . ַארַײנגעזַאּפט טיֿפער אין עולם ַארַײן
ֿפַאר מיר ? ָאס קומען ֿפון דַײטשדִיַאלעקטישע עלעמענטן װ-ַאזױנע יִידיש
מעגן ָאט די װערטער ֿפַארן עולם ֿפון דעם ָאדער יענעם קַאנט : איז קלָאר

ָאבער װען זײ , הָאבן דעם ָאנבליק און דעם חן ֿפון אמתע יִידישע װערטער
מוז מען זײ , שּפרַאך-קלַאּפן אין דער טיר ֿפון אונדזער קולטורעלער ּכלל

איז אגֿב גָארניט קײן 'ס. ַארהער און בודק זַײןאױך נעמען אױֿפן ֿפ
איז נָאר ַאן ָאּפלײקענונג ֿפון אַײנגערעדטע 'ס, סּפעציעלע חומרא

װָארעם יעטװידער װָארט ֿפון יעטװידער דִיַאלעקט איז דען ; ּפריװילעגיעס
?  ַא יחסן מיט זַײן דִיַאלעקטישקײט ַאלײן

יִידיש ֿפון דַײטש װָאלטן מיר  דעם גרונטגעדַאנק װעגן ָאּפגרענעצן.7
, זמן יִידיש איז געגַאנגען װי עס גײט זיך-ּכל: געקָאנט ַארױסברענגען ַאזױ

-זמן עס איז ניט געװען בַײ יִידן קײן טשוקע צו ַא קולטיװערטער ּכלל-ּכל
איז קײן מָאל קײן שַארֿפע מחיצה צװישן די בײדע שּפרַאכן ניט , שּפרַאך
װי בַאלד מיר . ליניע װי ַא גרענעץ-יכער ַא דעמַארקעס איז געװען ג. געװען

איז איצט , װילן אױף ַאן אמת ֿפירן אײגענע שּפרַאכיקע בַאלעבַאטישקײט
געקומען די צַײט אַײנצושטעלן ַא ֿפעסטן גרענעץ מיט ַאלע סימנים ֿפון ַא 

. קָאנטרָאל-מיט ַא שַארֿפן גרענעץ: און דער עיקר, גרענעץ

טן ָאנהײב גײ איך דָא איצטער ַאװעקשטעלן ַאכט ּכללים ֿפון ֿפַאר ַאן ערש
. ַאנטידַײטשמעריש



נישט יעדער װָארט װָאס גײט אום בַײ ַא גרוּפע יִידן איז ממילא : 'ּכלל א.8
. ַא גוט יִידיש װָארט

װעגן דעם איז שױן געקומען צו רײד ֿפרִיער ַאנטקעגן די װערטער 
, אין ּפרינציּפ װעלן געװיס ַאלע מודה זַײן דערױף". ַאלזָא"און " ֿפַארריקט"

: ּפרַאקטיש בלַײבט די שאלה. ַאניט װָאלט דָאך געװען לית דין ולית דיין
. װעגן דעם רײדן די װַײטערדיקע ּכללים. װָאסער װָארט יָא און װָאסער ניט

ַאז , עס איז ניט ריכטיק". ַאלזָא"דערװַײל נָאר אױף אײן ֿפוס נָאך װעגן 
ָאבער . צײטלין שרַײבט. װי ַא, מוז הָאבן ַא קָאמישן בַײבַאטַײט" בכן"
איז דער אײנציקער עקװיװַאלענט " בכן"ַאז , איז אױך נישט ריכטיק'ס

, "וֿבכן"מען קען אױך איבערגעבן דעם בַאגריף מיט ". ַאלסָא"ֿפַארן דַײטשן 
, "על ּכן", " ַארוםַאזױ", "ַאזױ", "אױף ַאזַא אױֿפן", "הײסט עס", "ממילא"
טײל מָאל קומט אױס זײער גערָאטן דער סּפעציֿפיש יִידישער בַאנוץ ". לכן"

הרע -הײסט עס ֿפַארַאן קײן עין..." איז זעען מיר ֿפון די ראיות" : "איז"ֿפון 
און װּו . מען דַארף ניט ָאנקומען צו קײן דַײטשמעריזם, ֿפון װָאס צו קלַײבן
ען מוז דװקא א י ב ע ר ז ע צ ן ַאז מען קען ניט די ַאז מ, שטײט עס געשריבן

יעמָאלט איז נָאך ? זַאך א י ב ע ר ט ר ַא כ ט ן אױֿפן אײגענעם שטײגער
ַאז -- דַײטש קען דָאס ניט --ֿפַארַאן די מיגלעכקײט צו בױען דעם זַאץ ַאזױ 

ר ַא שטײגע. נָאר מיטן ּפרעדיקַאט, ער זָאל זיך ָאנהײבן ניט מיטן סוביעקט
זעצט לוטער איבער " ויצא נח ּובניו ואשּתו "8,18דעם ּפסוק בראשית 

יהואש אין יִידיש קען זיך ֿפַארגינען דָאס צו ." ַאלזָא גינג נָאַאה הערַאוס"
..." איז ַארױסגעגַאנגען נח: "מַאכן ַאנדערש

אַײ !" איז ַאן ַאנדער ניוַאנס'ס: "ַאז עמעצער זָאגט, עּפעס דוכט זיך מיר
מען זָאל אונדז טַאקע געבן צו , איך חלש! דער ניוַאנס, ער ניוַאנסד

ניט סּתם געבן ַא דערלַאנג , ֿפַארשטײן די אונטערשײדן אין די ניוַאנסן
... איבערן קָאּפ מיטן טַײערן ֿפרעמדװָארט

ניט יעדער װָארט װָאס איז ֿפַארַאן ערגעץ אין ַא יִידישן : 'ּכלל ב.9
. מילא ַאן עלעמענט ֿפַאר דער יִידישער קולטורשּפרַאךדִיַאלעקט איז מ

װערטער װָאס זַײנען אין דער זעלבער ֿפָארם ֿפַארַאן אין -אײניקע דִיַאלעקט
-דער נַײהױכדַײטשער שרַײבשּפרַאך מוזן אױסן בלַײבן ֿפון דער יִידישער ּכלל

. שּפרַאך

װָארעם ער , יםדער ּפונקט װעט מסּתמא ַארױסרוֿפן צום מערסטן װיּכוח
װָאס יִידיש איז בַײ זײ נישט הֿפקר און זײ , טרעֿפט אױך אין ַאזױנע ֿפרַײנד

אוצר -ֿפלַײסן זיך רַײכער צו מַאכן אונדזער קולטורשּפרַאך דורך װערטער
, ּכלל איז דָאס געװיס ַא גָאלדענע גַאנג-בדרך. ֿפון אונדזערע דִיַאלעקטן



ָאט זָאגן קורלענדער יִידן .  גָאלדָאבער נישט ַאלץ װָאס גלינצערט איז
אין גַאליציע זָאגט . אֿפילו אין זײער יִידיש רײדן) בעהָאערדע" (בעהערדע"

אױב מען װיל זיך , אין װילנע).  נַאריש--בלָאעדע " (בלײד"מען ּכסדר 
ניט ; "מַאגער"נָאר , "מָאגער"זָאגט מען ניט , אױסדריקן סּפעציעל אײדל

װי , און(מען זָאגט דָא מַאסנװַײז ; "נקעדַא"נָאר , "ַא דַאנק"
-איז דָאס אײגענע אין טײלן קָאנגרעס, ּפרילוצקי. אינֿפָארמירט מיך נ'ס

ַאס , ֿפון דעסט װעגן ֿפַארהָאף איך).  דערנָאך-נַאכהער (נַאכער ) "ּפױלן
, "בעהערדע"קײנער װעט ניט ֿפָארלײגן ַארַײנצונעמען ָאט די װערטער 

אין אינדזער ּכללישער " נַאכער", "דַאנקע", "מַאגער", "בלײד"
איז מיט װָאס איז בעסער , הַײנט װי בַאלד ַאזױ. שרַײבשּפרַאך ַארַײן

באשר מען " ֿפעליק"ָאדער , באשר מען זָאגט עס אין װלָאצלָאװעק, "שטעץ"
געװיס זָאגן דָאס אין יענע מקומות ? זָאגט עס אין װַארשעװער געגנט

איז ניט אין דער בחינה ֿפון די ָאֿפענע 'ס, ץ יָאר אױךמענטשן ֿפון ַא גַאנ
ָאבער ֿפַארן ּכלל יִידן איז דָאס , "ַאלזָא"און " ֿפַארריקט"דַײטשמעריזמען 

נָאר בערלינער און מינכענער , ניט װלָאצלַאװקער און װַארשעװער יִידיש
ען זָאל געװ'װען ס, איך װָאלט נָאך געקָאנט ֿפַארשטײן די עקשנות. דַײטש

ָאבער מיט . גײן װעגן װערטער װָאס הָאבן ניט אין יִידיש קײן עקװיװַאלענטן
" אײביק", "ַאלע מָאל", "ּתמיד", "שטענדיק"װָאס הָאבן זיך ֿפַארזינדיקט 

, "דורכױס", "הױל", "אין גַאנצן"און " ַאלע יָארן", )אין טײל דִיַאלעקטן(
זָאל זײ דַארֿפן ֿפַארבַײטן ַאז מען , און ַאזױ װַײטער" לגמרי", "לחלוטין"

װָאס ֿפַאר נַײנציק יִידן ֿפון הונדערט הָאבן זײ דעם טעם ֿפון , אױף װערטער
, ניט מיר דַארֿפן ַאזױנע װערטער איבערנעמען בַײ די צען ּפרָאצענט? דַײטש

נָאר יענע צען ּפרָאצענט דַארף זיך שַײען צו ניצן די
. געשריבענער קולטורשּפרַאך דָאזיקע װערטער אין די גערעדטער און

ַארכַאִיזמען װָאס זַײנען אין דער זעלבער ֿפָארם ֿפַארַאן אין : 'ּכלל ג.10
דער נַײהױכדַײטשער שרַײבשּפרַאך מוזן אױסן בלַײבן ֿפון דער מָאדערנער 

. שּפרַאך-יִידישער ּכלל

דָא ; ברײטער דער גַאנצער ענין ַארכַאִיזמען בַאדַארף ַארומגערעדט צו װערן
. ריר איך אים ָאן נָאר אױף װיֿפל ער איז דירעקט שייך צו אונדזער טעמע

ַאז מען מוז עס , דָאס הײסט ניט" (נַײערט"וישר ַאזַא װָארט װי -איז ּכשר'ס
, בֿפירוש" (בַאשײדלעך"קען ָאנגײן ַאזַא װָארט װי 'ס). ניצן נָאר מען מעג

ַארַײנֿפיר אין "איבערזעצן ֿפרױדס  איך הָאב זיך געמעכטיקט בַײם). קלָאר
" ָאֿפנװָאר"צו בַאנַײען דעם ַאלטיִידישן אױסדרוק " ּפסיכָאַאנַאליז

. װי נ, ָאבער װען איך זע". ֿפַארבַאהַאלטן"װי ַא היּפך ֿפון ) מַאניֿפעסט(
ֿפון "איבערזעצונג -ך"ּפרילוצקי ברענגט מיט הנאה ֿפון װיצענהױזענס ּתנ

ַאז עמעצער זָאל ָאננעמען דעם , ס איז ֿפַארַאן ַא סּכנהאון ע, "ַאלטערס הער



ֿפַאר מיר איז דָאס ּפשוט : ענטֿפער איך, ציטַאט װי ַא רעקָאמענדַאציע
און װען מען זָאל דַארֿפן דערױף ליטערַארישע , "װָאן ַאלטערס הער"דַײטש 

קען מען ַארױסשרַײבן ֿפון ַא דַײטשן װערטערבוך ניט אײן , אױֿפװַײזן
איז 'װָארעם ס, ָאבער מען דַארף גָאר קײן אױֿפװַײזן ניט. נָאר צען, ֿפװַײזאױ

אַײ עס . דעריבער איז עס בַײ מיר ּפסול. ֿפון די גָאר נַײִיקע דַײטשע װערטער
װי װען , הָאט עס בַײ מיר די זעלבע װערדע? שטײט דָאך בַײ ַא יִידישן מחבר
, "דערב", "הײרַאטן"טײט ַאז בַײ דיקן ש, מען װָאלט געברַאכט ַא ראיה

. און נָאך אין דעם ערך" בַאטריגן", "אײנע שײנע בַאגעבנהײט"

מײן ניט ַאז דַײטשע װערטער זַײנען שױן געקַאשערט אין : 'ּכלל ד.11
דערצו . אױב מע הָאט ַא קַאּפ געביטן זײער אױסלײג און אױסשּפרַאך, יִידיש

. מערניט עּפעס לדוגמא

ַא יִידישער ֿפַאמיליען , כַאװַאצעלעס די רָאזע: "ומעראינעם ערשטן נ
עּתה צװײ מָאהל -ערשײנט לעת, ֿפַאר ַאללע אוהבי צִיון וירושלים, בלַאטט

: גײט צום ָאנהײב, ]1877,  ַאּפריל16 [637)5( ִייער 2ירושלים " ,אים חודש
זַא און דָארטן לײענען מיר ַא" ֿפָארװָארט ָאדער ּפרָאסט גירעט ַא הקדמא"

װָאס װערין בענוצט צו דער הײלונג , דִיע ֿפערשידענע מיני רֿפואות: "זַאץ
ֿפָאן ֿפערשידענע קערּפערליכע קרַאנקײטען װערין איבערהױּפט צו טהײלט 

ָאדער טַאקע ּפרָאסט עוף ; אינערליכע אונד אױסערליכע: ָאף צװײ סָארטען
רַײבונג ֿפון די די ש." אינװענדיגסטע און אױסװענדיגסטע'יִידעש גירעט 

אין יִידיש איז דָא , גוטע יִידישע װערטער איז דָא נָאך אױך ַא דַײטשמערישע
ָאבער סַארַא ֿפַײנער געֿפיל ֿפַארן אונטערשײד צװישן , ניטָא" נד"קײן 

" ַאעוססערליכה"און " איננערליכה! "דַײטשמערישע און יִידישע װערטער
 מען ֿפַאריִידישט די אױסשּפרַאך קען מען ניט מעגַײער זַײן מיט דעם װָאס

ֿפַארַאן ". אועבונג", "אועבען"איך נעם דָאס דַײטשע . ֿפונעם אױסלָאזטרַאף
אױף " אוע"ַאז מיט איבערבַײטן , בַײ אונדז נַאִיװע מענטשן װָאס מײנען

איז עלעהַײ ַאלטער יַאקנעהָאז װָאלט אײנעם ֿפון די 'ס. זַײנען זײ יוצא" אי"
צװײ

 ער הָאט צונױֿפגעֿפירט ָאנגעטָאן אױף גיך ַא מײדלש קלײדל בחורם װָאס
בַײ . ַאז איצטער קען ער שױן ֿפירן דָאס ּפָארל צו דער חוּפה, און געמײנט

אֿפילו , אֿפילו יִידישיסטן, אונדז געֿפינען זיך ָאבער רײדערס און שרַײבערס
רש װי װָאס װײסן גָארניט ַאנדע, לערערס ֿפון אונדזערע יִידישע שולן

טָאמער איז דָאס . און דָאס גלַײכן" אַײנגעִיבט", "איבן זיך", "איבונג"
און אײנער , "אױסיבן ַא דרוק"הָאט מען זיך אֿפילו אױסגעלערנט , װינציק

טוער װָאס הָאט אין די יונגע יָארן ניט געלערנט -ַא חשוֿבער יִידישער ּכלל
בעך ניכשל דערבַײ און װערט נע, )?װָאס קומט אים דערֿפַאר(קײן דַײטש 
". אױסדריקן ַאן איבונג: "זָאגט ּכסדר



, אין גרונט הַאלט איך ניט? טָא װי ַאזױ װילט איר: איך הער שױן ַא קשה
, ַאז ַא װָארט טױג ניט, אױב איך זָאג; ַאז איך בין מחויֿב צו ענטֿפערן דערױף

ָאבער . עסערסַאז מיר ַאלע אין אײנעם מוזן זוכן עּפעס ב, מײנט עס נָאר
און ַאלץ װָאס לָאזט זיך דערֿפון " געניט"איך װיל : לָאזט זיך דינען

ָאבער לכּתחילה , זעט הַײנט אױס װי ַאן ַאדיעקטיװ" געניט. "ַארױסֿפירן
װָאס מיר , "געניטן זיך"איז דָאס ַא ּפַארטיציּפ ֿפונעם צַײטװָארט 

', זיך ֿפלַײסן': טן ּפשטבַאגעגענען עס אין אונדזער עלטערער ליטערַאטור מי
איך כַאּפ ַארױס ַאן עלטערן אױֿפװַײז ֿפונעם . 'סיצה אועבען', 'הָארעװען'

' װּו מיר לײענען אױף ז] 1660ַארום , ּפרָאג" [װעשטינדיע... מעׂשה: "סֿפרל
ער גניטט זיך : " װעגן אײנעם װָאס איז צוגעקומען צו ַא טיֿפן װַאסער12

בַײ גליקל הַאמיל בַאגעגנט זיך דָאס היּפש ." ַאםֿפיל ביז אי ער דר דורך ק
לַאנדױ אױך ַאן . און אין זַײן ַארבעט װעגן גליקלס שּפרַאך ברענגט ַא, מָאל

, לעבן לָאמזשע, ֿפון גרַײװע". בוך-מעׂשה"אױֿפװַײז אױף דעם װָארט ֿפון 
 און אױף דעם, "אַײנניטן זיך"ָאלשװַאנגער געדענקט ַא װָארט . ר ַא"הָאט ד

" דער קלײנער געָאמעטער"סמך הָאט ער אין זַײן איבערזעצונג ֿפון יונג 
דער גַאנג ) 1921בערלין , "װָאסטָאק"ֿפַארלַאג ". (אַײנניטונג"אַײנגעֿפירט 

ַאז דָאס , נָאר בַײ מיר איז אױסגעקומען, איז מיר בשעּתו שטַארק געֿפעלן
טשװעקל װָאס איז ַא " (די ניט"דערמָאנט צו שטַארק אינעם זַאכװָארט 

װַאקסט היסטָאריש ֿפון ַאן ַאנדער װָארצעל װי , ברײט ֿפון בײדע ברעגן
מען ": געניטונג", "געניטן זיך"הָאב איך זיך ָאּפגעשטעלט אױף , ")געניט"

ּכדי , מען דַארף דורכמַאכן געניטונגען, )ָאדער אַײנגעניטן(דַארף זיך געניטן 
 הָאט זיך נישקשה ָאנגענומען סַײ בַײ דָאס װָארט מַײנס. צו װערן געניט

, איז ַא הָאֿפענונג'און ס, סַײ אין די לערנביכער ֿפון ַאנדערע לענדער, אונדז
מיט דער זעלבער " איבונג"ַאז במהרה בימינו װעלן מיר קוקן אױף 

, "ֿפַארדַאמען", "בעדירֿפניס"סימּפַאטיע װי מיר קוקן שױן הַײנט אױף 
.  הוכדומ, "ֿפָארזיצנדער"

קען מען ניט , אױב די שורשים זַײנען אֿפילו ֿפַארַאן אין יִידיש: 'ּכלל ה.12
. צוגעבן צו זײ קײן ּפרעֿפיקסן ָאדער סוֿפיקסן װָאס זַײנען אין יִידיש ניטָא

מחמת מען דַארף רעכענען ַאז עס זַײנען , דָאס קען מען ָאּפמַאכן בקיצור
, "ריקצוג", "דַארשטעלן"עלנים צו שרַײבן ניטָא בַײ אונדז קײן צו ֿפיל ב

 טײל ענינים --. וכדומה" שװַײגזַאם", "זָארגֿפעלטיק", "מַאסנהַאֿפט"
ַא שטײגער די ֿפרַאגע װעגן די , ֿפָארדערן ַא סּפעציעלע אױסֿפָארשונג

". -ֿפיר", "-ֿפָאר-", "-ֿפַאר"בַאציונגען צװישן די ּפרעֿפיקסן 

אױב די שורשים , קײן ָאּפשּפרָאצן ֿפון דַײטשע שורשים ניץ ניט: 'ּכלל ו.13
. גוֿפא זַײנען אין יִידיש ניטָא



היות מיר הָאבן ניט קײן : װידער ַא מָאל נָאר געצײלטע דוגמָאות
ָאדער " זענדונג"קען ניט ָאנגײן אױף יִידיש , "סענדען"צַײטװָארט 

מען דַארף גײן מיטן : שוטּפ? טָא װי ַאזױ דען זָאל מען זָאגן". געזַאנדטער"
זעלביקן װעג װי ַאנדערע שּפרַאכן און ֿפורעמען אױך ַאזעלכע ָאּפשּפרָאצן 

בַײם צװײטן ". געשיקטער", "שיקונג: "דהינו, "שיקן"ֿפונעם יִידישן שורש 
ָאבער . קוקט אױס ֿפרעמדלעך'ס, װָארט װעט איר זיך אֿפשר ֿפַארהַאקן

װָאס איז געװען די " ענװױע"רַאנצײזישע ַאז דָאס ֿפ, בַאטרַאכט זיך נָאר
איז אױך ניט מער װי ַא ּפַארטיציּפ ֿפון דער " געסַאנדטער]"נהג[דוגמא ֿפַאר 

" ּפָאסלַאנניק"דָאס רוסישע , "ּפָאסעל"דָאס ּפױלישע . ֿפַארגַאנגענער צַײט
איז אױב מען װיל דװקא עס ; זַײנען מער קָאמּפליצירטע סובסטַאנטיװן

װָאלט מען געקָאנט , ונדז אױך זַײן מער קָאמּפליצירטזָאל בַײ א
װָאס ער איז נָאך אין , "לינג-"מיטן סוֿפיקס " דער שיקלינג: "קָאנסטרוִירן

מַײן ּכװנה איז נָאר ; איך רעקָאמענדיר דָאס ניט. יִידיש ניט ָאּפגעשטָארבן
ַײבט עס װערט ניט יִידיש ֿפון דעם װָאס מען שר" געזַאנדטער"ַאז , צו װַײזן

. איבער מיט יִידישע אותיות

װָאס מען זָאגט און , און מיט דעם, איז ניט קַײן יִידיש" ערֿפינדונג] "נהג]
 ניט נָאר צוליב דעם --ֿפַארריכט מען ניט די מערכה " דערֿפינדונג"שרַײבט 
ֿפון ברעג ביז ברעג , אין יִידיש: נָאר דער עיקר צוליב דעם שורש,ּפרעֿפיקס

". געֿפינען"נָאר , "ֿפינדען] "נהג[זָאגט מען ניט , טעריטָאריע-שע שּפרַאךיִידי
ַא , מיר געֿפעלט עס יָא" (אױסגעֿפינס"רײזענס . אױב עס געֿפעלט אַײך ניט ז

ָאבער מַאכט זיך , זוכט זַײט מוחל װַײטער, ")אױסגעֿפינעכץ"סך מער װי 
. רײד דָאס דַײטשע װָארטניט גרינג דָאס לעבן דורך ַארַײננעמען אין אַײערע 

הָאט  ּפונקט ַאזַא " ַא ֿפַײנע ערֿפינדונג"ַאז , געװײנט זיך צו צום געדַאנק
ָאדער " ַא ֿפַײנער װינַאלַאזעק: "װי װען איר װָאלט געזָאגט, טעם אין יִידיש

". ַא ֿפַײנע אינװענשן"ָאדער " ַא ֿפַײנע איזָאברעטעניע"

דַארף מען זיך ָאּפטרײסלען מחמת אין  "צעשטרײט"ֿפון ַאזַא װָארט װי 
קלײבט זיך ? טָא װי ַאזױ). 2(ניטָא" סטרעוען] "נהג[יִידיש איז דער שורש 

ַא צעֿפלױגענער " ("צעֿפלױגן", "צעשָאטן", "ֿפַארטרָאגן", "צעטרָאגן: "אױס
, נָאר שטעלט ניט ַאװעק קײן ֿפרעמדס, לײגט ֿפָאר עּפעס בעסערס"). מלאך

. צט װי ַאן איבערבײןװַײל עס שטַאר

װָאס אין יִידיש , ניץ ניט מיטן דַײטשן ּפשט ַאזױנע װערטער: 'ּכלל ז.14
ֿפַארלָאז זיך נישט דערבַײ בלינד אױף אונדזערע . הָאבן זײ ַאן ַאנדער ּפשט

. װערטערביכער און אונדזערע שרַײבערס



 װָאס איז נָאך שהיה מיט ַא דַײטש-מיר קומט ּתמיד אױֿפן זינען די מעׂשה
דער דַײטשער ָאקוּפַאציע געבליבן אין װילנע און געװָארן ַא לערער ֿפון 

אײדער ער הָאט זיך אױסגעלערנט יִידיש . צײכענען אין אונדזערע שולן
און װי עס איז הָאט מען אים , ֿפלעגט ער רײדן צו די קינדער דַײטש

ַאז אין קלַאס , לדןאײן מָאל הָאבן אים די קינדער געמָא. ֿפַארשטַאנען
הָאט ער ַא זָאג געטָאן אױף זַײן . זַײנען ניטָא גענוג בלַײערס און מעקערס

 און ער --." דַא מועססען װִיר אונס עבען אַײנריכטען, קינדער, נַא: "לשון
װָאס דער גַאנצער קלַאס הָאט ָאנגעשָאסן ַא , איז געװען ֿפַארחידושט

ַאז אױף , אים געגעבן צו ֿפַארשטײןהעט שּפעטער הָאט מען . געלעכטער
". אַײנָארדענען זיך"עּפעס ַאנדערש װי " אַײנריכטן זיך"יִידיש איז 

' אַײנָארדענען, '"'אַײנֿפירן', 'ַאװעקשטעלן': מײנט אין יִידיש" אַײנשטעלן"
אין דַײטש בעט זיך בַײ ). 'ריזיקירן': הָאט נָאך ַא טַײטש'אחוץ װָאס ס(
אױף . 'ָאּפשטעלן', 'איבעררַײסן': קודם ּכל דער ּפשט" לעןאַײנסטעל] "נהג[

ַאז די קָאמוניקַאציע צװישן ּפױלן און ליטע איז אין , ַאזַא אױֿפן קומט אױס
 און אין דַײטש מיט ַאכצן יָאר 1938יִידיש אַײנגעשטעלט געװָארן ֿפרילינג 

. ֿפרִיער

ך זַײנען געבױט היּפש אױף ַאזױנע װערטערשּפילן ֿפון שּפרַאך צו שּפרַא
, ַא יִיד ַא דָארֿפסגײער לײגט ֿפָאר דעם דַײטש צו קױֿפן עּפעס: ַאנעקדָאטן

אױב איר דַארֿפט ניט , נו: "רוֿפט זיך ָאּפ דער יִיד. דער ּפריץ זָאגט זיך ָאּפ
, װָארעם אױף זַײן לשון מײנט דָאך דָאס, װערט דער דַײטש ָאנגעצונדן..." 

 .ניט" טָאר"ַאז ער 

; ַא דַײטשער דָאקטָאר װיל אױסהערן ַא יִידישן חולה: ָאדער ַאזַא צענע
צִיעהען סִיע זיך ] "נהג: [װַײזט ער אים ָאן אױף דער קַאנַאּפע און זָאגט

!" ֿפרִיער װעל איך זיך אױסטון: "ענטֿפערט דער יִיד." ַאוס

רַײן גענוג ָאֿפט װָאס אין דעם גרַײז ֿפַאלט מען ַא, דער אומגליק איז ָאבער
בַאגעגנט " יִידיש ֿפַאר ַאלע"ָאט הָאב איך אין . ניט אױף צו ֿפלַײסנס

ֿפַאר מַײן געֿפיל הײסט . 'ניצן'מיטן ּפשט " ֿפַארװענדן"עטלעכע מָאל 
:  מער ניט אײן זַאך-- ֿפונעם אַײנבינדערשן לשון --אין יִידיש " ֿפַארװענדן"

בַײ הַארקָאװין און אֿפילו בַײ ליֿפשיץ , עאמת טַאק. ֿפַארבַײטן די קונטרסים
ָאבער דָאס װַײזט מיר , אין די װערטערביכער זַײנען געבוכט בײדע טַײטשן

אֿפילו בַײ . ַאז צו די װערטערביכער דַארף מען אױך צוגײן קריטיש, נָאר
. זַײנען אױך ֿפַארַאן ּפגימות, װָאס ער הָאט נישט צו זיך זַײנס גלַײכן, ליֿפשיץ

-ענגליש-יִידיש"װָאס שייך צו הַארקַאװיס אױסגעצײכנטן נַײעם און 
איז , )1928צװײטע , 1925ערשטע אױסגַאבע " (העברעִישן װערטערבוך

הַארקַאװי הָאט ַארַײנגענומען ּכל המינע װערטער װָאס ער הָאט : ַאזױ



צי מען קען זײ , ניט צו קוקן דערױף, בַאגעגנט אין דער שּפרַאך
ָאט גיב איך ַא מיש הַארקַאװין אױף טרַאף און .  ניטרעקָאמענדירן צי

, "דװָאריַאנסטװע", )'שטײן אין ַא רײ': טּוװָארט" (ָאטשערעדן: "געֿפין
; אױסזען'" (װיד", )'שּפיגל'" (װַארצַאדלע", )'בלָאזן זיך'" (דויען זיך"

. און ַאזױ װַײטער) 'סימן'" (מעטקע", )'מָאדנע'" (זונדערבַאר", )'דָאקומענט
-דָאס זַײנען ַאלץ װערטער ֿפַאר דער יִידישער קולטיװירטער ּכלל, איז װָאס

? שּפרַאך אין דעם זכות ֿפון הַארקַאװיס בוכונג

) ַא: מיט צװײ טַײטשן" בַאזוכן"בַײ הַארקַאװי געֿפינען מיר . נָאך אײן משל
ל אױף װיֿפ." בַאטַאּפן, מַאכן ַא רעװיזיע) "ב, "קומען מיט ַא װיזיט"

, איז ער גערעכט, הַארקַאװי װיל ֿפַארֿפיקסירן דעם ֿפַאקטישן רײדבַאנוץ
ָאבער רעקָאמענדירן קען מען נָאר דעם בַאנוץ . טַאקע ַאזױ" מען זָאגט"

דָא קען דעם סניגור אֿפילו ליֿפשיצעס זכות ניט . מיטן צװײטן טַײטש
רניט דעם רוסישן װערטערבוך מע-ליֿפשיץ גיט אין זַײן יִידיש; בַײשטײן

יִידישן -און אין רוסיש, 2טַײטש װָאס שטײט בַײ הַארקַאװין אונטער 
.] ר[', זַײן צו גַאסט'מיט " ּפָאסיעשיַאט.] "ר[װערטערבוך זעצט ער איבער 

. 'דער װיזיט'מיט " ּפָאסיעשעניע"

". ֿפַארריקט"דָאס ַאלײן איז גענוג אױף ַארַײנצולײגן אין חרם דָאס װָארט 
קענט איר אױף , ֿפרַײנד-װילט מַאכן ַא קָאמּפלימענט אַײער גוטן אױב איר
ניט בַײם ", "ניט בַײם דעת", "דעה-חסר", "מטורף", "משוגע: "אים זָאגן

זָאלן די לײענערס ,  אדרבא--" דול", "צעמישט", "גערירט", "קלָארן זינען
אין " (ֿפַארריקט" ָאבער ַאז ער איז --ַארַײנשיקן נָאך עקװיװַאלענטן 

. קען מען ניט זָאגן) קלַאנג-"אי"װי ַאן " 'ו"ּפױלישן יִידיש הערט זיך דער 
. קומט ַא יִידן אױֿפן זינען דער טשָאלנט" ֿפַאררוקן"בַײ 

בעסער ַאן אינטערנַאציָאנַאליזם אײדער ַא דַײטשמעריש : 'ּכלל ח.15
. װָארט

, "עמּפֿפעהלען] "נהג [אױב מיר הָאבן ניט קײן הײמישן עקװיװַאלענט ֿפַאר
נָאר מיר דַארֿפן ר ע ק ָא מ ע נ " ,עמּפֿפעהלען"ברירה -דַארֿפן מיר ניט בלית

.ד י ר ן
אגֿב אין טײל ֿפַאלן איז זײער ַא גוט װָארט נ ַא ר ַײ ע ן און מיר דַארֿפן ניט 

לָאמיר ברענגען ַאן . װָאס עס קומט צו אונדז ֿפון סלַאװיש, מורא הָאבן
מילא : "32' יט ז] ַאבע[אױסג] ילײ[יוב, "מַײן לעבן", ז ֿפון מענדעלעןאױֿפװַײ
', טעג'ָאבער . מען גיט עס אומזיסט, דָאס איז ֿפון די קלײניקײטן, ַא נָאמען

ּפרּוװט אדרבא ."  דָאס איז שױן ַאן עסק--נַארַײען ַא ּפריץ טעג צו עסן 
ַארבַײטן ר ע ק ָא מ ע נ ד י װען מען קען יָא ֿפ, צוקלַײבן דוגמות און דעֿפינירן



-דָאס איז ַא ֿפַײן ברעקעלע שּפרַאך. ר ן דורך נ ַא ר ַײ ע ן און װען ניט
. ּפסיכָאלָאגיע

מוזן מיר " שטעלע-בַארַאטונגס"ַאנשטָאט דער הילצערנער : דָאס אײגענע
ביז װַאנען ַא שעֿפערישער מענטש װעט שַאֿפן עּפעס , "קָאנסולטַאציע"זָאגן 
. ערסבעס

איז דָאס נָאך ַאלץ ניט קײן הכשר , "ַאכטגעבונג"אױב עס געֿפעלט אַײך ניט 
איז בַײ אַײך נָאך ַאלץ די ברירה צו ניצן 'מחמת ס, "בַאָאבַאכטונג"אױף 

". ָאבסערװַאציע"

קען , "בָאטשַאֿפט"און " בָאטע] "נהג[װי בַאלד מיר הָאבן ניט אין יִידיש 
אגֿב בַײ ַאזַא מין װינציק יִידיש ענין איז ". ָאטשַאֿפטערב"ניט געמָאלט זַײן 

 סַײדן --" ַאמבַאסַאדָאר"װי ָאנגעמָאסטן דער אינטערנַאציָאנַאלער טערמין 
. איר װעט צוקלערן עּפעס בעסערס

: די אונטערשטע שורה.16

-שן ּכלליִידי, ּפינקטלעכן, געשמַאקן, ניטָא נָאך ַאזַא ׂשונא ֿפון ַא קָארעקטן
די נַאטירלעכע טענדענץ אין דער ַאנטװיקלונג ֿפון . יִידיש װי דַײטשמעריש

: דער שּפרַאך ֿפון די ַאשּכנזישע יִידן איז ֿפון דער הׂשּכלה ָאן געװען
און סּפעציעל בולט זעט זיך דָאס ַארױס ; שַאֿפן אײגנס, ַאװעקגײן ֿפון דַײטש

 בַײ יִידיש --טַאנען די שטורעמס בַײ יענעם צװַײג יִידיש װָאס איז בַײגעש
נָאר די דָאזיקע נַאטירלעכע טענדענץ ֿפלעגט . אײרָאּפע-אין מזרח

ֿפַארשטערט װערן דורך דַײטשמערישע שטרָאמען װָאס הָאבן געֿפלײצט ֿפון 
װען מיר זַײנען געקומען צו ד ע ר ק ע נ ע ן די , איצטער. ֿפַארשײדענע זַײטן

װען מיר גײען צו װ י ס י ק ,  ּכוחות אונדזערעקולטורעלע און שּפרַאכיקע
מוז , און מיט ל י ב ש ַא ֿפ ט צו אונדזער ּכללישער קולטורשּפרַאך
און ניטָא קײן . יעטװידער שּפרַאכיקער עלעמענט ַאדורכגײן ַא קַארַאנטין

:ּכל דכֿפין
 ַאז אױב עמעצער הָאט זיך אױסגעלערנט ַא נַײ, עס טָאר נישט געמָאלט זַײן

, דַײטש װָארט ֿפון ַא דַײטשן ביכל צי ֿפון ַאן ַארטיקל אין ַא יִידישער צַײטונג
ָאדער אױב אֿפילו מען הָאט עס געֿפונען אין ַא יִידישן דִיַאלעקט צי אין ַאן 

ַא . זָאל מען דָאס בַאלד קענען ַארַײנֿפירן אין קהל, ַאלטיִידישן טעקסט
דַארף ,  ַא נַײהױכדַײטש װָארטוכמַא-ּכמה-און על ַאחת, װָארט בּכלל

דַארף , שּפרַאך ַארַײן-אױֿפװַײזן זַײנע רעכט ַארַײנצוקומען אין אונדזער ּכלל
װָאס נעמען עס ַארַײן אין דער , ַאז עס הָאט קרוֿבים בַײ אונדז, דערװַײזן
איז , אין ַא טעקסט, אין ַא װערטערבוך" נכּתב"זַײן ּפשוט ַא . משּפחה
בַײם ַארַײננעמען דַײטשמעריזמען אין דער " ּפרעקלוזיע"ֿפַאר ַא . װינציק



. שּפרַאך װָאלט איך ָאנגענומען מענדעלע מוכר סֿפרימס װערק-ּכלל
, װּו ער איז ַא ירשּפרעכער, ַאז דָארטן, מענדעלע איז גענוג גרױס בַײ אונדז

אױב ָאבער ַא דַײטשמעריזם איז . זכות-זָאלן מיר דַאן זַײן דַאן לעקַאף
ַא שטיקל . זָאל ער מוחל זַײן אױֿפװַײזן זַײנע זכוִיות, מען שּפעטערגעקו

אַײנזעעניש װעלן מיר דערבַײ דַארֿפן הָאבן מיט װערטער ֿפון די 
זמן מיר קענען זײ ניט ֿפַארבַײטן אױף -ּכל, געזעלשַאֿפטלעכע בַאװעגונגען

, ָאבער בודק זַײן מוזן מיר די קַאטעגָאריע װערטער אױך. קײן בעסערע
װָארעם די װָאס הָאבן אונדז דערמיט מזּכה געװען זַײנען טײל מָאל ַאלײן 

אױף דער הײסער מינוט הָאבן זײ . געװען אױף שּפרַאך קנַאּפע מֿבינים
ָאבער ; געמוזט טרַאכטן מער װעגן דעם ע נ י ן װי װעגן דעם װ ָא ר ט

זױ װיל זַײנען מיר שױן אױף ַא, ַאז דעם ענין װײסן שױן יִידן, איצטער
ַאז טרַאכטן װעגן דעם װָארט איז שױן מער אױך ניט קײן , אױסגעװַאקסן

, ענין-עס איז גָאר נײטיק ֿפַאר דעם זעלביקן ּכלל: מער װי דָאס. לוקסוס
. װָאס ֿפון זַײנט װעגן טוען די געזעלשַאֿפטלעכע בַאװעגונגען

װי ַאלץ בין איך  װינציקער. נָאך אײן װָארט צוצוהעלֿפן די ָאּפָאנענטן.17
אױסן צו ֿפַארשּפַארן דעם װעג ֿפַאר שּפרַאכיקע אױֿפטוען דורך ָאּפֿפרעגן 

אין איר איצטיקער סטַאדיע נײטיקט זיך אונדזער , אדרבא. יעטװידער נַײס
איך װיל . שּפרַאך אין אױֿפטוערישע חידושים ַאזױ װי ַא ֿפיש אין װַאסער

און איך װיל , מען טרָאגט אונדז אונטער ָאבער ָא ּפ ש ַא צ ן די נַײסן װָאס
צי דער חידוש נעמט זיך ֿפון ניט , אױסגעֿפינען אין יעטװידער אײנציקן ֿפַאל

איז ַאן 'ָאדער ס, )יעמָאלט איז דָאס ַא נעגַאטיװער ֿפַאקט(װיסן די נָארמע 
װָאס .  יעמָאלט װעל איך בענטשן דעם אױֿפטוער--ַאקט ֿפון שעֿפערישקײט 

איז דָאס ַאלע מָאל ַאן , ַארַײנברענגען דַײטשמעריזמען אין יִידיש שייך צום
. קײן שום שעֿפערישקײט איז דָא ניטָא; ַאקט ֿפון שּפרַאכיקער אימּפָאטענץ

 הערות ֿפון מחבר

אין " דַײטשמעריש: "ניגער אין זַײן ַארטיקל.  הָאט ש1912נָאך אין (1)
:  געשריבן49-55'  זז11-12' נום" לעבן און װיסנשַאֿפט"װילנער 

דַײטשמעריש ָאדער בַארדיטשעװער דַײטש איז ַא לשון װָאס איז ניט "
דעם דָאזיקן אױסגעצײכנטן ַארטיקל דַארף מען " ,דַײטש און ניט יִידיש

כָאטש טײל טעזיסן זַײנע װָאלט , נָאך הַײנט לײענען און איבערלײענען
.  ַאנדערשגעװיס דער מחבר גוֿפא הַײנט ֿפָארמולירט

אין דַײטש גוֿפא מיט דעם ּפשט אױך " זערסטרעוט"אגֿב איז משמעות (2)
געֿפורעמט אונטער דער השּפעה ֿפון , ה"טן י18הּכל ֿפון -ַא ּפרָאדוקט סכ

דער " אין זַײן 1767לעסינג הָאט געשריבן ". דיסטרַאִיט"' ֿפרַאנץ



דַאסס אונזערע , ערליךאיך גלַאובע שװ": "הַאמבורגיסצהע דרַאמַאטורגִיע
] דער זערסטרעוטע[גרָאססװַאעטער דען דױטשען טיטעל דִיעסעס סטועקס 

דורך " דיסטרײט"נָאך שלעגעל איבערזעצט . װערסטַאנדען העטען
אַײן, "זערסטרױט זַײן. "טרַאעומער

איסט לעדיגליך נַאך דער ַאנַאלָאגִיע דעס ֿפרַאנזָאעזישען " זערסטרױטער"
. געמַאכט

*  97-106" זז) 1938יוני  (4" יִידיש ֿפַאר ַאלע"


