שפּילרײן
ַ
איטשע-מאיר
אַ קאָנספּעקט פֿון אַ קורס אין דעם "2טן
מאָסקװער מעלוכישן אוניװערסיטעט
פֿאַרלאַג "שול און בוך ",מאָסקװע] 1926 ,דער אמת[
-פֿאָרװאָרט.אַרױסגעבנדיק אין  1926יאָר דעם קורס ,װאָס איז געלײענט געװאָרן
הײנטיקן טאָג
בײ ַ
װײז איך אָן פֿאָלגנדיקעסַ :
אין  23-1922יאָרַ ,
האָבן מיר אין דער ייִ דישער ליטעראַטור אַ היפּשע צאָל פֿילאָלאָגישע
באַשרײבונג
ַ
אַרבעטן ,נאָר זײ פֿאַרנעמען זיך אָדער מיט אַ דעטאַלער
פֿון באַזונדערע סטרוקטור-פֿראַגן פֿון ייִ דיש )שענעאַנו ]סאַיִ נעאַנו,
 ,[1990-1900ניגער ]שמואל ניגער ,[1955-1883 ,באָראָכאָװ ]בער
באָראָכ ,[1919-1900 ,לאַנדױ ]אַלפֿרעד לאַנדאַו,[1935-1850 ,
בירנבױם ]סאַלאָמאָ/שלומה-אשר בירנבאַום ,[1989-1891 ,פּרילוצקי
]נח פּרילוצקי ,[1941-1882 ,ו.אַ.װ ,(.אָדער דאָס איז פּאָפּולערע
גראַמאַטיק ,װאָס איר אײנציקער ציל איז אױסלערנען דעם תּלמיד
שרײבן מיט יענער אָרטאָגראַפֿיע ,װאָס דער
ַ
בױגן די װערטער און
מחבר האַלט פֿאַר אַ ריכטיקע.
בײ אַ פֿאַראַנטװאָרטלעכן קורס פֿון ייִ דישער פֿילאָלאָגיע פֿאַר לערער
ַ
װײזט אױס ,ניט אָנװענדן קײן
פֿון דער צװײטער שטופֿע קאָן מעןַ ,
אײנעם פֿון דידאָזיקע טראַקטירונג-טיפּן :אַ גראַמאַטיק פֿאַר
קינדער װעט די צוקונפֿטיקע לערער ניט באַפֿרידיקן ,און אַ דעטאַלע
פֿאַנאַנדעראַרבעטונג פֿון װעלכער ניט איז אײן פֿראַגע װעט זײ ניט
זײן
געבן דעם אַלגעמײנעם ידיעות-מינימום ,אָן װעלכן זײ װעלן ַ
איבערדערצײלער נאָר פֿון פֿרעמדע געדאַנקען און װעלן
זעלבשטענדיק ניט קאָנען פֿילאָלאָגיש טראַכטן.
אײנצופֿאַסן אין די
דער פֿאָרגעלײענטער קורס איז געװען אַ פּרוּװ ַ
ראַמען פֿון אײן אַקאַדעמישן יאָר די אַלע פֿילאָלאָגישע ידיעות ,װאָס
דערבײ די אַנטשפּרעכנדיקע
ַ
אָנװײזנדיק
ַ
אַ לערער דאַרף האָבן,
גרונט-ליטעראַטור איבער די באַרירטע טעמעס.

איך האָף ,אַז דערדאָזיקער קורס ,װאָס איז פֿאַרפֿיקסירט אין דער
פֿאָרם פֿון אַ קאָנספּעקט ,װעט געבן די מעגלעכקײט פֿיל לערער צו
בײם גרײטן
רעװידירן זײערע ידיעות און װעט נוצן אײניקע קאָלעגן ַ
זיך צו לעקציעס אין העכערע לערן-אַנשטאַלטן.
שפּילרײן.
ַ
קאָנספּעקט פֿונעם קורס פֿון ייִ דיש ,געלײענט אינעם צװײטן
מאָסקװער מלוכה-אוניװערסיטעט אין -23-1922טן לערניאָר
קאַפּיטל .1
אַ קורצע געשיכטע פֿון די ייִ דישע לשונות.
אַ באַגריף פֿון די סעמיטישע לשונות ,װי פֿון לשונות ,אין װעלכע די
דרײ קאָנסאָנאַנטן ,װאָס גײען
באַדײטונג פֿונעם װאָרט באַשטימען ַ
ַ
אַרײן אין שורש .אַ באַגריף פֿון די אַרישע לשונות .העברעיִ ש צװישן
ַ
סעמיטישע לשונות .די װירקונג פֿון גריכיש )אין אַלעקסאַנדרישן
פּעריאָד( ,אַראַביש און שפּאַניש .ראָמאַנישע עלעמענטן אינעם לשון
דײטשישער פּעריאָד .די
דײטשע ייִ דן .דער ראָמאַנישער און ַ
פֿון די ַ
עמיגראַציע אין פּױלן אין -14טען און שפּעטערדיקע יאָרהונדערטן
און די השפּעה פֿון די סלאַװישע לשונות אױף דער שפּראַך פֿון די ייִ דן
דײטשלאַנד ,װעלכע איז געװען אין איר גרונט
 -אױסװאַנדערער פֿון ַאַ גערמאַנישע .די װירקונג פֿון די סלאַװישע לשונות אױף דער
פֿאָנעטיק ,לעקסיקאָן און איבערהױפּט אױפֿן עטימאָלאָגישן געבױ
פֿון דער ייִ דישער שפּראַך.
קאַפּיטל .2
אַלגעמײנע געשיכטע פֿון ייִ דיש.
די ערשטע ידיעות װעגן ייִ דיש אין די כראָניקעס פֿון -12טן און -13טן
דײטשישע קהילות .די לידער פֿון זיסקינד פֿון
יאָרהונדערט .די ַ
טרימבאַרן )צ .[(1250-1200 .די כאַראַקטעריסטיק פֿון דעם לשון פֿון
דײטשיש מיט העברעיִ שע צװישנשיכטן .די
צײט :אין תּוך אַ ַ
יענער ַ
ערשסטע געדרוקטע ליטעראַטור אין ייִ דיש .די דענקמעלער פֿון -16
 18יאָרהונדערט .די איבערזעצונג פֿון די הײליקע ספֿרים,

באָבעמײסע" ,צאינה-וראינה" ,ביכער מיט אַ רעליגיעז-מאָראַלישן
ַ
אינהאַלט און ראָמאַנען .פּריװאַטע בריװ פֿון פּראַגער ]פּראָגער[ ייִ דן
פֿון -17טן יאָרהונדערט ,פֿאַרעפֿנטלעכטע פֿון לאַנדױ" .די מעמואַרן
פֿון גליוקעלן-פֿאָן האַמעלן" .אַ באַגריף װעגן די ענדערונגען אין
שפּראַך ,װאָס קומען פֿאָר אין צוזאַמענבונד מיט די ענדערונגען אין
די עקאָנאָמישע לעבנס-באַדינגונגען פֿון די פֿעלקער .די סיבות ,װאָס
װירקן אױף די ענדערונגען פֿון די שפּראַכן :די נאַטירלעכע
נײע לעבנס-באַדינגונגען
אַנטװיקלונג פֿון די לשונות .די װירקונג פֿון ַ
נײע באַגריפֿן ,די װירקונג פֿון אַנדערע פֿעלקער .די
און פֿון ַ
װײזט זיך
בײ װעלכע יעדערע פֿון דידאָזיקע סיבות ַ
באַדינגונגעןַ ,
אַרױס.
קאַפּיטל .3
פֿילאָלאָגישע כאַראַקטעריסטיק פֿון ייִ דיש.
דײטש,
דײטשישע דיִ אַלעקטן אױף נידערַ -
די קלאַסיפֿיצירונג פֿון די ַ
װײזן אָן
דײטש .די אָביעקטיװע סיבות ,װאָס ַ
דײטש און הױךַ -
מיטלַ -
דײטשישן דיִ אַלעקט(1 :
אױף דער קרובֿהשאַפֿט פֿון ייִ דיש מיטן הױךַ -
די פֿאָנעטישע און לעקסישע באַזונדערקײטן;  (2עטימאָלאָגישע
באַזונדערקײטן  --דאָס פֿעלן פֿון אימפּערפֿעקט ,דער געבױ פֿון דער
פֿראַזע ,די פֿאַרקלענערונג-פֿאָרם )דער סופֿיקס "ל"( .דער דיִ אַלעקט
זײן קרובֿהשאַפֿט מיט ייִ דיש.
גאָטטשעע אין קערנטן )קאַרינטיע( און ַ
דער אונטערשײד צװישן דעם דיִ אַלעקט גאָטטשעע און ייִ דיש
דערקלערט זיך מיט דער װירקונג פֿון די סלאַװישע לשונות אױף
הײנטיקע ייִ דיש געפֿינט זיך אין גראַמאַטיקאַלישער
ייִ דיש .דאָס ַ
הינזיכט אינעם פּראָצעס פֿון דערנעענטערן זיך צו די סלאַװישע
דײטשישן
לשונות ,אין לעקסישן  --טראָגט עס נאָך אַלץ אַ ַ
כאַראַקטער.
די עװאָלוציע פֿון דער ייִ דישער פֿאָנעטיק אין זין פֿון איר
דערנעענטערונג צו דער סלאַװישער.
די טעאָריעס װעגן דער װירקונג פֿון העברעיִ ש אױף ייִ דיש .די
ריכטיקײט פֿון דידאָזיקע טעאָריעס בנוגע דעם לעקסיקאָן און זײער
פֿולקומע פֿעלערהאַפֿטיקײט בנוגע דער פֿאָנעטישער )סטאַרק,
"יועדיש-דױטשע טעכטע" ,לעיִ פּזיג  (1918און גראַמאַטיקאַלישער

)בירנבאַום" ,ייִ דישע גראַממאַטיק" ,װין" ;1918 ,דאַס העבראַעיִ שע
אונד אַראַמאַעיִ שע עלעמענט אין דער ייִ דישען שפּראַכען" ,לעיִ פּזיג,
אײנע גראַממאַטיש
) ,(1922גערזאָן" ,ייִ דיש-דױטשע שפּראַכעַ .
דױטשען
איהרעס
אונטערסוכונג
לעקסיקאַלישע
גרונדבעסטאַנדעס"] ,פּ :7 .פֿראַנקפֿורט אַם מאַיִ ן ;1902 ,פּ:20 .
קאָעלן -- (1902 ,עד) ,[.אואַגענסעיִ ל" ,בעלעהרונג דער ייִ דיש-
טױטשען רעד -און שרעיִ בעאַרט" ,קאָעניגסבערג  1699און אַנד(.
װירקונג .שענעאַנוס ]סאַיִ נעאַנו'ס[ "מעמאָיִ רעס דע לאַ סאָציִ עטע דע
לינגויִ סטיqוע דע פּאַריס" ,1904 ,און לאַנדױס ]לאַנדאַו'ס[ קריטיק
פֿון דערדאָזיקער טעאָריע .די האַנדלס-בורזשואַזיע און אירע
אױסדריקער  --די מאַסקילעם .די װירקונג פֿון מאַסקיליזם אױף
דײטשישע
נײַ -
אַרײנפֿירן פֿון ַ
ַ
דײטשמעריזמען ,דאָס
דער שפּראַךַ :
דײטשמעריזמען אינעם "בונד".
װײטערדיקע ַ
עלעמענטן .די ַ
דער פּראָלעטאַריִ אַט און די װירקונג פֿון דער פּראָלעטאַרישער
קולטור אױף דער אַנטװיקלונג און פֿאַרטיפֿערונג פֿון דער שפּראַך .די
הײנטיקע
װירקונג פֿון קלאַסן-גרופּן אױפֿן טיפּ פֿון דער שפּראַך .די ַ
פֿאַרדײטשט-
ַ
דרײ ייִ דישע לשונות :פֿאַר-ליטעראַרישער,
ַ
נײ-ליטעראַרישער .די ראָלע פֿון די ייִ דישע
ליטעראַרישער און ַ
דיִ אַלעקטן :די נױטיקײט צו באַנעמען די דיִ אַלעקטן ,װי אַ סאָציאַל-
זײנען
דערשײנונג .די גרעניצן צװישן די דיִ אַלעקטן ַ
ַ
פּסיכאָלאָגישע
צײט אױך די גרענעצן צװישן די אַרומיקע פֿעלקער.
אין דערזעלבער ַ
די דיִ אַלעקטן :דער ליטװישער ,דער פּױלישער ,דער דאָרעמדיקער.
זײנע באַזונדערקײטן .דיזעלבע
דער ליטװישער דיִ אַלעקט אין ייִ דישַ ,
באַזונדערקײטן שײדן אונטער ליטװיש פֿון פּױליש .דאָס פֿעלן פֿונעם
זאַכלעכן געשלעכט" ,ו" אָנשטאָט "אי"" ,ס" אָנשטאָט "ש" און אַ.
װ) .דער ליטװישער "שונוס"  --פּױליש-רוסישער "שׂ'" ,ליטװישער
"דומוס"  --פּױליש-רוסישער "דים" און אַ .װ .דער אַלגעמײן-
אַרישער "ו" ,װעלכער װערט אין די סלאַװישע לשונות פֿאַרװאַנדלט
בלײבט איבער אין ליטװיש "ו"  --לאַט] .אַזױ[ "מוס",
אין "אי"ַ ,
רוסיש "מיש" ו.אַ.װ .(.די באַזונדערקײטן פֿונעם פּױלישן דיִ אַלעקט,
אײ" אָנשטאָט "אײ"" ,ו" אָנשטאַט "אָ" ,די מוזיקאַלע
למשל " ַ
באַזונדערקײטן אין דער אױסשפּראַך ו.אַ.װ .אונטערשײדן אױך
פּױליש פֿון אוקראַיִ ניש .די באַזונדערקײטן פֿון װאָלינער
אױששפּראַך .די װירקונג פֿון אוקראַיִ ניש אױף דער פֿאָנעטיק ,אױף

דעם געשלעכט פֿון די הױפּטװערטער און אױף אײניקע
גראַמאַטיקאַלישע קאָנסטרוקציעס.
קאַפּיטל .4
גערמאַנישע עלעמענטן אין ייִ דיש.
זײנען די גרונטלעכע .אַלגעמײנע געזעצן
די גערמאַנישע עלעמענטן ַ
דײטשישן קלאַנג אין ייִ דיש.
פֿון דער טראַנספֿאָרמאַציע פֿונעם מיטלַ -
די כּללים פֿון די גראַמאַטיקאַלישע פֿאָרמען-פֿאַרענדערונג אונטער
דער װירקונג פֿון זײער צוזאַמענשטױס מיט די סלאַװישע .די
געמײנזאַמקײט אין דער אַנטװיקלונג פֿון די פֿאָנעטישע פֿאָרמען פֿאַר
דײטשישן ,סלאַװישן און
דרײ עלעמענטן אין ייִ דיש :פֿאַרן ַ
ַ
אַלע
צײטװאָרט ,די
דײטשישע פֿאָרמען פֿונעם ַ
העברעיִ שן .די מיטלַ -
פֿאַרקלענערונגס-פֿאָרם פֿון די אַדיעקטיװן .די גערמאַנישע
דײטשישע
אײנפֿאָרמונג פֿון די העברעיִ שע עלעמענטן .העברעיִ שַ -
ַ
צײטװערטער ,הױפּטװערטער און אַדיעקטיװן .דאָס באַהערשן דעם
ַ
העברעיִ שן פּאַרטיציפּ צוליבן אױסדריקן דעם פּרעצעפּט .די
דײטשישע פֿאָרמען אונטער דער װירקונג פֿון
פֿאַרענדערונג פֿון די ַ
אױסערלעכע סיבות.
קאַפּיטל .5
העברעיִ שע עלעמענטן אין ייִ דיש.
די אוראַלטע העברעיִ שע קלאַנגען און זײער פֿאַרענדערונג אין ייִ דיש.
הײנטיקע פֿאָנעטישן באַגאַזש
דאָס פֿעלן פֿון די אַלטע קלאַנגען אין ַ
פֿון דער ייִ דישער שפּראַך .דער העברעיִ שער לעקסיקאָן :באַגריפֿן,
שײכות צו רעליגיע ,אַבסטראַקציע ,שטײגער ,ריטואַל
װאָס האָבן אַ ַ
און אַז .װ .די צופּאַסונג פֿון די העברעיִ שע עלעמענטן צו דער
אַלגעמײן אַרישער קאָנסטרוקציע פֿון דער ייִ דישער שפּראַך און דאָס
הײנטיקער
פֿעלן פֿון דער װירקונג פֿון די אַלטע פֿאָרמען אױף דער ַ
שפּראַך .אױסנאַמען :די מערצאָל פֿון די הױפּטװערטער דאָקטױרים,
נאַראָנעם ,פּױערים .די סמיכעס-פֿאָרם אין אײניקע
בײשפּילן פֿון נאָך עקזיסטירענדיקע
קאָנסטרוקציעס .באַזונדערע ַ
פּאַרטיציפּן .די געשלעכט-פֿאַרענדערונג פֿון הױפּטװערטער אין דער
לעבעדיקער שפּראַך )שבת ,מעשׂה ו .אַ .װ .(.די טעאָריע װעגן דער

װירקונג פֿון העברעיִ ש אױף דער ייִ דישער גראַמאַטיק באַזירט זיך
אױפֿן ניט קענען די סלאַװישע גראַמאַטיק .אַלע פֿאַלן ,װען די
זײנען פּאַראַלעל
העברעיִ שע פֿאָרמען כאַזערן זיך איבער אין ייִ דישַ ,
זײנען אָבער
אױך פֿאַראַן אין דער סלאַװישער גראַמאַטיק .אין ייִ דיש ַ
פֿאַראַן אַ סך סלאַװישע פֿאָרמען ,װעלכע האָבן ניט קײן פּאַראַלעלן
אין דער העברעיִ שער גראַמאַטיק.
קאַפּיטל .6
סלאַװישע עלעמענטן אין ייִ דיש.
לעקסיקאָן .די װירקונג פֿון די לעבנס-באַדינגונגען אין פּױלן אױפֿן
אַרײן אין דער
ַ
זײנען
כאַראַקטער פֿון די סלאַװישע פֿאָרמען ,װאָס ַ
געצײג,
ַ
באַדײטן מעלאָכעס,
ַ
ייִ דישער שפּראַך :װערטער װאָס
אינסטרומענטן ,קלאַנגנאָכמאַכנדיקע װערטער ,װערטער װאָס האָבן
שײכות צו מלוכה-א ַײנאָרדענונג ו .אַ .װ .סלאַװישע װערטער ,װי
אַ ַ
אינטעגרירענדיקע עלעמענטן אין ייִ דיש )פֿאָנעטיש אַסימילירטע און
פֿאַרשײדענע לױטן דיִ אַלעקט( און סלאַװישע פּראָװינציאַליזמען,
אַרײנגענומען )אונטערשײדן זיך
ַ
װאָס די ליטעראַטור האָט זײ ניט
דײטשישע און העברעיִ שע
ניט לױט די דיִ אַלעקטן( .סלאַװישעַ ,
סינאָנימען אין ייִ דיש .די ראָלע און די אָפּשטאַמונג פֿון דידאָזיקע
בײ װעלכע די
באַדײטונג .די באַדינגונגעןַ ,
ַ
סינאָנימען .זײער
אַרײן אין ייִ דיש .זײער פֿאָנעטישע
ַ
סלאַװישע װערטער דרינגען
אַסימילירונג און ניט אַסימילירונג איז אָפּהענגיק פֿונעם גראַד פֿון
אײנװאָרצלען זיך אין דער שפּראַך .די פֿאָנעטיק פֿון די
זײער ַ
אַרײנגענומענע סלאַװישע װערטער און פֿון די סלאַװישע
ַ
נעאָלאָגיזמען .די װירקונג פֿון סלאַװישע דיִ אַלעקטן פֿון די אַרומיקע
פֿעלקער אױף דער אַנטװיקלונג פֿון די דיִ אַלעקטן אין ייִ דיש .די
אײנװאָרצלען זיך אין דער שפּראַך.
סלאַװישע גראַמאַטיק און איר ַ
אײנװאָרצלען זיך (1 :די אַרומיקע סבֿיבֿה; 2
די װעגן פֿון דעמדאָזיקן ַ
װײטנס;  (3די
( די װירקונג פֿון אַ קולטורעלן קאָלעקטיװ פֿון דער ַ
געזעצן פֿון אַסימילאַציע;  (4די פֿאַרשטאַרקונג פֿון דער אַסימילאַציע
אַרײנדרינגען פֿון אַ קאָלעקטיװ ,װאָס רעדט אױף אײן שפּראַך,
ַ
בײם
ַ
אין דעם עקאָנאָמישן לעבן פֿון אַ קאָלעקטיװ ,װאָס רעדט אױף אַן
אַנדער שפּראַך .די אָפּשװאַכונג פֿון דער אַסימילאַציע און די
בײשפּילן
סטאַביליזאַציע פֿון דער שפּראַך דורך געדרוקטן װאָרטַ .

פֿון אַ באַפֿעסטיקטער אַסימילאַציע :די פּרעפֿיקסן ,װאָס האָבן אין
באַדײטונג ,װאָס אין סלאַװיש " -דער" )דאָ(" ,פֿאַר
ַ
ייִ דיש דיזעלבע
)זאַ(" ,אױף" )נאַ(" ,איבער" )פּערעד(" ,אונטער )פּאָד(; די אינװערסיע
באַדײטונג פֿון די פּרעפֿיקסן )אונטערטראָגן ,אונטערפֿליִ ען,
ַ
פֿון דער
אונטערגעבן(; דאָס געשלעכט פֿון די הױפּטװערטער; די
פֿאַרקלענערונג-פֿאָרם פֿון די אַדיעקטיװן )װעלכע פֿעלט אין די
דײטשישע דיִ אַלעקטיװן ]סיץ  --עד ;[.דער װאָרט-סדר אין די
ַ
בײזאַצן; דער סדר פֿון די צענדליקער און אײנציקע אין די צאָל-
ַ
בײשפּילן פֿון
װערטער אין פֿיל ערטער פֿון ליטע ו .אַ .װַ .
אומפֿאַרמײדלעכער שפּראַך-אַסימילירונג פֿון קלײנע קאָלעקטיװן:
ַ
"צופֿאָרשטעלן",
מאַלאַכאָװקער
דאָס
אורכע
אגבֿ
"צואונטערטראָגן"" ,באַ אים איז"" ,באַ מיר טוט װײ" ו.אַ.װ .די
נאַציאָנאַלע אָפּגעזונדערטקײט און אַ באַזונדערע נאַציאָנאַלע
שפּראַך קאָן עקזיסטירן נאָר ביז װאַנען די גרופּע ,װאָס רעדט אױף
דערדאָזיקער שפּראַך ,שטעלט מיט זיך פֿאָר אַ זעלבשטענדיקן
עקאָנאָמישן אָרגאַניזם.
קאַפּיטל .7
די געשיכטע פֿונעם ייִ דישן לעקסיקאָן
הױכדײטשישע עלעמענטען אַלס גרונטעלעמענטען ,װאָס
ַ
די מיטל-
באַשטימען דעם כאַראַקטער פֿון דער ייִ דישער שפּראַך )אײנציקע
דײטשישער אָפּשטאַמונג( .העברעיִ שע
װערטער פֿון דער נידערַ -
זײנען פֿאַרבונדען מיט
עלעמענטען פֿון דער עלטערע עפּאָכע ,װאָס ַ
דער געשיכטע פֿון דער ייִ דישער בילדונג און רעליגיע .ראָמאַנישע
נײערע ,װאָס
עלעמענטען  -עלטערע )פֿרײען ,ארון ו.אַ.װ -- (.און ַ
אַרײנגעקומען דורך אַנדערע לשונות .די װירקונג פֿון די
ַ
זײנען
ַ
באַרײכערונג
ַ
סלאַװישע לשונות ,איבערהױפּט פֿון פּױליש ,אױף דער
פֿון דעם ייִ דישן לעקסיקאָן .די װירקונג פֿון דער אַנטשטײונג פֿונעם
אינדוסטריִ עלן קאַפּיטאַל אױף דער ייִ דישער שפּראַך .דער
דײטשלאַנד ,האָט צוזאַמען
קאַפּיטאַליזם ,װעלכער איז געגאַנגען פֿון ַ
מיט די פֿאָרמען פֿון דער קלאַסן-געזעלשאַפֿט געבראַכט אױך
דײטשמעריזמען אין דער שפּראַך .די מאַסקילעם ,אױסדריקער פֿון
ַ
דערשײנונגען אין אַנדערע
ַ
דײטשישער װירקונג .פּאַראַלעלע
נײַ -
דער ַ
באַזײטיקן פֿון די פֿרעמדע װערטער ,נאָכדעם װי
ַ
שפּראַכן ,און דאָס

נײע אידײען.
די ברײטע שיכטן פֿון דער באַפֿעלקערונג אַסימילירן די ַ
למשל :פּיאָטער דעם גרױסנס "װיקטאָריאַ"" ,אַסאַמבלײאַ" ,װעלכע
מע האָט אָפּגעװאָרפֿן ,נאָכדעם װי די װערטער "פּאָבעדאַ" און
נײעם אינהאַלט .אינערציע צו
"סאָבראַניע" האָבן באַקומען אַ ַ
דײטשמעריזירונג פֿון ייִ דיש אין "בונד" .סלאַװישע נעאָלאָגיזמען און
ַ
אַרײנדרינגען .זײ שײדן זיך אונטער פֿון די אַלטע
ַ
דער װעג פֿון זײער
סלאַװישע פֿאָרמען אין ייִ דיש מיטן גראַד פֿון זײער פֿאָנעטישער
נײסטע פּוריסטישע ריכטונגען אין דער ייִ דישער
אַסימילירונג .די ַ
שפּראַך .באָראָכאָװ ,זשיטלאָװסקי ,די "קולטור-ליגע".
קאַפּיטל .8
די געשיכטע פֿון דער ייִ דישער גראַמאַטיק.
דאָס פֿולקומע פֿעלן פֿון העברעיִ שע פֿאָרמען אין די ייִ דישע
הײנטיקער
דענקמעלער ,אָנהױבנדיק פֿון 13טן יאָרהונדערט ביז ַ
הױכדײטשישע קאָנסטרוקציע פֿון דער ייִ דישער
ַ
צײט .אַ דורכױס
ַ
גראַמאַטיק .ביפֿראַט בנוגע דער װערטער-צעשטעלונג און אײניקע
זײן( ו .אַ .װ .די
פֿרײ ,זאָל ער ַ
ספּעציפֿישע אױסדריקן )פֿראַנק און ַ
װײטערדיקער עװאָלוציע
װירקונג פֿון די סלאַװישע לשונות אױף דער ַ
פֿון די גראַמאַטישע פֿאָרמען און זײער דערנעענטערונג צו די
דערשײנונג אין דער געשיכטע
ַ
סלאַװישע .פּאַראַלעלן צו דערדאָזיקער
פֿון אַנדערע פֿעלקער און פֿון אַנדערע קאָלאָניאַלע קולטורעלע גרופּן.
די ניט גענוגנדיקײט פֿון די פֿאַראַנענע היסטאָרישע ליטעראַטור-
װײל זײ
קװאַלן פֿאַרן אַנאַליז פֿון דער געשיכטע פֿון גראַמאַטיקַ ,
בײ
דײטשמעריזירט די שפּראַך ,באַנוצנדיק ַ
באַשײנפּערלעך ַ
ַ
האָבן
דײטשישע װערטער און פֿאָרמען ,װעלכע מע האָט ניט
שרײבן ַ
ַ
באַנוצט אינעם דעמאָלטיקן לעבעדיקן ייִ דיש .ס'איז קלאָר ,אַז דער
גרעסטער טײל דערגאַנגענע צו אונדז דענקמעלער פֿון
זײנען אױף אַזאַ אױפֿן
נײער ייִ דישקײט ַ
מיטלאַלטערלעכער און ַ
פֿאַלסיפֿיצירט .אײניקע אױסנאַמען :פּריװאַטע בריװ פֿון פּראָגער
זײנען פֿאַרעפֿנטלעכט געװאָרן דורך
ייִ דן פֿון 17טן יאָרהונדערט ,װאָס ַ
לאַנדױ ]לאַנדאַו[ ו.אַ.װ.
קאַפּיטל .9
די געשיכטע פֿון דער ייִ דישע פֿאָנעטיק.

באַשײנפּערלעכע ניט גענוגנדיקײט פֿון די עקזיסטירנדיקע
ַ
די
דענקמעלער פֿאַר אַ פּינקטלעכן אורטײל װעגן די פֿאָנעטישע פֿאָרמען
אײנגעשטעלטע
ַ
צײט .די סיבות דערפֿון :די ניט
פֿון זײער ַ
אָרטאָגראַפֿיע ,די ניט גענוג פּינקטלעכע פֿיקסירונג ,איבערהױפּט פֿון
די װאָקאַלן .הילפֿס-מיטלען פֿאַר דער קריטיק :די קריטישע
צײט .װאַגענזײל " --בעלעהרונג
ליטעראַטור װעגן ייִ דיש פֿון יענער ַ
דער ייִ דיש-טױטשען רעד -און שרעיִ בעאַרט 1699 ",יאָר; דער
אַנאָנימער מחבר פֿון בוך "ייִ דיש-דױטשער שפּראַכמעיִ סטער1752 ",
יאָר און אױך די אַלגעמײנע געזעצן פֿון דער פֿאַרענדערונג פֿון
העברעיִ שע קלאַנגען אין לעבעדיקן לשון פֿון די ייִ דן .די
באַשײנפּערלעכע נאָענטקײט פֿון דער פֿאָנעטיק פֿון דער ייִ דישער
ַ
שפּראַך אין אָנהױב פֿון 12טן יאָרהונדערט צו דעם ,װאָס מע רופֿט
װײטערדיקע
איצט "ספֿאַרדישע האַװאָרע" אין העברעיִ ש .די ַ
דײטש :דאָס אַריבערטראָגן
עװאָלוציע אונטער דער װירקונג פֿון ַ
דעם אַקצענט אױפֿן ערשטן טראַף אין העברעיִ שע װערטער אױך,
דאָס פֿאַרװאַנדלען דעם "קמץ" פֿון "אַ" אין "אָ" ,דעם "כױלעם" פֿון
"אָ" אין "אױ" ,די פּאַראַלעלע עװאָלוציע פֿון "סעגעל" אין ערשטע
טראַפֿן פֿון 'סעגאָלאַטאַ' אין אַ "צירי" ,די אַנטשפּרעכנדיקע
עװאָלוציע פֿון קלאַנגען אין די װערטער ,װאָס האָבן אַ גערמאַנישע
אָפּשטאַמונג.
דער פֿולער פּאַראַלעליזם אין דער קלאַנגען-עװאָלוציע פֿון דעם
זײן אָפּשטאַמונג .די
שײכות צו ַ
לעקסישן מאַטעריאַל בכלאַל אָן שום ַ
צעצװײגונג פֿון דער שפּראַך אין פּױלן ,װוּ עס איז
ַ
װײטערדיקע
ַ
פֿאָרגעקומען פּאַראַלעל מיט דער פֿאַרװאַנדלונג אין פּױליש דעם
סלאַװישן לאַנגן "אָ" אין "ו" )גאָ:ראַ  -גאָראַ( די פֿאָנעטישע
סײ אין די גערמאַנישע,
פֿאַרענדערונג פֿון ייִ דישן 'קמץ' אין 'קומעץ'ַ ,
סײ אין די העברעיִ שע װערטער .די פֿאַלשע באַלױכטונג פֿון
ַ
הײנריך לאָעוע" ,די
הײנריך לעװע ) ַ
דערשײנונג דורך ַ
ַ
דערדאָזיקער
הײנריך לאָעוע" ,די ייִ דיש-דױטשע
שפּראַכען דער יודען"] 1908 ,צףַ .
שפּראַכע דעס אָסטיודען" ,בערלין  -- 1915עד .( [.דער איבערגאַנג
אײ" אין "אױ"" ,ו" אין "אי" האָט אַ
צײרע" ,פֿון " ַ
פֿון "צײרע" אין " ַ
צײט  --די עװאָלוציע פֿון
דערשײנונג פֿון דערזעלבער ַ
ַ
פּאַראַלעלע
פּױליש אין דערזעלבער ריכטונג .דאָס פֿעלן פֿון דערדאָזיקער רײ
בײ יענע ליטװישע ייִ דן ,װאָס האָבן ניט געװױנט אין אַ
דערשײנונגען ַ
ַ
סלאַװישער סבֿיבֿה ,װוּ עס זאָלן זיך טראַנספֿאָרמירן אַרישע

קלאַנגען .דאָס אָנװערן דעם זאַכלעכן געשלעכט פֿון די הױפּט-
בײ די ייִ דן אין ליטע איז צוזאַמענגעפֿאַלן מיטן פֿאַרלירן
װערטער ַ
דעם פּינקטלעכע אונטערשײד צװישן "ס" און "ש" .דאָס דאַרף מען
דערשײנונג פֿון לעקסישער און פֿאָנעטישער
ַ
אױך רעכענען פֿאַר אַ
אַסימילאַציע צו אַן אַנדערשפּראַכיקער )ליטװישער( סבֿיבֿה .דער
גרונט-אונטערשײד צװישן די פֿאָנעטישע און מוזיקאַלישע
אײגנשאַפֿטן פֿון פּױליש און דאָרעמדיקן דיִ אַלעקט אין ייִ דיש.
קאַפּיטל .10
די געשיכטע פֿון דער ייִ דישן אױסלעג.
די פֿולע פֿאַרלאָזטקײט פֿון דער ייִ דישער אָרטאָגראַפֿיע אין 16טן
יאָרהונדערט ,װען מע האָט אױף ייִ דיש קײן שום אַכט ניט געלײגט.
שרײבונג פֿון דיזעלביקע װערטער און דיזעלביקע
ַ
פֿאַרשײדענע
אותיות פֿאַר פֿאַרשײדענע קלאַנגען  --דאָס איז אַ שטענדיקע
דערשײנונג אין דעמדאָזיקן פּעריאָד .אַדאַנק דעם די שװערקײט צו
ַ
אַרבעטן איבער דער געשיכטע פֿון פֿאָנעטיק .די אַסימילאַטאָרישע
טעאָריע פֿון די מאַסקילעם און זײער פּראַקטיק אױפֿן געביט פֿון
אַרײנפֿירן אין איר די
ַ
אײנרעגולירן דעם ייִ דישן אױסלײג דורכן
ַ
באַדײטונג פֿון דערדאָזיקער
ַ
דײטשישע כּללים .די קולטורעלע
ַ
זײן רעפֿאָרם ,װאָס
שײע ראָזנפֿעלד און ַ
רעפֿאָרם פֿון די מאַסקילעםַ .
דײטשישע אָרטאָגראַפֿיע פֿון  1902יאָר.
נײע ַ
האָט איבערגענומען די ַ
דער פּרינציפּ פֿון פֿאָנעטישן אױסלײגן ,װאָס באָראָכאָװ )אין "פּנקס"
באַדײטונג ,װי אַן אָפּזאָג פֿונעם
ַ
זײן
פֿון  (1913האָט אַרױסגערוקטַ .
אײנזײטיקײט אינעם פּרוּװ
ַ
זײן
דײטשמעריזם; ַ
טראַדיציאָנעלן ַ
דורכצופֿירן ,אַװעקשטעלנדיק פֿאַר אַ פֿאַקט )"יאַװאָטשנים
פּאָריאַדקאָם"( די "ליטעראַרישקײט" פֿונעם ליטװישן דיִ אַלעקט .די
פּראַקטישע ניטױסגעהאַלטנקײט פֿון באָראָכאָװן בנוגע דער
אָרטאָגראַפֿיע פֿון די װערטער מיטן כױלעם .די הנחה ,װאָס
באָראָכאָװ האָט געמאַכט דער היסטאָרישער אָרטאָגראַפֿיע פֿון די
העברעיִ שע װערטער אין ייִ דיש .די װאָקאַליזירטע קלאַנגען "ן" און
"ל" .באָראָכאָװס אױסדריקן זײ דורך די קאָנסאָנאַנטן "ל" און "ן",
אַרױסלאָזנדיק דעם "ע'" ,די ספֿײקעס אין דער נױטיקײט און דעם
װײטערדיקע
װיסנשאַפֿטלעכן װערט פֿון דידאָזיקע רעפֿאָרמען .די ַ
עװאָלוציע פֿון דער אָרטאָגראַפֿיע .אַמעריקע און איר

קאָנסערװאַטיזם אױף דעם געביט .אײראָפּע :די אָרטאָגראַפֿיע אין
ליטע .די אָרטאָגראַפֿיע ,װאָס ס'האָט אָנגענומען דער לערער-
קאָנגרעס אין פּױלן .די אַרבעט פֿון װײנגערן אין רוסלאַנד ]מאָרטכע
װײנגער  .[1929-1890דער פּרינציפּ פֿון דער פֿאָנעטיש רעפֿאָרמירטער
אױסלײגונג ,װאָס כאַזערט איבער די אָרטאָגראַפֿישע רעפֿאָרם פֿון די
בײ דער
רוסן .די אַסימילירונג פֿון די העברעיִ שע װערטער ַ
אײזיק זאַרעצקי
פֿאָנעטישער אױסלײגונג .די אַרבעט פֿון זאַרעצקין ] ַ
בײם
 .[1956-1891די אַרבעט פֿון דער פֿילאָלאָגישער קאָמיסיע ַ
פֿאָלקאָמבילד .די גרונטרעזולטאַטן פֿון דערדאָזיקער אַרבעט .דער
פּרינציפּ פֿון אַן אָרטאָגראַפֿיע ,װאָס דריקט אױס אַלע דיִ אַלעקטן .די
הײנטיקער ייִ דישער שריפֿט און די טעאָרעטישע
כעסרױנעס פֿון דער ַ
לאַטײנישער .דער הױפּט-פֿעלער --
ַ
פֿאַרבײטן זי מיט אַ
ַ
נױטיקײט
הײנטיקן ייִ דישן שריפֿט פֿון אונטערשײד צװישן "אי"
דאָס פֿעלן אין ַ
און "י"" ,ל" און "לי"" ,אי" און ]סעמי-װאָועל[ "בי" ,די
אומעגלעכקײט אױסצודריקן דעם קלאַנג "@" ]שװאַ[ .די
קאָנקרעטע רעזולטאַטן פֿון דער אַרבעט פֿון דער קאָמיסיע.
קאַפּיטל .11
די הױפּטדיִ אַלעקטן.
דרײ גרונט-דיִ אַלעקטן :דער דאָרעמדיקער ,פּױלישער ,אָדער
ַ
מיטעלער און צאָפֿנדיקער אָדער ליטװישער .די געשיכטע פֿון דער
אַנטװיקלונג פֿון דידאָזיקע דיִ אַלעקטן און זײער פֿאָנעטישער און
לעקסישער גרונט-אונטערשײד ,די געמײנזאַמקײט פֿון דער
ליטעראַטור און די װירקונג פֿונעם ליטעראַרישן לשון אױף דער
צונױפֿגיסונג פֿון די דיִ אַלעקטן ,די אַסימילירנדיקע װירקונג פֿון די
גרױסע קולטור-צענטרען ,װוּ עס דערנעענטערן זיך מענטשן פֿון
נײער דיִ אַלעקט
פֿאַרשײדענע ערטער און עס אַרבעט זיך אױס אַ ַ
בײ יעספּערסענען" ,לעהרבוך דער פֿאָנעטיק" ,טאַבעלן,
בײשפּיל( ַ
) ַ
װײזן דעם אונטערשײד פֿון באַזונדער דיִ אַלעקט און אַ גענױע
װאָס ַ
פֿאַנאַנדעראַרבעטונג פֿון דידאָזיקע טאַבעלן.
קאַפּיטל .12
אַ באַגריף װעגן ליטעראַרישן לשון און ריכטיקער האַװאָרע.

בײ
די געשיכטע פֿון דער אַנטװיקלונג פֿון דער ליטעראַרישער שפּראַך ַ
אַנדערע פֿעלקער .װי אַזױ האָט לוטער אױסגעאַרבעט אַ רײנעם לשון.
װי אַזױ האָט פּושקין געאַרבעט איבער דער שפּראַך .װעלכע
אַנטשפּרעכענדיקע מעטאָדן מערקן זיך אָן אױף אױסצואַרבעטן אַ
רײנע אין לעקסישן זינען ,ד .ה .אַ "ריכטיקע" ייִ דישע שפּראַך .די
זאַמלאַרבעט פֿון פּרילוצקין .קאַהאַנס ]יודע-לײב קאַהאַן-1881 ,
 ,[1937אַנסקיס זאַמל-ביכער פֿאַר פֿאָלקלאָר ,דער זשורנאַל
"מיטטעיִ לונגען פֿוער די ייִ דישע װאָלקס-קונדע" ,די מאַטעריאַלן פֿון
"פּנקס" ו .אַ .װ .דער באַגריף פֿון אַ ליטעראַרישער האַװאָרע .די
רעלאַטיװקײט פֿון דעמדאָזיקן באַגריף .די פֿאַלשקײט פֿון די
גאַנגבאַרע דעפֿיניציעס" :די רוסישע ליטעראַרישע אױסשפּראַך איז
דײטשישע איז אין האַנאָװער" ו .אַ .װ.
אין מאָסקװע" ",די ריכטיקע ַ
באַדײטונג פֿון די פּראָװינציאַליזמען .דער קלאַסן-כאַראַקטער פֿון
ַ
די
דער ליטעראַרישער אױסשפּראַך .די ליטעראַרישע האַװאָרע איז די
אױסשפּראַך פֿון דער געבילדעטע געזעלשאַפֿט ,װאָס שטײט נאָענט
צום צענטער פֿון קולטור און רעגירונג ,דערפֿון שטאַמען אַזעלכע
דערשײנונגען ,װי די מאָדע ,דאָס אַװעקגײן פֿון דער שפּראַך פֿון די
ַ
פֿאָלקס-מאַסן .די װירקונג פֿון דער ליטעראַטור אױף דער
אױסשפּראַך .די רוסישע "אײאַ"" ,דיטיאַ" ,װי קינסטלעכע
באַדײטונג פֿון
ַ
דערשײנונגען אין ייִ דיש .די
ַ
בילדונגען .פּאַראַלעלע
בײט פֿון לשון פֿון טעריטאָריאַל
ליטעראַרישע פֿאָרמען .דער גיכער ַ
צעשפּרײטע גרופּעס .דערפֿאַר טראָגט די פֿיקסירונג פֿון די
טנײ-כאַראַקטער .ייִ דיש איז אין אַ לאַגע פֿון
פֿילאָלאָגישע פֿאָרמען אַ ַ
אַ לשון ,װאָס פֿאַרענדערט זיך גיך .מע מוז אָננעמען אַ פּונקט פֿון
דערדאָזיקער אַנטװיקלונג פֿאַר אַ פֿאַרסטאַנדאַרטיזירטן און,
װײטערדיקע אַנטװיקלונג,
אַרױסגײענדיק פֿון אים ,אָפּשאַצן װי די ַ
אַזױ אױך די פֿאַרגאַנגענע .דערפֿון שטאַמט די פֿיקסירונג פֿון די
דײטשמעריזמען
גראַמאַטיקאַלישע פֿאָרמען ,דאָס אָנעמען אײניקע ַ
ו .אַ .װ .אומעגלעכקײט אױסצוטײלן איצט אײנעם פֿון די דיִ אַלעקטן
דרײ דיִ אַלעקטן
פֿאַר אַ "ריכטיקן ".די נױטיקײט צו אַנערקענען אַלע ַ
אונטערשטרײכנדיק די טענדענץ פֿון
ַ
פֿאַר ליטעראַריש-דערלאָזבאַרע,
קלײנלעכע פּראָװינציעלע פֿאָרמען צו פֿאַרשװינדן )װי די קאָלישער
"מעדכע"" ,גאַפּעלכע" ,די בוקאָװינער "מאַנדעבאַרטשיקעס" ו .אַ.
װ.(.
קאַפּיטל .13

די אױפֿגאַבע פֿון דער ייִ דישער פֿילאָלאָגישער װיסנשאַפֿט און פֿונעם
לערער פֿון ייִ דיש.
די אױספֿאָרשונג פֿון די אָרטיקע דיִ אַלעקטן צוליב צונױפֿזאַמלען די
שפּראַך-אוצרות און צוליב פֿאַראײניקן זײ .דער רעזולטאַט פֿון אַזאַ
זײן דאָס באַשאַפֿן אַ
מין אָרגאַניזירטער קאָלעקטיװער אַרבעט מוז ַ
ייִ דישן פֿילאָלאָגישן אַטלאַס און די מעגלעכקײט אױסצוטײלען
באַשטימטע פֿאָרמען ,װאָס װערן אָפֿטער באַנוצט ,און אַנדערע
פֿאָרמען ,צו װעלכע סע שטרעבט די אַנטװיקלונג פֿון שפּראַך .דאָס
פֿיקסירן אַלדי פֿאָרמען ,דאָס באַקענען זיך פֿון לערער מיט אַ װאָס
גרעסערער צאָל דיִ אַלעקטן .די אַרבעט פֿונעם לערער איבער דער
רײנקײט פֿון דער אױסשפּראַך און די מעגלעכע דערנעענטערונג
פֿונעם דיִ אַלעקט ,װאָס ער גיט די קינדער ,צום אָרטיקן דיִ אַלעקט.
די ריכטיקע באַציונג פֿונעם לערער צו די דיִ אַלעקטישע
באַזונדערהײטן :ניט שטרעבן אױסצוּװאָרצלען דעם אונטערשײד
זײן אױסשפּראַך און דער אױסשפּראַך פֿון די קינדער ,נאָר,
צװישן ַ
שטרעבן װאָס מער צונױפֿבינדן די קינדער מיט דער ליטעראַרישער
שפּראַך .ס'איז נױטיק צו באַרעכענען און אונטערצוהאַלטן די
באַפֿרײען זיך פֿון די
ַ
שטרעבונג פֿון דער ליטעראַרישער שפּראַך ,צו
דײטשמעריזמען און אומצוקערן זיך צו רײן ייִ דישע גראַמאַטישע
ַ
דערבײ דאַרף מען אָבער געדענקען ,אַז אַזאַ אומקער
ַ
פֿאָרמען,
אַפֿסנײ יענעם לשון ,װאָס איז געװען פֿאַר די
ַ
באַלעבט ניט
מאַסקילעם ,נאָר שאַפֿט אַ פּינקטלעכע ,קורצערע און
אױסדריקלעכע שפּראַך ,װאָס איז אַ סינטעז צװישן די לשונות ,װאָס
זײנען געװען פֿאַרן קלאַסן-איבערברוך אין דער ייִ דישער סבֿיבֿה און
ַ
מיט דער אידעאָלאָגישער השפּעה פֿון דעמדאָזיקן איבערברוך.
װיכטיקסטע ליטעראַטור
אי .צו דער געשיכטע פֿון ייִ דיש:
בײ װאַגענזײל:
 (1קעניג אַרטוש הױף .דעם טעקסט קען מען געפֿינען ַ
שרײבאַרט" ,קעניגסבערג
טײטשען רעד -און ַ
"בעלעהרונג דער ייִ דישַ -
.1699
בײ אַװע לאַללעמאַנט" ,דאַס
 (2מעשׂה-בוך .אױך דאָרטן און אױכעט ַ
דױטשע גאַונערטום" בװ .3

" (3מעמאָיִ רען דעס גלועצקעל װאָן האַמעלן" העראַוסג .װאָן פּראָף.
דר .קאַופֿמאַנן ,פֿראַנקפֿורט אַם מאַיִ ן .1900
װאַכסטײן" .ייִ דישע
ַ
 (4אַלפֿרעד לאַנדאַו אונד בערנהאַרד
פּריװאַטבריִ עפֿע אַוס דעם יאַהרע  ."1619אויִ ען & לעיִ פּזיג,1911 ,
אײנלעיִ טונג ,גלאָססאַר.
ַ
 (5עטלעכע טעקסטן פֿון מאָריץ גידעמאַן" ,ייִ דישע קולטור-געשיכטע
דײטשלאַנד ,דאָס 14טן און 15טן
אין מיטל-אַלטער" )ייִ דן אין ַ
יאָרהונדערט( ,ייִ דיש נאָכעם שטיף ,כּלל-פֿאַרלאַג ,בערלין 1922
טאַרפּ"ב.
פֿון דידאָזיקע ביכער באַקומט מען אַ סך ידיעות מכּוח דעם
לעקסיקאָן און דעם גראַמאַטישן געבױ פֿונעם אַלטן ייִ דיש .אָבער מע
דאַרף ניט מײנען ,אַז פֿון די קװאַלן באַקומט מען גענױע פֿילאָלאָגישע
שרײבער
ַ
ידיעות .ערשטנס ,איז קימאַט אַלעמאָל מיגלעך ,אַז דער
זײן
האָכדײטש ",כּדי צו פֿאַראײדלען ַ
ַ
שרײבן "
ַ
האָט זיך געסטאַרעט
זײנען די עלטערע קװאַלן עטלעכע מאָל געװאָרן
לשון .אַחוץ דעם ַ
איבערגעשריבן ,הײסט דאָס איבערגעאַנדערשט .און אַזױ װי די
קלאַנגװערדע פֿון די אותיות איז ניט געװען פֿאַרפֿיקסירט ,גיבן
אונדז די דערמאָנטע ביכער קימאַט גאָר קײן ידיעות ניט װעגן דעם
פֿאָנעטישן באַשטאַנד פֿונעם אַלטן ייִ דיש .מער העלפֿן שױן אין דעם
פּרט
 (6יאָהאַנן-קריסטאָף אואַגענסעיִ ל" ,בעלעהרונג דער ייִ דיש-טױטשען
רעד-און שרעיִ בעאַרט" ,קאָעניגסבערג .1699
פֿאַרטײטשט צו אָפֿט אָנשטאָט צו טראַנסקריבירן.
ַ
כאָטש װאַגענזײל
נאָך בעסער איז אין דעם פּרט דאָס אַנאָנימע אַנטי-סעמיטישע ביכל
" .7ייִ דישער שפּראַכמעיִ סטער  ...געדרועצקט אין דעם יעטזיגען
אײנעם ,דער עהעדעם
יאַהר )אַרום  (1718אַופֿגעזעיִ כענט װאָן ַ
אונטער דיסעם װאָלקע װיִ עלע יאַהרע זוגעבראַכט ,נ' אַבער װאָן
סײנעם נאַעכסטען גערנע
גאַנטזען הערטזען גאָטט ליִ עבעט און ַ
דינעט".
איִ יִ  .גראַמאַטיק.

דער עלצטער פּרוּװ גראַמאַטיש צו אַנאַליזרן איז די סעריע
אַרטיקלען
 .8פּהילליפּ מאַנש" .דער פּאָלניש-ייִ דישע זשאַרגאָן"" ,איסראַעליט",
װערײן שאָמער יסראָעל( .1890-1888
ַ
לעמבערג )העראַוסגג .װ.
רײך
מאַנש איז אָפֿט ניט גענוג װיסנשאַפֿטלעך-קריטיש ,אָבער זײער ַ
אין געדאַנקען און שטױסט אָן אױף אַ זעלבשטענדיקן פֿילאָלאָגישן
צײט איז אַרױס זײער אַ גוטער בוך
גלײכער ַ
טראַכטן .אין דער ַ
 .9סאַיִ נעאַנו" .סטודיום דיִ אַלעצטאָלאָגיצאַ סופּראַ גראַיִ לויִ עװרעאָ-
גערמאַן" .בוצאָרעסצי .1889
װאָס איז שפּעטער מיט  25יאָר איבערגעדרוקט געװאָרן אױף
פֿראַנצױז:
 .10סאַיִ נעאַן .עסײ סור לע זשודעאָ-אַלעמאַנד .מעמואַרס דע לאַ
סאָסיעטע דע לינגויִ סטיק דע פּאַרי ,1903 ,12 .פּ 138-90 .עט -176
.196
זײער גוט איז אױך די אױספֿאָרשונג פֿון גערצאָן
אײנע גראַממאַטיש
 (11יאַצאָב גערזאָן" .ייִ דיש-דױטשע שפּראַכעַ .
לעקסיקאַלישע אונטערסוכונג איהרעס דױטשען גרונדבעסטאַנדעס.
קאָעלן .1902
גערצאָן גיט אַ גוטע גראַמאַטיק פֿון ליטװישן ייִ דיש .אַן עבֿירה ,אַז די
דערקלערונג פֿון אַ סך װערטער און גראַמאַטישע פֿאָרמען איז פֿאַלש,
װאָרום גערצאָן קען ניט קײן סלאַװישע לשונות .דעם כיסאָרן האָט
אױך דער בוך פֿון בירנבױם
 (12סאַלאָמאָן בירנבאַום" .דאַס העבראַיִ שע אונד אַראַמאַעיִ שע
עלעמענט אין דער ייִ דישען שפּראַכע" .גוסטאַװ ענגעל ,לעיִ פּזיג1922 ,
װאָס שאַצט איבער די השפּעה פֿון העברעיִ ש אױף ייִ דיש.
די גוט דורכגעטראַכטע גראַמאַטיק פֿון דערזעלביקן מחבר

 (13סאַלאָמאָ בירנבאַום" .פּראַקטישע גראַממאַטיק דער ייִ דישען
שפּראַכע .װערל .האַרטלעבען ,אויִ ען,1919 ,
האָט נאָך אַ צװײטן כיסאָרן :דער טשערנאָװיצער דיִ אַלעקט װערט
גענומען פֿאַר דאָס אײנציקע ייִ דיש.
די שולגראַמאַטיקן ,למשל ,פֿון רײזען.
 (14ש .רײזען" ,יודישע גראַמאַטיק" ,װאַרשע-10 ,טע אױפֿל.
אָדער בירנבױם און קאַסעל
 (15מ .בירנבױם און ד .קאַסעל" .פּראַקטישע יודישע גראַמאַטיק,
עלעמענטאַרקורס .אָרטאָגראַפֿיע ,עטימאָלאָגיע און סינטאַקסיס"2 ,
טײלן
גרײזן .דער געגנשטאַנד איז נאָך ניט
זײנען פֿול מיט גאַנץ גראָבע ַ
ַ
גענוג דורכגעאַרבעט אין טעאָריע ,מע זאָל אים קענען געבן די
קינדער אין דער פֿאָרם פֿון אַ "ייִ דישן קירפּיטשניקאָװ",
איִ יִ י פֿאָלקלאָר.
זײער אַ סך מאַטעריאַלן אַנטהאַלטן די
" (16מיטטעיִ לונגען דער געסעללשאַפֿט פֿוער ייִ דישעם
װאָלקסקונדע"  ,1903-1898האַמבורג .פֿון " 1904מיטטעיִ לונגען
פֿוער ייִ דישעם װאָלקסקונדע"  ,1908-1904בערלין;  ,1909לעיִ פּזיג;
נאָך  ,1910אויִ ען.
װערטלעך האָבן געקליבן:
 (17טענדלאַו" .ספּריכװערטער אונד רעדענסאַרטען דער ייִ דישען
װאָרזעיִ ט".1860 ,
 (18איגנאַץ בערנשטײן" .יודישע שפּריכװערטער
רעדענסאַרטען" .װאַרשע-קראַקױ טאַרסאַך .1908
לידער -

און

 (19גינזבורג אי מאַרעק" .עברעיִ סקיִ ע נאַראָדניִ ע פּיעסני צפּב.1901 ,
 (20נױעך פּרילוצקי" .יודישע פֿאָלקסליִ עדער" .געזאַמעלט,
דערקלערט און צוזאַמענגעשטעלט.
פֿײן" .פֿאָלקסליִ עדער" ",פּנקס"  ,1913װילנע ,קלעצקין-
 (21חיה ַ
פֿאַרלאַג.
 (22צאַהאַן" .ייִ דיש פֿאָלקסאָנגס" .נעו יאָרק .אואַרסאַו .1912
"יודישע פֿאָלקסליִ עדער" .מיט מעלאָדיעס אױס דעם פֿאָלקסמױל
געזאַמעלט.
פֿײן  --אין
זײן מאַטעריאַל ס'רבֿ אין פּױלןַ ,
פּרילוצקי האָט געקליבן ַ
דער ליטע ,קאַהאַן  --אין אַלע ייִ דישע קאַנטן .דעם גרעסטן װערט
האָט די אַרבעט פֿון קאַהאַנען  --אַן אױסגעצײכנט צװײבענדיק
װערק.
מע דאַרף נאָר דערמאָנען דאָס ביכל פֿון װײנגער
 (23װײנגער" .פֿאָרשט ייִ דישע דיִ אַלעקטן!" מינסק .1925
איװ .ליטעראַטור-געשיכטע.
ביז איצטער האָבן מיר ניט קײן בעסערע װערק װי דער אױבנױפֿיקער
און ניט אַלעמאָל ריכטיקער פּינעס.
 {18} 24פּינעס" .געשיכטע פֿון דער יודישער ליטעראַטור"2 ,
בענדער.
און דער ניט זײער גרינדלעכער װינער
 {24} 25אויִ ענער ,לעאָ" .די געשיכטע פֿון דער ייִ דישער ליטעראַטור
אין 19טן יאָרהונדערט" )ענגליש( ניו-יאָרק .1899
מע דאַרף נאָך דערמאָנען דעם בוך פֿון

 (25ספּיװאַק און יעהױעש" .װערטערבוך" .ניו-יאָרק  ,1911װאָס
אַנטהאַלט זײער גוטע און גענוג פֿולע דערקלערונגען פֿון העברעיִ ש-
אַראַמעיִ שע עלעמענטן אין ייִ דיש.
װײטעריקער ביבליִ אָגראַפֿיע שיק איך אָפּ צו באָראָכאָװן.
פֿאַר דער ַ
 (26ב .באָראָכאָװ" .די ביבליִ אָטײק פֿון אַ ייִ דישן פֿילאָלאָג ",אין
"פּנקס" ,װילנע טאַראַ"ג  ,1913װאָס אַנטהאַלט העכער  500נעמען
זײנען ביז דעמאָלט אַרױס אין דער גאַנצער װעלט
פֿון װערק ,װאָס ַ
װעגן ייִ דיש.
בײלאַג
ַ -------------------------------אַ לואַך פֿון די װאָקאַליזמען פֿון ייִ דישע הױפּט-דיִ אַלעקטן און זײער
הױכדײטש
ַ
אָפּשטאַמונג פֿון מיטל-
הױכדײטשישע הילכיקע און דיפֿטאָנגן
ַ
נײ
ַ .1
דײטשישע װערטער
בײשפּילן פֿון ַ
ַ .2
 .3דאָרעמדיקע האַװאָרע )ראָסטאָװ(
 .4פּױלישע האַװאָרע )װאַרשע((
 .5ליטװישע האַװאָרע )װילנע(
שרײבונג ב( העברעיִ שע נקודה
 .6אַ( ייִ דישע ַ
 .7העברעיִ שע װערטער ,װאָס האָבן זיך געביטן אין דער זעלביקער
ריכטונג.

