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װָאס ֿפַאר ַא שַײכות הָאבן ים־רַײזעס מיטן אױֿפקום ֿפון דער מָאדערנער ייִדישער און העברעי ִשער ליטערַאטור? ַאװדאי איז דער דָאזיקער
זשַאנער זײער חשוֿב אין ַאנדערע ליטערַאטורן ,בֿפרט אױף ענגלישָ ,אבער יי ִדן הָאבן דָאך ניט געהַאט קײן אײגענעם ימ־ֿפלָאט .יי ִדישע סוחרים
זַײנען יָא געװען ֿפַארטָאן אין ים־הַאנדל ,און אײניקע יי ִדן ֿפלעגן אױך ֿפָארן קײן ארץ־יׂשראל אױף דער עלטערָ ,אבער קײן סך ליטערַארישע
שּפורן הָאבן זײ ניט געלָאזט.
און דָאך ,װי עס טענהט ּפרָאֿפעסָאר קען ֿפרידען אין זַײן בוך[ , Travels in Translationרַײזעס אין דער איבערזעצונג] ,הָאבן די
שילדערונגען ֿפון ים־רַײזעס טַאקע שטַארק בַאװירקט די ַאנטװיקלונג ֿפון דער נַײער העברעי ִשער ליטערַאטור.
געװײנטלעך הַאלט מעןַ ,אז די מָאדערנע ליטערַאטור אויף עֿברית הָאט זיך ַאנטװיקלט אין צװײ בַאזונדערע ּפַארַאלעלע שטרָאמען — דעם
חסידישן און דעם מׂשּכילישןֿ .פרידען הַאלטַ ,אז די טעמע ֿפון ים־רַײזעס איז דװקא געװען ַא בשוּתֿפותדיקע .ער ַאנַאליזירט אין ּפרטים די
שּפרַאך ֿפון ֿפַארשידענע העברעי ִשע טעקסטן ֿפון סוף־ַאכצנטן ביז ָאנהײב נַײנצנטן יָארהונדערט ,און דערװַײזט ,װי ַאזױ די מחברים הָאבן
געשַאֿפן ַא נַײעם װָאקַאבולַאר און סטיל ֿפַאר בַאשרַײבן די דערֿפַארונג ֿפון ים־רַײזעס.
ביז יענער צַײט ,שרַײבט ֿפרידען „ ,איז דער צענטער ֿפון דער יי ִדישער געָאגרַאֿפיע געװען ארץ־יׂשראל‟ ,און די עטלעכע עלטערע העברעי ִשע
רַײזע־בַאשרַײבונגען ֿפון איטַאליענישע יי ִדן שעּפן זײער שּפרַאך און בילדערישקײט ֿפונעם ּתנ״ך ,בֿפרט סֿפר יונהֿ .פַאר די טעכנישע בַאגריֿפן,

װָאס הָאבן צו טָאן מיט ימישער טערמינָאלָאגיע ,בַאנוצן זײ זיך מיט איטַאליענישע װערטערָ .אבער זײער װעלטבַאנעם ֿפַארבלַײבט
אײנגעװָארצלט אינעם ּתנ״ך.
ַא װיכטיקער חידוש אינעם דָאזיקן טרַאדיציָאנעלן נוסח הָאט ַארַײנגעברַאכט ר׳ נתן שטערנהַארץ ,װָאס הָאט ֿפַארשריבן סיּפורים ֿפון ר׳ נחמן
ֿפון ברעסלָאװ .װי ער דערקלערט ,הָאט ער אין זַײנע איבערטַײטשונגען ֿפון ר׳ נחמנס גערעדטן יי ִדיש אױף לשון־קדוש געהַאלטן נָאענט צו דעם
ָאריגינעלן בעל־ּפהי ִקן „לשון ַאשּכנז‟ .גַאנץ ָאֿפט הָאט שטערנהַארץ ַאריבערגעטרָאגן יי ִדישע גרַאמַאטיק אין העברעי ִש .למשל ,ער הָאט ּכסדר
איבערגעזעצט „זיך‟ װי „עצמו‟ֿ :פון „ער הָאט זיך ניט מיאש געװען‟ איז געווָארן „לא היה מיאש עצמו‟ ,װָאס איז גרַאמַאטיש ניט קָארעקט
אױף העברעי ִשָ .אבער ַאזַא מין ֿפַאריי ִדישטער לשון־קודש הָאט געקלונגען הײמיש און מער צוטריטלעך ֿפַארן חסידישן עולם ,װָאס איז ניט
געװען גוט בַאהַאװנט אין חכמת־הדקדוק.
שטערנהַארצעס בַאריכט ֿפון זַײן אײגענער נסיעה קײן ארץ־יׂשראל„ ,ימי מוהרנ״ת‟ֿ ,פַארמָאגט מער ֿפַאקטישע און רעַאליסטישע ּפרטים װי ר׳
נחמנס רַײזע־בַאשרַײבונג .ר׳ נתן דערצײלט װעגן זַײן דערֿפַארונג אױ ף דער שיף ֿפון ָאדעס קײן סטַאמבול ,װעגן סֿפרדישע יי ִדן ,און,
נַאטירלעך ,װעגן דעם שטורעם אױֿפן ים .אױף דער שיף הָאט ער מחלוקותן מיט װילנער מתנגדים ,װָאס הַאלטן ניט ֿפון חסידות .אין טערקַײ
בַאמערקט ערַ ,אז די „ֿפרענקין‟ (סֿפרדים) רעדן ּ העברעי ִש ניט װי „לשון הקודש שלנו‟ און ַאז זײערע מנהגים זַײנען ַאנדערש ֿפון די
ַאשּכנזישע .סַײ נחמנס און סַײ שטערנהַארצעס חיבורים שּפיגלען ָאּפ זײער „ביז־מָאדערנעם װעלטבַאנעם‟ָ ,אבער זײער שּפרַאך איז מער
ֿפָארגעשריטן אײדער זײער אידעָאלָאגיעֿ ,פַארסך־הּכלט ֿפרידען .יי ִדיש הָאט אי ן זײערע טעקסטן געשַאֿפן ַא סטיליסטישן הינטערגורנט ֿפַארן
לשון־קודש און ַאזױ ַארום צוגעגעבן אים מער לעבעדיקײט און דינַאמישקײט.
גָאר ַאנדערש הָאבן בַאהַאנדלט דעם זשַאנער ֿפון ים־רַײזע די מׂשּכילים .זײ הָאבן צוגעּפַאסט דעם אײר ָאּפעי ִשן ליטערַארישן נוסח צו דער
העברעי ִשער ליטערַאטור .זײער ּפרָאגרַאם איז געװען צו ֿפַארברײטערן די גרענעצן ֿפון דער יי ִדישער װעלט און עֿפענען די אײר ָאּפעי ִשע
קולטור ֿפַארן יי ִנגערן דור .די ערשטע מׂשּכילים הָאבן געהַאלטן ֿפַאר זײער מוסטער דָאס רײנע לשון ֿפונעם ּתנ״ךָ ,אבער די דָאזיקע
לי נגװיסטישע רעסורסן הָאבן װַײט ניט געקלעקט ֿפַאר שַאֿפן ַא מָאדערנע ליטערַאטור.
דעם װיכטיקן שריט ֿפָארױס הָאט געמַאכט דער הַאמבורגער מׂשּכיל מיטן נָאמען משה מענדעלסָאן־ֿפרַאנקֿפורט (קײן שַײכות נישט צו משה
מענדעלסָאן ֿפון דעסַאו) .זַײן אױֿפטו איז געװען די העברעי ִשע איבערטַײטשונג ֿפונעם ּפ ָאּפולערן דַײטשישן בוך „די ַאנטדעקונג ֿפון ַאמעריקע‟,
װָאס איז געװָארן ַא מוסטער ֿפַאר װַײטערדיקע העברעי ִשע ַאד ַאּפטַאציעס .דער צװעק ֿפון מענעלדסָאן־ֿפרַאנקֿפורט איז געװען קודם־ּכל ַא
ּפעדַאגָאגישע :צו בַאקענען די יי ִדישע י וגנט מיט דער ַארומיקער װעלט .און ּכדי צו דערגרײכן דעם דָאזיקן ציל הָאט ער געדַארֿפט שַאֿפן ַא נײע
דערצײלערישע העברעי ִשע שּפרַאך ,װָאס הָאט ַארַײנגענומען ַאלע היססטָארישע שיכטן ֿפון דעם ּתנ״ך ביז חז״ל.
ָאבער דער הױּפטהעלד ֿפון ֿפרידענס שטודיע איז מענדעל לעװין סַאטַאנָאװער .זַײן סֿפר „מסעות הים‟ַ ,אן איבערטַײטשונג ֿפון קַאמּפעס
„רַײזעבַאשרַײבנוגען‟ הָאט „ ַאריבערגעטרָאגן די הערבעי ִשע לײענער אינעם ַארקטישן און ּפַאציֿפישן ים ,װַײט ֿפון דער טקַאדיציָאנעלער
יי ִדישער װעלט מיטן צענטער אין ציון‟ .דָאס דָאזיקע װערק איז ַא װיכטיקער מַײלשטײן אױֿפן װעג צו דער מָאדערנער העברעי ִשער
ליטערַאטור ,הַאלט ֿפרידען.
צו ֿפרידענס ּפרטימדיקן ַאנַאליז ֿפון מׂשּכילישע און חסידישע טעקסטן קָאן מען צוגעבןַ ,אז עלעמענטן ֿפון ים־רַײזעס טרעֿפן זיך אױך אינעם
יי ִדישן ֿפָאלקלָאר און אין דער עלט ערער יי ִדישער ליטערַאטור .אײניקע סוזשעטן װי ,למשל ,די ַאגדישע מעׂשיות װעגן רבה בר בר חנה ,הָאבן
געמַאכט גלגולים צװישן „אײן טױזנט און אײן נַאכט‟ ביז „צאינה וראינה‟ .ער איז אױך געװען ַא חשוֿבע ֿפיגור ֿפַאר ר’ נחמןַ .אזױ ַארום זַײנען
די געָאגרַאֿפישע הָאריזָא נטן ֿפון יי ִדישן ּכוח־הדמיון אין דער ביז־מָאדערנער ּתקוֿפה געװען גַאנץ ברײט און ניט אומבַאדינגט בַאגרענעצט דורך
ארץ־יׂשראל.

