ייִ דן און ייִ דיש
נחום שטיף
הקדמה
הונדערטער יאָרן האָבן ייִ דן גערעדט ייִ דיש ,געפֿרײט זיך און
געדאגהט אױף ייִ דיש ,געהאַנדלט און געװאַנדלט ,אַ װעלט
אױסגעװען אױף זײער שפּראַך  --אױף ייִ דיש .מאַמעס האָבן מיט
שׂרה׳לעס װיגעלע" קינדער פֿאַרװיגט ,אױף ייִ דיש האָט מען
"אונטער ֿ
געלערנט אין חדרים ,אין ישיבֿות ,אין קלױזן און בתי-מדרשים,
פֿאַרטײטשט ,אױף ייִ דיש האָבן רבנים און גאונים
ַ
תּורה און ספֿרים
תּורה און מוסר געזאָגט פֿאַר דעם עולם ,אױף ייִ דיש זענען געװען
געשריבן מוסר-ספֿרים ,אַ גאַנץ העלפֿט פֿון דעם ייִ דישן פֿאָלק,
אונדזערע מאַמעס ,האָבן דעם ייִ דישן חומש ,דעם צאינה-וראינה
געלײנט ,אױף ייִ דיש האָבן זײ אפֿילו זײערע האַרציקע תּפֿילות,
תּחינות ,געזאָגט .אַ קיצור אױף ייִ דיש האָבן ייִ דן אַ װעלט
אײנגעפֿאַלן אָפּצופֿרעגן ,צי איז
אױסגעפֿירט ,און קײנעם איז נישט ַ
רעכט אַזױ ,צי איז טאַקע ייִ דיש אונדזער שפּראַך און צי דאַרפֿן מיר
אפֿשר גאָר האָבן אַן אַנדער שפּראַך? אַװדאי ייִ דיש! װאָס דען?
אַװדאי קאָן מען אַ װעלט אױספֿירן נאָר אױף דער שפּראַך ,װאָס ייִ דן
האָבן זי פֿון דור-דורות אין מױל ,און װאָס אַלע ייִ דן פֿאַרשטײען .איז
דען שייך צו פֿרעגן ,למשל ,צי איז רעכט ,װאָס אַ מענטש גײט אױף
זײנע אױגן וכדומה?
זײנע הענט ,קוקט מיט ַ
זײנע פֿיס ,טוט מיט ַ
ַ
אַװדאי אַזױ ,דאָס איז דאָך דער דרך הטבֿע! האָבן ייִ דן טאַקע נישט
געפֿרעגט קײן װילדע קשיות און געטאָן זיך זײערס ,און טאַקע אױף
זײער שפּראַך ,אױף ייִ דיש .װאָרום ייִ דיש האָט געגעבן אַ װעלט צו
זען .צי האָבן ייִ דן ,למשל ,געװוּסט פֿון אַ װעלט צו זאָגן ,אײדער
צײטונגען? ערשט ,אַז מע האָט
ס'זענען אױפֿגעקומען ייִ דישע ַ
הײנטיקער װעלט
צײטונגען און ביכלעך װעגן דער ַ
אָנגעהױבן דרוקן ַ
אױף ייִ דיש ,האָט אַ ייִ ד געקאָנט װיסן ,װאָס עס טוט זיך אין
פּאָליטיק ,אין מסחר ,צװישן ייִ דן ,אין לענדער און צװישן פֿעלקער,
בכלל װאָס טוט זיך אױף דער גאָרער װעלט .ייִ דן האָבן זיך געקאָנט
צײט פֿאָדערט פֿון אונדז ,װי האַלט עס מיט ייִ דן,
דערװיסן װאָס די ַ

גײסטיקע לעבן .װאָס דאַרפֿן ייִ דן
מיט זײערע פּרנסה און מיט זײערע ַ
פֿאַרלאַנגען ,װאָס טוט מען אַז מע זאָל ייִ דן ניט באַעװלען ,אַז זײ
זאָלן אױסבעסערן זײער מצבֿ וכדומה .הכּלל ,דורך ייִ דיש איז אַ ייִ ד
געװען פֿאַרקנופּט און פֿאַרבונדן מיט ייִ דן און מיט אַ װעלט ,אַזױ װי
יעדער אַנדער אומה דורך איר שפּראַך ,און האָט געקאָנט זוכן
בלײבן הינטערשטעליק פֿון אַ װעלט.
מיטלען ,װי אַזױ נישט צו ַ
אַזױ האָט זיך געפֿירט אונדזער ייִ דיש װעלטל כּמינהגו ,ייִ דן
זײן .װי פֿאַרװוּנדערט דאַרף עס איצט
האָבן געהאַלטן ,אַז אַזױ דאַרף ַ
זײן אַ ייִ ד פֿון אַ גאַנץ יאָר ,װען מיט אַ מאָל הערט ער די לעצטע יאָרן
ַ
װעגן "ייִ דישיסטן" און "העברעיִ סטן ",װעגן אַ "קאַמף" װאָס קומט
פֿאָר צװישן צװײ מחנות אין דער שול און אין תּלמוד-תּורה ,אין די
בילדונגס-חברהס און קהילות! װאָס זאָל ער זיך קלערן ,װען
אײנרעדן ,אַז "ייִ דיש" איז
"העברעיִ סטן" נעמען מיט אַ מאָל אים ַ
נישט קײן שפּראַך ,נאָר אַ שאַנדע ,אַ "זשאַרגאָן ",װאָס מע דאַרף פֿון
אים ,װאָס גיכער ,פּטור װערן? װאָס זאָל ער זיך טראַכטן ,װען ער
הערט װי "העברעיִ סטן" זענען מרעיש-עולמות ,אַז "ייִ דישיסטן"
װילן אױסמעקן אונדזער גאַנצן "עבֿר" מיט דער תּורה ,מיט דער
גאַנצער גוטער ייִ דישקײט ,פֿירן שיעור נישט צו שמד? און זײ ,די
"העברעיִ סטן ",װעלן שױן ראַטעװען דאָס פֿאָלק ישׂראל ,אַלע ייִ דישע
קינדער װעלן מיט אַ מאָל אָנהײבן רעדן העברעיִ ש ,װי אַ װאַסער ,און
נײע ,כּשרע
אַרײנזעצן אַ ַ
זײ ,די "העברעיִ סטן ",װעלן אונדז ַ
העברעיִ סטישע נשמה!
דאַרף מען אױפֿקלערן די זאַך ,אַז יעדער ייִ ד זאָל פֿאַרשטײן,
װאָס איז דאָס אַזױנס "ייִ דישיסטן ",װאָס מען מאַכט זײ איצט פֿאַר
װײטער,
עוקרי-ישׂראל ,פֿון װאַנען נעמען זײ זיך ,װאָס װילן זײ? און ַ
װאָס איז דאָס אַזױנס "העברעיִ סטן ",װאָס פֿאַר אַן עװלות שטעלן
זײ אױס די "ייִ דישיסטן" און װאָס װילן זײ אױספֿירן? זאָל די זאַך
אַראָפּ פֿון די הױכע הימלען פֿון פּאַרטײ-חקירה אױף דעם מעמד פֿון
פּשוטן פֿאַרשטאַנד ,זאָל יעדער װיסן ,פֿון װאָס דאָ רעדט זיך .װאָס
צו טאָן ,װעט ער שױן אַלײן פֿאַרשטײן.
)"הקדמה" _ייִ דן און ייִ דיש_ ,צװײטע אױפֿלאַגע ]װאַרשע([1920 ,

צי דאַרף מען לערנען ייִ דיש?
נחום שטיף
שטעלן מיר זיך אַזאַ פֿראַגע :מ'דאַרף איבערגעבן אַלע לימודים
אױף ייִ דיש ,דער גאַנצער שול-שטײגער ,לערער מיט קינדער ,קינדער
זײן אױף ייִ דיש .נו ,און װאָס איז מיט ייִ דיש --
צװישן זיך ,דאַרף ַ
מיט דער שפּראַך גופֿא? צי דאַרף מען ייִ דיש אַלס שפּראַך פֿאַר-זיך
לערנען אין דער שול? דער שׂכל-הישר זאָגט דערױף :אַװדאי יאָ! װי
דען אַנדערש? װיל מען נוצן די שפּראַך אין אַזױ פֿיל פֿאַלן ,װיל מען,
אַז זי זאָל אונדז אַזױ פֿיל דינען אין אונדזער בילדונג און אין לעבן,
מוז מען טאַקע די שפּראַך גופֿא ערנסט לערנען  --מיט קינדער אין די
שולן ,מיט עלטערע אױף אָװנט-קורסן וכדומה .קאָן דען אַ בעל-
זײן מלאכה און רעכט טאָן אַ שטיקל אַרבעט,
מלאכה רעכט קענען ַ
געצײג ,אַז ער קען נישט ,אָדער האַלט נישט
ַ
זײן
אַז ער קען נישט ַ
שלײפֿמעסער? און
זײן ַ
זײן האַקַ ,
זײן הובלַ ,
רײן ,נישט אָנגעשאַרפֿט ַ
געצײג ,װאָס דורך דעם קומען
ַ
גײסטיק
געצײג ,אַ ַ
ַ
ייִ דיש איז דאָך אַ
מיר אַ װעלט צו זען .קאָן מען דען קוקן אױף דער װעלט דורך
פֿאַרשטױבטע ,פֿאַרשמוציקטע פֿענצטער?
אַזױ זאָגט דער שׂכל-הישר .אָבער העברעיִ סטן זענען דאָך נישט
גלײכן װעג ,לײקענט מען ,װי דער שטײגער איז:
מחויבֿ צו גײן מיט'ן ַ
ייִ דיש? גאָר! װער קען נישט ייִ דיש? אַ ייִ דענע אין מאַרק קאָן דאָך
דאָס אױך -- ,װאָס איז דאָ פֿאַראַן װאָס צו לערנען? און װען האָט
בײ ייִ דן געלערנט ייִ דיש?
מען עס ַ
איז תּכלית לײגט-זיך דאָס עפּעס אױפֿן שׂכל :טאַקע באמת,
װער קען נישט קײן ייִ דיש? דער גאַנצער כּוח פֿון ייִ דיש שטעקט דאָך,
אײגענטלעך ,אין דעם ,װאָס מ'קען עס .דאַרף מען ,הײסט עס
באַװײזן ,אַז ייִ דיש דאַרף מען יאָ לערנען .נאָר פֿריִ ער אַ פּאָר װערטער
ַ
בײ ייִ דן
װעגן דער שאלה פֿון די העברעיִ סטן :װען האָט מען עס ַ
געלערנט ייִ דיש? דערױף קאָן מען ענטפֿערן :נו ,און װען האָט מען עס
בײ ייִ דן געלערנט העברעיִ ש? ייִ דן האָבן בכּלל אין חדרים ,אין ישיבֿות
ַ
קײן שפּראַכן נישט געלערנט ,ייִ דן האָבן געלערנט חומש ,גמרא,

װײניקער שױן נביאים וכּתובים ,נאָר נישט קײן העברעיִ ש אַלס אַ
שפּראַך פֿאַר-זיך .דיקדוק מיט מליצה ,מיט מעטאָדעס ,דאָס האָט
מען נישט געלערנט .ייִ דן האָבן פֿון שפּראַכן בכּלל קײן װעזן נישט
געמאַכט ,װאָרום תּורה איז געװען װיכטיקער און העכער איבער
אַלץ ,ממילא האָט מען זיך נישט אָפּגעגעבן ספּעציִ על מיט ייִ דיש.
פֿונדעסטװעגן דאַרף מען זאָגן ,אַז עפּעס האָט מען יאָ געלערנט.
שרײבן ייִ דיש,
מ'האָט ,למשל ,אין די חדרים אָפֿט געלערנט קינדער ַ
אַרײנגײן
נאָכשרײבן ,ס'פֿלעגן ַ
ַ
מ'פֿלעגט געבן אַן אַפֿיר )אַ שורה-גריז(
שרײבערס ,װאָס פֿלעגן לערנען ייִ דיש ,דערהױפּט מײדלעך
אַהײם ַ
שרײבן ,איז אפֿילו
הײסט עס ,אַז לערנען ייִ דיש ,לײענען און ַ
אַלטמאָדישע ייִ דן נישט גאָר פֿרעמד ,דאַרהױפּט ,אין בעל-הביתישן
גראַד.
איצט װעגן דער טענה :װער קען נישט קײן ייִ דיש ,און װאָס
איז דאָ פֿאַראַן צו לערנען? אױב מ'זאָל גײן מיט די דרכים איז דאָך אַ
קשיא ,צו װאָס לערנען רוסן אין זײערע שולן רוסיש ,פּאָליאַקן
גלײכן? װאָס פֿאַר אַ רוס קען דאָס קײן
לערנען  --פּױליש און דעם ַ
רוסיש נישט; װאָס פֿאַר אַ פּאָליאַק קען קײן פּױליש נישט?
פֿונדעסטװעגן לערנען זײ יאָ זײער שפּראַך .איז דען אַ װעלט משוגע?
נאָר אַ װעלט איז טאַקע נישט משוגע ,און אַן אײגענע שפּראַך דאַרף
מען טאַקע פֿאָרט לערנען ,כאָטש מ'קען זי .װאָרום קענען צו קענען
גלײך .ס'איז פֿאַראַן אַ
גלײך! שפּראַך צו שפּראַך איז נישט ַ
איז נישט ַ
שפּראַך פֿון אַ פּשטן ,נישט געלערנטן מענטשן ,און אַ שפּראַך פֿון אַ
געבילדעטן מאַן; ס'איז פֿאַראַן אַ מאַרקשפּראַך און ס'איז פֿאַראַן
בײ אונדז אױף אײנעם ,װאָס רעדט שײן:
ביכערשפּראַך .מ'זאָגט ַ
"פּערל שיטן זיך אים פֿון מױל ".הײסט עס ,אַז אין פֿאָלק פֿאַרשטײט
מען ,װאָס הײסט קענען שפּראַך ,און אַז נישט אַלע קענען .און װילן
זײן שפּראַך ,דאַרף מען זי מיט
מיר ,אַז אַ מענטש זאָל באמת קענען ַ
אים לערנען ,ער זאָל װיסן איר טיפֿקײט און איר שײנקײט ,איר כּוח
בײ אַ געניטן בעל-מלאכה אין דער האַנט,
און ברײטקײט .אַ הובל ַ
געצײג ,איז נישט דאָס
ַ
זײן שטיקל
װאָס קען רעכט די מלאכה און ַ
בײ אַ לערנייִ נגל ,אָדער גאָר אַן אומגעניטן
זעלבע ,װאָס אַ הובל ַ
מענטשן אין דער האַנט .אַז מיר לײענען אַ בוך פֿון אַ ייִ דישן
שרײבער ,פֿון אַ מענדעלע מוכר-ספֿרים ,אָדער אַ שלום-עליכם ,װאָס
ַ
יעדער ייִ ד קאָן אים ,פֿילן מיר עפּעס אַ מאָדנע זאַך :דאַכט זיך
אונדזער שפּראַך ,אָט דאָס ,װאָס מיר רעדן תּמיד ,און דאָך עפּעס אַן

שרײבער ,אַ טאַלאַנט ,אַ גאָטס גאָב,
אַנדער שפּראַך .יענער איז אַ ַ
װײסט ער דעם סוד פֿון דער שפּראַך ,און מיר געװײנלעכע מענטשן
דאַרפֿן זיך לערנען דאָס ,װאָס אים קומט פֿון טאַלאַנט .װאָרום
באמת האַלטן מיר שטענדיק אין אײן לערנען די שפּראַך ,מיר
װײזן זײ ,אַז
באַמערקען עס אפֿילו נישט .עלטערע לערנען קינדערַ ,
אַזאַ װאָרט פּאַסט נישט צו זאָגן ,אין אַזאַ געזעלשאַפֿט דאַרף מען
אַזױ רעדן .עלטערע לערנען זיך אױך אײנס פֿון דעם אַנדערן .זײ כאַפּן
אַ װאָרט ,אַן אױסדרוק ,אַ װערטל ,מ'נאַשט פֿון אַ בוך -- ,פֿאַרװאָס
צײטן
הײנטיקע ַ
זײן ערגער פֿאַר אַ שוך? און װען ַ
זאָל אַ שפּראַך ַ
פֿאַרשטײט שױן יעדער ,אַז מ'דאַרף גײן אַ גאַנצן שוך ,און אַ רײנעם
שוך ,פֿאַרװאָס זאָלן מיר אומגײן מיט אַן אומרײן מױל און שלעכט
שרײבן? און װי זאָל
רעדן ,בעת מ'קאָן דערלאַנגען שײן רעדן ,שײן ַ
מען דאָס אױספֿירן ,װען מ'לערנט זיך נישט און מ'זאָגט ,אַז מ'קען
שױן? און װידער נאָך אַ זאַך :דער שׂכל ,דער פֿאַרשטאַנד ,האָט
װײטער די שפּראַך; װאָס דער מענטש
שלײפֿט ַ
אױסגעשלײפֿט און ַ
ַ
זײן שפּראַך,
רײכער און שענער איז ַ
איז קליגער ,געבילדעטער ,אַלץ ַ
שלײפֿט אונדזער שׂכל,
און דאָס אײגענע פֿאַרקערט :די שפּראַך ַ
אונדזער געפֿיל ,דורך דער שפּראַך קומען מיר צו באַנעמען אַ װעלט
נײ
מיט איר גרױסקײט און שײנקײט .אַ קינד ,אַז ס'דערגײט אַ ַ
נײע װענדונג,
זײן גוט-באַקאַנטער שפּראַך ,אַ ַ
װאָרט טאַקע אין ַ
נײעם געדאַנק ,עפּעס אַ
דערגײט עס נישט סתּם אַ װאָרט ,נאָר אַ ַ
נײעם פֿאַר-זיך ,און ס'קומט
פֿײנעם קנײטש :עס דערזעט עפּעס אַ ַ
ַ
אים עפּעס צו אױף לעבן-לאַנג .מ'דאַרף לערנען די ליטעראַטור פֿון אַ
שפּראַך; דאָס ,װאָס מ'האָט געשריבן און געדרוקט ביכער אױף אַ
שפּראַך .און אױף ייִ דיש איז דאָך אױך עפּעס געשריבן-געװאָרן ,נישט
צו פֿאַרזינדיקן.
קומט מען לסוף אַרױס מיט דעם אמתן מײן :אַלע שפּראַכן --
יאָ ,דאַרף מען טאַקע לערנען ,דאָרט איז דאָ װאָס צו לערנען ,אָבער
ייִ דיש איז נישטאָ װאָס! די אַלטע טענה ,װאָס מיר האָבן שױן פֿריִ ער
זי געהערט :ייִ דיש איז קײן שפּראַך נישט ,ס'איז _אַ זשאַרגאָן_ אַ
דײטש_ ,אַ סימן -- ,ייִ דיש האָט קײן גראַמאַטיק
_פֿאַרדאָרבן ַ
)דיקדוק( נישט ,װעגן דעם ,צי איז ייִ דיש _אַ זשאַרגאָן_ ,אַ
דײטש_ ,האָבן מיר שױן פֿריִ ער געהערט און ס'לױנט
_פֿאַרדאָרבן ַ
נישט איבערצוחזרן .די טענה איז אַ בלבול אָדער עמ-הארצות .דאָס
אײגענע אױך די טענה ,אַז די ייִ דישע שפּראַך האָט קײן גראַמאַטיק

צײטן ,װען אין אַ שפּראַך,
נישט .ראשית ,זענען שױן אַװעק די ַ
דערהױפּט נאָך אין אַ מוטער שפּראַך ,האָט מען געזען דעם עיקר-
הײנט איז דאָס בכּלל די לעצטע דאגה ,װער
לימוד די גראַמאַטיקַ .
שמועסט נאָך אין אַ פֿאָלקסשול ,װאָס מ'לערנט דאָרט אַלץ
פּראַקטיש ,און טעאָריעס גײען בכּלל נישט אָן .שנית ,איז די גאַנצע
מעשׂה ,אַז ייִ דיש האָט קײן גראַמאַטיק נישט ,אַ װילדע נאַרישקײט.
דאָס איז דאָס אײגענע ,װי מ'זאָל זאָגן ,אַז אַ ייִ ד האָט קײן האַרץ
װײל ס'איז נישט
נישט ,קײן מאַרך נישט ,קײן חוט-השדרה נישטַ ,
פֿאַראַן קײן אַנאַטאָמיע אױף ייִ דיש .קײן בוך װעגן אַנאַטאָמיע ,קײן
בוך װעגן דעם ,װי איז געבױט דעם מענטשנס גוף ,איז נישט פֿאַראַן
גלײך מיט אַנדערע.
אױף ייִ דיש ,אָבער אַ ייִ ד האָט אַלע אבֿרים ַ
װאָרום נישט דעם מענטשנס קערפּער שטעלט זיך צונױף לױט דער
אַנאַטאָמיע ,נאָר פֿאַרקערט די געשריבענע אַנאַטאָמיִ ע איז אַ בילד,
אַ פֿאָטאָגראַפֿיע פֿון דעם מענטשנס קערפּער .אַנאַטאָמיע טוט נישט
נײעס ,זי קוקט זיך צו צום מענטשנס גוף און
אױף קײן שום ַ
געטרײ ,װאָס דאָרט טוט זיך ,װאָס דאָרט איז באמת
ַ
באַשרײבט
ַ
בײט זיך; װאָס מער די
פֿאַראַן .די געשריבענע אַנאַטאָמיע ַ
פֿלײסיק דעם גוף ,זעט זי
װיסנשאַפֿט קוקט זיך צו און שטודירט ַ
בלײבט דער זעלביקער אַלע
אַלץ מער ,אַלץ בעסער .דער גוף ,אָבערַ ,
צײטן .דאָס אײגענע אױך אַ שפּראַך און גראַמאַטיק .נישט די
ַ
בײ דער גראַמאַטיק ,נאָר פֿאַרקערט ,די
שפּראַך לערנט זיך ַ
באַשרײבט
ַ
בײ דער שפּראַך .די גראַמאַטיק
גראַמאַטיק לערנט זיך ַ
בײ דער שפּראַך ,נישט מער ,פּונקט אַזױ װי
נאָר דאָס ,װאָס זי זעט צו ַ
באַשרײבט דעם מענטשנס גוף .אַ געשריבענע
ַ
די אַנאַטאָמיע
זײן ,און דאָך האָט
גראַמאַטיק ,אַ בוך װעגן גראַמאַטיק ,מעג נישט ַ
זײן קײן בוך
יעדע שפּראַך איר גראַמאַטיק .אַזױ װי ס'מעג נישט ַ
װעגן אַנאַטאָמיע ,און דערפֿון װעט נישט צוקומען און נישט
געמינדערט װערן קײן אבֿר אין אַ מענטשנס גוף ,און אַזױ װי יעדע
דײטשישע ,די רוסישע און אַנדערע זענען געװען שפּראַכן
שפּראַך ,די ַ
אפֿילו דאַמאָלס ,װען קײן געשריבענע גראַמאַטיק איז נאָך נישט
זײן אַ שפּראַך און
געװען ,דאָס אײגענע אױך מיט ייִ דיש .ייִ דיש קאָן ַ
װײל ס'האָט זיך נאָך
מעג נישט האָבן קײן געשריבענע גראַמאַטיקַ ,
נישט געפֿונען דער בעלן ,װאָס זאָל די שפּראַך שטודירען און
אָנשרײבן די כּללים ,װאָס שטעקן אין דער שפּראַך .צי זאָלן מיר
ַ
צײט פֿון די נביאים ,װען קײן געשריבענער דיקדוק
זאָגן ,אַז אין דער ַ
איז נאָך נישט געװען ,האָט העברעיִ ש קײן גראַמאַטיק נישט געהאַט?

צי דערפֿאַר ,װאָס ס'איז קײן געשריבענע גראַמאַטיק נישטאָ ,רעדן
גלײך,
שרײבן ַ
שרײבן ייִ דן אַן אַנדער שפּראַך? אַלע רעדן און ַ
אָדער ַ
זײן ,װאָרום :דאָס איז שױן די טבֿע פֿון אַ
װאָרום אַנדערש קאָן נישט ַ
שפּראַך .אַזױ װי ,יעדער לעבעדיק באַשעפֿעניש ,װאָס האָט זיך אירע
באַטײטן ,װען
ַ
פֿעסטע סימנים און כּללים .װאָס זשע קאָן עס באמת
מ'זאָגט ,אַז ייִ דיש האָט קײן גראַמאַטיק נישט? דאָס קאָן האָבן נאָר
טײטש :ייִ דיש פֿאַרמאָגט נאָך נישט קײן ביכל ,װאָס אױף דעם
אײן ַ
זאָל שטײן אָנגעשריבן_ :ייִ דישע גראַמאַטיק_ .אַזױ מײנען טאַקע
באמת אַ סך ייִ דן ,איז דאָס ,אָבער ,אױך אַ גרינטלעכער טעות :ייִ דיש
האָט שױן מאמרים און ביכלעך װעגן ייִ דישער גראַמאַטיק אַריבער
דײטשישע
דרײ הונדערט יאָר .מענטשן פֿון װיסנשאַפֿט ,דערהױפּטַ ,
ַ
צײט די ייִ דישע שפּראַך און האָבן
געלערנטע ,שטודירן די גאַנצע ַ
צײט זענען געשריבן
געשריבן ייִ דישע גראַמאַטיק .גאָר די לעצטע ַ
געװאָרן ביכלעך אױף ייִ דיש_ :ייִ דישע גראַמאַטיק_ .הײסט עס,
ייִ דיש איז שױן כּשר לכל הדעות! די ייִ דישע שפּראַך איז געװײנלעך
פֿון דעם נישט בעסער ,נישט ערגער געװאָרן ,אָבער די לעצטע טענה
זײן,
קעגן ייִ דיש איז שױן אױך אָפּגעפֿאַלן .אַזױ װאָלט עס באַדאַרפֿט ַ
װען מ'זאָל עס באמת מײנען ערנסט מיט גראַמאַטיק .דאָס אומגליק,
פֿײנט ,זוכט מען זיך .װי זינגט זיך אין
אָבער ,איז ,אַז מ'האָט עפּעס ַ
אַ ייִ דיש לידל פֿון דער אומגליקלעכער שנור ,װאָס די שװיגער זוכט
אױף איר שטענדיק חסרונות:
גײ איך פּאַמעלעך,
זאָגט זי :איך קריך;
גײ איך גיך,
רײס די שיך.
זאָגט זי :איך ַ
אָבער ,לאָמיר אַראָפּ פֿון די הױכע הימלען אױף אונזער
זינדיקער ערד :אױסלערנען אַ פֿאָלקסמענטש ,ער זאָל קאָנען לײענען
אָנשרײבן אַ בריװל אױף ייִ דיש ,דאַרף מען? הײסט עס,
ַ
אַ ביכל און
אַז מ'מוז לערנען ייִ דיש אין דער שול .די העברעיִ סטען ,אָדער זײ
לײקענען עס גאָר ,מ'קומט אָפּ מיט אַ פּיזמון ,װאָס איז דאָ פֿאַראַן
צו קענען? אָדער מ'װיל עס אָפּקומען בשיִ ע-פּיִ ה :כ'װײס ,לערנט מען
דאָרט אַ שעה ,אָדער אַ פּאָר שעה אין װאָך _זשאַרגאָן_ מיט
מײדלעך .און צװישן יאָ און נײן דערשטיקט מען אײנע פֿון די

 װאָס אָן דעם קאָן ער,װיכטיקסטע זאַכן פֿאַר דעם פֿאָלקסמענטש
.זיך נישט באַגײן
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