
 מאיר שּפילרַײן-איטשע

טן "2ַא קָאנסּפעקט ֿפון ַא קורס אין דעם 
 מָאסקװער מעלוכישן אוניװערסיטעט

 ]דער אמת [1926, מָאסקװע" ,שול און בוך"ֿפַארלַאג 

 . ֿפָארװָארט--

װָאס איז געלײענט געװָארן ,  יָאר דעם קורס1926ַארױסגעבנדיק אין 
בַײ הַײנטיקן טָאג : װַײז איך ָאן ֿפָאלגנדיקעס,  יָאר1922-23אין 

 הָאבן מיר אין דער יִידישער ליטערַאטור ַא היּפשע צָאל ֿפילָאלָאגישע
נָאר זײ ֿפַארנעמען זיך ָאדער מיט ַא דעטַאלער בַאשרַײבונג , ַארבעטן

, סַאִינעַאנו[שענעַאנו (ֿפרַאגן ֿפון יִידיש -ֿפון בַאזונדערע סטרוקטור
בער [בָארָאכָאװ , ]1883-1955, שמואל ניגער[ניגער , ]1900-1990

, ]1850-1935, ַאלֿפרעד לַאנדַאו[לַאנדױ , ]1900-1919, בָארָאכ
ּפרילוצקי , ]1891-1989, אשר בירנבַאום-שלומה/סַאלָאמָא[בירנבױם 

ָאדער דָאס איז ּפָאּפולערע , .)װ.ַא.ו, ]1882-1941, נח ּפרילוצקי[
װָאס איר אײנציקער ציל איז אױסלערנען דעם ּתלמיד , גרַאמַאטיק

װָאס דער , בױגן די װערטער און שרַײבן מיט יענער ָארטָאגרַאֿפיע
 .  ֿפַאר ַא ריכטיקעמחבר הַאלט

בַײ ַא ֿפַארַאנטװָארטלעכן קורס ֿפון יִידישער ֿפילָאלָאגיע ֿפַאר לערער 
ניט ָאנװענדן קײן , װַײזט אױס, ֿפון דער צװײטער שטוֿפע קָאן מען

ַא גרַאמַאטיק ֿפַאר : טיּפן-אײנעם ֿפון דידָאזיקע טרַאקטירונג
און ַא דעטַאלע , קןקינדער װעט די צוקונֿפטיקע לערער ניט בַאֿפרידי

ֿפַאנַאנדערַארבעטונג ֿפון װעלכער ניט איז אײן ֿפרַאגע װעט זײ ניט 
ָאן װעלכן זײ װעלן זַײן , מינימום-געבן דעם ַאלגעמײנעם ידיעות

איבערדערצײלער נָאר ֿפון ֿפרעמדע געדַאנקען און װעלן 
 . זעלבשטענדיק ניט קָאנען ֿפילָאלָאגיש טרַאכטן

ר קורס איז געװען ַא ּפרּוװ אַײנצוֿפַאסן אין די דער ֿפָארגעלײענטע
װָאס , רַאמען ֿפון אײן ַאקַאדעמישן יָאר די ַאלע ֿפילָאלָאגישע ידיעות

ָאנװַײזנדיק דערבַײ די ַאנטשּפרעכנדיקע , ַא לערער דַארף הָאבן
 . ליטערַאטור איבער די בַארירטע טעמעס-גרונט



יז ֿפַארֿפיקסירט אין דער װָאס א, ַאז דערדָאזיקער קורס, איך הָאף
װעט געבן די מעגלעכקײט ֿפיל לערער צו , ֿפָארם ֿפון ַא קָאנסּפעקט

רעװידירן זײערע ידיעות און װעט נוצן אײניקע קָאלעגן בַײם גרײטן 
 . ַאנשטַאלטן-זיך צו לעקציעס אין העכערע לערן

 . שּפילרַײן

װײטן געלײענט אינעם צ, קָאנסּפעקט ֿפונעם קורס ֿפון יִידיש
 טן לערניָאר -1922-23אוניװערסיטעט אין -מָאסקװער מלוכה

 . 1קַאּפיטל 

 . ַא קורצע געשיכטע ֿפון די יִידישע לשונות

אין װעלכע די , װי ֿפון לשונות, ַא בַאגריף ֿפון די סעמיטישע לשונות
װָאס גײען , בַאדַײטונג ֿפונעם װָארט בַאשטימען דרַײ קָאנסָאנַאנטן

העברעִיש צװישן . ַא בַאגריף ֿפון די ַארישע לשונות. שַארַײן אין שור
אין ַאלעקסַאנדרישן (די װירקונג ֿפון גריכיש . סעמיטישע לשונות

רָאמַאנישע עלעמענטן אינעם לשון . ַארַאביש און שּפַאניש, )ּפעריָאד
די . דער רָאמַאנישער און דַײטשישער ּפעריָאד. ֿפון די דַײטשע יִידן

טען און שּפעטערדיקע יָארהונדערטן -14 ּפױלן אין עמיגרַאציע אין
און די השּפעה ֿפון די סלַאװישע לשונות אױף דער שּפרַאך ֿפון די יִידן 

װעלכע איז געװען אין איר גרונט ,  אױסװַאנדערער ֿפון דַײטשלַאנד--
די װירקונג ֿפון די סלַאװישע לשונות אױף דער . ַא גערמַאנישע

 און איבערהױּפט אױֿפן עטימָאלָאגישן געבױ לעקסיקָאן, ֿפָאנעטיק
 . ֿפון דער יִידישער שּפרַאך

 . 2קַאּפיטל 

 . ַאלגעמײנע געשיכטע ֿפון יִידיש

טן -13טן און -12די ערשטע ידיעות װעגן יִידיש אין די כרָאניקעס ֿפון 
די לידער ֿפון זיסקינד ֿפון . די דַײטשישע קהילות. יָארהונדערט

די כַארַאקטעריסטיק ֿפון דעם לשון ֿפון )]. 1200-1250. צ(טרימבַארן 
די . אין ּתוך ַא דַײטשיש מיט העברעִישע צװישנשיכטן: יענער צַײט

-16די דענקמעלער ֿפון . ערשסטע געדרוקטע ליטערַאטור אין יִידיש
, די איבערזעצונג ֿפון די הײליקע סֿפרים.  יָארהונדערט18



מָארַאלישן -ר מיט ַא רעליגיעזביכע, "וראינה-צאינה", בָאבעמַײסע
יִידן ] ּפרָאגער[ּפריװַאטע בריװ ֿפון ּפרַאגער . אינהַאלט און רָאמַאנען

די מעמוַארן . "ֿפַארעֿפנטלעכטע ֿפון לַאנדױ, טן יָארהונדערט-17ֿפון 
ַא בַאגריף װעגן די ענדערונגען אין ". ֿפָאן הַאמעלן-ֿפון גליוקעלן

ין צוזַאמענבונד מיט די ענדערונגען אין װָאס קומען ֿפָאר א, שּפרַאך
װָאס , די סיבות. בַאדינגונגען ֿפון די ֿפעלקער-די עקָאנָאמישע לעבנס

די נַאטירלעכע : װירקן אױף די ענדערונגען ֿפון די שּפרַאכן
בַאדינגונגען -די װירקונג ֿפון נַײע לעבנס. ַאנטװיקלונג ֿפון די לשונות
די . װירקונג ֿפון ַאנדערע ֿפעלקערדי , און ֿפון נַײע בַאגריֿפן

בַײ װעלכע יעדערע ֿפון דידָאזיקע סיבות װַײזט זיך , בַאדינגונגען
 . ַארױס

 . 3קַאּפיטל 

 . ֿפילָאלָאגישע כַארַאקטעריסטיק ֿפון יִידיש

, דַײטש-די קלַאסיֿפיצירונג ֿפון די דַײטשישע דִיַאלעקטן אױף נידער
װָאס װַײזן ָאן , יעקטיװע סיבותדי ָאב. דַײטש-דַײטש און הױך-מיטל

) 1: דַײטשישן דִיַאלעקט-אױף דער קרוֿבהשַאֿפט ֿפון יִידיש מיטן הױך
עטימָאלָאגישע ) 2; די ֿפָאנעטישע און לעקסישע בַאזונדערקײטן

דער געבױ ֿפון דער ,  דָאס ֿפעלן ֿפון אימּפערֿפעקט--בַאזונדערקײטן 
דער דִיַאלעקט "). ל" סוֿפיקס דער(ֿפָארם -די ֿפַארקלענערונג, ֿפרַאזע

. און זַײן קרוֿבהשַאֿפט מיט יִידיש) קַארינטיע(גָאטטשעע אין קערנטן 
דער אונטערשײד צװישן דעם דִיַאלעקט גָאטטשעע און יִידיש 
דערקלערט זיך מיט דער װירקונג ֿפון די סלַאװישע לשונות אױף 

ַאטיקַאלישער דָאס הַײנטיקע יִידיש געֿפינט זיך אין גרַאמ. יִידיש
הינזיכט אינעם ּפרָאצעס ֿפון דערנעענטערן זיך צו די סלַאװישע 

 טרָאגט עס נָאך ַאלץ ַא דַײטשישן --אין לעקסישן , לשונות
 . כַארַאקטער

די עװָאלוציע ֿפון דער יִידישער ֿפָאנעטיק אין זין ֿפון איר 
 . דערנעענטערונג צו דער סלַאװישער

די . ונג ֿפון העברעִיש אױף יִידישדי טעָאריעס װעגן דער װירק
ריכטיקײט ֿפון דידָאזיקע טעָאריעס בנוגע דעם לעקסיקָאן און זײער 

, סטַארק(ֿפולקומע ֿפעלערהַאֿפטיקײט בנוגע דער ֿפָאנעטישער 
און גרַאמַאטיקַאלישער ) 1918לעִיּפזיג , "דױטשע טעכטע-יועדיש"



דַאס העברַאעִישע "; 1918, װין, "יִידישע גרַאממַאטיק", בירנבַאום(
, לעִיּפזיג, "אונד ַארַאמַאעִישע עלעמענט אין דער יִידישען שּפרַאכען

אַײנע גרַאממַאטיש . דױטשע שּפרַאכע-יִידיש", גערזָאן(, )1922
לעקסיקַאלישע אונטערסוכונג איהרעס דױטשען 

: 20. ּפ; 1902, ֿפרַאנקֿפורט ַאם מַאִין: 7. ּפ[, "גרונדבעסטַאנדעס
-בעלעהרונג דער יִידיש", אוַאגענסעִיל(, .] עד--) 1902, ןקָאעל

.)  און ַאנד1699קָאעניגסבערג , " און שרעִיבעַארט-טױטשען רעד
מעמָאִירעס דע לַא סָאצִיעטע דע ] "ס'סַאִינעַאנו[שענעַאנוס . װירקונג

קריטיק ] ס'לַאנדַאו[און לַאנדױס , 1904, "וע דע ּפַאריסqלינגוִיסטי
בורזשוַאזיע און אירע -די הַאנדלס. זיקער טעָאריעֿפון דערדָא

די װירקונג ֿפון מַאסקיליזם אױף .  די מַאסקילעם--אױסדריקער 
דַײטשישע -דָאס ַארַײנֿפירן ֿפון נַײ, דַײטשמעריזמען: דער שּפרַאך
 ." בונד"די װַײטערדיקע דַײטשמעריזמען אינעם . עלעמענטן

ג ֿפון דער ּפרָאלעטַארישער דער ּפרָאלעטַארִיַאט און די װירקונ
די . קולטור אױף דער ַאנטװיקלונג און ֿפַארטיֿפערונג ֿפון דער שּפרַאך

די הַײנטיקע . גרוּפן אױֿפן טיּפ ֿפון דער שּפרַאך-װירקונג ֿפון קלַאסן
-ֿפַארדַײטשט, ליטערַארישער-ֿפַאר: דרַײ יִידישע לשונות
לע ֿפון די יִידישע די רָא. ליטערַארישער-ליטערַארישער און נַײ

-װי ַא סָאציַאל, די נױטיקײט צו בַאנעמען די דִיַאלעקטן: דִיַאלעקטן
די גרעניצן צװישן די דִיַאלעקטן זַײנען . ּפסיכָאלָאגישע דערשַײנונג

. אין דערזעלבער צַײט אױך די גרענעצן צװישן די ַארומיקע ֿפעלקער
.  דָארעמדיקערדער, דער ּפױלישער, דער ליטװישער: די דִיַאלעקטן

דיזעלבע . זַײנע בַאזונדערקײטן, דער ליטװישער דִיַאלעקט אין יִידיש
דָאס ֿפעלן ֿפונעם . בַאזונדערקײטן שײדן אונטער ליטװיש ֿפון ּפױליש

. און ַא" ש"ָאנשטָאט " ס", "אי"ָאנשטָאט " ו", זַאכלעכן געשלעכט
טװישער לי, "'ׂש"רוסישער - ּפױליש--" שונוס"דער ליטװישער . (װ
-דער ַאלגעמײן. װ. און ַא" דים"רוסישער - ּפױליש--" דומוס"

װעלכער װערט אין די סלַאװישע לשונות ֿפַארװַאנדלט , "ו"ַארישער 
, "מוס] "ַאזױ. [ לַאט--" ו"בלַײבט איבער אין ליטװיש , "אי"אין 

, די בַאזונדערקײטן ֿפונעם ּפױלישן דִיַאלעקט.). װ.ַא.ו" מיש"רוסיש 
די מוזיקַאלע , "ָא"ָאנשטַאט " ו", "אײ"ָאנשטָאט " אַײ"למשל 

אונטערשײדן אױך . װ.ַא.בַאזונדערקײטן אין דער אױסשּפרַאך ו
די בַאזונדערקײטן ֿפון װָאלינער . ּפױליש ֿפון אוקרַאִיניש

אױף , די װירקונג ֿפון אוקרַאִיניש אױף דער ֿפָאנעטיק. אױששּפרַאך



ער און אױף אײניקע דעם געשלעכט ֿפון די הױּפטװערט
 . גרַאמַאטיקַאלישע קָאנסטרוקציעס

 . 4קַאּפיטל 

 . גערמַאנישע עלעמענטן אין יִידיש

ַאלגעמײנע געזעצן . די גערמַאנישע עלעמענטן זַײנען די גרונטלעכע
. דַײטשישן קלַאנג אין יִידיש-ֿפון דער טרַאנסֿפָארמַאציע ֿפונעם מיטל

ֿפַארענדערונג אונטער -ישע ֿפָארמעןדי ּכללים ֿפון די גרַאמַאטיקַאל
די . דער װירקונג ֿפון זײער צוזַאמענשטױס מיט די סלַאװישע

געמײנזַאמקײט אין דער ַאנטװיקלונג ֿפון די ֿפָאנעטישע ֿפָארמען ֿפַאר 
סלַאװישן און , ֿפַארן דַײטשישן: ַאלע דרַײ עלעמענטן אין יִידיש

די , ונעם צַײטװָארטדַײטשישע ֿפָארמען ֿפ-די מיטל. העברעִישן
די גערמַאנישע . ֿפָארם ֿפון די ַאדיעקטיװן-ֿפַארקלענערונגס

דַײטשישע -העברעִיש. אַײנֿפָארמונג ֿפון די העברעִישע עלעמענטן
דָאס בַאהערשן דעם . הױּפטװערטער און ַאדיעקטיװן, צַײטװערטער

די . העברעִישן ּפַארטיציּפ צוליבן אױסדריקן דעם ּפרעצעּפט
נדערונג ֿפון די דַײטשישע ֿפָארמען אונטער דער װירקונג ֿפון ֿפַארע

 . אױסערלעכע סיבות

 . 5קַאּפיטל 

 . העברעִישע עלעמענטן אין יִידיש

. די אורַאלטע העברעִישע קלַאנגען און זײער ֿפַארענדערונג אין יִידיש
דָאס ֿפעלן ֿפון די ַאלטע קלַאנגען אין הַײנטיקע ֿפָאנעטישן בַאגַאזש 

, בַאגריֿפן: דער העברעִישער לעקסיקָאן. ון דער יִידישער שּפרַאךֿפ
ריטוַאל , שטײגער, ַאבסטרַאקציע, װָאס הָאבן ַא שַײכות צו רעליגיע

די צוּפַאסונג ֿפון די העברעִישע עלעמענטן צו דער . װ. און ַאז
ַאלגעמײן ַארישער קָאנסטרוקציע ֿפון דער יִידישער שּפרַאך און דָאס 

ֿפון דער װירקונג ֿפון די ַאלטע ֿפָארמען אױף דער הַײנטיקער ֿפעלן 
, די מערצָאל ֿפון די הױּפטװערטער דָאקטױרים: אױסנַאמען. שּפרַאך

ֿפָארם אין אײניקע -די סמיכעס. ּפױערים, נַארָאנעם
בַאזונדערע בַײשּפילן ֿפון נָאך עקזיסטירענדיקע . קָאנסטרוקציעס

ַארענדערונג ֿפון הױּפטװערטער אין דער ֿפ-די געשלעכט. ּפַארטיציּפן
די טעָאריע װעגן דער .). װ. ַא. מעׂשה ו, שבת(לעבעדיקער שּפרַאך 



װירקונג ֿפון העברעִיש אױף דער יִידישער גרַאמַאטיק בַאזירט זיך 
װען די , ַאלע ֿפַאלן. אױֿפן ניט קענען די סלַאװישע גרַאמַאטיק

זַײנען ּפַארַאלעל , ר אין יִידישהעברעִישע ֿפָארמען כַאזערן זיך איבע
אין יִידיש זַײנען ָאבער . אױך ֿפַארַאן אין דער סלַאװישער גרַאמַאטיק

װעלכע הָאבן ניט קײן ּפַארַאלעלן , ֿפַארַאן ַא סך סלַאװישע ֿפָארמען
 . אין דער העברעִישער גרַאמַאטיק

 . 6קַאּפיטל 

 . סלַאװישע עלעמענטן אין יִידיש

בַאדינגונגען אין ּפױלן אױֿפן -די װירקונג ֿפון די לעבנס. לעקסיקָאן
װָאס זַײנען ַארַײן אין דער , כַארַאקטער ֿפון די סלַאװישע ֿפָארמען

, געצַײג, װערטער װָאס בַאדַײטן מעלָאכעס: יִידישער שּפרַאך
װערטער װָאס הָאבן , קלַאנגנָאכמַאכנדיקע װערטער, אינסטרומענטן

װי , סלַאװישע װערטער. װ. ַא. ַײנָארדענונג וא-ַא שַײכות צו מלוכה
ֿפָאנעטיש ַאסימילירטע און (אינטעגרירענדיקע עלעמענטן אין יִידיש 

, און סלַאװישע ּפרָאװינציַאליזמען) ֿפַארשײדענע לױטן דִיַאלעקט
אונטערשײדן זיך (װָאס די ליטערַאטור הָאט זײ ניט ַארַײנגענומען 

דַײטשישע און העברעִישע , װישעסלַא). ניט לױט די דִיַאלעקטן
די רָאלע און די ָאּפשטַאמונג ֿפון דידָאזיקע . סינָאנימען אין יִידיש

בַײ װעלכע די , די בַאדינגונגען. זײער בַאדַײטונג. סינָאנימען
זײער ֿפָאנעטישע . סלַאװישע װערטער דרינגען ַארַײן אין יִידיש

הענגיק ֿפונעם גרַאד ֿפון ַאסימילירונג און ניט ַאסימילירונג איז ָאּפ
די ֿפָאנעטיק ֿפון די . זײער אַײנװָארצלען זיך אין דער שּפרַאך

ַארַײנגענומענע סלַאװישע װערטער און ֿפון די סלַאװישע 
די װירקונג ֿפון סלַאװישע דִיַאלעקטן ֿפון די ַארומיקע . נעָאלָאגיזמען

די . יִידישֿפעלקער אױף דער ַאנטװיקלונג ֿפון די דִיַאלעקטן אין 
. סלַאװישע גרַאמַאטיק און איר אַײנװָארצלען זיך אין דער שּפרַאך

2; די ַארומיקע סֿביֿבה) 1: די װעגן ֿפון דעמדָאזיקן אַײנװָארצלען זיך
די ) 3; די װירקונג ֿפון ַא קולטורעלן קָאלעקטיװ ֿפון דער װַײטנס) 

דער ַאסימילַאציע די ֿפַארשטַארקונג ֿפון ) 4; געזעצן ֿפון ַאסימילַאציע
, װָאס רעדט אױף אײן שּפרַאך, בַײם ַארַײנדרינגען ֿפון ַא קָאלעקטיװ

װָאס רעדט אױף ַאן , אין דעם עקָאנָאמישן לעבן ֿפון ַא קָאלעקטיװ
די ָאּפשװַאכונג ֿפון דער ַאסימילַאציע און די . ַאנדער שּפרַאך

בַײשּפילן . סטַאביליזַאציע ֿפון דער שּפרַאך דורך געדרוקטן װָארט



װָאס הָאבן אין , די ּפרעֿפיקסן: ֿפון ַא בַאֿפעסטיקטער ַאסימילַאציע
ֿפַאר ", )דָא" (דער "-װָאס אין סלַאװיש , יִידיש דיזעלבע בַאדַײטונג

די אינװערסיע ; )ּפָאד(אונטער ", )ּפערעד" (איבער", )נַא" (אױף", )זַא(
, אונטערֿפלִיען, ערטרָאגןאונט(ֿפון דער בַאדַײטונג ֿפון די ּפרעֿפיקסן 

די ; דָאס געשלעכט ֿפון די הױּפטװערטער; )אונטערגעבן
װעלכע ֿפעלט אין די (ֿפָארם ֿפון די ַאדיעקטיװן -ֿפַארקלענערונג

סדר אין די -דער װָארט; .] עד--סיץ [דַײטשישע דִיַאלעקטיװן 
-דער סדר ֿפון די צענדליקער און אײנציקע אין די צָאל; בַײזַאצן

בַײשּפילן ֿפון . װ. ַא. טער אין ֿפיל ערטער ֿפון ליטע וװער
: ַאסימילירונג ֿפון קלײנע קָאלעקטיװן-אומֿפַארמַײדלעכער שּפרַאך

, "צוֿפָארשטעלן"אגֿב אורכע דָאס מַאלַאכָאװקער 
די . װ.ַא.ו" בַא מיר טוט װײ", "בַא אים איז", "צואונטערטרָאגן"

 ַא בַאזונדערע נַאציָאנַאלע נַאציָאנַאלע ָאּפגעזונדערטקײט און
װָאס רעדט אױף , שּפרַאך קָאן עקזיסטירן נָאר ביז װַאנען די גרוּפע

שטעלט מיט זיך ֿפָאר ַא זעלבשטענדיקן , דערדָאזיקער שּפרַאך
 . עקָאנָאמישן ָארגַאניזם

 . 7קַאּפיטל 

  די געשיכטע ֿפונעם יִידישן לעקסיקָאן

װָאס , לס גרונטעלעמענטעןהױכדַײטשישע עלעמענטען ַא-די מיטל
אײנציקע (בַאשטימען דעם כַארַאקטער ֿפון דער יִידישער שּפרַאך 

העברעִישע ). דַײטשישער ָאּפשטַאמונג-װערטער ֿפון דער נידער
װָאס זַײנען ֿפַארבונדען מיט , עלעמענטען ֿפון דער עלטערע עּפָאכע

ָאמַאנישע ר. דער געשיכטע ֿפון דער יִידישער בילדונג און רעליגיע
װָאס ,  און נַײערע--.) װ.ַא.ארון ו, ֿפרײען( עלטערע -עלעמענטען 

די װירקונג ֿפון די . זַײנען ַארַײנגעקומען דורך ַאנדערע לשונות
אױף דער בַארַײכערונג , איבערהױּפט ֿפון ּפױליש, סלַאװישע לשונות

ונעם די װירקונג ֿפון דער ַאנטשטײונג ֿפ. ֿפון דעם יִידישן לעקסיקָאן
דער . אינדוסטרִיעלן קַאּפיטַאל אױף דער יִידישער שּפרַאך

הָאט צוזַאמען , װעלכער איז געגַאנגען ֿפון דַײטשלַאנד, קַאּפיטַאליזם
געזעלשַאֿפט געברַאכט אױך -מיט די ֿפָארמען ֿפון דער קלַאסן

אױסדריקער ֿפון , די מַאסקילעם. דַײטשמעריזמען אין דער שּפרַאך
ּפַארַאלעלע דערשַײנונגען אין ַאנדערע . שישער װירקונגדַײט-דער נַײ
נָאכדעם װי , און דָאס בַאזַײטיקן ֿפון די ֿפרעמדע װערטער, שּפרַאכן



. די ברײטע שיכטן ֿפון דער בַאֿפעלקערונג ַאסימילירן די נַײע אידײען
װעלכע , "ַאסַאמבלײַא", "װיקטָאריַא"ּפיָאטער דעם גרױסנס : למשל

און " ּפָאבעדַא"נָאכדעם װי די װערטער , עװָארֿפןמע הָאט ָאּפג
אינערציע צו . הָאבן בַאקומען ַא נַײעם אינהַאלט" סָאברַאניע"

סלַאװישע נעָאלָאגיזמען און ". בונד"דַײטשמעריזירונג ֿפון יִידיש אין 
זײ שײדן זיך אונטער ֿפון די ַאלטע . דער װעג ֿפון זײער ַארַײנדרינגען

 אין יִידיש מיטן גרַאד ֿפון זײער ֿפָאנעטישער סלַאװישע ֿפָארמען
די נַײסטע ּפוריסטישע ריכטונגען אין דער יִידישער . ַאסימילירונג

 ." ליגע-קולטור"די , זשיטלָאװסקי, בָארָאכָאװ. שּפרַאך

 . 8קַאּפיטל 

 . די געשיכטע ֿפון דער יִידישער גרַאמַאטיק

ען אין די יִידישע דָאס ֿפולקומע ֿפעלן ֿפון העברעִישע ֿפָארמ
טן יָארהונדערט ביז הַײנטיקער 13ָאנהױבנדיק ֿפון , דענקמעלער

ַא דורכױס הױכדַײטשישע קָאנסטרוקציע ֿפון דער יִידישער . צַײט
צעשטעלונג און אײניקע -ביֿפרַאט בנוגע דער װערטער. גרַאמַאטיק

די . װ. ַא. ו) זָאל ער זַײן, ֿפרַאנק און ֿפרַײ(סּפעציֿפישע אױסדריקן 
װירקונג ֿפון די סלַאװישע לשונות אױף דער װַײטערדיקער עװָאלוציע 
ֿפון די גרַאמַאטישע ֿפָארמען און זײער דערנעענטערונג צו די 

ּפַארַאלעלן צו דערדָאזיקער דערשַײנונג אין דער געשיכטע . סלַאװישע
. ןֿפון ַאנדערע ֿפעלקער און ֿפון ַאנדערע קָאלָאניַאלע קולטורעלע גרוּפ
-די ניט גענוגנדיקײט ֿפון די ֿפַארַאנענע היסטָארישע ליטערַאטור

װַײל זײ , קװַאלן ֿפַארן ַאנַאליז ֿפון דער געשיכטע ֿפון גרַאמַאטיק
בַאנוצנדיק בַײ , הָאבן בַאשַײנּפערלעך דַײטשמעריזירט די שּפרַאך

װעלכע מע הָאט ניט , שרַײבן דַײטשישע װערטער און ֿפָארמען
ַאז דער , איז קלָאר'ס. נעם דעמָאלטיקן לעבעדיקן יִידישבַאנוצט אי

גרעסטער טײל דערגַאנגענע צו אונדז דענקמעלער ֿפון 
מיטלַאלטערלעכער און נַײער יִידישקײט זַײנען אױף ַאזַא אױֿפן 

ּפריװַאטע בריװ ֿפון ּפרָאגער : אײניקע אױסנַאמען. ֿפַאלסיֿפיצירט
 זַײנען ֿפַארעֿפנטלעכט געװָארן דורך װָאס, טן יָארהונדערט17יִידן ֿפון 
 . װ.ַא.ו] לַאנדַאו[לַאנדױ 
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 . די געשיכטע ֿפון דער יִידישע ֿפָאנעטיק



די בַאשַײנּפערלעכע ניט גענוגנדיקײט ֿפון די עקזיסטירנדיקע 
דענקמעלער ֿפַאר ַא ּפינקטלעכן אורטײל װעגן די ֿפָאנעטישע ֿפָארמען 

די ניט אַײנגעשטעלטע :  סיבות דערֿפוןדי. ֿפון זײער צַײט
איבערהױּפט ֿפון , די ניט גענוג ּפינקטלעכע ֿפיקסירונג, ָארטָאגרַאֿפיע
די קריטישע : מיטלען ֿפַאר דער קריטיק-הילֿפס. די װָאקַאלן

בעלעהרונג  "--װַאגענזײל . ליטערַאטור װעגן יִידיש ֿפון יענער צַײט
דער ;  יָאר1699" ,בעַארט און שרעִי-טױטשען רעד-דער יִידיש

 1752" ,דױטשער שּפרַאכמעִיסטער-יִידיש"ַאנָאנימער מחבר ֿפון בוך 
יָאר און אױך די ַאלגעמײנע געזעצן ֿפון דער ֿפַארענדערונג ֿפון 

די . העברעִישע קלַאנגען אין לעבעדיקן לשון ֿפון די יִידן
 יִידישער בַאשַײנּפערלעכע נָאענטקײט ֿפון דער ֿפָאנעטיק ֿפון דער

װָאס מע רוֿפט , טן יָארהונדערט צו דעם12שּפרַאך אין ָאנהױב ֿפון 
די װַײטערדיקע . אין העברעִיש" סֿפַארדישע הַאװָארע"איצט 

דָאס ַאריבערטרָאגן : עװָאלוציע אונטער דער װירקונג ֿפון דַײטש
, דעם ַאקצענט אױֿפן ערשטן טרַאף אין העברעִישע װערטער אױך

ֿפון " כױלעם"דעם , "ָא"אין " ַא"ֿפון " קמץ"נדלען דעם דָאס ֿפַארװַא
אין ערשטע " סעגעל"די ּפַארַאלעלע עװָאלוציע ֿפון , "אױ"אין " ָא"

די ַאנטשּפרעכנדיקע , "צירי"אין ַא ' סעגָאלַאטַא'טרַאֿפן ֿפון 
װָאס הָאבן ַא גערמַאנישע , עװָאלוציע ֿפון קלַאנגען אין די װערטער

 . ָאּפשטַאמונג

עװָאלוציע ֿפון דעם -דער ֿפולער ּפַארַאלעליזם אין דער קלַאנגען
די . לעקסישן מַאטעריַאל בכלַאל ָאן שום שַײכות צו זַײן ָאּפשטַאמונג

װּו עס איז , װַײטערדיקע צעצװַײגונג ֿפון דער שּפרַאך אין ּפױלן
ֿפָארגעקומען ּפַארַאלעל מיט דער ֿפַארװַאנדלונג אין ּפױליש דעם 

די ֿפָאנעטישע )  גָארַא-רַא :גָא" (ו"אין " ָא"ישן לַאנגן סלַאװ
, סַײ אין די גערמַאנישע', קומעץ'אין ' קמץ'ֿפַארענדערונג ֿפון יִידישן 

די ֿפַאלשע בַאלױכטונג ֿפון . סַײ אין די העברעִישע װערטער
די ", הַײנריך לָאעוע(דערדָאזיקער דערשַײנונג דורך הַײנריך לעװע 

דױטשע -די יִידיש", הַײנריך לָאעוע. צף [1908, "ר יודעןשּפרַאכען דע
דער איבערגַאנג .] ).  עד-- 1915בערלין , "שּפרַאכע דעס ָאסטיודען

הָאט ַא " אי"אין " ו", "אױ"אין " אַײ"ֿפון , "צַײרע"אין " צײרע"ֿפון 
 די עװָאלוציע ֿפון --ּפַארַאלעלע דערשַײנונג ֿפון דערזעלבער צַײט 

דָאס ֿפעלן ֿפון דערדָאזיקער רײ . ן דערזעלבער ריכטונגּפױליש אי
װָאס הָאבן ניט געװױנט אין ַא , דערשַײנונגען בַײ יענע ליטװישע יִידן

װּו עס זָאלן זיך טרַאנסֿפָארמירן ַארישע , סלַאװישער סֿביֿבה



-דָאס ָאנװערן דעם זַאכלעכן געשלעכט ֿפון די הױּפט. קלַאנגען
ין ליטע איז צוזַאמענגעֿפַאלן מיטן ֿפַארלירן װערטער בַײ די יִידן א

דָאס דַארף מען ". ש"און " ס"דעם ּפינקטלעכע אונטערשײד צװישן 
אױך רעכענען ֿפַאר ַא דערשַײנונג ֿפון לעקסישער און ֿפָאנעטישער 

דער . סֿביֿבה) ליטװישער(ַאסימילַאציע צו ַאן ַאנדערשּפרַאכיקער 
נעטישע און מוזיקַאלישע אונטערשײד צװישן די ֿפָא-גרונט

 . אײגנשַאֿפטן ֿפון ּפױליש און דָארעמדיקן דִיַאלעקט אין יִידיש
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 . די געשיכטע ֿפון דער יִידישן אױסלעג

טן 16די ֿפולע ֿפַארלָאזטקײט ֿפון דער יִידישער ָארטָאגרַאֿפיע אין 
. לײגטװען מע הָאט אױף יִידיש קײן שום ַאכט ניט גע, יָארהונדערט

ֿפַארשײדענע שרַײבונג ֿפון דיזעלביקע װערטער און דיזעלביקע 
 דָאס איז ַא שטענדיקע --אותיות ֿפַאר ֿפַארשײדענע קלַאנגען 
ַאדַאנק דעם די שװערקײט צו . דערשַײנונג אין דעמדָאזיקן ּפעריָאד

די ַאסימילַאטָארישע . ַארבעטן איבער דער געשיכטע ֿפון ֿפָאנעטיק
ן די מַאסקילעם און זײער ּפרַאקטיק אױֿפן געביט ֿפון טעָאריע ֿפו

אַײנרעגולירן דעם יִידישן אױסלײג דורכן ַארַײנֿפירן אין איר די 
די קולטורעלע בַאדַײטונג ֿפון דערדָאזיקער . דַײטשישע ּכללים

װָאס , שַײע רָאזנֿפעלד און זַײן רעֿפָארם. רעֿפָארם ֿפון די מַאסקילעם
.  יָאר1902די נַײע דַײטשישע ָארטָאגרַאֿפיע ֿפון הָאט איבערגענומען 

" ּפנקס"אין (װָאס בָארָאכָאװ , דער ּפרינציּפ ֿפון ֿפָאנעטישן אױסלײגן
װי ַאן ָאּפזָאג ֿפונעם , זַײן בַאדַײטונג. הָאט ַארױסגערוקט) 1913ֿפון 

זַײן אײנזַײטיקײט אינעם ּפרּוװ ; טרַאדיציָאנעלן דַײטשמעריזם
יַאװָאטשנים ("ַאװעקשטעלנדיק ֿפַאר ַא ֿפַאקט , דורכצוֿפירן
די . ֿפונעם ליטװישן דִיַאלעקט" ליטערַארישקײט"די ") ּפָאריַאדקָאם

ּפרַאקטישע ניטױסגעהַאלטנקײט ֿפון בָארָאכָאװן בנוגע דער 
װָאס , די הנחה. ָארטָאגרַאֿפיע ֿפון די װערטער מיטן כױלעם

ער ָארטָאגרַאֿפיע ֿפון די בָארָאכָאװ הָאט געמַאכט דער היסטָאריש
און " ן"די װָאקַאליזירטע קלַאנגען . העברעִישע װערטער אין יִידיש

, "ן"און " ל"בָארָאכָאװס אױסדריקן זײ דורך די קָאנסָאנַאנטן ". ל"
די סֿפײקעס אין דער נױטיקײט און דעם , "'ע"ַארױסלָאזנדיק דעם 

די װַײטערדיקע . ןװיסנשַאֿפטלעכן װערט ֿפון דידָאזיקע רעֿפָארמע
ַאמעריקע און איר . עװָאלוציע ֿפון דער ָארטָאגרַאֿפיע



די ָארטָאגרַאֿפיע אין : אײרָאּפע. קָאנסערװַאטיזם אױף דעם געביט
-הָאט ָאנגענומען דער לערער'װָאס ס, די ָארטָאגרַאֿפיע. ליטע

מָארטכע [די ַארבעט ֿפון װײנגערן אין רוסלַאנד . קָאנגרעס אין ּפױלן
דער ּפרינציּפ ֿפון דער ֿפָאנעטיש רעֿפָארמירטער ]. 1890-1929נגער װײ

װָאס כַאזערט איבער די ָארטָאגרַאֿפישע רעֿפָארם ֿפון די , אױסלײגונג
די ַאסימילירונג ֿפון די העברעִישע װערטער בַײ דער . רוסן

אַײזיק זַארעצקי [די ַארבעט ֿפון זַארעצקין . ֿפָאנעטישער אױסלײגונג
די ַארבעט ֿפון דער ֿפילָאלָאגישער קָאמיסיע בַײם ]. 1891-1956

דער . די גרונטרעזולטַאטן ֿפון דערדָאזיקער ַארבעט. ֿפָאלקָאמבילד
די . װָאס דריקט אױס ַאלע דִיַאלעקטן, ּפרינציּפ ֿפון ַאן ָארטָאגרַאֿפיע

כעסרױנעס ֿפון דער הַײנטיקער יִידישער שריֿפט און די טעָארעטישע 
 --ֿפעלער -דער הױּפט.  ֿפַארבַײטן זי מיט ַא לַאטַײנישערנױטיקײט

" אי"דָאס ֿפעלן אין הַײנטיקן יִידישן שריֿפט ֿפון אונטערשײד צװישן 
די , "בי] "װָאועל-סעמי[און " אי", "לי"און " ל", "י"און 

די ]. שװַא" [@"אומעגלעכקײט אױסצודריקן דעם קלַאנג 
 . רבעט ֿפון דער קָאמיסיעקָאנקרעטע רעזולטַאטן ֿפון דער ַא

 . 11קַאּפיטל 

 . די הױּפטדִיַאלעקטן

ָאדער , ּפױלישער, דער דָארעמדיקער: דִיַאלעקטן-דרַײ גרונט
די געשיכטע ֿפון דער . מיטעלער און צָאֿפנדיקער ָאדער ליטװישער

ַאנטװיקלונג ֿפון דידָאזיקע דִיַאלעקטן און זײער ֿפָאנעטישער און 
די געמײנזַאמקײט ֿפון דער , נטערשײדאו-לעקסישער גרונט

ליטערַאטור און די װירקונג ֿפונעם ליטערַארישן לשון אױף דער 
די ַאסימילירנדיקע װירקונג ֿפון די , צונױֿפגיסונג ֿפון די דִיַאלעקטן

װּו עס דערנעענטערן זיך מענטשן ֿפון , צענטרען-גרױסע קולטור
ַא נַײער דִיַאלעקט ֿפַארשײדענע ערטער און עס ַארבעט זיך אױס 

, טַאבעלן, "לעהרבוך דער ֿפָאנעטיק", בַײ יעסּפערסענען) בַײשּפיל(
װָאס װַײזן דעם אונטערשײד ֿפון בַאזונדער דִיַאלעקט און ַא גענױע 

 . ֿפַאנַאנדערַארבעטונג ֿפון דידָאזיקע טַאבעלן
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 . רעַא בַאגריף װעגן ליטערַארישן לשון און ריכטיקער הַאװָא



די געשיכטע ֿפון דער ַאנטװיקלונג ֿפון דער ליטערַארישער שּפרַאך בַײ 
. װי ַאזױ הָאט לוטער אױסגעַארבעט ַא רײנעם לשון. ַאנדערע ֿפעלקער

װעלכע . װי ַאזױ הָאט ּפושקין געַארבעט איבער דער שּפרַאך
ַאנטשּפרעכענדיקע מעטָאדן מערקן זיך ָאן אױף אױסצוַארבעטן ַא 

די . יִידישע שּפרַאך" ריכטיקע"ַא . ה. ד, ן לעקסישן זינעןרײנע אי
-1881, לײב קַאהַאן-יודע[קַאהַאנס . זַאמלַארבעט ֿפון ּפרילוצקין

דער זשורנַאל , ביכער ֿפַאר ֿפָאלקלָאר-ַאנסקיס זַאמל, ]1937
די מַאטעריַאלן ֿפון , "קונדע-מיטטעִילונגען ֿפוער די יִידישע װָאלקס"
די . דער בַאגריף ֿפון ַא ליטערַארישער הַאװָארע. װ. ַא. ו" ּפנקס"

די ֿפַאלשקײט ֿפון די . רעלַאטיװקײט ֿפון דעמדָאזיקן בַאגריף
די רוסישע ליטערַארישע אױסשּפרַאך איז : "גַאנגבַארע דעֿפיניציעס

. װ. ַא. ו" די ריכטיקע דַײטשישע איז אין הַאנָאװער" ",אין מָאסקװע
כַארַאקטער ֿפון -דער קלַאסן.  ּפרָאװינציַאליזמעןדי בַאדַײטונג ֿפון די

די ליטערַארישע הַאװָארע איז די . דער ליטערַארישער אױסשּפרַאך
װָאס שטײט נָאענט , אױסשּפרַאך ֿפון דער געבילדעטע געזעלשַאֿפט

דערֿפון שטַאמען ַאזעלכע , צום צענטער ֿפון קולטור און רעגירונג
דָאס ַאװעקגײן ֿפון דער שּפרַאך ֿפון די , װי די מָאדע, דערשַײנונגען

די װירקונג ֿפון דער ליטערַאטור אױף דער . מַאסן-ֿפָאלקס
װי קינסטלעכע , "דיטיַא", "אײַא"די רוסישע . אױסשּפרַאך
די בַאדַײטונג ֿפון . ּפַארַאלעלע דערשַײנונגען אין יִידיש. בילדונגען

שון ֿפון טעריטָאריַאל דער גיכער בַײט ֿפון ל. ליטערַארישע ֿפָארמען
דערֿפַאר טרָאגט די ֿפיקסירונג ֿפון די . צעשּפרײטע גרוּפעס

יִידיש איז אין ַא לַאגע ֿפון . כַארַאקטער-ֿפילָאלָאגישע ֿפָארמען ַא טנַײ
מע מוז ָאננעמען ַא ּפונקט ֿפון . װָאס ֿפַארענדערט זיך גיך, ַא לשון

, טַאנדַארטיזירטן אוןדערדָאזיקער ַאנטװיקלונג ֿפַאר ַא ֿפַארס
, ָאּפשַאצן װי די װַײטערדיקע ַאנטװיקלונג, ַארױסגײענדיק ֿפון אים

דערֿפון שטַאמט די ֿפיקסירונג ֿפון די . ַאזױ אױך די ֿפַארגַאנגענע
דָאס ָאנעמען אײניקע דַײטשמעריזמען , גרַאמַאטיקַאלישע ֿפָארמען

 די דִיַאלעקטן אומעגלעכקײט אױסצוטײלן איצט אײנעם ֿפון. װ. ַא. ו
די נױטיקײט צו ַאנערקענען ַאלע דרַײ דִיַאלעקטן ." ריכטיקן"ֿפַאר ַא 

אונטערשטרַײכנדיק די טענדענץ ֿפון , דערלָאזבַארע-ֿפַאר ליטערַאריש
װי די קָאלישער (קלײנלעכע ּפרָאװינציעלע ֿפָארמען צו ֿפַארשװינדן 

. ַא. ו" שיקעסמַאנדעבַארט"די בוקָאװינער , "גַאּפעלכע", "מעדכע"
 .). װ

 . 13קַאּפיטל 



די אױֿפגַאבע ֿפון דער יִידישער ֿפילָאלָאגישער װיסנשַאֿפט און ֿפונעם 
 . לערער ֿפון יִידיש

די אױסֿפָארשונג ֿפון די ָארטיקע דִיַאלעקטן צוליב צונױֿפזַאמלען די 
דער רעזולטַאט ֿפון ַאזַא . אוצרות און צוליב ֿפַאראײניקן זײ-שּפרַאך

ן ָארגַאניזירטער קָאלעקטיװער ַארבעט מוז זַײן דָאס בַאשַאֿפן ַא מי
יִידישן ֿפילָאלָאגישן ַאטלַאס און די מעגלעכקײט אױסצוטײלען 

און ַאנדערע , װָאס װערן ָאֿפטער בַאנוצט, בַאשטימטע ֿפָארמען
דָאס . צו װעלכע סע שטרעבט די ַאנטװיקלונג ֿפון שּפרַאך, ֿפָארמען

דָאס בַאקענען זיך ֿפון לערער מיט ַא װָאס , י ֿפָארמעןֿפיקסירן ַאלד
די ַארבעט ֿפונעם לערער איבער דער . גרעסערער צָאל דִיַאלעקטן

רײנקײט ֿפון דער אױסשּפרַאך און די מעגלעכע דערנעענטערונג 
. צום ָארטיקן דִיַאלעקט, װָאס ער גיט די קינדער, ֿפונעם דִיַאלעקט

עם לערער צו די דִיַאלעקטישע די ריכטיקע בַאציונג ֿפונ
ניט שטרעבן אױסצּוװָארצלען דעם אונטערשײד : בַאזונדערהײטן

, נָאר, צװישן זַײן אױסשּפרַאך און דער אױסשּפרַאך ֿפון די קינדער
שטרעבן װָאס מער צונױֿפבינדן די קינדער מיט דער ליטערַארישער 

טן די איז נױטיק צו בַארעכענען און אונטערצוהַאל'ס. שּפרַאך
צו בַאֿפרַײען זיך ֿפון די , שטרעבונג ֿפון דער ליטערַארישער שּפרַאך

דַײטשמעריזמען און אומצוקערן זיך צו רײן יִידישע גרַאמַאטישע 
ַאז ַאזַא אומקער , דערבַײ דַארף מען ָאבער געדענקען, ֿפָארמען

װָאס איז געװען ֿפַאר די , בַאלעבט ניט ַאֿפסנַײ יענעם לשון
קורצערע און , נָאר שַאֿפט ַא ּפינקטלעכע, םמַאסקילע

װָאס , װָאס איז ַא סינטעז צװישן די לשונות, אױסדריקלעכע שּפרַאך
איבערברוך אין דער יִידישער סֿביֿבה און -זַײנען געװען ֿפַארן קלַאסן

 . מיט דער אידעָאלָאגישער השּפעה ֿפון דעמדָאזיקן איבערברוך

  װיכטיקסטע ליטערַאטור

 :  דער געשיכטע ֿפון יִידישצו. אי

: דעם טעקסט קען מען געֿפינען בַײ װַאגענזײל. קעניג ַארטוש הױף) 1
קעניגסבערג , " און שרַײבַארט-טַײטשען רעד-בעלעהרונג דער יִידיש"

1699 . 

דַאס ", אױך דָארטן און אױכעט בַײ ַאװע לַאללעמַאנט. בוך-מעׂשה) 2
 . 3בװ " דױטשע גַאונערטום



. װָאן ּפרָאף. הערַאוסג" ִירען דעס גלועצקעל װָאן הַאמעלןמעמָא) "3
 . 1900ֿפרַאנקֿפורט ַאם מַאִין , קַאוֿפמַאנן. דר

יִידישע . "ַאלֿפרעד לַאנדַאו אונד בערנהַארד װַאכסטַײן) 4
, 1911, לעִיּפזיג& אוִיען ". 1619ּפריװַאטברִיעֿפע ַאוס דעם יַאהרע 

 . גלָאססַאר, אַײנלעִיטונג

געשיכטע -יִידישע קולטור", עטלעכע טעקסטן ֿפון מָאריץ גידעמַאן) 5
טן 15טן און 14דָאס , יִידן אין דַײטשלַאנד" (ַאלטער-אין מיטל

 1922בערלין , ֿפַארלַאג-ּכלל, יִידיש נָאכעם שטיף, )יָארהונדערט
 . ב"טַארּפ

ֿפון דידָאזיקע ביכער בַאקומט מען ַא סך ידיעות מּכוח דעם 
ָאבער מע . ן און דעם גרַאמַאטישן געבױ ֿפונעם ַאלטן יִידישלעקסיקָא

ַאז ֿפון די קװַאלן בַאקומט מען גענױע ֿפילָאלָאגישע , דַארף ניט מײנען
ַאז דער שרַײבער , איז קימַאט ַאלעמָאל מיגלעך, ערשטנס. ידיעות

ּכדי צו ֿפַאראײדלען זַײן " ,הָאכדַײטש"הָאט זיך געסטַארעט שרַײבן 
חוץ דעם זַײנען די עלטערע קװַאלן עטלעכע מָאל געװָארן ַא. לשון

און ַאזױ װי די . הײסט דָאס איבערגעַאנדערשט, איבערגעשריבן
גיבן , קלַאנגװערדע ֿפון די אותיות איז ניט געװען ֿפַארֿפיקסירט

אונדז די דערמָאנטע ביכער קימַאט גָאר קײן ידיעות ניט װעגן דעם 
מער העלֿפן שױן אין דעם . עם ַאלטן יִידישֿפָאנעטישן בַאשטַאנד ֿפונ

 ּפרט 

טױטשען -בעלעהרונג דער יִידיש", קריסטָאף אוַאגענסעִיל-יָאהַאנן) 6
 . 1699קָאעניגסבערג , "און שרעִיבעַארט-רעד

. כָאטש װַאגענזײל ֿפַארטַײטשט צו ָאֿפט ָאנשטָאט צו טרַאנסקריבירן
 סעמיטישע ביכל -מע ַאנטינָאך בעסער איז אין דעם ּפרט דָאס ַאנָאני

געדרועצקט אין דעם יעטזיגען ... יִידישער שּפרַאכמעִיסטער . "7
דער עהעדעם , ַאוֿפגעזעִיכענט װָאן אַײנעם) 1718ַארום (יַאהר 

ַאבער װָאן ' נ, אונטער דיסעם װָאלקע װִיעלע יַאהרע זוגעברַאכט
ערנע גַאנטזען הערטזען גָאטט לִיעבעט און סַײנעם נַאעכסטען ג

 ". דינעט

 . גרַאמַאטיק. אִיִי



דער עלצטער ּפרּוװ גרַאמַאטיש צו ַאנַאליזרן איז די סעריע 
  ַארטיקלען

" ,איסרַאעליט", "יִידישע זשַארגָאן-דער ּפָאלניש. "ּפהילליּפ מַאנש. 8
 . 1888-1890) װערַײן שָאמער יסרָאעל. װ. הערַאוסגג(לעמבערג 

ָאבער זײער רַײך , קריטיש-נשַאֿפטלעךמַאנש איז ָאֿפט ניט גענוג װיס
אין געדַאנקען און שטױסט ָאן אױף ַא זעלבשטענדיקן ֿפילָאלָאגישן 

 אין דער גלַײכער צַײט איז ַארױס זײער ַא גוטער בוך . טרַאכטן

-סטודיום דִיַאלעצטָאלָאגיצַא סוּפרַא גרַאִילוִי עװרעָא. "סַאִינעַאנו. 9
 . 1889בוצָארעסצי ". גערמַאן

 יָאר איבערגעדרוקט געװָארן אױף 25ָאס איז שּפעטער מיט װ
 : ֿפרַאנצױז

מעמוַארס דע לַא . ַאלעמַאנד-עסײ סור לע זשודעָא. סַאִינעַאן. 10
-176 עט 90-138. ּפ, 1903, 12. סָאסיעטע דע לינגוִיסטיק דע ּפַארי

196 . 

  זײער גוט איז אױך די אױסֿפָארשונג ֿפון גערצָאן

אַײנע גרַאממַאטיש . דױטשע שּפרַאכע-יִידיש. "ערזָאןיַאצָאב ג) 11
. לעקסיקַאלישע אונטערסוכונג איהרעס דױטשען גרונדבעסטַאנדעס

 . 1902קָאעלן 

ַאז די , ַאן עֿבירה. גערצָאן גיט ַא גוטע גרַאמַאטיק ֿפון ליטװישן יִידיש
, דערקלערונג ֿפון ַא סך װערטער און גרַאמַאטישע ֿפָארמען איז ֿפַאלש

דעם כיסָארן הָאט . װָארום גערצָאן קען ניט קײן סלַאװישע לשונות
 אױך דער בוך ֿפון בירנבױם 

דַאס העברַאִישע אונד ַארַאמַאעִישע . "סַאלָאמָאן בירנבַאום) 12
  1922, לעִיּפזיג, גוסטַאװ ענגעל". עלעמענט אין דער יִידישען שּפרַאכע

 . ִיש אױף יִידישװָאס שַאצט איבער די השּפעה ֿפון העברע

  די גוט דורכגעטרַאכטע גרַאמַאטיק ֿפון דערזעלביקן מחבר



ּפרַאקטישע גרַאממַאטיק דער יִידישען . "סַאלָאמָא בירנבַאום) 13
 , 1919, אוִיען, הַארטלעבען. װערל. שּפרַאכע

דער טשערנָאװיצער דִיַאלעקט װערט : הָאט נָאך ַא צװײטן כיסָארן
 . ײנציקע יִידישגענומען ֿפַאר דָאס א

 . ֿפון רײזען, למשל, די שולגרַאמַאטיקן

 . טע אױֿפל-10, װַארשע, "יודישע גרַאמַאטיק", רײזען. ש) 14

  ָאדער בירנבױם און קַאסעל

, ּפרַאקטישע יודישע גרַאמַאטיק. "קַאסעל. בירנבױם און ד. מ) 15
 2, "סעטימָאלָאגיע און סינטַאקסי, ָארטָאגרַאֿפיע. עלעמענטַארקורס

 טײלן 

דער געגנשטַאנד איז נָאך ניט . זַײנען ֿפול מיט גַאנץ גרָאבע גרַײזן
מע זָאל אים קענען געבן די , גענוג דורכגעַארבעט אין טעָאריע

 , "יִידישן קירּפיטשניקָאװ"קינדער אין דער ֿפָארם ֿפון ַא 

 . אִיִיי ֿפָאלקלָאר

  זײער ַא סך מַאטעריַאלן ַאנטהַאלטן די

מיטטעִילונגען דער געסעללשַאֿפט ֿפוער יִידישעם ) "16
מיטטעִילונגען  "1904ֿפון . הַאמבורג, 1898-1903" װָאלקסקונדע

; לעִיּפזיג, 1909; בערלין, 1904-1908" ֿפוער יִידישעם װָאלקסקונדע
 . אוִיען, 1910נָאך 

 : װערטלעך הָאבן געקליבן

ען דער יִידישען סּפריכװערטער אונד רעדענסַארט. "טענדלַאו) 17
 . 1860, "װָארזעִיט

יודישע שּפריכװערטער און . "איגנַאץ בערנשטײן) 18
 . 1908קרַאקױ טַארסַאך -װַארשע". רעדענסַארטען

  - לידער



 . 1901, עברעִיסקִיע נַארָאדנִיע ּפיעסני צּפב. "גינזבורג אי מַארעק) 19

, מעלטגעזַא". יודישע ֿפָאלקסלִיעדער. "נױעך ּפרילוצקי) 20
 . דערקלערט און צוזַאמענגעשטעלט

-קלעצקין, װילנע, 1913" ּפנקס" ",ֿפָאלקסלִיעדער. "חיה ֿפַײן) 21
 . ֿפַארלַאג

. 1912אוַארסַאו . נעו יָארק". יִידיש ֿפָאלקסָאנגס. "צַאהַאן) 22
מיט מעלָאדיעס אױס דעם ֿפָאלקסמױל ". יודישע ֿפָאלקסלִיעדער"

 . געזַאמעלט

 אין --ֿפַײן , רֿב אין ּפױלן'ט געקליבן זַײן מַאטעריַאל סּפרילוצקי הָא
דעם גרעסטן װערט .  אין ַאלע יִידישע קַאנטן--קַאהַאן , דער ליטע

 ַאן אױסגעצײכנט צװײבענדיק --הָאט די ַארבעט ֿפון קַאהַאנען 
 . װערק

  מע דַארף נָאר דערמָאנען דָאס ביכל ֿפון װײנגער

 . 1925מינסק !" ישע דִיַאלעקטןֿפָארשט יִיד. "װײנגער) 23

 . געשיכטע-ליטערַאטור. איװ

ביז איצטער הָאבן מיר ניט קײן בעסערע װערק װי דער אױבנױֿפיקער 
 . און ניט ַאלעמָאל ריכטיקער ּפינעס

 2, "געשיכטע ֿפון דער יודישער ליטערַאטור. "ּפינעס} 18 {24
 . בענדער

  און דער ניט זײער גרינדלעכער װינער

די געשיכטע ֿפון דער יִידישער ליטערַאטור . "לעָא, אוִיענער} 24 {25
 . 1899יָארק -ניו) ענגליש" (טן יָארהונדערט19אין 

  מע דַארף נָאך דערמָאנען דעם בוך ֿפון



װָאס , 1911יָארק -ניו". װערטערבוך. "סּפיװַאק און יעהױעש) 25
-ון העברעִישַאנטהַאלט זײער גוטע און גענוג ֿפולע דערקלערונגען ֿפ

 . ַארַאמעִישע עלעמענטן אין יִידיש

 . ֿפַאר דער װַײטעריקער ביבלִיָאגרַאֿפיע שיק איך ָאּפ צו בָארָאכָאװן

אין " ,די ביבלִיָאטײק ֿפון ַא יִידישן ֿפילָאלָאג. "בָארָאכָאװ. ב) 26
 נעמען 500װָאס ַאנטהַאלט העכער , 1913ג "װילנע טַארַא, "ּפנקס"

ָאס זַײנען ביז דעמָאלט ַארױס אין דער גַאנצער װעלט װ, ֿפון װערק
 . װעגן יִידיש

  בַײלַאג --------------------------------

דִיַאלעקטן און זײער -ַא לוַאך ֿפון די װָאקַאליזמען ֿפון יִידישע הױּפט
  הױכדַײטש-ָאּפשטַאמונג ֿפון מיטל

  נַײהױכדַײטשישע הילכיקע און דיֿפטָאנגן. 1

 שּפילן ֿפון דַײטשישע װערטער בַײ. 2

 ) רָאסטָאװ(דָארעמדיקע הַאװָארע . 3

 )) װַארשע(ּפױלישע הַאװָארע . 4

 ) װילנע(ליטװישע הַאװָארע . 5

  העברעִישע נקודה) יִידישע שרַײבונג ב) ַא. 6

װָאס הָאבן זיך געביטן אין דער זעלביקער , העברעִישע װערטער. 7
 . ריכטונג


