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Methodology in Yiddish Historical Linguistics
Dovid KATZ (Vilnius Gediminas Technical University)

In his paper (in Yiddish), Dovid Katz defends the overall understanding of the history of
Yiddish developed by Ber Borokhov, Max Weinreich, Solomon A. Birnbaum and other twentiethcentury pioneers of modern Yiddish linguistics, while pointing out seminal issues that continue to
be contentious, including the age and region of origin of the language, and the precise relationship
of (modern) Eastern Yiddish to (the now defunct) Western Yiddish. These pioneers, and their
followers and critics alike, have for the last century been solidly anchored to the comparative
method with its measures for empirical evidence.
The paper is a response to the alternative model followed by Alexander Beider in the
maiden issue of the Journal of Jewish Languages (Brill). It is partly based on Paul Wexler’s notions
of a variety of Jewish languages in Europe and the building of a language’s history on a handful of
words for which (sometimes) fanciful etymologies are assumed.
According to Katz, the revisionists’ model abandons solid comparative methodology (with
its empirical checks) that is the backbone of historical linguistics in favor of the atomism of curious
single words that can ultimately be used to try to prove a myriad of things. For the history of
Yiddish, Katz rejects the proposal that Western Yiddish derives from “Jews’ French” while Eastern
Yiddish from “Jews’ East Slavic”, “Jews’ Czech” along with some “Jews’ French”. Katz defends
the classic model of Western and Eastern Yiddish descending in large part from an earlier Proto
Yiddish, and offers both consistent correspondences as well as congruous anomalies to make the
point.
The paper takes issue with the painful personal attacks against Solomon A. Birnbaum and
Max Weinreich (and in particular Brill’s editors for leaving such a tone unchallenged). These most
gifted and accomplished cofounders of the modern field and their colleagues and students are called
“Judeo-centric” and it is alleged that their theories of the history of Yiddish were impacted by the
Holocaust (nonsense, as the cited ideas were expressed by them many years before the war, and by
their own precursors, Ber Borokhov and Matisyohu Mieses, before even the First World War).
Weinreich’s arguments are called “subterfuges to ward off legitimate criticism” and some of
Birnbaum’s proposed linguistic criteria are called “false” and “linguistically inappropriate”.
Rejecting these claims, the paper argues that Borokhov, Birnbaum and Weinreich are in fact
“linguistics-centric” in their methodology, practicing careful, classic linguistics rather than
constructing fanciful edifices of ever more “interrelated Jewish languages” whose very existence
has yet to be proven empirically.
Finally, concerning the field of Yiddish linguistics today, the author challenges the
contention that the Birnbaum-Weinreich model “dominates,” given that it no longer has a viable
academic base anywhere and its input is occasionally disallowed from even some of the most
prestigious journals. Brill’s editors reported that they could not consider publishing a reply.
1
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צו דער מעטאָ דאָ לאָ גיע פון דער היסטאָ רישער יידישער לינגוויסטיק
— פון הירשע⸗דוד כ″ץ )ווילנע( —

I

עס קומט אלכסנדר ביידערן )פּאַ ריז( אַ יישר⸗כח פאַ ר זיין אַ רבעט איבער דער געשיכטע פון יידיש
)ביידער  .(2013דער טיטל פונדערפון זעצט זיך אַ ן ערך איבער פון ענגליש„ :ווידער אָ נווענדנדיק די
פּאַ ראַ דיגמע פונעם שפּראַ ך⸗בוים צו דער געשיכטע פון יידיש“ .די אַ רבעט איז דערשינען אין ערשטן נומער
פון „זשורנאַ ל פאַ ר יידישע שפּראַ כן“ )אויף ענגליש( וואָ ס דער פאַ רלאַ ג „בריל“ האָ ט געלאָ זן אין וועג אַ ריין
אין .2013
אונדזערע חילוקי⸗דעות מיט דער אָ נגעוויזענער אַ רבעט זיינען גראָ ד יסודותדיקע ,נאָ ר צודערצו באַ דאַ רף
מען צוקומען בהדרגהדיק .דער מחבר דערלאַ נגט אַ געשיכטע פון דער געשיכטע )היסטאָ ריאָ גראַ פיע,
געדאַ נקען⸗געשיכטע( ,וואָ ס איז אויפן ערשטן בליק אַ מין סך⸗הכל פון צוויי גוט באַ קאַ נטע שיטות :די
„גערמאַ ניסטישע“ )פון ניינצעטן יאָ רהונדערט און ווייטער ביי אויסגעשולטע אין דער גערמאַ נישער
קאָ מפּאַ ראַ טיווער פילאָ לאָ גיע( ,און די „יידישיסטישע“ )פון אָ נהייב צוואַ נציקסטן יאָ רהונדערט און ווייטער
ביי די וואָ ס זיינען געווען טייל פון יידיש ריידנדיקן ,יידיש ליבהאָ בנדיקן ציבור גופא אין מזרח אייראָ פּע
פאַ רן חורבן ,און זייערע שפּעטערדיקע תלמידי תלמידים ,אַ וואו זיי זאָ לן זיך ניט געפינען( .אָ ט די געשיכטע
איז אין אירע ברייטע ליניעס אויף פאַ רשיידענע אופנים געשילדערט געוואָ רן )למשל וויינרייך ;1940
אַ לטהאַ וס  ;1972כ″ץ .(288-271 :2007 ;1996 ;1985 ;49-39 :1982
די גענדזנפיסלעך אין די ביידע פאַ לן ― „יידישיסטן“ און „גערמאַ ניסטן“ ― זיינען אויסן
אונטערשטרייכן ,אַ ז דאָ גייט אין אַ קאַ דעמישע שיטות ,ניט קוקנדיק וואָ ס אין די ביידע פאַ לן זיינען ביי די
מערסטע פאָ רשער געוויסע ביאָ גראַ פישע פאַ רהעלטענישן פאַ ראַ ן געווען :דער רוב )ניט אַ לע( „יידישיסטן“
זיינען אויך געווען יידישיסטן אין באַ קאַ נטן געזעלשאַ פטלעך⸗אידעאָ לאָ גישן זין )זיינען זיי במילא געווען
בדרך כלל יידן( ,בעת ווען די „גערמאַ ניסטן“ זיינען געווען ווייטער ,ווייט אָ דער בכלל ניט פאַ ראינטערעסירט
אין די ברענענדיקע אידייאישע מחלוקתן פון יידישן לעבן אין גאַ נג פון די דורות פון סוף ניינצעטן ביזן
שפּעטערדיקן צוואַ נציקסטן יאָ רהונדערט.
ביידער שילדערט אַ נישקשהדיקן אָ פּקלייב פון די ווידעראַ נאַ נדן צווישן די צוויי אינטעלעקטועלע
ריכטונגען אין דער יידישער לינגוויסטיק .אַ גאָ ר באַ וואוסטער פאַ ל איז נוגע דער פראַ גע איבערן עלטער פון
יידיש ,וואָ ס איז מדעיקרא ניט⸗אָ פּצורייסן פון דער פראַ גע וועגן דעם ,צי האָ בן אשכנזישע יידן צוערשט
גערעדט דייטש )זאָ ל זיין אַ „יידישן“ דייטש( און ערשט שפּעטער האָ ט זיך זייער לשון גענומען הדרגהווייז
דיפערענצירן זיך )למשל בן⸗נון ] 1973פישער  ;[1936זיסקינד  ,(1953בשעת ווען די „יידישיסטן“ זיינען
ווען⸗ניט⸗ווען נוטה צו דער מיינונג אַ ז די שפּראַ ך איז לכתחילה געווען יידיש )למשל מיזעס ;30 :1915
בירנבוים  ;270 :1929וויינרייך  ;49 :1939אַ סך⸗הכל איבער די דעבאַ טעס ווערט געבראַ כט אין כ″ץ
.(49-39 :1982
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ביידערס שילדערונגען זיינען פונדעסטוועגן אין אַ באַ אומרואיקנדיקער מאָ ס געבויט אויף עמאָ ציעס און
היינטצייטיקע טענדענצן לגבי דעם עצם געביט פון יידיש בכלל און דער יידישער לינגוויסטיק בפרט .דעם
נאָ מען פון דער יידישיסטישער שול אין דער יידישער לינגוויסטיק בייט ער איבער אויפן
נעגאַ טיוו⸗אָ נגעלאָ דענעם„ :יודעאָ ⸗צענטריש“ ,עלעהיי דאָ ס זיינען שויוויניסטן אָ דער עקסטרעמע
נאַ ציאָ נאַ ליסטן .אינדעראמתן איז פּונקט פאַ רקערט .די פּאָ ליטישע און אידעאָ לאָ גישע נטיה פון מערסטע
יידישיסטן )תרתי משמע( איז געווען דווקא ליבעראַ ל ,אוניווערסאַ ליסטיש )סיידן אין פאַ ל פונעם פרומען
שלמה בירנבוים ,וואָ ס איז אויך ניט געווען קיין שויוויניסט לגבי אַ נדערע פעלקער און האָ ט זיך אַ לע זיינע
יאָ רן נאָ ענט געחברט מיט ניט⸗יידן געלערנטע( .זיי זיינען געווען ניט מער „יודעאָ ⸗צענטריש“ איידער
ספּעציאַ ליסטן איבער טערקיש זיינען ,פאַ ר קיינעם ניט געדאַ כט„ ,טערקאָ ⸗צענטריש“.
אַ כלל ,פאַ ראַ ן צווישן היינטיקע „פּאָ סט⸗יידישיסטישע“ פאָ רשער אַ זעלכע ,וואָ ס ביי זיי איז יידיש שוין
מער אַ ן אַ קאַ דעמישע צאַ צקע איידער אַ שפּראַ ך )זע למשל שאַ נדלער  ;2006אונדזער תשובה אין כ″ץ
 ;(288-283 :2015ביי ביידערן איז אַ זאַ לייכטזיניקייט לחלוטין ניטאָ  .פונדעסטוועגן איז די
„פּאָ סט⸗יידישיסטישע“ שטעלונג סיי ווי אַ ן אונטערהינקענדיקע מדעיקרא ,צוליב אַ גאָ ר פּשוטן ,גאָ ר
ניט⸗אידעאָ לאָ גישן טעם .זי פאַ רקוקט דעם פּשוטסטן אמת פון דער היסטאָ רישער )אָ דער אַ וועלכער ניט איז(
לינגוויסטיק ,אַ ז וואָ ס בעסער מען קען אַ שפּראַ ך ,אַ לץ פאַ רטיפטער און ניצלעכער זיינען דעם פאָ רשערס
ווערק עלול זיין ,אַ פילו אָ דאָ רטן וואו ביי אים אָ דער איר טרעפן זיך מעטאָ דאָ לאָ דישע שטרויכלונגען אָ דער
אידעאָ לאָ גישע איינריידענישן )וואָ ס אַ קריטיקער וועט דאָ ך אייביק מסוגל זיין דערנאָ כדעם אויפווייזן און
אָ פּפרעגן( .דאָ ס קענען אין דער טיף די שפּראַ ך וואָ ס מען פאָ רשט אויסעט איז אין לעצטן סך⸗הכל ניט קיין
חסרון ,סוף פּסוק .איז מען לאָ מיר אָ נכאַ פּן טיף באַ האַ וונט אין די פּיטשעווקעס פון די פראַ נצייזישע
דיאַ לעקטן ,איז בשעת מעשה פאַ רליבט אין דער פראַ נצייזישער קולטור ,ווינטשט מען דעם עולם צי דעם
פאָ לק וואָ ס רעדט אויף אָ טאָ דער שפּראַ ך הצלחה און מזל ,איז מען ניט אַ פּריאָ רי אַ „פראַ נקאָ ⸗צענטריקער“,
זאָ ל אויסהיטן דער אייבערשטער  .די משונהדיקע קאָ מפּלעקסן אַ רום יידיש זיינען אָ בער נוטה ווייטער
פאַ רשפּרייט צו ווערן אין דער היינטיקער סביבה ,ווען עס ווערט שיטער אָ דער גאָ רניט בנמצא אויסגעשולטע
אין מזרח אייראָ פּע פאַ רן חורבן ,און ביי טייל פאָ רשער איז דער אומווילן זיך טיפער באַ קענען מיט דער
היינטיקער חרדישער וועלט )בפרט דער חסידישער( ,וואו יידיש שפּרודלט ,פאַ רזעך אַ מין אידעאָ לאָ גישע
דערקלערונג לטובת אַ יידישלאָ זער יידיש פאָ רשונג .אַ זוי קומט מן הסתם אויסעט במילא לייכטער.
צוליב דער ירידה פונעם פאַ קטישן אַ קאַ דעמישן געביט שוין אַ שיינע פּאָ ר יאָ ר ,און צוליב דער
קאָ טעמפּאָ ראַ לער ירידה פון יידיש אין די ניט⸗חרדישע סביבות ,איז אויסגעוואַ קסן אַ שטח פאַ ר
קוואַ ליפיצירטע אויף שכנותדיקע )אָ דער אַ פילו ניט איבעריקס שכנותדיקע( געביטן .צו הלכות יידיש
דערגייט דאָ ס פאָ רט ניט .מה⸗דאָ ך ,אַ בקי אין עירובין איז ניט ערב אַ מאדים אין סנהדרין זיין.
נאָ כמער :מען שפּירט אַ סובטילן )און צומאָ ל ניט סובטילן( פּרואוו אויף צו פאַ רקלענערן די אַ קאַ דעמישע
ווערדע פון אַ פילו די גרעסטע יידישיסטישע )„יודעאָ ⸗צענטרישע“( פאָ רשער וואָ ס זיינען אויסגעשולט
געוואָ רן פאַ רן חורבן ,וועלכע האָ בן איינגעזאַ פּט יידיש ווי זייער יוגנט⸗שפּראַ ך אין די טיפענישן פון דער
יידיש ריידנדיקער ציוויליזאַ ציע ,און האָ בן מיט צענדליקער יאָ רן מי און דערגרייכונגען זיך דערגאַ נצט אין
דער ברייט⸗ אייראָ פּעאישער פילאָ לאָ גיע .אַ ז עס רעדט זיך וועגן )אַ שטייגער ,לויטן אַ לפאַ בעטישן סדר( אַ
שלמה בירנבוים ,אַ מאַ קס וויינרייך ,אַ יודל מאַ רק ,אַ נח פּרילוצקי ,אַ זלמן רייזען ,און פאַ רשטייט זיך
אַ נדערע ,רעדט זיך וועגן פאָ רשער וואָ ס האָ בן אַ רויסגעלאָ זן זייער ערנסטע וויסנשאַ פטלעכע ווערק אויף אַ
הויכן אַ קאַ דעמישן ניוואָ  ,צי מען איז מיט זיי איינשטימיק צי ניט — ניט מיט „יודעאָ ⸗צענטרישע“ יידעלעך
טינטלער.
קומט אויס טאַ קע שווער צו פאַ רשטיין ,וואָ ס ביידער איז גענוי אויסן ,אַ ז ער שילדערט למשל שלמה
בירנבוימס פאַ רגלייך פון יידישע פאָ רמעס מיט מיטל⸗הויך⸗דייטשישע )אָ נשטאָ ט ניי⸗הויך⸗דייטשישע(
פאָ רמעס מיטן טאָ ן פונעם קטיגור פון יענער וועלט„ :אָ ט דער צוגאַ נג איז לינגוויסטיש ניט פּאַ סיק“; נאָ כמער,
בירנבוימס לינגוויסטישע קריטעריעס ווערן אָ נגערופן„ :פאַ לש“ )ביידער  ;88 :2013זע בירנבוים :1979
 .(53-51וועגן מאַ קס וויינרייכס מיינונג איבערן לשון פון קיימברידזשער קאָ דעקס פון ) 1382וויינרייך
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 ;1960זע פוקס  (1957איז שומו שמים„ :אין אַ לגעמיין גערעדט געוואָ רן ,זעען אויס זיינע אַ רגומענטן ווי
סובטערפיוזשן וואָ ס זיינען אויספּלאַ נירט אויף אָ פּצושטויסן לעגיטימע קריטיק מצד זיינע אָ פּאָ נענטן… “
)ביידער  .(96 :2013אגב אורחא זיינען מיר אויך ניט מסכים מיט וויינרייכן וועגן שפּראַ ך פון
קיימברידזשער קאָ דעקס )זע כ″ץ  .(28 :1991זלזולים פּאַ סן אָ בער ניט דעם יידישן פילאָ לאָ ג .וואָ ס אַ ן אמת,
האָ ט דער נייער זשורנאַ ל מיט זיינע רעדאַ קטאָ רן און זיין הויכגעשעצטן ועד מיט מומחים עצה⸗געבער זיך
געמעגט לאָ זן אין וועג אַ ריין מיט אַ קאַ פּ מער דרך⸗ארץ פאַ ר די גדולים און גרונטלייגער פון דער יידישער
שפּראַ ך⸗פאָ רשונג.
כידוע האָ בן סיי בירנבוים סיי וויינרייך זייערע אייגענע דאָ קטאָ ראַ טן אויסגעענדיקט און פאַ רטיידיקט
אין דייטשישע אוניווערסיטעטן אויף דער דייטשישער שפּראַ ך איבער טעמעס וואָ ס געהערן דעם אַ קאַ דעמישן
תחום פון יידיש .ביי וועמען⸗ניט⸗איז ,קען די עצם אויסקלייבונג פון טעמעס וואָ ס זיינען קאָ נצענטרירט אויף
דער יידישער שפּראַ ך אויסזען „יודעאָ ⸗צענטריש“ ,מה⸗דאָ ך זיי האָ בן דאָ ך געקענט אויסקלייבן „בעסערע“
טעמעס אין עמעצנס אויגן ,אַ שטייגער וועגן דייטש ביי יידן ,טשעכיש ביי יידן ,טערקיש ביי יידן .נאָ ר גיי זיי
אַ נביא :אין אַ נדערע אויגן וואָ לטן גראָ ד אַ זעלכע טעמעס אויסגעזען רחמנא לצלן ווי „יודעאָ ⸗צענטריש“.
בירנבוימס דאָ קטאָ ראַ ט איבער די העברעאישע און אַ ראַ מישע עלעמענטן אין יידיש האָ ט ער פאַ רטיידיקט
אין ווירצבורג אין ) 1921פאַ רעפנטלעכט אויף דייטש :בירנבוים  .(1922וויינרייכס דאָ קטאָ ראַ ט איבער דער
געשיכטע פון דער פאָ רשונג פון יידיש ) (1923האָ ט ער פאַ רטיידיקט אין מאַ רבורג .נמצא ,אַ ז זיי האָ בן
זייערע דיסערטאַ ציעס ניט אָ נגעשריבן אין די קלויזן פון כתרילעווקע אָ דער באַ לבירישאָ ק .דאָ גייט ניט אין די
פראַ גן פון דער יידישיסטישער אָ דער דער גערמאַ ניסטישער שול וואָ ס אין דער יידישער לינגוויסטיק .דאָ
גייט אין פּראָ פעסיאָ נעלער אויסשולונג אויפן געביט פון לינגוויסטיק; דאָ ס איז פאַ רזעך אַ נפקא⸗מינה ניט צום
פאַ רקוקן.
וואָ ס אַ ן אמת ,זיינען אַ זעלכע דאָ קטאָ ראַ ט⸗דיסערטאַ ציעס ווי שלמה בירנבוימס און מאַ קס וויינרייכס
בפירוש :ל י נ ג ו ו אָ ⸗ צ ע נ ט ר י ש ,אַ תחום מיט מעטאָ דאָ לאָ גיעס און השגות וואָ ס געהערן דעם
ספּעציאַ ליזירטן געביט פון לינגוויסטיק .דאָ ס איז ניט קיין ברעקל פּחיתת הכבוד לגבי שטודיעס אויף אַ נדערע
געביטן ,אויך ניט לגבי די אינטער⸗דיסציפּלינאַ רישע פאָ רשונגען.
אַ ז מען וואַ רפט זיך אַ רומעט מיט אַ זעלכע באָ מבעס ווי „לינגוויסטיש ניט פּאַ סיק“ און „סובטערפיוזשן“,
איז אפשר קיין חידוש ניט ,אַ ז דער סוף איז אַ פּראָ בלעמאַ טישער אויך בנוגע פאַ קטן .דער מחבר גיט אונדז צו
וויסן„ :ס′איז וויכטיק צו פאַ רפעסטיקן ,אַ ז דער יודעאָ ⸗צענטרישער צוגאַ נג איז אַ נטוויקלט געוואָ רן בלויז נאָ ך
דער צווייטער וועלט מלחמה ,בעת וועלכער מיליאָ נען יידיש ריידנדיקע זיינען דערהרגעט געוואָ רן אונטערן
דייטשישן נאַ צישן רעזשים .אין דאָ זיקן קאָ נטעקסט ,איז עס פּסיכאָ לאָ גיש פאַ רשטענדלעך ,אַ ז געוויסע יידישע
געלערנטע איז געוואָ רן אומגעוואונטשן באַ טראַ כטן יידיש אַ לץ טאָ כטער⸗שפּראַ ך פון )מיטל⸗הויך( דייטש“
)ביידער .(90 :2013
אויך דאָ האָ בן שוין די פּראָ פעסיאָ נעלע פאַ ך⸗לייענער און רעדאַ קטאָ רן געמעגט געבן דעם מחבר צו
וויסן :שלמה בירנבוים און מאַ קס וויינרייך האָ בן וועגן אָ ט די פראַ גן ,וועגן אורשפּרונג און עלטער און דער
בראשיתדיקער געשיכטע פון יידיש ,אַ נדערש ניט געהאַ לטן אויך פ אַ ר ן ח ו ר ב ן .באַ קומט זיך פון דער
בפירוש ניט ריכטיקער אָ בזערוואַ ציע ,אַ ז זייערע געדאַ נקען ,און זייער אַ קאַ דעמישער ניוואָ  ,זיינען שיער ניט
יודעאָ ⸗היסטעריש ,אויף אַ זויפל ,אַ ז מ′דאַ רף ווערן אַ גוטער⸗ברודער און קומען מיט תירוצים און
פּסיכאָ לאָ גישע פאַ רענטפערונגען פאַ ר אַ זעלכע ליידנדיקע פון „האָ לאָ קאָ וסט טראַ ומע“ .מ′קען דאָ
אַ ראָ פּברענגען לאַ נגע רשימות פון בירנבוימס און פון וויינרייכס אַ רבעטן פון פאַ ר דער מלחמה ,און מען קען
דערמאָ נען אַ ז דער ערשטער האָ ט געפונען אַ מקום מקלט אין לאָ נדאָ ן און דער צווייטער אין ניו⸗יאָ רק נאָ ך
איידער ס′האָ ט זיך אָ נגעהויבן די פאַ קטישע מלחמה אין זייערע צווישנמלחמהדיקע וואוין⸗ערטער .ס′איז
אָ בער אַ שאָ ד די צייט און אַ שאָ ד די טינט ,זאָ ל זיין אַ פילו דיגיטאַ לע טינט :אויב איין צד אין אַ דעבאַ טע
ווערט באַ צייכנט אַ לץ אַ חורבן באַ ווירקטע פּאַ טאָ לאָ גיע ,איז שווער ,זייער שווער ,קומען צום טיש מיט אַ ן
אַ קאַ דעמישער דיסקוסיע אויפן אוניווערסיטעטישן ניוואָ .
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נאָ כמער :ווער ס′האָ ט זיך פאַ רנומען מיט דער יידישער לינגוויסטיק ווייס זייער גוט ,אַ ז די יידישיסטישע
)ביים מחבר„ :יודעאָ ⸗צענטרישע“( שול אין דער יידישער לינגוויסטיק )אינאיינעם מיט אירע גרונט⸗השגות
וועגן אָ פּשטאַ ם און עלטער פונעם לשון( ,האָ בן גאָ ר געשאַ פן נאָ ך פאַ ר בירנבוימען און פאַ ר וויינרייכן,
צווישן אַ נדערע געלערנטע :מתתיהו מיזעס ) (1908און בער באָ ראָ כאָ וו ) ,(1913אין ביידע פאַ לן אַ זש נאָ ך
פאַ ר דער ע ר ש ט ע ר וועלט מלחמה.
אָ בער צו דעם אַ לעמען בלייבט ביים מחבר אַ פּחד ,אַ ז די „יודעאָ ⸗צענטרישע“ מיינונגען „דאָ מינירן אין
דעם געביט פון שטודיעס פון יידיש“ )ביידער  ;87 :2013אויך  .(92סכנת נפשות ,בלייבט נאָ ר אַ רויסרופן
די פּאָ זשאַ רנע קאָ מאַ נדע אָ פּהיטן קהל פון אָ ט אַ זאַ מין גורל.

II

ס′איז לחלוטין אמת ,אַ פילו באַ שיימפּערלעך קלאָ ר ,אַ ז ביי געוויסע פראַ גן וואָ ס זיינען נוטה צו
אינטערפּרעטירונג ,וואָ ס זיינען צודערצו ביי קהל „אויפרייצנדיקע“ גרונט⸗פראַ גן ,אַ זעלכע וואָ ס רופן
אַ רויסעט אַ לערלייאיקע עמאָ ציעס און רעאַ קציעס ,איז ווירקלעך פאַ ראַ ן עד⸗היום אַ נטיה צו שפּירן אַ ז די
פאַ ראַ נענע מיינונגען זיינען עלול צו האָ בן אַ באַ וואוסטזיניקע אָ דער אומבאַ וואוסטזיניקע שייכות מיט
אויסנווייניקסטע ,סאָ ציאָ לאָ גישע און פּסיכאָ לאָ גישע פאַ קטאָ רן אין דער פאָ רשונג פון אַ וועלכן ניט איז לשון;
לשון איז פאַ רקניפּט מיט פאָ לק ,געזעלשאַ פט ,מענטשן ,געשיכטע ,געפילן .ביי הייסע אוהבי יידיש ,בתוכם
פּראָ פעסיאָ נעלע פאָ רשער ,איז אפשר )אָ בער :לאו דווקא( פאַ ראַ ן אַ נטיה האַ לטן אַ ז יידיש זאָ ל שטאַ מען פון
סאַ מע אָ נהייב אשכנז לויט אַ ריי שיטות און ראיות; ביי פּראָ פעסיאָ נעלע פאָ רשער פון דער גערמאַ ניסטיק איז
מער נאַ טירלעך צונויפשטעלן אַ ן הדרגהדיקע דיפערענצירונג פונעם קאָ טעריטאָ ריאַ לן דייטש )זע למשל די
סך⸗הכלען אין כ″ץ .(43-37 ,30-25 :1991 ;1988
אָ ט אַ זעלכע יסודותדיקע פאַ רשיידנאַ רטיקייטן אינעם קוק מצד גרופּעס מיט זייערע פעסטע
אויסגאַ נג⸗פּונקטן זיינען גאָ ר ניט קיין חידוש ,ווי אַ זוי מען זאָ ל אַ ליין ניט האַ לטן .ס′איז שיער ניט אַ ריין אין
כלל פון :וואַ סער איז נאַ ס .וויכטיק איז ,מ′זאָ ל מיט קלאָ רקייט פאַ רשטיין אין וואָ ס דאָ גייט .מ′זאָ ל זיך היטן,
ניט פּלאָ נטערן מיינונגען איבער טעאָ רעטישע פראַ גן וואָ ס בלייבן במילא מוטל בספק און אָ נגעווענדט אינעם
צוגאַ נג )צי אַ פילו אין די „נאַ ציאָ נאַ ל⸗אידעאָ לאָ גישע“ איבערצייגונגען פונעם פאָ רשער( מיט בפירוש
היסטאָ ריש⸗ לינגוויסטישע פראַ גן אַ רום וועלכע געבראַ כטע ראוית און אסמכתאות קענען דעבאַ טירט ווערן אין
אַ ספּעציפישן לינגוויסטישן זין .איטלעכע אַ ראָ פּגעבראַ כטע ראיה איז דאָ ך אַ נראה און אַ נגלה ,וואָ ס יעדן
איינעם איז תמיד אָ פן די ברירה פאַ רמעסטן זיך די ראיה סותר זיין און אָ פּפרעגן.
ביי די פּרטי פּרטים פון דער היסטאָ רישער לינגוויסטיק ,און גראַ דע אין תחום פון דער מעטאָ דאָ לאָ גיע
וואָ ס וועגן איר רעדט אַ זויפיל ד″ר ביידער ,געפינען מיר ,נסים ונפלאות ,אַ ז די „יידישיסטישע פאָ רשער“
האָ בן פון אָ נהייב צוואַ נציקסטן יאָ רהונדערט און ווייטער דעם קאָ מפּאַ ראַ טיוון מעטאָ ד אָ פענערהייט און מיט
פרייד איבערגענומען ביי די גערמאַ ניסטישע )און אַ נדערע אייראָ פּעאישע( גרונטלייגער פון דער מאָ דערנער
היסטאָ רישער לינגוויסטיק פון ניינצעטן יאָ רהונדערט .די פאָ רשער פון דער יידישיסטישער שול וואָ ס האָ בן
זיך פאַ רנומען מיט דער געשיכטע פון יידיש זיינען אַ לעמערשטנס געווען אויסגעשולט אין דעם
קאָ מפּאַ ראַ טיוון מעטאָ ד פון רעקאָ נסטרוקציע ,וואָ ס עס האָ בן גראַ דע אין דער גרעסטער מאָ ס אַ נטוויקלט
דייטשישע לינגוויסטן .באַ קומט זיך ,עפן זיך הימל ,אַ ז די מעטאָ דאָ לאָ גיע פון דער שטרענגער
קאָ מפּאַ ראַ טיווער רעקאָ נסטרוקציע איז גאָ ר אַ ירושה פון גערמאַ ניסטן צו יידישיסטן ,איז איבעריק צו ריידן
וועגן אַ כלומרשדיקן דוחק אין וויסנשאַ פטלעכער שטרענגקייט ביי די )היט זיך אָ פּעט די ביינער(
„יודעאָ ⸗צענטריקער“.
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דעם קאָ מפּאַ ראַ טיוון מעטאָ ד האָ ט אַ סברא אַ משענסטן און אַ מקלאָ רסטן פאָ רמולירט דער שווייצאַ רער
גאון פערדינאַ נד דע סאָ סיר ) (Ferdinand de Saussureאין זיין  Cours de linguistique généraleוואָ ס
צוויי פון ז יינע תלמידים האָ בן שוין נאָ ך זיין טויט צונויפגעשטעלט פון זייערע נאָ טיצן .דאָ וועט קלעקן
מערניט איין הויפּט⸗פּרינציפּ ציטירן .אָ דאָ ס איז דער פּרינציפּ פון דער רעקאָ נסטרוקציע גופא ,פונעם
רעטראָ ספּעקטיוון מעטאָ ד .דער אויסגאַ נג⸗פּונקט באַ שטייט דווקא ניט פון די צופעליק אויפגעהיטע
פּאַ פּירעלעך פון אַ מאָ ל מיט זייערע תשעה⸗ניינציק ספקות ,נאָ ר פון די עמפּיריש⸗פאַ קטישע מאַ טעריאַ לן וואָ ס
דער פּראָ פעסיאָ נעל אויסגעשולטער לינגוויסט פאַ רצייכנט און פאַ ררעקאָ רדירט פון לעבעדיקן מויל פון
מענטשן וואָ ס ריידן אויף דער געפאָ רשטער שפּראַ ך .די גבורהדיקייט פונעם מעטאָ ד אין אַ וועלכן ניט איז פאַ ל
איז דירעקט אָ פּהענגיק אָ ן דער וואָ גיקייט פון דער עווידענץ )זע פון אָ ריענטאַ ציע⸗וועגן סאָ סירס פינפטן חלק,
זז 316-291 .אין דער ערשטער ענגלישער אויפלאַ גע ,סאָ סיר .(1916
די עצם גבורה פון דער רעקאָ נסטרוקציע ,וואָ ס איז אַ יסוד היסודות פון דער געשיכטע פון יידיש און פון
אַ וועלכער ניט איז שפּראַ ך ,זאָ ל דער פאָ רשער זיין אין פּערזענלעכן לעבן אַ יידישיסט צי אַ גערמאַ ניסט ,אַ
יאַ פּאָ נעזער צי אַ מעקסיקאַ נער ,באַ שטייט אין אַ ריי פּרינציפּן .אויפן שפּיץ מעסער ,פון סאָ סירן:
„] [...די דיאַ כראָ נישע לינגוויסטיק האָ ט אַ פאָ ראויס⸗קוקנדיקע פּערספּעקטיוו,
נאָ כפאָ לגנדיק דעם גאַ נג פון דער צייט; און אַ צוריק⸗קוקנדיקע פּערספּעקטיוו ,וואָ ס פירט
אונדז אין דער פאַ רקערטער ריכטונג .די ערשטע פון די דאָ זיקע פּערספּעקטיוון
קאָ רעספּאָ נדירט מיט דער פאַ קטישער פּראָ גרעסיע פון די געשעענישן […] .אָ ט דער
מעטאָ ד איז פּשוט אַ פראַ גע פון נאָ כקוקן די פאַ ראַ נענע באַ ווייזן .אָ בער אין זייער אַ סך
פאַ לן איז אָ ט דער מיטל ,ווי אַ מעטאָ ד צו דער דיאַ כראָ נישער לינגוויסטיק ,ניט אַ דעקוואַ ט,
אָ דער בכלל ניט שייך ,מחמת דעם וואָ ס אויף צו שילדערן די געשיכטע פון אַ שפּראַ ך
פּרטימדיק ,פאָ לגנדיק די כראָ נאָ לאָ גישע סעקווענץ ,וואָ לטן מיר געמוזט האָ בן אַ ן ענדלאָ זע
סעריע פאָ טאָ גראַ פיעס פון דער שפּראַ ך ,אַ ראָ פּגענומען אַ יעדע מינוט .אָ בער אָ ט די
באַ דינגונג ווערט דאָ ך קיינמאָ ל ניט רעאַ ליזירט […] .דאַ רף מען אָ פּלאָ זן דעם
פאָ ראויס⸗קוקנדיקן מעטאָ ד ,מיט זיין פאַ רלאָ זן זיך אויף דירעקטער דאָ קומענטירונג,
לטובת דער פאַ רקערטער ריכטונג ,און ווייטער אַ רבעטן רעטראָ ספּעקטיווערהייט ,אַ ק ע ג ן
דער כראָ נאָ לאָ גישער סעקווענץ פון די געשעענישן […] .אַ זוי אַ רום דערמעגלעכט אונדז
דער רעטראָ ספּעקטיווער מעטאָ ד צוצוקומען צו אַ פאַ רגאַ נגענהייט אין דער געשיכטע פון
אַ שפּראַ ך ,צוריקצוצו העט ווייטער איידער די צייט פון די סאַ מע ערשטע דאָ קומענטן“
)סאָ סיר .(293-292 :1916

III

מאי קא משמע לן? אין דער געשיכטע פון יידיש ,וואו עס איז סיי ווי בדרך כלל קיינעם ניט אָ נגעגאַ נגען
אין די ערשטע יאָ רהונדערטער פון דער שפּראַ ך )לחלוטין קיין נפקא⸗מינה ניט ,צי האַ לט מען פון איין
„עלטער“ אָ דער פון אַ צווייטן „עלטער“ פון יידיש( דאָ ס לשון אָ פּשפּיגלען אַ ן ערך ווי זי ווערט גערעדט.
פאַ רקערט ,מיר ווייסן זייער גוט וועגן דער אויסערגעוויינלעך גרויסער סטיליזירונג אין דער ריכטונג פון
פאַ רשיידענע פאָ רמעס פון דייטש )זע כ″ץ  48-47 :1987אַ וואו ס′ווערן געבראַ כט מראה⸗מקומות צו
פריערדיקע פאָ רשונגען צום ענין(.
צום שבח פון ביידערן ,זאָ גט ער זיך אָ פּ פון די משונהדיקסטע פאַ נטאַ זיעס פון וועקסלערס „לאָ גיש
ניט⸗קלאָ רער קלאַ סיפיקאַ ציע“ פון יידישע לשונות )ביידער  ,(103 :2013און אין דעם זיינען מיר מיט אים,
קיין חידוש ניט ,אינגאַ נצן מסכים )זע כ″ץ  .(1991 ;86-85 :1985ער אַ ליין איז אָ בער פאָ רט פאַ רכאַ פּט ,און
זאָ ל אים צו געזונט זיין ,מיט )צווישן אַ נדערע( „יידן⸗גריכיש“„ ,יידן⸗לאַ טיין“„ ,יידן⸗פּראָ ווענסאַ ל“,
„יידן⸗מזרח⸗סלאַ וויש“ ,און נאָ ך )ז ,(105 .און וויל האָ בן )ווי אַ נדערשוואו( ,אַ ז מערב יידיש און מזרח יידיש
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שטאַ מען פון פאַ רשיידענע קוואַ לן ,מערב יידיש פאַ רנעמענדיק דאָ ס אָ רט פון „יידן⸗פראַ נצייזיש“ ,בעת ווען
מזרח יידיש זאָ ל זיין דער במקום פון „יידן⸗מזרח⸗סלאַ וויש“ )דאָ רטן(.
אָ ט די דעבאַ טע איז אויף אַ צווייטער געלעגנהייט .מיר האָ בן אַ נדערשוואו אַ רומגערעדט די ראיות פאַ ר
אַ בשותפותדיקן אָ פּשטאַ ם פון מערב יידיש און מזרח יידיש פון אַ ן עלטערער קדמון שפּראַ ך )למשל אין כ″ץ
1981 ;1987 ;1985 ;1982א; 1981ג; 1991א; 1991ג;  ,400 ,29-23 :2007הערה צו זז.(27-26 .
לאָ מיר פונדעסטוועגן ברענגען אַ ן איינאיינציקן ניט זייער טעכנישן ביישפּיל .אין אַ לע יידישע דיאַ לעקטן
וואָ ס די יידישע לינגוויסטיק האָ ט פאַ רצייכנט אין לעבעדיקן לשון פון בני אדם )אַ ריינגערעכנט די אַ לע
פאָ רשונגען פון לעצטן גערעדן מערב יידיש( ,איז דאָ ס וואָ רט אויפן מאור הגדול אַ קרובה פון זון ,און דאָ ס
וואָ רט אויפן מאור הקטן אַ קרובה פון לבנה .אַ סימן האָ בן מיר ,אַ ז דער דאָ זיקער אָ ביעקטיווער פאַ קט איז
בנמצא געווען פון פריער .קוקט מען זיך צו צו דער פאָ נאָ לאָ גיע ,זעט מען אַ ז די רעאַ ליזירונגען זיינען
אומעטום פאַ רשיידן לויט די אַ נטוויקלונגען פון דער קלאַ נגען⸗סיסטעם )טייטש :אַ ז זיי זיינען חל סיי איבערן
גערמאַ נישן סיי איבערן סעמיטישן קאָ מפּאָ נענט פון יעטוועדער דיאַ לעקט( .צו די מאָ דערנע מזרחדיקע
דיאַ לעקטן דאַ רף מען נאָ ר אַ פרעג טאָ ן ביי אַ דרומדיקן יידן בכדי צו הערן  zinאַ קעגן ) lǝvū́ nǝערטערווייז
 .lǝvɔnǝקוקן מיר זיך אַ ריין אין די
מיט אַ קורצן  ,(uאון ביים צפונדיקן בכדי דערהערן  zunאַ קעגן ́
לינגוויסטישע באַ שרייבונגען אין צוואַ נציקסטן יאָ רהונדערט פון לעצטן מערב יידיש ,געפינען מיר אַ שטייגער
אין האָ לאַ נד  zŏnאַ קעגן  lǝvṓnǝאון אין עלזאַ ס  zunאַ קעגן ) lǝvṓnǝלויט דער פאָ רגעלייגטער
קלאַ סיפיקאַ ציע ,וועט דאָ ס הייסן צפון⸗מערב יידיש און דרום⸗מערב יידיש; זע כ″ץ  ;1983דוגמאות פון
חומר פון לעבעדיקן לשון :צו צפון⸗מערב יידיש ,אין האָ לאַ נד און פריזלאַ נד ,זע ביים ;1975 ;1970 ;1954
צו דרום⸗מערב יידיש ,אין עלזאַ ס און לאָ טרינגען זע :ווייס  ;1896ווייל  ;1921-1920צבי ;1969
צוקערמאַ ן  ;1969אין דער שווייץ זע גוגענהיים⸗גרינבערג .(1973 ;1961
אין משך פון די יאָ רן האָ בן מיר פאָ רגעלייגט ספּעציפישע מעטאָ דאָ לאָ גיעס צום מעסטן די מדרגות
פּראָ טאָ ⸗יידישן מהות ,איכותדיק גערעדט ,און לאָ מיר באַ לד אויף אַ ן אָ רט אונטערשטרייכן ,ערשטנס אַ ז עס
רעדט זיך וועגן מדרגהשקייט — קיינער נאַ רט זיך ניט ,אַ ז אַ וועלכער ניט איז גאַ נצער יידישער דיאַ לעקט
שטאַ מט גאַ נצערהייט פון אַ פּראָ טאָ ⸗שפּראַ ך ,אַ זאַ השגה קען מען משמעות נאָ ר הערן ביי אַ ן אָ פּאָ נענט וואָ ס
לאַ כט אָ פּעט .והשנית ,רעדט זיך וועגן איכות פון די ראיות ,דהיינו :די שפּראַ ך⸗גענעטישע פאַ רהעלטענישן
זיינען לינגוויסטיש דעפינירט לויט זייער עמפּירישער דערווייזלעכקייט און זייער מעטאָ דאָ לאָ גישער
וואָ גיקייט .כמות איז אָ בער אויך ניט אַ וועקצומאַ כן מיט דער האַ נט ,ס′דאַ רף געדעקט ווערן אַ היפּשער חלק
פונעם לשון ,ניט בלויז איינצל⸗אַ טאָ מיסטיש אַ ראָ פּגעכאַ פּטע ניסעלעך )„זעלטענע אויסנאַ מען“(.
מער פּרטימדיק גערעדט געוואָ רן ,האָ בן מיר ,נאָ כגייענדיק בירנבוים ) ,(1923בן⸗נון )(1973 ;1936
און וויינרייכן )1960ב( ,דערזען אין די סיסטעמען באַ טאָ נטע וואָ קאַ לן פון אַ ל ע יידישע דיאַ לעקטן אַ מדרגה
קאָ רעספּאָ נדענץ און פאָ ראויסזעלעכקייט ,און שייכותדיקייט לגבי די ביידע פּאַ ן⸗יידישע קאָ מפּאָ נענטן פון
יידיש ,וואָ ס קען בשום אופן ניט זיין „אַ צופאַ ל“ )כ″ץ  (1983 ;74-52 :1982מחמת :צופיל צופאַ ל =
שוואַ כע לינגוויסטיק.
אַ נדערשוואו האָ בן מיר געשילדערט פּאַ ראַ לעלע אַ נאָ מאַ ליעס איבער גאַ נץ יידיש )מיט עמפּיריש
דערוויזענע לאָ קאַ לע אַ לט⸗אַ נטוויקלטע פאָ נעטיש⸗פיזישע אייגנשאַ פטן( לגבי די מקור⸗שפּראַ כן )זע למשל
כ″ץ  ;(97-95 :1985 ;295-283 :1982דערצו אויך פאָ רגעשלאָ גענע מעטאָ דאָ לאָ גיעס אויף
סאָ ציאָ לינגוויסטיש⸗פאָ נאָ לאָ גישער רעקאָ נסטרוקציע )כ″ץ  ,(1980און פון דער אינעווייניקסטער
רעקאָ נסטרוקציע )כ″ץ .(221-182 :1982
ס′איז פונדעסטוועגן שייך זיך מודה ומתוודה זיין :דער ענין פאָ דערט אַ סך מער אַ רבעט .מען דאַ רף
דאַ נקבאַ ר זיין אלכסנדר ביידערן און אַ נדערע וועלכע פּרובירן אָ פּפרעגן פּראָ טאָ יידיש און פּרואוון דערווייזן
אַ ז מערב יידיש און מזרח יידיש האָ בן אַ באַ זונדערן אָ פּשטאַ ם .הגם זייערע ראיות ,מיט דער גאַ נצער
קלאַ פּערגעצייג פון מזרח⸗יידן⸗סלאַ וויש ביזקל יידן⸗פּראָ ווענסאַ ל מעגן אפשר גלאַ ט נעכטיקע טעג זיין .אָ ט די
וואָ ס געפינען זיך אין דער מחנה פון באָ ראָ כאָ וו און בירנבוים ,מיזעס און וויינרייך ,וואָ ס מען איז זיי )אונדז(
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משלח ביי היינטיקן טאָ ג ווי „יודעאָ ⸗צענטריקער“ )היט זיך די ביינער( — ,מיר האָ בן אויך ניט דערוויזן די
זאַ ך כדבעי ,אין דער פולער מאָ ס .בלייבט אַ ן אויפגאַ בע אויף להבא :אַ לינגוויסטישער ווערטערבוך,
מאָ רפעמען⸗בוך און קלאַ נגען⸗בוך פון פּראָ טאָ יידיש ,נ י ט מיט אַ טענה אַ ז גענוי אַ זוי האָ ט עמעצער אַ מאָ ל
גערעדט ,פאַ רשטייט זיך ,נאָ ר ווי אַ סאָ לידע קאָ נסטרוקציע וועמענס עמפּירישע וואָ רהאַ פטיקייט ווערט
אויפגעוויזן דורך אויסגעהאַ לטענע צווישן⸗שייכותן מיט פאָ רמעס דאָ קומענטירטע פון לעבעדיקע יידישע
דיאַ לעקטן אין משך פון די לעצטע עטלעכע הונדערט יאָ ר )אַ ריינגערעכנט די אַ לע ווערק איבערן לעצטן
גערעדטן מערב יידיש ,פאַ רשטייט זיך( .הלוואי בקרוב.
ואחרון אחרון ,פון קאָ נטראַ סט וועגן ברענגען מיר אַ טאַ בעלע וואָ ס איז בדיעבד אַ ן ענטפער אויף
ביידערס טאַ בעלע „פאָ רגעלייגטע קייט פון שפּראַ כן גערעדט ביי יידן“ )ביידער  ,(105 :2013אַ וואו מערב
יידיש קומט אויפן אָ רט פון „יידן⸗פראַ נצייזיש“ בשעת ווען מזרח יידיש וואַ קסט אויס אויפן באָ דן פון
„יידן⸗מזרח⸗סלאַ וויש“ מיט אַ צושטראָ ם אויך פון ,טויזנט איין נאכט — „יידן⸗פראַ נצייזיש“… עס פיגורירן
אויך „יידן⸗טשעכיש“„ ,יידן⸗פּראָ ווענסאַ ל“ און נאָ ך לשונות וואָ ס מען האָ ט נאָ ך ווייט ניט דערוויזן ,אַ ז זיי
האָ בן ווען⸗ניט⸗איז אויף גאָ טס וועלט עקזיסטירט.
היות טאַ קע ווי די עצם פאַ ראַ נענקייט פון טייל פון די דאָ זיקע שפּראַ כן איז נישקשה מוטל בספק,
בלייבט ,אַ ז בויען אַ געשיכטע פון יידיש אויף אַ ז אַ סמך איז מעטאָ דאָ לאָ גיש גרייזיק )און ווער ווייס ,ביי
עמעצן אפשר אויך אַ קאַ פּ „יודעאָ ⸗צענטריש“(.די טיר איז פאָ רט ניט פאַ רמאַ כט ,אדרבא :נייע פאָ רשלאַ גן
זיינען עלול צו באַ רייכערן סיי דעם פאַ רנעם פון די דיסקוסיעס ,סיי דעם אַ לגעמיינעם וויסן .נאָ ר וואָ ס ,אָ ט
דאָ איז חל דער „עליו הראיה“ .וויל מען טענהן אַ שטייגער אַ ז מזרח⸗יידן⸗סלאַ וויש איז לינגוויסטיש אַ מקור
פון מזרח אייראָ פּעאישן יידיש ,דאַ רף מען קומען מיט עמפּירישע ראיות ,מיט אַ קאָ רפּוס ווערטער ,פאָ רמעס,
קאָ נסטרוקציעס ,קלאַ נגען ,וואָ ס זאָ ל ניט זיין ,וואָ ס זייערע אבי⸗אבות ,די פּראָ טאָ פאָ רמעס זיינען פאַ ראַ ן
געווען אינעם פּאָ סטולירטן מזרח⸗יידן⸗סלאַ וויש; און וואָ ס זייערע בני⸗בנים ,די רעפלעקסן ,טרעפט מען
עמפּיריש איבערן שטח פון מזרחדיקן יידיש .מיט אַ פעסטן קאָ רפּוס פון סאָ לידע באַ ווייזן קען מען נעמען
לעגיטים אויסבויען אַ זאַ בנין ,אָ דער לפּחות אַ כאַ טע .ניתי ספר ונחזי.
צי מען האַ לט אַ שטייגער פון אַ ראָ מאַ נישן )אָ דער לעזישן( קאָ מפּאָ נענט ממש אין יידיש ,צי מען האַ לט
נאָ ר פון אַ קליינער צאָ ל איינסן ,איז די עווידענץ פון יידיש כולה אַ באַ דייטנדיקער ,אַ ז למשל „בענטשן“ און
„לייענ)ען(“ ,זיינען געווען אין פּראָ טאָ יידיש .אַ נדערש וואָ לטן זיי זיך ניט געטראָ פן אינעם „ ִמדָ ן ועד באר
שבע“ פון דער גאַ נצער ריזיקער טעריטאָ ריע פון יידיש אין אייראָ פּע .דער נמשל :וויל מען אַ רויסרוקן די
השערה ,אַ ז )דער פּאָ סטולירטער( מזרח⸗יידן⸗סלאַ וויש איז דער מקור אַ פילו פון אַ פּיצינקן חלק פון
מזרח⸗אייראָ פּעאישן יידיש דאַ רף מען קומען מיט ראוית .און אַ זוי ווי מיר ווייסן פון די ראָ מאַ נישע איינסן,
קען אויך דעמאָ לט די לינגוויסטישע טעאָ ריע נאָ ר האָ בן אַ זויפל האַ פט ווי עס האָ ט דער סך⸗הכל מיט ראיות,
דהיינו :דער איכות און כמות פון דער עווידענץ.
ניט טענהנדיק ,אַ ז דאָ ס איז דווקא די געשיכטע פון לשונות ביי יידן בכלל ,נאָ ר וואָ דען ,אין גייסט פון אַ
ברייט⸗סכעמאַ טישן סך⸗הכל פונעם צענטראַ לן סיפּור⸗המעשה פון אָ ט דער געשיכטע ,לייגן מיר פאָ ר אַ
ניט⸗איבערגעריסענע לינגוויסטישע קייט פון העברעאיש ← אַ ראַ מיש ← יידיש ,וואו די לינגוויסטישע
שייכותן זיינען צום דערווייזן ,און בולט באַ שיימפּערלעך ,אין סאַ מע תוך פון אַ בפירוש אָ נזעעוודיקער שפע
פון עמפּירישער עווידענץ .כדלהלן:
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