
 נח ּפרילוצקי
 צום װיּכוח װעגן די העברעִיזמען

-מַײ" (די יִידישע שּפרַאך"ֿפונעם קִיעװער זשורנַאל ) 16 (3אין נומער 
די : "ַארטיקל-ַאּכל-סלוצקי ָאּפגעדרוקט ַא סך. הָאט ב) 1929יוני 

ַארבעט ֿפון דער ֿפילָאלָאגישער סעקציע בַײ דער קַאטעדרע ֿפַאר 
אױף דער שּפרַאך ֿפון דער סָאװעטישער ) קִיעװ(יִידישער קולטור 
 ."דעהעברעִיזַאציע: "איז דָארט געװען ַא קַאּפיטל" ,יִידישער ּפרעסע

 120ַאן ערך ... בַאַארבעט"די געדַאכטע ֿפילָאלָאגישע סעקציע הָאט 
און " שטערן"װײניקער ֿפון , "אמת"צו מײסטן ֿפון " (ומערןנ
און אוֿפן , )1928 ַאלע ֿפַאר ַא ּפָאר חדשים ֿפון יָאר --" ָאקטיַאבער"

סמך ֿפון דעם דָאזיקן אײנזַײטיקן מַאטעריַאל איז מען אײנס און 
 : צװײ געקומען צום סענסַאציָאנעלן אױסֿפיר

ט ֿפָאר אין דער סָאװעטישער זײער ַא װיכטיקער ּפרָאצעס קומ --
דָאס איז די . יִידישער ּפרעסע מיט די העברעִישע עלעמענטן

 די ֿפַארמינערונג ֿפונעם ַאלטן העברעִישן --דעהעברעִיזַאציע 
 120ַאּכל הָאט מען ֿפון די -סך. שּפרַאכֿפַארמָאג אין דער שּפרַאך

 װערטער  קַארטלעך מיט העברעִישע640נומערן געקענט ָאּפשרַײבן 
 העברעִישע 5000גענוג דָאס צו ֿפַארגלַײכן מיט די . און אױסדריקן

ַאז , סּפיװַאקס װערטערבוך-װערטער און אױסדריקן אין יהואש
װָאס ֿפַאר ַאן ענדערונג די רעװָאלוציע הָאט , זָאל קלָאר װערן'ס

צוזַאמען מיטן : ַארַײנגעברַאכט אין דער יִידישער שּפרַאך
 ַא --אין גרעסטן טײל (שטײגער -ון ַאלטע לעבןָאּפשטַארבן ֿפ
גַײסטיקער -הענדלערישער מיט ַא רעליגִיעז-ֿפַארמיטלעריש
װָאס הָאבן , שטַארבן אױך ָאּפ די העברעִישע װערטער) אידעָאלָאגיע

דָאס יִידישע װָארט קָאנקורירט מיטן . געדינט דעם דָאזיקן שטײגער
 ]. ירט אינעם ָאריגינַאל װערטער שּפַאצ6די לעצטע [העברעִישן 

, איז געװען אין ֿפולן זין ֿפון װָארט ַא דילעטַאנטיש שטיקל ַארבעט'ס
הגם ֿפַארעֿפנטלעכט אין ָארגַאן ֿפון ַא קַאטעדרע בַײ ַא 

 . װיסנשַאֿפטלעכער ַאקַאדעמיע



ַאז ּכדי צו קענען רעדן אין ַאזַא ֿפַאל , איז דָאך זעלבֿפַארשטענדלעך'ס
איז אומבַאדינגט נײטיק געװען ַאן ָאביעקטיװער , ערונגװעגן ֿפַארמינ

 .װעלכן עס קען געבן בלױז ַא ֿפַארגלַײך, ָאנשּפַאר

" שטערן", "אמת" בלעטער 120אױֿפצײלנדיק די העברעִיזמען אין 
הָאט מען דָאס אײגענע געדַארֿפט , 1928ֿפַאר יָאר " ָאקטיַאבער"און 

צי , 1919קע טָאגבלעטער ֿפַאר יָאר  נומערן ֿפון די זעלבי120טון לגבי 
 דעמָאלט ערשט װָאלט געװען ַא --,  וכדומה1921צי , 1920

צי גײט װירקלעך , מעגלעכקײט צו שַאֿפן זיך ַא קלָאר בילד װעגן דעם
אונטער דער דערמָאנטער עלעמענט אינעם לשון ֿפון דער 

 . רַאטנֿפַארבַאנדישער יִידישער זשורנַאליסטיק

װָאלט מען געקענט דערגײן ) צי שטַײגן(ֿפונעם ֿפַאלן , דערװי, די סיבה
װָאלט דורכגעֿפירט געװָארן ַאן ענלעכע 'װי ס, נישט ֿפרִיער

 120 אױף --אױסֿפָארשונג אין דער ַאנדערלענדישער יִידישער ּפרעסע 
, 1919 מָאל ֿפַאר 1: נומערן ֿפון ַא װַארשעװער צי נַײיָארקער צַײטונג

 . 1928 מָאל ֿפַאר 1 וכדומה און1921צי , 1920צי 

די הערן ֿפון דער קִיעװער ֿפילָאלָאגישער סעקציע הָאבן זיך ַאן עצה 
געזָאגט .  אוֿפן-- העכסט הומָאריסטישן --געגעבן אױף ַא גרינגערן 

 נומערן ֿפון אונדזערע ּפָאליטישע 120קױם הָאבן מיר אין : זיך
ע װָאקַאבלען און װענדונגען  העברעִיש640טָאגבלעטער געֿפונען בלױז 

װָאס זענען רעגיסטרירט ,  טױזנט עטלעכע הונדערט5און נישט ַאלע 
ַאז די שּפרַאך ֿפון , הײסט עס, סּפיװַאקס װערטערבוך-אין יהואש

יוצא ֿפון דער - ַא ּפועל--, אונדזערע ּפרעסע דעהעברעִיזירט זיך
 ... רעװָאלוציע-ָאקטָאבער

 "... מעטָאד"אױך ַא 

,  העברעִישע װערטער און אױסדריקן640ײן ֿפַאר זיך זענען ָאבער ַאל
נָאר ֿפון ,  אין דער שּפרַאך נישט ֿפון בעלעטריסטיק-- 1928אין יָאר 

 געװען ַא גָאר ממשותדיקער --, קָאמוניסטישער זשורנַאליסטיק
 . בַאשטַאנדטײל

בלעטער  לײענענדיק ֿפון צַײט צו צַײט די יִידישע, מיר דָא: נָאך מײן
ַאז אין , הָאבן געהַאט דעם ֿפעסטן אַײנדרוק, ֿפון יענער זַײט גרענעץ

 -- דערהױּפט אין דער ּפובליציסטיק --זײער זשורנַאליסטישן לשון 



װי , בַאנוצט מען העברעִישע עלעמענטן נישט בלױז נישט װינציקער
נָאר ַאמָאל , )דער װילנער, דער װַארשעװער(אין אונדזער ּפרעסע 

ַאז אֿפשר איז , אונדז הָאט זיך דעמָאלט געדַאכט. שר אױך מעראֿפ
קױם איז ָאּפגעֿפַאלן : דער נַאטורַאליזירטער אױסלײג דער סטימול

ַאז דער ֿפָאלקסמענטש װעט נישט ֿפַארשטײן דָאס ָאדער , די מורא
איז מען געװָארן , יענץ װָארט איבערן סּפעציֿפישן גרַאֿפישן לֿבוש

 . ײסטער אינעם געברױך ֿפון די העברעִיזמעןֿפרַײער און דר

ֿפון , ַארטיקל- אױך אין לוצקיס רעזיומע--װָאס דַארף מען מער 
בַאגעגנען מיר ַא שּפָאר ביסל , איז געװען אױבן די רײד'װעלכן ס

 : ַאזעלכע װי, העברעִישע װערטער

 ,סימנים, ּכלל, ּכדי, מלאכה-בעל, בחן, בּכלל, ביטול, ַא סך, אגֿב --
 ... ּתיֿבותן-רָאשי, צרות, ּפרט

.  בַײ געלעגנהײט--: זײ זענען דװקא נישט ֿפַארביטן געװָארן אױף
. רגל. אום. הַאנטװערקער. ַאלזָא. אין ַאלגעמײן. גרינגשעצונג. ֿפיל

 ). צי ַאברעװיַאטורן(איניציַאלן . לײדן. דעטַאל. צײכענס

 640ף די ַאז אױ, סלוצקי ַאלײן הָאט אינֿפָארמירט. װַײטער
דָאס גרעסטע ָארט װערטער ֿפַאר "קַארטלעך הָאבן ֿפַארנומען 

זַאכן ] שּפַאצירט אין ָאריגינַאל[דערהױּפט ֿפַאר רעליגיעזע , גַײסטיקע
װי װַײט דער סָאװעטישער יִידישער ּפרעסע קומט זײ , און בַאגריֿפן

-בנסצו בַאקעמֿפן דעם ַאלטן לע(אױס צו נוצן אין סּפעצִיעלע ֿפַאלן 
 )": דעם קלעריקַאליזם, שטײגער

-גן, גבאי, השם-קודש ברוך-ָארון, עִין הרע, הבא-עולם, עֿבירה --
, מצה, חסידים, קדישה-חֿברה, שמים-יִיראת, ּתֿפילין, טלית, עדן

 ... שחיטה, רֿב, ּכשרות, קמיע, סידור, מוֿפת

די  אין װָאסערע ֿפַאלן, סוף איז דָאך נישט װיכטיק-ּכל-ָאבער סוף
 1928ֿפַארבַאנד הָאט זיך אין יָאר -יִידישע זשורנַאליסטיק אין רַאטן

ַאז , גענוג איז: בַאדינט מיט די ָאקערשט אױסגעשריבענע װערטער
 . זײ זענען בַאנוצט געװָארן

-ברוך, זשע װערן ַאזעלכע אױסדריקן װי עֿבירה-שױן: חוצטהַאלבן
װען מע דַארף , לטגעברױכט נָאר דעמָא, ּכשרות וכדומה, גבאי, השם



? "דעם קלעריקַאליזם, שטײגער-בַאקעמֿפן דעם ַאלטן לעבנס"
, "ענדעקישן ּכשרות"ֿפון , למשל, רעדט מען נישט בַײ אונדז ַאמָאל(

 ) ?וכדומה" רַאסיסטישן ּכשרות"ֿפון 

װערטער און "הָאט מען אױף די קַארטלעך געזען ֿפיל , ענדלעך
ָאדער די , צט געװײנטלעךװָאס נו, אױסדריקן ֿפון דעם מין

-ֿפַאר עמָאציָאנעל, סָאװעטישע יִידישע ּפרעסע נוצט סּפעציעל
, ֿפַארַאכטונג, ביטול,  ֿפַאר אירָאניע--עקסּפרעסיװע צװעקן 

 .": װ.ַא.יט ו1אױֿפגעברָאכטקַא

-זכות, התּפעלות, גזירה, גדולה, גלות, בטלנות, דֿבר-בעל, אישה --
מוסר , ּכנֿפיא, יׂשראל-ּכלל, חֿברות ,משרתים, יוצר, זכר, אֿבות
, זית-שמן, שלום, רודף, סגולה, מּכל המינים, שברך-מי, הׂשּכל
 ... ּתחינה

אױב ַאזױנע װָאקַאבלען זענען נָאר ֿפַארװענדט געװָארן מיט ברײטער 
ֿפון " ָאּפשטַארבן"איז זיכער צו ֿפרי געװען צו רעדן װעגן , הַאנט

 . ע עלעמענטן אין דער יִידישער שּפרַאךװָאסערע נישט איז העברעִיש

נָאר די אַײנשטעלונג ֿפון די קִיעװער ֿפילָאלָאגישער סעקציע איז 
געװען זײער װַײט ֿפון װיסנשַאֿפטלעכקײט און שטַארק נָאנט צו 

ַאן איבערגַאנג ַאזעלכער הָאט זיך דעמָאלט געהַאט . ּפָאליטיק
ישע יִידישע ַארַײנגעכַאּפט אין דָאס רַאטנֿפַארבַאנד

סֿברה מּכוחן גורל ֿפון די -און ַא בױך, געזעלשַאֿפטלעכקײט
העברעִיזמען הָאט דָארט געקענט גילטן ֿפַאר ַאן ָאביעקטיװן 

אױב נָאר זי הָאט צוגעטרָאֿפן דער מָאדישער , װיסנשַאֿפטלעכן ֿפַאקט
 . שטימונג

דער  ַארטיקל הָאט דער ֿפירער ֿפון-בַאלד נָאך סלוצקיס בַאריכט
 צוגעשטעלט ַא --שטיף .  נ--קִיעװער ֿפילָאלָאגישער סעקציע 

טעָארעטישע בַאגרינדונג און ַאן אידעִישע ַאּפָאלָאגיע ֿפַאר דער 
ֿפַארמינערונג ֿפונעם ַאלטן העברעִישן שּפרַאכֿפַארמָאג אין דער "

און דערבַײ שױן גערעדט נישט װעגן לשון ֿפון יִידישער " ,שּפרַאך
ֿפַארבַאנד -נָאר װעגן יִידיש אין רַאטן, ַאר ַא געװיסן ּפערִיָאדּפרעסע ֿפ
אין , 1929סעּפטעמבער , ער הָאט דָאס געטון אין ַא רעֿפערַאט. בּכלל

אינסטיטוט ֿפַאר יִידישער קולטור בַײ דער אוקרַאִינישער 
דערֿפון ָאּפגעדרוקט " סכעמע"און די , װיסנשַאֿפטלעכער ַאקַאדעמיע



-ֿפַאר יולי) 17-18 (4-5נומער " די יִידישע שּפרַאך"ל אין זשורנַא
 גיט 22 און 21אױף די שּפַאלטן ). 1-22שּפַאלטן  (1929ָאקטָאבער 

.  ּפונקטן4 אין --ֿפון דער ָאּפהַאנדלונג " ַאּכל-סך"דער מחבר דעם 
ֿפַאר אונדזער טעמע איז בַאזונדערס אינטערעסַאנט דער לעצטער ֿפון 

 : זײ

יּפשער העברעִישער אינװענטַאר אין יִידיש הָאט זיך געקענט דער ה --
הַאלטן נָאר בַײ דער שװַאכער עקָאנָאמישער און קולטורעלער 

 און -בַײ דעם איבערװָאג ֿפון די מיטל, דיֿפערענצירטקײט אין ֿפָאלק
מיטן . ֿפַארמיטלערישע שיכטן-קלײנבירגערלעכע הענדלעריש
קלַאס און ֿפון דער יִידישער -טעראױֿפקום ֿפונעם יִידישן ַארבע

בַאװעגונג ֿפַארלירט דער העברעִישער אינװענטַאר מער -ַארבעטער
ַאזױ װי די , און מער אין סטָאל און אין װָאג אין דער שּפרַאך

ֿפַארעלטערטע און ָאּפגעלעבטע אין דער ֿפָאלקסשּפרַאך בּכלל 
ס שטימען װָא) אױסדריקן-שַאבלָאן, דערהױּפט ֿפרַאסעָאלָאגיע(

דער . קלַאס-נישט מער מיט דעם לעבן אין שטרַײט ֿפונעם ַארבעטער
קלַאס שַאֿפט זַײן שּפרַאך מיט דער הילף ֿפון -ַארבעטער

אינטערנַאציָאנַאליזמען און ֿפון די אײגענע שּפרַאכרעסורסן אין דער 
צום קלָארסטן קומט דער דָאזיקער ). נַײבילדונגען(ֿפָאלקסשּפרַאך 

 . עס צום אױסדריק אין דער סָאװעטישער יִידישער שּפרַאךּפרָאצ

דער אין ַאזַא קַאטעגָארישן טָאן : בעט צו נעמען אין ַאכט'כ
, געמַאכטער אױסֿפיר איז געװען אין ַא גרױסער מָאס ַאּפרִיָאריש

 נישט מיט קײן ַאנַאליז ֿפון דער שּפרַאך אין דער --נישט געשטיצט 
נישט מיט קײן , דישער בעלעטריסטיקרַאטנֿפַארבַאנדישער יִי

 . רעדנדיקע מַאסן-ַאנקעטע צװישן די יִידיש

און װָאסער קָאנטרַאסט מיטן נָאר װָאס ציטירטן לעצטן ֿפרַאגמענט 
װָאס איז , איז דער גַאנצער טעקסט אירער" סכעמע"ֿפון שטיֿפס 

ױף א,  ֿפַארקערט--, גרָאד זײער װַײט ֿפון בױקָאטירן די העברעִיזמען
, שריט און טריט שטױסן מיר זיך דָארט ָאן אױף ַאזעלכע װערטער

 : װי

, באמת, אֿפילו, ַא סך, אמת, אמונה, בית-ַאלף, ַאװדאי, אֿברים, ָאֿבל
, גוף, גֿביר, גאװה, ברוגז, בקיצור, בֿפרט, בעצם, מלאכה-בעל, בּכלל
, חיות, חושים, חוץ, חודש, התּפעלות, הׂשּכלה, המון, דינים, גוֿפא



, ּכדי, יושר, יוצא זַײן, יִיחוס, חשיֿבות, סֿפרים-חקירה, חסידות
, מידות, מיאוס, סֿפרים-מוסר, מום, מורא, לשון, ּכמעט, ּכישוף
, ניכנע, ניּכר, משיחות, מצוות, מצװה, מעלות, מסּתמא, מנהגים
, קהל, צדיקים, ּפרנסה, ּפדיון, עניװת, עונש, סּתם, סֿפר, נקודות
 ... ּתֿפילות, ׂשכר, שוּתֿפותדיק, רבניש, לותקל, קהליש

, הָאב דָא געברַאכט בלױז ַא קלײנעם טײל ֿפונעם ַאסָארטימענט'כ
װָאס איר , מיט װעלכן שטיף הָאט זיך בַאנוצט אין דער ַארבעט

ַאז די העברעִיזמען אין רַאטנֿפַארבַאנדישן , הױּפטגעדַאנק איז געװען
רָאצעס דער דָאזיקער איז ַא ַאז דער ּפ, יִידיש שטַארבט אױס

, בַארעכטיקער און דעריבער ַאן אומֿפַארמַײדלעכער און געזונטער
װָארן ֿפַארַאן ַאנדערע יִידישע , און ַאז קײן שָאדן ברענגט ער נישט

: איז טַאקע געװען ַא קשיא, עקװיװַאלענטן) שטַאמיקע-ַאשקנזיש(
לײן נישט ֿפַאר װָאס הָאט זיך דער דערמַאנטער שרַײבער ַא

ֿפַאר װָאס איז ? צוגעּפַאסט צו די טעזיסן ֿפון זַײן אײגענעם ַארטיקל
, זָאגַאר, ֿפיל, װָארהײט, רעליגיע, ער זיך נישט בַאגַאנגען מיט גלידער

ָאנשטָאט װַײטער צו . װ.ַא.ו, הַאנטװערקער, אין ַאלגעמײן, װירקלעך
, אמונה, ֿבריםא" ָאּפגעלעבטע", "ַאלטֿפרענקישע"ָאּפערירן מיט די 

 ? װ.ַא.מלאכה ו-בעל, בּכלל, באמת, אֿפילו, ַא סך, אמת

 אין דער עּפָאכע ֿפון ָאבליגַאטָארישער --אין דרַײ יָאר ַארום 
-און- הָאט שטיף זיך נָאך געהַאלטן שטָאל--" זעלבסטקריטיק"

ֿפון דעסט װעגן הָאט ער אין ". אמתן"אַײזן בַײ די אױװן ציטירטע 
ּפלענום ֿפון דער ֿפילָאלָאגישער -רעװיזיע"נער אוֿפן דער רײדע זַײ

" ,אוֿפן שּפרַאכֿפרָאנט: "זע( העברעִיזמען 57בַאנוצט " סעקציע
 :  ַאזעלכע װי--) 1932ַאוגוסט -יולי, קִיעװ, 4נומער 

, הרגענען, ארץ-דרך, דורותדיק, דװקא, בערך, בּכיװּונדיק, אגֿב
, מין, מגושמדיק, ּכתֿב-ּפיגלש, ירושה, טענה, טעות, חקירות, חילוק
שורות , צעטל-קבלה, ּפיקכות, סֿפקות, סוף, סֿביֿבה, מסּכים, ממילא

 ]. און דעסגלַײכן[

הָאט אין ַא " אוֿפן שּפרַאכֿפרָאנט"אינעם זעלביקן נומער (דָאבין . ש
 העברעִישע 56רעדע אױך געברױכט -חטא-צװײ מָאל קירצערער על

 : װערטער



, הנחה, בעת, אוֿפן-בשום, בנוגע, סטע|בולט, ַאחריות, אוֿפן --
, ּכלומרשט, יסוד, חסרונות, איבערחזרט, חזן, הרּכֿבה, ֿפַארהנחות

מודה , מהות, לכּתחילה, לימוד, לחלוטין, ּוּכלל ַאֿפצולהכעיס,ּכלל
, ׂשטן, מהות-עצם, ַאלּפי ׂשכל, עולם, ממש, ]זַײן זיך[מיאש , ]זַײן זיך[

 . װ.ַא.ו, שַײכות

 !  װָאלט אֿפילו אונדזער אײנער נישט ֿפַארװענדטמער

. ֿפַארבַאנד גוֿפא לַאנג נישט ָאנגעהַאלטן-דער חרם הָאט אין רַאטן
ָארגַאן ֿפונעם ָאֿפיציעלן יִידישן געזעלשַאֿפטלעכקײט -דער צענטרַאל

נַאטורַאליזַאציע ֿפון " (אמת: "היום-אין יענער מדינה הײסט עד
דער !). ישט דעם ָאּפשטַאם ֿפונעם װָארטאױסלײג ַאנדערשט דָאך נ

 "... װָארהײט: "נָאמען איז נישט געביטן געװָארן אױף

 * 

מחמת עס , הָאב דָא אױֿפגעמישט ַא ֿפַארגעלט בלעטל ֿפונעם ָאװער'כ
 --ַאז דער אומגַאנג כַאּפט זיך לעצטנס , לָאזן זיך מערקן סימנים

ַײן אױך אין אונדזערע  ַאר--מיט ַא ממשותדיקער ֿפַארשּפעטיקונג 
 . ַאמות-'ד

סּתם למדנות : "איז גענוג ָאנצורוֿפן דָאס ַארטיקל ֿפון דוד רױכל'ס
 ֿפון דער 6 העברעִישע װערטער אױף 3" (ָאדער ַא בֿפירושע טענדענץ

װעגן דער העברעִיזירונג ֿפון : " מיט דער אונטערקעּפל--!) שורה-קָאּפ
טן ֿפעברוַאר 18ֿפון " ישע בלעטערליטערַאר "8 אין נומער --" יִידיש
1938 . 

" סכעמע"דער מחבר ֿפונעם מאמר הָאט קענטיק געלײענט שטיֿפס 
ֿפון 'און ענלעכע ּכתֿבים און נעמט זיך לַײדנשַאֿפטלעך ָאן די עװלה 

װָאס הָאט ֿפון דעם גַאנצן , ֿפרױען און ֿפון דער הַײנטיקער יוגנט
און אין זַײן אײגענעם ַארטיקל  ",לעקסיקָאן קײן ברעקל ַאנונג נישט

 : איז ער זיך מַאטער צו בַאנוצן

. בֿפירוש. דעה-בעלי. מדרש-בת. לשון-קוצץ-ָאץ. אֿפשר. אמת --
. חולה זַײן. חדר. צַײט-הׂשּכלה. גוף. גֿביריש. גבָאישע. שטיבל-גבָאִים
-ּכלי. קדוש-ּכלי. ישיֿבה. יחידים. הּכלל-מין-יוצא. חן. חידוש

, ממילא. מחמת? רעש-מה. לשון. למדניש. למדנות. ליםּכ. קדושדיק



. סמך. סוף. סוחריש. יתירה-נשמה. נשמה. נגידיש. מֿפונקים. ממש
. ּפסוקים. ּפטור װערן. הארצים-עם. ענין. עיקר. עֿברי. סּתם. סֿפרים
 . ּתקיֿפיש. ׂשכל. שמועסט. שיטה. רבנישע. קהל. חודש-ּפרנסי

 דערהױּפט די ֿפון מיר --ױסדריקן ַאז די א, אּפנים, ער הַאלט
 --) וכדומה" הּכלל-מין-יוצא" ",לשון-קוצץ-ָאץ"װי (שּפַאצירטע 

ַאלע ביז אײנעם יָא " די ֿפרױען און דער הַײנטיקער יוגענט"זענען 
 . ֿפַארשטענדלעך

 --דער עיקר איז דָאך דער ּפרינציּפ . נָאר נישט דָאס בין איך אױסן
) און יעדער ּפרּוװ(ש איז יעדע ֿפָאדערונג און ּפרינציּפיעל ֿפַאל

װָאס לעבן , ַארױסצּוװַארֿפן ֿפון דער יִידישער שּפרַאך די העברעִיזמען
 , אין איר מקדמונים

ַאלץ , װָאס עלטער ַא העברעִישער אױסדרוק איז אין יִידיש
אױך .  אױב נָאר נישסט ַארױס ֿפון בַאנוץ--, גרעסערער מיוחת איז ער

,  ֿפַארשטײט זיך--ע העברעִיזמען מעג מען צוריק אַײנֿפירן ֿפַארגעסענ
, ָאּפגעהיטנקײט און איבערלײגונג זענען(ֿפָארזיכטיק און מיט יִישוֿב 

 אױך בַײם ַאקטוַאליזירן ַאנדערע --ּתמיד ַא חיוּת , איבריקנס
ּפונקט װי בַײם ַארַײננעמען אינטערנַאציָאנַאליזמען , ַארכַאִיזמען
 ). ליזירן נעָאלָאגיזמעןָאדער לעגַא

װָאס הַאלט אין זַײן , װען ַא מענטש, מע קען דעריבער נָאר שטױנען
, יתירה וכדומה-נשמה, מֿפונקים, ַארטיקל ֿפַאר דערלָאזלעך יחידים

 : װי, מעכטיקט זיך צו ּפסלען ַאזױנע גוטע יִידישע װענדונגען

ָאן ַא ... ם לי-מַײנע נסיות מעֿבר... נישט דערשַאצט דעם קיום  --
 ... בשוּתֿפותדיקע עינוים ... שיעור גרױס 

װען די חסידים ֿפון , ַאם װינציקסטן איבערצַײגעװדיק איז
ֿפון ֿפרױען און ֿפון "טרעטן אױף װי ֿפַארזָארגער " דעהעברעִיזַאציע"

 ." דער הַײנטיקער יוגנט

 דער מענטש ֿפון ֿפָאלק איז שטַארק? װעגן װעלכע ֿפרױען רעדן זײ
 די --, הײמיש מיט די העברעִישע עלעמענטן ֿפון דער יִידישער שּפרַאך

דָאס װָאס : איך רעד נישט ֿפון הױלן ֿפַאס. װי דער מַאנצביל, ֿפרױ
איז רעזולטַאט ֿפון ּפערזענלעכן לַאנגיעריקן און ברײטן , איך זָאג דָא



נישט בַײ , נישט בַײ ליֿפשיצן. קָאנטַאקט מיט די ֿפָאלקסמַאסן
ברי לי , ביז עד הנה, בחינם בלא דֿבר: רקַאװין געֿפינט איר נישטהַא

געװעזן [= און בַײ די יִידן ֿפון גקב , וכדומה ַאזעלכע װענדונגען
 מע קען --זענען דָאס טיף ֿפַארװָארצלטע װערטער ] קָאנגרעסּפױלן

און , זײ הערן אױף שריט און טריט אין דער ֿפָאלקסשּפרַאך
הַארקַאװי בוכט יהדות . אין מױל ֿפון דער ֿפרױבַאזונדערס טַאקע 
װָאסער יִידענע אין לַאנד ֿפון דער ; "יודַאִיזם: "מיט דער טַײטש

װַײסל נוצט ָאבער נישט מינדסטנס אײן מָאל אין טָאג דָאס 
מיט דער טַײטש ) יַאַאנדעס, יַאַאנעס: ַארױסגערעדט(הױּפטװָארט 

נָאטירט אױך בַײ , טערמיןאיז ַא יורידישער " אין לי"? "געװיסן"
און װָאס הָאט די ּפױליש יִידישע ֿפָאלקסמַאסע ַאלץ , הַארקַאװי

, הּפרגוד-מַאחורי! נישט געמַאכט ֿפון דעם דָאזיקן אױסדרוק
בַײ הַארקַאװי רעגיסטרירטע , ּכל און ענלעכע-וֿבחוסר-בעירים
. ֿפַארבינדונגען געהערן צום ֿפָאלקסטימלעכסטן לעקסיקָאן-װָארט

נָאר נישט , מע װָאלט געקענט ָאנהױֿפענען ַא בַארג נָאך מיט בַײשּפילן
 . דָא איז דָאס ָארט דערֿפַאר

ַאז ַא לײענער ֿפון ֿפָאלק קען ַא , ֿפון דעסטװעגן מָאל איך מיר לַײכט
װָאסער נישט איז העברעִיזם אין דער צַײטונג צי אין בוך נישט 

װעט ער זיך דעם ּפשוט ? ליקזשע איז דָאס אומג-װָאס. ֿפַארשטײן
 ! ָאנשטױסן ֿפונעם קָאנטעקסט ָאדער איבערֿפרעגן בַײ עמעצן

: איז אײנס ֿפון די בײדע" ,הַײנטיקער יוגנט"דער , װידער, װָאס שייך
װעט זי בַײם לערנען זיך דָאס לשון , ָאדער זי קען נישט קײן יִידיש

ָאדער די ; נעמוזן בַאנעמען אױך די העברעִישע בַאשטַאנדטײלן זַײ
אױך די ּפָאּפולערע , איז נישט שכִיעך, שּפרַאך איז איר נישט ֿפרעמד

מיט די זעלטענערע איז (העברעִיזמען זָאלן איר נישט זַײן בַאקַאנט 
 ). מע מוז זיך צולערנען: ָאבערַאמָאל דָאס אײגענע

ַאז דער װידערװילן צו די העברעִיזמען , קומט מיר עּפעס ֿפָאר, אגֿב
ז בַײ ַא טײל ּפענלַײט אונדזערע אין ַא געװיסער מָאס ַא מין אי

װָאס דעם שורש זַײנעם דַארף מען זוכן אינעם , קָאמּפלעקס
 מיט דער --נַאטורַאליזירטן אױסלײג -אומצוֿפרידנקײט מיטן נישט

דָאזיקער בַײם לײענען יִידיש װירקלעך װעזענטלעכער בַאשװערונג 
. עִיש װינציק ָאדער גָאר נישט בַאקַאנטעמיט העבר, ֿפַאר ּפערזָאנען

 ? שּפרינגט מען נישט קײן קדושה, ָאבער ַאז מע איז ברוגז מיטן חזן



 * 

ַא קערנדל ריכטיקײט איז ֿפַארַאן אין רױכלס אוֿפן בַאנעמען דעם 
נָאר ער הָאט עס ַאלײן נישט בַאמערקט און ממילא נישט , ענין

דַארֿפט זַײן די ַאקס ֿפון זַײן װָאלט גע'הגם ס, ַאנטװיקלט געהעריק
בַײם , און דהינו הַאנדלט זיך דָא אין דעם ּפָאסטולַאט ָאט. ַארטיקל

-, "װּו אַײן און װּו אױס", בַאגײן זיך מיט דער שּפרַאך זָאל מען װיסן
בַארעכטיקט לגבי ַאנדערע , אײגנטלעך, װָאס איז,  ַא ֿפָארדערונג-

גבי די אינטערנַאציָאנַאליזמען ל(עלעמענטן ֿפון דער לעקסיק אױך 
לגבי די סלַאװיזמען ; נישט מינער װי לגבי די יִידישע ַארכַאִיזמען

 ). װי לגבי די העברעִיזמען, נָאר מער

און בַײ סטיל איז נישט שייך , אין ּתוך איז עס ַא ּפרָאבלעם ֿפון סטיל
לײן מע דַארף ַא: צו ֿפַארלָאזן זיך בלױז אױף ֿפרעמדע ָאנװַײזונגען

 . זיסט איז קרַאנטער צו לָאזן די ּפען צו רו, ֿפַארמָאגן ַאביסל חוש

װי , אין ַא ליריש ליד מיט אינטימען טָאן װָאלטן ַארן װערטער
שּכן װען מע זָאל זײ -מּכל(עלעקטריזַאציע צי ּפױּפעריזַאציע 

 --). ַארַײנהַאקן אין ַא צו גרױסער צָאל און גרַאמען צװישן ַאנַאנדער
רוֿב קָאמיש ַארױסשטַארצן אין ַא נָאװעלע ֿפון 'װיסמען װעלן ססלַא

 סּפעציֿפישע יִידישע --). דערהױּפט אין דִיַאלָאג(ֿפרַאצײזישן לעבן 
-נָאטיץ װעגען ַא גַאסן-װערטער ּפַאסן נישט אין ַא צַײטונגס-חומש

װָאס זענען ,  יענע העברעִיזמען--. געשלעג צװישן שיּכורע כוליגַאנעס
מוזן , לָאמיר ָאנכַאּפן, "גילדענער קײט"געמָאסטן ֿפַאר דער ָאנ

װען מע שּפַארט זײ ַארַײן אין הָאמערס , קלינגען הומָאריסטיש
 ". ָאדיסײע"

ַאז אױך די העברעִישע , מע דַארף זיך ָאּפגעבן ַא חשבון אין דעם
עלעמענטן ֿפון דער יִידישער שּפרַאך זענען נישט אײנהײטלעך װָאס 

װָאס װערן ַארױס גערוֿפן דורך זײער , י ֿפָארשטעלונגעןשייך ד
 . אינהַאלט

, ׂשנאה און דעסגלַײכן, נקמה, חן, בזיון, װערטער װי אמת
אונטערשײדן זיך סעמַאנטיש לחלוטין נישט ֿפון די װָאקַאבלען ֿפַאר 

, ּפרַאװדַא, אמת. די זעלביקע בַאגריֿפן אין ַאנדערע לשונות
זענען גלַײכטַײטשיק אין דער . װ.ַא.טרוטה ו, װעריטע, װַארהַײט

װי עס זענען גלַײכװערטיק מטבעות ֿפון אײן און דעם , אײגענער מָאס



נָאר בלױז , זעלביקן מעטַאל און ֿפון אײן און דער זעלביקער װָאג
ַאז ֿפַאר דער , איז זעלבֿפַארשטענדלעך. מיט ֿפַארשידענע נעמען

 זענען ָאֿפן טירן און טױערן אין דָאזיקער קַאטעגָאריע העברעִיזמען
 . יִידישע איבערזעצונגען ֿפון יעטװידער שּפרַאך

, ידים-נטילת, המשמור-יין, )ליכט(= ָאבער אױסדריקן װי הֿבדלה 
זענען כַארַאקטעריסטיש מיט דער , ּתורה וכדומה-קרבן

היות בַאגריֿפלעך , װַײל סּפעציֿפיצירטער טַײטש, ֿפַארענגערטער
הֿבדלה איז נישט .  מיט ַא בַאשטימטן רעליגיעזן קולטֿפַארבונדן

', קערזע'דַײטשישע ', סוִיעצַא'װי דָאס ּפױלישע , סּתם ַא ליכט
נָאר ַא ליכט ֿפַאר ַא סּפעציעלער ריטועלער ', בָאוגִיע'ֿפרַאנצײזישע 
המשמור איז נישט גלַאט -יין". מַאכן-הֿבדלה"ֿפַאר , צערעמָאניע

װָאס װערט געהיט ֿפַאר , נָאר דער װַײן, ר װַײןיעדער אױסגעהַאלטענע
. װען משיח װעט קומען, די צדיקים און װעט זײ געגעבן װערן

ַארַײנרוקן אין ַא , טערמינען ֿפון יִידישן ריטוס, ַאזעלכע אױסדריקן
װָאס איז דורכגעדרונגען מיט , קלַאסישן גריכישן עּפָאס
" משמור-יין" מיטן נָאמען רוֿפן" נסך-יין "--, געצדינערישן ּפַאטָאס

ָאבער .  איז באמת נישט קײן גליקלעכער אַײנֿפַאל--און דעסגלַײכן 
װעמען עס ֿפעלט , װער איז עס שולדיק צו ענטֿפערן ֿפַאר אײנעם

 ? ה ַא געלענק צו שרַײבן דרוקֿפעִיק"ד, סטיליסטישער טַאקט

ַײך װָאס הָאט ַא ּפרינציּפיעלן און צוגל, נָאך ַא בַאמערקונג
װָאס די רַאטנֿפַארבַאנדישע , דערֿפון, מעטָאדָאלָאגישן כַארַאקטער

.  ּפַײניקונגען--:  גענוצט1928יִידישע צַײטונגען הָאבן אין יָאר 
צום . בַאלד. װירקונג. װױנונג. בַאריכט. בַאזונדערס. אױסֿפירלעך

 .לױן. געהַאלט. נײגונג. שטערונגען. װַאכטע. אױֿפשטענדלער. בַײשּפיל
 , ...װעכטער . היטער. ֿפרִיער ֿפַאר ַאלץ. אורטײל. ֿפַארדינסט

 דָאס איז ֿפונעם ציטירטן ַארטיקל נישט --? צי לעבן(ָאנשטָאט 
 ): קלָאר

, למשל, ּתיּכף, השּפעה, דירה, וחשבון-דין, בֿפרט, בֿפרטיוס, עינוים
-דםקו, דין-ּפסק, ּפרנסה, ׂשכירות, נטִיה, מנִיעות, משמורַא, מורדים

 , ...שומר , לּכל

דָאס יִידישע װָארט קָאנקורירט "ַאז , הָאט סלוצקי געװָאלט דרינגען
 ." שטַארבט ָאּפ"און דָאס לעצטע " ,מיטן העברעִישן



ַאז נָאך ֿפַאר דער , מענטשן מיט זּכרון געדענקען ָאבער מסּתמא
) למשל, אין װַארשע(מלחמה הָאבן יִידישע טָאגבלעטער -װעלט

װױנונג און ּכדומה , בַאריכט, בַאזונדערס, אױסֿפירלעך :געברױכט
הָאט 'און ַאז ס, .װ.ַא.דירה ו, וחשבון-דין, בֿפרט, לעבן בֿפרטיות

ַא בַאריכט הָאט מען : דערבַײ עקזיסטירט ַא געװיסן דיֿפערענציַאציע
, ֿפַארזַאמלונג, ֿפון ַא זיצונג, געשריבן ֿפון ַא ּפרָאצעס אין געריכט

ַאז ער גיט זיך , ָאבער װעגן ַא מענטש הָאט מען געזָאגט, נץקָאנֿפערע
דין הָאט זיך -מיט ַא ּפסק; "וחשבון ֿפון זַײנע מעׂשים-ַא דין"ָאּפ 

ָאבער דָאס , ּתורה ָאדער ַא געריכט ֿפון בָארערעם-געענדיקט ַא דין
 ... קרױנגעריכט ֿפלעגט ַארױסגעבן ַאן אורטײל 

, בַאלד, װױנונג, ַאז בַאזונדערס, װערן דערצו דַארף נָאך צוגעגעבן
היטער וכדומה זענען אין דער , ֿפרִיער ֿפַאר ַאלץ, ֿפַארדינסט, לױן

, )יִידיש-הּפחות אין מיטל-לכל(גערעכטער שּפרַאך ַאלטע ּתושֿבים 
-קודם, ּפרנסה, סחירות, ּתיּכף, דירה, לעבעדיק בשלום מיט בֿפרט

נישט ּתמיד סינָאנימיש מיט  איז" ּפרנסה"נָאר ... שומר , לּכל
ֿפַארדינט מען "אין װַארשע (עֿפטערס איז עס ברײטער , "ֿפַארדינסט"

אױף , הוצאות-אױף די שטוב, ה אױף לעבנסמיטל"ד, "אױף ּפרנסה
און , )סֿפרים-װי עס הײסט בַײ מענדעלע מוכר, "אױסקומעניש"דָאס 
 קָאנקורענץ ָאן" (געלט-דירה"הָאט דעם מָאנָאּפָאל " װױנונג"לעבן 

 "). װױנונג"ֿפון ַא צונױֿפזַאץ מיט 

, "אַײנֿפלוס"נָאר אױך , "װירקונג"נישט בלױז " השּפעה"איז , אגֿב
קײנמָאל נישט געהערט צו די , דַאכט זיך, הָאט" משמורה"און 

 . אױסדריקן װָאס זָאלן ֿפיל גענוצט װערן

ַאז װען ַא , בּכלל איז זײער ּפרימיטיװ אױֿפצוֿפַאסן די זַאך ַאזױ
שּפרַאך ֿפַארמָאגט צװײ ָאדער מער װערטער ֿפַאר אײן און דעם 

 . צװישן זיך" קָאנקורירן"ַאז זײ , הײסט עס, זעלביקן בַאגריף

ָאבער , "מלבוש"קױֿפט זיך ַא , לָאמיר זָאגן, ַא װַארשעװער יִיד
ַאז דָאס צװײטע הױּפטװָארט , קען מען הַאלטן". אין ָאנטון"שלָאֿפט 

, טרעֿפט זיך'ס! אסור? ט ַארױס אינעם דִיַאלעקט דָאס ערשטעבַײס
 װַײזט --". ער שלָאֿפט אין די מלבושים: "מע דריקט זיך אױס אױך

װען דער ריטעם ֿפון די רײד ֿפַארטרָאגט נָאר צװײ , דעמָאלט, אױס



ֿפינף " און די מלבושים", הָאט דרַײ" אין ָאנטון("איבעריקע טרַאֿפן 
 ). טרַאֿפן

 * 

סטן צום ּפרָאבלעם ֿפון סינָאנימען און |דָא קומען מיר ַאם נָאענט
 . זײער רָאלע אין דער שּפרַאך

ער בַאלײט דָאס שרַײבן . גוטע ּפרָאזע הָאט ריטעם װי ּפָאעזיע) 1
עלעהײ מעלָאדיע די קָאמּפָאזיציע ( נישער אינגרעדיענט -ַאלס ָארגַא

, אונטערבַאװּוסטזיניק,  ַאלײןַארַײנגעטרָאגן ֿפון זיך, אין דער מוזיק
 . בשעת און דורך דעם ּפרָאצעס ֿפון שַאֿפן

 מיר --די ּפען הָאט אױסגעגָאסן אוֿפן ּפַאּפיר אונדזער געדַאנק 
דעם , דעם ּפערִיָאד, דעם ּפַאסוס, לײענען דערנָאך איבער די ֿפרַאזע

. סװָא, מיר װײסן ַאלײן נישט: ַארט אונדז עּפעס'און ס, ֿפרַאגמענט
מע מוז צּוװַײלן איבערקוקן און איבערזָאגן אוֿפן קול דָאס 

ביז מע , און צװײ מָאל און ָאבערַאמָאל, ָאנגעשריבענע אײן מָאל
-היותר-צד-הגם סינטַאקטיש און לָאגיש איז ַאלץ על: כַאּפט זיך

דָארט עס , ֿפון דעסט װעגן איז נײטיק דָא אױסצומעקן ַא װָארט, טוֿב
ַאזױ איז . און נָאך ערגעץ צו בַײטן אױף ַאן ַאנדערסאיבערצושטעלן 

 ! דָאס געבָאט ֿפונעם בַאהַאלטענעם ריטעם

מָאנט בַײ מיר דער ריטעם ֿפון . היות און װָארן זענען גלַײכטַײטשיק
װעל איך , סטיל ַא צװײטרַאֿפיק װָארט מיטן קװעטש אוֿפן ענדטרַאף

בעט זיך ַא ; װָאקַאבל שטַאמיקן-ֿפַארװענדן דעם יִידישן העברעִיש
װעל , צװײטרַאֿפיקע קָאניונקציע מיטן קװעטש אוֿפן ערשטן טרַאף

 . שטַאמיקע װָארט-איך ֿפַארנוצן דָאס יִידישע ַאשקנזיש

װעט אין ַא קַאוזַאטיװן בַײזַאץ דעם ריטעם נײטיק זַײן ַאן 
 ָאנשטַאט --װַײל : װעט ַארױסשװימען, אײנטרַאֿפיק בינדװָארט

 . היות ָאדער מחמת װָארן און

 מעקט ער סיסטעמַאטיש יעדן --קען אײנעם ַא רעדַאקטָאר 'כ) 2
װָאס הָאבן דָאס אומגליק צו קומען , אין די מַאנוסקריּפטן" דָארטן"

 און װעסט אים נישט --, "דָארט"ער הַאלט רק ֿפון : אױף זַײנע הענט



ּפרַאך הָאט װָאס די ש, איז דָאך נישט קײן צוֿפַאל'ַאז ס, איבערצַײגן
 ! צו דער אײנטרַאֿפיקער ֿפָארם צובַאשַאֿפן ַא צװײטרַאֿפיקע

דער ריטעם ֿפון דער שּפרַאך ֿפַארטרָאגט מײנסטנס נישט דעם 
 . נָאכַאנַאנט ֿפון צװײ ַאלץ אײנס געקװעטשטע טרַאֿפן

 ַאזַא זַאץ לײגט זיך לַײכט --... דָארט איז ֿפַארַאן ַא שײן װעלדל --
גײט ַאן " דָארט"היות נָאכן געקװעטשטן , אױף דער צונג

 ." איז"אומגעקװעטשטער 

מחמת , "...דָארט זָאגט מען: "ָאבער אומבַאקװעם איז ַארױסצורעדן
אין . קװעטש-בײדע שּפַאצירטע װערטער טרָאגן אױף זיך ַאן עיקר

"... דָארטן זָאגט מען: "דעם לעצטן ֿפַאל רַײסט זיך ֿפון זיך ַאלײן
קװעטשיקע -ען צװישן די צװײ עיקר-עטשטער טרַאף דער אומגעקװ(
 ). ֿפַארגרינגערט די אױסשּפרַאך" זָאגט"און " דָארט"

אײנצלװַײזן (דָאס רעדן איז מײסטנס ַא שטרָאם ֿפון װערטער ) 3
 ).  נָאר אין דִיַאלָאג--װערן זײ זעלטן געברױכט 

ר ֿפון װָאס יעדע, דער שטרָאם דער דָאזיקער גלידערט זיך אױף זַאצן
דער ). דעם זַאצַאקסטענט(זײ הָאט זיך זַײן אײגענעם ַאקצענט 

לעצטער בַאװירקט שטַארק דָאס ֿפָאנעטישע בילד ֿפון די אײנצלנע 
ַאלץ , װָאס װינציקער ַא װָארט איז בַאטָאנט אין זַאץ. װערטער

-װײניקער ֿפעִיקײט ֿפַארמָאגט עס אַײנצוהַאלטנדעם ֿפולן קלַאנגן
גענױ מיט די דָאזיקע דערשַײנונגען גיט זיך ָאּפ די . נעםבַאשטַאנד זַײ

 . ֿפָאנעטיק-זַאץ

אין גוטן שריֿפטשטעלערישן סטיל איז ָאבער ֿפַארַאן די 
אינסטיקטיװע שטרעבונג װי װַײט מעגלעך צו זיכערן דעם 

אײנצלנעם װָארט אין זַאץ אומבַארירלעכקײט ֿפונעם ֿפָאנעטישן 
מט דָאס טײלװַײז ָאן בַײם אױסמַײדן דעם ַאם לַײכסטן קו. ֿפַארמעג
, ֿפון צװײ ַאלץ אײנע קלַאנגען, ש"צב, ה דָאס טרעֿפן זיך"ד, סַאנדהי

און דער צװײטער הײבט ָאן , װָאס אײנער ֿפון זײ שליסט ַא װָארט
 . דָאס נָאכגײענדיקע

: װעט נישט זָאגן, ַא שרַײבער מיט ַאן אױער ֿפַאר װױקלַאנג אין סטיל
װַײל ַארױסרעדן װעט מען " (שר רָאזנבערגס מַאנטלאיז אֿפ'ס"



איז ֿפילַײכט רָאזנבערגס 'ס"נָאר , )'ָאן דער ר" אֿפשר"דערבַײ 
 ." מַאנטל

מחמת "װי , סדר-ּפונק ַאזױ װעט ער זיך היטן ֿפַאר ַאזַא װָארט
סענדער ] ָאדער װָארן[װַײל : "און װעט שרַײבן" ,סענדער װיל נישט

עלביקע מָאטיװן שַײעט מען זיך ֿפַאר ַאזַא אױס די ז." װיל נישט
ַאז , שױן ָאּפגערעט דערֿפון"... דָארט טוט מען דָאס"װי , אױסדרוק

ֿפון װָאס די אױסשּפרַאך , זענען גלַײך בַאטָאנט" טוט"און " דָארט"
װערט נָאך דָאס ַארױסרעדן קָאמּפליצירט דורכן , װערט בַאשװערט

 "... דָארטן טוט מען דָאס: "יבערדער. צונױֿפטרעף ֿפון די צװײ ט

ַאזױ ַארום זענען ַא ברכה ֿפַאר דער שּפרַאך הען דָאס ) 4
,  איצטער--איצט ("ֿפַארשידנֿפָארמיקײט ֿפון אײנצלנע װָאקַאבלען 

,  ַאזיסט--זיסט "; "ַאצונדערט,  ַאצונדער--ַאצונד "; "איצטערט
הען די סינָאנימען  .)װ.ַא.ו"  ַאנומלטן--ַאנומלט "; "ַאזיסטן, זיסטן

זײ ): און ּכדומה"  ַאזױערנָאך--ַאזױ ַארום "; " װָארן--װַײל ("
 . בַאֿפרידיקן ביז גָאר װעזנטלעכע בַאדערֿפענישן ֿפונעם סטיל

װערט זײער צָאל ממשדיק ֿפַארגרעסערט , װָאס שייך די סינָאנימען
" װַײל"לעבן " מחמת"און " היות("דורך די העברעִישעעלעמענטן 

און " בַאשטענדיק", "שטענדיק"לעבן " ּתמיד"; "װָארן"און 
 . און דעסגלַײכן" ס|שטעט"

, "װָארהײט"ַאז אױב מע הָאט שױן , דעריבער איז קינדיש צו מײנען
מעג מען ָאן קװענקלעניש אױסמעקן , .װ.ַא.ו" געטרַאנק" "ליגן"

 . װ.ַא.ו" משקה", "שקר", "אמת"ֿפונעם װערטערבוך 

ָאבער ער איז ַאזױ , אײן ּפרט הָאב איך דָא נָאך נישט בַארירט) 5
 . איז איבעריק מאריך צו זַײן'ַאז ס, זעלבֿפַארשטענדלעך

קומט ַאמָאל אױס אײן און דעם זעלביקן בַאגריף איבערצוחזרן 'ס
ַא גוטער . לַאנגן טעקסט-עטלעכע מָאל אוֿפן שטח ֿפון ַא נישט

װען מען קען ניט אױסװַײכן ,  איזװי ּפַײנלעך עס, סטיליסט װײסט
 ! דעם אײנטָאניקײט איבער מַאנגל אין סינָאנימען

הָאט ַא זין צו ֿפַארָארעמען די שּפרַאך דורך מֿפקיר זַײן ַאזַא קװַאל 
 ? ֿפון סינָאנימעק װי העברעִיזמען אין יִידיש



 ** צולָאג

 :  ּתקנה איז ֿפַארַאן ַא1595אין קרָאקעװער ּפנקס ֿפון יָאר . אין לי

װָאס װיל נישט צָאלן די , װעגן ַאן ָאנזעצער" [אין לי"טענות  --
איז ֿפַארָארעמט געװָארן און הָאט נישט מיט 'ר, טענהנדיק, חוֿבות

 ]. װָאס צו צָאלן

 : לײענען מיר דָארטן

מחרים זַײן אין ַאלין "] אין לי"װָאס טענהט [מען זָאל דען זעלביגן  -
דָא זָאל מען אים ּתֿפיסהן בדודיך , מים אין חרםי' בלַײבט ער ג. שולן

נָאך עד -און דר, שמונה ימים לּפחות] ַא ּתֿפיסה ַאזעלכע אין קרָאקע[
דיא קַײן , שלשים זולן דיינים נוׂשא ונתן זַײן עם רָאשים וּתיֿבים

נָאך זָאל -דער. ל"שַײכות הָאבן לשני הצדדים ּכהרחקת רָאשעם ען
, זַײן װער] װָאס[= דָאׂש , ]עּפעס[= העט װָאׂש מען חרם געבן װער דָא 

 ... ָאודר װיׂשט װּו דָאז זַײני װער

ַא זײער ) ַארױסגערעדט אַײן לי" (אין לי"יִידיש איז -אין מיטל
 . ּפָאּפולערער ַאדװערביַאלער אױסדרוק מיט אײגנטימלעכע טַײטשן

מיטן ) גלַײכקלַאנגיקײט(אּפנים איבערן הָאמָאנימישקײט ) 1
ָאנגעהױבן " אײן"ָאלװָארט אײן הָאט מען דעם העברעִישן צ

 : ַאזױ. װי אײנס, אױֿפצוֿפַאסן

ער , ער הַאלט זיך בַײ אײנס, ער זָאגט אײנס" [= לי-אין"ער זָאגט  --
איך הָאב , ]ער זָאגט אַײנגעעקשנט אײנס, זָאגט קַאטעגָאריש אײנס

ֿפעלט זײ 'ס, לי יעצט שרַײען זײ אין). // װַארשע(בַײ אים געקױֿפט 
אײנס זָאג איך און װעל נישט אױֿפהערן [= אין לי ). // װַארשע(װעש 

דַארף זיך הַאלטן נָאר אין ). // װַארשע! (קען אים נישט'כ, ]צו זָאגן
דַארף זיך קַאטעגָאריש הַאלטן בַײ ! [= איז ֿפון ֿפיֿפטן יָאר'ר: לי

 )]. יַארעװע (1905ַאז ער איז געבױרן אין יָאר , און דהינו, אײנעם

 . ַאנַאלָאגיש אין שעּפס

: ֿפון געברױך אין נעגַאטיװע זַאצן הָאט זיך ַאנטװיקלט די טַײטש) 2
איז געװָארן די " לי-אין"ה "ד, נײן און נײן און טױזנט מָאל נײן

[=  זײ װָאלטן געשריגן אין לי --: ַאזױ. קַאטעגָארישסטע נעגַאציע



װעט זי זָאגן )] // װַארשע] (נישט װיסןזײ װילן ֿפון גָאר, נײן און נײן
זי הָאט געשריגן ). // ליקעװע(זי װיל נישט מיט אים װױנען , אין לי
 ). מַאקעװע(זי הָאט נישט געקױֿפט , אין לי

 !" װײס נישט'כ, אין לי: "אױך אין לעמבערג

אױף דער גרענעץ ֿפון די צװײ ָאקערשט געברַאכטע טַײטשן ליגט ) 3
אַײך : "ה"ד! לָאז נישט דַאװענען'כ, אין לי -- :דָאס טישעװיצער

און נײן און , נײן"; "לָאז נישט דַאװענען'כ, הַאלט מיר בַײ אײנעם
 ". לָאז נישט דַאװענען'כ, נָאכַאמָאל נײן

רַאטעװען : "למשל. אומֿפַארשולדיקט, אומזיסט= בחינם בלא דֿבר 
 דָאס אומגליק איז" (דֿבר-בלא-ֿפון ַאן אומגליק בחינם

 ). אומֿפַארדינט

ַא ". איז נישטָא ביז עד הנה'ס: "װַארשע. ביז איצט= ביז עד הנה 
, ")ביז"איז דָאך סינָאנימיש מיט " עד("ּפלעָאניסטישער אױסדרוק 

 . למשל, ּכף-ּתקִיעס-װי הַאנט

אין די מונדַארטן . נַאקעט און בלױז= ּכל -וֿבחוסר-בעירום
; )אין װַארשע(רה ּפחוסה קױל ב: ֿפָאלקסעטימָאלָאגיש געַאנדערשט

בורא ; )אין װַארשע(בעױרע בחוסך ; )װַארשע(ברה ּפכױסער 
, "בין געבליבן בורא ּפכױסער'ך: "למשל). אין װַארשע(װײכױסער 

 ." זיבן קינדער גײען ברה װײכױסער"

 : הָאט די טַײטש, ַאדװערב, בָארע לי

 װײס בָארע ער: "װַארשע. בַאשטימט, זיכער, אױף קלָאר, קלָאר) 1
 . קעלצער- ַאנַאלָאגיש אין מחֿב--." הָאב נישט'ַאז כ, לי

איז , ַאז ער איז געװען אין דער הײם ברה לי: "װַארשע. אֿפילו) 2
 ]. צעסן" [אױך נישט געװען װָאס צו עסן

עּפעס : "בָארע קומט ֿפָאר ַאלס הױּפטװָארט מיט דער טַײטש, אגֿב
ליקעװער (סטָאצק ". ימטע זַאכןבַאשט. קלָארע זַאכן. ס|בַאשטימט

 ". קײן ברה װײס איך נישט): "'ק



, יושר"בַאטַײט אױך ', ַאנדעסjס':  גנֿבישער--יַאנדעס ]/יַאַאדעס[
 ). ַאנַאלָאגיש אין װַארשע" (רחמנות

 אין די מונדַארטן ֿפָאלקסעטימָאלָאגיש --הּפרגוד -מַאחורי
רױסגערעדט אין גרױסביַאלע דָאס ערשטע װָארט ַא. געענדערט
 . אוּפַארגע: דָאס צװײטע, מעַאחָארע ָאדער מעַאחירע, מעַאחױרע

 ". מּתוך הּפרגוד"אין מָאגלניצע מיט דער אײגענער טַײטש 

 

 ] 65-75" זז, )1938מַאִי  (3_ יִידיש ֿפַאר ַאלע_ון ֿפ[

 


