דײטשמעריש טױג ניט
ַ
נרײך
װײ ַ
מאַקס ַ
שרײבט אהרן צײטלין װעגן דעם װאָרט
ַ
אין "ייִדיש פֿאַר אַלע" נומער 2
זײן פֿאַרריקט נישט צו האָבן קײן מאָל
"פֿאַרריקט"" :מען דאַרף כלעבן ַ
געהערט דאָס װאָרט אױסן מױל פֿון פּױלישע ייִדן".
זײער אַ האַרבער פּסק און זײער אַ קאַטעגאָרישער .נאָר פֿון דעסטװעגן
אײן און לאָז װיסן ,אַז איך בין אױך פֿון יענע װאָס פּסלען דאָס
שטעל איך ַ
װאָרט "פֿאַרריקט" אין ייִדיש ,און אױך דאָס װאָרט "אַלזאָ" ,װאָס צײטלין
רעקאָמענדירט עס אין דעם אײגענעם אַרטיקל .טאָ לאָמיר זיך פֿאַרהערן
מיט אנדזערע ראיות.
פֿון דעם װאָס מען זאָגט איז נאָך נישט געדרונגען ,אַז מען דאַרף זאָגן .אַ
גרײז װערט דאָך אױך נישט געבױרן פֿריִער װי עמעצער זאָגט אים
ַ
בפֿירושער
גרײזן,
ַ
שרײבט אים אָן .און פֿאַראַן נישט נאָר אינדיװידועלער
ַ
אַרױס אָדער
נאָר אױך קאָלעקטיװע ,שטאַרק פֿאַרשפּרײטע .אַ סך מענטשן זאָגן
"יוריסט-קאָנסול" אַנשטאָט "יוריס-קאָנסולט" .מאַסן מענטשן זאָגן
"פּרעקװענץ" אַנשטאָט "פֿרעקװענץ" .איז װאָס ,אַחרי רבים להטת?
איך האַלט אױך פֿון דעמאָקראַטיע ,אָבער נישט אױף דעם אױפֿן ,אַז מען
בײ זײ אױפֿן אָרט אַן
זאָל כאַפּן אױף טראַף אַ פּאָר מנינים ייִדן און מאַכן ַ
בלײבן .אַ מאָל פֿלעגט מען ברענגען
ַ
אָפּשטימונג ,און װי זײ זאָגן ,אַזױ זאָל
פֿון די מינסקער ייִדנס װעגן" :די דערעװיעס פּאַכנען מיט אַ פּריִיאָטנעם
גוליײען",
ַ
זײנען אָבער "
זאַפּאַך ",און אױב דאָס איז אַ װױלערישע גוזמאַ ,
קאַטײען זיך"" ,פּשעקאָנירן זיך" לױט דער פֿאַרשפּרײטונג געװיס אַ סך
ַ
"
גיכער פֿאָלקסװערטער אײדער "אַלזאָ".
אָבער אונדזער קולטורשפּראַך װעט זיך באַגײן אָן זײ .איך האָב אױך,
פּונקט אַזױ װי אַ .צײטלין ,קײן פּלעביסציטן ניט געמאַכט ,נאָר דער שׂכל
הײנטיקן טאָג "סאָנד"
בײ ַ
טראָגט אױס ,אַז אַ סך מער פּױלישע ייִדן זאָגן ַ
און "סענדזשיִיע" ,אײדער "געריכט" און "ריכטער" .פֿון דעסטװעגן ,אױב
זײנען אידעאַלע ייִדישע
איך קװענקל זיך נאָך ,צי "געריכט" און "ריכטער" ַ
װערטער ,בין איך אָבער לחלוטין זיכער ,אַז "סאָנד" און "סענדזשיִיע"
טױגן ניט.
װאָס זשע איז דערפֿון געדרונגען?
אַז אױב מען װיל קלאָר װערן מכּוח װערטער און פֿאָרמען ,צי זײ טױגן
אונדז יאָ אָדער זײ טױגן אונדז נישט ,איז ניט גענוג צו קאָנסטאַטירן ,אַז זײ

זײנען במציִאות ,מען דאַרף זײ אַנאַליזירן .און װאָס מער מיר װעלן זיך
ַ
זײן בכּוח דעם פּרט
קענען אױפֿהײבן איבערן פּרט ,װאָס מער מיר װעלן ַ
אַרײנצושטעלן אין דער ברײטער רעם פֿון
ַ
װאָס אינטערעסירט אונדז
אונדזער אַלגעמײנער באַהאָװנטקײט אין דער שפּראַך ,אַלץ מער מעגן מיר
זײן ניט סתּם גערעדט ,נאָר
זיך ריכטן צו קומען צו אױספֿירן װאָס זאָלן ַ
זײן.
אײנגעפֿונדעװעט װי ס'געהער צו ַ
ַ
דײטשמעריש.
צײטלינס פּסק-דין רירט אָן די אַלגעמײנע פּראָבלעם װעגן ַ
דאָס איז אײנע פֿון די געצײלטע גרונטפּראָבלעמען פֿון ייִדיש  --אַ פּראָבלעם
װאָס האָט זיך נאָך ערשט אַװעקגעשטעלט .אױף צו פֿאַרענטפֿערן זי דאַרף
װײט ניט
מען האָבן ניט נאָר אַ סך דיסקוסיעס ,נאָר אױך אַ סך פֿאָרשונגַ .
אַלץ איז שױן דאָ אױף אַזױ פֿיל פֿעסט ,אַז מען זאָל װעגן דעם קענען רײדן
מיטן פֿולן מױל; אָבער צוריק גערעדט װײסן מיר שױן גענוג װעגן דעם ענין,
אַז מען זאָל פּרוּװן קומען צו אַ שטיקל פֿאָרמולירינג .דאָס װעט
קאָנקרעטיזירן די דיסקוסיע און גרינגער מאַכן צו גײן פֿאָרױס.
דערבײ בעט
ַ
װײט מיגלעך בקיצור.
מײן קוק מעשׂה טעזיסן ,װי ַ
איך ברענג ַ
איך האָבן אין זינען ,אַז איך רײד דאָס מאָל נאָר װעגן װערטער-אוצר,
אַרײנגעכאַפּט אין אַלע ספֿערעס פֿון דער
ַ
הגםלדײטשמעריזמען האָבן זיך
ַ
ייִדישער שפּראַך  --אין דער פֿאָנעטיק ,אין דער מאָרפֿאָלאָגיע ,אין זאַצנבױ
בײ די װערטער װאַרפֿן זײ זיך צום מערסטן אין די אױגן ,און
ו.אַז"װ .נאָר ַ
דער װערטער-אוצר איז אפֿשר טאַקע דאָס ערשטע אין אונדזער אַרבעט צו
שאַפֿן די אײנהײטלעכע ייִדישע קולטורשפּראַך.
דײטש איז ,װײסן מיר ,װאָס ייִדיש איז  --אױך .נאָר װאָס איז
1.װאָס ַ
זײנען אַזױנע שפּראַכיקע
דײטשמעריש איז שעטנוז; דאָס ַ
דײטשמעריש? ַ
ַ
דײטש און װילן מאַכן דעם אָנשטעל פֿון ייִדיש;
עלעמענטן װאָס קומען פֿון ַ
זײנען זײ ניט קײן ייִדיש און ניט קײן
עלעמענטן ,װאָס אין דער אמתן ַ
געלײסטעט" )מען לײענט
ַ
פֿאַרגלײכט צװײ זאַצן" :ער האָט פֿיל
ַ
דײטש ).(1
ַ
שרײבעכצן
ַ
אַזױנס ברוך-השם גענוג אָפֿט ,איבערהױפּט אין די געהױבענע
פֿון אונדזערע בלעטער( און "ער האָט היפּש אױפֿגעטאָן ".אי דאָ אי דאָרט,
דײטשע"
אײך זאָגן דער לינגװיסט ,האָבן מיר צו טון הױל מיט " ַ
װעט ַ
אײך ,פֿאַראַן אַ נפֿקא-מינא צװישן
עלעמענטן .נאָר װי דוכט זיך ַ
דײטשמעריש און ייִדיש?
ַ
זײנען
זײנען פֿאַראַן אינעם רבֿ ייִדישע דיִאַלעקטן און ַ
2.װערטער װאָס ַ
זײנען כּשר לכל-אַדעות.
אַרײן צו אונדז אין אַן עלטערער טקופֿה פֿון ייִדיש ַ
ַ

אומזיסט הײסט עס דער איראָניזירנדיקער חשד ,אַז די פּוריסטן האָבן זיך
דײטש.
פֿאַרמאָסטן אַרױסצוּװאַרפֿן פֿון ייִדיש אַלע װערטער װאָס קומען פֿון ַ
דעם פּוריזם לאָמיר דאָ בעסער אין גאַנצן לאָזן צו רו :דאָס איז אַ באַגריף
זײן תּוך.
װאָס מען דאַרף אַרומרײדן באַזונדער אױף צו דערקלערן זיך צו ַ
אַנטידײטשמעריסטן
ַ
אַנטידײטשמעריסטן ".די
ַ
לאָמיר בעסער זאָגן "
זײנען פּסלע װערטער.
האַלטן ניט ,אַז "טיש"" ,שטוב"" ,ערד"" ,הימל" ַ
דײטש אױך װערטער װאָס קלינגען פּונקט אַזױ אָדער אין
פֿאַראַן טאַקע אין ַ
זײנען דאָס ייִדישע װערטער .הײסט עס נישט אַלע
דעם ערך ,אָבער פֿאָרט ַ
זײנען פּסול; עס װענדט זיך ,װוּ דער כמור
דײטש ַ
װערטער װאָס װאַקסן פֿון ַ
שטײט.
3.מיר װײסן שױן אַזױ פֿיל װעגן דער געשיכטע פֿון ייִדיש ,אַז מיר קענען
דײטשלאַנד,
זאָגן מיט פֿיל-װינציק זיכערקײט :די שפּראַך פֿון ייִדן אין ַ
צײטן ,איז קײן מאָל ניט געװען אידענטיש מיט דער
אפֿילו אין עלצטע ַ
דײטש" איז אַלע מאָל געװען עפּעס אַנדערש
דײטשן; "ייִדיש ַ
שפּראַך פֿון די ַ
דײטש האָט
דײטש ".אָבער דער קאָנטאַקט מיט ַ
װי "קריסטלעך ַ
אַרײן .עס האָבן
ַ
צײט
אָנגעהאַלטן לאַנג ,שיעור ניט ביז אין אונדזער ַ
דײטשע װערטער פֿון פֿאַרשײדענע קװאַלן און אין
געשטראָמט צו אונדז ַ
אַרײן :צו די אָדער יענע געזעלשאַפֿטלעכע שיכטן
ַ
פֿאַרשײדענע לאָגלען
אונדזערע ,צו דעם אָדער יענעם ייִדישן דיִאַלעקט .גײט הײסט עס אין
אַרײנגעקומען
ַ
זײנען
דײטשע װערטער װאָס ַ
געפֿינען קריטעריומס פֿאַר יענע ַ
צו אונדז אין שפּעטיקערע טקופֿעס )נאָכן 16טן יאָרהונדערט ,לאָמיר זאָגן(
אָדער נאָר אין אײנציקע מקומות.
בײ אונדז איז צו באַשולדיקן די השׂכּלה ,און די
4.דער סקאַרבאָװער גאַנג ַ
דײטשן" ",בערליטשיקעס" זאָגן עדות ,אַז ס'איז ניט קײן שעקער-
נעמען " ַ
דײטש האָט
זײנען ניט געװען די ערשטעַ .
בלבול .אָבער די משׂכּילים ַ
געפֿלײצט צו אונדז  --שױן לאַנג נאָך דעם װי ייִדיש איז געװאָרן אַ שפּראַך
פֿאַר זיך  --דורך די מוסר-ספֿרים װאָס מען האָט געדרוקט אין מערבֿ-
דײטשלאַנד קנעלן,
זײנען געגאַנגען קײן ַ
אײראָפּע ,דורך די מלמדים װאָס ַ
נײס
לײפּסקער יאַרידן .דאָס ַ
זײנען געפֿאָרן אױף די ַ
דורך די סוחרים װאָס ַ
אַרײנגעטראָגן איז געװען אין צװײ זאַכן :זי האָט
ַ
װאָס די השׂכּלה האָט
דײטשע עלעמענטן אין קאַמעס ,און זי האָט
שטאַרק פֿאַרגרעסערט די ַ
דײטשמעריזאַציע .מען
געשאַפֿן דעם אידעאָלאָגישן אָנשפּאַר פֿאַר דער ַ
דײטש ,האָבן געהאַלטן די משׂכּילים,
אַרײננעמען װאָס מער ַ
ַ
דאַרף טאַקע
װאָרעם אױף אַזאַ אױפֿן װעלן ייִדן זיך אָפּגעװײנען צו ביסלעך פֿון זײער
טײץ" .דער רש-המדברים פֿון דער
לײטישן " ַ
"זשאַרגאָן" און צוקומען צו אַ ַ
אײזיק-מײער דיק .אָבער װען מיר לאַכן און מיר
דאָזיקער שיטע איז געװען ַ

קרימען זיך לײנענדיק דיק'ס "װערקע ",טאָרן מיר ניט פֿאַרגעסן ,אַז מענדל
דײטשמעריש ,אַז די
לעפֿין איס לאַנג ביז דיקן אַרױס אױף מלחמה קעגן ַ
מײסטערס פֿון ייִדיש װי פּערל,
השׂכּלה האָט אַרױסגעבראַכט אַזױנע ַ
גאָטלאָבער ,עטינגער ,אַקסענפֿעלד ,און אַז יהושע-מרדכי ליפֿשיץ און
זײנען זי אַריבערגעװאַקסן
מענדעלע קומען אױך פֿון דער השׂכּלה ,הגם זײ ַ
מיט אַ סך קעפּ.
זײן אױף דער השׂכּלה :די
5.נאָך מיט עפּעס מעג מען מלמד-זכות ַ
זײנען אױך ניט געװען בעסער .די אַרבעטער-
באַװעגונגען װאָס נאָך איר ַ
דײטשע װערטער אין די הונדערטער --
נײע ַ
אַרײנגעבראַכט ַ
ַ
באַװעגונג האָט
אױף אַזױ פֿיל ,אַז פֿון טײל װעלן מיר שױן מיסתּמא קײן מאָל ניט פּטור
װערן" :אַנטװיקלונג"" ,באַװעגונג"" ,געזעלשאַפֿט"" ,געשיכטע",
שטרײט" און נאָך און נאָך .די
ַ
"פֿאַרזאַמלונג"" ,פֿאַרזיצנדער"" ,קאַמף"" ,
ציִוניסטישע באַװעגונג האָט אונדז מזקה געװען מיט אַ ספּעציפֿישן סאָרט
װערטער )"זידלונג"" ,לאַנדעס-אָרגאַניזאַטיע"" ,פּערמאַנענץ-אױסשוס"
שטײער מיט
ַ
גלײכן( .אפֿילו דער ייִדישיזם גופֿא האָט געגעבן צו
ַ
און דאָס
"אונטערריכט"-שפּראַך" ,שולװעזן" וכדומה.
איך דערמאָן זיך ,אַז אין  1908האָט אַן אַנאָנס אין לידסקיס אַ לוחל
נײ בוך פּרצעס:
אָנגעזאָגט דער װעלט ,אַז אין ניסן דאַרף אַרױסגײן אַ ַ
פֿאָלקסשטימלעכע געשיכטן ".אױף אַזױ פֿיל איז דאָס װאָרט געװען פֿרעמד,
שרײבער פֿון דער מודעה(
ַ
אַז דער זעצער מיטן קאָרעקטאָר )און אפֿשר דער
הײנט איז שװער צו געפֿינען אַ
האָבן דאָס פֿאַרבונדן מיטן שורש "שטים"ַ .
ייִדישיסט װאָס זאָל דאָס װאָרט ניט ניצן  --ניט דװקא װען ער רעדט װעגן
פּרצס בוך .אָבער צי איז דאָס װאָרט געװאָרן אין גאַנצן ייִדיש? דאָס איז
דײטשמעריש ,כאָטש קײנער װעט
נאָך אַ שאלה .פֿאַר מיר איז עס נאָך אַלץ ַ
בײטן פּרצס טיטל .אָט פֿלעגט דאָך פּרץ ניצן "שטאַט"
ניט פֿאָרלײגן צו ַ
שרײבן "פֿעדערן" )פֿאָערדערן( מיטן
ַ
אָנשטאַט "מלוכה" ,ער האָט געקענט
פּשט' :אױפֿהײבן'' ,פֿירן פֿאָרױס'' ,מאַכן פּראָגרעסירן'  --און מיר טוען אים
ניט נאָך .איך בין מער ניט גרײט נאָכצוגעבן ,אַז מיר זאָלן דאָס װאָרט
דערװײל לאָזן צו רו; כּל-זמן איבער אונדזער ים טראָגן
ַ
"פֿאָלקסטימלעך"
דײטשמערישע װאַלפֿישן ,מעגן מיר לאָזן געמאַך די פּלאָטקעלעך און
זיך ַ
אפֿילו די העכט.
דײטשע עלעמענטן.
רײך אין ַ
זײנען ספּעציעל ַ
6.טײל דיִאַלעקטן אונדזערע ַ
אָט די עלעמענטן װאַקסן פֿון פֿאַרשײדענע װאָרצלען .אין גרױס-פּױלן,
באַשײמפּערלעך רעשטן
ַ
זאַגלעמביע ,קראָקעװער געגנט שפּירט מען נאָך
פֿונעם מערבֿדיקן ייִדיש  --פֿון יענעם ייִדיש װאָס מען האָט אַ מאָל גערעדט

דײטשער" אײדער
דײטשלאַנד און װאָס איז געװײנטלעך געװען אַ סך " ַ
אין ַ
אונדזער ייִדיש אין מזרח-אײראָפּע .חוץ דעם געפֿינען זיך די אָנגערופֿענע
דיִאַלעקטישע גרופּעס )און אַזױ אױך קורלאַנד ,מערבֿ-ליטע( האַרט אױפֿן
דײטשן שפּראַכגרענעץ ,האָט מען דאָ תּמיד געהאַט מער געלעגנהײט
ַ
דײטשע שכנים .אין לאָדזש
דײטשע װערטער דירעקט פֿון די ַ
אַרײנצונעמען ַ
ַ
דײטשער ייִשובֿ אַלט סך-הכּל אַ
און אין דער לאָדזשער סבֿיבֿה איז דער ַ
הונדערט יאָר ,אָבער פֿאָרט האָט דאָס כּסדרדיקע באַגעגנען זיך מיט
מײסטערס געװירקט אױפֿן דאָרטיקן ייִדיש) .ייִדיש
דײטשע אַרבעטערס און ַ
ַ
דײטש אױך ,נאָר דאָס אַרט
האָט צוריק משפּיִע געװען אױפֿן דאָרטיקן ַ
בײ דער איצטיקער טעמע( .אין גאַליציע און בוקאָװינע איז די
אונדז ניט ַ
דײטש איז געװען די מעכטיקע שפּראַך פֿון
דײטשן אַ קלײנע ,אָבער ַ
צאָל ַ
קולטור און פֿון דער אַדמיניסטראַציע ,אין גאַליציע שיעור ניט ביז דער
הײנטיקן טאָג .אפֿילו
װעלט-מלחמה און אין בוקאָװינע ,קען מען זאָגן ,ביז ַ
בײ ייִדן איז ביז מיט אַ דור צוריק
אין אַ װילנע אָדער קאָװנע ,װוּ בילדונג ַ
דײטש ,װוּ גבֿרים און אינטעליגענטן פֿלעגן
געװען צונױפֿגעקניפּט מיט ַ
דײטשע װערטער זיך
דײטשע גובערנאַנטקעס צו די קינדער ,האָבן ַ
האַלטן ַ
אַרײן .װי אַזױ זשע זאָלן מיר זיך באַציִען צו
ַ
אַרײנגעזאַפּט טיפֿער אין עולם
ַ
דײטש? פֿאַר מיר
אַזױנע ייִדיש-דיִאַלעקטישע עלעמענטן װאָס קומען פֿון ַ
איז קלאָר :מעגן אָט די װערטער פֿאַרן עולם פֿון דעם אָדער יענעם קאַנט
האָבן דעם אָנבליק און דעם חן פֿון אמתע ייִדישע װערטער ,אָבער װען זײ
קלאַפּן אין דער טיר פֿון אונדזער קולטורעלער כּלל-שפּראַך ,מוז מען זײ
זײן .ס'איז אגבֿ גאָרניט קײן
אױך נעמען אױפֿן פֿאַרהער און בודק ַ
אײנגערעדטע
ספּעציעלע חומרא ,ס'איז נאָר אַן אָפּלײקענונג פֿון ַ
פּריװילעגיעס; װאָרעם יעטװידער װאָרט פֿון יעטװידער דיִאַלעקט איז דען
זײן דיִאַלעקטישקײט אַלײן?
אַ יחסן מיט ַ
דײטש װאָלטן מיר
7.דעם גרונטגעדאַנק װעגן אָפּגרענעצן ייִדיש פֿון ַ
געקאָנט אַרױסברענגען אַזױ :כּל-זמן ייִדיש איז געגאַנגען װי עס גײט זיך,
בײ ייִדן קײן טשוקע צו אַ קולטיװערטער כּלל-
כּל-זמן עס איז ניט געװען ַ
שפּראַך ,איז קײן מאָל קײן שאַרפֿע מחיצה צװישן די בײדע שפּראַכן ניט
געװען .עס איז געװען גיכער אַ דעמאַרק-ליניע װי אַ גרענעץ .װי באַלד מיר
װילן אױף אַן אמת פֿירן אײגענע שפּראַכיקע באַלעבאַטישקײט ,איז איצט
אײנצושטעלן אַ פֿעסטן גרענעץ מיט אַלע סימנים פֿון אַ
צײט ַ
געקומען די ַ
גרענעץ ,און דער עיקר :מיט אַ שאַרפֿן גרענעץ-קאָנטראָל.
פֿאַר אַן ערשטן אָנהײב גײ איך דאָ איצטער אַװעקשטעלן אַכט כּללים פֿון
אַנטידײטשמעריש.
ַ

בײ אַ גרופּע ייִדן איז ממילא
8.כּלל א' :נישט יעדער װאָרט װאָס גײט אום ַ
אַ גוט ייִדיש װאָרט.
װעגן דעם איז שױן געקומען צו רײד פֿריִער אַנטקעגן די װערטער
זײן דערױף,
"פֿאַרריקט" און "אַלזאָ" .אין פּרינציפּ װעלן געװיס אַלע מודה ַ
בלײבט די שאלה:
ַ
אַניט װאָלט דאָך געװען לית דין ולית דיין .פּראַקטיש
װײטערדיקע כּללים.
װאָסער װאָרט יאָ און װאָסער ניט .װעגן דעם רײדן די ַ
דערװײל נאָר אױף אײן פֿוס נאָך װעגן "אַלזאָ" .עס איז ניט ריכטיק ,אַז
ַ
שרײבט .אָבער
ַ
באַטײט ,װי אַ .צײטלין
ַ
בײ
"בכן" מוז האָבן אַ קאָמישן ַ
ס'איז אױך נישט ריכטיק ,אַז "בכן" איז דער אײנציקער עקװיװאַלענט
דײטשן "אַלסאָ" .מען קען אױך איבערגעבן דעם באַגריף מיט "ובֿכן",
פֿאַרן ַ
"ממילא"" ,הײסט עס"" ,אױף אַזאַ אױפֿן"" ,אַזױ"" ,אַזױ אַרום"" ,על כּן",
"לכן" .טײל מאָל קומט אױס זײער געראָטן דער ספּעציפֿיש ייִדישער באַנוץ
פֿון "איז" " :איז זעען מיר פֿון די ראיות "...הײסט עס פֿאַראַן קײן עין-הרע
דײטשמעריזם .און װוּ
קלײבן ,מען דאַרף ניט אָנקומען צו קײן ַ
ַ
פֿון װאָס צו
שטײט עס געשריבן ,אַז מען מוז דװקא א י ב ע ר ז ע צ ן אַז מען קען ניט די
זאַך א י ב ע ר ט ר אַ כ ט ן אױפֿן אײגענעם שטײגער? יעמאָלט איז נאָך
דײטש קען דאָס ניט --אַז
פֿאַראַן די מיגלעכקײט צו בױען דעם זאַץ אַזױ ַ --
ער זאָל זיך אָנהײבן ניט מיטן סוביעקט ,נאָר מיטן פּרעדיקאַט .אַ שטײגער
דעם פּסוק בראשית " 8,18ויצא נח וּבניו ואשתּו" זעצט לוטער איבער
"אַלזאָ גינג נאָאַה העראַוס ".יהואש אין ייִדיש קען זיך פֿאַרגינען דאָס צו
מאַכן אַנדערש" :איז אַרױסגעגאַנגען נח"...
אײ
עפּעס דוכט זיך מיר ,אַז עמעצער זאָגט" :ס'איז אַן אַנדער ניואַנס!" ַ
דער ניואַנס ,דער ניואַנס! איך חלש ,מען זאָל אונדז טאַקע געבן צו
פֿאַרשטײן די אונטערשײדן אין די ניואַנסן ,ניט סתּם געבן אַ דערלאַנג
טײערן פֿרעמדװאָרט...
איבערן קאָפּ מיטן ַ
9.כּלל ב' :ניט יעדער װאָרט װאָס איז פֿאַראַן ערגעץ אין אַ ייִדישן
דיִאַלעקט איז ממילא אַן עלעמענט פֿאַר דער ייִדישער קולטורשפּראַך.
זײנען אין דער זעלבער פֿאָרם פֿאַראַן אין
אײניקע דיִאַלעקט-װערטער װאָס ַ
בלײבן פֿון דער ייִדישער כּלל-
ַ
שרײבשפּראַך מוזן אױסן
ַ
הױכדײטשער
ַ
נײ
דער ַ
שפּראַך.
דער פּונקט װעט מסתּמא אַרױסרופֿן צום מערסטן װיכּוחים ,װאָרעם ער
בײ זײ נישט הפֿקר און זײ
פֿרײנד ,װאָס ייִדיש איז ַ
ַ
טרעפֿט אױך אין אַזױנע
רײכער צו מאַכן אונדזער קולטורשפּראַך דורך װערטער-אוצר
פֿלײסן זיך ַ
ַ
פֿון אונדזערע דיִאַלעקטן .בדרך-כּלל איז דאָס געװיס אַ גאָלדענע גאַנג,

אָבער נישט אַלץ װאָס גלינצערט איז גאָלד .אָט זאָגן קורלענדער ייִדן
"בעהערדע" )בעהאָערדע( אפֿילו אין זײער ייִדיש רײדן .אין גאַליציע זאָגט
מען כּסדר "בלײד" )בלאָעדע  --נאַריש( .אין װילנע ,אױב מען װיל זיך
אױסדריקן ספּעציעל אײדל ,זאָגט מען ניט "מאָגער" ,נאָר "מאַגער"; ניט
מאַסנװײז )און ,װי
ַ
"אַ דאַנק" ,נאָר "דאַנקע"; מען זאָגט דאָ
ס'אינפֿאָרמירט מיך נ .פּרילוצקי ,איז דאָס אײגענע אין טײלן קאָנגרעס-
פּױלן( "נאַכער )נאַכהער  -דערנאָך( .פֿון דעסט װעגן פֿאַרהאָף איך ,אַס
אַרײנצונעמען אָט די װערטער "בעהערדע",
ַ
קײנער װעט ניט פֿאָרלײגן
"בלײד"" ,מאַגער"" ,דאַנקע"" ,נאַכער" אין אינדזער כּללישער
הײנט װי באַלד אַזױ ,איז מיט װאָס איז בעסער
אַרײןַ .
ַ
שרײבשפּראַך
ַ
"שטעץ" ,באשר מען זאָגט עס אין װלאָצלאָװעק ,אָדער "פֿעליק" באשר מען
זאָגט עס אין װאַרשעװער געגנט? געװיס זאָגן דאָס אין יענע מקומות
מענטשן פֿון אַ גאַנץ יאָר אױך ,ס'איז ניט אין דער בחינה פֿון די אָפֿענע
דײטשמעריזמען "פֿאַרריקט" און "אַלזאָ" ,אָבער פֿאַרן כּלל ייִדן איז דאָס
ַ
ניט װלאָצלאַװקער און װאַרשעװער ייִדיש ,נאָר בערלינער און מינכענער
דײטש .איך װאָלט נאָך געקאָנט פֿאַרשטײן די עקשנות ,װען ס'זאָל געװען
ַ
גײן װעגן װערטער װאָס האָבן ניט אין ייִדיש קײן עקװיװאַלענטן .אָבער מיט
װאָס האָבן זיך פֿאַרזינדיקט "שטענדיק"" ,תּמיד"" ,אַלע מאָל"" ,אײביק"
)אין טײל דיִאַלעקטן(" ,אַלע יאָרן" און "אין גאַנצן"" ,הױל"" ,דורכױס",
פֿאַרבײטן
ַ
װײטער ,אַז מען זאָל זײ דאַרפֿן
"לחלוטין"" ,לגמרי" און אַזױ ַ
נײנציק ייִדן פֿון הונדערט האָבן זײ דעם טעם פֿון
אױף װערטער ,װאָס פֿאַר ַ
בײ די צען פּראָצענט,
דײטש? ניט מיר דאַרפֿן אַזױנע װערטער איבערנעמען ַ
ַ
שײען צו ניצן די
נאָר יענע צען פּראָצענט דאַרף זיך ַ
דאָזיקע װערטער אין די גערעדטער און געשריבענער קולטורשפּראַך.
זײנען אין דער זעלבער פֿאָרם פֿאַראַן אין
10.כּלל ג' :אַרכאַיִזמען װאָס ַ
בלײבן פֿון דער מאָדערנער
ַ
שרײבשפּראַך מוזן אױסן
ַ
הױכדײטשער
ַ
נײ
דער ַ
ייִדישער כּלל-שפּראַך.
דער גאַנצער ענין אַרכאַיִזמען באַדאַרף אַרומגערעדט צו װערן ברײטער; דאָ
ריר איך אים אָן נאָר אױף װיפֿל ער איז דירעקט שייך צו אונדזער טעמע.
נײערט" )דאָס הײסט ניט ,אַז מען מוז עס
ס'איז כּשר-וישר אַזאַ װאָרט װי " ַ
ניצן נאָר מען מעג( .ס'קען אָנגײן אַזאַ װאָרט װי "באַשײדלעך" )בפֿירוש,
אַרײנפֿיר אין
ַ
בײם איבערזעצן פֿרױדס "
קלאָר( .איך האָב זיך געמעכטיקט ַ
באַנײען דעם אַלטייִדישן אױסדרוק "אָפֿנװאָר"
ַ
פּסיכאָאַנאַליז" צו
)מאַניפֿעסט( װי אַ היפּך פֿון "פֿאַרבאַהאַלטן" .אָבער װען איך זע ,װי נ.
פּרילוצקי ברענגט מיט הנאה פֿון װיצענהױזענס תּנ"ך-איבערזעצונג "פֿון
אַלטערס הער" ,און עס איז פֿאַראַן אַ סכּנה ,אַז עמעצער זאָל אָננעמען דעם

ציטאַט װי אַ רעקאָמענדאַציע ,ענטפֿער איך :פֿאַר מיר איז דאָס פּשוט
דײטש "װאָן אַלטערס הער" ,און װען מען זאָל דאַרפֿן דערױף ליטעראַרישע
ַ
דײטשן װערטערבוך ניט אײן
אַרױסשרײבן פֿון אַ ַ
ַ
אױפֿװײזן ,קען מען
ַ
אױפֿװײזן ניט ,װאָרעם ס'איז
ַ
פֿװײז ,נאָר צען .אָבער מען דאַרף גאָר קײן
אױ ַ
אײ עס
בײ מיר פּסולַ .
דײטשע װערטער .דעריבער איז עס ַ
נײיִקע ַ
פֿון די גאָר ַ
בײ מיר די זעלבע װערדע ,װי װען
בײ אַ ייִדישן מחבר? האָט עס ַ
שטײט דאָך ַ
בײ דיקן שטײט "הײראַטן"" ,דערב",
מען װאָלט געבראַכט אַ ראיה ,אַז ַ
"אײנע שײנע באַגעבנהײט"" ,באַטריגן" און נאָך אין דעם ערך.
זײנען שױן געקאַשערט אין
דײטשע װערטער ַ
11.כּלל ד' :מײן ניט אַז ַ
ייִדיש ,אױב מע האָט אַ קאַפּ געביטן זײער אױסלײג און אױסשפּראַך .דערצו
מערניט עפּעס לדוגמא.
אינעם ערשטן נומער" :כאַװאַצעלעס די ראָזע ,אַ ייִדישער פֿאַמיליען
בלאַטט ,פֿאַר אַללע אוהבי ציִון וירושלים ,ערשײנט לעת-עתּה צװײ מאָהל
אים חודש ",ירושלים  2יִיער ) 16] 637(5אַפּריל ,[1877 ,גײט צום אָנהײב:
"פֿאָרװאָרט אָדער פּראָסט גירעט אַ הקדמא" און דאָרטן לײענען מיר אַזאַ
זאַץ" :דיִע פֿערשידענע מיני רפֿואות ,װאָס װערין בענוצט צו דער הײלונג
פֿאָן פֿערשידענע קערפּערליכע קראַנקײטען װערין איבערהױפּט צו טהײלט
אָף צװײ סאָרטען :אינערליכע אונד אױסערליכע; אָדער טאַקע פּראָסט עוף
רײבונג פֿון די
ייִדעש גירעט 'אינװענדיגסטע און אױסװענדיגסטע ".די ש ַ
דײטשמערישע ,אין ייִדיש איז דאָ
גוטע ייִדישע װערטער איז דאָ נאָך אױך אַ ַ
פֿײנער געפֿיל פֿאַרן אונטערשײד צװישן
קײן "נד" ניטאָ ,אָבער סאַראַ ַ
דײטשמערישע און ייִדישע װערטער! "איננערליכה" און "אַעוססערליכה"
ַ
זײן מיט דעם װאָס מען פֿאַרייִדישט די אױסשפּראַך
מעגײער ַ
ַ
קען מען ניט
דײטשע "אועבען"" ,אועבונג" .פֿאַראַן
פֿונעם אױסלאָזטראַף .איך נעם דאָס ַ
איבערבײטן "אוע" אױף
ַ
בײ אונדז נאַיִװע מענטשן װאָס מײנען ,אַז מיט
ַ
עלעהײ אַלטער יאַקנעהאָז װאָלט אײנעם פֿון די
ַ
זײנען זײ יוצא .ס'איז
"אי" ַ
צװײ
בחורם װאָס ער האָט צונױפֿגעפֿירט אָנגעטאָן אױף גיך אַ מײדלש קלײדל
בײ
און געמײנט ,אַז איצטער קען ער שױן פֿירן דאָס פּאָרל צו דער חופּהַ .
שרײבערס ,אפֿילו ייִדישיסטן ,אפֿילו
ַ
אונדז געפֿינען זיך אָבער רײדערס און
לערערס פֿון אונדזערע ייִדישע שולן ,װאָס װײסן גאָרניט אַנדערש װי
גלײכן .טאָמער איז דאָס
ַ
אײנגעיִבט" און דאָס
"איבונג"" ,איבן זיך"ַ " ,
װינציק ,האָט מען זיך אפֿילו אױסגעלערנט "אױסיבן אַ דרוק" ,און אײנער
אַ חשובֿער ייִדישער כּלל-טוער װאָס האָט אין די יונגע יאָרן ניט געלערנט
דערבײ און
ַ
דײטש )װאָס קומט אים דערפֿאַר?( ,װערט נעבעך ניכשל
קײן ַ
זאָגט כּסדר" :אױסדריקן אַן איבונג".

איך הער שױן אַ קשה :טאָ װי אַזױ װילט איר? אין גרונט האַלט איך ניט,
אַז איך בין מחויבֿ צו ענטפֿערן דערױף; אױב איך זאָג ,אַז אַ װאָרט טױג ניט,
מײנט עס נאָר ,אַז מיר אַלע אין אײנעם מוזן זוכן עפּעס בעסערס .אָבער
לאָזט זיך דינען :איך װיל "געניט" און אַלץ װאָס לאָזט זיך דערפֿון
הײנט אױס װי אַן אַדיעקטיװ ,אָבער לכתּחילה
אַרױספֿירן" .געניט" זעט ַ
צײטװאָרט "געניטן זיך" ,װאָס מיר
איז דאָס אַ פּאַרטיציפּ פֿונעם ַ
פֿלײסן',
ַ
באַגעגענען עס אין אונדזער עלטערער ליטעראַטור מיטן פּשט' :זיך
אױפֿװײז פֿונעם
ַ
'האָרעװען'' ,סיצה אועבען' .איך כאַפּ אַרױס אַן עלטערן
ספֿרל" :מעשׂה ...װעשטינדיע" ]פּראָג ,אַרום  [1660װוּ מיר לײענען אױף ז'
 12װעגן אײנעם װאָס איז צוגעקומען צו אַ טיפֿן װאַסער" :ער גניטט זיך
בײ גליקל האַמיל באַגעגנט זיך דאָס היפּש
פֿיל ביז אי ער דר דורך קאַםַ ".
זײן אַרבעט װעגן גליקלס שפּראַך ברענגט אַ .לאַנדױ אױך אַן
מאָל ,און אין ַ
גרײװע ,לעבן לאָמזשע,
ַ
אױפֿװײז אױף דעם װאָרט פֿון "מעשׂה-בוך" .פֿון
ַ
אײנניטן זיך" ,און אױף דעם
האָט ד"ר אַ .אָלשװאַנגער געדענקט אַ װאָרט " ַ
זײן איבערזעצונג פֿון יונג "דער קלײנער געאָמעטער"
סמך האָט ער אין ַ
אײנגעפֿירט " ַ
ַ
אײנניטונג") .פֿאַרלאַג "װאָסטאָק" ,בערלין  (1921דער גאַנג
בײ מיר איז אױסגעקומען ,אַז דאָס
איז מיר בשעתּו שטאַרק געפֿעלן ,נאָר ַ
דערמאָנט צו שטאַרק אינעם זאַכװאָרט "די ניט" )אַ טשװעקל װאָס איז
ברײט פֿון בײדע ברעגן ,װאַקסט היסטאָריש פֿון אַן אַנדער װאָרצעל װי
"געניט"( ,האָב איך זיך אָפּגעשטעלט אױף "געניטן זיך"" ,געניטונג" :מען
אײנגעניטן( ,מען דאַרף דורכמאַכן געניטונגען ,כּדי
דאַרף זיך געניטן )אָדער ַ
בײ
סײ ַ
מײנס האָט זיך נישקשה אָנגענומען ַ
צו װערן געניט .דאָס װאָרט ַ
סײ אין די לערנביכער פֿון אַנדערע לענדער ,און ס'איז אַ האָפֿענונג,
אונדזַ ,
אַז במהרה בימינו װעלן מיר קוקן אױף "איבונג" מיט דער זעלבער
הײנט אױף "בעדירפֿניס"" ,פֿאַרדאַמען",
סימפּאַטיע װי מיר קוקן שױן ַ
"פֿאָרזיצנדער" ,וכדומה.
זײנען אפֿילו פֿאַראַן אין ייִדיש ,קען מען ניט
12.כּלל ה' :אױב די שורשים ַ
זײנען אין ייִדיש ניטאָ.
צוגעבן צו זײ קײן פּרעפֿיקסן אָדער סופֿיקסן װאָס ַ
זײנען
דאָס קען מען אָפּמאַכן בקיצור ,מחמת מען דאַרף רעכענען אַז עס ַ
שרײבן "דאַרשטעלן"" ,ריקצוג",
ַ
בײ אונדז קײן צו פֿיל בעלנים צו
ניטאָ ַ
שװײגזאַם" וכדומה -- .טײל ענינים
ַ
"מאַסנהאַפֿט"" ,זאָרגפֿעלטיק"" ,
פֿאָרדערן אַ ספּעציעלע אױספֿאָרשונג ,אַ שטײגער די פֿראַגע װעגן די
באַציונגען צװישן די פּרעפֿיקסן "פֿאַר-" ,"-פֿאָר" ,"-פֿיר."-
דײטשע שורשים ,אױב די שורשים
13.כּלל ו' :ניץ ניט קײן אָפּשפּראָצן פֿון ַ
זײנען אין ייִדיש ניטאָ.
גופֿא ַ

װידער אַ מאָל נאָר געצײלטע דוגמאָות :היות מיר האָבן ניט קײן
צײטװאָרט "סענדען" ,קען ניט אָנגײן אױף ייִדיש "זענדונג" אָדער
ַ
"געזאַנדטער" .טאָ װי אַזױ דען זאָל מען זאָגן? פּשוט :מען דאַרף גײן מיטן
זעלביקן װעג װי אַנדערע שפּראַכן און פֿורעמען אױך אַזעלכע אָפּשפּראָצן
בײם צװײטן
פֿונעם ייִדישן שורש "שיקן" ,דהינו" :שיקונג"" ,געשיקטער"ַ .
װאָרט װעט איר זיך אפֿשר פֿאַרהאַקן ,ס'קוקט אױס פֿרעמדלעך .אָבער
באַטראַכט זיך נאָר ,אַז דאָס פֿראַנצײזישע "ענװױע" װאָס איז געװען די
דוגמא פֿאַר ]נהג["געסאַנדטער" איז אױך ניט מער װי אַ פּאַרטיציפּ פֿון דער
צײט .דאָס פּױלישע "פּאָסעל" ,דאָס רוסישע "פּאָסלאַנניק"
פֿאַרגאַנגענער ַ
זײנען מער קאָמפּליצירטע סובסטאַנטיװן; איז אױב מען װיל דװקא עס
ַ
זײן מער קאָמפּליצירט ,װאָלט מען געקאָנט
בײ אונדז אױך ַ
זאָל ַ
קאָנסטרויִרן" :דער שיקלינג" מיטן סופֿיקס "-לינג" ,װאָס ער איז נאָך אין
מײן כּװנה איז נאָר
ייִדיש ניט אָפּגעשטאָרבן .איך רעקאָמענדיר דאָס ניט; ַ
װײזן ,אַז "געזאַנדטער" װערט ניט ייִדיש פֿון דעם װאָס מען שר ַײבט עס
צו ַ
איבער מיט ייִדישע אותיות.
קײן ייִדיש ,און מיט דעם ,װאָס מען זאָגט און
[נהג[ "ערפֿינדונג" איז ניט ַ
שרײבט "דערפֿינדונג" פֿאַרריכט מען ניט די מערכה  --ניט נאָר צוליב דעם
ַ
פּרעפֿיקס,נאָר דער עיקר צוליב דעם שורש :אין ייִדיש ,פֿון ברעג ביז ברעג
ייִדישע שפּראַך-טעריטאָריע ,זאָגט מען ניט ]נהג[ "פֿינדען" ,נאָר "געפֿינען".
אײך ניט ז .רײזענס "אױסגעפֿינס" )מיר געפֿעלט עס יאָ ,אַ
אױב עס געפֿעלט ַ
װײטער ,אָבער מאַכט זיך
זײט מוחל ַ
סך מער װי "אױסגעפֿינעכץ"( ,זוכט ַ
דײטשע װאָרט.
אײערע רײד דאָס ַ
אַרײננעמען אין ַ
ַ
ניט גרינג דאָס לעבן דורך
פֿײנע ערפֿינדונג" האָט פּונקט אַזאַ
געװײנט זיך צו צום געדאַנק ,אַז "אַ ַ
פֿײנער װינאַלאַזעק" אָדער
טעם אין ייִדיש ,װי װען איר װאָלט געזאָגט" :אַ ַ
פֿײנע אינװענשן".
פֿײנע איזאָברעטעניע" אָדער "אַ ַ
"אַ ַ
פֿון אַזאַ װאָרט װי "צעשטרײט" דאַרף מען זיך אָפּטרײסלען מחמת אין
ייִדיש איז דער שורש ]נהג[ "סטרעוען" ניטאָ) .(2טאָ װי אַזױ? קלײבט זיך
אױס" :צעטראָגן"" ,פֿאַרטראָגן"" ,צעשאָטן"" ,צעפֿלױגן" )"אַ צעפֿלױגענער
מלאך"( .לײגט פֿאָר עפּעס בעסערס ,נאָר שטעלט ניט אַװעק קײן פֿרעמדס,
װײל עס שטאַרצט װי אַן איבערבײן.
ַ
דײטשן פּשט אַזױנע װערטער ,װאָס אין ייִדיש
14.כּלל ז' :ניץ ניט מיטן ַ
דערבײ בלינד אױף אונדזערע
ַ
האָבן זײ אַן אַנדער פּשט .פֿאַרלאָז זיך נישט
שרײבערס.
ַ
װערטערביכער און אונדזערע

דײטש װאָס איז נאָך
מיר קומט תּמיד אױפֿן זינען די מעשׂה-שהיה מיט אַ ַ
דײטשער אָקופּאַציע געבליבן אין װילנע און געװאָרן אַ לערער פֿון
דער ַ
צײכענען אין אונדזערע שולן .אײדער ער האָט זיך אױסגעלערנט ייִדיש
דײטש ,און װי עס איז האָט מען אים
פֿלעגט ער רײדן צו די קינדער ַ
פֿאַרשטאַנען .אײן מאָל האָבן אים די קינדער געמאָלדן ,אַז אין קלאַס
זײן
בלײערס און מעקערס .האָט ער אַ זאָג געטאָן אױף ַ
ַ
זײנען ניטאָ גענוג
ַ
אײנריכטען -- ".און ער
לשון" :נאַ ,קינדער ,דאַ מועססען װיִר אונס עבען ַ
איז געװען פֿאַרחידושט ,װאָס דער גאַנצער קלאַס האָט אָנגעשאָסן אַ
געלעכטער .העט שפּעטער האָט מען אים געגעבן צו פֿאַרשטײן ,אַז אױף
אײנאָרדענען זיך".
אײנריכטן זיך" עפּעס אַנדערש װי " ַ
ייִדיש איז " ַ
אײנאָרדענען'
אײנפֿירן'"ַ ' ,
אײנשטעלן" מײנט אין ייִדיש' :אַװעקשטעלן'ַ ' ,
" ַ
בײ
דײטש בעט זיך ַ
טײטש' :ריזיקירן'( .אין ַ
)אחוץ װאָס ס'האָט נאָך אַ ַ
איבעררײסן'' ,אָפּשטעלן' .אױף
ַ
אײנסטעללען" קודם כּל דער פּשט' :
]נהג[ " ַ
אַזאַ אױפֿן קומט אױס ,אַז די קאָמוניקאַציע צװישן פּױלן און ליטע איז אין
ייִדיש ַ
דײטש מיט אַכצן יאָר
אײנגעשטעלט געװאָרן פֿרילינג  1938און אין ַ
פֿריִער.
זײנען געבױט היפּש
אױף אַזױנע װערטערשפּילן פֿון שפּראַך צו שפּראַך ַ
דײטש צו קױפֿן עפּעס,
אַנעקדאָטן :אַ ייִד אַ דאָרפֿסגײער לײגט פֿאָר דעם ַ
דער פּריץ זאָגט זיך אָפּ .רופֿט זיך אָפּ דער ייִד" :נו ,אױב איר דאַרפֿט ניט
זײן לשון מײנט דאָך דאָס,
דײטש אָנגעצונדן ,װאָרעם אױף ַ
 "...װערט דער ַ
אַז ער "טאָר" ניט.
דײטשער דאָקטאָר װיל אױסהערן אַ ייִדישן חולה;
אָדער אַזאַ צענע :אַ ַ
װײזט ער אים אָן אױף דער קאַנאַפּע און זאָגט] :נהג[ "ציִעהען סיִע זיך
ַ
אַוס ".ענטפֿערט דער ייִד" :פֿריִער װעל איך זיך אױסטון!"
רײן גענוג אָפֿט
גרײז פֿאַלט מען אַ ַ
ַ
דער אומגליק איז אָבער ,װאָס אין דעם
פֿלײסנס .אָט האָב איך אין "ייִדיש פֿאַר אַלע" באַגעגנט
ַ
ניט אױף צו
מײן געפֿיל הײסט
עטלעכע מאָל "פֿאַרװענדן" מיטן פּשט 'ניצן' .פֿאַר ַ
אײנבינדערשן לשון  --מער ניט אײן זאַך:
"פֿאַרװענדן" אין ייִדיש  --פֿונעם ַ
בײ ליפֿשיץ
בײ האַרקאָװין און אפֿילו ַ
פֿאַרבײטן די קונטרסים .אמת טאַקעַ ,
ַ
װײזט מיר
טײטשן ,אָבער דאָס ַ
זײנען געבוכט בײדע ַ
אין די װערטערביכער ַ
בײ
נאָר ,אַז צו די װערטערביכער דאַרף מען אױך צוגײן קריטיש .אפֿילו ַ
זײנען אױך פֿאַראַן פּגימות.
גלײכןַ ,
ַ
זײנס
ליפֿשיץ ,װאָס ער האָט נישט צו זיך ַ
נײעם "ייִדיש-ענגליש-
און װאָס שייך צו האַרקאַװיס אױסגעצײכנטן ַ
העברעיִשן װערטערבוך" )ערשטע אױסגאַבע  ,1925צװײטע  ,(1928איז
אַרײנגענומען כּל המינע װערטער װאָס ער האָט
ַ
אַזױ :האַרקאַװי האָט

באַגעגנט אין דער שפּראַך ,ניט צו קוקן דערױף ,צי מען קען זײ
רעקאָמענדירן צי ניט .אָט גיב איך אַ מיש האַרקאַװין אױף טראַף און
געפֿין" :אָטשערעדן" )טוּװאָרט' :שטײן אין אַ רײ'(" ,דװאָריאַנסטװע",
"דויען זיך" )'בלאָזן זיך'(" ,װאַרצאַדלע" )'שפּיגל'(" ,װיד" )'אױסזען;
װײטער.
דאָקומענט'(" ,זונדערבאַר" )'מאָדנע'(" ,מעטקע" )'סימן'( און אַזױ ַ
זײנען אַלץ װערטער פֿאַר דער ייִדישער קולטיװירטער כּלל-
איז װאָס ,דאָס ַ
שפּראַך אין דעם זכות פֿון האַרקאַװיס בוכונג?
טײטשן :אַ(
בײ האַרקאַװי געפֿינען מיר "באַזוכן" מיט צװײ ַ
נאָך אײן משלַ .
"קומען מיט אַ װיזיט" ,ב( "מאַכן אַ רעװיזיע ,באַטאַפּן ".אױף װיפֿל
האַרקאַװי װיל פֿאַרפֿיקסירן דעם פֿאַקטישן רײדבאַנוץ ,איז ער גערעכט,
"מען זאָגט" טאַקע אַזױ .אָבער רעקאָמענדירן קען מען נאָר דעם באַנוץ
טײטש .דאָ קען דעם סניגור אפֿילו ליפֿשיצעס זכות ניט
מיטן צװײטן ַ
זײן ייִדיש-רוסישן װערטערבוך מערניט דעם
בײשטײן; ליפֿשיץ גיט אין ַ
ַ
בײ האַרקאַװין אונטער  ,2און אין רוסיש-ייִדישן
טײטש װאָס שטײט ַ
ַ
זײן צו גאַסט'] ,ר[.
װערטערבוך זעצט ער איבער ]ר" [.פּאָסיעשיאַט" מיט ' ַ
"פּאָסיעשעניע" מיט 'דער װיזיט'.
אַרײנצולײגן אין חרם דאָס װאָרט "פֿאַרריקט".
ַ
דאָס אַלײן איז גענוג אױף
פֿרײנד ,קענט איר אױף
אײער גוטןַ -
אױב איר װילט מאַכן אַ קאָמפּלימענט ַ
בײם
בײם דעת"" ,ניט ַ
אים זאָגן" :משוגע"" ,מטורף"" ,חסר-דעה"" ,ניט ַ
קלאָרן זינען"" ,גערירט"" ,צעמישט"" ,דול"  --אדרבא ,זאָלן די לײענערס
אַרײנשיקן נאָך עקװיװאַלענטן  --אָבער אַז ער איז "פֿאַרריקט" )אין
ַ
פּױלישן ייִדיש הערט זיך דער "ו'" װי אַן "אי"-קלאַנג( קען מען ניט זאָגן.
בײ "פֿאַררוקן" קומט אַ ייִדן אױפֿן זינען דער טשאָלנט.
ַ
דײטשמעריש
15.כּלל ח' :בעסער אַן אינטערנאַציאָנאַליזם אײדער אַ ַ
װאָרט.
אױב מיר האָבן ניט קײן הײמישן עקװיװאַלענט פֿאַר ]נהג[ "עמפּפֿעהלען",
דאַרפֿן מיר ניט בלית-ברירה "עמפּפֿעהלען ",נאָר מיר דאַרפֿן ר ע ק אָ מ ע נ
ד י ר ן.
אגבֿ אין טײל פֿאַלן איז זײער אַ גוט װאָרט נ אַ ר ַײ ע ן און מיר דאַרפֿן ניט
מורא האָבן ,װאָס עס קומט צו אונדז פֿון סלאַװיש .לאָמיר ברענגען אַן
מײן לעבן" ,יוב]ילײ[ אױסג]אַבע[ יט ז' " :32מילא
אױפֿװײז פֿון מענדעלעןַ " ,
ַ
אַ נאָמען ,דאָס איז פֿון די קלײניקײטן ,מען גיט עס אומזיסט .אָבער 'טעג',
נאַרײען אַ פּריץ טעג צו עסן  --דאָס איז שױן אַן עסק ".פּרוּװט אדרבא
ַ
אַרבײטן ר ע ק אָ מ ע נ ד י
ַ
צוקלײבן דוגמות און דעפֿינירן ,װען מען קען יאָ פֿ
ַ

פֿײן ברעקעלע שפּראַך-
ר ן דורך נ אַ ר ַײ ע ן און װען ניט .דאָס איז אַ ַ
פּסיכאָלאָגיע.
דאָס אײגענע :אַנשטאָט דער הילצערנער "באַראַטונגס-שטעלע" מוזן מיר
זאָגן "קאָנסולטאַציע" ,ביז װאַנען אַ שעפֿערישער מענטש װעט שאַפֿן עפּעס
בעסערס.
אײך ניט "אַכטגעבונג" ,איז דאָס נאָך אַלץ ניט קײן הכשר
אױב עס געפֿעלט ַ
אײך נאָך אַלץ די ברירה צו ניצן
בײ ַ
אױף "באַאָבאַכטונג" ,מחמת ס'איז ַ
"אָבסערװאַציע".
װי באַלד מיר האָבן ניט אין ייִדיש ]נהג[ "באָטע" און "באָטשאַפֿט" ,קען
בײ אַזאַ מין װינציק ייִדיש ענין איז
זײן "באָטשאַפֿטער" .אגבֿ ַ
ניט געמאָלט ַ
סײדן
װי אָנגעמאָסטן דער אינטערנאַציאָנאַלער טערמין "אַמבאַסאַדאָר" ַ --
איר װעט צוקלערן עפּעס בעסערס.
16.די אונטערשטע שורה:
ניטאָ נאָך אַזאַ שׂונא פֿון אַ קאָרעקטן ,געשמאַקן ,פּינקטלעכן ,ייִדישן כּלל-
דײטשמעריש .די נאַטירלעכע טענדענץ אין דער אַנטװיקלונג פֿון
ייִדיש װי ַ
דער שפּראַך פֿון די אַשכּנזישע ייִדן איז פֿון דער השׂכּלה אָן געװען:
דײטש ,שאַפֿן אײגנס; און ספּעציעל בולט זעט זיך דאָס אַרױס
אַװעקגײן פֿון ַ
בײ ייִדיש
בײגעשטאַנען די שטורעמס ַ --
צװײג ייִדיש װאָס איז ַ
ַ
בײ יענעם
ַ
אין מזרח-אײראָפּע .נאָר די דאָזיקע נאַטירלעכע טענדענץ פֿלעגט
דײטשמערישע שטראָמען װאָס האָבן געפֿלײצט פֿון
פֿאַרשטערט װערן דורך ַ
זײנען געקומען צו ד ע ר ק ע נ ע ן די
זײטן .איצטער ,װען מיר ַ
פֿאַרשײדענע ַ
קולטורעלע און שפּראַכיקע כּוחות אונדזערע ,װען מיר גײען צו װ י ס י ק
און מיט ל י ב ש אַ פֿ ט צו אונדזער כּללישער קולטורשפּראַך ,מוז
יעטװידער שפּראַכיקער עלעמענט אַדורכגײן אַ קאַראַנטין .און ניטאָ קײן
כּל דכפֿין:
נײ
זײן ,אַז אױב עמעצער האָט זיך אױסגעלערנט אַ ַ
עס טאָר נישט געמאָלט ַ
צײטונג,
דײטשן ביכל צי פֿון אַן אַרטיקל אין אַ ייִדישער ַ
דײטש װאָרט פֿון אַ ַ
ַ
אָדער אױב אפֿילו מען האָט עס געפֿונען אין אַ ייִדישן דיִאַלעקט צי אין אַן
אַרײנפֿירן אין קהל .אַ
ַ
אַלטייִדישן טעקסט ,זאָל מען דאָס באַלד קענען
הױכדײטש װאָרט ,דאַרף
ַ
נײ
װאָרט בכּלל ,און על אַחת-כּמה-וכמאַ אַ ַ
אַרײן ,דאַרף
ַ
אַרײנצוקומען אין אונדזער כּלל-שפּראַך
ַ
זײנע רעכט
אױפֿװײזן ַ
ַ
אַרײן אין דער
ַ
בײ אונדז ,װאָס נעמען עס
דערװײזן ,אַז עס האָט קרובֿים ַ
ַ
זײן פּשוט אַ "נכתּב" אין אַ װערטערבוך ,אין אַ טעקסט ,איז
משפּחהַ .
דײטשמעריזמען אין דער
אַרײננעמען ַ
ַ
בײם
װינציק .פֿאַר אַ "פּרעקלוזיע" ַ

כּלל-שפּראַך װאָלט איך אָנגענומען מענדעלע מוכר ספֿרימס װערק.
בײ אונדז ,אַז דאָרטן ,װוּ ער איז אַ ירשפּרעכער,
מענדעלע איז גענוג גרױס ַ
דײטשמעריזם איז
זײן דאַן לעקאַף-זכות .אױב אָבער אַ ַ
זאָלן מיר דאַן ַ
זײנע זכויִות .אַ שטיקל
אױפֿװײזן ַ
ַ
זײן
געקומען שפּעטער ,זאָל ער מוחל ַ
דערבײ דאַרפֿן האָבן מיט װערטער פֿון די
ַ
אײנזעעניש װעלן מיר
ַ
פֿאַרבײטן אױף
ַ
געזעלשאַפֿטלעכע באַװעגונגען ,כּל-זמן מיר קענען זײ ניט
זײן מוזן מיר די קאַטעגאָריע װערטער אױך,
קײן בעסערע .אָבער בודק ַ
זײנען טײל מאָל אַלײן
װאָרעם די װאָס האָבן אונדז דערמיט מזכּה געװען ַ
געװען אױף שפּראַך קנאַפּע מבֿינים .אױף דער הײסער מינוט האָבן זײ
געמוזט טראַכטן מער װעגן דעם ע נ י ן װי װעגן דעם װ אָ ר ט; אָבער
זײנען מיר שױן אױף אַזױ װיל
איצטער ,אַז דעם ענין װײסן שױן ייִדןַ ,
אױסגעװאַקסן ,אַז טראַכטן װעגן דעם װאָרט איז שױן מער אױך ניט קײן
לוקסוס .מער װי דאָס :עס איז גאָר נײטיק פֿאַר דעם זעלביקן כּלל-ענין,
זײנט װעגן טוען די געזעלשאַפֿטלעכע באַװעגונגען.
װאָס פֿון ַ
17.נאָך אײן װאָרט צוצוהעלפֿן די אָפּאָנענטן .װינציקער װי אַלץ בין איך
אױסן צו פֿאַרשפּאַרן דעם װעג פֿאַר שפּראַכיקע אױפֿטוען דורך אָפּפֿרעגן
נײס .אדרבא ,אין איר איצטיקער סטאַדיע נײטיקט זיך אונדזער
יעטװידער ַ
שפּראַך אין אױפֿטוערישע חידושים אַזױ װי אַ פֿיש אין װאַסער .איך װיל
נײסן װאָס מען טראָגט אונדז אונטער ,און איך װיל
אָבער אָ פּ ש אַ צ ן די ַ
אױסגעפֿינען אין יעטװידער אײנציקן פֿאַל ,צי דער חידוש נעמט זיך פֿון ניט
װיסן די נאָרמע )יעמאָלט איז דאָס אַ נעגאַטיװער פֿאַקט( ,אָדער ס'איז אַן
אַקט פֿון שעפֿערישקײט  --יעמאָלט װעל איך בענטשן דעם אױפֿטוער .װאָס
דײטשמעריזמען אין ייִדיש ,איז דאָס אַלע מאָל אַן
אַרײנברענגען ַ
ַ
שייך צום
אַקט פֿון שפּראַכיקער אימפּאָטענץ; קײן שום שעפֿערישקײט איז דאָ ניטאָ.
הערות פֿון מחבר
דײטשמעריש" אין
זײן אַרטיקלַ " :
)(1נאָך אין  1912האָט ש .ניגער אין ַ
װילנער "לעבן און װיסנשאַפֿט" נום'  12-11זז'  55-49געשריבן:
דײטש איז אַ לשון װאָס איז ניט
דײטשמעריש אָדער באַרדיטשעװער ַ
" ַ
דײטש און ניט ייִדיש ",דעם דאָזיקן אױסגעצײכנטן אַרטיקל דאַרף מען
ַ
זײנע װאָלט
הײנט לײענען און איבערלײענען ,כאָטש טײל טעזיסן ַ
נאָך ַ
הײנט פֿאָרמולירט אַנדערש.
געװיס דער מחבר גופֿא ַ
דײטש גופֿא מיט דעם פּשט אױך
)(2אגבֿ איז משמעות "זערסטרעוט" אין ַ
אַ פּראָדוקט סכ-הכּל פֿון 18טן י"ה ,געפֿורעמט אונטער דער השפּעה פֿון
זײן "דער
פֿראַנץ' "דיסטראַיִט" .לעסינג האָט געשריבן  1767אין ַ

האַמבורגיסצהע דראַמאַטורגיִע"" :איך גלאַובע שװערליך ,דאַסס אונזערע
גראָססװאַעטער דען דױטשען טיטעל דיִעסעס סטועקס ]דער זערסטרעוטע[
װערסטאַנדען העטען .נאָך שלעגעל איבערזעצט "דיסטרײט" דורך
אײן
זײן"ַ ,
טראַעומער" .זערסטרױט ַ
"זערסטרױטער" איסט לעדיגליך נאַך דער אַנאַלאָגיִע דעס פֿראַנזאָעזישען
געמאַכט.
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