נח פּרילוצקי
צום װיכּוח װעגן די העברעיִ זמען
מײ-
אין נומער  (16) 3פֿונעם קיִ עװער זשורנאַל "די ייִ דישע שפּראַך" ) ַ
יוני  (1929האָט ב .סלוצקי אָפּגעדרוקט אַ סך-אַכּל-אַרטיקל" :די
בײ דער קאַטעדרע פֿאַר
אַרבעט פֿון דער פֿילאָלאָגישער סעקציע ַ
ייִ דישער קולטור )קיִ עװ( אױף דער שפּראַך פֿון דער סאָװעטישער
ייִ דישער פּרעסע ",איז דאָרט געװען אַ קאַפּיטל" :דעהעברעיִ זאַציע".
די געדאַכטע פֿילאָלאָגישע סעקציע האָט "באַאַרבעט ...אַן ערך 120
נומערן" )צו מײסטן פֿון "אמת" ,װײניקער פֿון "שטערן" און
"אָקטיאַבער"  --אַלע פֿאַר אַ פּאָר חדשים פֿון יאָר  ,(1928און אופֿן
אײנזײטיקן מאַטעריאַל איז מען אײנס און
ַ
סמך פֿון דעם דאָזיקן
צװײ געקומען צום סענסאַציאָנעלן אױספֿיר:
 -זײער אַ װיכטיקער פּראָצעס קומט פֿאָר אין דער סאָװעטישערייִ דישער פּרעסע מיט די העברעיִ שע עלעמענטן .דאָס איז די
דעהעברעיִ זאַציע  --די פֿאַרמינערונג פֿונעם אַלטן העברעיִ שן
שפּראַכפֿאַרמאָג אין דער שפּראַך .סך-אַכּל האָט מען פֿון די 120
אָפּשרײבן  640קאַרטלעך מיט העברעיִ שע װערטער
ַ
נומערן געקענט
פֿאַרגלײכן מיט די  5000העברעיִ שע
ַ
און אױסדריקן .גענוג דאָס צו
װערטער און אױסדריקן אין יהואש-ספּיװאַקס װערטערבוך ,אַז
ס'זאָל קלאָר װערן ,װאָס פֿאַר אַן ענדערונג די רעװאָלוציע האָט
אַרײנגעבראַכט אין דער ייִ דישער שפּראַך :צוזאַמען מיטן
ַ
אָפּשטאַרבן פֿון אַלטע לעבן-שטײגער )אין גרעסטן טײל  --אַ
גײסטיקער
פֿאַרמיטלעריש-הענדלערישער מיט אַ רעליגיִ עזַ -
אידעאָלאָגיע( שטאַרבן אױך אָפּ די העברעיִ שע װערטער ,װאָס האָבן
געדינט דעם דאָזיקן שטײגער .דאָס ייִ דישע װאָרט קאָנקורירט מיטן
העברעיִ שן ]די לעצטע  6װערטער שפּאַצירט אינעם אָריגינאַל[.
ס'איז געװען אין פֿולן זין פֿון װאָרט אַ דילעטאַנטיש שטיקל אַרבעט,
בײ אַ
הגם פֿאַרעפֿנטלעכט אין אָרגאַן פֿון אַ קאַטעדרע ַ
װיסנשאַפֿטלעכער אַקאַדעמיע.

ס'איז דאָך זעלבפֿאַרשטענדלעך ,אַז כּדי צו קענען רעדן אין אַזאַ פֿאַל
װעגן פֿאַרמינערונג ,איז אומבאַדינגט נײטיק געװען אַן אָביעקטיװער
פֿאַרגלײך.
ַ
אָנשפּאַר ,װעלכן עס קען געבן בלױז אַ
אױפֿצײלנדיק די העברעיִ זמען אין  120בלעטער "אמת"" ,שטערן"
און "אָקטיאַבער" פֿאַר יאָר  ,1928האָט מען דאָס אײגענע געדאַרפֿט
טון לגבי  120נומערן פֿון די זעלביקע טאָגבלעטער פֿאַר יאָר  ,1919צי
 ,1920צי  1921וכדומה -- ,דעמאָלט ערשט װאָלט געװען אַ
מעגלעכקײט צו שאַפֿן זיך אַ קלאָר בילד װעגן דעם ,צי גײט װירקלעך
אונטער דער דערמאָנטער עלעמענט אינעם לשון פֿון דער
ראַטנפֿאַרבאַנדישער ייִ דישער זשורנאַליסטיק.
שטײגן( װאָלט מען געקענט דערגײן
ַ
די סיבה ,װידער ,פֿונעם פֿאַלן )צי
נישט פֿריִ ער ,װי ס'װאָלט דורכגעפֿירט געװאָרן אַן ענלעכע
אױספֿאָרשונג אין דער אַנדערלענדישער ייִ דישער פּרעסע  --אױף 120
צײטונג 1 :מאָל פֿאַר ,1919
נײיאָרקער ַ
נומערן פֿון אַ װאַרשעװער צי ַ
צי  ,1920צי  1921וכדומה און 1מאָל פֿאַר .1928
די הערן פֿון דער קיִ עװער פֿילאָלאָגישער סעקציע האָבן זיך אַן עצה
געגעבן אױף אַ גרינגערן  --העכסט הומאָריסטישן  --אופֿן .געזאָגט
זיך :קױם האָבן מיר אין  120נומערן פֿון אונדזערע פּאָליטישע
טאָגבלעטער געפֿונען בלױז  640העברעיִ שע װאָקאַבלען און װענדונגען
און נישט אַלע  5טױזנט עטלעכע הונדערט ,װאָס זענען רעגיסטרירט
אין יהואש-ספּיװאַקס װערטערבוך ,הײסט עס ,אַז די שפּראַך פֿון
אונדזערע פּרעסע דעהעברעיִ זירט זיך -- ,אַ פּועל-יוצא פֿון דער
אָקטאָבער-רעװאָלוציע...
אױך אַ "מעטאָד"...
אַלײן פֿאַר זיך זענען אָבער  640העברעיִ שע װערטער און אױסדריקן,
אין יאָר  -- 1928אין דער שפּראַך נישט פֿון בעלעטריסטיק ,נאָר פֿון
קאָמוניסטישער זשורנאַליסטיק -- ,געװען אַ גאָר ממשותדיקער
באַשטאַנדטײל.
צײט די ייִ דישע בלעטער
צײט צו ַ
נאָך מײן :מיר דאָ ,לײענענדיק פֿון ַ
אײנדרוק ,אַז אין
זײט גרענעץ ,האָבן געהאַט דעם פֿעסטן ַ
פֿון יענער ַ
זײער זשורנאַליסטישן לשון  --דערהױפּט אין דער פּובליציסטיק --

באַנוצט מען העברעיִ שע עלעמענטן נישט בלױז נישט װינציקער ,װי
אין אונדזער פּרעסע )דער װאַרשעװער ,דער װילנער( ,נאָר אַמאָל
אפֿשר אױך מער .אונדז האָט זיך דעמאָלט געדאַכט ,אַז אפֿשר איז
דער נאַטוראַליזירטער אױסלײג דער סטימול :קױם איז אָפּגעפֿאַלן
די מורא ,אַז דער פֿאָלקסמענטש װעט נישט פֿאַרשטײן דאָס אָדער
יענץ װאָרט איבערן ספּעציפֿישן גראַפֿישן לבֿוש ,איז מען געװאָרן
פֿרײער און דרײסטער אינעם געברױך פֿון די העברעיִ זמען.
ַ
װאָס דאַרף מען מער  --אױך אין לוצקיס רעזיומע-אַרטיקל ,פֿון
װעלכן ס'איז געװען אױבן די רײד ,באַגעגנען מיר אַ שפּאָר ביסל
העברעיִ שע װערטער ,אַזעלכע װי:
 -אגבֿ ,אַ סך ,ביטול ,בכּלל ,בחן ,בעל-מלאכה ,כּדי ,כּלל ,סימנים,פּרט ,צרות ,ראָשי-תּיבֿותן...
בײ געלעגנהײט.
זײ זענען דװקא נישט פֿאַרביטן געװאָרן אױףַ -- :
פֿיל .גרינגשעצונג .אין אַלגעמײן .אַלזאָ .האַנטװערקער .אום .רגל.
צײכענס .דעטאַל .לײדן .איניציאַלן )צי אַברעװיאַטורן(.
װײטער .סלוצקי אַלײן האָט אינפֿאָרמירט ,אַז אױף די 640
ַ
קאַרטלעך האָבן פֿאַרנומען "דאָס גרעסטע אָרט װערטער פֿאַר
גײסטיקע ,דערהױפּט פֿאַר רעליגיעזע ]שפּאַצירט אין אָריגינאַל[ זאַכן
ַ
װײט דער סאָװעטישער ייִ דישער פּרעסע קומט זײ
און באַגריפֿן ,װי ַ
אױס צו נוצן אין ספּעציִ עלע פֿאַלן )צו באַקעמפֿן דעם אַלטן לעבנס-
שטײגער ,דעם קלעריקאַליזם(":
 -עבֿירה ,עולם-הבא ,עיִ ן הרע ,אָרון-קודש ברוך-השם ,גבאי ,גן-עדן ,טלית ,תּפֿילין ,ייִ ראת-שמים ,חבֿרה-קדישה ,חסידים ,מצה,
מופֿת ,סידור ,קמיע ,כּשרות ,רבֿ ,שחיטה...
אָבער סוף-כּל-סוף איז דאָך נישט װיכטיק ,אין װאָסערע פֿאַלן די
ייִ דישע זשורנאַליסטיק אין ראַטן-פֿאַרבאַנד האָט זיך אין יאָר 1928
באַדינט מיט די אָקערשט אױסגעשריבענע װערטער :גענוג איז ,אַז
זײ זענען באַנוצט געװאָרן.
חוצטהאַלבן :שױן-זשע װערן אַזעלכע אױסדריקן װי עבֿירה ,ברוך-
השם ,גבאי ,כּשרות וכדומה ,געברױכט נאָר דעמאָלט ,װען מע דאַרף

"באַקעמפֿן דעם אַלטן לעבנס-שטײגער ,דעם קלעריקאַליזם"?
בײ אונדז אַמאָל ,למשל ,פֿון "ענדעקישן כּשרות",
)רעדט מען נישט ַ
פֿון "ראַסיסטישן כּשרות" וכדומה?(
ענדלעך ,האָט מען אױף די קאַרטלעך געזען פֿיל "װערטער און
אױסדריקן פֿון דעם מין ,װאָס נוצט געװײנטלעך ,אָדער די
סאָװעטישע ייִ דישע פּרעסע נוצט ספּעציעל ,פֿאַר עמאָציאָנעל-
עקספּרעסיװע צװעקן  --פֿאַר איראָניע ,ביטול ,פֿאַראַכטונג,
אױפֿגעבראָכטקאַ1יט ו.אַ.װ:".
 -אישה ,בעל-דבֿר ,בטלנות ,גלות ,גדולה ,גזירה ,התפּעלות ,זכות-אבֿות ,זכר ,יוצר ,משרתים ,חבֿרות ,כּלל-ישׂראל ,כּנפֿיא ,מוסר
השׂכּל ,מי-שברך ,מכּל המינים ,סגולה ,רודף ,שלום ,שמן-זית,
תּחינה...
אױב אַזױנע װאָקאַבלען זענען נאָר פֿאַרװענדט געװאָרן מיט ברײטער
האַנט ,איז זיכער צו פֿרי געװען צו רעדן װעגן "אָפּשטאַרבן" פֿון
װאָסערע נישט איז העברעיִ שע עלעמענטן אין דער ייִ דישער שפּראַך.
אײנשטעלונג פֿון די קיִ עװער פֿילאָלאָגישער סעקציע איז
נאָר די ַ
װײט פֿון װיסנשאַפֿטלעכקײט און שטאַרק נאָנט צו
געװען זײער ַ
פּאָליטיק .אַן איבערגאַנג אַזעלכער האָט זיך דעמאָלט געהאַט
אַרײנגעכאַפּט אין דאָס ראַטנפֿאַרבאַנדישע ייִ דישע
ַ
געזעלשאַפֿטלעכקײט ,און אַ בױך-סבֿרה מכּוחן גורל פֿון די
העברעיִ זמען האָט דאָרט געקענט גילטן פֿאַר אַן אָביעקטיװן
װיסנשאַפֿטלעכן פֿאַקט ,אױב נאָר זי האָט צוגעטראָפֿן דער מאָדישער
שטימונג.
באַלד נאָך סלוצקיס באַריכט-אַרטיקל האָט דער פֿירער פֿון דער
קיִ עװער פֿילאָלאָגישער סעקציע  --נ .שטיף  --צוגעשטעלט אַ
טעאָרעטישע באַגרינדונג און אַן אידעיִ שע אַפּאָלאָגיע פֿאַר דער
"פֿאַרמינערונג פֿונעם אַלטן העברעיִ שן שפּראַכפֿאַרמאָג אין דער
דערבײ שױן גערעדט נישט װעגן לשון פֿון ייִ דישער
ַ
שפּראַך ",און
פּרעסע פֿאַר אַ געװיסן פּעריִ אָד ,נאָר װעגן ייִ דיש אין ראַטן-פֿאַרבאַנד
בכּלל .ער האָט דאָס געטון אין אַ רעפֿעראַט ,סעפּטעמבער  ,1929אין
בײ דער אוקראַיִ נישער
אינסטיטוט פֿאַר ייִ דישער קולטור ַ
װיסנשאַפֿטלעכער אַקאַדעמיע ,און די "סכעמע" דערפֿון אָפּגעדרוקט

אין זשורנאַל "די ייִ דישע שפּראַך" נומער  (18-17) 5-4פֿאַר יולי-
אָקטאָבער ) 1929שפּאַלטן  .(22-1אױף די שפּאַלטן  21און  22גיט
דער מחבר דעם "סך-אַכּל" פֿון דער אָפּהאַנדלונג  --אין  4פּונקטן.
פֿאַר אונדזער טעמע איז באַזונדערס אינטערעסאַנט דער לעצטער פֿון
זײ:
 -דער היפּשער העברעיִ שער אינװענטאַר אין ייִ דיש האָט זיך געקענטבײ דער שװאַכער עקאָנאָמישער און קולטורעלער
האַלטן נאָר ַ
בײ דעם איבערװאָג פֿון די מיטל -און
דיפֿערענצירטקײט אין פֿאָלקַ ,
קלײנבירגערלעכע הענדלעריש-פֿאַרמיטלערישע שיכטן .מיטן
אױפֿקום פֿונעם ייִ דישן אַרבעטער-קלאַס און פֿון דער ייִ דישער
אַרבעטער-באַװעגונג פֿאַרלירט דער העברעיִ שער אינװענטאַר מער
און מער אין סטאָל און אין װאָג אין דער שפּראַך ,אַזױ װי די
פֿאַרעלטערטע און אָפּגעלעבטע אין דער פֿאָלקסשפּראַך בכּלל
)דערהױפּט פֿראַסעאָלאָגיע ,שאַבלאָן-אױסדריקן( װאָס שטימען
שטרײט פֿונעם אַרבעטער-קלאַס .דער
ַ
נישט מער מיט דעם לעבן אין
זײן שפּראַך מיט דער הילף פֿון
אַרבעטער-קלאַס שאַפֿט ַ
אינטערנאַציאָנאַליזמען און פֿון די אײגענע שפּראַכרעסורסן אין דער
נײבילדונגען( .צום קלאָרסטן קומט דער דאָזיקער
פֿאָלקסשפּראַך ) ַ
פּראָצעס צום אױסדריק אין דער סאָװעטישער ייִ דישער שפּראַך.
כ'בעט צו נעמען אין אַכט :דער אין אַזאַ קאַטעגאָרישן טאָן
געמאַכטער אױספֿיר איז געװען אין אַ גרױסער מאָס אַפּריִ אָריש,
נישט געשטיצט  --נישט מיט קײן אַנאַליז פֿון דער שפּראַך אין דער
ראַטנפֿאַרבאַנדישער ייִ דישער בעלעטריסטיק ,נישט מיט קײן
אַנקעטע צװישן די ייִ דיש-רעדנדיקע מאַסן.
און װאָסער קאָנטראַסט מיטן נאָר װאָס ציטירטן לעצטן פֿראַגמענט
פֿון שטיפֿס "סכעמע" איז דער גאַנצער טעקסט אירער ,װאָס איז
װײט פֿון בױקאָטירן די העברעיִ זמען -- ,פֿאַרקערט ,אױף
גראָד זײער ַ
שריט און טריט שטױסן מיר זיך דאָרט אָן אױף אַזעלכע װערטער,
װי:
אָבֿל ,אבֿרים ,אַװדאי ,אַלף-בית ,אמונה ,אמת ,אַ סך ,אפֿילו ,באמת,
בכּלל ,בעל-מלאכה ,בעצם ,בפֿרט ,בקיצור ,ברוגז ,גאװה ,גבֿיר ,גוף,
גופֿא ,דינים ,המון ,השׂכּלה ,התפּעלות ,חודש ,חוץ ,חושים ,חיות,

זײן ,יושר ,כּדי,
חסידות ,חקירה-ספֿרים ,חשיבֿות ,ייִ חוס ,יוצא ַ
כּישוף ,כּמעט ,לשון ,מורא ,מום ,מוסר-ספֿרים ,מיאוס ,מידות,
מנהגים ,מסתּמא ,מעלות ,מצװה ,מצוות ,משיחות ,ניכּר ,ניכנע,
נקודות ,ספֿר ,סתּם ,עונש ,עניװת ,פּדיון ,פּרנסה ,צדיקים ,קהל,
קהליש ,קללות ,רבניש ,שותּפֿותדיק ,שׂכר ,תּפֿילות...
כ'האָב דאָ געבראַכט בלױז אַ קלײנעם טײל פֿונעם אַסאָרטימענט,
מיט װעלכן שטיף האָט זיך באַנוצט אין דער אַרבעט ,װאָס איר
הױפּטגעדאַנק איז געװען ,אַז די העברעיִ זמען אין ראַטנפֿאַרבאַנדישן
ייִ דיש שטאַרבט אױס ,אַז דער פּראָצעס דער דאָזיקער איז אַ
אומפֿאַרמײדלעכער און געזונטער,
ַ
באַרעכטיקער און דעריבער אַן
און אַז קײן שאָדן ברענגט ער נישט ,װאָרן פֿאַראַן אַנדערע ייִ דישע
)אַשקנזיש-שטאַמיקע( עקװיװאַלענטן ,איז טאַקע געװען אַ קשיא:
שרײבער אַלײן נישט
פֿאַר װאָס האָט זיך דער דערמאַנטער ַ
זײן אײגענעם אַרטיקל? פֿאַר װאָס איז
צוגעפּאַסט צו די טעזיסן פֿון ַ
ער זיך נישט באַגאַנגען מיט גלידער ,רעליגיע ,װאָרהײט ,פֿיל ,זאָגאַר,
װײטער צו
װירקלעך ,אין אַלגעמײן ,האַנטװערקער ,ו.אַ.װ .אָנשטאָט ַ
אָפּערירן מיט די "אַלטפֿרענקישע"" ,אָפּגעלעבטע" אבֿרים ,אמונה,
אמת ,אַ סך ,אפֿילו ,באמת ,בכּלל ,בעל-מלאכה ו.אַ.װ?
דרײ יאָר אַרום  --אין דער עפּאָכע פֿון אָבליגאַטאָרישער
אין ַ
"זעלבסטקריטיק"  --האָט שטיף זיך נאָך געהאַלטן שטאָל-און-
בײ די אױװן ציטירטע "אמתן" .פֿון דעסט װעגן האָט ער אין
אײזן ַ
ַ
זײנער אופֿן "רעװיזיע-פּלענום פֿון דער פֿילאָלאָגישער
דער רײדע ַ
סעקציע" באַנוצט  57העברעיִ זמען )זע" :אופֿן שפּראַכפֿראָנט",
נומער  ,4קיִ עװ ,יולי-אַוגוסט  -- (1932אַזעלכע װי:
אגבֿ ,בכּיװוּנדיק ,בערך ,דװקא ,דורותדיק ,דרך-ארץ ,הרגענען,
חילוק ,חקירות ,טעות ,טענה ,ירושה ,שפּיגל-כּתבֿ ,מגושמדיק ,מין,
ממילא ,מסכּים ,סבֿיבֿה ,סוף ,ספֿקות ,פּיקכות ,קבלה-צעטל ,שורות
דעסגלײכן[.
ַ
]און
ש .דאָבין )אינעם זעלביקן נומער "אופֿן שפּראַכפֿראָנט" האָט אין אַ
צװײ מאָל קירצערער על-חטא-רעדע אױך געברױכט  56העברעיִ שע
װערטער:

 -אופֿן ,אַחריות ,בולט|סטע ,בנוגע ,בשום-אופֿן ,בעת ,הנחה,פֿאַרהנחות ,הרכּבֿה ,חזן ,איבערחזרט ,חסרונות ,יסוד ,כּלומרשט,
כּלל,וּכּלל אַפֿצולהכעיס ,לחלוטין ,לימוד ,לכתּחילה ,מהות ,מודה
זײן זיך[ ,ממש ,עולם ,אַלפּי שׂכל ,עצם-מהות ,שׂטן,
זײן זיך[ ,מיאש ] ַ
] ַ
שײכות ,ו.אַ.װ.
ַ
מער װאָלט אפֿילו אונדזער אײנער נישט פֿאַרװענדט!
דער חרם האָט אין ראַטן-פֿאַרבאַנד גופֿא לאַנג נישט אָנגעהאַלטן.
דער צענטראַל-אָרגאַן פֿונעם אָפֿיציעלן ייִ דישן געזעלשאַפֿטלעכקײט
אין יענער מדינה הײסט עד-היום" :אמת" )נאַטוראַליזאַציע פֿון
אױסלײג אַנדערשט דאָך נישט דעם אָפּשטאַם פֿונעם װאָרט!( .דער
נאָמען איז נישט געביטן געװאָרן אױף" :װאָרהײט"...
*
כ'האָב דאָ אױפֿגעמישט אַ פֿאַרגעלט בלעטל פֿונעם אָװער ,מחמת עס
לאָזן זיך מערקן סימנים ,אַז דער אומגאַנג כאַפּט זיך לעצטנס --
מיט אַ ממשותדיקער פֿאַרשפּעטיקונג  --אַר ַײן אױך אין אונדזערע
ד'-אַמות.
ס'איז גענוג אָנצורופֿן דאָס אַרטיקל פֿון דוד רױכל" :סתּם למדנות
אָדער אַ בפֿירושע טענדענץ" ) 3העברעיִ שע װערטער אױף  6פֿון דער
קאָפּ-שורה!(  --מיט דער אונטערקעפּל" :װעגן דער העברעיִ זירונג פֿון
ייִ דיש"  --אין נומער " 8ליטעראַרישע בלעטער" פֿון 18טן פֿעברואַר
.1938
דער מחבר פֿונעם מאמר האָט קענטיק געלײענט שטיפֿס "סכעמע"
לײדנשאַפֿטלעך אָן די עװלה 'פֿון
און ענלעכע כּתבֿים און נעמט זיך ַ
הײנטיקער יוגנט ,װאָס האָט פֿון דעם גאַנצן
פֿרױען און פֿון דער ַ
זײן אײגענעם אַרטיקל
לעקסיקאָן קײן ברעקל אַנונג נישט ",און אין ַ
איז ער זיך מאַטער צו באַנוצן:
 -אמת .אפֿשר .אָץ-קוצץ-לשון .בת-מדרש .בעלי-דעה .בפֿירוש.זײן.
צײט .חדר .חולה ַ
גבאָיִ ם-שטיבל .גבאָישע .גבֿיריש .גוף .השׂכּלהַ -
חידוש .חן .יוצא-מין-הכּלל .יחידים .ישיבֿה .כּלי-קדוש .כּלי-
קדושדיק .כּלים .למדנות .למדניש .לשון .מה-רעש? מחמת .ממילא,

ממש .מפֿונקים .נגידיש .נשמה .נשמה-יתירה .סוחריש .סוף .סמך.
ספֿרים .סתּם .עבֿרי .עיקר .ענין .עם-הארצים .פּטור װערן .פּסוקים.
פּרנסי-חודש .קהל .רבנישע .שיטה .שמועסט .שׂכל .תּקיפֿיש.
ער האַלט ,אפּנים ,אַז די אױסדריקן  --דערהױפּט די פֿון מיר
שפּאַצירטע )װי "אָץ-קוצץ-לשון" ",יוצא-מין-הכּלל" וכדומה( --
הײנטיקער יוגענט" אַלע ביז אײנעם יאָ
זענען "די פֿרױען און דער ַ
פֿאַרשטענדלעך.
נאָר נישט דאָס בין איך אױסן .דער עיקר איז דאָך דער פּרינציפּ --
און פּרינציפּיעל פֿאַלש איז יעדע פֿאָדערונג )און יעדער פּרוּװ(
אַרױסצוּװאַרפֿן פֿון דער ייִ דישער שפּראַך די העברעיִ זמען ,װאָס לעבן
אין איר מקדמונים,
װאָס עלטער אַ העברעיִ שער אױסדרוק איז אין ייִ דיש ,אַלץ
גרעסערער מיוחת איז ער -- ,אױב נאָר נישסט אַרױס פֿון באַנוץ .אױך
אײנפֿירן  --פֿאַרשטײט זיך,
פֿאַרגעסענע העברעיִ זמען מעג מען צוריק ַ
פֿאָרזיכטיק און מיט ייִ שובֿ )אָפּגעהיטנקײט און איבערלײגונג זענען,
בײם אַקטואַליזירן אַנדערע
איבריקנס ,תּמיד אַ חיותּ  --אױך ַ
אַרײננעמען אינטערנאַציאָנאַליזמען
בײם ַ
אַרכאַיִ זמען ,פּונקט װי ַ
אָדער לעגאַליזירן נעאָלאָגיזמען(.
זײן
מע קען דעריבער נאָר שטױנען ,װען אַ מענטש ,װאָס האַלט אין ַ
אַרטיקל פֿאַר דערלאָזלעך יחידים ,מפֿונקים ,נשמה-יתירה וכדומה,
מעכטיקט זיך צו פּסלען אַזױנע גוטע ייִ דישע װענדונגען ,װי:
מײנע נסיות מעבֿר-לים  ...אָן אַ
 -נישט דערשאַצט דעם קיום ַ ...שיעור גרױס  ...בשותּפֿותדיקע עינוים ...
איבערצײגעװדיק איז ,װען די חסידים פֿון
ַ
אַם װינציקסטן
"דעהעברעיִ זאַציע" טרעטן אױף װי פֿאַרזאָרגער "פֿון פֿרױען און פֿון
הײנטיקער יוגנט".
דער ַ
װעגן װעלכע פֿרױען רעדן זײ? דער מענטש פֿון פֿאָלק איז שטאַרק
הײמיש מיט די העברעיִ שע עלעמענטן פֿון דער ייִ דישער שפּראַך -- ,די
פֿרױ ,װי דער מאַנצביל .איך רעד נישט פֿון הױלן פֿאַס :דאָס װאָס
איך זאָג דאָ ,איז רעזולטאַט פֿון פּערזענלעכן לאַנגיעריקן און ברײטן

בײ
בײ ליפֿשיצן ,נישט ַ
קאָנטאַקט מיט די פֿאָלקסמאַסן .נישט ַ
האַרקאַװין געפֿינט איר נישט :בחינם בלא דבֿר ,ביז עד הנה ,ברי לי
בײ די ייִ דן פֿון גקב ]= געװעזן
וכדומה אַזעלכע װענדונגען ,און ַ
קאָנגרעספּױלן[ זענען דאָס טיף פֿאַרװאָרצלטע װערטער  --מע קען
זײ הערן אױף שריט און טריט אין דער פֿאָלקסשפּראַך ,און
באַזונדערס טאַקע אין מױל פֿון דער פֿרױ .האַרקאַװי בוכט יהדות
טײטש" :יודאַיִ זם"; װאָסער ייִ דענע אין לאַנד פֿון דער
מיט דער ַ
װײסל נוצט אָבער נישט מינדסטנס אײן מאָל אין טאָג דאָס
ַ
טײטש
הױפּטװאָרט )אַרױסגערעדט :יאַאַנעס ,יאַאַנדעס( מיט דער ַ
בײ
"געװיסן"? "אין לי" איז אַ יורידישער טערמין ,נאָטירט אױך ַ
האַרקאַװי ,און װאָס האָט די פּױליש ייִ דישע פֿאָלקסמאַסע אַלץ
נישט געמאַכט פֿון דעם דאָזיקן אױסדרוק! מאַחורי-הפּרגוד,
בײ האַרקאַװי רעגיסטרירטע
בעירים-ובֿחוסר-כּל און ענלעכעַ ,
װאָרט-פֿאַרבינדונגען געהערן צום פֿאָלקסטימלעכסטן לעקסיקאָן.
בײשפּילן ,נאָר נישט
מע װאָלט געקענט אָנהױפֿענען אַ באַרג נאָך מיט ַ
דאָ איז דאָס אָרט דערפֿאַר.
לײכט ,אַז אַ לײענער פֿון פֿאָלק קען אַ
פֿון דעסטװעגן מאָל איך מיר ַ
צײטונג צי אין בוך נישט
װאָסער נישט איז העברעיִ זם אין דער ַ
פֿאַרשטײן .װאָס-זשע איז דאָס אומגליק? װעט ער זיך דעם פּשוט
בײ עמעצן!
אָנשטױסן פֿונעם קאָנטעקסט אָדער איבערפֿרעגן ַ
הײנטיקער יוגנט ",איז אײנס פֿון די בײדע:
װאָס שייך ,װידער ,דער " ַ
בײם לערנען זיך דאָס לשון
אָדער זי קען נישט קײן ייִ דיש ,װעט זי ַ
זײנע; אָדער די
מוזן באַנעמען אױך די העברעיִ שע באַשטאַנדטײלן ַ
שפּראַך איז איר נישט פֿרעמד ,איז נישט שכיִ עך ,אױך די פּאָפּולערע
זײן באַקאַנט )מיט די זעלטענערע איז
העברעיִ זמען זאָלן איר נישט ַ
אָבעראַמאָל דאָס אײגענע :מע מוז זיך צולערנען(.
אגבֿ ,קומט מיר עפּעס פֿאָר ,אַז דער װידערװילן צו די העברעיִ זמען
פּענלײט אונדזערע אין אַ געװיסער מאָס אַ מין
ַ
בײ אַ טײל
איז ַ
זײנעם דאַרף מען זוכן אינעם
קאָמפּלעקס ,װאָס דעם שורש ַ
אומצופֿרידנקײט מיטן נישט-נאַטוראַליזירטן אױסלײג  --מיט דער
בײם לײענען ייִ דיש װירקלעך װעזענטלעכער באַשװערונג
דאָזיקער ַ
פֿאַר פּערזאָנען ,מיט העברעיִ ש װינציק אָדער גאָר נישט באַקאַנטע.
אָבער אַז מע איז ברוגז מיטן חזן ,שפּרינגט מען נישט קײן קדושה?

*
אַ קערנדל ריכטיקײט איז פֿאַראַן אין רױכלס אופֿן באַנעמען דעם
ענין ,נאָר ער האָט עס אַלײן נישט באַמערקט און ממילא נישט
זײן
זײן די אַקס פֿון ַ
אַנטװיקלט געהעריק ,הגם ס'װאָלט געדאַרפֿט ַ
בײם
אַרטיקל .און דהינו האַנדלט זיך דאָ אין דעם פּאָסטולאַט אָטַ ,
אײן און װוּ אױס"- ,
באַגײן זיך מיט דער שפּראַך זאָל מען װיסן" ,װוּ ַ
 אַ פֿאָרדערונג ,װאָס איז ,אײגנטלעך ,באַרעכטיקט לגבי אַנדערעעלעמענטן פֿון דער לעקסיק אױך )לגבי די אינטערנאַציאָנאַליזמען
נישט מינער װי לגבי די ייִ דישע אַרכאַיִ זמען; לגבי די סלאַװיזמען
נאָר מער ,װי לגבי די העברעיִ זמען(.
בײ סטיל איז נישט שייך
אין תּוך איז עס אַ פּראָבלעם פֿון סטיל ,און ַ
אָנװײזונגען :מע דאַרף אַלײן
ַ
צו פֿאַרלאָזן זיך בלױז אױף פֿרעמדע
פֿאַרמאָגן אַביסל חוש ,זיסט איז קראַנטער צו לאָזן די פּען צו רו.
אין אַ ליריש ליד מיט אינטימען טאָן װאָלטן אַרן װערטער ,װי
עלעקטריזאַציע צי פּױפּעריזאַציע )מכּל-שכּן װען מע זאָל זײ
אַרײנהאַקן אין אַ צו גרױסער צאָל און גראַמען צװישן אַנאַנדער(-- .
ַ
סלאַװיסמען װעלן ס'רובֿ קאָמיש אַרױסשטאַרצן אין אַ נאָװעלע פֿון
פֿראַצײזישן לעבן )דערהױפּט אין דיִ אַלאָג( -- .ספּעציפֿישע ייִ דישע
צײטונגס-נאָטיץ װעגען אַ גאַסן-
חומש-װערטער פּאַסן נישט אין אַ ַ
געשלעג צװישן שיכּורע כוליגאַנעס -- .יענע העברעיִ זמען ,װאָס זענען
אָנגעמאָסטן פֿאַר דער "גילדענער קײט" ,לאָמיר אָנכאַפּן ,מוזן
אַרײן אין האָמערס
קלינגען הומאָריסטיש ,װען מע שפּאַרט זײ ַ
"אָדיסײע".
מע דאַרף זיך אָפּגעבן אַ חשבון אין דעם ,אַז אױך די העברעיִ שע
עלעמענטן פֿון דער ייִ דישער שפּראַך זענען נישט אײנהײטלעך װאָס
שייך די פֿאָרשטעלונגען ,װאָס װערן אַרױס גערופֿן דורך זײער
אינהאַלט.
דעסגלײכן,
ַ
װערטער װי אמת ,בזיון ,חן ,נקמה ,שׂנאה און
אונטערשײדן זיך סעמאַנטיש לחלוטין נישט פֿון די װאָקאַבלען פֿאַר
די זעלביקע באַגריפֿן אין אַנדערע לשונות .אמת ,פּראַװדאַ,
כטײטשיק אין דער
גלײ ַ
װאַרהײט ,װעריטע ,טרוטה ו.אַ.װ .זענען ַ
ַ
גלײכװערטיק מטבעות פֿון אײן און דעם
אײגענער מאָס ,װי עס זענען ַ

זעלביקן מעטאַל און פֿון אײן און דער זעלביקער װאָג ,נאָר בלױז
מיט פֿאַרשידענע נעמען .איז זעלבפֿאַרשטענדלעך ,אַז פֿאַר דער
דאָזיקער קאַטעגאָריע העברעיִ זמען זענען אָפֿן טירן און טױערן אין
ייִ דישע איבערזעצונגען פֿון יעטװידער שפּראַך.
אָבער אױסדריקן װי הבֿדלה )= ליכט( ,יין-המשמור ,נטילת-ידים,
קרבן-תּורה וכדומה ,זענען כאַראַקטעריסטיש מיט דער
טײטש ,היות באַגריפֿלעך
װײל ספּעציפֿיצירטער ַ
פֿאַרענגערטערַ ,
פֿאַרבונדן מיט אַ באַשטימטן רעליגיעזן קולט .הבֿדלה איז נישט
דײטשישע 'קערזע',
סתּם אַ ליכט ,װי דאָס פּױלישע 'סויִ עצאַ'ַ ,
פֿראַנצײזישע 'באָוגיִ ע' ,נאָר אַ ליכט פֿאַר אַ ספּעציעלער ריטועלער
צערעמאָניע ,פֿאַר "הבֿדלה-מאַכן" .יין-המשמור איז נישט גלאַט
װײן ,װאָס װערט געהיט פֿאַר
װײן ,נאָר דער ַ
יעדער אױסגעהאַלטענער ַ
די צדיקים און װעט זײ געגעבן װערן ,װען משיח װעט קומען.
אַרײנרוקן אין אַ
אַזעלכע אױסדריקן ,טערמינען פֿון ייִ דישן ריטוסַ ,
קלאַסישן גריכישן עפּאָס ,װאָס איז דורכגעדרונגען מיט
געצדינערישן פּאַטאָס" -- ,יין-נסך" רופֿן מיטן נאָמען "יין-משמור"
אײנפֿאַל .אָבער
דעסגלײכן  --איז באמת נישט קײן גליקלעכער ַ
ַ
און
װער איז עס שולדיק צו ענטפֿערן פֿאַר אײנעם ,װעמען עס פֿעלט
שרײבן דרוקפֿעיִ ק?
סטיליסטישער טאַקט ,ד"ה אַ געלענק צו ַ
נאָך אַ באַמערקונג ,װאָס האָט אַ פּרינציפּיעלן און צוגל ַײך
מעטאָדאָלאָגישן כאַראַקטער ,דערפֿון ,װאָס די ראַטנפֿאַרבאַנדישע
פּײניקונגען.
צײטונגען האָבן אין יאָר  1928גענוצטַ -- :
ייִ דישע ַ
אױספֿירלעך .באַזונדערס .באַריכט .װױנונג .װירקונג .באַלד .צום
בײשפּיל .אױפֿשטענדלער .װאַכטע .שטערונגען .נײגונג .געהאַלט .לױן.
ַ
פֿאַרדינסט .אורטײל .פֿריִ ער פֿאַר אַלץ .היטער .װעכטער ,...
אָנשטאָט )צי לעבן?  --דאָס איז פֿונעם ציטירטן אַרטיקל נישט
קלאָר(:
עינוים ,בפֿרטיוס ,בפֿרט ,דין-וחשבון ,דירה ,השפּעה ,תּיכּף ,למשל,
מורדים ,משמוראַ ,מניִ עות ,נטיִ ה ,שׂכירות ,פּרנסה ,פּסק-דין ,קודם-
לכּל ,שומר ,...
האָט סלוצקי געװאָלט דרינגען ,אַז "דאָס ייִ דישע װאָרט קאָנקורירט
מיטן העברעיִ שן ",און דאָס לעצטע "שטאַרבט אָפּ".

מענטשן מיט זכּרון געדענקען אָבער מסתּמא ,אַז נאָך פֿאַר דער
װעלט-מלחמה האָבן ייִ דישע טאָגבלעטער )אין װאַרשע ,למשל(
געברױכט :אױספֿירלעך ,באַזונדערס ,באַריכט ,װױנונג און כּדומה
לעבן בפֿרטיות ,בפֿרט ,דין-וחשבון ,דירה ו.אַ.װ ,.און אַז ס'האָט
דערבײ עקזיסטירט אַ געװיסן דיפֿערענציאַציע :אַ באַריכט האָט מען
ַ
געשריבן פֿון אַ פּראָצעס אין געריכט ,פֿון אַ זיצונג ,פֿאַרזאַמלונג,
קאָנפֿערענץ ,אָבער װעגן אַ מענטש האָט מען געזאָגט ,אַז ער גיט זיך
זײנע מעשׂים"; מיט אַ פּסק-דין האָט זיך
אָפּ "אַ דין-וחשבון פֿון ַ
געענדיקט אַ דין-תּורה אָדער אַ געריכט פֿון באָרערעם ,אָבער דאָס
קרױנגעריכט פֿלעגט אַרױסגעבן אַן אורטײל ...
דערצו דאַרף נאָך צוגעגעבן װערן ,אַז באַזונדערס ,װױנונג ,באַלד,
לױן ,פֿאַרדינסט ,פֿריִ ער פֿאַר אַלץ ,היטער וכדומה זענען אין דער
גערעכטער שפּראַך אַלטע תּושבֿים )לכל-הפּחות אין מיטל-ייִ דיש(,
לעבעדיק בשלום מיט בפֿרט ,דירה ,תּיכּף ,סחירות ,פּרנסה ,קודם-
לכּל ,שומר  ...נאָר "פּרנסה" איז נישט תּמיד סינאָנימיש מיט
"פֿאַרדינסט" ,עפֿטערס איז עס ברײטער )אין װאַרשע "פֿאַרדינט מען
אױף פּרנסה" ,ד"ה אױף לעבנסמיטל ,אױף די שטוב-הוצאות ,אױף
בײ מענדעלע מוכר-ספֿרים( ,און
דאָס "אױסקומעניש" ,װי עס הײסט ַ
לעבן "װױנונג" האָט דעם מאָנאָפּאָל "דירה-געלט" )אָן קאָנקורענץ
פֿון אַ צונױפֿזאַץ מיט "װױנונג"(.
אײנפֿלוס",
אגבֿ ,איז "השפּעה" נישט בלױז "װירקונג" ,נאָר אױך " ַ
און "משמורה" האָט ,דאַכט זיך ,קײנמאָל נישט געהערט צו די
אױסדריקן װאָס זאָלן פֿיל גענוצט װערן.
בכּלל איז זײער פּרימיטיװ אױפֿצופֿאַסן די זאַך אַזױ ,אַז װען אַ
שפּראַך פֿאַרמאָגט צװײ אָדער מער װערטער פֿאַר אײן און דעם
זעלביקן באַגריף ,הײסט עס ,אַז זײ "קאָנקורירן" צװישן זיך.
אַ װאַרשעװער ייִ ד ,לאָמיר זאָגן ,קױפֿט זיך אַ "מלבוש" ,אָבער
שלאָפֿט "אין אָנטון" .קען מען האַלטן ,אַז דאָס צװײטע הױפּטװאָרט
בײסט אַרױס אינעם דיִ אַלעקט דאָס ערשטע? אסור! ס'טרעפֿט זיך,
ַ
װײזט
מע דריקט זיך אױס אױך" :ער שלאָפֿט אין די מלבושים"ַ -- .
אױס ,דעמאָלט ,װען דער ריטעם פֿון די רײד פֿאַרטראָגט נאָר צװײ

דרײ" ,און די מלבושים" פֿינף
איבעריקע טראַפֿן )"אין אָנטון" האָט ַ
טראַפֿן(.
*
דאָ קומען מיר אַם נאָענט|סטן צום פּראָבלעם פֿון סינאָנימען און
זײער ראָלע אין דער שפּראַך.
שרײבן
 (1גוטע פּראָזע האָט ריטעם װי פּאָעזיע .ער באַלײט דאָס ַ
אַלס אָרגאַ -נישער אינגרעדיענט )עלעהײ מעלאָדיע די קאָמפּאָזיציע
אַרײנגעטראָגן פֿון זיך אַלײן ,אונטערבאַװוּסטזיניק,
אין דער מוזיקַ ,
בשעת און דורך דעם פּראָצעס פֿון שאַפֿן.
די פּען האָט אױסגעגאָסן אופֿן פּאַפּיר אונדזער געדאַנק  --מיר
לײענען דערנאָך איבער די פֿראַזע ,דעם פּאַסוס ,דעם פּעריִ אָד ,דעם
פֿראַגמענט ,און ס'אַרט אונדז עפּעס :מיר װײסן אַלײן נישט ,װאָס.
צוּװײלן איבערקוקן און איבערזאָגן אופֿן קול דאָס
ַ
מע מוז
אָנגעשריבענע אײן מאָל ,און צװײ מאָל און אָבעראַמאָל ,ביז מע
כאַפּט זיך :הגם סינטאַקטיש און לאָגיש איז אַלץ על-צד-היותר-
טובֿ ,פֿון דעסט װעגן איז נײטיק דאָ אױסצומעקן אַ װאָרט ,דאָרט עס
בײטן אױף אַן אַנדערס .אַזױ איז
איבערצושטעלן און נאָך ערגעץ צו ַ
דאָס געבאָט פֿונעם באַהאַלטענעם ריטעם!
בײ מיר דער ריטעם פֿון
כטײטשיק .מאָנט ַ
גלײ ַ
היות און װאָרן זענען ַ
סטיל אַ צװײטראַפֿיק װאָרט מיטן קװעטש אופֿן ענדטראַף ,װעל איך
פֿאַרװענדן דעם ייִ דישן העברעיִ ש-שטאַמיקן װאָקאַבל; בעט זיך אַ
צװײטראַפֿיקע קאָניונקציע מיטן קװעטש אופֿן ערשטן טראַף ,װעל
איך פֿאַרנוצן דאָס ייִ דישע אַשקנזיש-שטאַמיקע װאָרט.
זײן אַן
בײזאַץ דעם ריטעם נײטיק ַ
װעט אין אַ קאַוזאַטיװן ַ
װײל  --אָנשטאַט
אײנטראַפֿיק בינדװאָרט ,װעט אַרױסשװימעןַ :
װאָרן און היות אָדער מחמת.
 (2כ'קען אײנעם אַ רעדאַקטאָר  --מעקט ער סיסטעמאַטיש יעדן
"דאָרטן" אין די מאַנוסקריפּטן ,װאָס האָבן דאָס אומגליק צו קומען
זײנע הענט :ער האַלט רק פֿון "דאָרט" -- ,און װעסט אים נישט
אױף ַ

איבערצײגן ,אַז ס'איז דאָך נישט קײן צופֿאַל ,װאָס די שפּראַך האָט
ַ
צו דער אײנטראַפֿיקער פֿאָרם צובאַשאַפֿן אַ צװײטראַפֿיקע!
דער ריטעם פֿון דער שפּראַך פֿאַרטראָגט מײנסטנס נישט דעם
נאָכאַנאַנט פֿון צװײ אַלץ אײנס געקװעטשטע טראַפֿן.
לײכט
 -דאָרט איז פֿאַראַן אַ שײן װעלדל -- ...אַזאַ זאַץ לײגט זיך ַאױף דער צונג ,היות נאָכן געקװעטשטן "דאָרט" גײט אַן
אומגעקװעטשטער "איז".
אָבער אומבאַקװעם איז אַרױסצורעדן" :דאָרט זאָגט מען" ,...מחמת
בײדע שפּאַצירטע װערטער טראָגן אױף זיך אַן עיקר-קװעטש .אין
רײסט זיך פֿון זיך אַלײן" :דאָרטן זאָגט מען"...
דעם לעצטן פֿאַל ַ
)דער אומגעקװעטשטער טראַף -ען צװישן די צװײ עיקר-קװעטשיקע
"דאָרט" און "זאָגט" פֿאַרגרינגערט די אױסשפּראַך(.
אײנצלװײזן
ַ
 (3דאָס רעדן איז מײסטנס אַ שטראָם פֿון װערטער )
װערן זײ זעלטן געברױכט  --נאָר אין דיִ אַלאָג(.
דער שטראָם דער דאָזיקער גלידערט זיך אױף זאַצן ,װאָס יעדער פֿון
זײן אײגענעם אַקצענט )דעם זאַצאַקסטענט( .דער
זײ האָט זיך ַ
לעצטער באַװירקט שטאַרק דאָס פֿאָנעטישע בילד פֿון די אײנצלנע
װערטער .װאָס װינציקער אַ װאָרט איז באַטאָנט אין זאַץ ,אַלץ
אײנצוהאַלטנדעם פֿולן קלאַנגן-
װײניקער פֿעיִ קײט פֿאַרמאָגט עס ַ
דערשײנונגען גיט זיך אָפּ די
ַ
זײנעם .גענױ מיט די דאָזיקע
באַשטאַנד ַ
זאַץ-פֿאָנעטיק.
אין גוטן שריפֿטשטעלערישן סטיל איז אָבער פֿאַראַן די
װײט מעגלעך צו זיכערן דעם
אינסטיקטיװע שטרעבונג װי ַ
אײנצלנעם װאָרט אין זאַץ אומבאַרירלעכקײט פֿונעם פֿאָנעטישן
אױסמײדן דעם
ַ
בײם
טײלװײז אָן ַ
ַ
לײכסטן קומט דאָס
פֿאַרמעג .אַם ַ
סאַנדהי ,ד"ה דאָס טרעפֿן זיך ,צב"ש ,פֿון צװײ אַלץ אײנע קלאַנגען,
װאָס אײנער פֿון זײ שליסט אַ װאָרט ,און דער צװײטער הײבט אָן
דאָס נאָכגײענדיקע.
שרײבער מיט אַן אױער פֿאַר װױקלאַנג אין סטיל ,װעט נישט זאָגן:
אַ ַ
װײל אַרױסרעדן װעט מען
"ס'איז אפֿשר ראָזנבערגס מאַנטל" ) ַ

פֿילײכט ראָזנבערגס
ַ
דערבײ "אפֿשר" אָן דער ר'( ,נאָר "ס'איז
ַ
מאַנטל".
פּונק אַזױ װעט ער זיך היטן פֿאַר אַזאַ װאָרט-סדר ,װי "מחמת
װײל ]אָדער װאָרן[ סענדער
שרײבןַ " :
סענדער װיל נישט ",און װעט ַ
שײעט מען זיך פֿאַר אַזאַ
װיל נישט ".אױס די זעלביקע מאָטיװן ַ
אױסדרוק ,װי "דאָרט טוט מען דאָס" ...שױן אָפּגערעט דערפֿון ,אַז
גלײך באַטאָנט ,פֿון װאָס די אױסשפּראַך
"דאָרט" און "טוט" זענען ַ
װערט באַשװערט ,װערט נאָך דאָס אַרױסרעדן קאָמפּליצירט דורכן
צונױפֿטרעף פֿון די צװײ ט .דעריבער" :דאָרטן טוט מען דאָס"...
 (4אַזױ אַרום זענען אַ ברכה פֿאַר דער שפּראַך הען דאָס
פֿאַרשידנפֿאָרמיקײט פֿון אײנצלנע װאָקאַבלען )"איצט  --איצטער,
איצטערט"; "אַצונד  --אַצונדער ,אַצונדערט"; "זיסט  --אַזיסט,
זיסטן ,אַזיסטן"; "אַנומלט  --אַנומלטן" ו.אַ.װ (.הען די סינאָנימען
װײל  --װאָרן"; "אַזױ אַרום  --אַזױערנאָך" און כּדומה( :זײ
)" ַ
באַפֿרידיקן ביז גאָר װעזנטלעכע באַדערפֿענישן פֿונעם סטיל.
װאָס שייך די סינאָנימען ,װערט זײער צאָל ממשדיק פֿאַרגרעסערט
װײל"
דורך די העברעיִ שעעלעמענטן )"היות" און "מחמת" לעבן " ַ
און "װאָרן"; "תּמיד" לעבן "שטענדיק"" ,באַשטענדיק" און
דעסגלײכן.
ַ
"שטעט|ס" און
דעריבער איז קינדיש צו מײנען ,אַז אױב מע האָט שױן "װאָרהײט",
"ליגן" "געטראַנק" ו.אַ.װ ,.מעג מען אָן קװענקלעניש אױסמעקן
פֿונעם װערטערבוך "אמת"" ,שקר"" ,משקה" ו.אַ.װ.
 (5אײן פּרט האָב איך דאָ נאָך נישט באַרירט ,אָבער ער איז אַזױ
זײן.
זעלבפֿאַרשטענדלעך ,אַז ס'איז איבעריק מאריך צו ַ
ס'קומט אַמאָל אױס אײן און דעם זעלביקן באַגריף איבערצוחזרן
עטלעכע מאָל אופֿן שטח פֿון אַ נישט-לאַנגן טעקסט .אַ גוטער
אױסװײכן
ַ
פּײנלעך עס איז ,װען מען קען ניט
סטיליסט װײסט ,װי ַ
דעם אײנטאָניקײט איבער מאַנגל אין סינאָנימען!
זײן אַזאַ קװאַל
האָט אַ זין צו פֿאַראָרעמען די שפּראַך דורך מפֿקיר ַ
פֿון סינאָנימעק װי העברעיִ זמען אין ייִ דיש?

צולאָג**
אין לי .אין קראָקעװער פּנקס פֿון יאָר  1595איז פֿאַראַן אַ תּקנה:
 -טענות "אין לי" ]װעגן אַן אָנזעצער ,װאָס װיל נישט צאָלן דיחובֿות ,טענהנדיק ,ר'איז פֿאַראָרעמט געװאָרן און האָט נישט מיט
װאָס צו צאָלן[.
לײענען מיר דאָרטן:
זײן אין אַלין
 מען זאָל דען זעלביגן ]װאָס טענהט "אין לי"[ מחרים ַבלײבט ער ג' ימים אין חרם ,דאָ זאָל מען אים תּפֿיסהן בדודיך
שולןַ .
]אַ תּפֿיסה אַזעלכע אין קראָקע[ שמונה ימים לפּחות ,און דר-נאָך עד
קײן
זײן עם ראָשים ותּיבֿים ,דיא ַ
שלשים זולן דיינים נושׂא ונתן ַ
שײכות האָבן לשני הצדדים כּהרחקת ראָשעם ען"ל .דער-נאָך זאָל
ַ
זײן װער,
מען חרם געבן װער דאָ העט װאָשׂ ]= עפּעס[ ,דאָשׂ ]= װאָס[ ַ
זײני װער...
אָודר װישׂט װוּ דאָז ַ
אײן לי( אַ זײער
אין מיטל-ייִ דיש איז "אין לי" )אַרױסגערעדט ַ
טײטשן.
פּאָפּולערער אַדװערביאַלער אױסדרוק מיט אײגנטימלעכע ַ
גלײכקלאַנגיקײט( מיטן
 (1אפּנים איבערן האָמאָנימישקײט ) ַ
צאָלװאָרט אײן האָט מען דעם העברעיִ שן "אײן" אָנגעהױבן
אױפֿצופֿאַסן ,װי אײנס .אַזױ:
בײ אײנס ,ער
 -ער זאָגט "אין-לי" ]= ער זאָגט אײנס ,ער האַלט זיך ַאײנגעעקשנט אײנס[ ,איך האָב
זאָגט קאַטעגאָריש אײנס ,ער זאָגט ַ
שרײען זײ אין לי ,ס'פֿעלט זײ
בײ אים געקױפֿט )װאַרשע( // .יעצט ַ
ַ
װעש )װאַרשע( // .אין לי ]= אײנס זאָג איך און װעל נישט אױפֿהערן
צו זאָגן[ ,כ'קען אים נישט! )װאַרשע( // .דאַרף זיך האַלטן נאָר אין
בײ
לי :ר'איז פֿון פֿיפֿטן יאָר! ]= דאַרף זיך קאַטעגאָריש האַלטן ַ
אײנעם ,און דהינו ,אַז ער איז געבױרן אין יאָר ) 1905יאַרעװע([.
אַנאַלאָגיש אין שעפּס.
טײטש:
 (2פֿון געברױך אין נעגאַטיװע זאַצן האָט זיך אַנטװיקלט די ַ
נײן און נײן און טױזנט מאָל נײן ,ד"ה "אין-לי" איז געװאָרן די
קאַטעגאָרישסטע נעגאַציע .אַזױ -- :זײ װאָלטן געשריגן אין לי ]=

נײן און נײן ,זײ װילן פֿון גאָרנישט װיסן[ )װאַרשע([  //װעט זי זאָגן
אין לי ,זי װיל נישט מיט אים װױנען )ליקעװע( // .זי האָט געשריגן
אין לי ,זי האָט נישט געקױפֿט )מאַקעװע(.
אױך אין לעמבערג" :אין לי ,כ'װײס נישט!"
טײטשן ליגט
 (3אױף דער גרענעץ פֿון די צװײ אָקערשט געבראַכטע ַ
אײך
דאָס טישעװיצער -- :אין לי ,כ'לאָז נישט דאַװענען! ד"הַ " :
בײ אײנעם ,כ'לאָז נישט דאַװענען"; "נײן ,און נײן און
האַלט מיר ַ
נאָכאַמאָל נײן ,כ'לאָז נישט דאַװענען".
בחינם בלא דבֿר = אומזיסט ,אומפֿאַרשולדיקט .למשל" :ראַטעװען
פֿון אַן אומגליק בחינם-בלא-דבֿר" )דאָס אומגליק איז
אומפֿאַרדינט(.
ביז עד הנה = ביז איצט .װאַרשע" :ס'איז נישטאָ ביז עד הנה" .אַ
פּלעאָניסטישער אױסדרוק )"עד" איז דאָך סינאָנימיש מיט "ביז"(,
װי האַנט-תּקיִ עס-כּף ,למשל.
בעירום-ובֿחוסר-כּל = נאַקעט און בלױז .אין די מונדאַרטן
פֿאָלקסעטימאָלאָגיש געאַנדערשט :ברה פּחוסה קױל )אין װאַרשע(;
ברה פּכױסער )װאַרשע(; בעױרע בחוסך )אין װאַרשע(; בורא
װײכױסער )אין װאַרשע( .למשל" :ך'בין געבליבן בורא פּכױסער",
"זיבן קינדער גײען ברה װײכױסער".
טײטש:
באָרע לי ,אַדװערב ,האָט די ַ
 (1קלאָר ,אױף קלאָר ,זיכער ,באַשטימט .װאַרשע" :ער װײס באָרע
לי ,אַז כ'האָב נישט -- ".אַנאַלאָגיש אין מחבֿ-קעלצער.
 (2אפֿילו .װאַרשע" :אַז ער איז געװען אין דער הײם ברה לי ,איז
אױך נישט געװען װאָס צו עסן" ]צעסן[.
טײטש" :עפּעס
אגבֿ ,באָרע קומט פֿאָר אַלס הױפּטװאָרט מיט דער ַ
באַשטימט|ס .קלאָרע זאַכן .באַשטימטע זאַכן" .סטאָצק )ליקעװער
ק'(" :קײן ברה װײס איך נישט".

באַטײט אױך "יושר,
ַ
]יאַאַדעס[/יאַנדעס  --גנבֿישער' :סjאַנדעס',
רחמנות" )אַנאַלאָגיש אין װאַרשע(.
מאַחורי-הפּרגוד  --אין די מונדאַרטן פֿאָלקסעטימאָלאָגיש
געענדערט .אין גרױסביאַלע דאָס ערשטע װאָרט אַרױסגערעדט
מעאַחױרע ,מעאַחאָרע אָדער מעאַחירע ,דאָס צװײטע :אופּאַרגע.
טײטש "מתּוך הפּרגוד".
אין מאָגלניצע מיט דער אײגענער ַ

]פֿון _ייִ דיש פֿאַר אַלע_ ) 3מאַיִ  ,(1938זז" [75-65

